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Resumé: 
 

Bakalářská práce se zabývala problematikou vývoje řeči v předškolním období, diagnostikou 

narušené komunikační schopnosti a možnostmi reedukace. Praktická část byla věnována ontogenezi 

řeči, faktorům jež ovlivňují její vývoj a poruchám komunikačních schopností. Na základě 

teoretických poznatků byl  splněn cíl praktické části práce, kterým bylo ověření schopnosti 

samostatného provádění orientačního logopedického vyšetření a možnosti jeho využití v praxi 

učitelky mateřské školy – logopedické asistentky, pro stanovení předběžné logopedické diagnózy, 

následných postupů a reedukačních metod tak, aby byly nedostatky ve vývoji (nejen) řeči postupně a 

nenásilně odstraňovány, popřípadě jim bylo předcházeno. Cílem praktické části bylo také ověřit 

vhodnost nasazení programu B. Sindelárové – Předcházíme poruchám učení pro reedukaci narušené 

komunikační schopností u dětí ve věku 4 – 6 let. Výsledky ukazují, že využití programu je přínosem 

jak pro děti s handicapem v oblasti řeči, tak pro děti této věkové kategorie. Za největší přínos 

vzhledem k řešené problematice považuji zpracování podrobnější logopedické diagnostiky, která 

umožní učitelce – logopedické asistentce pracovat s dětmi tak, aby odstranila, popřípadě zmírnila 

deficity v dílčích funkcích a zároveň tím napomohla rozvoji řeči dětí. 

 

Klíčová slova:  

 

Vývojové fáze řeči, jazykové roviny v ontogenezi dětské řeči, logopedická prevence, zabezpečení 
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metoda, program reedukace, deficity v dílčích funkcích. 
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Summary: 

 

The Bachelor thesis dealt with the speech development problems at preschool age, with the 

diagnosis of impared communication skills and possibilities of reeducation. The theoretical part 

looked into the speech ontogenesis, factors affecting its development and communication skills 

disorders. On the basis of theoretical findings, there was an objective carried out so as to verify the 

ability of individual logopaedic check-up practice and posibility of a teacher-speech assisstant 

practicing it in kindergartens, for a preliminary logopaedic diagnosis, subsequent procedures and 

reeducational methods so that the imperfect development of speech (and other) is gradually and 

smoothly removed or prevented. The objective of the practical part was also to verify the 

applicability of Mrs B. Sindelarova’s programme implementation – Learning disorders prevention 

for reeducation of impared communication skills in children aged 4 – 6. The results show that the 

utilization of the programme is beneficial both for children with a speech handicap and for children 

of this age category. With regard to the problem solutions. I consider the executing of the elaborate 

logopaedic diagnosis as the biggest contribution to the forementioned problem, the diagnosis which 

will enable the teacher-speech assisstant to work with children to remove or reduce the partial 

functions deficiencies and at the same time to help the childrens’ speech development. 

 

Keywords:  

 

Speech development stages, language levels in children’s speech ontogenesis, logopaedic 

prevention, logopaedic support in educational system, adequate diagnosis methods, identification 

logopaedic check-up, identification logopaedic check-up methods, identification logopaedic check-

up partial examinations, method for finding out the partial functions deficits, preliminary logopaedic 

diagnosis, reeducation method, reeducation programme, partial functions deficits 
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Úvod 

To, čím se liší člověk od zvířat, jest rozum a řeč. První má pro svou potřebu, druhé pro bližní, 

proto má o to oboje stejně pečovati, aby měl jak mysli, tak z mysli pocházející hnutí údů,          

tedy i jazyk co nejvybroušenější.                                J. A. Komenský 

 

  

Vzpřímená chůze a schopnost řečové komunikace jsou základními znaky odlišující člověka od 

ostatních živočichů.Člověk jediný je schopen vědomě používat jazyk jako složitý komunikační 

systém znaků a symbolů ve všech formách. Je zajímavé, že tato složitá struktura se vyvíjí velmi 

prudce. Člověk si za normálních podmínek osvojí řeč do 6.roku života. Nejvýraznější tempo 

vývoje je mezi 3. a 4. rokem. Vývoj řeči však nekončí v 6 letech, ale dále se rozvíjí a obohacuje 

prakticky až do konce života.  

 

Období předškolního věku a úloha mateřské školy má z hlediska prevence poruch řeči dětí značný 

význam. Mateřská škola má – vedle rodiny – mimořádný prostor pro budování jazykové 

kompetence svěřených dětí. Péči o řeč dětí, logopedickou prevenci, je třeba chápat v těch 

nejširších souvislostech a nelze ji v žádném případě zúžit pouze na péči o správnou výslovnost. 

První část bakalářské práce je snahou podat základní přehled o ontogenezi řeči tak, jak na ni 

pohlížejí různí autoři, a přestože – jak bude ještě několikrát během práce zdůrazněno – přesná 

norma k porovnávání vývoje komunikačních schopností neexistuje (a existovat ani nemůže), 

pokusila jsem se poskytnout základní orientaci v jednotlivých fázích vývoje a upozornit na možná 

úskalí v jeho ontogenezi. O zmíněné poznatky se bude případné orientační vyšetření opírat a není 

možné ho právě bez této teoretické základny provádět. 

Praktická část je věnována logopedické diagnostice a možnostem  využití jejích výsledků pro 

stanovení předběžné logopedické diagnózy, následných postupů a reedukačních metod tak, aby 

byly nedostatky ve vývoji (nejen) řeči postupně a nenásilně odstraňovány popřípadě jim bylo 

předcházeno. 
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1 Ontogeneze řeči 

Narodí-li se mimino, nikdo si samozřejmě neláme hlavu vývojem řeči lidského druhu, tedy 

vývojem fylogenetickým, ale rodiče a příbuzní mají mimořádný zájem o vývoj řeči tohoto 

konkrétního člověka, tedy o jeho vývoj ontogenetický.  

A často dochází k řadě drobných třenic, protože představy o tom, kdy a jak by mělo dítě mluvit, 

mohou být velmi rozdílné. Hned na počátku je třeba říci, že pevné pravidlo lze formulovat pouze u 

počátečních etap vývoje. V rámci orientačního vyšetření je však často třeba znát alespoň přibližné 

určení dosažené úrovně ontogeneze řeči. (Kutálková, 2002, s. 37) 

1. 1 Vývojové fáze řeči 

 Pro potřeby orientačního posouzení  rozdělil Lechta (2003, s. 32) vývoj řeči na vývojové fáze 

(názvy jednotlivých fází vystihují nejtypičtější procesy, jež v dané fázi probíhají – neznamená to 

tedy, že určité aktivity si člověk předtím nebo potom neosvojuje, např. označení fáze gramatizace 

řeči nevyjadřuje, že dříve nebo později tento proces neprobíhá, ale to, že v dané fázi vrcholí, resp. 

převládá. 

 

1. období pragmatizace                (přibližně do 1. roku života) 

2. období sémantizace                   (1. – 2. rok života) 

3. období lexemizaxe                     (2. – 3. rok života) 

4. období gramatizace                   (3. – 4. rok života) 

5. období intelektualizace             (po 5. roce života)  

 

Období pragmatizace (0. – 1. rok) 
 
přibližný věk                  dosažená úroveň 

0                                     reflexní křik 

3. týden                          reakce sacími pohyby na hlas matky 

6. týden                          emocionální křik (vyjadřováni pocitů) 

2. - 3. měsíc             reakce úsměvem na úsměv 

3. měsíc                          komunikační křik (křik jako přivolávání), pudové žvatlání  

                                       (babling), broukání - prefonémy           
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3. - 4. měsíc                    odpovídání broukáním,začíná očima hledat zdroj zvuku   

4. - 5. měsíc                    reakce na zvukové zabarvení hlasu (zejména matky) 

6. - 8. měsíc                    napodobující žvatlání (lalling) - fonémy 

6. - 8. měsíc                    napodobující žvatlání (lalling) - fonémy 

10. měsíc                        „rozumění" řeči - správná, obvykle motorická reakce na  

                                        pokyny, instrukce, zákazy apod, experimentování se zvuky 

   

                                                                           

Období sémantizace (1. - 2. rok) 
 
V této době je období předverbální (neverbální) vystřídáno verbálním. Verbální období začíná 

vyřčením prvního slova, jednoslovné věty. Začíná typicky lidská úroveň. Klíčovými aktivitami 

jsou osvojování různých rovin mateřského jazyka: foneticko – fonologické, lexikální, gramatické, 

sémantické, pragmatické. Některé oblasti se rozvíjejí po celý život.(Lechta, 2003, s. 33) 

 

přibližný věk dosažená úroveň 

1. rok jednoslovní věty s různou intonací v závislosti na emoconálně volním 

  záměru, často tvořené duplikací jednoduchých slabik, dítě na požádání 

  ukáže, kde má některé části těla 

    

1. - 1,5. rok určitým hláskám dává komunikativní funkci, výrazné zapojení  

  prozodických faktorů řeči, ještě stále má mimořádný význam 

  neverbálně-předverbální forma komunikace 

    

1,5. - 2. rok dítě objevuje mluvení jako činnost,"hraje" si se slovy, první věk otázek 

  (kdo je to ?,co je to?) - substanční věk, věty tvořené dvěma slovy 

  telegrafickým stylem, polovinu verbální produkce tvoří podstatná jména, 

  dítě zná kolem 200 slov, ukáže některé části těla i na své panence 
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Období lexemizace (2. - 3. rok) 
 
přibližný věk                 dosažená úroveň 

2. - 2,5. rok                     dítě začíná pozvolna ohýbat slova, vnímá a diferencuje distinktivní                             

                                        znaky některých fonémů z hlediska znělosti (b - p), způsobu                                           

                                        artikulace (k-o), a místa artikulace (f-g) 

                                        upřednostňuje už verbální formu komunikace; na konci 

                                        tohoto období začíná tvořit i víceslovní věty, při komunikačním   

                                        neúspěchu je frustrované (jestliže mu blízké osoby nerozumějí nebo       

                                        nemají čas na komunikaci s ním) 

 

2.5. - 3. rok                    obvykle už dovede říci své jméno a příjmení, chápe pojmy „já -        

                                       moje" a rozdíl „malý - velký", ovládá výslovnost přibližně 2/3             

                                       samostatných souhlásek, dokáže pochopit svou úlohu komunikačního   

                                       partnera a reagovat v ní specificky podle konkrétní situace, chápe 

                                       pojmenování časových pojmů (den – noc), zná přibližně 1000 nových slov 

                                                        

Období gramatizace (3. - 4. rok) 
 
přibližný věk                  dosažená úroveň 

3. - 3,5. rok                    dítě dokáže říci jména svých sourozenců, výrazný kvalitní pokrok -  

                                       chápání obsahu slov, tvorba tzv. vyšších pojmů je často spojena s tzv.  

                                       fyziologickými těžkostmi v řeči, druhý rok otázek(proč?, kdy?), 

                                       tvorba souvětí 

 

3,5. - 4. rok                    markantní zkvalitnění morfologicko-syntaktické jazykové roviny, na konci  

                                       tohoto období se už obvykle nevyskytují nápadné dysgramatismy,  

                                       suverénnější  je tvorba antonym, reprodukce krátké básničky, ovládání  

                                       už 80% samostatných konsonantů, 

                                       schopnost nejen navázat konverzaci, ale i úsilí udržovat ji 
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Období intelektualizace (po 4. roce života) 
 
přibližný věk                   dosažená úroveň 

4. - 5. rok                      verbální projevy by měly být z gramatického hlediska správné, přesnější   

                                      identifikace barev, ovládání už asi 1500-2000 slov, pro foneticko- 

                                      fonologickou rovinu je charakteristické přetrvávání nesprávné výslovnosti  

                                      tzv. těžkých hlásek, v řeči se obvykle vyskytují všechny slovní druhy 

5. - 6. rok                      verbální projev se ve všech jazykových rovinách čím dál tím víc přibližuje  

                                      řeči dospělých, dítě dokáže přijatelně vysvětlit, k čemu se používají   

                                      rozličné předměty denní potřeby, správně a ve správném  pořadí realizuje i 

                                      poměrně dlouhé a komplikované příkazy, vypráví souvisle a spontánně 

                                      o různých událostech, reprodukuje i poměrně dlouhou větu, výslovnost by  

                                      měla být správná, může však ještě jít o tzv. prodlouženou fyziologickou 

                                      dyslalii, koncem předškolního věku zná asi 2500-3000 slov         

po 6. roce                       verbální projev obsahově i zvukově odpovídá požadavkům běžné 

                                       konverzační řeči, v dalším vývoji permanentní zkvalitňování kromě jiného 

                                       i stylistické stránky řečových projevů, zlepšování sémantické                       

                                       a pragmatické roviny jazyka, stále častější schopnost komunikovat  

                                       přiměřeně dané komunikační situaci (dítě „ví, co se sluší"), 

                                       osvojování prozodických nuancí jazyka, rozvoj regulační funkce řeči,  

                                      chování i ve složitějších situacích lze úspěšně regulovat  řečí a rovněž dítě 

                                      samo používá řeč, chce-li regulovat dění kolem  sebe, osvojovaní grafické   

                                      podoby řeči (čtení, psaní), 

(Lechta, 2003, s. 34) 

 

1. 2 Jazykové roviny v ontogenezi řeči     

Při vývoji dětské řeči se vzájemně prolínají gramatická, lexikální, zvuková i pragmatická rovina 

verbálních projevů. Klenková (2000, s. 13) uvádí Lechtovu analýzu jednotlivých rovin takto:   
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• Gramatická rovina (morfologicko-syntetická) 
Tato rovina, verbálních projevů, píše Klenková (2000, s. 13), odráží podle Lechty poměrně přesně 

celkovou úroveň duševního vývoje dítěte. Z logopedického hlediska je důležité, že na rozdíl        

od jiných projevů - např. výslovnosti, podle které se nedá posuzovat reálná úroveň intelektu    

(např. výslovnost mentálně retardovaných dětí může být v normě, a naopak u dítěte v „normě“ 

můžeme pozorovat špatnou výslovnost) -jsou rozdíly v osvojování gramatické roviny mateřského 

jazyka mezi mentálně postiženými a dětmi v „normě" nápadné již na první poslech. 

Gramatickou rovinu řeči můžeme zkoumat až okolo l. roku, kdy začíná vývoj řeči v pravém slova 

smyslu. První slova splňují funkci vět. Slova vznikají opakováním slabik a jsou nesklonná      

(např. slova tata. mama. baba se v různých jazycích podobají). Tato slova jsou neohebná, 

neskloňují se, podstatná jména jsou většinou v prvním pádě, slovesa v infinitivu, případně ve třetí 

osobě nebo v rozkazovacím způsobu. 

Projevy pomocí izolovaných slov trvají zhruba do 1,5 - 2 let života dítěte. 

Potom, spojením dvou jednoslovných vět, vznikají dvojslovné věty. Smysl vychází z konkrétní 

situace - např. ..mama pápá" znamená, že máma odešla, že chce jít dítě s mámou na procházku 

apod. 

Ze slovních druhů začíná nejdříve používat podstatná jména, později slovesa. Mezitím se objevují       

tzv. onomatopoická citoslovce, tj. zvukomalebná citoslovce - pi-pi, bú, mé, bác. Mezi 2. - 3. rokem 

používá dítě stále více přídavná jména, postupně i osobní zájmena. Nejpozději začíná používat 

číslovky, předložky, spojky.  

Po čtvrtém roce života obvykle užívá všechny slovní druhy. 

Mezi 2. - 3. rokem začíná dítě skloňovat, po 3. roce užívá jednotné a množné číslo. Poměrně 

dlouho dělá potíže stupňování přídavných jmen (např. dobrý - lepší apod.). Pro slovosled je dlouho 

typické, že slovo, které má pro dítě emocionálně klíčový vyznám, klade na první místo ve větě. 

Mezi 3. - 4. rokem se objevuje tvorba souvětí (nejdříve souvětí slučovací). 

