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Úvod
Jelikož  se v posledních  letech  velmi  často  hovoří  o logopedické  prevenci  a péči,  tak

se autorka  této  diplomové  práce  rozhodla,  že se zaměří  na tuto  problematika  ve městě,

ve kterém  žije  celý  život.  Autorka  pracuje  v mateřské  škole,  a proto  se rozhodla,

že dotazníkové  šetření  provede  v mateřských  školách,  protože  dětí  s vadami  řeči  neustále

přibývá.

Nejdůležitějším obdobím pro rozvoj řeči je dětský věk a velký vliv na správný vývoj řeči

má nejen rodina a nejbližší okolí, ale také pedagog v mateřské škole. V předškolním zařízení

se utváří  a rozvíjí  nejen  řeč,  ale  také  další  schopnosti,  které  s řečí  velmi  souvisí,  jako

například  hrubá,  jemná  motorika,  grafomotorika,  artikulační  obratnost  apod.  Děti

se v předškolním věku rozvíjí velmi rychle a také jejich aktivní slovní zásoba rychle stoupá,

ale  jsou i takové děti,  které  mají  různé odchylky a je nutné,  aby jim byla věnována větší

pozornost a v případě potřeby poskytnuta odborná pomoc.

 Hlavním cílem bylo popsat narušenou komunikační schopnost u dětí předškolního věku,

vzdělávání  pedagogů  v mateřských  školách  v oblasti  logopedie,  logopedické  programy

a jejich  využití  v mateřských  školách  na Litvínovsku,  informovanost  a spolupráci  rodičů

s mateřskou školou. Celé šetření probíhalo v mateřských školách na Litvínovsku.

 Diplomová práce se skládá ze dvou částí, z části teoretické a empirické. Teoretická část je

zpracována  na základě  analýzy  odborné  literatury  a je  rozdělena  do pěti  hlavních  kapitol.

První  dvě  kapitoly  jsou  zaměřeny na vymezení  pojmu logopedie  a rozvoj  komunikačních

schopností. Celá diplomová práce se zabývá dětmi, a proto i následují kapitoly jsou zaměřeny

na dětský věk. Autorka popisovala formy narušené komunikační schopnosti v dětském věku,

logopedickou intervenci v mateřských školách a stimulační programy.

V empirické  části  je  vyhodnoceno  dotazníkové  šetření,  které  bylo  provedeno

kvantitativním  průzkumem.  Vytvořeny  byly  dva  dotazníky,  z nichž  jeden  byl  určen

pedagogům a druhý rodičům dětí s narušenou komunikační schopností. Oba dotazníky byly

vyhodnoceny pomocí  grafů  a tabulek,  pro  snadnou interpretaci  a srozumitelnost  výsledků.

Autorka  také  vedla  rozhovor s pedagogy,  vedoucími  pracovníky i rodiči,  aby získala  více

informací pro průzkum. Dále zhodnotila rozdíly mezi běžnou třídou v mateřské škole a třídou

logopedickou,  které  získala  během  své  odborné  praxe  a mohla  tak  posoudit,  jestli  je
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vhodnější, aby děti s narušenou komunikační schopností byly zařazeny do logopedické třídy

či integrovány do běžné třídy mateřské školy.
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Teoretická část
Teoretická část je  zpracována na základě analýzy odborné literatury a je rozdělena do pěti

hlavních kapitol. První dvě kapitoly jsou zaměřeny na vymezení pojmu logopedie a rozvoj

komunikačních  schopností.  Celá  diplomová  práce  se zabývá  dětmi,  a proto  i následují

kapitoly  jsou  zaměřeny  na dětský  věk.  Autorka  popisovala  formy  narušené  komunikační

schopnosti  v dětském  věku,  logopedickou  intervenci  v mateřských  školách  a stimulační

programy.

 1 Vymezení pojmu logopedie
Logopedie je pojem, který se skládá z řeckého slova logos – slovo a paidea – výchova.

Logopedie je obor, který se formoval až v 1. polovině 20. století. Neustále se vyvíjí a mění.

Logopedie je jedním z oborů speciální pedagogiky (Klenková 2006, s. 11).

Logopedie za zabývá patologickou stránkou komunikačního procesu a využívá poznatky

z medicínských  oborů,  jako  je  pediatrie,  foniatrie,  othorinolaringologie,  stomatologie  aj.,

oborů psychologie a podstatné jsou také znalosti z lingvistiky (Pipeková 2006, s. 103).

„Definujeme logopedii jako vědní obor interdisciplinárního charakteru, jehož předmětem

jsou  zákonitosti  vzniku,  eliminace  a prevence  narušené  komunikační  schopnosti"  (Lechta

2005, s. 15).

Klenková  (2006,  s.  12)  uvádí  tuto  definice:  „Logopedie  je  u nás  tradičně   součástí

speciální pedagogiky a má těsný vztah k obecné pedagogice i k ostatním oborům speciální

pedagogiky  –  surdopedii,  somatopedii,  psychopedii  i oftalmologii,  neboť  u všech  jedinců

s různým  postižením,  ať  tělesným,  mentálním  či  smyslovým  (hovoříme  o osobách

se speciálními  vzdělávacími  potřebami)  se projevuje  ve  větší  nebo  menší  míře  narušení

komunikační schopnost.“

Sovák  (1984,  s.  15)  uvedl,  že logopedie  je  „nauka  o výchově  základních  složek

sdělovacího  (dorozumívacího)  procesu,  tj.  řeči  a sluchu,  jakož  i o prevenci  a terapii  jeho

vývojových vad či získaných poruch.“

K základním termínům v moderní logopedii patří narušená komunikační schopnost (dále

NKS). Pokud se chceme zabývat NKS, východiskem musí vždy být komunikace jako taková

a až v návaznosti na ni můžeme hovořit o NKS.
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NKS  člověka  je  tehdy,  kdy  některá  jazyková  rovina  či  roviny  působí  interferenčně

vzhledem k jeho komunikačnímu záměru (Škodová, Jedlička, aj. 2007, s. 23). 
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 2 Rozvoj komunikačních schopností
Komunikační schopnost lze chápat jako schopnost uplatnit jazyk v jeho podobě mluvené,

čtené  i psané.  Projevuje se ve všech čtyřech  jazykových rovinách:  pragmatické,  lexikálně-

sémantické,  morfologicko-syntaktické  a foneticko-fonologické  a to  vždy  s ohledem na věk

dítěte.  Jde  tedy  o  vědomé  používání  systémů  znaků  a symbolů  podle  norem  jazyka

(Klenková, Bočková, Bytešníková 2012, s. 55).

Komunikace  z latinského  communicatio  ve významu  spojování,  sdělování,  přenos,

společenství či participace, znamená obecně lidskou schopnost užívat výrazové prostředky

k vytváření, udržování a pěstování mezilidských vztahů. Komunikace také výrazně ovlivňuje

rozvoj osobnosti a v širším smyslu ji chápeme jako interakci (Klenková 2006, s. 25).

„Řeč  lze  definovat  jako  biologickou  vlastnost  člověka,  systém,  kterým  lze  přenášet

informaci pomocí jazyka“ (Škodová, Jedlička, aj. 2007, s. 93). Jedlička uvádí, že tato definice

řeči je z hlediska medicínsko-rehabilitačního patrně nejpřijatelnější.

Řeč ke specificky lidskou vlastností a slouží ke sdělování pocitů, přání a myšlenek. Řeč

úzce souvisí s kognitivními procesy a myšlením. Měli bychom si také uvědomit, že řeč není

pouze záležitost mluvních orgánů, ale především mozku – hemisfér a v tomto případě se jedná

o vnitřní řeč (Klenková 2006, s. 27).

„Jazyk je  souhrn zvukových a druhotných dorozumívacích prostředků znakové povahy,

schopná vyjádřit veškeré vědění a představy člověka o světě a jeho vlastní vnitřní prožitky“

(Klenková, Bočková, Bytešníková 2012, s. 22).

Komunikace

Komunikaci  lze chápat  jako složitý  proces  výměny informací  jehož základ tvoří  čtyři

stavební prvky.

➢ Komunikátor je osoba, která sděluje něco nového, je to zdroj informace.

➢ Komunikant je příjemce informace, který na informaci reaguje.

➢ Komuniké je nová informace, obsah sdělení.

➢ Komunikační  kanál je  předem  dohodnutý  kód,  který  slouží  k úspěšné  výměně

informací.
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Při komunikaci rozlišujeme šest fází, které jsou nezbytné pro smysluplnou komunikaci.

Jedná se o:

➢ Ideovou  genezi,  kdy  vznikne  myšlenka,  nápad  apod.,  jedná  se o obsah  mysli

komunikátora.

➢ Zakódování znamená vyjádření myšlenky za použití slov, znaků, pohybů či symbolů.

➢ Přenos navazuje na zakódování. Jedná se o symboly, které jsou vyslány k příjemci.

➢ Příjem chvíle, kdy symboly dojdou k příjemci.

➢ Dekódování neboli interpretace přijatých symbolů.

➢ Akci,  která je poslední fází, při níž příjemce reaguje různým způsobem na přijatou

informaci.  Zde hovoříme o adaptivním, expresivním či opozičním chování, které je

vyvolané přijatou zprávou (Klenková 2006, s. 28).

V komunikaci považujeme verbální projev za stěžejní,  ale je nutné si  uvědomit,  že lze

komunikovat  i jinými  prostředky.  V sociální  komunikaci  rozlišujeme komunikaci  verbální,

neverbální a komunikaci činem. Všechny tři kanály se navzájem prolínají.

➢ Verbální komunikace není jen komunikační proces realizovaný pomocí mluvené řeči,

ale také řeč v grafické podobě – čtení, psaní nebo prostřednictvím různých symbolů

např.  Braillovo  písmo,  znaková  řeč.  Inteligence  člověka  se manifestuje  právě

v řečovém a písemném projevu (Lipnická 2013, s. 8).

➢ Neverbální  komunikace  se využívá  při  mimoslovní  komunikaci.  Zahrnuje  v sobě

veškeré dorozumívací prostředky neslovní podstaty např. mimiku, gestiku, kineziku,

haptiku.  V oblasti  neverbální  komunikace  rozlišujeme  vokální  (paralingvistické

fonémy)  a nonvokální  (extralingvistické  fonémy).  Mezi  vokální  fonémy  řadíme

hlasové  a řečové  prostředky,  kam patří  kvalita  hlasu,  způsob mluvení.  Do skupiny

nevokálních fonémů patří motorické kanály (mimika, gesta,  oční kontakt, pohyby,

držení těla), fyziochemické kanály (chuťové, taktilní,  teplotní,  čichové),  ekologické

kanály (územní chování,  kontaktní vzdálenost,  úprava interiéru,  úprava zevnějšku).

Neverbální komunikace se tedy  využívá při vyjadřování emocí, vůle, postojů.
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➢ Komunikace  činem.  Tato  komunikace  není  vyjádřena  slovně  nebo  za pomoci

neverbální komunikace, ale jedná se o naše konkrétní jednání, čin. Zahrnuje vlastně

veškeré lidské chování v sociální skupině (Klenková 2006, s. 29–31).

Komunikační kompetence

Ke správnému  rozvoji  komunikačních  schopností  u dětí  je  nutné  správně  rozvíjet

komunikační kompetence. Komunikační kompetenci v užším slova smyslu definuje Kohoutek

(Kohoutek  in  Zezulková  2014,  s.  7)  jako  „Přiměřenou  úroveň  porozumění  slovní

i mimoslovní  interakci,  různým  typům  verbálních  projevů  i písemných  a tištěných  textů

a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, mimiky, pantomimiky, zvuků a jiných

informačních  prostředků,  přemýšlení  o nich,  adekvátní  reagování  na ně  a jejich  vhodné

a přiměřené  využívání  k vlastnímu  výstižnému  a kultivovanému  vyjadřování  a zapojení

se do společenského soužití a dění.“

V rámcovém vzdělávacím programu jsou určeny pro děti v předškolním vzdělávání tyto

komunikativní  kompetence:  „Dítě  ukončující  předškolní  vzdělávání  ovládá  řeč,  hovoří

ve vhodně  formulovaných  větách,  samostatně  vyjadřuje  své  myšlenky,  sdělení,  otázky

i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog, dokáže se vyjadřovat

a sdělovat  své  prožitky,  pocity  a nálady  různými  prostředky  (řečovými,  výtvarnými,

hudebními, dramatickými apod.). Domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí

jejich  významu  i funkci.  v běžných  situacích  komunikuje  bez  zábran  a ostychu  s dětmi

i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou, ovládá

dovednosti  předcházející  čtení  a psaní,  průběžně  rozšiřuje  svou slovní  zásobu a aktivně ji

používá  k dokonalejší  komunikaci  s okolím,  dovede  využít  informativní  a komunikativní

prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika,

telefon  atp.).  Ví,  že lidé  se dorozumívají  i jinými  jazyky  a že je  možno  se jim  učit;  má

vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku“ (Metodický portál RVP 2006,

s. 13).

Pro dosažení správných komunikačních schopností dětí je nezbytné, aby také učitelé měli

komunikační kompetence, ke kterým patří kultivovaný a spisovný projev, být tvořivý, trpělivý

a zvládat  komunikační  záměry  a situace,  přiměřeně  a srozumitelně  komunikovat  s dětmi,

vytvářet  příležitosti  k učení,  v nichž  bude  převažovat  dialog  nad monologem,  podporovat

otevřenost ve vyjadřování apod. (Lipnická 2013, s. 12).
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Stručný přehled ontogenetického vývoje řeči

Různí autoři  uvádí odlišné schéma vývoje dětské řeči,  ale všichni se shodují  na dělení

vývoje řeči na předřečové období, které trvá zhruba do jednoho roku a poté nastupuje období

vlastního vývoje řeči.

Vývoj  řeči  z hlediska  vývoje  jedince  začíná  obdobím  novorozeneckého  křiku,  který

zahrnuje  první  řečový  projev  bezprostředně  po narození  až do doby,  kdy  se mění

v melodičtější  podobu  dětské  řečové  produkce.  Dítě  křikem  reaguje  na změnu  prostředí,

teploty  okolí  a krevního  oběhu.  Zpočátku  je  křik  jednotvárný  a krátký.  Barva

novorozeneckého hlasu je u chlapců i dívek stejná. Již v novorozeneckém období pozorujeme

první neverbální komunikaci, kdy evidujeme u dětí mezi 2.–3. týdnem úsměv. Jde však zatím

o vrozený  výrazový  pohyb.  Kolem 6.  týdne  nabývá  křik  na intenzitě  a rozsahu.  Dítě  jím

reaguje na různé situace. Nejdříve má tvrdý začátek a teprve mezi 2.–3. měsícem má křik

měkký začátek. V 8.–10. týdnu začíná období broukání, kdy dítě vydává hrdelní  zvuky a to

v poloze na zádech, kdy jazyk klesá vzad. Tomto období se jedná o pudovou hru s mluvidly.

Dítě  si  houká  a pohybuje  mluvidly  jako  při  sání  a polykání.  Ozývají  se slabiky  podobné

„gr,  ba,  pa“.  Dochází k postupnému neuromotorickému a anatomickému zrání.  Na stadium

broukání navazuje  období žvatlání. V období žvatlání jsou produkovány zvuky, které jsou

výsledkem hry s mluvidly. Zvukový projev má bohatou melodičnost. Náhodným postavením

mluvidel  vznikají  zvuky,  které  jsou  podobné  některým  hláskám  (nejčastěji  vokály

a, e  a konsonanty p, b, m). Dítě již ve 4.–6. měsíci reaguje na hlas matky a postupně začíná

rozlišovat  zabarvení  hlasu.  Mezi  8.–9.  měsíce  života  nastupuje  období  napodobujícího

žvatlání,  což  je  z hlediska  vývoje  považováno  za první  kritický  moment  ve vývoji  řeči,

jelikož  dítě  začíná  napodobovat  zvuky ze svého  okolí  i ty,  které  samo vydává  a zapojuje

zrakovou i sluchovou kontrolu. Pokud by dítě mělo sluchovou vadu, tak se to projeví právě

v tomto období. V tomto období kojenec sleduje pohyby mluvidel ostatních lidí a postupně

začíná  napodobovat  hlásky  mateřského  jazyka,  rytmus  i melodii.  Snaží  se stále  více

komunikovat se svou hračkou i s okolím. Spojuje souhlásky do slabik (baba,  mama, pápá).

Dítě se také otáčí za zvuky a doprovází zvukové projevy pohyby rukou, těla apod. Jak již bylo

zmíněno, toto období je velmi důležité ve vývoji řeči dítěte a je nutné,  aby mělo dostatek

podnětů v podobě osobních kontaktů, opakování slabik, oslovování, ale také laskavé klima

rodiny a jistotu. V období mezi 10.–12. měsícem nastupuje stadium rozumění řeči, kde lze

registrovat  počátky pasivní  slovní  zásoby.  Nelze však zatím hovořit  o rozumění  v pravém
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slova  smyslu,  ale  dítě  reaguje  především   motoricky  na určitá  slova.  V této  fázi  vývoje

dochází  se spojování  slov  s předmětem.  Kolem  prvního  roku  života  nastupuje  stádium

vlastního  vývoje  řeči.  V této  fázi  vývoje  jsou  určitá  stádia,  kterými  dítě  musí  projít:

emociálně-volní,  egocentrické,  asociačně-reprodukční,  rozvoj  komunikace  řeči,  logických

pojmů,  intelektualizace  řeči  (Bytešníková  2012a,  s. 16–19).  Kutálková  uvádí  (Kutálková

2005, s. 11–12), že dítě kolem prvního roku začíná mluvit někdy zřetelně a nebo mu rozumí

jen matka.  Nejčastěji  se jedná a zvukomalebná citoslovce (bum, ham, tůtů apod.),  v tomto

období je velice důležité pojmenovávat veškeré předměty,  které obklopují  dítě, na které si

může sáhnout a ochutnat je. Jednoslovné věty zastupují zatím větu a je nutné, aby dospělý

jednoslovné vyjádření dítěte doplnil  (např.  bú – ano, kráva bučí).  V této době je také čas

na první knížky tzv. leporela, které jsou omyvatelné nebo z tvrdých kartonů.  Kolem druhého

roku už dítě mluví v jednoduchých větách, i když jsou neobratné. Mívají svérázný slovosled,

gramatické tvary, vytváří slova nová a některá často komolí. Mezi dětmi jsou však značné

rozdíly a to nejen ve slovní zásobě, ale také ve vyslovování jednotlivých hlásek. Pokud se řeč

nevyvíjí  úplně  přesně  podle  normy nejedná se ihned o vadu řeči.  Je  dokázáno,  že chlapci

začínají často mluvit později něž dívky. U dětí se jako první objevují samohlásky a hlásky

b, p, m. Po druhém roce t, d, n. Ve třech letech již děti dokážou vyslovit několik hlásek, i když

je někdy zaměňují. Většinou se v tomto věku domluví děti bez větších obtíží. Kolem třetího

roku může snadno vzniknout vývojová dysfluence, jelikož je velký nárůst slov a děti chtějí

rychle všechno říci. V tomto věku nastává také druhé období otázek. Po prvním období otázek

„Co je  to?“  nastupuje  druhé  období  „Proč?“  Dítě  usiluje  o komunikaci  a neustále  otázku

opakuje. Je nezbytné, aby rodiče i okolí byli trpěliví a dětem odpovídali. Po nástupu čtvrtého

roku života rozšiřuje dítě oblast zájmů, rádo kreslí, učí se nové říkanky, písničky, rádo tleská

do rytmu apod.  Má dobrou mechanickou paměť a velmi dobře komunikuje. V pěti letech by

děti měly dobře vyslovovat všechny hlásky kromě r, ř. Pokud však používá hlásky vadné, je

třeba zahájit logopedickou péči, jelikož se blíží nástup do školy, kde by měla být výslovnost

hlásek správná.  Příčinou může být  separace od matky a nové prostředí  mateřské školy.  Je

třeba věnovat pozornost  neplynulosti řeči, komunikaci s pedagogy a ostatními dětmi. Mohly

by  se objevit  mutistické  obtíže  či  dysfluence  řeči.  Pedagogové  by  měli  být  dostatečně

informování o této problematice (Bytešníková 2012a, s. 29–30).
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Abychom u dětí dosáhli správného rozvoje komunikace, měli bychom  se věnovat také

rozvoji  jemné  a hrubé  motoriky,  rozvoj  zrakové  a sluchové  percepce,   grafomotoriky,

motoriky mluvních orgánů, dechovým a fonačním cvičením (Bytešníková 2012b).

Během řečového  vývoje  je  třeba  věnovat  pozornost  nástupu do mateřské  školy a poté

zahájení školní docházky. V tomto období se mohou u dětí vyskytovat různé obtíže v oblasti

komunikace.

Ukončení vývoje řeči nastává dle odborníků  kolem 5.–6. roku dítěte. K tomu, aby byl

správný vývoj  řeči,  je  nezbytný  normální  sluch,  intelekt,  nepoškozená  centrální  mozková

soustava, stimulace k řeči, vhodné sociální prostředí (Škodová, Jedlička, aj. 2007, s. 94).

Sovák  uvádí  (Sovák  in  Klenková  2006,  s.  33) celou  řadu  předřečových  přípravných

období,  které  začínají  ihned  po narození.  Prostupují  se navzájem,  nejsou  přesně  časově

odděleny a probíhají   i současně.  Do předběžného stádia vývoje řeči řadí  období křiku,

období žvatlání, období rozumění řeči a následně vývoj vlastní řeči, kam řadí stádia, která

na sebe navazují. Zde hovoříme  o stadiu emociálně-volním (1 a půl až 2 roky), asociačně-

reprodukčním  (2  až 3  roky),  logických  pojmů  (kolem  3.  roku),  intelektualizace  řeči

(přelom 3. a 4. roku).

Obtíže ve vývoji řeči

Pokud dítě  nemluví  správně  v daném věku,   je  nutné  tuto  situaci  řešit  s odborníkem.

Někdy  se může  jednat  o symptom  onemocnění.  Opožděný  vývoj  řeči,  který  může  být

způsobem  dědičností,  opožděným  vyzráváním  centrální  mozkové  soustavy,  negativní

výchovou nebo lehkou poruchou sluchu. Hlavním příznakem je opoždění v řečovém projevu,

které se může projevit ve všech jazykových rovinách nebo jen v některé z nich. Pokud jsou

však příznivé podmínky, tak se řeč rozvine a dítě může dosáhnout normy.  Omezený vývoj

řeči  se projevuje  výraznějším  opožděním  v řečovém  projevu.  Většinou  se jedná  o děti

s mentálním postižením, s těžší poruchou sluchu či extrémní patologie sociálního prostředí.

Tito  jedinci  už  nikdy  nedosáhnou  normy.  Jejich  řeč  se rozvine  jen  částečně,  používají

jednotlivá slova, slovní spojení či  jednoduché věty.  Může se však také stát,  že řeč zůstane

na úrovni pudového žvatlání. Dalším symptomem může být přerušený vývoj řeči. V těchto

případech hovoříme o lidech, kteří mají NKS po úrazech, nádorových onemocněních mozku,

těžkých  psychických  traumatech  či  vážných  duševních  onemocnění.  Vždy  záleží

na konkrétním případu, jestli jedinec ještě dosáhne normy či nikoli. Posledním symptomem
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onemocnění  může  být  odchylný  vývoj  řeči,  který  je  projevuje  odchylkou  od normy jen

v některé  rovině  řečového  vývoje.  Jedná  se z pravidla  o deformaci  zvukové  stránky  při

těžkém rozštěpu patra či při organickém poškození mluvidel (Škodová, Jedlička, aj. 2007,

s. 94–96).

 2.1 Jazykové roviny

Jak  již  bylo  zmiňováno  na začátku  2.  kapitoly,  jsou  jazykové  roviny:  foneticko-

fonologická, lexikálně-sémantická, morfologicko-syntaktická, pragmatická, které zohledňují

zvukovou  stránku  řeči,  slovní  zásobu,  gramatiku  a praktické  využití  vědomostí  při

komunikaci. K posouzení komunikačních schopností, zda jsou v normě či nikoli, je zapotřebí

znát  jazykovou  normu,  stavbu  a fungování  jazyka.  V ontogenezi  řeči  se jazykové  roviny

prolínají  a jejich  vývoj  probíhá  současně.  Při  charakteristice  řečového  vývoje  u dítěte

se využívá poznatků o vývoji těchto jazykových rovin.