Dítě se učí používat správné gramatické formy transferem - přenosem. Transfer je přesný, nebere           

v úvahu gramatické výjimky. Dítě slyší např. spojení červený - červenější a analogicky utvoří 

spojení dobrý - dobřejší. Půjdu k mámě a tátě, (máma, táta - stejná koncovka, stejné skloňování) 

viděl jsem lefa, to jsem pochopoval dlouho (tj. trvalo mi dlouho, než jsem to pochopil), napísej 

to...Do čtyř let jde o přirozený jev, tzv. fyziologický dysgramatizmus. Jestliže dysgramatizmus 

přetrvává i nadále, může se jednat o narušení vývoje řeči. 

Odchylka od normy však nemusí signalizovat jen prostá retardace vývoje v této oblasti, ale i určité 

specifické vztahy mezi frekvencí výskytu jednotlivých slovních druhů ve verbálním projevu   
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(např. převládání podstatných jmen nad slovesy u dětí starších tří let - typický projev omezeného 

vývoje řeči). Proto je důležité sledovat v řeči dětí nejen dysgramatizmy, ale i celkovou 

gramatickou strukturu projevu. (Klenková 2000, s. 13) 

• Lexikální rovina (lexikálně - sémantická) 
 
Asi kolem 10. měsíce, píše Klenková (2000, s. 14) můžeme u dítěte registrovat začátky rozvoje 

pasivní slovní zásoby (dítě začíná „rozumět" řeči dospělých). Kolem l. roku začíná postupně 

používat i svoje první slova. To však neznamená, že dítě od této doby bude komunikovat jen řečí 

(slovem). Dorozumívání  je stále hlavně na úrovni pohledu, mimiky, pláče a pohybu. Drvota    

(sec. cit. Lechta, 1985) uvádí, že první slova chápe dítě všeobecně, např. haf-haf je vše co je 

chlupaté a má čtyři nohy. Když již dítě umí více slov, pozorujeme opačnou tendenci – dítě pokládá 

slova za názvy jen jediné, určité osoby nebo věci (táta – označení jen pro jeho otce).          

(Klenková 2000, s. 14) 

Ve vývoji dítěte rozlišujeme první a druhý věk otázek : 

v období okolo 1,5 roku je to věk otázek „Co je to?“, případně „Kdo je to?“ 

v období okolo 3,5 roku věk otázky  „Proč?“, případně „Kdy?“ 

Toto období je ve vývoji dítěte významné, rozvíjí si svoji pasivní i aktivní slovní zásobu. 

V logopedii je důležité soustředit depistáž, preventivní péči i metody rozvíjení řeči nejen              

na výslovnost, ale i na slovní zásobu dětí. 

 

Výzkum slovní zásoby je složitý, proto různí výzkumníci docházeli často k různým výsledkům. 

Průměrný počet slov, tak jak jej uvádí Klenková (2000, s. 15): 

 

1 rok                         5-7 slov 

1,5                            70 slov 

2 roky                      270-300 slov 

2,5                           350-450 slov 

3 roky                      1000 slov 

3,5                           1200 slov 

4 roky                      1500 slov 

5 let                         2000 slov 

6 let                         2500-3000 slov 
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Kábele a Filcíková (1966, s. 18) ve své knize porovnávají údaje autorů Sterna, Rubinštejna            

a Bühlerové: 

Stern:  

1,5 roku         100 slov 

2 roky            200-400 slov 

3 roky            1000-1100 slov 

4 roky            1600 slov 

5 let                2200 slov 

6 let                2500-3000slov 

 

Rubinštejn srovnává údaje zásoby slov u dvouletých dětí, jak je uvádějí: 

Major                  143 slov 

Bengeman          441 slov 

Deville               668 slov 

Grant                 828 slov 

 

Bühlerová porovnává nejmenší a největší počet slov dětí od 1 do 4 let: 

12-14 měsíců      3-58 slov 

15-17 měsíců      4-232 slov 

18-20 měsíců      14-383 slov 

21-23 měsíců       27-707 slov 

24-26 měsíců       45-1227 slov 

27-30 měsíců      171-1509 slov 

36-48 měsíců       598-2346 slov 

 

 

Přestože jsou tyto údaje již téměř 50 let staré a svou přesností v nás vyvolávají shovívavý úsměv, 

myslím, že jsou tu jako důkaz o nemožnosti stanovit přesné normy vývoje řeči na pravém místě. 
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• Zvuková rovina (foneticko-fonologická) 
 
Zvuková stránka, výslovnost, mezi jednotlivými charakteristikami řeči souvisí nejtěsněji 

s problémy každodenní péče logopeda. Důležitým momentem v ontogenezi řeči je období 

přechodu z pudového žvatlání na žvatlání napodobující (6. - 9. měsíc). Klenková (2000, s. 15) 

cituje Lechtu, který zdůrazňuje, že až od tohoto stadia je možné vlastně mluvit o vývoji 

výslovnosti v pravém slova smyslu, protože do té doby zvuky, které dítě produkuje, nelze 

klasifikovat jako hlásky mateřského jazyka. 

Fonetická stránka ontogeneze řeči se řídí tzv. pravidlem nejmenší fyziologické námahy (dítě 

vytváří nejprve ty hlásky, které vyžadují nejmenší námahu, později hlásky fyziologicky 

náročnější). Podle tohoto pravidla tvoří dítě nejprve samohlásky, potom retné souhlásky                  

a postupně se dostává až k hláskám hrdelním. 

Samohlásky 

Samohlásky není obvykle třeba nějak zvlášť sledovat. Zpřesňují se velmi brzy. O jejich kvalitě 

rozhoduje především přesný mluvní vzor. Někdy však přetrvává nesprávná výslovnost A a E. 

Pokud je dítě ještě po pátém roce zaměňuje a nepozná rozdíl mezi  nimi, může jít o poruchu vývoje 

řeči – dysfázii. 

Souhlásky 

Klenková (2000, s. 15) uvádí pořadí fixačního procesu souhlásek ve vývoji řeči dítěte podle 

Pačesové     a Ohnesorga: 

závěrové: p, b, m, t, d, n, ť, ď, ň, k, g 

úžinové jednoduché: f, v, j, h, ch, s, z, š, ž 

polozávěrové a úžinové se zvláštním způsobem tvoření: c, č, l, r, ř  

Souhlásky se objevují postupně a jejich správný vývoj závisí na řadě okolností. 

První bývají obvykle hlásky retné P, B, M a F, V. Ani hlásky T, D, N většinou nedělají potíže         

a jsou používány správně od počátku. 

Sykavky:  

Tříleté dítě obvykle začíná používat sykavky, ale často nepřesně, zvukově někde mezi oběma 

hláskami (rodiče charakterizují řeč jako šišlavou). Pokud dítě dosud neumí hlásky měkké Ť, Ď, Ň, 

nepoužívá zpravidla ani Č, Š, Ž, protože jde o hlásky artikulačně příbuzné, a omezuje se pouze    

na řadu C, S, Z (masinka, kocicka). Jindy naopak převládají hlásky Č, Š, Ž a druhá řada sykavek si 

dává načas (šobotu, muším jít). Dítě však často v tomto věku ještě sykavky neumí vůbec                 
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a nahrazuje je většinou hláskou T (huta, mitka, matynka). Pořadí, v jakém se pak sykavky objevují, 

je individuální. Někdy je první Č, následuje Š a poslední se objeví znělá Ž. Jindy naopak - Č je až 

úplně poslední a někdy na sebe nechá pěkně dlouho čekat. 

Někdy se sykavky objevují postupně, rovnou správně znějící, jindy se nediferencovaná sykavka, 

někde na půl cestě mezi S a Š, začíná pomalu měnit a z jedné neutrální sykavky se stávají postupně 

dvě, stále přesnější. 

Pro správný  vývoj sykavek je především nutná dobrá schopnost sluchové diferenciace, 

fonematický sluch. Sykavky bývají – až na občasné záměny a chyby v diferenciaci – obvykle 

v pořádku po pátém roce. 

Měkčení: 

Zpočátku dítě neumí rozlišit zvuky tak podobné, jako je T a Ť. Používá všude jen  T, D, N (tycho, 

kotátko, konýk) a postupně, se zdokonalující se schopností ovládat svaly mluvidel a zpřesňujícím 

se fonematickým sluchem, se v řeči objeví i měkčení. Obvykle se automatizuje po čtvrtém roce, 

zaostávání je nápadné a je třeba včas posoudit, proč se jeho vývoj opožďuje. 

Hláska K: 

patří mezi poměrně často se vyskytující hlásky, a je proto velmi nápadné pokud tuto hlásku dítě 

neumí (točta, mašinta, tabelta ). Většina dětí hlásku K velmi brzo říká dobře, ale je skupina dětí, u 

nichž je ona hláska „jako zakletá“ . Dlouho se neobjevuje, dítě často dávno umí hlásky i podstatně 

obtížnější, blíží se škola, a pořád nic. Je na místě - kromě přiměřené reedukace - hlavně trpělivost, 

hláska se nakonec jednoho dne přece jen objeví.  

L, R, Ř 

patří k posledním hláskám, které se ve vývoji spontánně objeví. První bývá obvykle L, při kterém 

se jazyk zvedne k horní alveole a spustí se dolů. Teprve pak se objevuje jedna z vibrant, většinou 

R, které nahradí dosavadní L (lyba) nebo jinou hlásku (vyba, uyba). Je podstatně těžší než L, 

protože jazyk se musí nejen zvednout k dásni, ale i zakmitat. Během krátké doby pak obvykle 

následuje i hláska Ř, kdy jazyk musí zakmitat nejen ve zmenšeném prostoru (zuby jsou u sebe),  

ale i rychleji a víckrát. Není však úplně výjimečné, že se první objeví Ř a R následuje až nakonec. 

Podstatně méně často se stane, že R, Ř se spontánně objeví, aniž dítě umí L. 

Tyto hlásky se začínají postupně objevovat obyčejně po pátém roce, do šesti let je dítě většinou při 

dobrých motorických schopnostech zvládne. Je však skupina dětí, jež na vývoj výslovnosti 

spotřebuje plných sedm let; ta jsou uváděna jako období definitivní fixace základních mluvních 

návyků. Proto řada dětí začne používat tyto hlásky až během první třídy.          
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Diferenciace hlásek 

Během vývoje často nastává situace, že dítě některou hlásku umí jako zvuk (ššš), ale ve slově stále 

používá hlásku jinou (matinka). Dobře umí říci slovo šaty nebo sobota, ale slovo sušenka je ještě 

nepřekonatelným problémem. Dospělí se často domnívají, že dítě není dost pilné, že se málo snaží. 

Ale je to přirozený vývoj - slovo s jednou sykavkou je podstatně těžší než jedna samotná hláska, 

slovo s dvěma různými sykavkami zase podstatně těžší než slovo s jednou. 

Dítě postupně prochází všemi etapami, ale ne u všech hlásek stejně rychle, a proto některé hlásky 

dokáže už přesně používat, u jiných hlásek může být teprve na samém počátku (podobná situace 

jako u sykavek je u měkkých a tvrdých hlásek - dítě řekne dobře dělá nebo deska, ale slovo děda 

vysloví jako děďa nebo deda). 

Schopnost diferencovat hlásky a použít je přesně i ve slovech, kde se sejdou blízko sebe, se vyvíjí          

a prakticky je ukončena většinou kolem šesti let, kdy se dítě sice ještě může splést, ale dokáže se 

už opravit. 

 

S postupným vývojem výslovnosti se také podstatně mění srozumitelnost slova 

(například ijo- adyjo- kadyjo- kadivo- kladivo, nebo tytý- tota- kota- koka- kotka-koťka- kočka). 

Někdy může být řeč poměrně špatně srozumitelná, a přitom jde o vývojový jev. Jedno dítě kolem 

čtyř a půl roku může mluvit už přesně s výjimkou L, R, Ř, jiné ještě nemusí správně používat ani 

L, R. Ř, ani sykavky, ani měkčení.     (Kutálková, 2002, s. 43) 

 

• Pragmatická rovina 
 
Teprve nedávno, zmiňuje Klenková (2000, s. 15), v devadesátých letech, se v naší logopedii 

objevuje termín pragmatická rovina jazykových projevů. A opět cituje Lechtu, který uvádí, že jde 

o rovinu sociální aplikace, sociálního uplatnění komunikační schopnosti, do popředí vystupují 

sociální a psychologické aspekty komunikace. 

Již dvou až tříleté dítě dokáže pochopit svoji roli komunikačního partnera a reagovat v ní podle 

konkrétní situace. Dítě se učí ovládat mateřský jazyk nejen jako systém různých znaků a pravidel, 

ale současně si osvojuje schopnost používat různé komunikační vzorce. které aplikuje různým 

způsobem v různých situacích. 

To zahrnuje kromě slovních i mimoslovní a afektivní výrazové formy, jejichž oboustrannou 

podmínkovou strukturu pochopil již kojenec. Dávno před tím, než dítě pochopilo obsah slova  

nebo věty, dokáže intuitivně pochopit celkovou situaci. 
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Klenková (2000, s. 16) zmiňuje, že po třetím roce je u dítěte patrná snaha komunikovat, navazovat 

a udržovat krátký rozhovor s dospělými ve svém okolí. Ve čtyřech letech stále častěji dítě dokáže 

komunikovat přiměřeně dané situaci. V tomto období intelektualizace řeči dochází k regulační 

funkci řeči, chování dítěte je možné regulovat řečí a dítě samotné používá řeč k regulaci dění ve 

svém okolí. 

 

2 Faktory ovlivňující vývoj řeči                             

Vývoj řeči je spjat s celkovým vývojem člověka. Vzájemná souvislost je složitá, závisí na vazbě 

mezi řečí na straně jedné a myšlením, zralostí jemné a hrubé motoriky, senzorickými schopnostmi 

i sociálním prostředím, ve kterém se dítě pohybuje, na straně druhé. Vzhledem k takto rozsáhlé 

problematice samozřejmě vzniklo i mnoho  různých přístupů, ale žádná nezpochybňuje souvislost 

řečového vývoje  s myšlením, senzomotorikou, sociálním prostředím a ontogenezí řeči. 

• Myšlení a řeč 
 
Lechta (2002, s. 16) upozorňuje, že sepjetí řeči s myšlením odhalili již starověcí Řekové, kteří 

pojmem „logos“ označovali jak slovo, tak i myšlenku nebo rozum. Existuje několik teorií 

postihujících vztah řeči a myšlení. Žádná tento vztah nepopírá, ale autoři se rozcházejí v názoru,  

co hraje v tomto vztahu rozhodující roli. Podněcuje na počátku řeč myšlení nebo myšlení řeč?       

V této souvislosti Lechta (2002,  s. 16), zmiňuje Sováka, který použil odpověď Vygotského. 

Zestručněné znění jeho teorie zní: Do určitého věku, zhruba dvou let, se řeč a myšlení vyvíjejí 

nezávisle na sobě. Okolo druhého roku dojde k protnutí obou linií vývoje a myšlení se stává 

verbálním a řeč intelektuální. Tato teorie také uspokojivě vysvětluje skutečnost, že u dětí 

s prodlouženou fyziologickou nemluvností se do určitého věku může myšlení rozvíjet bez 

zjevných sekundárních důsledků. Vygotského teorie také odpovídá výsledkům pozorování 

dětských psychologů. Kolem třetího roku života se senzomotorické myšlení nahrazuje konkrétním. 

Dítě v tomto věku dosahuje druhosignální úrovně. Velmi často se tento vývojově náročný posun 

projeví v řečové oblasti ve formě fyziologických těžkostí v řeči (dochází k zadrhávání, opakování 

slov, slabik, apod.). Mezi čtvrtým a pátým rokem je dítě schopno uspořádávat pojmy do 

nadřazených kategorií, objevují se první elementární induktivní soudy. V logopedii se po čtvrtém 

roce života hovoří o procesu intelektualizace  řeči. Tento proces přetrvává do dospělosti. 
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• Motorika a řeč 
 
Rozvoj motoriky, zdůrazňuje Lechta (2002, s. 19) je mimořádně důležitý nejen pro řeč, ale i pro 

rozvoj poznávacích činností, sociálního chování atd. Jestliže budeme proces mluvení tj. promluvu, 

chápat jako mechanický akt, zjistíme, že především jde o velmi precizně koordinovaný proces 

jemné motoriky řečového aparátu. Vzájemná spjatost motoriky a řeči je tu tedy očividná. 