Morfologicko-syntaktická rovina

Jedná se o gramatickou rovinu. Tuto rovinu lze zkoumat kolem 1. roku, kdy začíná vlastní

vývoj řeči. Toto období je význačné jednoslovnými větami. Slova vznikají tím, že děti opakují

slabiky např.  ma – ma,  ba – ba.  První slova jsou neohebná.  Děti  neskloňují  ani  nečasují

a podstatná  jména  jsou  v 1.  pádě,  slovesa  jsou  v infinitivu  nebo  ve 3.  osobě.  Po 2.  roce

vznikají  dvojslovné  věty  např.  Pá  –  pá  máma.  Z morfologického  hlediska  děti  nejdříve

používají podstatná jména, slovesa, onomatopoická (zvukomalebná) citoslovce. Mezi 2. a 3. 

rokem přidávají přídavná jména a postupně také osobní zájmena. Jak poslední slovní druhy

používají  děti  číslovky,  předložky a spojky.  Po 4.  roce však užívají  všechny slovní  druhy.

Jednotné a množné číslo používají děti po 3. roce, kdy už také skloňují. Po 4. roce by už měla

být  gramatická  stránka  bez  větších  odchylek.  Pokud  přetrvává  dysgramatizmus,  může

se jednat o narušený vývoj řeči (Klenková 2006, s. 37–38).

Lexikálně-sémantická rovina

Tato rovina se zbývá pasivní i aktivní slovní zásobou a jejím vývojem. Kolem 10. měsíce

registrujeme u dítěte začátek pasivní slovní zásoby. Kolem 1. roku začíná používat první slova

a začíná se rozvíjet aktivní slovní zásoba. Je však nutné, abychom si uvědomili, že v 1. roce
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dítě stále komunikuje hlavně neverbální komunikací – pohledy, mimika, pohyby, pláč. První

slova chápe všeobecně tzv. hypergeneralizace, když umí více slov a rozezná, že slovo se pojí

k určité  věci,  osobě  atd.,  jedná  se o tzv.  hyperdiferenciaci.  V lexikálně-sémantické  rovině

známe  první a druhý věk otázek – 1 a půl roku – Co je to?, po 3. roce – Proč?, Kdy?

V literatuře se hovoří o tom, že výzkumná šetření slovní zásoby jsou složitá, neboť někteří

zkoumali pouze aktivní slovní zásobu v určitém věku dítěte, jiní zase aktivní i pasivní slovní

zásobu. Z průměrných údajů tedy vyplývá, že děti kolem 1 roku mají slovní zásobu 5–7 slov,

2  roky  přibližně 200 slov, 3 roky téměř 1000 slov – můžeme zde pozorovat velký nárůst,

4  roky  1500  slov,  5–6 let  2500–3000  slov.  Vždy  však  záleží  na podnětnosti  z rodinného

prostředí a okolí dítěte (Klenková 2006, s. 37–39).

Foneticko-fonologická rovina

Této  rovině  věnovali  dle  literatury  odborníci  největší  pozornost.  Shodně  uvádí,

že nejdůležitějším  momentem  v ontogenezi  řeči  je  přechod  z pudového  na napodobující

žvatlání. Hovoříme tedy o věku dítěte mezi 6.–9. měsícem. Tato jazyková rovina se věnuje

zvukové stránce řeči, diferenciaci zvukově stejných a rozdílných slov, analýze a syntéz vět,

slov,  intonaci,  hlasitosti  řečového  projevu,  tempu  řeči  a správné  výslovnosti.  Základní

jednotkou jsou fonémy – hlásky.

Dětská výslovnost se rozvíjí od zvukově nejjednodušších artikulačních struktur. Nejdříve

se fixují samohlásky, dvojhlásky a poté souhlásky. Je důležité, aby logoped znal přesné pořadí

fixace  výslovnosti  neboť  z toho  vychází  při  diagnostice  i korekci  (Klenková,  Bočková,

Bytešníková 2012, s. 34–35).

Pragmatická rovina

V této rovině je kladen důraz na komunikaci jako takovou a její  pravidla.  Zaměřujeme

se tedy  na schopnost  jedince  aktivně  se účastnit  konverzace  a zachovat  pravidla  dialogu,

přiměřeně  reagovat  na neverbální  projevy,  udržet  téma  rozhovoru,  aktivně  využívat

neverbální  komunikaci  v závislosti  na komunikační  situaci  apod.  Můžeme  tedy  říci,

že se jedná o správné užívání jazyka v rámci společenského kontextu.
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Pragmatická rovina je založena na sociálních a psychologických aspektech komunikace.

Důležité  pro  děti  v komunikaci  je  využití  získaných  poznatků  z knih,  vzoru  –  rodičů

a interindividuální interakce. U dětí po 3. roce je snaha komunikovat, navázat krátký rozhovor

s dospělými  a udržet  jej.  Ve 4 letech  dokáže  stále  častěji  komunikovat  přiměřeně  situaci.

V tomto období (období intelektualizace) lze usměrňovat řečí chování dítěte a také dítě samo

používá řeč k regulaci dění ve svém okolí (Klenková, Bočková, Bytešníková, 2012, s. 35).
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 3 Narušená komunikační schopnost v dětském věku
Problematika jednotlivých kategorií  NKS je  velmi rozsáhlá.  Každá vada má své rysy,

etiologii, symptomatologii, možnosti diagnostiky a terapie. V následujících kapitolách budou

popsané kategorie NKS, které se nejčastěji vyskytují v dětském věku. Jedná se o vývojovou

dysfázii,  dyslalii,  vývojovou  dysartrii,  rinolalii,  palatolalii,  balbuties,  mutismus  a poruchy

hlasu.

Je třeba si uvědomit, že v dětském věku nelze určité projevy považovat za NKS, jelikož

se jedná o fyziologické jevy (fyziologická nemluvnost do 1. roku života, vývojová dysfluence

do 3 let, fyziologická dyslalie do 5. roku života, fyziologický dysgramatizmus do 4 let).

 3.1 Vývojová nemluvnost – vývojová dysfázie

Vývojová dysfázie je NKS, kterou řadíme k vývojovým  poruchám. Jedná se o centrální

poruchu  řeči,  která  je  považována  za specificky  narušený  vývoj  řeči  v důsledku  raného

poškození mozku, narušení nejen úrovně verbálního projevu, ale také nerovnoměrného vývoje

celé osobnosti. Jelikož má postižení systémový charakter, tak zasahuje v různé míře do všech

jazykových rovin. Největší deficity jsou v rovině pragmatické. Impresivní i expresivní oblast

řeči může být postižena.  Na tuto jazykovou rovinu se  zaměřují logopedi při péči nejvíce,

jelikož  se vyskytují  dlouhodobé  problémy  ve vytváření  pojmů,  logických  operací

a porozumění  složitým  vztahům  v souvislém  vyjadřování.  Péče  je  věnována  hlavně

schopnosti efektivně používat řeč v sociální komunikaci (Bytešníková 2012a, s. 39).

Škodová, Jedlička, aj. (2007, s. 110) uvádí, že „vývojová dysfázie je specificky narušený

vývoj  řeči,  projevující  se stíženou  schopností  nebo  neschopností  naučit  se verbálně

komunikovat, i když podmínky pro rozvoj řeči jsou přiměřené.“

Typickým znakem vývojové dysfázie je nerovnoměrné rozložení rozumových schopností

a nepoměr  mezi  verbální  a neverbální  složkou řeči.  Nedostatky se mohou vyskytovat  také

v oblasti  jemné  motoriky,  grafomotoriky,  paměťových  funkcí,  kognitivních  a zrakových

deficitech (Bytešníková 2012a, s. 39).
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Vývojovou dysfázii dělíme na expresivní a receptivní.

➢ Expresivní  –  dítě  řeči  rozumí,  aktivní  slovník  je  však  výrazně  nižší.  Potíže

s formulováním  myšlenek,  používá  telegrafickou  řeč  (máma  tam,  květina  hezky

apod.). Řeč je tvořena těžkopádně, mluvní apetit je malý.

➢ Receptivní  – dítě  mluví,  ale  nerozumí.  Snížená sluchová percepce,  častější  výskyt

specifických poruch učení než u expresivní formy. Řeč je prakticky nesrozumitelná

(Škodová, Jedlička, aj. 2007, s. 126).

Etiologie

Etiologie  je z foniatrického pohledu řazena do poruch na základě poruchy percepce řeči.

Vývojová  dysfázie  je  označována  za následek  poruchy  centrálního  zpracování  řečového

signálu.  Dle  odborníků  existuje  předpoklad,  že u této  vady  je  typickou  příčinou  difuzní

(rozptýlené) postižení centrální nervové soustavy (dále CNS) nikoli ložiskové (ohraničené).

Etiologie  vzniku  vývojových  poruch  řeči  se pojí  s postižením vývoje  kognitivních  funkcí

vlivem prenatálního, perinatálního a postnatálního poškození mozku. Objevuje se také otázka

dědičnosti  (Škodová, Jedlička, aj. 2007, s. 111).

Klenková  (2006,  s.  69)  uvádí  etiologické  faktory,  které  jsou  všeobecně  rozděleny

na genetické, vrozené a získané. Nevylučuje však ani jejich kombinaci.

Symptomatologie

Vývojová  dysfázie  se projevuje  mnoha  symptomy.  Nejvýraznějším  symptomem  je

nerovnoměrný vývoj osobnosti, opožděný vývoj řeči. Typické je narušení verbálního projevu,

který  je  mnohem  nižší  než  by  se dalo  předpovídat  vzhledem  k intelektu  a neverbálním

schopnostem.

Lejska  (in  Klenková  2006,  s.  70)  uvádí,  že „dítě  s vývojovou  dysfázií  řeč  slyší,  ale

nedostatečně a nepřesně jí rozumí. Špatné rozumění pak dává vznik i špatné tvorbě vlastní

řeči.“

Škodová a Jedlička, aj. (2007, s. 112) uvádí, že základním příznakem je vždy opožděný

vývoj  řeči.  Řečové  obtíže  zasahují  povrchovou  i hlubokou  strukturu  řeči.  V hluboké

struktuře řeči  zasahují sémantickou, syntaktickou, ale také pragmatickou oblast. Projevují

se přehazováním slovosledu, odchylkami ve frekvenci výskytu jednotlivých slovních druhů,

nesprávnými  koncovkami  při  ohýbání  slov,  omezením slovní  zásoby,  větami  jedno  nebo
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dvouslovnými.  V povrchové  struktuře  řeči se jedná  o zásadní  poruchy  fonologického

systému a to především při  diferenciaci znělosti – neznělosti,  závěrovosti – nezávěrovosti,

kompaktnosti  –  difúznosti.  Řeč  je  výrazně  patlavá  až nesrozumitelná.  Projev  dítěte  může

působit  dojmem  plynulé  řeči,  ale  je  zcela  nesrozumitelná.  Vzhledem  k těmto  příznakům

se někdy  hovoří  nejen  o opožděném,  ale   o aberantním  (odchylném)  vývoji  řeči.  Další

příznaky  se mohou  objevit  v nerovnoměrném  vývoji,  diskrepancí  mezi  verbálními

a neverbálními schopnostmi, kdy verbální projev je výrazně nižší, než odpovídají intelektové

schopnosti  a kalendářní  věk.  Příznaky mohou být  také  v narušení  zrakového a sluchového

vnímání,  v oblasti  časového  zpracování  akustického  signálu,  kde  dochází  k prodlevám či

zpoždění.  Dále  narušení  paměťových  funkcí,  narušení  orientace  v čase  i prostoru.  Toto

narušení se projevují tím, že dítě má problémy s pravo-levou orientací, chybně vnímá časové

i rodinné  vztahy,  má  špatnou  orientaci  v prostoru.  Další  oblastí  je  narušení  motorických

funkcí,  kam  patří  jemná  motorika,  motorika  mluvidel,  prostorové  uspořádání  pohybu  aj.

Poslední  oblastí  je  lateralita.  Jedná  se  nevyhraněnou  dominanci,  zkříženou  lateralitu,

levostrannou preferenci ruky a oka.

Diagnostika

Diagnostický  proces  je  nejen  u vývojové  dysfázie,  ale  u všech  kategorií  NKS,

dlouhodobý, komplexní a týmový. Tým  odborníků tvoří lékaři – foniatr, neurolog, psycholog,

speciální pedagog, logoped a rodiče dítěte.  Cílem diagnostiky je zjistit  diagnózu a sestavit

terapeutický  plán.  Významnou  složkou  v diagnostice  je  diferenciální  diagnostika,  neboť

vývojová dysfázie  je  vzhledem k bohaté symptomatologii  zaměňována za jiné poruchy.  Je

třeba odlišit vývojovou dysfázii od prostého opožděného vývoje řeči, dyslalie, sluchových

vad, mentální retardace, mutismu, autismu, syndromu Landau-Kleffnera.

Diagnostika vývojové dysfázie se skládá z několika částí a jak bylo výše zmíněno, je to

proces dlouhodobý, komplexní a týmový.

➢ Foniatrická diagnostika – vyšetření všech složek řeči (podrobně percepci, expresi),

vyšetření sluchu.

➢ Neurologická  diagnostika –  nález  může  být  zcela  negativní,  na EEG  se objevuje

komplex  vln-hrot,  ale  bez  manifestních  epileptických  projevů,  nálezy  odpovídají

difuznímu postižení CNS.
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➢ Logopedická  a speciálněpedagogická  diagnostika –  dotváří  celkový  obraz

schopností  dítěte,  zjišťuje  míru  opoždění  vývoje.  Tato  diagnostika  se zaměřuje

na orientaci v prostoru a čase, lateralitu, motorické funkce, sluchové vnímání, zrakové

vnímání, řeč (percepce i exprese), grafomotoriku (kresba u dysfatických dětí je zcela

typická a velmi nápadná – deformace tvarů,  nesprávné čáry – nedotažené,  slabé,

přetažené,  roztřesené,  rozložení  obrázků – děti  kreslí  těsně vedle sebe,  přes sebe),

čtení, psaní, počítání, paměť, aktivita a koncentrace pozornosti.

➢ Psychologická diagnostika – kresba lidské postavy, zkouška obkreslování – svědčí

o úrovni motoriky, zrakové percepce, součástí může být neuropsychologické vyšetření

(dysfatické  děti  mají  celý  komplex  potíží  také  v neverbální  oblasti).  Je  třeba  mít

na paměti,  že nikdy  není  u vývojové  dysfázie  porucha  intelektu

(Škodová, Jedlička, aj. 2007, s. 113–119).

Terapie

Terapie  vývojové  dysfázie  je  velmi  náročný  proces  a závažnost  této  poruchy  závisí

na rozsahu poškození mozkových funkcí. Jak již bylo uvedeno u diagnostiky, je zde nezbytný

týmový přístup, který se prolíná celým procesem péče a také vytvoření terapeutického plánu.

U dětí s vývojovou dysfázií se při terapii nezaměřujeme pouze na složku řeči, ale na celkovou

osobnost  dítěte.  Celková  terapie  se orientuje  na rozvoj  zrakového  a sluchového  vnímání,

myšlení, paměť a pozornost, motoriku, schopnost orientace, grafomotoriku a řeč. Tyto oblasti

nelze rozvíjet  izolovaně,  ale  je třeba všechny rehabilitační,  edukační i reedukační postupy

kombinovat (Klenková 2006, s. 74–75).

Terapie je realizována převážně formou  individuální logopedické  terapie, která je dána

věkem a stupněm vývoje dítěte.  Je třeba uplatňovat zásadu individuálního přístupu a další

důležitou součástí je osobnost logopeda. Logoped by měl využít své osobní a odborné kvality

zejména  k získání  důvěry  dítěte  a rodičů,  jelikož  je  nezbytná  spolupráce  s rodinou  při

logopedické  péči.   Při  jednotlivých  sezeních  logoped  procvičuje  rozumění  řeči,  motoriku

(jemnou,  hrubou,  motoriku  mluvidel),  nacvičuje  nové  prvky  řeči,  půjčuje  a zajišťuje

pomůcky, rozvíjí a cvičí sluchovou, zrakovou percepci, základní grafomotorické dovednosti,

využívá  nejrůznějších  technik,  pomůcek  (zejména  audiovizuální),  používá  speciální

počítačové  programy,  podílí  se na vedení  kompletní  dokumentace  s ostatními  odborníky,

informuje rodiče o typech škol, integrace, speciálně pedagogických center apod. Skupinová
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logopedická  terapie  u dětí  s vývojovou  dysfázií  se uplatňuje  v denních  stacionářích

zřizovaných  resortem  zdravotnictví,  na lůžkovém  oddělení  foniatrických,  neurologických

a psychiatrických  pracovišť,  v léčebnách  a také  ve speciálních  mateřských  a základních

školách patřících do resortu školství (Škodová, Jedlička, aj. 2007, s. 133–137).

 3.2 Narušení článkování řeči

Do této kategorie NKS je zařazena dyslalie a dysartrie. Tyto vady mají odlišnou etiologii,

ale společný symptom, jímž je článkování řeči (Bytešníková 2012a, s. 41).

Dyslalie - patlavost

„Odborný  termínem dyslalie  se označuje  několik  jejich  spojitých  součástí.  Hlavní,  jež

dyslalii  charakterizuje,  je  úroveň  fonetická,  vztahující  se k užívání  jednotlivých  hlásek

a představující  analytickou  stránku  řeči.  Fonologická  úroveň  se týká  používáním

elementárních řečových zvuků ve spojeních do slabik a slov,  příp.  vět,  které jsou základem

další,  lingvistické  úrovně  řeči,  morfologicko-syntaktické,  lexikálně-sémantické

a pragmatické“ (Lechta 2003, s. 169).

Salomonová (in Škodová, Jedlička, aj. 2007, s. 332) uvádí, že „Dyslalie je neschopnost

používat jednotlivé hlásky či skupiny hlásek v mluvené řeči podle stanovených ortoepických

norem. Hláska je tvořena na nesprávném místě.“

Klasifikace

Klenková dále uvádí, že do 5. roku dítěte je nesprávná výslovnost brána jako fyziologický

jev  tzv.  fyziologická  dyslalie.  Pokud  však  přetrvává  dále  do 5.–7.  roku,  jedná

se o prodlouženou  fyziologickou dyslalii. Po 7. roce života dítěte, jde o dyslalii pravou.

Pokud dítě hlásku vynechává je tato vada nazývána mogilálie, když hlásku zaměňuje za jinou,

hovoříme o paralalii a jestliže hlásku tvoří chybně, jedná se o poruchu, která má koncovku

-izmus. Např. rotacizumus, lambdacizmus, sigmatizmus  (Klenková 2006, s. 104).
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Bytešníková (2012a, s. 44) uvádí dělení dyslalie z několika hledisek na:

Tabulka č. 1:   Dělení dyslalie

Děleni dle: Rozdělení 
dyslalie

Popis

Vývojové 
hledisko

fyziologická U dětí do pěti let, může dojít k autokorekci v lehčích 
případech.

pravá Dochází k tomu kolem sedmého roku života, 
odchylka výslovnosti je zafixovaná.

Etiologické 
hledisko

funkční Na základě narušené sluchové diferenciace, 
nedostatečných motorických schopností, 
napodobování nesprávného mluvního vzoru, 
zanedbáním v rámci sociálního prostředí, dědičné 
vzory.

orgánová Deficit v odstředivé, dostředivé či centrální části 
reflexního okruhu dítěte.

Konkrétní příčina audiogenní Vady sluchu.

labiální Defekt rtů.

palatální Anomálie patra.

nazální Narušení nazality.

Hledisko rozsahu 
vadně tvořených 
hlásek

paracialis (levis) Narušena jedna či několik málo hlásek.

multiplex 
(Gravis)

Narušení většího počtu hlásek, méně srozumitelná 
řeč.

universazlis Řeč je nesrozumitelná, hlásky jsou často nahrazovány
hlásko „t“.

Dyslalie paracialis monomorfní Vadné hlásky pocházejí z jednoho okrsku.

polymorfní Vadné hlásky pocházejí z více artikulačních okrsků.

Hledisko kontextu hlásková Týká se pouze izolovaných hlásek.

kontextová  
slabiková            
slovní

Hlásky jsou izolovaně vyslovovány správně, ale 
k deficitům dochází ve slabikách či slovech

Etiologie

V literatuře  se dále  uvádí  rozdělení  příčin  dyslalie  na funkční  nebo  organicky

podmíněnou.  Pokud  se jedná  o dyslalii  funkční,  tak  jsou  mluvidla  bez  poruchy.  Dále  ji

dělíme na typ motorický a senzorický.  Motorický typ je důsledkem celkové neobratnosti
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a neobratností  mluvidel.  O senzorickém typu  hovoříme  tehdy,  když  je  nesprávné  vnímání

i diferenciace mluvních zvuků. Jde o vývojový nedostatek  pohybové a sluchové diferenciace.

Naopak  dyslalie  organická je  způsobena  nedostatky  a změnami  na mluvních  orgánech.

Taktéž je následkem porušení sluchových drah a poruchami CNS (Klenková 2006, s. 100–

101).

Dále  dělíme  příčiny dyslalie na vnější  a vnitřní.  K vnitřním  příčinám  patří  poruchy

sluchu, nedostatečná diskriminace zvuků, anatomické vady řečových orgánů, neuromotorické

poruchy,  kognitivně-lingvistické  nedostatky,  které  se objevují  v závislosti  na stupni

mentálního  vývoje.  Mezi  vnější  příčiny  patří  především psychosociální  vlivy.  Důležitými

faktory  jsou  dědičnost,  vliv  prostředí,  poruchy  analyzátorů,  poškození  dostředivých

a odstředivých nervových drah, poruchy CNS,  poruchy řečového neuroefektoru (Klenková

2006, s. 101–102).

➢ Dědičnost – u této příčiny se názory odborníků rozchází. Někteří jej neuznávají a jiní

dokazují výskyt takto NKS u příslušníků rodin, nejčastěji u otce. Lechta uvádí tento

dědičný  vliv  jako  nespecifickou  dědičnost  fonematické  diferenciace,  projevující

se artikulační neobratností.

➢ Vliv prostředí – nesprávný či  nepřiměřený řečový vzor  v rodině působí negativně

na vývoj řeči u dítěte. Dalšími faktory jsou bilingvální prostředí, chyby ve výchovném

prostředí,  citové  strádání.  Tyto  faktory  vedou  k vadnému  tvoření  výslovnosti

a následně k fixaci.

➢ Poruchy  zrakového  a sluchového  vnímání –  pokud  má  dítě  narušené  sluchové

vnímáním,  tak  je  výslovnost  vážně  narušena.  Nelze  podceňovat  převodní

nedoslýchavosti,  jako  následek  častého  onemocnění  horních  dýchacích  cest  nebo

následek adenoidní vegetace. Specificky se projevují percepční poruchy sluchu, kdy

trpí slyšení vysokých tónů a způsobuje, že dítě  nerozlišuje správně jednotlivé hlásky,

které se podílejí na vzniku sigmatismu. Porucha zrakového vnímání je rovněž příčinou

vadné  výslovnosti  a to  hlavně  v raném věku,  kdy dítě  nepřesně  vnímá  artikulační

pohyby.

➢ Poškození  dostředivých  a odstředivých  drah  –  je  zde  úzká  souvislost  mezi

motorickým  vývojem  dítěte  a výslovností,  jelikož  je  nezbytná  přesná  koordinace

pohybu mluvidel.
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➢ Poškození  centrální  části –  tyto  poškození  způsobují  závažná  postižení,  jejichž

symptomatologie může být v různém rozsahu.

➢ Anatomické  odchylky –  narušení  výslovnosti  může  způsobit  přítomnost  zubní

protézy  v dutině  ústní  (vyskytuje  se i u dětí),  přechodná  výměna  dentice,

ankyloglossum (přirostlá  uzdička  mezi  horním rtem  a dásní  nad  horními  řezáky),

rozštěpy,  velofaryngálního  insuficience,  vyskytují  se obrny  jazyka,  rtů  apod. 

(Klenková 2006, s. 101–102).

Diagnostika

Diagnostika dyslalie se skládá z několika částí  a úkolů.  Cílem je zjištění příčin,  druhu,

rozsahu poruchy či vady výslovnosti, stanovení diagnózy a také prognózy. Na základě závěrů

diagnostiky je sestaven individuální plán metodických nápravných postupů. Vyšetření dítěte je

vedeno formu hry s využitím obrázků, které dítě pojmenovává, hovoří o nich apod. Obrázky

jsou voleny tak, aby  určitá  hláska byla na začátku, uprostřed a na konci slova, sledujeme

také  slovní  zásobu.  Dítě  také  popisuje  děj  na obrázcích  a poté  následuje  volný  rozhovor,

abychom mohli hodnotit mluvní projev v běžné řeči. U menších dětí je vhodné při vyšetření

použít hračky, stavebnice, maňásky apod. U školních dětí používáme na čtení texty přiměřené

věku (Salomonová in Škodová, Jedlička, aj, 2007, s. 336).

Lechta  (2003,  s.  187)  popisuje  všeobecný  přehled  vyšetřování  dyslalie,  kde  uvádí,

že základní  metodou  vyšetřování  řeči  je  rozhovor,  který  se obvykle  uskutečňuje

za přítomnosti rodičů. Při rozhovoru získáme představu o současném stavu řeči dítěte a při

dyslálii  zjistíme rozsah a stupeň chybné výslovnosti.  Další používanou metodou je  vlastní

vyšetření řeči  dítěte, které je třeba provádět nenápadně, jelikož většina dětí se vyšetřování

obává. Dítě s dyslálií necháme popisovat obrázky v obrázkových testech, které jsou vhodné

k rychlému  navázání  kontaktu.  Při  vyšetření  dyslálie  se soustředíme  na výslovnost

jednotlivých hlásek v závislosti  na pozici  ve slabikách a slovech. Pokud vznikne podezření

na poruchu  orgánů,  jež  se řeči  účastní,  je  třeba  doplnit  logopedické  vyšetření  vyšetřením

lékařským.

Při  diagnostice  dyslálie,  jak  u všech  poruch  NKS,  je  nutné  shromáždit  anamnestické

údaje,  provést  vyšetření  sluchové  percepce,  fonematické  diferenciace,  celkové  motoriky,

motoriky  mluvních  orgánů,  impresivní  a expresivní  složky  řeči,  lateralitu.  Diagnóza
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se stanoví na základě logopedického vyšetření ve spolupráci s ostatními odborníky – foniatr,

psycholog (Klenková 2006, s. 108).

V závěru  diagnostiky  je  stanovena  diagnóza,  na jejímž  základě  stanovíme  prognózu,

kterou  sdělíme  rodičům  a klientovi  společně  s postupem  pro  úpravu  výslovnosti  včetně

časových  předpokladů,  vysvětlení  etap  procesu  a nutnosti  spolupráce  rodiny  s logopedem

(Salomonová in Škodová, Jedlička, aj. 2007, s. 336).

Terapie

Na základě  diagnostického  vyšetření  se stanový  terapeutický  plán,  který  je  přesně

stanoven pro konkrétní dítě s ohledem na jeho vývojová specifika. Při odstraňování dyslálie

rozlišujeme čtyři etapy, které na sebe navazují. Žádnou etapu nelze vynechat.

1. etapa přípravná  cvičení  primárně  směřují  k rozvoji  oromotoriky  a fonematické

diferenciaci.  Rozvoj  oromotoriky je cíleně zaměřen na oblast,  která je důležitá  pro

vyvození dané hlásky.  Fonematickou diferenciací směřujeme k tomu, aby dítě bylo

sluchem  schopno  rozlišit  nesprávný  zvuk  od správně  vyvozeného.  Dítě  se při

přípravném  cvičení  snažíme  zaujmout  a motivovat.  Můžeme  využít  formu  hry

a realizovat jej individuálně či kolektivně.

2. etapa  je  stěžejní,  jelikož  se jedná  a vyvození  hlásek.  K této  etapě  lze  přistoupit

až po etapě přípravných cvičení, která proběhla správně. Při vyvození hlásek je nutný

individuální přístup a přísně individuální volba metody vyvozování. Metody, které lze

využít,  jsou nápodoba,  substituce a mechanická metoda.  V některých případech lze

zvolit vzájemnou kombinaci.

3. etapa  navazuje  na vyvození  hlásky,  jelikož  po vyvození  je  důležitá  fixace  nově

tvořené  hlásky  v řečovém projevu.  Proces  fixace  probíhá  prostřednictvím  nácviku

nově vyvozené hlásky s ostatními hláskami v různých spojeních.

4. etapa je finální a veškeré snahy v procesu odstraňování dyslalie jsou zaměřeny na to,

aby dítě vyvozenou a zafixovanou hlásku automaticky používalo v řečovém projevu.

Výsledkem  je,  že produkce  nacvičené  hlásky  probíhá  zcela  samovolně  a stává

se součástí aktivního slovníku dítěte (Bytešníková 2012a, s. 46–47).
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Při terapii je důležité dodržovat zásady, které vypracoval Seeman a mají i v dnešní době

pro praxi prvořadý význam.

➢ Zásada  krátkodobého  cvičení je  závislá  na individuálních  možnostech  dítěte.

U malých  dětí  pracujeme  po dobu  3–4 minut,  jelikož  je  malá  schopnost  udržet

pozornost.  Je  nezbytné  využívat  intenzivní  sluchový  a zrakový  vzor,  za využití

zrcadla, počítačového vzoru, kresby apod. Cvičení opakujeme v časových intervalech

a rozvíjíme po jednotlivých krocích.

➢ Zásada užívání  pomocných hlásek  je  nejčastěji  podceňována.  Bývá  nahrazována

základním  postavením  mluvidel  a nápodobou.  Substituční  metodou  však

zefektivňujeme  postup  nápravy,  jelikož  dítěti  usnadňuje  tvoření  správného

artikulačního postavení s přesným zněním hlásky. Tato metoda vede dítě k vyhasínání

vadných návyků.

➢ Zásada užívání sluchové kontroly je v současné době velmi problematické, jelikož

na děti  už  od útlého  věku  působí  hlasité  zvuky  z televize,  cd  přehrávače  apod.

v souvislosti  s těmito  skutečnostmi  můžeme  hovořit  o tuposti  sluchového  vnímání.

V nápravě se zaměřujeme na vnímání obecných zvuků např. tikání hodin, zvuk deště,

zpěv ptáků.

➢ Zásada minimální akce, kde klademe důraz na to, abychom při cvičení mluvili tiše

s minimální artikulační sílou.

➢ Zásada  individuálního  přístupu je  velmi  důležitou  zásadou.  Ke každému  dítěti

přistupujeme individuálně a pracujeme podle vypracovaného terapeutického plánu.

➢ Zásada vývojovosti, kde je nezbytné, abychom respektovali vývoj hlásek. Vývojová

řada hlásek je odrazem centrálního nervového systému a myelinizace nervových drah,

které  umožňují  dítěti  osvojovat  si  stále  náročnější  hlásky  v určitém  sledu

od napodobivého žvatlání až do 6.–7. roku dítěte.

➢ Zásada názornosti je specifická pro logopedickou nápravu. K úspěšné reedukaci je

třeba  zapojit  zrak,  sluch,  hmat,  vnímání  změny  pohybu,  neboli  multisenzoriální

přístup. Logoped poskytuje dítěti co nejpřesnější informace a artikulačním postavení

a sluchovém vjemu (Salomonová in Škodová, Jedlička, aj. 2007, s. 337).
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K výše zmíněným zásadám je třeba zařadit  i další  potřebné doporučení,  které je nutné

dodržovat při logopedické péči. Při osvojování hlásek je třeba postupovat od méně náročných

k náročnějším,  dítě  neustále  motivovat  a povzbuzovat,  chválit  každý  sebemenší  úspěch.

Nezbytná je úzká spolupráce nejen s rodinou, ale také s pedagogy (Bytešníková 2012a, s. 48).

Vývojová dysartrie

„Dysartrie  je  porucha  motorické  realizace  řeči  jako  celku  vznikající  při  organickém

poškození centrální nervové soustavy“ (Lechta 2003, s. 237).

Při této formě NKS je narušena respirace, fonace, rezonance, prozódie a to v různé míře.

Je tedy narušena verbální i neverbální komunikace, ale značně i socializace dítěte. Z termínu

vývojová  dysartrie  vyplývá,  že porucha  vzniká  od počátku  vývoje  organismu  na základě

organického poškození centrální nervové soustavy dítěte, ale může vznikat také v dětském

věku  následkem nádorového  onemocnění  či  úrazu  mozku.  Velmi  častou  příčinou  vzniku

dysartrie je dětská mozková obrna.

Etiologie

Poškození  CNS,  při  kterém vzniká  porucha  artikulace,  má  rozdílnou  etiologii  a může

zasáhnout různé úrovně CNS.

Prenatální  příčiny  jsou  vrozené  defekty  motorických  struktur  CNS,  nedonošenost,

infekční onemocnění matky během těhotenství. Mezi perinatální příčiny řadíme těžké porody,

při  nichž  mohou  být  postiženy motorické  oblasti,  asfyxie  při  porodu.  Dále  jsou  uváděny

postnatální  příčiny,  které  se mohou  objevit  v prvních  měsících  života.  Jedná  se o zánět

mozkových  blan  či  chronickou  intoxikaci.  V pozdějším  věku  může  být  příčinou  celkové

poruchy artikulace  zánětové  onemocnění  mozku  a onemocnění  postihující  CNS.  Příznaky

dysartrie  závisí  na lokalizaci  a rozsahu  léze,  na charakteru  základního  neurologického

onemocnění (Lechta 2003, s. 238).
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Klasifikace dle lokalizace léze

Tabulka č. 2: Dělení dysartrie

Korová
(kortikální)
dysartrie

Následek léze motorické korové oblasti mozku. Pacienti mají změněnou
kvalitu hlasu, hlas se tvoří namáhavě, vyskytují se makrofonie. Mluvní
projev má spastický charakter. V klinickém obraze se objevuje změněná
prozódie řeči a akcent na první slabiku.

Pyramidová
dysartrie

Postižení  motorické  pyramidové  dráhy od kúry k jádrům mozkových
nervů v bulbu. Spastická obrna mluvních orgánů. Postižena je zejména
funkce řeči. Dýchání je plytké, výdechový proud slabý, intenzita hlasu
se během mluvení mění – hlavně na konci delší věty. U většiny případů
je přítomna patologicky zvýšená nosovost. Řeč je zpomalená, artikulace
velmi  špatná  a těžce  srozumitelná.  Narušeny  jsou  také  prozodické
faktory řeči.

Extrapyramidová
dysartrie

Ztráta  regulačních  vlivů  podkorových  ganglií  na motorické  dráhy
na svalový tonus dýchacího, hlasového a řečového systému.
Hypokinetická  dysartrie  –  poruchy respirace  během mluvení,  mohou
se projevit  poruchy  dýchání  v klidu,  změněná  síla  hlasu,  vzniká
otevřená huhňavost v důsledku patologické intervence měkkého patra,
artikulace je zpomalená až nesrozumitelná. Prozódie řeči je změněna.
Hypotonická dysartie –  narušeno dýchání při mluvení, hlas změněný,
artikulace je charakteristická tím, že některé hlásky pacient silně vyráží.
Během mluvy se mění tempo, dynamika, melodie řeči.

Cerebelární
(mozečková)
dysartrie

Poškození  mozečku,  který  koordinuje  pohyby  svalů  artikulačních
orgánů  a hrtanu.  Hlas  je  tvořen  namáhavě,  fonace  je  přerušována.
Významně uplatňována adiadochokinéza jazyka.  Řeč působí,  jako by
se jazyk  těžce  obracel  v ústech.  Často  proměněna  dynamika,  tempo
i rytmus řeči.

Bulbární
dysartrie

Poškození  motorických  jader   prodloužené  míchy  a jejich  drah
inervujících výkonný systém řeči. Jedná se o poruchy slabé – periferní
obrny, částečné – úplné, jednostranné či oboustranné. Postižené svaly
mají  snížené  svalové  napětí  a jsou  atrofické.  Hlas  je  většinou
dysfonický  a může  nastat  jeho  ztráta  –  afonie.  Řeč  je  velmi  těžko
srozumitelná. Dále je postižena funkce polykání a žvýkání. Patologicky
změněná nosní rezonance – většinou otevřená huhňavost.

Kombinace forem V literatuře  označována  jako  kombinovaná  či  smíšená  dysartrie.
Některé  symptomy  mohou  převládat,  což  závisí  na stupni  postižení
konkrétního motorického systému.
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Diagnostika

Pro komplexní diagnostiku je nesporně nutná týmová spolupráce odborníků – neurolog,

logoped,  psycholog,  otorinolaryngolog,  oftalmolog  aj.  Jelikož  dysartrii  provázejí  rozličná

onemocnění  CNS,  vychází  se především  z výsledků  neurologického  vyšetření.  Během

odborného vyšetření je nutná diferenciální diagnostika a je nutné odlišit dysartrii  od vývojové

dysfázie,  dyslalie  a afázie.  Autoři  diagnostických  postupů  se shodují,  že při  komplexním

vyšetření dysartrie je nutné se zaměřit na hodnocení motorických funkcí artikulačních orgánů,

výslovnost  hlásek,  respiraci,  rezonanci,  fonaci  a prozodické  faktory  řeči.  V naší  zemi

se diagnostice  dysartrie  věnoval   Kábele,  který  publikoval  metodiky  hodnocení  pro  děti

s dětskou mozkovou obrnou (dále DMO). Kábele navrhuje u dětí s DMO vyšetřit primární

pohyblivost mluvních orgánů, artikulace izolovaných hlásek a hláskových spojení, celkový

mluvní  projev,  základní  pohybové  schopnosti,  základní  motorické  schopnosti  k psaní,

schopnosti psaní (Lechta 2003, s. 240–243).

Terapie

Nejen při diagnostice je nutná týmová spolupráce, ale totéž platí i při terapii, jelikož jde

o závažný druh NKS. U dětí s vývojovou dysartrií je velmi široké spektrum obtíží, které jsou

vetšinou spojeny s  projevy syndromu dětské  mozkové obrny.  Je  nezbytné  stanovit  dětem

konkrétní individuální terapeutický program, který zahrnuje základní postupy (Lechta 2005,

s. 297).

Klenková  (2006,  s.  122–123)  uvádí,  že v odborné  literatuře  jsou  nejčastěji  uváděny

metody,  které  se využívají  při  terapii  vývojové  dysartrie.  Teprve  v posledních  letech

se objevují  zahraniční  i tuzemské  práce,  které  se týkají  terapie  dysartrie  získané.  U dětí

s DMO je nutné  propojení  somatické léčby s rozvojem komunikačních  schopností,  kde je

možné využívat několik rehabilitačních metod.

➢ Vojtova  metodika  reflexní  lokomoce  –  tato  metoda  se využívá  k léčbě  tělesných

a psychických poruch. Tlakem na určitá místa má aktivovat vrozené pohybové vzory

a vyvolat reflexní pohyby. Vojtova metoda se pohybuje jen v oblasti fyzioterapeutické,

takže  nedochází  k přenosu do práce  logopedické  jako u jiných metod.  Vojta  uvádí,

že určitý podnět vyvolává řadu reakcí, které jsou základem pro vývoj napřimování,

což je společně s dosažením bipedální chůze dítěte cílem této metody. Vojtova metoda
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není sice přímo spjata s logopedií, ale je pro rozvoj řeči dítěte velmi důležitá,  neboť

bez rozvoje hybnosti nedojde u dítěte k rozvoji řeči.

➢ Bobathova  rehabilitační  metoda  –  na ní  Vojta  navazoval.  Tato  metoda  obsahuje

prvky fyzioterapie,  ergoterapie  a logopedie.  Metoda manželů Bobathových vychází

z předpokladu,  že pohybové  potíže  u dětí  s DMO  jsou  způsobeny  vlivem

patologických tonusových a hlubokých šíjových reflexů, které nemůže dítě překonat,

jelikož  má  poškozený  CNS.  Pokud  se však  tyto  reflexy  podaří  inhibovat,  může

se do jisté  míry  rozvinout   normální  motorika  a mohou  být  vybudovány  základní

vzory pro normální pohyby. Tato metoda vyžaduje spolupráci rodičů.

➢ Terapie  Petöho –  odvozuje  se z logopedie.  Terapie  může  být  individuální  či

skupinová  a provádí  se při  každodenních  činnostech  se slovním  a rytmickým

doprovodem. Jako pomůcky se využívají židličky, kroužky, hůlky apod. Rodiče jsou

do terapie intenzivně zapojeny. Jelikož se používá pouze slovní vedení a dítě pracuje

svou  vůlí,  není  tato  metoda  vhodná  pro  děti  v raném  věku  (Klenková  2006, 

s. 123–124).

 3.3 Narušení zvuku řeči

Do této skupiny narušení zvuku řeči řadíme rinolalii a palatolalii.  Přičemž palatolaie je

jedna z nejtěžších a nejnápadnějších řečových vad.

Rinolalie – huhňavost

Tato NKS postihuje zvuk řeči i artikulaci. Zvuk hlasu je při komunikaci ovlivněn mírou

nazální  rezonance.  Vlivem  poškození  velofaryngeálního  závěrového  mechanizmu  nebo

vrozenými orgánovými poruchami v orofaryngeální oblasti může dojít k značnému narušení

rovnováhy ústní a nosní rezonance. K huhňavosti dochází tehdy, jestliže se nosohltan a dutina

ústní podílejí na rezonanci příliš silně nebo velmi málo. Pokud se nazalita u orálních hlásek

zvýší  a u nazálních  se sníží,  dochází  k narušení  oronazální  rovnováhy  (Klenková  2006, 

s. 130).

Bytešníková (2012a, s. 60) uvádí, že se jedná o velmi nápadnou poruchu zvuku řeči a její

výskyt je v dětském věku poměrně častý.
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Dělení

Zavřená huhňavost  (rinolalia  clausa,  hyponazalita)  –  jedná  se o patologicky sníženou

nosovost. Vzniká při patologicky zmenšené dutině nosní a nosohltanové. Může se také objevit

při  chronické  rýmě,  akutním zánětu  nosní  sliznice  a alergické  rýmě.  Zavřenou  huhňavost

dělíme  na dva  typy.  Přední  závěrová  orgánová  trvalá  huhňavost,  která  se vyskytuje  při

překrvení  sliznice  při  chronickém  zánětu  a také  při  nádorech  a polypech  v nosní  dutině.

Druhým typem je zavřená orgánová trvalá huhňavost, která se velmi často vyskytuje u dětí

předškolního  věku  při  zbytnělé  adenoidní  vegetaci.  Příčinou  také  může  být  nádorové

onemocnění  nosohltanu  či  vrozený  defekt  nosní  přepážky,  úzké  nosní  průduchy  při

deformacích tváře (Bytešníková 2012a, s. 60).

Klenková (2006, s. 131) dále uvádí, že zavřená huhňavost je podmíněna jednou nebo více

mechanickými překážkami v dutině ústní, které se staví do cesty výdechovému proudu. Další

symptom je dýchání ústy, porucha čichu a denezalizace nosovek.

Otevřená  huhňavost  (rinolalia  aperta,  hypernazalita)  –  jde  o patologicky  zvýšenou

nosovost,  přebytek nazality na tvorbě hlasu a řeči.  Všechny orální hlásky mají  silné nosní

zabarvení. Narušeny jsou vokály I a U vyslovované s menším čelistním úhlem, jazyk vytváří

větší  úžinu  s patrem.  Funkční  otevřená  huhňavost  se projevuje  sníženou  činností

patrohltanového svalstva, ale činnost velofaryngeálního uzávěru je v pořádku. Řečový projev

může  být  až nesrozumitelný,  pokud  trvá  otevřená  huhňavost  dlouho,  dochází  ke zvýšení

hlasového úsilí. Při řeči se mohou vyskytovat souhyby mimického svalstva, které se projevují

jak kompenzační mechanismu při úniku vzduchu nosem.

Smíšená  huhňavost  (rinolalia  mixta)  –  ke kombinaci  výše  zmíněných  forem dochází

v různém poměru. Vyskytuje se kombinace otevřené huhňavosti na základě velofaryngeální

insuficience  s huhňavostí  zavřenou  způsobenou  organickou  překážkou  v oblasti  nosu

(Bytešníková 2012a, s. 60–61).

Etiologie

U zavřené  huhňavosti se může  jednat  o příčiny  organické,  kam  patří  blokáda

výdechového proudu vzduchu překážkami v přední nebo zadní části nosohltanu. K předním

blokádám  patří  vybočení  nosní  přepážky,  nosní  polypy  a rýmy.  Zadní  část  nosohltanu

postihuje  vrozená  hypertrofická  nosní  mandle,  nádory  nosohltanu,  fibrom  v oblasti  nosu

a hltanu. Funkční zavřená huhňavost se vyskytuje jen zřídka a je podmíněna poruchou závěru
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dýchací  trubice.  Nejčastější  příčinou  zavřené  huhňavosti  je  zbytnělá  adenoidní  vegetace

neboli zbytnělá nosní mandle, která při nosním  dýchání vytváří překážku. Dále se v odborné

literatuře hovoří o místních příznacích, kam patří opakované rýmy z infekce, které způsobují

záněty středouší. Dalšími příznaky jsou  záněty hltanu a průdušek.

U otevřené huhňavosti jsou uváděny příznaky získané a vrozené. Mezi  vrozené příčiny

patří  narušení  měkkého  patra  a z toho  vyplývající  insuficience  velofaryngeálního

mechanismu. Patrné jsou tyto příznaky u rozštěpů patra. Další vrozenou příčinou je zkrácené

měkké patro. Mezi získané příčiny řadíme organické onemocnění či úraz. Je nutné rozlišovat

poruchy nervového systému a periferní organická poškození měkkého patra (Klenková 2006,

s. 132–133).

Diagnostika

Stejně jako u ostatních druhů NKS je nutná týmová spolupráce. U této formy NKS se také

vyžaduje  spolupráce  lékařských  i nelékařských  oborů,  rodičů  a pedagogů.  Při  vyšetření

se využívají   základní  vyšetřovací  zkoušky  např.  orientační  vyšetřovací  zkoušky,  které

provede logoped sám a dále přístrojové vyšetřovací techniky, které jsou složitější a vyžadují

spolupráci s odborníky z lékařských oborů.

Mezi základní vyšetřovací zkoušky patři:

➢ Gutzmanova  A-I zkouška –  při  této  zkoušce  vyšetřovaný  několikrát  za sebou

vyslovuje  samohlásky  A-I a logoped  při  tom  zmáčkne  a zase  uvolní  chřípí  nosu.

Pokud  je  zkouška  pozitivní,  je  nápadná  změna  zvuky  samohlásky  I,  jedná

se o otevřenou huhňavost. Pokud je zkouška negativní, žádnou změnu neslyšíme.

➢ Czermakova  zkouška –  zkouška  pomocí  zrcátka.  Pokud  je  zrcátko  u nosu  a při

artikulaci nosovek se zamlží, tak se jedná o otevřenou huhňavost. Nezamlží-li se, jde

o huhňavost zavřenou.

➢ Zkouška nafouknutí tváří – při interdentálním postavení jazyka dítě nafukuje tváře.

Pokud se to nedaří a vzduch uniká nosem, jedná se o velofaryngeální insuficienci.

➢ Zkouška  velofaryngometrem  –  zde  se měří  vzdálenost  mezi  zadním  okrajem

měkkého patra a zadní stěnou hltanu.

K těmto zkouškám patří  také manometrická zkouška a zkouška spirometrická.
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Další  zkoušky jsou prováděny pomocí technických pomůcek. Mezi přístrojové metody

patří  ultrazvuk,  sonografická  analýza,  aerodynamická  analýza,  elektromyografie  aj.

Přístrojové  vyšetřovací  zkoušky  jsou  složitější,  ale  objektivnější.  K přesné  diagnostice  je

vhodné využít vždy několik vyšetřovacích postupů a metod (Klenková 2006, s. 134–135).

Terapie

stejně jako u diagnostiky také u terapie rinolalie je nutná týmová spolupráce lékařských

i nelékařských oborů. Terapie se liší podle toho, o jaký druh rinolalie se jedná.

U hyponazality se provádí logopedický terapie až po lékařském ošetření, které odstraní

primrní  příčinu  huhňavosti.  Poté  se provádí  nácvik  dýchání  nosem,  v klidu  při  různých

pohybových  aktivitách.  Následuje  nácvik  správné  artikulace  nosovek,  užití  ve slabikách,

slovech a spontánním projevu.

K odstranění  hypernazality  se využívají  cvičení  ke zlepšení  výdechového  proudu

vzduchu, zvyšování orality a usměrňování proudu vzduchu. Při cvičení ke zlepšení rezonance

se zkvalitňuje  funkce  velofaryngeálního  mechanizmu   a tím  se sníží  únik  výdechového

proudu nosem. Cvičení mohou být pasivní či aktivní. Mezi pasivní cvičení patří mechanické

napínání měkkého patra elektrostimulací, vyvolávání dávicího reflexu k posílení svalových

skupin velofaryngeálního uzávěru a digitální masáž vela s fonací. Mezi aktivní cvičení řadíme

směrování  výdechového  proudu  –  foukání.  Dále  využíváme  pískání,  sání,  pití  slámkou,

kloktání, zívání a polykání.

U smíšené huhňavosti je  nutné,  abychom pomocí  komplexního vyšetření  zjistili,  jaká

složka narušení více způsobuje poruchu zvuku řeči a podle toho pak zvolíme metody terapie

(Klenková 2006, s. 136).