Dialektická vazba je tak velká, že u dětí s narušeným vývojem motoriky zpravidla pozorujeme 

opožděný řečový vývoj a u dětí s narušenou komunikační schopností (např. děti s balbuties, 

dysfázií či dyslalií) zase často zjišťujeme sníženou úroveň motorických dovedností. 

Různé aktivity novorozence a kojence, které bezprostředně nesouvisí s mluvením, sehrávají 

důležitou úlohu. Primární úlohou sání a žvýkání je přijímání potravy. Současně však představují    

i jakýsi „trénink“ motoriky mluvních orgánů, který je důležitý i při vývoji řeči.  

Vývoj motoriky je nejprudší v prvních letech života. Je známo, že už zhruba tříměsíční dítě          

se otáčí do stran (např. za rodiči, když rozmlouvají), čtyřměsíční v poloze na bříšku udrží hlavu     

v 90stupňovém úhlu a dívá se před sebe, 6-7 měsíční dítě sedí bez opory. Poloha, v níž dítě neleží, 

ale má trup a hlavu vertikálně, je z hlediska mluvení diametrálně odlišná od polohy mluvních 

orgánů při ležení. Řečový aparát se totiž dostává do typicky lidské pozice. Tato pozice umožňuje   

s řečovým aparátem obratněji a lehčeji manipulovat, například jazyk už neklesá vlastní vahou 

dozadu a dítě s ním dokáže lehčeji realizovat stále diferencovanější pohyby, potřebné nejen při 

polykání pevné potravy, ale i při artikulaci. Jakýmsi pojítkem mezi motorikou a řečí je rytmus. 

Dítě má radost z rytmických pohybů, dělá je buď vstoje, celým tělem, nebo rytmickými pohyby 

rukou, které doprovází rytmické žvatlání. To všechno má nesmírný význam pro rozvoj artikulace. 

Lechta (2002, s. 21) uvádí, že mluvidla dítěte splňují všechny předpoklady pro artikulovanou řeč 

až ve  2-3 letech. Žádaná souhra ústní dutiny, rtů, jazyka a patra si zřejmě vyžaduje určitou míru 

učení a procvičování, přičemž činnost (funkce) urychluje zrání orgánu a naopak. Proces artikulace 

hlásek (zejména souhlásek) představuje jeden z nejnáročnějších procesů jemné motoriky člověka. 

Rozdíl mezi artikulací některých příbuzných souhlásek je tak nepatrný, že často stačí jen 

nenápadná odchylka a už artikulujeme „sousední“ hlásku. Jindy si přesná artikulace vyžaduje 

maximální obratnost a souhru celého artikulačního aparátu (např.vibranty), jinak je výslovnost 

hlásky chybná. Žádoucí koordinace motoriky celého artikulačního aparátu (zejména jazyka, rtů, 

sanice a měkkého patra) se dosáhne jen dlouhodobým „tréninkem“.  
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• Zrak a řeč 
 
Zrakem získává člověk 70 – 80% informací. Význam zrakového vnímání pro vývoj řeči je jednak 

v tom, že vizuální podněty provokují dítě k vokalizaci, žvatlání a řečovým projevům a že vidoucí 

dítě odezírá pohyby mluvidel a tím přispívá k vlastnímu osvojení artikulace i neverbální 

komunikace.  

Lechta (2002, s. 22) vidí význam zraku pro vývoj řeči minimálně ve dvou dimenzích: 

- zrakové podněty jako takové provokují dítě k vokalizaci, později k žvatlání a řečovým projevům, 

cituje Zuckrigleho, který uvádí, že pro vidoucího kojence je stimulem k vokalizaci už i to, jakmile 

vidí světelné plochy – později když dítě spatří matku, hračku apod., téměř automaticky reaguje 

hlasem 

- odezírání pohybů mluvidel, respektive mimických pohybů od dospělých přispívá k osvojení si 

artikulace a neverbální komunikace. 

• Sluch a řeč 
 
Sluch má i pro naprostého laika jasnou souvislost s řečí. Bez něho se zvuková řeč nemůže rozvíjet 

spontánním způsobem. Už během nitroděložního života dítě reaguje na řadu zvukových podnětů, 

ještě před narozením dokáže odlišit lidský hlas od jiných zvuků a ke konci těhotenství  rozlišuje 

hlas své matky i jeho různé emocionální odstíny. 

Lechta (2002, s. 25) píše, že sluchové reakce patří k prvním, kterými novorozenec reaguje           

na okolní svět. I když novorozenecký křik ještě není kontrolován sluchem (vědomá sluchová 

kontrola začíná fungovat až zhruba po 6. - 8. měsíci), novorozenec reaguje na některé sluchové 

podněty z prostředí.  

Ještě okolo 7. měsíce však dítě reaguje na zvuky lidské řeči jen jako na zvukové stimuly - reaguje        

na prozodické faktory řeči. 

Sluch má při řečovém vývoji mimořádně důležitou úlohu v období napodobujícího žvatlání –  asi 

po 6. - 8. měsíci života. Vlivem vědomé sluchové kontroly při napodobování zvuků ze svého 

jazykového prostředí se z rozmanitého spektra nejrůznějších zvuků, které zatím dítě produkovalo, 

začínají vyčleňovat hlásky mateřského jazyka a dítě postupně přestává produkovat zvuky, jež      

ve svém jazykovém prostředí neslyší. V Sovákově pojetí (1984, s. 69) jde o utváření sekundárního 

artikulačního proprioceptivně-akustického okruhu. 

V období napodobování se začíná postupně rozvíjet i schopnost fonematické diferenciace (jako 

schopnost sluchovou cestou rozlišovat distinktivní znaky fonémů mateřského jazyka, ale i rozdíly 
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mezi jejich správným a chybným zněním). Tato diferenciační schopnost sluchu se vyvíjí poměrně 

dlouho. 

Její úroveň velmi úzce koreluje s kvalitou výslovnosti dítěte. Specifika vývoje fonematické 

diferenciace velmi přesně popsal Ohnesorg (Lechta, 2002, s. 27). Uvádí, že jakmile dítě začíná 

rozumět svému okolí, vnímá zvukové prvky mnohem citlivěji než v pozdějším věku: slyší řeč 

svého okolí foneticky velice přesně, s celým bohatstvím jejích zvuků, z nichž některé jsou pro 

dorozumívací proces irelevantní (často ho upoutají právě tyto prvky). S rostoucí intelektualizací 

řeči však získává převahu význam slov nad jejich zvukovou stránkou. Dítě už nevnímá řeč 

foneticky přesně, nevnímá všechno fonetické bohatství řeči, ale vybírá z něj „fonologickou sítí“ 

fonetické prvky, tj. prvky s distinktivní hodnotou. Fonologické chápání jazyka se u dítěte rozvíjí 

postupně, přičemž na prvním místě se fonologicky uplatňují hudební prvky. Z logopedického 

pohledu si je třeba uvědomit nejen zásadní úlohu fonematické diferenciace z hlediska kvality 

výslovnosti, ale i zvláštnosti jejího vývoje a poměrně pozdní hranici jejího vyzrání  (7-8 let).        

V dalším vývoji se sluchové vnímání dále zdokonaluje, což se projevuje i v oblasti řečové 

produkce.  

• Lateralita a řeč 
 
Lateralita – do češtiny kostrbatě přeložitelný (a proto nepoužívaný) termín strannost – je jedním 

z nejspecifičtějších charakteristických znaků člověka. Lateralitou rozumíme asymetrii párových 

orgánů hybných (rukou, nohou) a smyslových (očí, uší). Podle  Křišťanové (1998, s. 7) 

rozlišujeme lateralitu tvarovou a funkční. 

Funkční lateralitou rozumíme asymetrii ve výkonnosti orgánů hybných nebo senzomotorických            

ve smyslu lepšího výkonu jedné strany. Např. jednou rukou vykonáváme činnosti lépe, raději, 

častěji a rychleji než druhou. 

Ve vztahu k mluvenému projevu se zajímáme především o funkční lateralitu rukou a očí. 

Křišťanová (1998, s. 7) uvádí 3 typy laterality – souhlasnou, nesouhlasnou, zkříženou             

(např. vedoucí ruka levá, vedoucí oko pravé) a lateralitu neurčitou, nevyhraněnou. 

Otázce laterality ve vztahu k řeči se věnoval Miloš Sovák. V jeho publikaci Lateralita jako 

pedagogický problém stále nacházíme spolehlivé základní informace a poučení o lateralitě jako 

takové, stejně jako o zkouškách laterality u dětí. Vzhledem k době vzniku jmenované publikace 

(60. léta minulého století) je však třeba údaje o poměru laterality a řečových funkcí vnímat jako 

překonané.  
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Ve školách platí tzv. zákaz přecvičování leváků, správněji Pokyn o respektování přirozené 

laterality dětí vydaný MŠMT ve Věstníku č. 23. ses. 4. ze dne 10. 2.1967. Děti již od mateřských 

škol mají být chráněny před zbytečnou neurotizací a má být respektována jejich přirozenost. 

Zdrojem spolehlivých informací v této oblasti mohou být práce logopeda Františka Synka, který se 

problematikou levorukosti celoživotně zabývá (např. v publikaci Záhady levorukosti). Autorky 

Zdena Drnková a Růžena Syllabová se k témuž tématu vyjádřily v knize Záhada leváctví               

a praváctví. V neposlední řadě pedagogům dobře poslouží i publikace Ladislavy Křišťanové 

Diagnostika laterality a metodika psaní levou rukou. 

• Vnější vlivy a řeč 
 
Optimální řečové prostředí dle Lechty (2002, s. 30) je takové, které poskytuje správný mluvní 

vzor. To znamená, že na dítě se má mluvit pokud možno spisovným jazykem – nešišlat, 

nepoužívat zbytečně dlouho deminutiva, nezjednodušovat řeč, nepřibližovat se zbytečně dlouho 

„dětskému jazyku“. Osoby působící na dítě by neměly trpět poruchou komunikačních schopností, 

neboť tyto vlivy se přímo podílí na fixování dyslálie. Dítě také nesmí trpět nedostatkem verbálních 

podnětů. Ale pozor, jejich nadbytek může u dítěte vyprovokovat slovní neurózu. 

Působení rodiny v raném stádiu vývoje řeči vytvoří základ hovorových zvyklostí. Člověk si z ní 

odnese základnu výslovnosti, přízvuk a cit pro jazyk, které u něho přetrvávají celý život. 

  

3 Poruchy komunikačních schopností 

 
Pro potřeby bakalářské práce se tato kapitola zabývá podrobněji pouze vymezením pojmu porucha 

komunikačních schopností, fyziologickou nemluvností, opožděným vývojem řeči a dyslálií. 

Ostatní poruchy komunikačních schopností jsou pouze zmíněny. 

3. 1 Vymezení pojmu poruchy komunikačních schopností 

Řeč se vyvíjí správně, bezchybně, jsou-li zachovány vnitřní i vnější podmínky. 

Když je porušen jeden faktor, který se účastní tvorby a realizace řeči, naruší se celý komunikační 

proces. V odborné literatuře nacházíme třídění poruch komunikačních schopností z nejrůznějších 

hledisek, uplatňují se pedagogická, jazyková, lékařská hlediska apod. 

Klenková (2000, s. 18) při vymezení pojmu narušená komunikační schopnost zdůrazňuje nutnost 

akceptace světových trendů, podle kterých se logopedická péče zásadně nesmí zužovat jen           
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na zvukovou rovinu jazykového projevu, ale musí zahrnout všechny roviny jazykových projevů 

člověka. Ve své knize (2000, s.18) cituje Lechtu, který uvádí: Komunikační schopnost jednotlivce 

je narušena tehdy, když některá rovina (nebo několik rovin současně) jeho jazykových projevů je 

narušena, nedovoluje vyplnit jeho komunikační záměr. (Může jít o foneticko-fonologickou, 

syntaktickou, morfologickou, lexikální, pragmatickou rovinu, nebo o verbální i neverbální, 

mluvenou i gramatickou formu komunikace, její expresivní i receptivní složku.) 

Narušená komunikační schopnost může být trvalá nebo přechodná. Může se projevovat jako 

vrozená vada řeči, nebo jako vada získaná. Může být hlavním dominantním symptomem 

(příznakem), nebo může byl symptomem, případně důsledkem jiného, dominantního postižení.       

V tom případě mluvíme o symptomatické poruše řeči. 

 

Pokud se zabýváme příčinami narušení komunikačních schopností, může jít z časového hlediska            

o příčinu: 

prenatální (před narozením, v období vývoje plodu) 

perinatální (porodní poškození) 

postnatální (po narození) 

Z lokalizačního hlediska jsou uváděny jako příčiny genové mutace, aberace chromozomů, 

vývojové odchylky, negativní vlivy prostředí, orgánové poškození receptorů, efektorů, CNS. 

3. 2 Fyziologická nemluvnost 

Zdravý kojenec, zdůrazňuje Klenková (2000, s. 18) v přiměřených společenských podmínkách 

nemluví, protože k tomu nemá příslušné fyziologické předpoklady. Tento jev označujeme jako 

fyziologickou nemluvnost. Trvá asi do jednoho roku života dítěte, kdy začíná vlastní vývoj řeči. 

Dítě pak pronáší jednotlivá slova ve významu celé věty. 

3. 3 Prodloužená fyziologická nemluvnost 

Mezi 2. a 3. rokem již dítě mluví ve větách. Jestliže se vývoj opozdí a dítě je zdravé, slyší, duševní 

vývoj je normální, není postižena motorika, nejsou porušeny řečové orgány, když prostředí 

přiměřeně stimuluje vývoj řeči a dítě přiměřeně (i když ne řečí) reaguje na podněty z okolí – 

mluvíme o prodloužené fyziologické nemluvnosti. Setkáváme se s ní častěji u chlapců než u dívek. 

V některých rodinách je pravidlem, že chlapci mluví později. (V tomto případě nesmíme dítě        

do mluvení nutit.) (Klenková 2000, s. 18) 
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3. 4 Opožděný vývoj řeči 

Pokud ve třech letech dítě nemluví nebo mluví méně než ostatní děti v tomto věku, jde o opožděný 

vývoj řeči. Je nutné hledat příčiny opoždění a dítě musí být odborně vyšetřeno. Odborná vyšetření 

(foniatrické, neurologické otorinolaryngologické - ORL, oční, psychiatrické, psychologické) musí 

vyloučit: 

- sluchovou vadu, která může mít za následek opožděný až omezený vývoj řeči 

- vadu zraku, nedostatky ve zrakovém vnímání mohou být také příčinou opožděného vývoje řeči, 

- poruchu intelektu, která je dle stupně postižení provázena opožděným až omezeným vývojem 

řeči, 

- autismus, autistické rysy - také opožděný vývoj řeči, často neschopnost komunikace, 

- vady mluvidel, rozštěpy - vedou také k opožděnému, ale často odchylnému vývoji řeči, 

- akustickou dysgnozii (neschopnost pamatovat si slova a rozumět jim) - centrální porucha nervové 

soustavy. 

 

Nejčastější příčiny opožděného vývoje řeči – dle Klenkové (2000, s. 19) jsou: 

�  prostředí - nevěnuje-li pozornost neuropsychickému rozvoji, vývoji citu a řeči. 

Dítě je nespokojené, nevěnuje-li se mu matka, nerozumí-li nebo nechce porozumět jeho pokusům           

o kontakt. Po neúspěšných pokusech časem snaha ochabuje a dítě začíná byt nemluvné. 