Palatolalie -  orofaciální rozštěpy

Jedná se o jednu z  nejnápadnějších forem narušené komunikační schopnosti,  u které je

porucha artikulace způsobena velofaryngeální insuficiencí. Palatolalie je vada vrozená, při níž

se řeč  utváří  na vývojově  vadném základě  a vzniká  v 8.–12.  týdnu  intrauterinního  vývoje

embrya.  Rozštěp  může  postihnout  struktury  primárního  a sekundárního  patra,  proto

se používá  název  orofaciální  rozštěp.  Orofaciální  rozštěpy  postihují  dutiny  ústní  a tváří,

obličeje a jedná a o těžké kongenitální  vady,  které  vznikají  porušením vývoje střední části

obličeje (Klenková 2006, s. 138).
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Lechta (Lechta in Škodová, Jedlička, aj. 2007, s. 225) uvádí, že palatolalie je narušená

komunikační  schopnost,  která  postihuje  všechny jazykové  roviny,  ale  zejména  foneticko-

fonologickou.  Narušení  se projevuje  ve verbální  i neverbální  komunikaci  a poznamenává

expresivní i receptivní složku řeči.

 Dělení

Dle odborné literatury se dělení rozštěpů liší podle autorů. Dělení podle Buriana je na dvě

základní skupiny a to rozštěpy typické a atypické.

Rozštěpy typické

Tabulka č. 3: Dělení palatolalie

1.  skupina
kombinace
rozštěpu  rtu,
čelisti,  čelisti
a patra

Rozštěp rtu Pravostranný,  levostranný,  oboustranný,  neúplný  či  úplný.  Při  úplném
rozštěpu zářez dosahuje až do vchodu nosního.

Rozštěp  rtu
a čelisti

Probíhá přes ret a premaxilu (mezičelist) až k foramen incisivum.

Celkový
rozštěp

Ret,  čelist  i patro.  Štěrbina  probíhá  od foramen  incisivum ve střední  čáře
k čípku. Jedná se o rozštěp pravostranný, levostranný, oboustranný.

2.  skupina
rozštěpy
patra

Rozštěp patra Izolovaný rozštěp měkkého patra, čípku, tvrdého a měkkého patra. Čím je
rozštěp delší, tím je širší.

Submukózní
rozštěp patra

Porušena  je  střední  vrstva  (svalovina  nebo  i kost),  sliznice  a podslizniční
vrstva je neporušena. Tento rozštěp není proto patrný.

Vrozené
zkrácení patra

Nejedná  se o pravý  rozštěp,  ale  symptomatologie  je  velmi  podobná.  Tato
vada je zjevná především v mluvené řeči.

42



Rozštěpy atypické

Do této skupiny řadíme některé vzácné vrozené vývojové vady orofaciální oblasti. Patří

sem  laterální  rozštěp  úst,  rozštěp  dolního  rtu,  šikmý  rozštěp  obličeje  aj. 

(Škodová, Jedlička, aj. 2007, s. 227–230).

Sovák  dělí  palatolalii  na čtyři  stupně.  1.  stupeň  –  v řeči  jsou  pouze  nepatrné  zbytky

palatolalie  a to  v podobě  nenápadné  otevřené  huhňavosti  a zbytky  dyslalie.

2.  stupeň –  výraznější  příznaky  huhňavosti  v řeči,  poruchy  artikulace,  ale  neprojevují

se nápadně při komunikaci. 3. stupeň – řeč je srozumitelná, ale palatolalie je velmi nápadná.

4. stupeň – řeč je nesrozumitelná (Klenková 2006, s. 144).

Symptomatologie

U dětí s touto NKS se vyskytují různé symptomy. Ve většině odborných pramenů se uvádí

poruchy zvuku řeči a poruchy artikulace. Tyto poruchy jsou změny vývojové a patří k nim

také narušená srozumitelnost řeči, porucha mimiky a vady sluchu. Stupeň palatolalie u dětí

ovlivňuje rozsah rozštěpového defektu, postižení čelisti a chrupu, porucha sluchu, pokud je

přítomna, mentální schopnosti, rodinné prostředí, včasnost a komplexnost rehabilitační péče.

Porušena je především artikulace vokálů,  které  mají  hypernazální zabarvení a konsonantů,

které  jsou změněny v důsledku úniku vzduchu nosem, nedostatečným tlakem vzduchu, který

je  potřebný  k vytváření  hlásek  na správném  artikulačním  místě.  V komunikaci  s dětmi

s palatolalií a velofaryngeální incuficiencí se často setkáváme s náhradními zvuky díky úniku

vzduchu nosem. Celá artikulační báze se posouvá vzad (Klenková 2006, s. 142–143).

Diagnostika

Děti  s rozštěpovými vadami  jsou často  soustředěné do specializovaných center,  jejichž

pracovníci  by  vždy  měli  být  v kontaktu  s terapeuty  v terénu,  kterým  předávají  výsledky

vyšetření a terapie. Z lékařského oboru se jedná zejména o pediatry, foniatry a z nelékařských

oborů jsou to kliničtí logopedi a psychologové. Všichni tito odborníci se zaměřují na stránku

somatickou, psychickou a vlastní poruchu komunikace.

Lékařská diagnostika

Jako  první  diagnostikuje  rozštěpovou  vadu  pediatr  –  neonatolog,  který  také  zajišťuje

specializovanou péči o dítě s touto vadou a doporučí vhodnou stravu v prvních dnech života.

Následuje péče dalších specialistů,  jakými jsou např.  chirurgové, stomatologové a foniatři.
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Lékařská diagnostika obsahuje vyšetření řeči, dutiny ústní a nosní, zevní vyšetření orofaciální

oblasti, zevních zvukovodů, boltců, krku a prstů. Vyšetření prstů je důležitá kvůli diagnostice

různých syndromů.  Dále  se provádí  vyšetření  sluchu,  hlasu  (Škodová,  Jedlička,  aj.  2007, 

s. 239).

Logopedická diagnostika

speciální  diagnostika  palatolalie  je  velmi  důležitá  pro  správný  výběr  terapeutických

metod.  Dokumentace  by  měla  být  nejen  písemná,  ale  měl  by  být  také  zvukový  či

videozáznam. Nejefektivnější je dle literatury videozáznam, kde je zaznamenán také vzhled

dítěte, neverbální chování a dobře poslouží k vyhodnocení správnosti terapeutických postupů.

Správná  diagnostika  a logopedická  terapie  řeči  je  stěžejní  pro  chirurgy,  kterým  úroveň

řečového projevu slouží jako validní kritérium k hodnocení úspěšnosti operačního výkonu.

Logopedické  diagnostika  zahrnuje  vyšetření  řeči,  vyšetření  nosní  rezonance,  vyšetření

artikulace a hodnocení srozumitelnosti řeči (Škodová, Jedlička, aj. 2007, s. 239–244).

Závěry logopedické diagnostiky velofaryngální dysfunkce a palatolalie slouží k hodnocení

a výběru nových metod,  postupů,  prostředků,  forem a programů nejen v logopedické péči.

Diagnostické postupy mohou mít terapeutický význam a naopak. Logopedické vyšetření je

realizováno  na třech  úrovních.  Screening,  základní  logopedické  vyšetření  a speciální

vyšetření. Při diagnostice uplatňujeme všechny zásady logopedické diagnostiky (Kerekrétiová

2008, s. 74).

Terapie

 Léčebný  proces  je  dlouhodobý a probíhá  od narození  až do dospělosti.  Rovnocenným

členem při terapii jsou také rodiče, kterých se tato vývojová vada bezprostředně dotýká. Při

palatolalii  je  terapie  rozdělena  do několika  oblastí.  Terapie  se dělí  na lékařskou  terapii,

psychologickou terapii a logopedickou terapii. Každá z nich má své nezastupitelné místo a jak

již bylo řečeno, je nutná spolupráce všech odborníků.

V dnešní době je prognóza palatolalie velmi dobrá a to díky diagnostickým možnostem,

operačním technikám,  lepší  dostupnosti  kvalitní  a komplexní  odborné  péče  a v neposlední

řadě také kvůli lepší informovanosti. Matka se jako první dozvídá o postižení svého dítěte,

a proto  je  rozhodujícím  činitelem  v jeho  dalším  vývoji.  Logopedická  terapie  může  být

úspěšná a řeč dosáhne normy ještě v předškolním věku, pokud se podaří včasný chirurgický

zákrok s následným dostatečným velofaryngeálním uzávěrem a dále závisí na věku zahájení
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logopedické péče, intelektu dítěte i matky, na osobnosti dítěte a stavu sluchu. Úspěch terapie

je závislý na vytrvalosti, vůli a míře ochoty rodičů a dítěte ke spolupráci.

 3.4 Narušení plynulosti a tempa řeči

Dysfluence  řeči  má  různorodý  obraz  typů  neplynulosti,  jejichž  prevalence  je

v předškolním věku  poměrně  vysoká.  Do této  skupiny  NKS  patří  koktavost  a breptavost.

Vývoj  komunikačních  schopností  dítěte  a celé  jeho osobnosti  závisí  na tom,  jak se podaří

projevy těchto vad odstranit či eliminovat (Bytešníková 2012a, s. 50).

Balbuties – koktavost

Bytešníková (2012, s. 52) uvádí, že koktavost je „multifaktoriální, dynamický a variabilní

syndrom NKS, u něhož se vyskytuje složitá symptomatika, která je často důsledkem několika

parciálních,  vzájemně  se prolínajících,  navazujících  či  recipročně  i souhrnně  reagujících

příčin.“

„Koktavost  považujeme  za syndrom  komplexního  narušení  koordinace  orgánů

participujících  na mluvení,  který  se nejnápadněji  projevuje  charakteristickými

nedobrovolnými  specifickými  pauzami,  narušujícími  plynulost  proces  mluvení,  a tím

působícími  rušivě  s ohledem  na komunikační  záměr“  (Lechta  2005, 

s. 239).

Tato NKS lze evidovat u osob jakéhokoli věku, avšak u dětí předškolního věku nejčastěji.

Lechta uvádí, že  z výzkumů vyplývá, že u 70–80 % případů koktavosti je vznik strukturován

do předškolního věku.

Děti  předškolního  věku  lze  dle  vzniku  koktavosti  rozdělit  do několika  skupin.  První

skupina jsou děti, u kterých je počátek koktavosti ve druhém až třetím roce života. K počátku

koktavosti dochází v období rostoucího užívání lingvistických jednotek. Do druhé skupiny

řadíme děti, u kterých se počátky koktavosti objevily mezi čtvrtým až pátým rokem života.

Před tímto obdobím probíhal vývoj řeči bez výraznějších odchylek nebo pouze s drobnými

odchylkami v artikulaci (Bytešníková 2012a, s. 52–53).
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Stupeň koktavosti u dětí předškolního věku  dle Bytešníkové (2012, s. 55)

Tabulka č. 4: Stupně koktavosti

Stupeň Charakteristika

1.
stupeň

Dítě  není  považováno  za jedince  zvýšeně  ohroženého  vzniku  koktavosti.
Neevidujeme časté neplynulosti. Případné dysfluence řadíme mezi běžné vsuvky,
opravy či opakování. Úroveň verbálního projevu je v normě.

2.
stupeň

Dítě  nekoktá,  ale  patří  mezi  jedince  ohrožené  vznikem  koktavosti.  V rodině
se objevuje  koktavost.  V tomto  stupni  lze  evidovat  problémy  ve foneticko-
fonologické rovině.

3.
stupeň

U dítěte se projevují lehké známky koktavosti. Lze vypozorovat zvýšené množství
opakovaných prvků v řeči.

4.
stupeň

Již  se projevují  známky  koktavosti.  Objevují  se nevhodné  pauzy,  bloky  nebo
prolongace.

5.
stupeň

Dítě  má  pokročilé  znaky  koktavosti.  Objevuje  se také  vyhýbavé  chování
a uzavření  dítěte  do sobe.  Mohou  být  přítomny  narušené  projevy  v mimice,
viditelné známky rozpaků a vyhýbání se určitým slovům, hláskám či situacím.

Etiologie a patogeneze

Koktavost dělíme z etiologického hlediska na několik různorodých typů:

➢ orgánově podmíněnou poruchu plynulosti řeči,

➢ sekundární neurotická  nadstavba  vznikající  na primárně  predispozičním  základě,

na bázi orgánového postižení,

➢ dysfluence vznikající primárně jako neuróza.

Do těchto skupin lze zařadit příčiny, o nichž se nejčastěji předpokládá, že jsou v pozadí

vzniku  koktavosti.  Jedná  se dědičnost  (odhad  u 40–60 %),  negativní  působení  sociálního

postižení  (dlouhotrvající  neurotizace  v domácím  nebo  školním  prostředí),  napodobování,

různá  psychotraumata,  orgánové  příčiny,  u nichž  jsou  nálezy  EEG,  nejsou  většinou  tak

markantní jako u breptavosti, poruchy metabolismu, vegetativní labilita (kolísání tlaku, bušení

srdce, snadné červenání s návaly krve do obličeje či blednutí,  suchost v ústech aj.),  řečová

slabost, narušení sluchové zpětné vazby. Na etiopatogenezi koktavosti působí 3 složky, které

se prolínají. Jsou to dispoziční činitelé, orgánové odchylky, patosociální vliv i psychogenní
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složka.  Tyto  složky  jsou  zastoupeny  v různé  míře  a v různé  kauzální  a chronologické

návaznosti (Lechta 2003, s. 319).

Symptomatologie

Přidružené symptomy je třeba chápat jako příznaky doprovázející  verbální komunikaci

balbutika. Základní neboli verbální symptomatika je pozorovatelná přímo v řeči. Do oblasti

přidružených symptomů paří koverbální chování, které se u balbutika projevuje tím, že toto

jednání  interferuje  s obsahem  jeho  promluvy  nebo  působí  rušivě  vzhledem  k jeho

komunikačnímu záměru. Lechta uvádí, že se u balbutiků nejčastěji objevuje kývání se strany

na stranu,  kolébání  dopředu  dozadu,  manipulace  s oblečením,  manipulace  s prsty,

přešlapování  z nohy  na nohu,  vyhýbání  se zrakovému  kontaktu,  Fröschelsův  syndrom

(Lechta 2003, s. 323).

Symptomy se různě kombinují a mění se dle momentální situace. Často se objevují jen při

určitých situacích či při rozhovoru s konkrétním člověkem. Svou roli zde má zdravotní stav

jedince, denní doba a míra únavy. Příznaky v řeči jsou:

➢ Respirace  –  dýchání  bývá  přerývavé,  nepravidelné,  povrchní.  Může  docházet

až k dýchacím spazmům.

➢ Fonace – ke spazmům dochází na hlasivkových vazech. Objevují se tzv. tvrdé hlasové

začátky, které mohou vést až k poškození hlasivek.

➢ Artikulace – průběh artikulace je křečemi narušený na začátku slov či vět. Podle křečí

rozlišujeme formu klonickou – trhané opakování hlásky či slabiky, tonickou – tlačení

či napínání.

➢ Dysprozódie – narušení prozodických faktorů řeči. Řeč může být monotónní, tempo

řeči zrychlené nebo kolísavé.

➢ Embolofrázie –  zde  hovoříme  o tzv.  slovních  vmetcích.  Balbutik  v řeči  používá

vsuvky a tím si pomáhá překonávat křeč mluvidel.

➢ Parafrázie  – balbutik  se vyhýbá slovům,  které  mu dělají  potíže.  Volí  různé  opisy

a synonyma (Klenková 2006, s, 159).
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Diagnostika

V odborné  literatuře  autoři  zdůrazňují,  že při  diagnostice  koktavosti  je  třeba  pátrat

po příčinách,  ale  také  se zaměřit  na symptomatiku.  Při  diagnostice  se vychází

z anamnestických  údajů,  výsledků  lékařských  a psychologických  nálezů,  kvantitativní

a kvalitativní  analýzy  symptomů  koktavosti.  Dále  se provádí  sledování  okolností,  které

souvisí  se vznikem a průběhem koktavosti,  analýza  postoje  ke komunikaci  s tím spojeném

koverbální  chování.  Hlavním diagnostickým materiálem je  spontánní  řečový projev,  který

probíhá formou řízeného rozhovoru při němž je vhodné pořídit audio či videonahrávku. U dětí

předškolního  věku  se využívá  popis  situačních  obrázků.  Při  diagnostice  je  nezbytné  brát

v potaz  diferenciální  diagnostiku.  Je  třeba  odlišit  koktavost  od breptavosti,  fyziologickou

neplynulost  od incipientní  koktavosti  a primárně  podmíněnou  koktavost  od jiných  typů

(Klenková 2006, s. 161).

Terapie

V dnešní  době  existuje  přes  250  postupů  k odstraňování  koktavosti.  Je  velmi  obtížné

zvolit správný terapeutický postup, jelikož se na vzniku koktavosti většinou nepodílí pouze

jedna  příčina.  Terapie  s balbutiky  může  probíhat  individuálně  či  skupinově.  Dle

Peutelschmiedové (1994, s. 34) dělíme  terapeutické metody na medicínské, mechanické,

cvičené, psychologické a komplexní specifické. Modifikace Seemanovy komplexní cvičné

léčby se užívá také v současnosti v naší logopedii. Do této léčby spadá medikamentózní léčba,

tělesná léčba, denní režim, dieta, psychoterapie, nácvik respirace, fonace, artikulace, řečnické

cvičení a čtení. Terapeutické přístupy jsou rozděleny na přímé na nepřímé. Nepřímé přístupy

mají za cíl dosáhnout zlepšení plynulosti řeči ovlivněním prostředím, osobnost balbutika, jeho

jazykové a pohybové schopnosti bez přímého tréninku fluence. Přímé přístupy jsou takové,

které přímo mění řečový projev balbutika a jeho chování s ním spojené. Terapie je v tomto

případě zaměřená  na tvarování  plynulosti  a modifikování  koktavosti.  V dětském věku jsou

používány především nepřímé přístupy.

Tumultus sermonis – breptavost

U dětí předškolního věku se může vyskytovat narušení tempa řeči tzv. breptavost, pří níž

je tempo řeči zrychlené a mluvní aparát nestačí motoricky realizovat řeč. Jedná se o syndrom,

který není v žádném případě izolovaný, ale jedná se o kombinaci psychických, lingvistických

a fyziologických projevů. Breptavost narušuje veškeré komunikační cesty, kam řadíme psaní,
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čtení,  rytmus,  hudebnost  a chování.  Tato  vada  vzniká  již  během  raného  dětství  a může

přetrvávat i v dalším období vývoje. Je charakteristická tím, že si jí daná osoba neuvědomuje

(Bytešníková 2012a, s. 57).

Etiologie

Etiologické faktory nejsou dosud úplně objasněny. V odborné literatuře se shodně uvádí

dědičnost, organický podklad, neurotický a polyfaktoriální charakter. Dědičné vlivy jsou dále

děleny na dva  typy specifický  a nespecifický.  Specifická  dědičnost  se vztahuje  na jedince,

kteří  mají  v rodině projevy breptavosti  či  koktavosti  projevující  se z generace na generaci.

Lechta  (in  Bytešníková  2012a,  s.  58)  uvádí,  že příčinami  breptavosti  mohou být  vrozené

predispozice, negativní vliv prostředí a poruchy dominance mozkových hemisfér. Breptavost

je NKS, která je způsobena orgánovou mozkovou odchylkou, která má nejčastěji perinatálně-

encefalopatický nebo hereditární (dědičný) původ.

Symptomatologie

U breptavosti  je  specifický  syndrom,  který  zahrnuje  různé  stupně  symptomů.

Nejnápadnějším je  patologicky vystupňované tempo řeči. Dítě s touto NKS má problémy

s artikulací, jelikož nezvládá kvůli zrychlenému tempu řeči správně artikulovat. V důsledku

pak dochází k redukci samohlásek a řeč je tzv. setřelá. Často se vyskytuje vynechávání slov či

slabik  nebo  jejich  opakování.  U dítěte,  které  má  diagnostikovanou  breptavost,  může  být

narušeno  dýchání.  Řeč  je  pak  narušena  častými  vdechy,  které  mohou  být  doprovázeny

inspiračními šelesty. Dalším ze symptomům breptavosti je dysmúzie a dysprozódie. U těchto

dětí  je charakteristická monotónní  řeč,  kolísavý rytmus a narušení  dynamického přízvuku.

Dále  je  typická  motorická  instabilita  a narušené  koverbální  chování  (Bytešníková  2012a,

s. 58–59).

 Klenková (2006, s, 171) dělí symptomy breptavosti na tři úrovně.

➢ První  úroveň –  obsah  výpovědi:  dezorganizace  myšlenek,  bezobsažná  řeč,

neuvědomování si problému, slabé chápání  výpovědi.

➢ Druhá úroveň – forma výpovědi: nesprávné, chudá skladba.

➢ Třetí úroveň -  substance výpovědi: rychlé tempo řeči, opakování hlásek, slabik, slov,

chybná artikulace, monotónní řeč, prodlužování hlásek, revize, embolofrázie.
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Diagnostika

Při  diagnostice  je  třeba  mít  na paměti,  že děti  s breptavostí  mají  intelekt  v normě.

Jazykové schopnosti těchto osob jsou podstatně nižší než jejich intelektové schopnosti.

Diagnostiku  breptavosti  provádí  jako  u jiných  NKS tým odborníků.  Velmi  důležité  je

vyšetření  EEG,  označí  organický  odklad  a EMG  odliší  breptavost  od koktavosti.  Při

diagnostice  je  využíván  rozhovor  a testová  vyšetření.  Ve verbálním  projevu  se objevují

symptomy výše zmíněných třech úrovní.

V průběhu  rozhovoru  se zjišťuje  průběh  vývoje  řeči  dítěte,  druh  intenzity  a základ

syntaktické,  sémantické  a fonetické  neplynulosti.  Při  testových  vyšetření  se vyhodnocuje

úroveň  mentálního  vývoje,  jazykové  schopnosti,  kolerace  mezi  mentálním  a řečovým

vývojem.  U breptavosti  je  třeba  v rámci  diferenciální  diagnostiky  odlišit  koktavost

od breptavosti (Klenková 2006, s. 171–172).

 Diferenciace koktavosti od breptavosti dle Lechty (2003, s. 333)

Tabulka č. 5: Diferenciace koktavosti a breptavosti

Balbuties – koktavost Tumultus sermonis – breptavost

Adaptační efekt ano ne

logofobie Často progreduje ne

Tarkowského kritéria

Uvědomování si poruchy ano ne

Specifické symptomy Prolongace + opakování, 
spasmy

Opakování bez spasmů

Koncentrace 
na promluvu

Negativní vliv Pozitivní vliv

relaxace Pozitivní vliv Negativní vliv

Obava z určitých hlásek ano ne

Čtení známého textu zlepšení nezlepšení

Leeův efekt
vliv zpožděné zpětné 
vazby sluchové

oslabení zhoršení

psychika nesmělost bezstarostnost
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Terapie

Klasická terapie, která je používaná u nás, je zaměřena na řečový trénink. Tempo řeči lze

dle odborníků ovlivnit několika metodami např. rytmizované čtení, čtení s okénkem, členění

řečového projevu pomocí vyťukávání. Důležitý je také nácvik správného čelistního úhlu před

zrcadlem, jelikož u dětí s breptavostí je čelistní úhel extrémně malý.

Seeman užíval terapii  s názvem cvičná léčba řeči,  která  byla zaměřena na koncentraci

pozornosti, kterou se plynulost řeči zlepší. V počátečních fázích má pacient klidně a pomalu

opakovat  krátké  věty,  které  mu  byly  předříkávány,  v dalších  fázích  osoby  s breptavostí

nacvičovaly  odpovědi  na otázky,   vyprávění  krátkého  příběhu  rytmizovaným  a pomalým

tempem.  Seeman  doporučoval  i současnou  úpravu  artikulace  společně  s dechovým

a fonačním  cvičením.  Metodika  však  neakceptovala  individuálnost  a zvláštnosti  pacienta,

jelikož Seeman  nerozlišoval povahová specifika ani sociální prostřední, ze kterého jedinci

pocházeli (Škodová, Jedlička, aj. 2007, s. 297).

Sovák využíval jako lékař možnost farmakologie a zastával názor, že vhodné léky mohou

pozitivně ovlivnit psychiku jedince a tím je navozen terén pro logopedii. Logopedická terapie

je  zaměřena  na zvolňování  tempa  řeči,  zkvalitňování  artikulace,  správné  dýchání,  fonaci

a odstraňování zvláštností v chování. Cílem je dosáhnout zřetelného vyslovování a zabránit

redukci slabik a vynechávání části slov. Velmi důležitý je správný mluvní vzor.

Bubeníčková  navazuje  na Sováka.  Reedukace  závisí  na povahových  vlastnostech

a nejdříve stanovuje výchovný styl, v němž bude reedukace probíhat. Bubeníčková zastávala

typ rázového učení – málo a často. Teorie je rozdělena na několik okruhů. Rytmická cvičení,

vokalizování  mluvy,  procvičování  motoriky,  písmo,  lateralita,  čtení,  poruchy výslovnosti.

U dětí  s breptavostí  se dyslalie  vyskytuje  často  a oproti  koktavosti  není  důvod  vyčkávat

se zahájením nápravy (Škodová, Jedlička, aj. 2007, s. 298–299).

 3.5 Získaná psychogenní nemluvnost – mutismus

Mutismus je termín, kterým se označuje náhlá ztráta schopnosti užívat mluvenou řeč. Jde

již  o hraniční  problematiku  mezi  logopedií,  foniatrií  a psychiatrií.  Jedná  se o poruchu

psychogenně podmíněnou poruchu bez organického postižen CNS.
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Dělení

Mutismus  může  mít  několik  podob  či  typů  např.  autistický  mutismus,  neurotický

mutismus,  situační  mutismus,  reaktivní  mutismus.  U dětí  předškolního  věku  však

rozeznáváme dvě základní  podoby a to  totální  mutismus  a elektivní  (selektivní)  mutismus

(Škodová, Jedlička, aj. 2007, s. 207–208).

Totální  mutismus je  psychická  zábrana  používat  hlasitou  řeč  po jejím  osvojení  a při

zachování sluchových a řečových schopností. Jedinec s tímto typem mutismu není schopen

komunikovat v rodině ani mimo rodinné prostředí. Tato porucha může nastat náhle, duševním

traumatem či v rámci psychiatrického onemocnění např. psychóza či deprese. S elektivním

mutismem se u dětí  předškolního  věku  setkáváme  častěji.  Typický  je  vznik  v dětství  či

adolescenci. Dítě s touto poruchou prokazuje své verbální kompetence v některých situacích

a v jiných nikoli.  Mutistické projevy jsou spojeny s osobnostními zvláštnostmi,  tj.  citlivost

na odpor, ustupování či sociální obavy.  Elektivní mutismus je tedy psychická zábrana hlasité

řeči  v určitém sociálním kruhu či  prostředí.  Sluchové i řečové schopnosti  jsou zachovány.

Na vznik elektivního mutismu  mají vliv osobnostní vlastnosti, které mohou být geneticky

podmíněny např. přehnaná stydlivost, zvýšená úzkost nebo problémy v přirozené separaci.

U některých  dětí  může  být  také  příčinou  sourozenecká   rivalita,  tělesné  tresty,  agresivní

chování, výsměch či projevy ponižování (Bytešníková 2012a, s. 63–64).

Etiologie

Mutismus  je  projev  akutního  psychotického  onemocnění  nebo  neurotická  reakce

na mimořádný zážitek. Elektivní mutismus je primárně psychogenně podmíněnou poruchou.

Lze jej chápat jako obranný mechanismus, který je reakcí na psychotraumatizující podnět či

chronickou frustraci. Etiopatogenické faktory jsou rozděleny do několika skupin.

➢ Bezprostředně  vyvolávající  faktory –  začátek  školní  docházky,  stěhování,  smrt

blízké osoby, nepřiměřené nároky, výsměch apod.

➢ Predispoziční  faktory –  rodinné  faktory,  osobnostní  rysy,  chronické  působení

stresových situací.

➢ Udržovací  faktory  –  přetrvávání  výše  uvedených  vlivů,  negativní  reakce  okolí

na mutismus.
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Zvláštním typem mutismu je surdomutismus, který vzniká jako náhlá ztráta schopnosti

mluvit i slyšet řeč. Nápadná je schopnost odezírání a příčinou může být hysterie po duševních

traumatech (Škodová, Jedlička, aj. 2007, s. 208–209).

Bytešníková (2012a, s. 66) uvádí čtyři subtypy elektivního mutismu.

➢ Symbolická  forma  –  podmíněna  negativním  rodinným  prostředím,  dítě  je  velmi

manipulativní.

➢ Pasivně-agresivní forma –  řečový útlum je prostředek vzdoru a nepřátelství.

➢ Reaktivní forma – depresivní projevy, v rodině anamnéza afektivní zátěže.

➢ Forma  spojená  s logofobií –  strach  z vlastního  řečového  projevu,  nutkavé

a ritualistické chování.

Symptomatologie

Příznakem  mutismu  je  ztráta  schopnosti  komunikovat  mluvenou  řečí,  ačkoli  takto

postižený mluvit  chce,  ale  nemůže.  Čím více  se jedinec snaží  komunikovat,  tím se potíže

zvětšují.  Jako náhradní  komunikaci  používá  psaní  nebo gestikulaci.  V případě  elektivního

mutismu je ztráta řečových projevů situačně vázána.  Dítě mluvit  může,  ale nechce.  Podle

Mezinárodní klasifikace nemocí musí  příznaky trvat minimálně čtyři  týdny,  aby mohl být

diagnostikován elektivní mutismus. U některých dětí  je zachována neverbální komunikace,

šepot nebo jednoslovné odpovědi  (Škodová, Jedlička, aj. 2007, s. 209–210).

Diagnostika

Je  zcela  v kompetenci  psychiatra,  neurologa,  foniatra,  aby  určili  zda  jde  o mutismus

způsobený organickým poškozením CNS nebo psychotonický či neurotický mustismus.

Dítě, které má diagnostikovaný elektivní mutismus, nebude s největší pravděpodobností

z počátku vůbec verbálně komunikovat. Je nutné, aby logoped nebo lékař společně s rodiči

byli při vyšetřování velmi empatičtí. Vhodně je, aby na první vyšetření přišli rodiče bez dítěte.

V rodinné anamnéze se zaměříme na výskyt poruch řeči, postavení dítěte v rodině, rodinnou

atmosféru a výchovné přístupy, situaci, kdy poruchu poprvé zaznamenali.

Elektivní mutismus lze diagnostikovat celkem snadno, když je u dítěte schopnost chápat

jazyk  zachována,  řečová  produkce  je  pro  sociální  kontakt  dostačující,  dítě  v některých

situacích hovoří normálně, projevy mutismu trvají nejméně měsíc.
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V diferenciální  diagnostice  je  třeba  odlišit  mutismus  od projevů,  které  jsou  primárně

podmíněny  poruchami CNS a opožděným vývojem řeči. Mutismus má stejné projevy jako

Landauův-Kleffnerův syndrom, Autismus, Aspergerův syndrom. Dále je třeba odlišit mluvní

negativismus, kdy dítě mluvit může, ale nechce a má negativistický postoj ke sdělovacímu

procesu (Škodová, Jedlička, aj. 2007, s. 212–211).

Terapie

Při  terapii  je  vždy  prvotní  lékařské  ošetření.  Na terapii  se podílí  odborný  tým,  který

se skládá  z foniatra,  klinického  psychiatra  a klinického logopeda.  Terapie  u mutismu bývá

zdlouhavá a náročná na trpělivost. Vždy je třeba upravit rodinné prostředí a zlepšit adaptační

problém  dítěte.  Nikdy  dítě  nenutíme  k verbálnímu  projevu  a zpočátku  upřednostňujeme

činnosti,  u nichž  nemusí  mluvit.  Při  mutismu  se dle  odborné  literatury  více  osvědčila

skupinová terapie ve skupině 4–6 dětí.
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 4 Logopedická intervence v mateřských školách
Logopedickou intervenci  chápeme dle  Lechty jako složitý  multifaktoriálně podmíněný

proces, který se realizuje v zájmu dosažení tří cílů, kterými jsou  logopedické diagnostiky,

logopedické terapie a prevence (Lechta in Klenková 2006, s. 56).

V důsledku  NKS  se projevují  u mnoha  dětí  v edukačním  procesu  problémy  v sociální

a psychické oblasti.  Pro děti,  které mají NKS v takovém rozsahu, že nemohou navštěvovat

běžnou mateřskou školu,  jsou určeny logopedické třídy při  mateřské škole nebo mateřské

školy  logopedické.  V současné  době  také  stále  častěji  dochází  k integraci  do běžných

mateřských škol.  Integrace  může být  individuální  či  skupinová.  K úspěšné  integraci  musí

mateřská škola splňovat všechny podmínky integrace. Jedná se např. o zajištění logopedické

intervence  ve třídě,  individuální  přístup  k dětem  s NKS,  vhodné  sociální  klima  a snížený

počet dětí ve třídě (Klenková 2006, s. 214–215).

 4.1 Systém předškolního vzdělávání v České republice

Předškolní  vzdělávání  je  upraveno  zákonem 561/2004  Sb.,  o předškolním,  základním,

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

„Předškolní  vzdělávání  je  institucionálně  zajišťováno  mateřskými  školami  (včetně

mateřských škol s upraveným vzdělávacím programem), popř. je realizováno v přípravných

třídách základních škol. Mateřská škola je legislativně zakotvena v rámci vzdělávací soustavy

jako druh školy. V procesu vzdělávání i v jeho organizaci se proto řídí obdobnými pravidly

jako školy ostatní“ (RVP 2004, s. 6).

Předškolní vzdělávání je dle školského zákona služnou veřejnou a organizuje se pro děti

od tří do šesti, popř. do sedmi let. Mateřská škola je rozdělena na třídy a je možno vytvářet

homogenní či heterogenní třídy. Dále je možné zařazovat do běžných mateřských škol děti

se speciálními  vzdělávacími  potřebami  a vytvářet  integrované  třídy.  Přednostně

se do mateřských  škol  přijímají  děti  v posledním  roce  před  zahájením  povinné  školní

docházky.  Školský  zákon  umožňuje  odklad  školní  docházky nejdéle  do zahájení  školního

roku, kdy dítě dovrší osmi let (RVP 2004, s. 6).
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„Předškolní  vzdělávání  podporuje  rozvoj  osobnosti  dítěte  předškolního  věku,  podílí

se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel

chování,  základních životních hodnot a mezilidských vztahů.  Předškolní vzdělávání vytváří

základní  předpoklady  pro  pokračování  ve vzdělávání.  Předškolní  vzdělávání  napomáhá

vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje

speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami“  (MŠMT 2008, 

s. 15).

Důležitým  úkolem  předškolního  vzdělávání  je podporovat  individuální  potřeby

každého dítěte a zajistit mu  rozvoj ve všech oblastech. Připravit tak dítě na plynulý přechod

do základního vzdělávacího proudu.

Děti by se měly v předškolním období naučit žít v kolektivu dětí a naučit se, že ne vždy

bude  vše  tak,  jak  chce  ono.  Respektovat  určitá  pravidla,  která  jsou  rozdílná  od těch

rodinných.  Odpoutat  se od rodiny,  ale  s vědomím  a jistotou,  že se zase  vrátí  domů.  Žít

s jinou autoritou, než jsou rodiče a pochopit, že musí poslouchat paní učitelky, které mají

za dítě zodpovědnost v mateřské škole (Špaňhelová 2004, s. 12).

Předškolní  vzdělávání  plní  také  funkci  diagnostickou a to  zejména  u dětí

se speciálními vzdělávacími potřebami. Na základě znalosti konkrétního dítěte, jeho úrovně

rozvoje a dalších rozvojových možností, může mateřská škola poskytnout včasnou speciálně

pedagogickou  péči  a tím zlepšit  celkový  rozvoj  dítěte.  Je  třeba  se maximálně  přizpůsobit

vývojovým fyziologickým, kognitivní, sociálním a emocionálním potřebám všech dětí a dbát

na to, aby byly v plné míře respektovány (RVP 2004, s. 7).

Pro děti  s NKS, které nemohou navštěvovat běžnou mateřskou školu,  kvůli  charakteru

svého postižení, jsou určeny logopedické třídy při mateřských školách a mateřské školy

logopedické.  Do mateřských škol logopedických jsou zařazovány děti  se závažným typem

a stupněm NKS a je  třeba  jim zajistit  maximálně intenzivní  a soustavnou logopedickou

intervenci. Do logopedické třídy při mateřské škole se zařazují děti, které nemají závažnou

formu  NKS  a je  třeba  upřednostnit  setrvání   v prostředí  běžné  mateřské  školy,  aby byly

zachovány sociální vazby (Klenková 2006, s. 214).

Ve školství se logopedie poskytuje péče dle metodického doporučení č. j. 14 712/2009-

61 v souladu se základními platnými vyhláškami, kterými jsou novela  vyhlášky č. 72/2005

Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních ve znění vyhlášky
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č.  116/2011  Sb.,  novela  vyhlášky  č.  73/2005  Sb.,  o vzdělávání  dětí,  žáků  a studentů

se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných ve znění

vyhlášky  č.  147/2011  Sb.,  novela  zákona  č.  561/2004  Sb.,  o předškolním,  základním,

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění zákona 472/2011 Sb. a po získání

odborné kvalifikace vymezené § 18 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

a o změně některých zákonů v platném znění (Vitásková 2015, s. 77).

Vzdělávací prostředí by mělo být podnětné,  vstřícné,  obsahově bohaté a dodávat dítěti

jistotu,  bezpečí,  pocit  radosti  a spokojenosti.  Pedagog  vychází  z pedagogické  analýzy,

tzn., vychází z pozorování a uvědomění si individuálních potřeb a zájmů dítěte, zná jeho

aktuální  stav  rozvoje,  životní  i sociální  situaci  a pravidelně  sleduje  rozvojové  i vzdělávací

pokroky. Dítě by tedy mělo být  citlivě podněcováno, stimulováno a pozitivně motivováno

ke vzdělávacímu  úsilí  v míře,  jaká  mu  vyhovuje.  Dítě  tak  může  dosahovat  optimálních

pokroků a cítit se úspěšné, uznávané a přijímané svým okolím. S tímto pojetím  mohou být

v jedné třídě vzdělávány děti bez ohledu na jejich rozdílné schopnosti a dovednosti.

V předškolním vzdělávání je třeba uplatňovat odpovídající metody a formy práce. Uvádí

se, že vhodné jsou metody prožitkové, učení hrou a kooperace. U dětí je tak podporována

zvídavost, potřeba objevovat, radost z učení, spontánnost, zájem poznávat nové věci, získávat

zkušenosti aj. Dále by mělo být uplatňováno situační učení, které poskytne dětem praktickou

ukázku životních souvislostí. Dítě tak lépe pochopí jejich smysl a naučí se využít poznatků

a dovedností v okamžiku, kdy je potřebuje (RVP 2004, s. 8).

Mateřská  škola  vzdělává  děti  podle  školního  vzdělávacího  programu,  který  si  každá

mateřská  škola  vypracovala  na základě  rámcového  vzdělávacího  programu  vydaného

ministerstvem školství.

„Rámcový  vzdělávací  program  pro  předškolní  vzdělávání  (RVP PV)  vymezuje  hlavní

požadavky, podmínky a pravidla pro institucionální vzdělávání dětí předškolního věku. Tato

pravidla  se vztahují  na pedagogické  činnosti  probíhající  ve vzdělávacích  institucích

zařazených  do sítě  škol  a školských  zařízení.  Jsou  závazná  pro  předškolní  vzdělávání

v mateřských  školách,  v mateřských  školách  s programem  upraveným  podle  speciálních

potřeb dětí a v přípravných třídách základních škol“ (RVP 2004, s. 5).
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Cílem předškolního vzdělávání je rozvíjet dítě po fyzické, psychické i sociální stránce

v vést  ho  tak,  aby na konci  předškolního  období  byl  jedinečnou a samostatnou osobností,

která je schopna zvládat takové nároky života, které jsou na něj  běžně kladeny a to zejména

v prostředí rodiny a školy (RVP 2004, s. 9).

Rodiče očekávají od mateřské školy, že se tam bude jejich dítě cítit dobře. Chtěli by, aby

nebylo  příliš  dětí  v jedné  třídě,  aby  učitelka  byla  vnímavá  a ostatní  děti  nebyly  příliš

dominantní.  Dále  kladou  důraz  na podporu  sociálního  chování,  tj.  učit  se prosadit,  dělit,

zařadit  se do skupiny  dětí,  učit  se pravidlům,  stát  se samostatným,  ale  také  na přípravu

na přechod do školy (Niesel, Griebel 2005, s. 88).

 4.2 Logopedická péče v mateřských školách

Logopedická  péče  probíhá  ve státních,  nestátních  či  soukromých  zařízeních.  Dále  je

logopedická péče rozdělena na resort školství, která spadá pod ministerstvo školství, mládeže

a tělovýchovy ČR,  resort  zdravotnictví,  které  patří  pod ministerstvo  zdravotnictví  a resort

práce  a sociálních  věcí,  které  spravuje  ministerstvo  práce  a sociálních  věcí.  V mateřských

školách mohou pracovat logopedičtí preventisté, logopedičtí asistenti či speciální pedagogové,

kteří mají státní závěrečnou zkoušku z logopedie (Škodová, Jedlička, aj. 2007, s. 46).

„Logopedická  péče  představuje  vysoce  specializovanou  činnost  v oblasti  speciální

pedagogiky.  Je  poskytována  žákům  s NKS,  tj.  žákům  s vadami  řeči,  včetně  žáků

se specifickými poruchami  učení,  v celém komplexu,  se zřetelem k jejich  potřebám a jejich

pedagogické a sociální integraci. Je zahájena co nejdříve od okamžiku zjištění speciálních

vzdělávacích  potřeb  žáka.  Do širšího  záběru  logopedické  péče  spadá  i významná  oblast

prevence  vzniku  poruch komunikace  a čtenářských obtíží,  dále  také  oblast  péče  o kulturu

řečového projevu mladé generace“ (MŠMT 2009, s. 1).

Dle  metodického  doporučení  č.j.  14  712/2009-61  k zabezpečení  logopedické  péče

ve školství:

„Logoped   je absolvent magisterského vysokoškolského studia v oblasti pedagogických

věd  se zaměřením  na speciální  pedagogiku  –  logopedii  ukončeného  státní  závěrečnou

zkouškou  z logopedie.  Státní  závěrečná  zkouška  ze surdopedie  a znalost  komunikace

ve znakovém jazyce, resp. znakové řeči se vyžaduje, pokud logoped pracuje i s dětmi a žáky

se sluchovým postižením“ (MŠMT 2009, s. 2).
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Logopedický  asistent je  absolvent  vysokoškolského  bakalářského  studia  speciální

pedagogiky  ukončené  státní  závěrečnou  zkouškou  z logopedie.  Pracuje  pod  supervizí

klinického logopeda nebo speciálního pedagoga – logopeda.

Logopedický  preventista  je  ve většině  případů  učitelka  mateřské  školy,  která  má

středoškolské  pedagogické  vzdělání  a absolvovala  kurz  logopedické  prevence.  Zabývá

se rozvojem komunikačních dovedností u intaktních dětí  v rámci svého pracovního úvazku.

Speciální  pedagog je  učitel,  který  se zaměřuje  na děti  s poruchami  řeči  a učení.  Jeho

studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou z logopedie (Škodová, Jedlička, aj. 2007, 

s. 47).

 4.3 Logopedická prevence

V mateřských  školách   probíhá  logopedická  prevence,  která  zahrnuje  soubor  činností

pedagogů,  které  jsou  zaměřeny na včasné  předcházení  a minimalizaci  vzniku  nežádoucích

jevů, které na dítě či skupinu dětí působí. Prevence je v mateřské škole součástí výchovně-

vzdělávacího procesu. Jedná se o vyhledávání, posuzování a řešení rizikových činitelů, které

mohou nepříznivě dítě  ovlivňovat.  Logopedickou prevenci dělíme do tří  skupin.  Prevence

primární je  zaměřena na předcházení  NKS od raného dětství.  Nejvíce ji  ovlivňuje rodina

a mateřská škola, kde má dítě mluvní vzor.  Sekundární prevence se zaměřuje na rizikovou

skupinu dětí, u nichž hrozí, že dojde k NKS. Poslední skupinou je terciární prevence, která

se zabývá  dětmi,  u kterých  se již  NKS  projevila.  I zde  má  své  zastoupení  výchovně-

vzdělávací proces,  jelikož předchází negativním důsledkům NKS v osobním rozvoji  dítěte

(Lipnická 2013, s. 10).

 Německá spolková asociace logopedů uvádí, že logopedi nejsou školeni pouze k určení,

je-li  přítomna  porucha  hlasu,  řeči  nebo  polykání  a jak  je  s ní  zacházeno.  Logoped  může

nabídnout již v předstihu opatření k prevenci chorob, které mohou pomoci, aby se zabránilo

problémům s komunikací. Během projevu poruchy může pomoci předejít nebo zmírnit možný

dopad na jazyk, řeč nebo hlas (Něměcká spolková asociace logopedie 2013).

Rozvoj  komunikačních kompetencí  probíhá kontinuálně ve všech oblastech,  které  jsou

zakotveny v rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání. Jedná se o oblasti

dítě a jeho tělo, dítě a jeho psychika, dítě a ten druhý, dítě a společnost, dítě a svět. Na konci

předškolního  vzdělávání  by  dítě  mělo  ovládat  řeč,  správně  formulovat  věty,  rozumět
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slyšenému,  vést  smysluplný  dialog,  sdělovat  své  pocity  aj.  prostřednictvím  výtvarných,

hudebních,  řečových  prostředků,  domluvit  se gesty,  pochopit  význam  a funkci  symbolů,

komunikovat bez zábran s ostatními apod. (Bytešníková 2012a, s. 90–93).

Kutálková (1996,  s.  47–56)  uvádí,  že bychom u dětí  při  rozvoji  řeči  měli  respektovat

několik pravidel.

1. Dostatek přiměřených podnětů. Zde autorka poukazuje na to, že by děti měly mít

hračky i ty nejjednodušší, mělo by se dětem číst a říkat si s nimi básničky a říkanky,

neměly by dlouho sedět u televize.

2.  Respektovat věk dítěte.  Dítě má v určitém věku zvládnout určité hlásky. Řeč má

svůj fyziologický vývoj a nikdy bychom ho neměli chtít předbíhat.

3. Respektovat  dosažený  stupeň  vývoje.  Každé  dítě  je  individuální  a tak  je

nesrovnávejme. Pokud dítě v roce nechodí, není dobré ho nutit, ale vyčkat apod.

4. Zájmy.  Měli  bychom  respektovat,  co  dítě  baví,  jakou  hračku  či  hru  má  rádo.

Nenutíme děti dělat něco, co je nebaví.

5. Pochvala. Pro děti je pochvala obrovská motivace. I když neumí vše dokonale a je

pomalejší, je třeba ho chválit.

6. Trpělivost.  Každá činnost  a řeč  též  potřebuje  cvik.  Pokud dítěti  trvá  než  se naučí

nějakou hlásku, buďme trpělivý. Nejde se vše naučit hned na povel.

7. Výběr podnětů. Před televizí, počítačem aj. raději zvolme hračku, se kterou může dítě

manipulovat a osahat si jí. S ohledem na věk vyberme vhodnou stavebnici z různých

materiálů a rozmanitých tvarů.

8. Rozvoj  smyslového  vnímání  a tělesné  obranosti.  Tyto  schopnosti  jsou  úzce

provázané a ačkoli se to nezdá, mají vliv na správný řečový vývoj dítěte. Pokud si dítě

hraje, musí vymyslet,  s čím a jak si bude hrát, co k tomu využije, zeptat se a lecos

vyzkoušet. Při hře si prožije emoce, tělo je v pohybu, komunikuje s okolím, navazuje

nové kontakty atd. Získá tak konkrétní zkušenosti, které ve svém životě využije.

9. Dialog předpokládá dva lidi. Informace získáváme ze svého okolí od ostatních lidí

pomocí gest, mimiky, pohledů a chování. I dítě, které ještě neumí mluvit, se dorozumí

pláčem, výrazem obličeje, pohyby těla.
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V mateřské  škole  je  třeba,  aby  pedagog  dodržoval  určité preventivní  principy.  Dítě

v mateřské  škole  napodobuje  pedagoga  a tak  je  velmi  důležitá  jazyková  kultivovanost

učitele, jelikož je vzorem. Dítě se učí citovému vztahu k jazyku, porozumění a vyjadřování. Je

nezbytné,  aby  se pedagog  vyjadřoval  spisovně  a přenášel  na děti  hodnotu  kultury.  Další

princip  je  akceptování  osobnosti  dítěte.  Pedagog  má  podporovat  zdravé  sebevědomí,

aktivitu a zdravou sebedůvěru dítěte. Pomáhá dítěti, aby umělo vyjádřit, co cítí, co si myslí

a prožívá. Je nutné dítě respektovat, ale neznamená to, že za každých okolností souhlasíme

s jeho negativními komunikačními projevy a chováním. Komunikace s dítětem by však měla

být empatická. Každý má své chyby a tak bychom měli respektovat chyby, což je uváděno

jako další princip. Pedagog by se měl vyhnout kritice, výsměchu a trestání dítěte, jelikož to

velmi narušuje jejich vztah. Chybou dává dítě najevo, že něco nechápe a potřebuje vysvětlení.