� citová deprivace - trpí-li dítě nedostatkem citových vazeb, opožďuje se ve vývoji řeči                                                         

� málo mluvních popudů – tam, kde je dítě vychováváno v prostředí s málo mluvními 

popudy, nepodněcuje se jeho mluvní apetit, motivace k navození vzájemného styku řečí, chybí-li    

z hlediska obsahu i formy správný mluvní vzor, neaktivují se napodobovací reflexy. Např. děti 

neslyšících rodičů, nebo mentálně postižených, děti vychovávané u prarodičů příliš starých            

a málomluvných, děti ze samot a rodin s nízkou sociální úrovní – tyto děti mluví málo a opožděně. 

Je to důsledek chudé stimulace, okolí jim poskytuje jen několik mluvních stereotypů, týkajících se 

stále se opakujících životních situací, 

� neslyší-li jedinec lidské slovo - může vzniknout úplná nemluvnost - jsou známy ojedinělé 

případy dětí, vychovávaných zvířaty, kdy po návratu do lidské společnosti nebylo již možné 

nemluvnost odstranit, 

� slabý typ nervové soustavy - u těchto dětí se pomaleji vytvářejí podmíněné reflexy          

i reflexy mluvní, vývoj řeči se u nich opožďuje, 
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� nedonošené, předčasné narozené děti - jsou celkově nezralé, slabé, může se také objevit 

opožděná    a chudá řeč, 

� lehká mozková dysfunkce (LMD) - děti se často nedokáží soustředit na řeč, proto u nich 

také může dojít k opožděnému vývoji řeči, 

� dědičnost - v některých rodinách začínají mluvit děti (většinou chlapci) později,           

(po třetím roce života je však nutné odborné vyšetření (nejedná-li se o jinou příčinu opoždění 

vývoje), 

� nadužívání masmédií - televize, videa, rozhlasu - může mít nepříznivý vliv na výchovu 

dětí a  vývoj jejich řeči. Samozřejmě dnes nemůžeme úplně vyloučit ze života dětí masmédia, ale 

je třeba vybrat vhodné a kvalitní pořady dle věku dítěte. Také je nutné dbát, aby dítě nesledovalo 

televizi déle, než je zdravé. Důsledkem závislosti na televizi v rodině je psychická izolovanost, 

celková zanedbanost a zároveň i opožděný vývoj řeči. Vybraný pořad má rodič sledovat s dítětem, 

nejasné a neznámé výrazy vysvětlit, aby dítě slova pochopilo. Je nutné si o shlédnutém pořadu s 

dítětem povyprávět. Naopak vhodně vybrané pořady v rozhlase (pohádky, četba) podporují 

představivost a fantazii. 

- počítače - bez počítačů si již nedokážeme představit další vývoj v mnoha lidských činnostech. 

Počítače usnadňují práci, nabízejí mnoho možností získat poznatky z různých vědních oborů. 

Počítače se využívají ve výuce dětí i studentů, také usnadňují komunikaci postižených jedinců.        

V dnešní době však stále více dětí (i v předškolním věku) sedí nevhodně dlouhou dobu                  

u počítačových her - děti si neumí hrát s jinými hračkami, málo komunikují s okolím. Je nutné 

dbát, aby nedošlo k chorobné závislosti na počítači již v dětském věku a k narušení komunikační 

schopnosti, k opožděnému vývoji řeči. 

 

Příčin opožděného vývoje řeči u dětí může být mnoho, vyžadují odborné lékařské vyšetření                     

a logopedickou péči. Podle Klenkové (2000, s. 20) je nutná spolupráce logopeda, rodičů i učitelek 

v mateřské škole. Podaří-li se nám odstranit všechny příčiny opoždění 

- úpravou rodinného prostředí, 

- dobrým mluvním vzorem, 

- podněcováním mluvního apetitu,   

- rozvíjením aktivního i pasivního slovníku, fonematického sluchu, hrubé, jemné motoriky            

(i motoriky mluvidel), zrakového vnímání atd. a budeme-li dítěti věnovat odpovídající péči, může 

se opoždění ve vývoji řeči: 
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� úplně vyrovnat, dítě může ve vývoji ještě dojít do normy, 

Sovák (1984, s. 153) zmiňuje některé statistické údaje o tom, v jakém hláskovém pořadí 

postupovala spontánní úprava výslovnosti: 

nejúspěšněji se upravovaly nediferencované sykavky – až na pouhých 4% neúspěchu 

hlásky tvořené náhradními zvuky se upravily z 50-80% 

z hlásek tvořených deformovaně se bez nácviku pouhou výchovou upravila výslovnost ve 20–30% 

hlásky r a ř se samy upravily jen asi ve 2% 

Působením v mateřských školách v posledním ročníku klesl počet dětí nesprávně mluvících         

ze  42%  na 25% tj. u 17% dětí se nesprávná výslovnost spontánně upravila.    

 

� projeví se v nejčastější vadě řeči – dyslalii  

Dislalie (patlavost) je neschopnost používat jednotlivé hlásky či skupiny v mluvené řeči podle 

stanovených ortoepických norem. Hláska je tvořena na nesprávném místě. (Salomonová, 2003,     

s. 328). Mezi nejčastější příčiny patří vlivy dědičnosti, pohlaví dítěte, poruchy sluchu a zraku, 

poruchy CNS, riziková těhotenství, poškození při porodu a vlivy prostředí – píše Solomonová 

(2003, s. 328) – a dále uvádí: Při hláskové dyslalii dítě hlásku vynechává – tzv.mogilalie, 

nahrazuje jinou hláskou – tzv.paralalie nebo tvoří chybně, pak se poruchy označují příponou –

ismus, např.rotacismus. Salomonová (2003, s. 329)  dále používá dělení dyslalie na fyziologickou 

– vývojovou, která je do sedmi let věku dítěte přirozeným mluvním projevem a patologickou –   

kdy dítě z mnoha příčin není schopné osvojit si tvoření některých hlásek či jejich skupin. 

 

� vznikne částečná až úplná neschopnost užívat řeč jako komunikační prostředek ve 

fyziologicky vymezeném čase – dysfázie 

Škodová a Jedlička (2003, s. 106) uvádějí, že tato vývojová porucha řeči je charakterizována velice 

širokou symptomatikou ve vlastní řečové produkci v mnoha jejích úrovních. Zmiňují, že může být 

doprovázena dalšími příznaky vyplývajícími z podstaty její etiologie.  
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3. 5 Další odchylky ve vývoji a jejich možná příčina 

Rozdělení dle Kutálkové (2002, s. 191) 

 

� Dítě nemluví od počátku vývoje řeči: 

- hluchota (má zájem o kontakt) 

- oligofrenie (zájem je nepravidelný) 

- těžce opožděný vývoj s vyhlídkou na dysfázii 

 

� Dítě mluví málo – malá slovní zásoba: 

- opožděný vývoj řeči 

- dysfázie 

- oligofrenie 

- nedoslýchavost 

- LMD, hypokinetická forma 

 

� Dítě mluví nápadně mnoho: 

- oligofrenie (stereotypní chudé vyjadřování) 

- logorea (LMD s nedostatkem sebekontroly) 

 

� Dítě postupně přestává mluvit: 

- psychogenní hluchota (z přetěžování, z opakovaných nepříjemných zážitků ve spojení s řečí...) 

- infaltilní demence 

 

� Dítě přestává mluvit náhle: 

- mluvní negativismus, elektivní mutismus 

- mutismus 

- afázie (po úrazu mozku) 

 

� Dítě mluví špatně: 

- dyslalie (jednotlivé hlásky) 
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- dysfázie (hláska, větná stavba, gramatika) 

- dysartrie (obtížné vyslovování všech hlásek) 

- sluchová vada 

- oligofrenie 

 

� Dítě mluví rychle, nepravidelným tempem, opakuje slabiky apod.: 

- tumulus (brebtavost) 

- koktavost 

- přechodně – silný emocionální zážitek, tréma, nejistota v komunikaci, vyjadřovací neobratnost 

 

 

4 Logopedická prevence 

Podle J. A. Komenského je třeba v prvních dvou letech života dopřát dítěti volnost ve vlastním 

hledání a zkoušení, aby si samo a po svém "oblamovalo" svůj jazýček a snažilo se postupně 

napodobovat slyšený řečový vzor. Jakmile je však jazyk dítěte dostatečně obratný a pružný, měla 

by být jeho řeč hravě a nenápadně ovlivňována a usměrňována. Ve svém Informatoriu Komenský 

dále uvádí, že u většiny dětí by měla být řeč na dobré úrovni kolem čtvrtého roku věku. V pátém    

a šestém roce se již jen zdokonaluje artikulační pružnost a obratnost pomocí písní, rýmovaček, 

říkánek a básní.  

http://www.stripky.cz/nemoci/logopedie/logopedie.html 

 

Také Miloš Sovák (1984, s. 5) zdůrazňoval, že „právě v útlém věku je možno předcházet 

poruchám řeči dobrou výchovou řeči“, protože „veškerá výchova má nejtrvalejší výsledky,  

začíná-li již od nejútlejšího věku dítěte“. Podle Sováka dokonce „výchovou lze překonávat             

i poruchy již vzniklé“, vyvolané výchovnými chybami rodičů a jejich netrpělivostí a spěchem; 

proto má být – zejména v předškolních výchovně vzdělávacích zařízeních – „péče o řeč nedílnou 

součástí předškolní výchovy“.  

Podle odborných zdrojů žijeme od konce 2. světové války - od roku 1945 - v období preventivní 

logopedické péče. Téměř 60 let představuje dvě až tři generace a  nezdá se, že by výsledky 

preventivního působení byly na současné populaci zvláště patrné. Kontroverzně se z různých 

tiskovin dozvídáme o stále vyšším a častějším výskytu vad a poruch řeči. Někde je tedy chyba.   

Co rozumíme prevencí? Slovník cizích slov pod tímto heslem rozlišuje – nejprve předcházení        
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a ochranu u požárů, úrazů. V medicínském pojetí definuje prevenci jako soubor sociálních             

a zdravotních opatření s cílem předcházet poškození zdraví, vzniku nemocí a trvalých následků      

z nich. Lechta (2003, s. 42) hovoří o možnostech logopedické prevence primární, sekundární,        

a terciární. Primární logopedická prevence probíhá především osvětovou činností šířenou 

v nepostižené populaci, šířením návodů pro optimální stimulaci přirozeného vývoje řeči. 

Sekundární prevence se zaměřuje na rizikovou skupinu např.děti s vývojovou neplynulostí řeči, 

terciální na osoby, u kterých se už narušená komunikační schopnost objevila, přičemž snahou je 

předejít dalšímu negativnímu vývoji. Při pohledu na počet okruhů narušení komunikační 

schopnosti musíme přiznat, že možnosti logopedické prevence jsou limitované. Tím většího 

významu nabývá primární logopedická prevence a potřeba  týmové spolupráce. Důležitou úlohu 

zde má informovanost pediatrů a učitelek mateřských škol. 

Sovák (1978, s. 34) píše o „Zapojení učitelstva do logopedické péče“ takto: 

...Terénní služba školně lékařská v oboru péče o vady řeči byla upravena na mateřských školách.         

Od roku 1928 tři učitelky mateřských škol v Praze, instruované z foniatrického oddělení, 

vyhledávaly děti s vadami řeči v mateřských školách a potom je posílaly k vyšetření na foniatrické 

oddělení. Později pak v nově zavedeném systému odborný školní lékař vyšetřoval děti už přímo ve 

škole. 

Podle výsledků depistážních prohlídek ve školách bylo záhy zřejmé, že zjištěné množství vad řeči          

a sluchu nemůže zvládnout samo ambulatorium, že je k tomu nutná pomoc pedagogických 

pracovníků.  

 

 Zabezpečení logopedické péče v resortu školství 
 
 Metodický pokyn MŠMT k zabezpečení logopedické péče ve školství č.j. 21 224/58-24 

Metodický pokyn podává výklad k organizačnímu zabezpečení logopedické péče v resortu 

školství, ke kvalifikačním předpokladům a rozsahu kompetencí pracovníků s pracovním 

označením logoped a logopedický asistent, kteří ve školství logopedickou péčí a péči o rozvoj 

komunikačních schopností a dovedností dětí a žáků poskytují a stanoví další podmínky 

poskytování logopedické péče v resortu školství. 

Do širšího záběru logopedické péče spadá i významná oblast prevence vzniku poruch komunikace         

a oblast péče o kulturu řečového projevu mladé generace. Logopedická péče je poskytována dětem         

a žákům s vadami řeči, resp. sluchu, ve speciálních školách, speciálních mateřských školách, 
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mateřských školách, základních školách a speciálních, případně specializovaných třídách, a to 

v rozsahu stanoveném platnými předpisy a učebními plány. 

Financování logopedické péče včetně financování péče individuálně integrovaným dětem/žákům            

s vadami řeči, resp. sluchu vychází z příslušného předpisu metodiky regionálního školství pro daný 

rok (Rozpočet resortu školství, kap. 333 MŠMT státního rozpočtu ČR). 

Podmínky integrace dětí/žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se řídí pravidly, která jsou 

uvedena v zákonu 561 ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání. 

 

Rozsah, formy a obsah dalšího vzdělávání pedagogických pracovníku v oblasti logopedie             

se uskutečňuje v souladu s platnými předpisy, zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 

pracovnících a o změně některých zákonů.                                  

Logoped 
 
Logoped je speciální pedagog absolvent vysokoškolského magisterského studia speciální 

pedagogiky se zaměřením na oblast poruch a vad komunikace doloženým státní závěrečnou 

zkouškou z logopedie, resp. surdopedie. Státní závěrečná zkouška ze surdopedie se vyžaduje, 

pokud logoped pracuje i s dětmi  a žáky se sluchovým postižením. 

 

Kompetence logopeda ve školství 

Logoped zabezpečuje v souladu se svým pracovním zařazením a při dodržování profesní 

odpovědnosti a etiky odbornou činnost v prevenci, diagnostice a odstraňování vad a poruch řeči 

včetně reedukace sluchu a metodické nebo koncepční logopedické činnosti. Odborná činnost 

logopeda a jeho způsobilost je zejména pro tyto činnosti: 

• komplexní logopedickou diagnostiku a poskytování logopedické péče postiženým dětem a žákům 

ve speciálních školách, speciálních mateřských školách, mateřských školách, základních školách   

a speciálních základních školách, specializovaných třídách, 

• komplexní logopedickou diagnostiku a poskytování logopedické péče postiženým dětem/žákům 

v péči rodiny nebo individuálně integrovaným v běžných školách, ambulantní formou ve speciálně 

pedagogickém centru, 

• konzultační a poradenskou činnost pro rodičovskou i odbornou veřejnost ve věcech výchovy, 

vzdělávání, integrace a budování komunikační kompetence postižených dětí/žáků, 
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• odborný dohled a metodické vedení logopedických pracovníků s pracovním označením 

logopedický asistent ve věcech kvality poskytované logopedické péče jim svěřených dětí/žáků, 

• v souladu se svým pracovním zařazením zabezpečuje rovněž logopedickou podporu při výuce, 

případně přímo výuku žáků se zdravotním postižením. 

 

Logopedický asistent 
 
Logopedický asistent pracuje pod vedením logopeda, zpravidla ze speciálně-pedagogického centra 

nebo speciální školy. 

V oblasti logopedie má odborné předpoklady doložené vzděláním ukončeným zkouškou                

z logopedie, resp. surdopedie. Pouze v odůvodněných případech a při splnění délky logopedické 

praxe alespoň šest let, může být dokladem o způsobilosti výkonu činnosti logopedického asistenta 

osvědčení o absolvování kurzu pro logopedické asistentky akreditovaného MŠMT. 

 

Logopedický asistent se zaměřuje zejména: 

• na podporu přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností u dětí v předškolním 

věku, 

• na prevenci vzniku poruch řeči a na rozvoj a stimulaci komunikačních schopností a dovedností 

dětí/žáků v mateřských školách nebo základních školách, 

• na vyhledávání dětí a žáků s poruchami a vadami řeči a sluchu na mateřských a základních 

školách, 

• na přímou práci s dětmi postiženými prostou vadou výslovnosti, 

• v souladu se svým pracovním zařazením zabezpečuje výuku, resp. předškolní přípravu zdravotně 

postižených dětí/žáků. 