Aby pedagog mohl pomoci dítěti s NKS je nezbytné, aby poznal příčiny a projevy řečových

vad. K úspěšné práci slouží  pedagogická diagnostika a spolupráce s rodiči, logopedem či

jinými  specialisty.  Pokud  má  dítě  diagnostikovanou  NKS,  je  třeba,  aby  pedagog  citlivě

pracoval  s výsledky  diagnostiky.  Na základě  diagnózy  zvolí  speciální  přístup  k dítěti,  ale

neměl by ho nálepkovat  a zaškatulkovat mezi děti s postižením. Pedagog by měl co nejlépe

porozumět dítěti  a popř.  přijmout a naučit  se formu komunikace,  která je pro dítě nejlehčí

a nejlepší.  Vždy  by  měl  pedagog  na dítě  reagovat,  pokud  s ním  chce  komunikovat.  Při

prevenci NKS je velmi důležitá kooperace pedagogů, rodičů, logopedů a jiných odborníků,

aby dítě dosáhlo svých cílů. Jak již bylo výše zmíněno, velmi důležitá je při prevenci hra

a podnětné prostředí nejen v mateřské škole, ale také v rodině (Lipnická 2013, s. 14–15).
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 5 Stimulační programy
Stimulační programy jsou vhodné a prospěšné nejen pro děti s odkladem školní docházky,

ale pro všechny děti předškolního věku, děti s poruchami učení či se speciálními vzdělávacími

potřebami.  Dle  vyšetření  stimulujeme  u dítěte  oblasti,  které  jsou  oslabené  a potřebuje  je

posílit. Programy jsou zaměřeny na zrakovou a sluchovou percepci, komunikační dovednosti,

koncentraci  pozornosti  aj.  Vždy  je  nutné,  aby  byl  pedagog  proškolen  a uměl  správně

s konkrétním programem pracovat.

 5.1 Program HYPO

Autorkou  programu  je  PhDr. Zdeňka  Michalová,  Ph.D.  a kolektiv.  Program  byl

vypracován  na základě  dlouholetých  zkušeností  s rozvíjejícími  cvičeními  s dětmi

předškolního věku.  Je  vhodný pro dětí  od 5,5–8 let.  Název HYPO je složen ze dvou slov

hy – hyperaktivita či hypoaktivita, po – pozornost.

Cílem programu HYPO je prevence školní neúspěšnosti a rozvoj dovedností potřebných

ke zvládnutí prvního ročníku základní školy.

Program HYPO je určen především pro děti s diagnózou ADHD, s problémy na podkladě

LMD (deficit v dílčích funkcích – vnímání, paměť apod.), dále je vhodný pro děti s odkladem

školní docházky, školsky nezralé. S úpravami lze použít i u dětí s lehkou mentální retardací

(dále LMR). Preventivně lze použít u všech žáků prvního ročníku základní školy k procvičení

dílčích schopností.

Program  HYPO  je  zaměřen  na rozvoj  pozornosti,  krátkodobé  paměti,  sluchového

a zrakového vnímání. Děti si u každého cvičení vyslechnou instrukce, aby mohly správně

plnit úkol. Další oblastí je  rozvoj paměti  (zejména sluchové a zrakové podněty),  myšlení

(zobecňování, konkretizace, logické myšlení, úsudek), řečových dovedností, matematických

představ  (pojmy sloupce,  řádka,  dlouhý,  krátký,  malý,  velký  aj).  V oblasti  Percepčních

funkcí  se zaměřujeme  na zrakové,  sluchové  a prostorové  vnímání.  Poslední  oblastí  je

vizuomotorická koordinace, kde se věnujeme rozvoji zrakového vnímání, jemné motorice

a pozornosti.  Vizuomotorická koordinace je stimulována nejméně jedením úkolem v každé

lekci (rozpočítadla, dokreslování dle vzoru, zakreslování cesty, cvičení se čtvercovými sítěmi

apod).
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U programu  HYPO  je  volen  především  individuální  přístup,  ale  lze  jej  využít  také

ve skupině,  kde  je  maximálně  5  dětí.  V případě individuálního  přístupu je  stěžejní

spolupráce s rodiči, kteří by měli denně pracovat se svými dětmi na zadaných úkolech. Jednou

za dva  týdny  docházejí  do poradny,  kde  obdrží  pracovní  listy  a speciální  pedagog  udělá

rodičům názornou instruktáž, jak s dětmi pracovat, jak je motivovat apod. Skupinový přístup

se volí v předškolních zařízeních, ve vyrovnávacích třídách, kde je nutná kontrola pedagoga.

Děti se zde učí nápodobou, respektují se navzájem a komunikují se svými vrstevníky.

Metodika programu HYPO

Každá  lekce  má  šest  až sedm úkolů,  které  se každý  den  opakují,  ale  jejich  obtížnost

stoupá. S jednou lekcí se pracuje vždy týden. Obtížnost lekce se zvyšuje nejen každý den, ale

také v každé lekci. K úkolům je vždy úvodní stránka, na které jsou podrobné instrukce, co má

dítě dělat.  Stimulace jednotlivých oblastí  se prolíná.  S vypracovanými materiály se pracuje

deset týdnů poté jedenáctý a dvanáctý týden se procvičují úkoly, které činily dětem obtíže.

Jako motivace je vždy zařazen úkol, který dítě baví a zvládá ho snadno, aby si zažilo úspěch.

Pokud  je  program  HYPO  používán  s dětmi  s LMR,  tak  je  rozdělen  do dvaceti  týdnů

a s jednou lekcí se pracuje čtrnáct dní. Jednotlivé úkoly lze upravit pro konkrétní dítě, aby je

zvládlo.  Úkoly  jsou  časově  omezeny  a to  především  v druhé  polovině  programu.  Je  zde

kladen  důraz  na kontrolu  vlastního  výkonu  (zrychlení,  zdokonalení),  přípravu  na školu

a pracovní tempo.

Součástí  programu  HYPO  je  test,  který  je  obdobný  jako  test  školní  zralosti.  Test

z programu  je  předkládán  dětem  před  zahájením  práce  s HYPO  a po jeho  skončení.

Z výsledků je patrné, jaké zlepšení nastalo u daného dítěte (Michalová 2002, s. 3–7).

 5.2 Metoda dobrého startu

V České republice tuto metodu zpracovala Hana Tymichová. Program metoda dobrého

startu  je  určen  dětem  od pěti  do jedenácti  let  v mateřských  školách,  základních  školách

a základních  školách  speciálních.  Jedná  se o akusticko-motorickou  metodu,  která  má

diagnostickou funkci a je vhodná k logopedické prevenci. Tato metoda sleduje harmonický

rozvoj psychomotoriky, aktivizuje děti s normálním psychomotorickým vývojem a upravuje

nesprávně se rozvíjející funkce u dětí s poruchami vývoje. Dále plní úlohu korekce dílčích

oslabení  percepčně-motorického,  prevence  školních  obtíží,  nápravu  sluchové  analýzy,

dyslexie, dysgrafie a dysortografie. Metoda dobrého startu je  tedy dobře využitelná u dětí
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se specifickými  poruchami  učení,  u dětí  se sociálním  znevýhodněním  a odkladem  školní

docházky. Součástí je také příprava na výuku čtení a psaní. Veškeré úkoly jsou plněny formou

hry.  Cílem metody dobrého startu  je rozvoj  složky zrakové (rozlišování  tvarů),  pohybové

(gesta v rytmu písně) a sluchové (vnímání rytmu a textu písně).

Metodika metody dobrého startu

Metoda  dobrého  startu  je  rozpracována  do 25 lekcí  a lze  ji  využívat  individuálně  či

skupinově. Ve skupině, je nutné, abychom přizpůsobili počet, dětí bez poruchy vývoje může

být až dvacet. V případě, že mají děti poruchu vývoje, je maximální počet 8 dětí. Cvičení by

mělo  být  prováděno  dvakrát  až třikrát  týdně.  V každé  lekci  se zvyšuje  náročnost  úkolů.

Nezvládnuté  lekce  je  nutné  opakovat,  ale  pokud  dítě  v některé  lekci  opakovaně  selhává,

vyřadí  se.  Ke cvičení  se  využívají  jednoduché  písně,  které  jsou  dobře  zapamatovatelné,

umožní správnou percepci a realizaci. Při výběru písně se volí spíše písně veselé a zohlední

se nevelký  hlasový  rozsah  dítěte.  Texty  písně  se poté  graficky  znázorní,  aby  dítě  mělo

předlohu.

Při práci s touto metodou je třeba, aby měl pedagog dostatek zkušeností, které je třeba

využít při rozvíjení programu a respektování reálných možností a potřeb dítěte.

Každá  lekce  je  rozdělena  do několika  fází.  Zahájení  –  představení  dětí,  rozvoj

společenského  styku  a vztahů  dětí,  navázání  kontaktu  dotekem.  Posílení  jazykových

kompetencí  a komunikativních dovedností  –  základem je  poslech  písně,  která  navozuje

modelovou  situaci,  o které  děti  přemýšlí,  vyjadřují  svoje  názory.  Specifická  cvičení  pro

rozvoj zrakové, sluchové percepce, pravolevé a prostorové orientace.  Pohybová cvičení 

–  uvolnění dítěte, někdy naopak podpora soustředění a kázně, zvláště při pomalém pohybu.

Cvičení  pohybově  akustická  –  píseň  a pohyb.  Cvičení  pohybově-akusticko-optická –

píseň, pohyb a grafický vzor. Závěr – hodnocení, sebehodnocení, poznávání sama sebe, práce

s abstraktními  pojmy  např.  radost,  štěstí,  poznávání  druhých  dětí,  vyjádření  pozitivních

informací  o druhých,  zažití  pocitu  úspěchu  a důležitosti  vlastní  osoby  (Bogdanowiz,

Swierkoszová 1998, s. 5).
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 5.3 Maxík

Stimulační  program  Maxík  je  určen  pro  děti  předškolního  věku  a odkladem  školní

docházky.  Autorkami  jsou  PaedDr.  Zdeňka  Janhubová  a Mgr. Pavla  Bubeníčková.  Tento

program je vhodný také pro děti 1. a 2. ročníku školní docházky základní i speciální školy,

které  mají  různé  potíže  s učením.  Při  nácviku  je  nutné,  aby rodiče  i pedagogové  chápali

problém dítěte a respektovali jeho základní potřeby.

Cílem  programu  Maxík  není  redukce  projevů,  ale  utvoření  podmínek  tak,  aby  dítě

podávalo  lepší  výkon.  Dalším cílem je  rovnoměrné  posilování  motorické,  grafomotorické

a percepční složky. Cvičení jsou zaměřena na rozvoj pohybových stereotypů, komunikačních

dovedností, zrakové a sluchové oblasti, prostorové orientace, oblast intermodality a seriality,

grafomotorických dovedností a koncentraci pozornosti.

Při  cvičení  je  nutné  dodržovat  několik  pravidel.  Především pravidelný režim,  správné

sezení, které si musí dítě uvědomovat, jasné a srozumitelné zadávání pokynů, zpětná vazba

od dítěte, vytyčení a dodržování pravidel chování, důslednost plnění úkolů. Dalším důležitým

aspektem  je,  aby  pedagog  a rodič  měl  veškeré  informace  o stavu  dítěte  z poradenského

zařízení, od pediatra, neurologa, psychologa apod.

Metodika programu Maxík

Program Maxík je rozdělen do patnácti lekcí, v nichž jsou rovnoměrně rozvíjeny složky

grafomotorické, motorické a percepční. S dítětem pracujeme 10–15 minut denně. Při tréninku

je nezbytné, aby byl uplatňován laskavý přístup a vyhnutí se stresujícím situacím, napomínání

dítěte a negativnímu hodnocení.

Činnosti v patnácti lekcích jsou zaměřeny na nové pohybové stereotypy – stabilní postoj,

rovnováha,  správné  dýchání,  správný  úchop  psacího  náčiní,  rozvoj  komunikačních

dovedností – rozvoj myšlení a řeči – správná výslovnost a tvoření vět, porozumění – co, kdy,

kde,  jak  má  dítě  udělat,  informace  o sobě,  o rodině  aj.,  rozvoj  dílčích  funkcí 

tj.,  zraková oblast (vizuomotorika, zraková paměť a zrakové rozlišování),  sluchová oblast

(sluchová  paměť,  sluchové  rozlišování,  rozvoj  sluchového  vnímání,  audiomotorika  –

přenesení sluchových informací do psané, kreslené či verbální podoby), prostorová orientace

(orientace  v prostoru,  ve kterém  se dítě  pohybuje,  orientace  na vlastním  těle,  v zrcadle,

na ploše),  intermodalita (schopnost přepínat mezi způsoby smyslového vnímání. Vytváření
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spojení  mezi  zrakovým,  sluchovým  a prostorovým  vnímáním),  serialita (řazení  stále

se opakujících činností za sebou. Postupy při hygieně, oblékání apod.). Dále grafomotorické

dovednosti  –  správné  sezení,  uvolňovací  cvičení  kloubů,  správný  úchop  psacího  náčiní

a pozornost – zaměření a udržení pozornosti na zadaný úkol (Prodys 2016).
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Empirická část
Autorka pracovala na své diplomové práci včetně empirické části dle pokynů, které byly

shrnuty  na webových stránkách pedagogické fakulty (FP TUL 2012).

V průzkumné části se autorka pokusila zjistit, jakou NKS mají děti v mateřských školách

na Litvínovsku, zda se v mateřských školách využívají  logopedické a stimulační  programy,

jaké  je vzdělání  pedagogů  v oboru  logopedie  a zda  jsou  rodiče  dostatečně  informování

a spolupracují  s mateřskou  školou.  Jednalo  se o kvantitativní  výzkum,  který  proběhl

v několika mateřských školách na Litvínovsku.

 6 Dotazníkové šetření
Pro výběr dotazníkového šetření se autorka rozhodla poté, co získala potřebné informace

z odborné literatury zabývající se sociologickým výzkumem (Disman 2007, s. 414).

Dotazníkový průzkum byl proveden ve čtyřech mateřských školách a u rodičů dětí, které

tyto mateřské školy navštěvují. Rozdáno bylo 35 dotazníků pro pedagogy a 50 dotazníků pro

rodiče.  Návratnost  dotazníků  byla  25  dotazníků  od pedagogů  a 40  dotazníků  od rodičů.

Dotazování probíhalo v říjnu a listopadu 2015.

 6.1 Cíle výzkumné činnosti

 Cílem bylo zjistit NKS u dětí předškolního věku, vzdělávání pedagogů v mateřských školách

v oblasti  logopedie,  logopedické  programy  a jejich  využití  v mateřských  školách

na Litvínovsku,  informovanost  a spolupráci  rodičů  s mateřskou  školou. Na základě  osobní

potřeby autorka navštívila mateřskou školu, kde mají logopedickou třídu a porovnala režim

v běžné třídě a ve třídě logopedické.

Jednotlivé stanovené cíle práce:

1. Zjistit, zda v mateřských školách využívají logopedické preventivní programy.

2. Ověřit, zda se pedagogové vzdělávají v oboru logopedie a jaké je jich vzdělání.

3. Zjistit informovanost a spolupráci rodičů při logopedii.

K dosažení cíle byly vytvořeny následující hypotézy:
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Stanovení hypotéz

H1) V mateřských školách je více pedagogů s logopedickým kurzem než logopedů

s magisterským vzděláním v oboru logopedie.

H2) Rodiče raději spolupracují s klinickým logopedem než s logopedem v mateřské

škole.

H3) V mateřských školách se více využívají logopedické preventivní programy než

stimulační programy.

Závěrem dotazníkového  šetření  měly  být  tyto  hypotézy  verifikovány  či  falzifikovány

(Průcha, Walterová, Mareš 1998, s. 281).

 6.2 Použité metody

Pro  průzkumné  šetření  byl  zvolen  kvantitativní  průzkum realizovaný  dotazníkovým

šetřením.  Dále  bylo  provedeno  pozorování v běžné  a logopedické  třídě  a konzultace

s pedagogy a rodiči.

Ke sběru dat byly vytvořeny dva dotazníky, z nichž jeden byl určen pedagogům a druhý

rodičům dětí  z oslovených  mateřských  škol.  K tomuto  průzkumu  byly  využity  informace

z publikace  Stručný úvod do základů metodologie,  kde se autorka  dozvěděla,  jak průzkum

připravit, realizovat, jaké výzkumné otázky zvolit a jak stanovit hypotézy (Sochůrek, Sluková

2013, s. 20–24).

Dále byl pro tvorbu a vyhodnocení dotazníků použit elektronický zdroj od Gavory, kde

autorka našla spoustu přínosných informací k tomu, jak se dotazník sestavuje, jaké fáze má

průzkum, znaky kvantitativního průzkumu a zpracování výsledků (Gavora 2010, s. 1–9).

Gavora  (2010,  s.  1)  uvádí,  že „dotazník  patří  mezi  jednu  z nejčastějších  používaných

metod ve výzkumu. Používá se v společenských vědách na hromadné a rychlé zjišťování faktů,

názorů, postojů, preferencí, hodnot,  motivů, potřeb, zájmů aj.“
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Hlavními  respondenty  průzkumu  byli  pedagogové  v mateřských  školách  a rodiče  dětí

s logopedickými obtížemi, které tyto mateřské školy navštěvují. Cílem dotazníkového šetření

bylo  zjistit  NKS  u dětí  předškolního  věku,  vzdělávání  pedagogů  v mateřských  školách

v oblasti  logopedie,  logopedické  programy  a jejich  využití  v mateřských  školách

na Litvínovsku, informovanost a spolupráci rodičů s mateřskou školou.

Výsledky dotazníkového šetření jsou níže shrnuty v tabulkách nebo grafech. Tento postup

souvisí s přehledností jednotlivých výsledků. V tabulkách jsou červeně označeny nejčastější

či nejdůležitější informace kvůli lepší orientaci v tabulce.

 6.2.1 Popis respondentů

Dotazník  pro  pedagogy (viz  Příloha  1)  obsahoval  17  položek  pro  výzkum.  Přičemž

16 položek bylo uzavřených a 1 otevřená. První 3 položky byly zaměřeny na délku praxe,

zařazení a vzdělání pedagogů v oblasti logopedie.  Následující  položky se týkaly počtů dětí

ve třídě,  výskytu  NKS,  logopedické  péče  a vybavenosti  mateřských  škol  pomůckami

k logopedii.

Návratnost dotazníků od pedagogů byla 25 ze 35.

První  položka  byla  zaměřena  na délku  praxe  respondentů.  Z grafu  č.  1  vyplývá,

že dotazník  vyplnily  hlavně  učitelky  mateřských  škol,  které  mají  praxi  delší  než  20 let.

Shodný počet respondentů byl s praxí 0–5 a 6–10 let. Je tedy zřejmé, že v mateřských školách

pracují nejen učitelky v dlouholetou praxí, ale také mladí absolventi.

Graf č. 1: Délka praxe
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Druhá položka byla zaměřena na zařazení pedagogů v určitých typech mateřských škol

a jejich třídách. 64 % pedagogů pracuje v běžné mateřské škole, v běžné třídě. 16 % pedagogů

má  ve  třídě  integrované  dětmi  s NKS,  12 %  pedagogů  pracuje  ve speciální  třídě

a 8 % v logopedické třídě.

Graf č. 2: Zařazení pedagogů v mateřské škole

Dotazník pro rodiče (viz Příloha 2) obsahoval 15 položek pro výzkum. 14 položek bylo

uzavřených a 1 otevřená. První 3 položky byly zaměřeny na věk, zařazení a NKS dítěte. Další

2  položky zjišťovaly věk a vzdělání  rodičů.  Následující  položky se týkaly informovanosti

rodičů o logopedické péči a spolupráci s logopedem a  pedagogem.

 Rodiče autorka oslovila proto, aby získala informace o tom, zda mají dostatek informací

o službách, které MŠ poskytují v rámci logopedie a zda spolupracují s logopedy a pedagogy

MŠ. Návratnost byla u rodičů 40 z 50 dotazníků.

Položka č. 1 byla zaměřena na věk dítěte a na ní navazuje položka č. 2, jak dlouho dítě

navštěvuje mateřskou školu. Položka č. 3 zjišťovala, zdá má dítě řečovou vadu a pokud ano,

tak jakou.

1, 2) Kolik let je Vašemu dítěti? Jak dlouho navštěvuje mateřskou školu?

Jak  je  patrné  z tabulky č.  6  a č.  7,  z odpovědí  u položky č.  1  vyplynulo,  že dotazník

vyplnilo 55 % rodičů, kteří mají děti starší pěti let a ostatní mají děti ve věku 4–5 let. 80 %

dětí  navštěvuje  předškolní  zařízení  déle  než  dva  roky a ostatní  1–2 roky.  U obou skupin

se shodně v 80 % objevují vady řeči. Rodiče uvedli špatnou výslovnost hlásky l, r, ř a sykavky
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ostré  i tupé  řady.  Ve dvou  případech  rodiče  uvedli,  že jejich  děti  mají  diagnostikovanou

dysfázii a v jednom případě balbuties.

Tabulka č. 6: Věk dítěte a přítomnost vady řeči

Věk dítěte a vady řeči % podíl % podíl

4–5 let 45 % 80 %

více než 5 let 55 % 80 %

Tabulka č. 7: Délka docházky

Délka docházky % podíl

1–1,5 roku (včetně) 10 %

2 roky (včetně) 10 %

více než 2 roky 80 %

 6.3 Průběh šetření

Časový harmonogram diplomové práce:

➢ zpracování teoretické části: srpen 2015 – únor 2016

➢ vlastní šetření: říjen 2015 – listopad 2015

➢ interpretace výsledků, závěrečná úprava diplomové práce: únor 2016 – duben 2016.

Dotazníkové  šetření  probíhalo  ve čtyřech  mateřských  školách.  Ostatní  mateřské  školy

odmítly spolupráci z důvodu zaneprázdněnosti pedagogů. Autorka nejprve oslovila vedoucí

učitelky  telefonicky  a poté  jela  na osobní  schůzku,  kde  předala  dotazníky  a domluvila

se na spolupráci. Dotazníky pro pedagogy i rodiče nejprve vyzkoušela na svém pracovišti, aby

si  byla  jistá,  že jsou srozumitelné.  Pedagogové vysvětlili  rodičům, z jakého důvodu chtějí

dotazník vyplnit. Rodiče reagovali převážně pozitivně a dotazníky vyplnili. Někteří rodiče si

dotazníky převzali, ale nevrátili. Totéž se stalo také u několika pedagogů.
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Autorka spolupracovala s mateřskými školami z Litvínova a okolí.  Ve všech uvedených

mateřských školách pracují nějakým způsobem s dětmi s NKS:

➢ Mateřská škola Na skalce – logopedická třída,

➢ Mateřská  škola  Sluníčko  a Laduška  –  integrace  děti,  každodenní  logopedie

(náprava řeči s dětmi s NKS), kterou vede logoped,

➢ Mateřská škola Paraplíčko – jednou týdně dochází speciální pedagog – logoped,

který má s dětmi skupinovou logopedii.

Následující  tabulka  č.  8  shrnuje  nejdůležitější  fakta  týkající  se logopedické  péče

v jednotlivých mateřských školách.  Autorka  v tabulce  uvádí,  zda  v MŠ probíhá  logopedie

s asistentem,  se speciálním  pedagogem,  zda  mateřské  školy  spolupracují  se speciálně

pedagogickým  centrem.  Poslední  sloupec  se věnuje  integraci  dětí  s NKS  či  zřízení

logopedické třídy.

Tabulka č. 8: Rozdělení mateřských škol

Název  mateřské
školy

Logopedie
s logopedickým
asistentem

Náprava
NKS
se speciálním
pedagogem

Spolupráce
se SPC

Logopedická  třída
(LT)
Integrace na základě
vyšetření (I)

Paraplíčko ne 1x týdně ne ne

Sluníčko ano každý den ano I

Laduška ano každý den ano I

Na skalce ano každý den ano LT

Po měsíci  si  autorka  osobně  převzala  v mateřských  školách  již  vyplněné  dotazníky

a s vedoucími  učitelkami,  v některých  zařízeních  i s ostatními  pedagogy,  konzultovala

výsledky. Pedagogy zajímaly především názory a odpovědi rodičů.

Autorka během února 2016 navštívila mateřskou školu, kde byla logopedická třída, aby

zjistila,  jaký  je  rozdíl  mezi  režimem v běžné  třídě  mateřské  školy  a logopedickou  třídou

v běžné mateřské škole.
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Cílem tohoto pozorování bylo zjistit:

➢ jaký přínos má zařazování dětí s NKS do tříd běžných či logopedických,

➢  zda je lepší, když jsou integrované na běžné třídě či nikoli,

➢ konzultace s  pedagogy, jaká je jejich zkušenost se spoluprací rodičů.

Výsledky tohoto pozorování a konzultování jsou uvedeny v kapitole Běžná a logopedická

třída v mateřské škole Sluníčko.

 6.3.1 Běžná a logopedická třída v mateřské škole Sluníčko

Průzkumné  šetření  určení  pro  tuto  diplomovou práci  probíhalo  v několika  mateřských

školách na Litvínovsku. Autorka práce v jedné z těchto mateřských škol absolvovala již  dříve

mimo toto průzkumné šetření   povinnou praxi.  Vzhledem ke znalosti  denního režimu této

mateřské školy,  bylo možné využít  těchto informací k popisu a následnému srovnání dvou

různých tříd v této mateřské škole.

Jak již bylo výše uvedeno autorka navštívila několikrát mateřskou školu Sluníčko, kde

mají  bohaté  zkušenosti  s dětmi  s NKS.  V jejich  zařízení  jsou  nyní  tři  třídy  a každý  den

probíhá náprava řeči s dětmi, které jsou integrovány ve všech třídách. V mateřské škole byla

několik  let  vedena logopedická  třída,  která  byla  zrušena  na základě  nedostatečného počtu

zapsaných  dětí,  které  by  měly  diagnostikovanou  NKS.  Autorka  v této  mateřské  škole

absolvovala svou odbornou praxi v čase, kdy ještě byla logopedická třída. Odbornou praxi

se supervizí, kdy už byla tato třída zrušena, tudíž mohla také osobě posoudit, jaký je rozdíl

mezi tím, když jsou děti společně v logopedické třídě nebo integrované v běžné třídě.

Logopedická třída měla snížený počet žáků, tak jak to vyžadoval zákon 561/2004 Sb.,

vyhláška  73/2005,  bylo  zde  14  dětí,  všechny  předškolního  věku  a po odkladu  školní

docházky.  Každé  dítě  mělo  svůj  individuální  vzdělávací  plán.  Logopedie  zde  probíhala

individuálně  či  skupinově,  kde  byly  2  děti.  Individuální   logopedie  probíhala  15 minut,

skupinová logopedie 30  minut. Paní učitelka se snažila denně vystřídat všechny dětí, aby byla

terapie intenzivní.  Logopedické chvilky však doprovázely všechny činnost po celý den. Děti

postupně  chodily  na logopedii  od 7  hodin  do logopedické  místnosti,  kde  s nimi  pracoval

speciální pedagog logoped 15–30 minut. Ve třídě zůstávala druhá paní učitelka, která mezitím

s ostatními dětmi pracovala u stolku, používala didaktické hry, pomůcky na dechové cvičení,
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jemnou motoriku apod. Při tzv. komunikačním kruhu (děti i pedagog sedí na koberci v kruhu)

se kladl důraz na artikulační  cvičení a motoriku mluvidel.  Od 10 hodin měly děti  přípravu

na školu a většinou pracovaly s pracovními listy. Nejčastěji se v rámci přípravy zaměřovaly

na:

➢ grafomotoriku,

➢ udržení pozornosti,

➢ matematické operace,

➢ prostorovou orientaci,

➢  navození určitých pracovních návyků.

Dle  slov  pedagogů  byla  spolupráce  s rodiči  velmi  dobrá,  s výjimkou  rodičů  dětí

s vietnamskou národností. Ti nespolupracovali a komunikovali pouze prostřednictvím svých

dětí,  jelikož  neuměli  mluvit  česky  a nerozuměli  tomu,  co  jim  paní  učitelka  sdělovala.

Vietnamskou národnost měly 4 děti z logopedické třídy a všichni rodiče měli stejný problém

s komunikací.  Některé  tyto  děti  měly chůvu a pedagogové,  po písemném souhlasu rodičů,

sdělovali informace jí.

Do logopedické  třídy  byly  zařazovány  děti  na základě  vyšetření SPC  či  na požádání

rodičů, kterým toto zařazení doporučil např. klinický logoped. Spolupráce se SPC byla velmi

dobrá.  Logoped  ze SPC  navštěvoval  mateřskou  školu  jednou  za měsíc  či  za dva  měsíce

a konzultoval postup u dětí s NKS a na začátku školního roku stanovil konkrétní diagnózu.

Běžná třída má kapacitu 28 dětí, mezi nimi jsou také děti s NKS, které chodí každý den

na logopedii  do logopedické  místnosti  s paní  učitelkou,  která  má  magisterské  studium

se závěrečnou zkouškou z logopedie a surdopedie. Paní učitelka si na logopedii děti odvádí

vždy po dvojicích.  Jelikož již nebyla v tomto roce zřízena logopedická třída, byly některé děti

integrovány v běžné třídě.  V každé třídě jsou zařazeny 2 děti,  které  mají  diagnostikované

NKS.  Paní učitelky se snaží pracovat s dětmi, které zrovna nejsou na logopedii, individuálně

během dopolední činnosti ve třídě. Vždy pracují s jedním dítětem u stolku a procvičují oblast,

která je oslabená. Po svačině je řízená činnost, kde jsou děti rozděleny na dvě skupiny, jelikož

třídy  v mateřské  škole  jsou  heterogenní.  Děti  předškolního  věku  a s odkladem  školní

docházky dostávají úkoly, které se týkají přípravy na školu a menší děti pracují na úkolech,

které  jsou  přiměřené  jejich  věku.  Pedagogové  uvádí,  že spolupráce  s rodiči  se zhoršila.
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Někteří  rodiče  nabyli  dojmu,  že jejich  dítě  nepotřebuje zvláštní  přístup,  pokud je  v běžné

třídě, jiní pozitivně hodnotí integraci a dále spolupracují. Jsou i tací, kteří odmítají vyšetření

a logopedickou  péči  u svého  dítěte.  Mateřská  škola  nadále  spolupracuje  se SPC.  Bohužel

v této mateřské škole nevyužívají žádný stimulační program a logopedické cvičení zařazují

do ranního  komunikativního  kruhu,  kde  procvičují  mluvidla  a nacvičují  správné  dýchání.

Vybavenost pomůckami je, dle slov pedagogů, dostačující a každý rok mají možnost nakoupit

nové pomůcky podle rozpočtu školy. Logopedická místnost, kam chodí děti na logopedii, je

velmi dobře vybavena didaktickými pomůckami včetně logopedického zrcadla. Pedagogové

v této  mateřské  škole  mají  ve většině  případů  středoškolské  pedagogické  vzdělání,  jen

vedoucí učitelka a logopedka mají vysokoškolské vzdělání. Další vzdělávání pedagogických

pracovníku, dle slov vedoucí učitelky, navštěvují jen někteří pedagogové. Dvě paní učitelky si

udělaly  kurz  primární  logopedické  prevence,  který  zaštiťovala  logopedická   škola

v Měcholupech.

Dle názoru autorky je vhodnější  logopedická třída, kde je intenzivní logopedická péče

a komunikační dovednosti jsou zde podněcovány po celý den. Jelikož je v logopedické třídě

snížený počet žáků, tak pedagog může věnovat každému dítěti více času než při plném počtu

dětí v běžné třídě. Integrace má jistě také svůj pozitivní přístup, ale děti už nemají takovou

péči jako ve třídě logopedické. Přínosné při integraci jistě je, že si děti navzájem pomáhají

a lépe se tak začlení mezi intaktní děti. Někteří tak odbourají ostýchavost při komunikaci, ale

nutné je správné vedení kolektivu pedagogem. Nezbytností při nápravě NKS je spolupráce

rodičů, která se po zrušení logopedické třídy zhoršila. Je zřejmé, že přístup rodičů je velmi

individuální a záleží na tom, jaká skupina rodičů dětí s NKS se každý rok sejde. Pedagogové

uvádí,  že jim  také  více  vyhovovala  logopedická  třída,  jelikož  práce  a náprava  řeči  byla

intenzivnější.  Na individuální  přístup  bylo  více  času.  Autorka  se domnívá,  že by  bylo

přínosné, kdyby v mateřské škole využívali nějaký stimulační program, který podporuje děti

ve všech  oblastech  např.  motorika,  pracovní  návyky,  komunikace  apod.  nebo  preventivní

logopedický program, který by byl jednotný pro celé zařízení.

 6.4 Vyhodnocení dotazníků

V tomto  šetření  byly  použity  dva  dotazníky,  které  autorka  sestavila  a před  rozdáním

prověřila  jejich  srozumitelnost  na svém  pracovišti.  Jeden  dotazník  byl  určen  pedagogům

mateřských škol a druhý rodičům dětí navštěvující tyto mateřské školy.
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 6.4.1 Dotazník pro pedagogy

Autorka  pro  průzkum vytvořila  dotazník  pro  pedagogy,  který  je  zaměřen  na vzdělání,

vzdělávání  pedagogických  pracovníků,  výskyt  NKS  u dětí  ve třídách,  poskytování

logopedické  péče  v mateřských  školách  a vybavenost  pomůckami.  První  dvě  otázky byly

vyhodnoceny v kapitole Popis respondentů.

3, 4 ) Máte vzdělání v oboru logopedie? Pokud ano jaké?

V těchto dvou položkách se autorka zaměřila na vzdělání pedagogů v oboru logopedie.

Z tabulky  č.  9  vyplývá,  že 68 %  pedagogů  má  vzdělání  v oboru  logopedie,  což  je  jistě

pozitivní  informace.  Z grafu č.  3 je zřejmé,  že nejvíce pedagogů absolvovalo logopedický

kurz, tudíž musí mít dohled od logopeda s vysokoškolským magisterským titulem, který má

v mateřských školách pouze 4 % respondentů. 16 % pedagogů má vysokoškolské bakalářské

vzdělání  a ti  také  nemohou  samostatně  vykonávat  logopedickou  péči.  32 %  však  nemá

logopedické vzdělání žádné.

Tabulka č. 9: Vzdělání v oboru logopedie

Máte nějaké vzdělání v oblasti logopedie % podíl

ano 68 %

ne 32 %

Graf č. 3: Konkrétní vzdělání
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5) Vzděláváte se nadále ve svém oboru – jakou formou?

Z odpovědí respondentů vyplývá, že pedagogové se v 86 % případech vzdělávají formou

dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Navštěvují různé kurzy a školení. Pouze 2 % 

respondentů si doplňuje vzdělání a rozšiřuje si tak svou kvalifikaci. 12 % pedagogů uvádí,

že nenavštěvují žádné další vzdělávání.

Graf č. 4: Další vzdělávání

6) Kolik tříd a počet dětí má vaše mateřská škola?

Čtyři mateřské školy, které spolupracovaly při průzkumu, mají děti rozdělené do tří nebo

šesti  tříd.  Ve dvou mateřských školách mají  3 tříd  a zbylé dvě mateřské školy mají  6 tříd.

Každá mateřská  škola  uvedla  jiný počet  zapsaných dětí.  Nižší  počet  78  a 84  dětí  uvedly

mateřské školy, kde mají děti rozděleny do  třech tříd. Vyšší počet 120 a 146 zapsaných dětí

uvedly mateřské školy, které disponují šesti třídami.

Tabulka č. 10: Počet tříd a dětí v mateřské škole

Mateřská 
škola

počet 
tříd

počet dětí

A 3 78

B 3 84

C 6 120

D 6 146
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7,  8,  9)  Kolik  dětí  ve vaší  třídě  má  logopedické  obtíže?  Kolik  dětí  navštěvuje

jakoukoli logopedickou péči a jaké vady se ve vaší třídě vyskytují?

Dle údajů, které autorka získala z dotazníků, které vyplnily učitelky mateřských škol, má

zhruba  třetina  dětí  z každé  třídy  logopedické  problémy,  ale  jen  každé  druhé  navštěvuje

logopedickou péči v mateřské škole, u klinického logopeda či soukromou logopedickou praxi.

Učitelky  uvedly,  že nejvíce  problémů  mají  děti  ve výslovnosti  hlásky  K,  L,  R,  Ř  a řad

sykavek a to vždy s ohledem na věk dítěte. Nejvíce se tedy u dětí objevuje dyslálie a v dvě

mateřské školy uvedly také dysfázii a jedna balbuties.

Tabulka č. 11: Počty dětí s logopedickými obtížemi

Počty dětí % podíl

Děti s NKS 30 %

Děti v logopedické péči 15 %

Nejčastější NKS

výslovnost 
sykavek; hláska k, 
l, r, ř, dysfázie, 
balbuties

10)  Poskytuje vaše mateřská škola nějakou formu logopedické péče?

Z grafu  č.  5  vyplývá,  že v mateřských  školách  je  nejčastější  formou  poskytování

logopedické  péče  logopedická  prevence,  skupinová  a individuální  logopedie.  Pouze

v několika mateřských školách je veden logopedický kroužek a diagnostika vady řeči.  Jen

v jedné mateřské škole je zřízena logopedická třída. Je velmi pozitivní, že se mateřské školy

zabývají  logopedií  všemi  dostupnými  formami.  Forma  logopedické  péče  se jistě  odvíjí

od vzdělání pedagogických pracovníků.

Graf č. 5: Forma logopedické péče
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 11) Od jakého věku dítěte zajišťuje vaše mateřská škola logopedickou péči?

V dotazovaných mateřských školách poskytují logopedickou péči převážně v předškolním

věku.  Mladším  dětem  poskytuje  logopedickou  péči  pouze  jedna  mateřská  škola.  Dětem

ve věku 3–4 roky neposkytuje  žádná mateřská  škola  tuto  péči.  Autorka  se však  domnívá,

že i mladším dětem je poskytována logopedická péče formou logopedické primární prevence.

Graf č. 6: Poskytování logopedické péče vzhledem k věku

12) Kdo zajišťuje pro vaší mateřskou školu logopedickou péči a popř. diagnostiku?

Autorka  zjistila  po vyhodnocení  dotazníků,  že v 90 %  diagnostiku  zajišťuje  klinický

logoped  a zbylých  10 %  diagnostikují  pedagogové  s magisterským  vzděláním  přímo

v mateřské škole. Na logopedické péči se nejvíce podílí kliničtí logopedi, logopedičtí asistenti

a pedagogové  v mateřských  školách.  V 10 %  zajišťuje  logopedickou  péči  školí  logoped,

kterým disponuje pouze jedna mateřská škola. S SPC spolupracují dvě mateřské školy, které

mají speciální třídu či integrované děti.

Graf č. 7: Zajištění logopedické péče
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13) V jakém intervalu je poskytována logopedická péče?

Z grafu  č.  8  je  patrné,  že logopedická  péče  je  poskytována  dětem s NKS  v převážné

většině případů denně a pouze ve 2 % 1x týdně.

Graf č. 8: Interval logopedické péče

14, 15) Využíváte ve vaší mateřské škole stimulační či logopedické programy? Jaké

100  %  respondentů,  kteří  se účastnili  dotazníkového  šetření,  uvedli,  že nevyužívají

stimulační ani logopedické programy.

16) Má vaše mateřská škola dostatek pomůcek k logopedické intervenci či nápravě?

 Pedagogové mateřských škol dále uvedly, že pro logopedickou intervenci a nápravu mají

v 88 %  dostatek  pomůcek.  Mateřské  školy,  kde  je  nedostatek  pomůcek,  se ohrazují

nedostatkem finančních prostředků.

Graf č. 9: Dostatek pomůcek
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17) Případné nedostatky vidíte v: (můžete uvést více odpovědí)

V poslední položce měly učitelky mateřských škol uvést nedostatky, které mají na jejich

pracovišti. Shodný počet měla odpověď žádné nedostatky a nedostatečná spolupráce s rodiči,

na kterou si často učitelé stěžují. Dále bylo 7 krát označeno, že je nedostatek logopedických

asistentů  a byl  zmíněn  i nedostatek  pedagogických  pracovníků.  Tyto  odpovědi  označily

učitelky z mateřské školy, kde je 1 učitelka na třídě, hodnotí tuto skutečnost velmi negativně.

Více logopedických asistentů označily 2 mateřské školy.

Tabulka č. 12: Nedostatky v mateřské škole

Případné nedostatky vidíte v:
počet

odpovědí
% podíl

nemáme žádné nedostatky 9 29 %
nedostatek pomůcek 3 10 %

nedostatečná spolupráce s rodiči 9 29 %
nedostatek kvalifikovaných 
logopedů

1 3 %

nedostatek logopedických asistentů 7 22 %
nedostatečná spolupráce s SPC, 
PPP, klinickými logopedy

0 0 %

nedostatek pedagogických 
pracovníků

2 7 %

31

81



 6.4.2 Dotazník pro rodiče

Druhý  dotazník  (Příloha  2)  byl  sestaven  pro  rodiče  se záměrem zjistit,  jaká  je  jejich

informovanost  o NKS,  o logopedické  péči  v mateřské  škole,  kterou jejich  dítě  navštěvuje,

a také informovanost a spolupráce s logopedem a pedagogy.

Položky č. 1, 2, 3 byly vyhodnoceni v kapitole Popis respondentů - dotazníky pro rodiče.

4) Kolik Vám je let?

Z tabulky č. 13 vyplývá, že nejčastější věk respondentů byl 36–40 let, poté 31–35 let. Věk

čtvrtiny respondentů byl vyšší něž 41 let. Pouze 5 % respondentů bylo mladší 30 let.

Tabulka č. 13: Věk rodičů

Věk rodičů % podíl

20–30 let 5 %

31–35 let 30 %

36–40 let 40 %

41 let a více 25 %

5) Jaké máte nejvyšší dosažené vzdělání?

Tato  položka  v dotazníku  byla  zaměřena  na vzdělání  respondentů.  Shodný  počet

respondentů má střední vzdělání s výučním listem a vysokoškolské vzdělání. Nejvyšší počet

35 % má střední vzdělání s maturitou. 10 % respondentů má vyšší odborné vzdělání a 5 %

uvádí jen základní vzdělání.

Tabulka č. 14: Nejvyšší dosažené vzdělání

Nejvyšší dosažené vzdělání rodičů % podíl

základní vzdělání 5 %

střední vzdělání s výučním listem 25 %

střední vzdělání s maturitou 35 %

vyšší odborné vzdělání 10 %

vysokoškolské 25 %
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6) Jaké zařízení navštěvuje dítě?

Z dotazníků  je  zřejmé,  že je  vyplnili  rodiče  dětí  z mateřských  škol,  kde  je  jejich  dítě

zařazené v běžné či logopedické třídě. 85 % rodičů má své dítě v běžné třídě a 15 % ve třídě

logopedické.  Rodiče  dětí  z logopedické  třídy  uvedli,  že má  jejich  dítě  diagnostikovanou

dysfázii, balbuties či dyslalii.

Tabulka č. 15: Členění mateřských škol

Členění mateřských škol % podíl

běžná třída 85 %

logopedická třída 15 %

mateřská škola logopedická 0 %

mateřská škola speciální 0 %

7) Poskytuje mateřská škola, kterou navštěvuje Vaše dítě, logopedickou péči?

Z grafu  č.  10  je  patrné,  že 90 %  dětí  rodičů,  kteří  se účastnili  průzkumu,  navštěvují

mateřské  školy,  kde je  poskytována  logopedická  péče.  Pouze  v 10 %  mateřská  škola

logopedickou  péči  neposkytuje.  Z položky  č.  3,  kde  bylo  zjišťováno,  zda  mají  děti

respondentů  NKS a jakou formu,  bylo  zjištěno,  že 80 % dětí  respondentů  má  dítě  s NKS

a ostatní jsou informováni, zda mateřská škola logopedickou péči poskytuje či nikoli.

Graf č. 10: Poskytování logopedické  péče v mateřské škole
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8) Jste seznámení s vadami řeči – jejich projevy a nápravou?

65 % respondentů uvedlo, že jsou seznámeni s vadami řeči i s jejich projevy a nápravou.

25 %  respondentů  uvedlo,  že se orientují  pouze  v problematice,  která  se týká  jejich  dětí

a zbylých 10 % nemá žádné informace o vadách řeči.

Graf č. 11: Znalost vad řeči

9) Jak řešíte problém v oblasti řeči?

Grafu  č.  12  ukazuje,  že 56  %  rodičů  řeší  vady  řeči  s klinickým  logopedem.  16 %

respondentů s pedagogem mateřské školy a 28 % rodičů, kteří se účastnili průzkumu, neřeší

problémy řeči s nikým.

Graf č. 12: Řešení problémů týkajících se vad řeči
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10) Kolikrát v měsíci navštěvuje Vaše dítě logopedickou péči mimo mateřskou školu?

Z tabulky  č.  16  je  zřejmé,  že čtvrtina  rodičů  navštěvuje  s dětmi  logopeda  více  než

2x v měsíci. 35 % rodičů uvedlo, že navštěvují logopedii s dítětem 1x měsíčně. Pouze 5 % 

navštěvuje logopeda 2x měsíčně a 35 % respondentů nenavštěvuje se svým dítětem logopedii

mimo mateřskou školu.

Tabulka č. 16: Četnost návštěvy logopeda

Četnost návštěvy logopeda v kalendářním
měsíci

% podíl

1 x měsíčně 35 %

2 x měsíčně 5 %

více než 2 x měsíčně 25 %

nenavštěvuje 35 %

11) Je pro Vás důležitá odborná pomoc logopeda?

V průzkumu bylo  zjištěno,  že odborná  pomoc logopeda je  pro rodiče v 80 % důležitá.

20 % respondentů odpovědělo, že odborná logopedická péče není důležitá.

Graf č. 13: Důležitost odborné péče
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12) Cvičíte doma se svým dítětem podle doporučení logopeda?

Z grafu č. 14 vyplývá, že 75 % rodičů plní úkoly, které dítě dostává od logopeda a dítě

s rodiči spolupracuje. 15 % rodičů se domnívá, že domácí cvičení není nutné a je postačující

náprava  v mateřské  škole.  Shodně  5 %  respondentů  uvádí,  že dítě  doma  při  logopedii

nespolupracuje či nedostávají od logopeda žádné úkoly.

Graf č. 14: Domácí procvičování

13, 14) Víte, jak postupovat při nápravě řečové vady Vašeho dítěte – instruoval Vás

logoped  dostatečně?  Jak  hodnotíte  spolupráci  s logopedem,  kterého  Vaše  dítě

navštěvuje?

Tyto dvě otázky byly zaměřeny na spolupráci s logopedem, se srozumitelností instrukcí,

které rodiče od logopeda dostávají. Jedna třetina rodičů uvádí, že neví, jak s dětmi pracovat.

Většina respondentů uvádí, že mají dostatečné instrukce od logopeda a jsou spokojeni s jeho

spoluprací. Pouze 5 % rodičů má výhrady k logopedovi.

Tabulka č. 17: Postup při nápravě řeči

Víte jak postupovat při nápravě řečové 
vady - instruoval Vás logoped dostatečně?

% podíl

ano 75 %

ne 25 %
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Tabulka č. 18: Spolupráce s logopedem

Jak hodnotíte spolupráci s logopedem, 
kterého Vaše dítě navštěvuje

% podíl

výborná 25 %

dobrá 70 %

mám výhrady 5 %

15) Kterou formu péče vidíte jako nejpřínosnější?

Z grafu  č.  15  je  patrné,  že rodiče  považují  za nejpřínosnější  formu  logopedie  péči

v mateřské škole a kombinaci několika péčí. 20 % respondentů uvádí jako nejpřínosnější péči

logopedickou  třídu.  Pouze  10 % uvádí  domácí  péči,  čili  procvičování  s rodiči  a jen  5 % 

označilo péči klinického logopeda.

Graf č. 15: Nejpřínosnější forma logopedie
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 6.5 Interpretace hypotéz

Autorka  této  diplomové  práce  si  na začátku  stanovila  3  hypotézy,  které  měla  svým

průzkumem vyvrátit či potvrdit.

Ke stanovení  hypotéz  použila  autorka  odbornou  literaturu  Metody  pedagogického

výzkumu (Chráska 2007, s. 17–19).

H1: V mateřských školách je více pedagogů s logopedickým kurzem než logopedů

s magisterským vzděláním v oboru logopedie.

Statistické hypotézy:

H0: V mateřských školách je  stejný počet  pedagogů s logopedickým kurzem jako

logopedů s magisterským vzděláním v oboru logopedie.