V oblasti poskytování logopedické péče dětem/žákům s vadami řeči a sluchu logopedický asistent 

provádí a procvičuje logopedem stanovené edukační, resp. reedukační postupy a cvičení, 

samostatně provádí odstraňování prostých vad výslovnosti. 

 

5 Logopedická diagnostika 

Švingalová (2004, s. 11) vymezuje diagnostiku jako záměrnou a cílevědomou odbornou činnost, 

jejímž cílem je získání co nejobjektivnějších diagnostických údajů prostřednictvím adekvátních 

diagnostických metod. Jedná se, podle ní, o dynamický rozpoznávací proces, jehož výsledkem     
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je diagnóza a určení jejího stupně závažnosti. Jinými slovy se tedy jedná o proces sloužící 

k rozpoznávání obtíží, projevů a příznaků a jejich příčin. 

Každý druh diagnostiky má své specifické poslání, specifický charakter a využívá k diagnostice 

různé diagnostické metody. 

Cílem diagnostiky je odhalit příčiny obtíží (projevů, příznaků) a doporučit optimální způsob léčby 

nebo přístup. Diagnostika je podkladem pro prognózu. (Švingalová, 2004, s. 12) 

Z hlediska druhu obtíží můžeme rozdělit i druhy diagnostiky – např. diagnostika pedagogická, 

speciálně pedagogická, sociální, psychiatrická atd.V rámci speciálně pedagogické diagnostiky      

se dále rozlišuje diagnostika: psychopedická, logopedická, etopedická, somatopedická, 

surdopedická a tyflopedická. 

Orientační diagnostiku, pomocí níž můžeme dojít k podchycení, resp. identifikaci ohrožených 

nebo rizikových jedinců, které je vhodné podrobit speciálnímu nebo komplexnímu vyšetření 

nazýváme depistáž. ( Švingalová, 2004, s. 15) 

 

• Orientační logopedické vyšetření 
 

Na úrovni screeningu, resp. depistáže (zpravidla v mateřské škole nebo v prvních třídách základní 

školy), se uskutečňuje orientační vyšetření. Jde o „třídící vyšetření“, jehož úkolem je objevit 

v dané populaci osoby s narušenou komunikační schopností. Jeho výsledky jsou orientační a při 

zjištění výrazných opoždění ve vývoji či zjištěných rozsáhlých vadách výslovnosti je logoped  

povinen obrátit se na supervizora – logopeda ve speciálně-pedagogickém centru nebo 

pedagogicko-psychologické poradně. Pokud se školským zařízením spolupracuje klinický logoped, 

obrátí se na  klinického logopeda.  

Jako nejvhodnější věk k vyšetření řeči se screeningovým cílem je doporučován 4. rok života. 

Optimální by však – podle Lechty (2003, s. 31) – byla dvojfázová depistáž – v první fázi zaměřená 

zejména na screening narušeného vývoje řeči (nejpozději okolo 3. roku života) a v druhé fázi 

(mezi 5. a 6. rokem) především na dyslalii. 

V současné době má již téměř každá mateřská škola svého  logopedického asistenta nebo logopeda 

a vyšetření řeči ve 4 letech provádí. Domnívám se, že mnohde již můžeme dokonce hovořit           

o jmenovaném dvoufázovém screeningu, neboť druhým (orientačním) vyšetřením prochází dítě 

v rámci zjišťování školní zralosti v 5 až 6 letech. 
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Při screeningovém, orientačním vyšetření se obvykle nevyplňují žádné standardizované 

záznamové protokoly. Údaje, jež se v případě narušené komunikační schopnosti zjistí, se obvykle 

jako přiměřeně prohloubené a specifikované zapisují do záznamového archu pro základní vyšetření 

narušené komunikační schopnosti. 

Tomická (2004, s. 6) varuje před zaměňováním orientačního logopedického vyšetření 

s komplexním logopedickým vyšetřením, které obsahuje závěry dalších odborníků z oborů jako 

jsou foniatrie, neurologie, psychologie, psychiatrie atd. a zdůrazňuje nezbytnost dodržení zásady 

práce s dítětem a rodičem ve smyslu ochrany osobních dat a dodržení práv dítěte i rodiče 

(zákonného zástupce). 

 

Kladem orientačního logopedického vyšetření je: 

-  Vstupní logopedický náhled na vývoj řeči dítěte a na stav jeho výslovnosti. 

-  Umožňuje lepší  orientaci v jednotlivých rovinách českého jazyka 

(foneticko-fonologické,  lexikálně  sémantické,  morfologicko-syntaktické, pragmatické). 

- Napomáhá nepřehlédnout případné nedostatky ve vývoji řeči dítěte (tedy i v rozumových 

schopnostech, ve vývoji motoriky...). 

-  Umožňuje začít s nápravou od těch stádií, ve kterých se dítě nachází a postupně odstraňovat 

nedostatky ve vývoji řeči, případně jim předcházet. 

 

Je nutné podtrhnout, že se jedná o orientační vyšetření pro potřebu pedagoga, nejde o odborné 

logopedické vyšetření, které provádí logoped a jehož cílem je stanovení diagnózy u dítěte               

s poruchami komunikačních schopností. 

 

• Metody orientačního logopedického vyšetření 
 
V souvislosti s orientačním vyšetřením Lechta (2003, s. 23) upozorňuje na to, že jeho realizace 

metodou reprodukování, tj. opakuje-li vyšetřovaná osoba jednoduše předříkávaná slova nebo věty, 

je sice rychlou orientační metodou, ale všeobecně se nedoporučuje kvůli nebezpečí zkreslení 

výsledků. Zjištěné výsledky by totiž nemusely odpovídat skutečné úrovni komunikační schopnosti 

v důsledku působení tzv. imitačního efektu, proband může imitovat způsob projevu diagnostika     

a v takovém případě neprezentuje spontánní projev s jeho případnými chybami a nedostatky. 

Lechta (2003, s. 24) v této souvislosti zmiňuje i Bëhmeho, který nedoporučuje ani vyšetření 

výslovnosti izolovaných hlásek, které neposkytuje obraz o úrovni jejich skutečného používání 
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během komunikačního procesu (problém koartikulace). Z uvedených důvodů je výhodnější 

uskutečnit orientační vyšetření krátkým řízeným rozhovorem nebo popisem situačních obrázků. 

Lze k němu však s úspěchem použít většiny z diagnostických metod využitelných ve speciálně 

pedagogické diagnostice tak, jak je uvádí Švingalová (2004, s. 17), popř. jejich kombinace. Délka  

a použití metod závisí na věku dítěte a jeho schopnosti se koncentrovat na požadované zkoušky. 

Zkušený logoped v jedné zkoušce formou hry dokáže získat výsledky více zkoušek z tohoto 

vyšetření. Dítě v průběhu vyšetření nesmí být přetěžováno. 

 

• Dílčí zkoušky orientačního logopedického vyšetření 
 
Orientační logopedické vyšetření stojí na počátku práce s dítětem. Stane se podkladem pro práci     

a  bude součástí výchovné práce. Zpracování jednotlivých zkoušek vychází z prací Klenkové         

a Tomické. 

Příloha č. 1: Dílčí zkoušky orientačního logopedického vyšetření 

 

• Metoda k zjištění deficitů v dílčích funkcích 
 
Sindelárová (1996, s. 14) představuje metodu, která umožňuje včasné rozpoznání deficitů v dílčích 

funkcích tak, aby bylo zabráněno pozdějšímu rozvinutí obtíží v učení a chování. Diagnostika 

deficitů v dílčích funkcích v předškolním věku je obtížná z toho důvodu, že rozvoj rozličných 

dílčích funkcí u jednotlivých dětí může vytvářet velmi různorodý a pestrý obraz. Jednotlivé dílčí 

zkoušky jsou zpracovány na základě uvedeného materiálu a diagnostikují oblast zrakové percepce, 

sluchové percepce a intermodalitu. (viz. Příloha č. 2: Dílčí zkoušky zjišťování deficitů v dílčích 

funkcích) 
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6 Praktická část 

6. 1 Cíl praktické části 

Cílem praktické části je ověření schopnosti samostatného provádění orientačního logopedického 

vyšetření a možnosti jeho využití v praxi učitelky mateřské školy – logopedické asistentky,           

pro stanovení předběžné logopedické diagnózy, následných postupů a reedukačních metod tak, aby 

byly nedostatky ve vývoji (nejen) řeči postupně a nenásilně odstraňovány popřípadě jim bylo 

předcházeno. Cílem praktické části je také ověřit vhodnost nasazení programu B. Sindelárové – 

Předcházíme poruchám učení pro reedukaci narušené komunikační schopností u dětí ve věku 4 – 6 

let. 

 

6. 2 Stanovení předpokladů  

1. Lze předpokládat, že všech 22 dětí vybraných k orientačnímu logopedickému vyšetření (dále 

OLV) bude mít nedostatky ve foneticko-fonologické rovině řeči – nesprávnou výslovnost některé 

z hlásek. (ověřováno v OLV dílčí zkouškou 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12) 

2. Lze předpokládat, že minimálně 10 dětí bude mít obtíže v lexikální rovině řeči. (ověřováno OLV 

dílčími zkouškami 1, 9) 

3. Lze předpokládat, že stejný počet dětí (10) bude mít problémy v rovině gramatické. (ověřováno 

OLV dílčí zkouškou 10) 

4. Lze předpokládat, že v oblasti úzce související s řečovým projevem – v oblasti motoriky (hrubé, 

jemné, motoriky mluvidel nebo grafomotoriky) budou mít některé z obtíží všechny děti. (ověřováno 

OLV dílčí zkouškou 1, 5, 13, 14) 

5. Lze předpokládat, vzhledem k věku a výsledkům orientačního logopedického vyšetření, že každé 

dítě bude mít obtíže v některé ze skupin úkolů ověřujících dílčí funkce. (ověřováno dílčími 

zkouškami deficitů v dílčích funkcích Sindelárové) 

6. Lze předpokládat, že po 5 měsících intenzivního cvičení programu B. Sindelárové počet obtíží 

v úkolech ověřujících úroveň dílčích funkcí klesne nejméně o 50%. (viz závěrečná diagnostika) 
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6. 3 Použité metody 

Jak již bylo řečeno v teoretické části bakalářské práce, je výhodnější uskutečnit orientační vyšetření 

krátkým řízeným rozhovorem nebo popisem situačních obrázků. Lze k němu však s úspěchem použít 

většiny z diagnostických metod využitelných ve speciálně pedagogické diagnostice tak, jak je uvádí 

Švingalová (2004, s. 17) popř. jejich kombinace. Délka a použití metod závisí na věku dítěte a jeho 

schopnosti se soustředit. Konkrétně je použití jednotlivých metod popsáno v příloze č. 1: Dílčí 

zkoušky OLV. 

6. 4 Orientační logopedické vyšetření  

Jednotlivé zkoušky orientačního logopedického vyšetření byly zpracovány na základě prací 

Klenkové (2000) a Tomické (2004). Obě autorky dále ve svém textu odkazují na některé práce 

dalších autorů např. Tomická na  Štěpána a Petráše a jejich Zkoušku dvojice obrázků s odlišným 

fonémem, Klenková ve zkoušce laterality doporučuje využít testy laterality Matějčka a Žlaba a 

využívá několika  zkoušek Sovákových. 

OLV bylo aplikováno u 22 dětí v běžné mateřské škole na začátku školního roku tj. v září 2006, 

rodiče byli s prováděním předem seznámeni a všichni svůj souhlas potvrdili podpisem (nikdo 

neprojevil zájem být vyšetření přítomen). 

OLV je sestaveno z 11 dílčích zkoušek, které zahrnují anamnézu, orientační vyšetření sluchu (včetně 

sluchové paměti a sluchu fonematického), zrakového vnímání, motoriky, laterality, výslovnosti, 

slovní zásoby, gramatické roviny řeči a orientační vyšetření dýchání. (viz příloha č. 1) 

Zkušený logoped nejspíše použije k OLV mnohem stručnější záznamový formulář a mnoho zkoušek 

sloučí do jediné, kde proběhne např. rozhovor s pozorováním verbálních i neverbálních projevů, 

projevů sociálních i citových. Při prostém povídání nad obrázky např. z pohádky provede zkoušku 

dýchání, motoriky mluvidel (ale i jemné a hrubé motoriky, nechá-li dítě mimicky předvést           

např. hlavní postavu).Vyšetří výslovnost, slovní zásobu i řečový projev. Při hře s obrázky zjistí 

úroveň jednotlivých percepcí. V této práci však bylo použito záznamového formuláře majícího 7 

stran, aby se předešlo opomenutím či zkreslením výsledků díky začátečnickým chybám.               

(viz příloha č.3)  
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6. 4. 1 Popis zkoumaného vzorku 

Složení skupiny dle pohlaví
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Graf č.1: Složení skupiny dle pohlaví 
 
Ve skupině, kde bylo orientační logopedické vyšetření prováděno bylo 7 děvčat a 15 chlapců, 

můžeme tedy říci, že chlapci převládali v poměru 2 : 1. 

 

Složení skupiny dle narození

III.00

VI.00

X.00

I.01

IV.01

VII.01

XI.01

II.02

V.02

IX.02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

 

Graf č. 2: Složení skupiny dle narození 

 

Nejstaršímu dítěti (narozenému v lednu 2001) bylo v době provádění OLV (září 2006) 5 let 8měsíců, 

nejmladšímu – jak vyplývá z tabulky – narozenému v květnu 2002, byly 4 roky 3 měsíce. 
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Složení skupiny podle věku
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Graf č. 3: Složení skupiny podle věku 

 

Ve skupině dětí bylo 9 dětí 4-letých (děti narozené v září 2001 jsou mezi ně počítány) a 13 dětí 5-

letých. 

 

6. 4. 2 Orientační logopedické vyšetření – průběh 

Orientační logopedická vyšetření probíhala  individuálně. S některým dítětem bylo možné provést 

OLV celé v rámci jednoho „sezení“ s jiným bylo nutné scházet se opakovaně a zkoušky provádět 

jednu po druhé s náležitým časovým odstupem. Některé dítě pracovalo se zájmem po celou dobu 

orientačního vyšetření, jiné bylo třeba neustále znovu motivovat, obohacovat zkoušky novými 

pomůckami či obrázky, a tím vzbuzovat zájem o práci. 

Všechna  OLV byla provedena stejným způsobem, s použitím stejného záznamového formuláře. 

(viz příloha č.3) 
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6. 4. 3 Interpretace výsledků orientačních logopedických vyšetření  

Po vyhodnocení jednotlivých zkoušek orientačního logopedického vyšetření provedených u všech 22 

dětí se výsledek jeví takto: 

Počet dětí s handicapem v některé  z dílčích zkoušek
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Graf č. 4: Počet dětí s handicapem v některé z dílčích zkoušek 

 

Jak vyplývá z grafu všechny děti měly potíže ve výslovnosti, na druhém místě - co do četnosti – byly 

nedostatky v motorice, grafomotorice a motorice mluvidel, 12 dětí mělo některý z problémů 

v dýchání.Nedostatečný fonematický sluch a slovní zásobu mělo 8 sledovaných. 9 z nich nedostatky 

v řečovém projevu. Nezralost v oblasti zraku a sluchu je zhruba na stejném místě, nejméně problémů       

se jeví v oblasti laterality, anomálií mluvidel, kvality sluchu a rodinného zatížení. 
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Graf č. 5 :Výskyt nesprávné výslovnosti hlásek 

 

Ve výskytu nesprávných hlásek jsou na 1. místě  hlásky R, Ř, L , v jedenácti a dvanácti případech   

se vyskytují nesprávné sykavky, v pěti a šesti případech D, T, N, Ď, Ť, Ň, H, ve čtyřech případech 

nesprávné V, ve třech hláska CH a H jedno dítě nesprávně tvoří hláskové skupiny BĚ, PĚ. 