HA: V mateřských školách je více pedagogů s logopedickým kurzem než logopedů

s magisterským vzděláním v oboru logopedie.

Data,  která  pochází  z grafu  č.  3,  poukazují  na to,  že v mateřských  školách,  které

se účastnily průzkumu,  jsou především pedagogové s logopedickým kurzem a to  ve 44 %.

Pouze 4 % pedagogů má magisterské vzdělání se státní zkouškou z logopedie a surdopedie. Je

tedy  zřejmé,  že pedagogové  s logopedickým  kurzem  musí  pracovat  pod  dohledem

kvalifikované  osoby  s odpovídajícím  vysokoškolským  vzděláním  a nemohou  logopedii

provádět bez supervize.

Graf č. 3: Konkrétní vzdělání
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Z grafu č. 4 vyplývá, že si pouze 2 % dotazovaných pedagogů zvyšuje kvalifikaci dalším

studiem  na vysoké  škole  a 86  %  navštěvuje  kurzy  z nabídek  doplňujícího  vzdělávání

pedagogických  pracovníků,  které  jsou  vetšinou  zaměřeny  zejména  na pracovní  činnosti

a pohybové aktivity.

Graf č. 4: Další vzdělávání

Hypotéza H1 byla verifikována.

H2: Rodiče raději spolupracují s klinickým logopedem než s logopedem v mateřské

škole.

Statistické hypotézy:

H0:  Rodiče  stejně  často  spolupracují  s klinickým  logopedem  jako  s logopedem

v mateřské škole.

HA: Rodiče častěji spolupracují s klinickým logopedem než s logopedem v mateřské

škole.

Z dotazníkového  šetření  je  patrné,  že rodiče  nejraději  spolupracují  s klinickým

logopedem, pokud jejich dítě má problém v oblasti  řeči,  což je znázorněné v grafu č.  12.

Pouze  16  %  dotazovaných  rodičů  uvedlo,  že spolupracují  s pedagogem  mateřské  školy

a 28 % rodičů neřeší problémy s řečí u svého dítě vůbec. Tato informace je velmi negativní.
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Graf č. 12: Řešení problémů týkajících se vad řeči

Hypotéza H2 byla verifikována.

H3: V mateřských školách se více využívají logopedické preventivní programy než

stimulační programy.

Statistické hypotézy:

H0:  V mateřských  školách  se využívají  logopedické  preventivní  programy  stejně

jako stimulační programy.

HA: V mateřských školách se více využívají logopedické preventivní programy než

stimulační programy.

Dle výsledků dotazníkového šetření je zřejmé, že v mateřských školách, které se účastnily

průzkumu,  nevyužívají  logopedické  preventivní  programy  ani  stimulační  programy.

Znepokojivé výsledky jsou vyčísleny v tabulkách č. 19 a č. 20. Na toto téma hovořila dále

autorka s vedoucími pracovníky i pedagogy,  po vyhodnocení  dotazníků – kapitola  Diskuze

nad výsledky.

Tabulka č. 19: Využívání logopedických preventivních programů

Využíváte logopedické preventivní 
programy?

% podíl

ano 0%

ne 100%
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Tabulka č. 20: Využívání stimulačních programů

Využíváte stimulační programy? % podíl

ano 0%

ne 100%

Pedagogové v mateřských školách postupují dle školního vzdělávacího programu, který je

v některých mateřských školách  upraven a je  zde  zaměření  na logopedii.  Pokud mají  děti

diagnostikovanou NKS, mají svůj individuálně vzdělávací plán, kterého se pedagogové drží

a spolupracují se SPC a s rodiči.

 Hypotéza H3 byla falzifikována.

 6.6 Diskuze nad výsledky

Empirická část byla tvořena průzkumem, ke kterému bylo využito dotazníkové šetření.

Dotazník byl vytvořen pro pedagogy a pro rodiče. Autorka oslovila sedm mateřských škol

na Litvínovsku, ale se spoluprací souhlasily jen čtyři mateřské školy. Cílem bylo popsat NKS

u dětí  předškolního  věku,  vzdělávání  pedagogů  v mateřských  školách  v oblasti  logopedie,

logopedické programy a jejich využití v mateřských školách na Litvínovsku, informovanost

a spolupráci  rodičů  s mateřskou  školou. Hypotézy  měly  být  průzkumem  verifikovány  či

falzifikovány.

V průzkumu  se potvrdilo,  že pedagogové  ve sledovaných  mateřských  školách  mají

především logopedický kurz a tudíž nejsou kvalifikováni pro samostatnou práci logopedické

péče. Je velmi negativní, že i když v mateřských školách je poskytována logopedická péče,

tak pouze dvě učitelky mají odpovídající vysokoškolské vzdělání. Ostatní pedagogové pracují

pod dohledem SPC či svých kolegyň, které toto vzdělání mají. V položce č. 5 bylo zjišťováno,

zda si pedagogové doplňují své vzdělání a nadále se ve svém oboru vzdělávají. Pouze 2 % 

pedagogů si doplňují své vzdělání na vysoké škole a převážná většina absolvuje různé kurzy

z nabídek  doplňujícího  vzdělání  pedagogických  pracovníků.  Z rozhovorů  nad  výsledky

vyplynulo,  že nejčastěji  pedagogové  navštěvují  kurzy  týkající  se výtvarného  zaměření,

pohybových aktivit a v každé mateřské škole, která se účastnila průzkumu, bylo zjištěno, že 

ačkoli dle dotazníkového šetření nevyšlo, že by byl nedostatek vyškoleného personálu, tak

pedagogové  vyhledávají  kurz  primární  logopedické  prevence,  jelikož  stále  více  dětí  má

problémy s řečí.
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V dotazníkovém šetření, které bylo zaměřené na pedagogy, se autorka mimo jiné snažila

zjistit, zda mají pedagogové dostatek pomůcek pro logopedickou intervenci či nápravu. 88 %

zúčastněných pedagogů odpovědělo, že ano, což je jistě velmi pozitivní, jelikož pedagogové

uvedly,  že pro  svou práci  mají  pomůcky,  které  potřebují.  V opačném případě  následovala

položka,  kde  měli  respondenti  uvést,  jaké  nedostatky  spatřují  ve své  mateřské  škole.

Nejčastější  odpověď  zde  byla  nedostatečná  spolupráce  s rodiči  a poté  nedostatek

logopedických asistentů.  V diskuzi s pedagogy na toto téma autorka zjistila,  že by vedoucí

učitelky či paní ředitelky uvítaly, kdyby více učitelů mělo vzdělání v oboru logopedie právě

kvůli narůstajícímu počtu dětí s NKS.

Autorka se velice podivila nad výsledky u hypotézy č. 3, která se týkala logopedických

preventivních programů a stimulačních programů. Při rozhovoru s vedoucími učitelkami či

ředitelkami se zaměřila na stimulační programy a preventivní logopedické programy. Všichni

shodně uváděli,  že stimulační  programy nevyužívají,  jelikož  není  žádný pedagog odborně

vyškolen a navíc je nezbytná spolupráce s rodiči, což by byl problém právě u dětí, které to

nejvíce  potřebují.  Rodiče  údajně  nemají  čas,  aby s dětmi  dělali  každý den úkol.  Ucelený

logopedický program také nemá žádné zařízení a jako důvod uvádí, že se soustředí především

na individuální  přístup  a s ostatními  dětmi  pracuje  každá  učitelka  na své  třídě  podle

aktuálního tématu. Bohužel z dotazníkového šetření i následného rozhovoru má autorka pocit,

že ačkoli  mateřské  školy  hovoří  o logopedické  prevenci,  tak  ji  neuplatňují  v takové  míře

a nevyužívají stimulační a logopedické programy tak, jak by bylo vhodné.

Autorka  práce  hovořila  také  s některými  rodiči,  kteří  se podíleli  na průzkumu,

a z rozhovorů vyšlo, že v jedné mateřské škole je nedostatek informací o probíhající logopedii

a často rodiče uváděli,  že jsou informováni jen od svých dětí a nikoli od pedagogů. Vedení

této mateřské školy odpovědělo, že rodiče nečtou nástěnky, kde jsou  informace vyvěšeny.

V ostatních mateřských školách probíhá spolupráce s rodiči dobře a je spokojenost na straně

pedagogů  i rodičů.  Negativně  byla  hodnocena  pouze  spolupráce  s rodiči  vietnamské

národnosti.  Ti  prý  nerozumí  informacím,  které  jim  pedagogové  sdělují  a při  komunikaci

využívají  své  děti  jako  překladatele.  Někteří  tito  rodiče  dali  písemný  souhlas  s tím,

že informace mohou být poskytovány chůvám, které se o děti starají, i když doma jim musí

opět děti přetlumočit, co učitelka vzkazuje. Bohužel je to, dle slov pedagogů, bezvýchodná

situace. Pozitivní informace byly zjištěny díky položkám, které se týkaly procvičování doma.
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Rodiče uvedli, že děti v 75 % doma spolupracují při procvičování úkolů od logopeda a rodiče

jsou dostatečně a srozumitelně seznámeni s tím, jak mají s dětmi pracovat.

Mateřské  školy,  které  se účastnily  dotazníkového  šetření,  uvedly,  že v 98 %  poskytují

logopedickou  péči  denně.  Z osobní  zkušenosti  i rozhovorů  autorka  zjistila,  že logopedie

probíhá ve většině případů individuálně či  skupinově (2–3 děti).  Při  logopedii  se zaměřují

na dechové cvičení,  artikulační  cvičení,  grafomotoriku,  motoriku,  vyvozování,  upevňování

a fixaci hlásky. Ke každému dítěti se přistupuje dle individuálního vzdělávacího plánu, pokud

je zpracován a na skupinovou logopedii  chodí  děti  s podobným problémem. Ve třídách při

skupinové  práci  se zaměřují  hlavně  na dechové  a artikulační  cvičení.  Pedagogové  uvedli,

že preferují  individuální  formu,  jelikož  je  pro  děti  přínosnější  a mohou  se věnovat

konkrétnímu problému. Při skupinové formě si pedagogové chválí spolupráci dětí a uvádějí,

že děti jsou méně ostýchavé.

Autorka  se domnívá,  že by  bylo  vhodné,  aby  se v mateřských  školách  více  věnovali

celoplošně logopedické prevenci, jelikož by se tak předcházelo NKS u všech dětí. Bohužel

někteří rodiče vady řeči svých dětí neřeší.  Bylo by velmi přínosné, kdyby každá mateřská

škola  měla  svůj  preventivní  logopedický  program  a u předškolních  dětí  byly  využívány

stimulační programy. Nutná je motivace pedagogů, dětí i rodičů.

 6.7 Navrhovaná opatření

V dnešní  době  stále  více  přibývá  dětí  s NKS a bohužel  rodiče  v této  uspěchané  době

nemají čas, aby se svým dětem věnovali a to celou situaci zhoršuje. Často rodiče kupují dětem

moderní techniku iPad, tablet, počítač, chytrý telefon apod. a domnívají se, že pro své děti

činní dobro. Bohužel opak je pravda, protože tyto pomůcky samy o sobě dětem nepomohou

ve vývoji  řeči.  Někteří  rodiče  spoléhají  na pedagogy,  logopedy  a jiné  odborníky  a sami

se dětem nevěnují dostatečně, protože se snaží zaopatřit rodinu nebo budují kariéru. Je však

nutné,  aby  si  uvědomili,  že právě  oni  mají  za své  děti  největší  zodpovědnost  a měli  by

se svým dětem dostatečně  věnovat,  vychovávat  je  a rozvíjet.  Autorka  získala  v průzkumu

informace,  že rodiče  dobře  spolupracují,  ale  najdou se mezi  nimi  tací,  kteří  pouze  slibují

a s dětmi nepracují.

Vzhledem k získaným informacím z průzkumu by autorka doporučovala, aby byl kladen

větší důraz na primární logopedickou prevenci, která se týká nejen rodiny, ale také mateřské

školy a dalších zařízení, které děti navštěvují. Velmi důležitý je pro děti správný mluvní vzor
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a podněcování pro správný vývoj řeči. S dětmi je nezbytné komunikovat od malička, dávat

jim podněty ke komunikaci, správně je rozvíjet nejen v řeči, ale také v ostatních oblastech,

jelikož vše se navzájem prolíná.

Jako  další  opatření  autorka  navrhuje,  aby se vedoucí  pracovníci  zamysleli  a využívali

stimulační a logopedické preventivní programy, které by jistě byly pro děti přínosné. Veškeré

informace jsou dostupné na webových stránkách a finančně není proškolení tak náročně, aby

zřizovatel  nemohl  poslat  pedagoga na školení.  Dále  by bylo  na učitelích,  aby motivovali,

informovali rodiče a získali jejich spolupráci pro plnění domácích úkolů z těchto programů.

Stimulační programy lze využít pro děti předškolního věku nejen v oblasti rozvoje řeči, ale

také v oblasti motoriky, grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání, pozornosti aj., což

je pozitivní zejména pro děti před nástupem do školy.

Ke zlepšení logopedické péče by jistě dále přispělo, kdyby více pedagogů mělo vzdělání

v oboru nebo se v rámci dalšího vzdělávání věnovali logopedické prevenci. I když se hodně

o logopedii mluví, tak v některých mateřských školách není dostatečně zastřešena. Vhodná by

jistě  pro  mateřské  školy  byla  úzká  spolupráce  s klinickým  logopedem  či  speciálně

pedagogickým centrem. Tato spolupráce by byla přínosná především pro dětí s NKS, jelikož

péče by tak jistě byla intenzivnější a smysluplná.

Posledním  navrhovaným  opatřením  je  zřízení  logopedických  tříd,  kde  by  děti  měly

intenzivní logopedickou péči po celý den. Dle získaných informací a poznatků z praxe se jeví

autorce  toto  řešení  mnohem  lepší  než  integrace  do běžné  třídy  a tento  názor  sdílí  také

pedagogové v mateřských školách.
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Závěr
Diplomová práce byla napsána za účelem popsat narušenou komunikační schopnost u dětí

předškolního  věku,  vzdělávání  pedagogů  v mateřských  školách  v oblasti  logopedie,

logopedické programy a jejich využití v mateřských školách na Litvínovsku, informovanost

a spolupráci rodičů s mateřskou školou.

Tato diplomová práce je členěna do šesti kapitol, z nichž pět je zaměřených na teoretické

informace a  v šesté kapitole je zhodnocen a popsán průzkum, který proběhl v mateřských

školách  na Litvínovsku  a mezi  rodiči  dětí,  které  tyto  zařízení  navštěvují.  První  kapitola

se zabývá vymezením termínu logopedie. V další kapitole je popsán rozvoj komunikačních

schopností.  Ve třetí  kapitole  se autorka  zaměřila  na narušenou  komunikační  schopnosti

v dětském věku, kde popsala projevy, dělení, diagnostiku, diferenciální diagnostiku a terapii

jednotlivých  druhů  NKS.  Čtvrtá  kapitola  byla  zaměřena  na logopedickou  intervenci

v mateřských  školách  a poslední  kapitola  v teoretické  části  byla  zaměřena  na stimulační

programy. Šestá kapitola byla, jak již bylo zmíněno, empirická.

Z průzkumu  vyplynulo,  že v mateřských  školách  pracují  pedagogové,  kteří  mají

logopedický  kurz  a pouze  několik  málo  pedagogů  má  vysokoškolské  vzdělání  v oboru

logopedie.  Tudíž  je  více  pedagogů,  kteří  musí  pracovat  pod  supervizí  kvalifikovaného

logopeda a nemohou  pracovat  samostatně.  Dále  je  z průzkumu patrné,  že rodiče  se častěji

obrací na klinické logopedy než na pedagogy mateřských škol, pokud řeší vadu řeči u svých

dětí. Rodiče však uváděli, že nejpřínosnější, z jejich pohledu je, když je dětem poskytována

logopedická péče v mateřské škole či přímo v logopedické třídě.

Autorka  se také  ve svém průzkumu zabývala  tím,  zda  v mateřských  školách  využívají

logopedické preventivní programy či stimulační programy. Bohužel z dotazníkového šetření

vyplynulo,  že mateřské  školy  nevyužívají  ani  jeden  ze zmíněných  programů.  Dle  slov

vedoucích  pedagogů  a ředitelů  mateřských  škol,  je  to  podmíněno  hlavně  nedostatkem

finančních prostředků a nespoluprací některých rodičů.

Z teoretické i empirické části diplomové práce je zřejmé, že při vývoji řeči může nastat

mnoho  problémů,  které  je  nezbytné  řešit  s odborníky  a předcházet  jim  správně  vedenou

prevencí.  Velmi  důležitou  roli  v této  problematice  hraje  rodina  a také  přístup  pedagogů

ve školských  zařízeních.  Pokud  se u dítěte  projeví  NKS  je  nutná  intervence  odborníků
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a spolupráce s rodiči.  V dnešní době je mnoho metodických materiálů, pomůcek, literatury

a je  důležité  vše  využívat  k prospěchu  a motivaci  dětí.  Zároveň  by  logoped  měl  být

empatický, trpělivý, ale také důsledný. Nikdy by neměl zapomenout na pochvalu dítěte.
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Příloha 1

DOTAZNÍK PRO PEDAGOGY MATEŘSKÝCH ŠKOL

Vážení kolegové, jmenuji se Veronika Lipovská a jsem studentkou magisterského studia

na Technické  univerzitě  v Liberci  –  fakulta  přírodovědně-humanitní  a pedagogická.  Tento

dotazník  je  součástí  mé  diplomové  práce,  která  se týká  logopedické  péče  v mateřských

školách  na Litvínovsku.  Prosím  Vás  o vyplnění  dotazníku,  který  je  anonymní  a jeho

vyplnění  trvá  10 až 15 minut.  Pokud by Vás zajímaly výsledky,  můžete  mne kontaktovat

na e-mail: veronikakozerichova@seznam.cz.Velmi děkuji za Vaši ochotu a čas.

Bc. Veronika Lipovská

V dotazníku označte jednu či více odpovědí nebo doplňte svou vlastní odpověď – varianty

jsou vždy uvedeny u otázek. Děkuji

1. Jaká je délka Vaší praxe ve školství?

➢ 0–5 let

➢ 6–10 let

➢ 11–15 let

➢ 16–20 let

➢ 20 a více let

2. Pracujete  v mateřské  škole  (pokud  pracujete  ve specializované  třídě  v běžné

mateřské škole, tak jí prosím  podtrhněte)

➢ běžná mateřská škola (logopedická třída, speciální třída, třída s integrovaným dítětem)

➢ logopedická mateřská škola

➢ speciální mateřská škola

➢ v jiné – jaké?........................
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3. Máte nějaké vzdělání máte v oboru logopedie?

➢ ano

➢ ne

4. Pokud ano, jaké?

➢ logopedický kurz (jaký) ….......................

➢ bakalářské studium – státní zkoušky z logopedie

➢ magisterské studium – státní zkoušky z logopedie

➢ žádné

➢ jiné – jaké? .............................

5. Vzděláváte se nadále ve vašem oboru – jakou formou?

➢ ano, formou ….............................

➢ ne

6. Kolik tříd a počet dětí má vaše mateřská škola?

➢ počet tříd:

➢ počet dětí:

7. Kolik dětí ve vaší třídě má logopedické obtíže?

➢ chlapci:

➢ děvčata:



8. Kolik dětí navštěvuje logopedickou péči?

➢ chlapci:

➢ děvčata:

9. Jaké vady se ve vaší třídě vyskytují? Prosím vypište je. Pokud víte přesně, uveďte

prosím počet

10. Poskytuje  vaše  mateřská  škola  nějakou  formu  logopedické  péče?

Pokud ano – jakou? (zde můžete označit více odpovědí)

➢ logopedická třída

➢ logopedický kroužek

➢ individuální logopedie

➢ skupinová logopedie

➢ diagnostika vady řeči

➢ logopedická prevence

➢ neprovádíme logopedii

11. Od kolika let zajišťuje vaše mateřská škola logopedickou péči? (můžete označit

více odpovědí)

➢ předškolním dětem (5–6 let)

➢ 4–5 let

➢ 3–4 roky



12. Kdo zajišťuje pro vaší mateřskou školu logopedickou péči a popř. diagnostiku?

(označte P = péče, D= diagnostika)

➢ klinický logoped

➢ speciálně pedagogické centrum

➢ školní logoped

➢ pedagogové naší mateřské školy

➢ logopedický asistent

➢ nikdo

13. V jakém intervalu je poskytována logopedická péče?

➢ denně

➢ 1x týdně

➢ 1x měsíčně

➢ jinak – jak? …....................

14. Má vaše mateřská škola nějaký logopedický preventivní program? Popř. jaký

➢ ano – název

➢ ne

15. Pracuje vaše škola s nějakým stimulačním programem? S jakým

➢ ano – název

➢ ne



16. Má vaše mateřská škola dostatek pomůcek k logopedické intervenci či nápravě?

➢ ano

➢ ne

17. Případné nedostatky vidíte v: (můžete uvést více odpovědí)

➢ nemáme žádné nedostatky

➢ nedostatek pomůcek

➢ nedostatečná spolupráce s rodiči

➢ nedostatek kvalifikovaných logopedů

➢ nedostatek logopedických asistentů

➢ nedostatečná spolupráce s SPC, PPP, klinickými logopedy apod.

➢ jiné – jaké...............................

Děkuji za Váš čas a za  vyplnění dotazníku



      Příloha 2

DOTAZNÍK PRO RODIČE

Vážení rodiče, jmenuji se Veronika Lipovská a jsem studentkou magisterského studia na 

Technické  univerzitě  v Liberci  –  fakulta  přírodovědně-humanitní  a pedagogická.  Tento

dotazník  je  součástí  mé  diplomové  práce,  která  se týká  logopedické  péče  v mateřských

školách  na Litvínovsku.  Prosím  Vás  o vyplnění  dotazníku,  který  je  anonymní  a jeho

vyplnění  trvá 10 až 15 minut.  Pokud by Vás zajímaly výsledky,  můžete mne kontaktovat

na e-mail: veronikakozerichova@seznam.cz.

Velmi děkuji za Vaši ochotu a čas.

Bc. Veronika Lipovská

V dotazníku označte jednu či doplňte svou vlastní odpověď – varianty jsou vždy uvedeny

u otázek. Děkuji

1. Kolik  let je Vašemu dítěti?

2. Jak dlouho navštěvuje mateřskou školu?

3. Má nějakou vadu řeči? - pokud ano, jakou?

4. Kolik je Vám let?

5. Jaké máte nejvyšší dosažené vzdělání?

mailto:veronikakozerichova@seznam.cz


6. Vaše dítě navštěvuje:
➢ mateřskou školu – běžnou třídu

➢ mateřskou školu – logopedickou třídu

➢ mateřskou školu logopedickou

➢ mateřskou školu speciální

7. Poskytuje mateřská škola, kterou navštěvuje vaše dítě, logopedickou péči?

➢ ano

➢ ne

➢ nevím

8. Jste seznámení s vadami řeči – jejich projevy a nápravou?

➢ ano

➢ ne

➢ pouze s vadou  řeči, kterou má naše dítě

9. Jak řešíte problém v oblasti řeči? Vyberte 1 odpověď. U možnosti  jiné můžete

uvést svou odpověď)

➢ neřešíme

➢ s pedagogem v mateřské škole

➢ s pediatrem

➢ s přáteli

➢ s klinickým logopedem

➢ jiné ...................................



10. Kolikrát v měsíci navštěvuje vaše dítě logopedickou péči mimo mateřskou školu?

(Prosím doplňte)

11. Je pro Vás důležitá odborná pomoc logopeda?

➢ ano

➢ ne

12. Cvičíte doma se svým dítětem podle doporučení logopeda?

➢ ano – dítě spolupracuje

➢ ne – dítě nespolupracuje a nechce doma cvičit

➢ ne  – domnívám se, že náprava s logopedem či v mateřské škole stačí

➢ nedostávám zadání pro procvičován

13. Víte,  jak  postupovat  při  nápravě  řečové  vady  vašeho  dítěte  –  instruoval  Vás

logoped dostatečně?

➢ ano

➢ ne

14. Jak hodnotíte spolupráci s logopedem, kterého vaše dítě navštěvuje?

➢ výborný

➢ dobrý

➢ mám výhrady

➢ jsem nespokojený/á



15. Kterou formu péče vidíte jako nejpřínosnější?

➢ logopedickou třídu

➢ návštěvy u klinického logopeda

➢ logopedii v mateřské škole (dítě navštěvuje běžnou třídu mateřské školy)

➢ soukromého logopeda

➢ domácí péči

➢ jsem spokojený s péčí, kterou mám (uveďte jakou) .....................

Děkuj za Váš čas a za vyplnění dotazníku.
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