Hodnocení předpokladu č. 1:  

Předpoklad, že všech 22 dětí vybraných k orientačnímu logopedickému vyšetření bude mít 

nedostatky ve foneticko-fonologické rovině řeči – nesprávnou výslovnost některé z hlásek byl 

potvrzen. 

Všech 22 dětí, které prošli orientačním logopedickým vyšetřením mělo nedostatky ve foneticko-

fonologické rovině.  

ŠČŽ – nesprávná artikulace tupých sykavek – 11 případů z celkových 22 

SCZ – nesprávná artikulace ostrých sykavek – 12 případů z celkových 22 

V – ve 3 případech nahrazováno, v 1 případě vynecháváno – celkem 4 případy z 22 

F – v 1 případě záměna za neznělé F, ve 2 případech vynecháváno – celkem 3 případy z 22 

H – nejspíše  v důsledku špatné dechové ekonomie – 5 případů z 22 

CH – nejspíše v důsledku špatné dechové ekonomie – 3 případy z 22 

DTN – nesprávný artikulační postoj, vynechávání – 6 případů z 22 

ĎŤŇ –zaměňování hlásky – 5 případů z 22 

BĚ,PĚ – vynechávání hlásky – 1 případ z 22  
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Za fyziologické je  možné zatím považovat vysoký výskyt nesprávné artikulace nebo vynechávání 

konsonant L, R, Ř u starších dětí ovšem pouze za předpokladu dostatečné stimulace mluvidel tak, 

aby byla na tyto hlásky připravena. Rodičům 2 dětí byla doporučena návštěva ORL z důvodu 

vyšetření sluchu, popř. zjištění stavu adenoidní vegetace.V jednom případě se jako příčina 

nesprávného artikulačního postoje mluvidel u hlásek DTN jeví vadný skus. Jedno z dětí má gotické 

patro. 12 vyšetřovaných má nesprávnou dechovou ekonomii, 2 z tohoto počtu jsou po AT. U 15 dětí 

je třeba zlepšit motoriku mluvidel, zejména jazykového hrotu, poté je teprve možné začít s nácvikem 

hlásek. Rozlišování měkkých a tvrdých a ostrých a tupých konsonant nezvládá 8 dětí, nedostatky 

v percepci sluchové se projevily v 6 případech, ve zrakové v 7 případech. 

 

6. 4. 4 Závěr orientačního logopedického vyšetření 

Po shrnutí výsledků orientačního logopedického vyšetření, byli rodiče seznámeni s jeho výsledky              

a zároveň jim byla nabídnuta možnost kontaktu se supervizorem – pracovníkem SPC. Dvěma 

rodičům byla doporučena konzultace s lékařem ORL, jednomu z rodičů vyšetření v pedagogicko-

psychologické poradně. Jedno z dětí je již 2. rok v péči soukromé kliniky LOGO Brno, kam jezdí   

na pravidelné reedukační pobyty, jedno dítě je v péči klinického logopeda, dvěma rodičům byla 

doporučena jeho návštěva. Po následném prošetření dětí poradenským logopedem byla  zřízena 

logopedická třída, podmínky zařazení splnilo 18 dětí. 

 

6. 5 Program reedukace 

Reedukační program byl aplikován  v logopedické třídě s 18 dětmi. 

Ve speciální třídě jsou k dispozici 3 učitelky – logopedické asistentky, jedna z nich na zkrácený 

úvazek. 

Individuální práce probíhá 2 - 3 hodiny, každé dopoledne. 

Brigitte Sindelarové – Předcházíme poruchám učení (1996) 
 
Pro individuální reedukaci byl zvolen (vedle reedukačního programu nápravy hlásek doporučeném 

supervizorem) program Brigitte Sindelarové – Předcházíme poruchám učení. 
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• Diagnostická část programu 
Děti prošly nejprve diagnostickou částí programu (viz příloha č. 2), která se skládala z 19 

jednotlivých úkolů. Byl zaznamenán počet chyb v každém úkolu. Jestliže byla  zaznamenána 50% 

neúspěšnost, úkol byl celkově hodnocen jako neúspěšný.                                                   

Počet chybných úkolů u 18 dětí
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Graf č. 6 Počet chybných úkolů u 18 dětí 

 

Jak je patrné z grafu, největší počet neúspěšných řešení se vyskytl v úkolu číslo 3, kde měly děti 

vyhledat ukryté tvary. Tento úkol se však vzhledem k věku skupiny jeví – stejně jako úkol 15 

(pohotovost mluvidel) jako nepřiměřený (není proto zahrnut do následujícího vyhodnocování). Úkol 

15 nebyl proveden, úkol číslo 3 byl, uspěli v něm 2 z nejstarších chlapců, jeden bez jediné chyby 

(v oblasti paměti bez optické podpory byly jeho výsledky nulové), druhý se třemi chybami. 13 

chybných úkolů se vyskytlo v oblasti koordinace ruky a oka při psaní, 11 v intermodálním opticko-

akustickém spojení, přitom v opačném spojení akusticko-optickém bylo chybujících jenom 5. Paměť 

na obrázky s optickou oporou selhala v 9 případech, v 8 reakce na slovo a rozdíly v párových 

tvarech, o jeden méně chybných řešení měly úkoly paměti na slova. Zhruba na stejné úrovni (5-6 

chybných úkolů) se jeví i oblast fonematického sluchu a paměť na tvary a obrázky. 4 špatné úkoly  
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se vyskytly v oblasti zrakové percepce (rozdíly v párových obrázcích) a v paměti na řadu slov. 

Paměť na řadu slabik byla nedostatečná pouze ve dvou případech, stejně jako vnímání těla a 

prostoru.  

 

 

Počet chybných úkolů seřazených podle počtu chybování  
           

ukryté tvary – optické členění 16 z 18 úkolů 

 koordinace ruka-oko při psaní  - visuomotorika 13 z 18 úkolů 

intermodální opticko-akustické spojení 11  z 18 úkolů 

paměť na obrázky s optickou oporou - intermodální paměť 9   z 18 úkolů 

rozdíly v párových tvarech - zraková diferenciace 8   z 18 úkolů 

vyhledávání slov - akustická pozornost 8   z 18 úkolů 

paměť na slova-vyhledat obrázky - intermodální paměť 7   z 18 úkolů 

rozdíly mezi dvěma slovy - akustická diferenciace 6   z 18 úkolů 

rozdíly mezi nesmyslnými slovy - akustická diferenciace 6   z 18 úkolů 

paměť na tvary - optická paměť 6   z 18 úkolů 

paměť na obrázky - optická paměť 6   z 18 úkolů 

ukrytá slova - akustické členění 5   z 18 úkolů 

intermodální akusticko - optické spojení 5   z 18 úkolů 

rozdíly v párových obrázcích - zraková diferenciace 4   z 18 úkolů 

paměť na řadu slov - akustická paměť 4   z 18 úkolů 

paměť na řadu slabik - akustická paměť 2   z 18 úkolů 

vyhledávání obrázků - optická pozornost 2   z 18 úkolů 

vnímání vlastního těla a prostoru  2   z 18 úkolů 

pohotovost mluvidel neprováděno 
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Oslabení podle jednotlivých oblastí I
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Graf č. 7 Oslabení podle jednotlivých oblastí I 

Jak vyplývá z grafu, nejvíce chyb se nachází v oblasti využití zrakové percepce – z celkového počtu 

102 chybných zkoušek připadá na zrakovou percepci 39. Sluchová percepce a intermodální výkony 

jsou zhruba na stejné úrovni.  

Pokud bychom chtěli výsledky zpracovat pomocí procent, vypadal by graf následovně: 

Oslabení podle jednotlivých oblastí II

optika; 39; 39%

akustika; 31; 
30%

intermodalita; 
32; 31%

 

Graf č. 8 Oslabení podle jednotlivých oblastí II 
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• Programy nácviku 
 
 
Vzhledem k výsledkům jednotlivých zkoušek bylo rozhodnuto použít program B. Sindelárové celý,       

bez rozlišování nebo vybírání jednotlivých programů nácviku. Jestliže dítě nemělo v určité 

schopnosti nedostatky byla během cvičení „pouze“ procvičena. 

Program obsahuje 10 druhů cvičení:  

1. Cvičení pro rozvoj zrakového vnímání. 

2. Cvičení rozvíjející sluchové vnímání. 

3. Cvičení rozvíjející přesné vidění. 

4. Cvičení rozvíjející verbálně akustické vnímání. 

5. Cvičení rozvíjející optickou paměť. 

6. Cvičení rozvíjející verbálně akustickou paměť. 

7. Cvičení rozvíjející intermodální kódování. 

8. Cvičení rozvíjející serialitu. 

9. Cvičení rozvíjející motoriku mluvidel. 

10. Cvičení rozvíjející visuomotorickou koordinaci. 

11. Cvičení na rozvoj prostorové orientace. 

 

V programu bylo vypuštěno pouze cvičení koordinace pohybů úst při mluvení, neboť program 

oromotoriky byl sestaven samostatně a vycházel z Myofunkční terapie (A. Kittel, 1999), kde je 

podrobně zpracováno cvičení pro jazyk, rty, cvičení sání a správného polykání. 

Při práci bylo využíváno záznamového formuláře (viz příloha č. 6) vytvořeného podle metodiky              

B. Sindelárové, do kterého byla postupně vpisována data jednotlivých cvičení s poznámkami k jeho 

průběhu. (úspěšné – neúspěšné, dokončeno – ještě procvičovat, popřípadě návrhy dalších her             

a činností k procvičení, jestliže nabídka byla nedostačující nebo příliš náročná). Ke každé činnosti 

byl kopírován  materiál i pro rodiče, kteří byli před zahájením programu pozváni na informativní 

schůzku a seznámeni se smyslem cvičení. Všichni souhlasili se spoluprací, i s finanční spoluúčastí. 

Program byl zahájen začátkem měsíce října. Týden byl rozdělen na dva dny věnované reedukaci 

hlásek a tři dny reedukace deficitů v dílčích funkcích, témata a náměty činností se však, bylo-li to 

možné, prolínaly a navazovaly na téma týdne či měsíce, které právě „vládlo“ ve třídě (např.  tématu 

Domácí zvířata byly uzpůsobeny obrázky na zapamatování, vyhledávání slov, cesta ke statku,...), 

stejně tak byl koncipován i „úkol“ na domů. 
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• Technické vybavení, pomůcky 
 
Jednotlivá cvičení probíhala v místnosti určené pro logopedickou nápravu, bylo tu proto k dispozici 

dostatek různých pomůcek včetně zrcadla, tabule na grafomotoriku, didaktické techniky i kopírky. 

V případě potřeby byla k dispozici i tělocvična umístěná v těsném sousedství. 

Dětem byly zakoupeny a nadepsány desky – pořadníky, které si na začátku týdne přinesly               

do mateřské školy a ve středu odnášely spolu s nadepsaným notýskem s cvičeními na reedukaci 

hlásek a popisem úkolů ze cvičení Sindelárové. 

• Výsledky programu B. Sindelárové a jejich interpretace 
 
Po pěti měsících cvičení – v únoru 2007 – byla znovu provedena vstupní diagnostika všech 18 dětí, 

které prošli cvičeními. Záznamy byly prováděny do stejného záznamového archu, nelišily se ani 

úkoly.          (viz příloha č. 2) 
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Graf č. 9 Počet chybných úkolů u 18 dětí po 5 měsících cvičení 

 

 

 

 

 



 49

Počet chybných úkolů podle počtu chybování  po 5 měsících cvičení: 

                        

intermodální opticko-akustické spojení 8    oproti původním 11 

koordinace ruka-oko při psaní 7    oproti původním  13 

ukryté tvary 6    oproti původním  16 

paměť na obrázky s optickou oporou 5    oproti původním  9 

rozdíly mezi bezsmyslnými slovy 4    oproti původním  6 

ukrytá slova 4    oproti původním  5 

intermodální akusticko-optické spojení 4    oproti původním  5 

paměť na obrázky 4    oproti původním   6 

paměť na slova-vyhledat obrázky 4    oproti původním  7 

rozdíly v párových tvarech 3    oproti původním  8 

rozdíly mezi dvěma slovy 3    oproti původním  6 

paměť na tvary 3    oproti původním  6 

paměť na řadu slov 3    oproti původním  4 

paměť na řadu slabik 2    oproti původním  2 

vyhledávání slov 2    oproti původním  8 

rozdíly v párových obrázcích 1    oproti původním  4 

vnímání vlastního těla a prostoru 1    oproti původním  2 

vyhledávání obrázků 0    oproti původním   2 

pohotovost mluvidel neprováděno 
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Počet chyb podle jednotlivých perceocí po 5 měsících 

cvičení

24

18

21

optika akustika intermodalita

 

Graf č. 10 Počet chyb podle jednotlivých percepcí po 5 měsících cvičení 

 

Jak je z grafu patrné, nesprávné úkoly ve zrakové percepci se objevily ve 24 případech, ve sluchové 

v 18 případech a intermodalita nefungovala správně v případech 18. 

 

 

Porovnání chyb v oblastech zrakové percepce 

počet chyb před cvičením 39 

počet chyb po cvičení 24 

 

Porovnání chyb v oblastech sluchové percepce 

počet chyb před cvičením 31 

počet chyb po cvičení 18 

 

Porovnání chyb v oblastech intermodality 

počet chyb před cvičením 32 

počet chyb po cvičení 21 

  
Po porovnání jednotlivých výsledků před a po programu je jasné, že došlo ke zlepšení ve všech třech 

oblastech. V oblasti zrakové percepce asi o 40%, v oblasti sluchové percepce o 42% a intermodalita 

byla zlepšena oproti stavu před cvičením o 34 %. 
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6. 6  Shrnutí výsledků  

Předpoklad 2: 

Předpoklad, že minimálně 10 dětí bude mít obtíže v lexikální rovině řeči se potvrdil pouze z části, 

problémy v lexikální rovině mělo namísto předpokládaných 10 pouze 8 dětí z 22 vyšetřovaných. 

Šlo především o aktivní slovní zásobu, kdy měly děti popsat např.činnosti, použít rozvité věty. 

Nejvíce problémů působily nadřazené pojmy (Najdi obrázek, který do skupiny nepatří – Proč?)        

a přirovnání. V anamnéze 2 zmíněných dětí  chyběly zážitky ze čtení s rodiči a ostatní související 

činnosti. Tři matky si nevybavily ani jednu knížku z knihovny pro dítě. Naopak ve dvou případech    

i přes veškerou péči se začaly  – podle anamnézy – první slabiky a slova objevovat až okolo 3. roku 

u jednoho z dětí převážně onomatopoického charakteru. 1. věty (dvouslovné, dysgramatické) těsně 

před 4. rokem. 

Předpoklad 3: 

Předpoklad, že stejný počet dětí (10) bude mít problémy v rovině gramatické se potvrdil z části. 

U 9 dětí (namísto 10 předpokládaných) se v řeči objevují agramatismy, 3 děti jeví nechuť              

ke komunikaci, na případné otázky neodpovídají nebo odpovídají jednoslovně, nekomunikují ani 

s vrstevníky, jedno z dětí je ochotné navázat rozhovor pouze na téma automobil.  

Předpoklad 4: 

Předpoklad, že v oblasti úzce související s řečovým projevem – v oblasti motoriky (hrubé, jemné, 

motoriky mluvidel nebo grafomotoriky) budou mít některé z obtíží všechny děti, se potvrdil 

částečně. 

Namísto předpokládaných 22 dětí, má problém v oblasti motoriky nebo grafomotoriky „pouze“ 17 

dětí. 

Lateralita: Z celkového počtu 22 dětí má 15 dětí lateralitu vyhraněnou – výraznou pravorukost,  

2 děti jsou méně vyhranění leváci, 

4 děti se jeví jako méně vyhranění praváci,  

jedno dítě se jeví jako ambidextr. 

  

vztah mezi lateralitou ruky a oka: 

 u 10 dětí se jeví lateralita jako souhlasná,  

u 7 dětí jako neurčitá,  

u 5 vyšetřovaných dětí se lateralita jeví jako zkřížená. 
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Hrubá motorika:  

5 dětí se jeví jako celkově neobratné, se špatnou hybnou souhrou. 

 

Jemná motorika :  

8 dětí má nesprávný úchop,  

u 6 dětí je úchop spastický, neuvolněný (může jít o doprovodný projev hyperkinetické poruchy),   

5 dětí je v kresbě postavy na úrovni hlavonožce.  

13 dětí má nedostatek v motorice orofaciální oblasti. 

 

Předpoklad 5: 

Předpoklad toho, že každé dítě bude mít problém v některé ze skupin úkolů (percepcí) se splnil.  

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Graf č. 11 Počet chybných úkolů u jednotlivých dětí 
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Jak je patrné z grafu, nejméně chybovalo dítě 1, přesto mělo 2 úkoly hodnoceny jako chybné. 

Nejvíce chybných úkolů bylo vyhodnoceno u dítěte 18, toto dítě chybovalo ve 14 úkolech 

z možných 18. 

 

Reedukační program 
 
Cvičení ovlivnilo – tak, jak je koncipováno -  všechny jazykové roviny řeči. Pomohlo rozvoji 

jazykové struktury projevu –  mluvním vzorem učitelky nebo nutností slovního popisu obrázku, 

nutilo děti používat např. různé slovní druhy v náležitém tvaru či čase, při individuální práci byl 

větší prostor na upozorňování dítěte na případné dysgramatismy. Cvičení obohatilo slovní zásobu 

(lexikální rovina), děti musely vybírat obrázky dle slovních instrukcí i sami povídat co na obrázku, 

z okna nebo na stěně vidí (pasivní i aktivní). Přestože cvičení neobsahuje reedukace hlásek, rovina 

foneticko-fonologická je zde zastoupena v oblasti cvičení například fonematického sluchu. Vliv     

na poslední z rovin řeči – pragmatickou je dán vztahem učitelky a dítěte jako dvou komunikačních 

partnerů, dítě může použít řeč k regulaci dění ve svém okolí. 

V teoretické části je  popsán vztah mezi myšlením, senzomotorikou a sociálním prostředím na vývoj 

řeči. Potvrdilo se tedy, že budeme-li rozvíjet zmíněné oblasti, rozvineme tím i řeč. Bylo by dobré 

znovu připomenout: oblast zrakové percepce posílena asi o 40%, oblast sluchové percepce o 42%     

a intermodální výkony stouply oproti stavu před cvičením o 34 %. Samozřejmě není možné 

zapomenout na sociální interakci učitelka – dítě – rodič. Učitelka (pomocí „domácích úkolů“) vede 

rodiče k tomu, jak má s dítětem pracovat, poskytuje témata pro vzájemnou komunikaci, náměty      

na společnou hru. Je samozřejmé, že ne vždy padne na „úrodnou půdu“ a úkoly i s notýsky se vracejí 

nepoužity, ale vždy alespoň část rodičů spolupracuje. 

Protože program není koncipován pro cvičení oblasti motoriky a neobsahuje žádné cvičení, jež by 

cíleně rozvíjelo jemnou motoriku ruky a grafomotoriku (s vyjimkou motoriky mluvidel), byly pro 

nejstarší děti  v rámci reedukace nasazeny ještě některé prvky z programu Metoda dobrého startu od 

Jany Swierkoszové (píseň – pohyb – grafický vzor). 

V době závěrečné diagnostiky byla s dětmi (v rámci tématu Lidské tělo) kreslena lidská postava. 

Zadání bylo téměř shodné se zadáním v orientačním logopedickém vyšetření. Dívka, jejíž OLV je 

uvedeno jako vzorové v příloze č. 3, v říjnu 2006 nakreslila hlavonožce (viz příloha č. 4) a nyní, o 5 

měsíců později, vytvořila dvoudimenzionální kresbu se znázorněním nohou, rukou i všech částí 

obličeje. (viz příloha č. 5). Podle nasazení jednotlivých částí těla lze usuzovat i na značný pokrok   

ve vizuomotorice. (V závěrečné poprogramové diagnostice byla chyba překřížení zaznamenána 4x, 
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v případě rozšíření silnice však projede bez zastavení, nervozity a křížení.) I podle kreseb ostatních 

dětí, jež neabsolvovaly prvky cvičení J. Swierkoszové, a přesto jejich kresba zaznamenala pokrok – 

byť již ne tak rapidní – například v uvolněnějším projevu nebo v členění postavy, je možné 

usuzovat, že jednotlivé hry a činnosti  (mimické, hry s prsty nebo různé skládanky) sloužící prvotně 

například ke cvičení zrakové percepce, poslouží velice dobře k rozvoji dalších funkcí.  

 

 

Předpoklad 6 : Předpoklad, který byl převzat z knihy B. Sindelárové, říká, že po 5 měsících 

intenzivního cvičení programu B. Sindelárové počet obtíží v úkolech ověřujících úroveň dílčích 

funkcí klesne nejméně o 50%. Tento předpoklad se bohužel nepotvrdil. Výsledky zrakové percepce 

se zlepšily o 38%, sluchové percepce o 42%, intermodality o 34%. Je však třeba vzít v úvahu 

věkovou skupinu, s kterou bylo cvičení prováděno a potom je možné považovat výsledky za velmi 

dobré. 

 

Je možné se domnívat, že celkově lze nasazení a výsledky programu B. Sindelárové – Předcházíme 

poruchám učení hodnotit jako úspěšné. Přestože je program koncipován pro předškolní věk a první 

třídu základní školy, je možné – dle mého názoru – ho individuálně modifikovat a s úspěchem 

používat již pro děti od 4 let. Jejich funkce, ať již nějakým způsobem narušené, nedozrálé                

či naprosto v mezích normy, budou stimulovány a rozvíjeny nenásilnou hravou formou. I kdyby  

výsledek cvičení nedosáhl „našich“ 30 – 40% zlepšení a byl jenom 10%, pořád to bude posun 

dopředu a možnost harmonického a bezproblémového rozvoje pro dítě. 

 

7 Závěr 

Teoretická část bakalářská práce se snažila podat základní přehled o ontogenezi řeči. Přestože 

neexistuje přesná norma vývoje komunikačních schopností, měla by mít každá učitelka mateřské 

školy, logopedická asistentka zejména, alespoň základní orientaci v jednotlivých fázích, popřípadě 

vědět o možných úskalích, na která může dítě v průběhu řečového vývoje narazit. Musí se orientovat 

alespoň v základních metodách diagnostiky a výsledky diagnostiky využít ve vhodných programech 

reedukace tak, aby následná péče nesměřovala pouze na nápravu hlásek, ale aby obsáhla všechny 

faktory, které se na rozvoji řeči podílí.  

Cílem teoretické části proto bylo shrnutí poznatků z oblasti ontogeneze řeči, tak jak na ni pohlížejí 

různí autoři. Byly zmíněny vývojové fáze řeči, jak je zmiňuje Lechta, jazykové roviny z pohledu 

např.Lechty, Klenkové nebo Kutálkové, faktory, které ovlivňují vývoj řeči byly utříděny podle 
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poznatků z publikací Lechty, Sováka nebo Křišťanové. Diagnostická část pak vycházela zejména 

z prací Švingalové a Tomické. 

Ze všech zmíněných teoretických poznatků vycházela praktická část bakalářské práce, jejímž cílem 

bylo ověření schopnosti samostatného provádění orientačního logopedického vyšetření a možnosti 

jeho využití v praxi učitelky mateřské školy – logopedické asistentky, pro stanovení předběžné 

logopedické diagnózy, následných postupů a reedukačních metod tak, aby byly nedostatky ve vývoji 

(nejen) řeči postupně a nenásilně odstraňovány popřípadě jim bylo předcházeno. Cílem praktické 

části bylo také ověřit vhodnost nasazení programu B. Sindelárové – Předcházíme poruchám učení 

pro reedukaci narušené komunikační schopností u dětí ve věku 4 – 6 let.  

Domnívám se, že cíle ověřit schopnost samostatného provádění orientačního logopedického 

vyšetření bylo dosaženo. Cíle, prostředky a postupy jednotlivých zkoušek jsou popsány v příloze     

č. 1. Pro potřebu zmíněného vyšetření byl vytvořen záznamový arch, který je prezentován jako 

příloha č. 3 včetně záznamu jednoho ukázkového vyšetření. OLV bylo provedeno u 22 dětí,            

na základě jeho výsledků a další práce týmu odborníků byla zřízena v mateřské škole speciální třída 

pro děti s narušenou komunikační schopností, kde bylo zapsáno 18 z celkového počtu 22 

vyšetřovaných. 

Díky zřízení speciální třídy se naskytla možnost – materiální i personální – poskytnout dětem 

veškerou možnou péči nejen skupinovou, ale hlavně individuální. Logopedická diagnostika zde byla 

rozšířena o diagnostiku deficitů dílčích funkcí, tak jak ji nastínila B. Sindelárová ve své publikaci 

Předcházíme poruchám učení. Diagnostika dílčích funkcí umožnila ještě hlubší náhled na úroveň 

rozvoje funkcí, které s řečí úzce souvisí. Záznamový arch pro zjišťování deficitů v dílčích funkcích 

je vložen jako příloha č. 2. Na základě výsledků zmíněné diagnostiky bylo rozhodnuto, pro 

individuální práci zařadit program nácviku B. Sindelárové – Předcházíme poruchám učení, který má 

za úkol rozvíjet oblast zrakové a sluchové percepce a intermodalitu  

V druhé části práce je zdokumentován nesporně pozitivní vliv programu na rozvoj řeči u dětí již       

od 4 let. Po 5 měsících intenzivní práce bylo prokázáno průměrně 35% zlepšení v jednotlivých 

oblastech percepce a intermodality, cvičení ovlivnilo nejen cílené oblasti, ale druhotně i například 

jemnou motoriku a grafomotoriku (viz.kresba, příloha č. 4, příloha č. 5), přestože cvičení motoriky 

jako takové neobsahuje.  

Cvičení bylo vyhodnoceno, avšak nebylo  ukončeno a je v něm pokračováno pomocí dalších 

rozšiřujících her a námětů z vlastních nápadů, stále ale podle vzoru B. Sindelárové. O něco větší 

důraz je v další práci kladen na procvičování zrakové percepce, která v závěrečné diagnostice 

prokázala více nedostatků oproti ostatní oblasti.  
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Náměty jednotlivých cvičení by bylo dobré modifikovat tak, aby byly využitelné nejen pro 

individuální práci, ale i pro práci se skupinou dětí, u některých činností to možné je i nyní, ostatní by 

bylo třeba mírně upravit. Celé cvičení by bylo jistě možné zabudovat i do Rámcového výchovného 

programu, ať již třídního či školního a začlenit jeho diagnostickou část do individuálních diagnostik 

jednotlivých dětí. Poskytne o schopnostech dítěte mnohem širší představu nežli to, zda si umí 

zavázat tkaničku či napočítat do 5. 

V práci bylo použito výsledků diagnostiky malého vzorku dětí, není ji proto možné aplikovat pro 

širokou skupinu 4-6 letých dětí. Vypracování hlubší diagnostiky základních funkcí pro rané věkové 

skupiny a předškolní věk je dosud neřešený úkol. 

Bakalářská práce byla velkým přínose pro mou praxi učitelky speciální třídy mateřské školy. 

Poskytla mi poznatky a návody pro hlubší a přesnější diagnostiku, následně pak poskytla základy 

metodiky  reedukace. Metodika B. Sindelárové je základem, na kterém, jak doufám, do budoucna 

vyroste program námětů a činností uzpůsobený věku a využitelný např. i pro skupinovou práci, 

popřípadě propojený s třídním rámcovým programem. 

 

8 Navrhovaná doporučení 

 
Pro mateřskou školu: 
 
V rámci komplexnosti reedukace narušené komunikační schopnosti nesmíme zapomenout                

na samotnou nápravu hlásek. Ta je prováděna individuálně s logopedickou asistentkou pod 

dohledem supervizora z SPC. Logopedická asistentka se řídí jeho doporučeními a návrhy postupů, 

případně s ním konzultuje nejasnosti či potíže vzniklé v průběhu nápravy. Pravidelně po půl roce, 

supervizor kontroluje postupy a výsledky práce jednotlivých dětí, o čemž podává písemnou zprávu  

a další doporučení. 

Čtyři děti byly doporučeny ke klinickému logopedovi – logopedická asistentka v tomto případě 

spolupracuje i s ním. 

V průběhu nácviku programu B. Sindelárové se děti setkávají i s prvky jiných stimulačních či 

reedukačních programů, je nutné dbát na to, aby nebyly přetěžovány, volit zátěž odpovídající věku, 

možnostem, náladě i např. momentálnímu zdravotnímu stavu. 

Uživatel programu J. Swierkoszové by měl projít výcvikem s následnou supervizí, bylo by vhodné, 

aby některá z logopedických asistentek tímto programem prošla.  
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Pro logopedické asistentky: 

 

Jak již bylo zmíněno, program B. Sindelárové je určen pro děti v předškolním roce a v první třídě 

základní školy, je nutné ho pro práci s dětmi od 4 let modifikovat dle individuálních možností           

a schopností dítěte, popřípadě náležitě upravit motivaci nebo pomůcky (např. zvětšit plochu papíru    

u „jízdy“po silnici). Program cvičení byl prováděn celý, bez rozlišování jednotlivých oslabení, 

neoslabené funkce byly stimulovány. 

Pro rozvoj motoriky mluvidel byl zvolen program vycházející z knihy A. Kittel – Myofunkční 

terapie (1999) a individuálně využíván dle aktuální potřeby dítěte. 

Pro předškoláky se na základě výsledků vyšetření motoriky jevilo jako vhodné přidání některých 

prvků  pro rozvoj jemné motoriky a grafomororiky vycházejících z programu Jany Swierkoszové – 

Metoda dobrého startu (1998).  

Jana Swierkoszová, která tento program zpracovala na základě programu polské autorky Marty 

Bogdanowicz, píše: „Metoda dobrého startu sleduje rozvoj psychomotoriky ve všech aspektech 

v součinnosti se sférou emocionálně motivační, přispívá k rozvoji řeči. Cvičení u dětí s normální 

psychomotorickou úrovní rozvoj aktivizují, u dětí s poruchami vývoje upravují nepravidelně           

se rozvíjející funkce. Metoda je zpracována do 25-ti lekcí s dostatečným výběrem modelových 

situací, respektuje individualitu dítěte i možnosti učitele, poradenského pracovníka apod. Akceptuje 

aktuální odborné poznatky a reálnou situaci poraden, škol.“ 

 

Koncepce programu: Hlavním motivem je píseň. Od ní se odvíjí příběh a pohyb. Znakem každé 

písně je grafický vzor, který odpovídá určitému rytmu. Postupně je zdokonalována motorická            

a senzomotorická koordinace, manuální zručnost, ovládání mluvidel a lateralizace. Vrcholem cvičení 

je reprodukce grafického vzoru s hudebním doprovodem a zpěvem. 

Spojení rytmu se zpěvem a grafickým vzorem se jeví jako vhodné také z důvodu výskytu nebo 

sklonu či rodinného zatížení dětí balbucies. V metodě je obsažen nácvik pravolevé a prostorové 

orientace, zrakové vnímání grafického vzoru vyžaduje zaostření oční čočky, nutnou koncentraci 

pozornosti, rozvoj v oblasti vizuální diferenciace a vizuální integrace i dílčí schopnost, která 

ovlivňuje efektivitu zrakové práce, a to je zralost očních pohybů. 
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Pro rodiče 

 

Rodiče byli seznámeni s výsledky orientačního logopedického vyšetření a vyšetření deficitů 

v dílčích funkcích. Bylo nutné jim vysvětlit způsob další práce s dětmi i požadavky na spolupráci 

z jejich strany. Rodiče dětí, kterým byla doporučena návštěva klinického logopeda, popř. jiného 

odborného pracoviště si jeho návštěvu sjednávají individuálně. Rodičům byla vysvětlena nutnost 

krátké (postačuje i 5 minut), ale každodenní práce s dítětem v klidném a chápajícím prostředí bez 

zbytečných stresů. 
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Příloha č. 1 

 Dílčí zkoušky orientačního logopedického vyšetření 

1 Anamnéza 

 V anamnéze, podle Klenkové (2000, s. 46) zjišťujeme základní osobní, rodinné údaje i sociální 

prostředí dítěte. Rozlišujeme anamnézu rodinnou a osobní. V rodinné anamnéze se zajímáme        

o nejrůznější poruchy (řečových orgánů, výslovnosti, sluchu, hlasu, levorukost) a nemoci.              

V osobní anamnéze zjišťujeme průběh těhotenství, porodu, vývoj dítěte v raném dětství, kdy 

začalo sedět, chodit, kdy se objevila první slova, věty, prodělané nemoci, úrazy, operace apod. 

Snažíme se zjistit i sociální podmínky rodiny, vztah dítěte k sourozencům, rodičům, kamarádům 

ve škole i v okolí. Pokusíme se zaznamenat, zda má dítě doma správný řečový vzor, vyskytuje-li se 

bilingvismus. Jak probíhalo období fyziologických obtíží v řeči dítěte, jak na ně reagovala rodina, 

okolí, zda existuje možnost neurotizace dítěte apod. Zjišťujeme, zda rodina stimuluje řečový vývoj 

dítěte, zda dítě citově nestrádá. 

2 Orientační vyšetření sluchu 

Sluchový analyzátor, zdůrazňuje Klenková (2000, s. 46), je nejdůležitějším smyslovým 

analyzátorem při vytváření a rozvoji řeči. Účast sluchu je důležitá při vnímání, rozumění i při 

řečové produkci. Bez sluchu se řeč nemůže vyvíjet přirozeným způsobem. 

Sluchová vada negativně ovlivňuje vývoj řeči a může se projevovat i různými poruchami chování. 

Sluchové vady se mohou dokonce zaměnit s mentální retardací. Proto je důležité před posouzením 

stavu řečového vývoje dětí zjistit výkonnost sluchu. Také je důležité si všímat, zda 

• se dítě při rozhovoru neobrací k osobám, se kterými rozmlouvá, stále stejným uchem, 

• nápadně nepozoruje ústa osob se kterými rozmlouvá, 

• opakovaně se nevyptává na instrukce  

 

Orientační vyšetření sluchu (Klenková, 2000, s. 47) provádíme v tiché místnosti. Vyšetřujeme 

šeptanou a hlasitou řečí. Dítě postavíme při šeptané řeči na vzdálenost 6 m, hlasitou řečí               

na vzdálenost 8-10 m. Dítě postavíme bokem k nám, náš pomocník dítěti zakryje oko z naší strany 

a nenásilně zahluší zvukovod druhého ucha. Když dítě neumí správně zopakovat vyslovená slova, 

zmenšíme vzdálenost mezi ním a námi. Zaznamenáváme si vzdálenost, ze které dítě slyší všechna 

slova, zda slyší lépe slova složená z hlubokých nebo vysokých hlásek. 
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Sluch je v pořádku, když slyší šeptanou řeč na 6 m, hlasitou řeč z 8 - 10 metrů. Sledování lepšího 

slyšení hlubokých nebo vysokých hlásek (tónu) je důležité při určení různého typu sluchové vady. 

Při poruše převodního ústrojí slyší dítě málo hlavně tóny hluboké. Bude tedy špatně slyšet slova     

s hlubokými hláskami. Nedoslýchavý při poruše labyrintu slyší vysoké zvuky, špatně je rozeznává 

a poznává. 

Z rozdílnosti různého typu sluchové vady vyplývá, že nedoslýchavý s poruchou převodní poměrně 

dobře  

rozeznává slova pronášená mluvou hlasitou i šeptanou (obojí slyší z přibližně stejné vzdálenosti), 

zatímco nedoslýchavý s poruchou labyrintu špatně rozeznává vysoké tóny, tedy i šepot. (Slova      

s hlubokými hláskami např.: mouka, bouda, bába, buben, káva, máma. Slova s vysokými hláskami 

např.: čaj, čas, nos, noc, cvičí, léčí, tisíc, měsíc, šest.) 

Takový způsob vyšetření sluchu je jen orientační, při sebemenším podezření na nedostatek sluchu 

odešleme dítě na odborné vyšetření (foniatrické oddělení, případně oddělení ORL).     

3  Orientační vyšetření fonematického sluchu 

Fonematický sluch je schopnost diferencovat nejmenší funkční jednotky jazyka (fonémy), které 

mohou rozlišovat význam slov. 

Schopnost fonematické diferenciace je základním předpokladem správného řečového vývoje. Bez 

toho, aby se dítě naučilo poslouchat, vydělovat a diferencovat zvuky řeči, nemůže správně 

vyslovovat, obzvláště znělé a neznělé hlásky a sykavky. Schopnost fonematické diferenciace je 

nutné ovlivňovat také u dětí s opožděným vývojem řeči, ve škole potom u dětí s dyslexií. 

V logopedické praxi se k vyšetření fonematického sluchu využívá test Škodové a kol.  

K orientačnímu vyšetření můžeme použít dvojice obrázků, jejichž název se odlišuje vždy jedním 

fonémem (např. obrázky pila - bila, myje - pije, nos -noc, kos - nos, kráva - tráva, myška – miska) 

Sledujeme, zda dítě ukáže vždy námi požadovaný obrázek, zda je schopno rozlišovat slova, ve 

kterých foném změníme. (Klenková, 2000, s. 47) 

Tomická (2002, s. 19) dělí zkoušky podle věku dítěte, rozšiřuje je o rytmizaci slov na slabiky       

(u dětí 5-6letých s rozlišením dlouhé samohlásky-prevence dysortografických obtíží), určování 

první hlásky ve slově, fonematickou diferenciaci obou řad sykavek a polosykavek a sluchovou 

analýzu a syntézu (děti 6-7leté). 
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4 Orientační vyšetření verbální sluchové paměti 

Zkouška zjišťuje krátkodobé sluchové paměti na slovní podněty. Je prováděna s cílem ověřit si 

schopnost dítěte zapamatovat si pojmy, vybavit si pojmy, udržet v paměti (přiměřeně věku) větu    

o určitém počtu slov. Dále schopnost naučit se a zapamatovat si básničku v daném sledu bez 

přehazování slov, či bez tvoření si vlastních slovních spojení v rýmovačce nebo básničce. Často 

v této zkoušce selhávají děti s opožděným vývojem řeči, tedy děti s oslabeným výkonem               

ve verbální složce intelektového výkonu. (Tomická, 2002, s. 27) 

V této zkoušce se nepoužívá obrázkový materiál, jde o zkoušku verbální paměti bez optické opory. 

Přestože Klenková tuto zkoušku nezařazuje, myslím si, že v dnešní době, kdy je komunikace mezi 

rodiči a dítětem stále omezenější, roste počet dětí mající deficit v této oblasti. Zmíněné nedostatky 

se ve škole mohou projevit v českém jazyce jako jeden ze symptomů dyslexie a dysortografie. 

 

5 Orientační vyšetření zrakového vnímání 

Ve vývoji řeči, připomíná Klenková (2000, s. 47) má význam i zrak. Spočívá v tom, že upevňuje 

sluchové vjemy. Důležitým doplňkem sluchového vnímání řeči je odezírání artikulace, mimiky, 

gestikulace. Při výchově řeči zrak kontroluje mluvidla jiných osob i vlastní (zrcadlo napomáhá při 

napodobení řečového vzoru), proto si u dětí musíme všímat výkonnosti zrakového analyzátoru. 

Nejčastější zrakovou vadou, která se u dětí vyskytuje, je krátkozrakost. Krátkozraké dítě dává 

hlavu nápadně blízko ke knize, k obrázkům ve škole, dělá chyby při opisu z tabule, z knihy atd. 

Proto při předkládání obrázků dítěti, při všech činnostech pozorně sledujeme, jak se na ně dívá. 

Když zjistíme tuto poruchu zraku již v mateřské škole, zajistíme odborné lékařské  vyšetření          

a zavčas tím zabráníme komplikacím ve škole. 

Tomická (2002, s. 28) ve zkoušce zrakové percepce zjišťuje schopnost rozlišování stejných a 

nestejných tvarů, figury od pozadí, poznávání chybějící části obrázku,sledování linie, zrakovou 

paměť. 

Nedostatky v této percepci se stejně jako v předchozí odrazí v možných obtížích v českém jazyce. 

6 Orientační vyšetření motoriky 

Jak již bylo několikrát zmíněno řeč a motorika se navzájem ovlivňují. Poruchy motoriky se 

promítají i do jemných mechanismů řeči. Neobratné děti mívají více vad výslovnosti než děti 
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pohybově průměrné. Ve výchově řeči je pohybová výchova úzce spjata s jazykovou výchovou a 

tím zároveň tvoří součást preventivní logopedické péče . 

Klenková (2000, s. 48) vyšetřuje hrubou motoriku, jemnou motoriku, koordinaci pohybu, přesnost 

a rychlost pohybů, motoriku mimického a artikulačního svalstva. Používá test Ozereckého. 

Vyšetření hrubé motoriky: 

• stoj na jedné noze, následně i s předpažením, 

• chůze dopředu, 

• přeskok dopředu i dozadu přes úzký pás papíru (10 cm široký), 

• hod míčem na cíl pravou a levou rukou, 

• kopnout do míče pravou a levou nohou. 

Vyšetření koordinace pohybů: 

• poskoky najedno noze, 

• poskoky do boku (doprava, doleva), 

• ukazováčkem se dotknout nosu, ucha, 

• současné kroužení oběma pažemi, 

• výskok snožmo, 

• chytání hozeného míče. 

Vyšetření rychlosti pohybu: 

• stavění věže z kostek, překládání zápalek ze stolu do krabičky, 

• bouchání do bubínku jednou, oběma rukama. 

Přesnost pohybu: 

• umísťování mincí do nakreslených kruhů (10 kusů), 

• obkreslování geometrických tvarů - trojúhelníku, čtverce, kruhu, 

• kreslení geometrických tvarů jen podle předlohy. 

Vyšetření jemné motoriky: 

• navíjení niti na cívku, 

• navlékání korálků na nit, 

• sbírání drobných mincí ze stolu a jejich předávání do druhé ruky, 

• kreslení jednoduchého domu, figury, 

• kroužení palci kolem sebe se sepnutýma rukama. 

Mimika - při vyšetření mimiky pozorujeme tvář dítěte při mluvě, všímáme si rozdílu v symetrii 

pravé a levé tváře, vyvoláváme úsměv, dáme svraštit čelo, „vycenit zuby“. 
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Při vyšetřování se snažíme, aby vše probíhalo zábavnou, hravou formou. Požadované pohyby při 

vyšetření hrubé motoriky, jemné motoriky i mimiky musí učitelka dětem napřed předvést. Všechna 

tato vyšetření poskytnou přehled o hrubé i jemné motorice dětí a budou východiskem pro 

pohybovou stimulaci a rozvoj pohybových aktivit. 

Tomická (2002, s. 15) se soustřeďuje na orientační zkoušku motoriky mluvidel jejímž cílem je 

zjistit pohyblivost všech částí mluvidel podílejících se na artikulaci hlásek. 

Ve své praxi volím spíše tuto variantu, neboť si myslím, že o úrovni hrubé motoriky, koordinace, 

rychlosti a přesnosti pohybů má každá učitelka představu z každodenních činností a her dítěte,     

na rozdíl od např.neschopnosti udržet jazyk za horními řezáky. 

 

7 Orientační vyšetření laterality 

Klenková (2000, s. 51) zmiňuje test laterality Matějčka a Žlaba, k orientačnímu vyšetření 

využívá několika Sovákových zkoušek. 

• Zkouška navlékání: dítě převléká silnou nit velkým ouškem jehly. Důležité není, která ruka drží 

nit a která jehlu, ale je důležité, která ruka vede pohyb (ať už nit proti jehle či jehlu proti niti). 

Vedoucí ruka je ta, která vede pohyb. 

• Zkouška stavění kostek: před dítě rozložíme na stole kostky, vyzveme je, aby postavilo věž. 

Staví-li levou rukou, je to známka levorukosti. Staví-li pravou rukou, sledujeme, jak klade 

poslední kostky a kterou rukou zachraňuje před dokončením věž, aby nespadla. Stává se, že 

bezděčně zachraňuje vystavěnou věž levou rukou i když začalo stavěl rukou pravou. Můžeme říci, 

že když dítě stavělo levou ruku, třeba jen v poslední fázi, jde o levorukost. Stavělo-li pravou 

rukou, je to buď vrozená pravorukost nebo pravorukost z přecvičovaného leváctví. 

• Zkouška dominance dolní končetiny: posouvání drobného předmětu, např. krabičky               

od zápalek, podél naznačené linky. Vedoucí končetina je ta, která krabičku posunuje, 

• Zkouška vedoucího oka: dítěti můžeme dát krasohled, ke kterému oku ho přiloží a prohlíží si 

obrazce, to je oko vedoucí. Také je možné dítěti nabídnout, aby se podívalo klíčovou dírkou ve 

dveřích. 

• Zkouška vedoucího ucha: pod stůl dáme budík a vyzveme dítě, aby pozorným nasloucháním 

zblízka určilo, na kterém místě pod stolem budík tiká. (Tato zkouška je však nepřesná, je jen 

orientační.) 

• Zkouška kreslením a psaním: před dítě položíme tužku a papír rozděleny čárou na dvě 

poloviny tak, aby mohlo dosáhnout na papír stejně pravou i levou rukou. Vyzveme je, aby 
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nakreslilo domeček na jednu polovinu papíru. Potom je požádáme, aby nakreslilo na druhou 

polovinu papíru domeček. První kresbu zakryjeme, nebo papír přehneme, aby dítě nemohlo přesně 

obkreslovat. Školáci se pod každou kresbu podepíší tou rukou, kterou kreslili. Při hodnocení si 

všímáme, kterou rukou začalo dítě kreslit: pravák začíná pravou, levák podporovaný a správně 

vedeny začne levou, ale procvičovaný, potlačovaný levák se nutí sám vzít tužku do pravé ruky       

a začínal kreslit pravou. Obě kresby porovnáme. Hodnotíme pevnost linií v kresbě, a také bohatství 

detailů kresby. Některý přecvičovaný levák nakreslí domeček sice pevnými a výraznými tahy 

pravou rukou, ale kresba levou rukou ukáže více podrobností (kytku v okně, více oken, zahrádku    

a plot apod.), i když jsou tahy nerovné, slabé, tj. neprocvičované.  

8  Orientační vyšetření výslovnosti 

Klenková (2000, s. 49) provádí formou rozhovoru s pomocí obrázků, pohádky apod. Dítě do 

mluvního projevu zásadně nenutíme. Vyšetřujeme hlásky v pozici na začátku, uprostřed a na konci 

slova. Postupujeme od hlásek artikulačně snadnějších k obtížnějším.  

Slova k vyšetření výslovnosti jak je předkládá Klenková (2000. s. 50), vypracoval Štěpán, (je 

vhodné slova doplnit obrázky): 

a - máma, bába, pán, padá, mák, mává o - mámo, bábo, bonbon, Oto, boty  

u -  mámu, umí, buchtu, 

ou - mouka, moucha, bouchá, jedou, 

e   - máme, dáme, vedeme, meleme, med 

i    - mami, myje, mýdlo, míchá, jí, jíme, 

ě   - Běta, pěna, pěkný, věnec, Květy, 

p   - Pepa, pije, pán, paní houpá, koupá, 

b   -  bába, Béďa, bonbon, buben, bubnuje, 

m  -  máma, máme, doma, umí, pumpa, mapa, 

f    - Fanda, fouká, fičí, fučí, hafá, 

v   - Véna, vana, voda, Eva, mává, baví, pivo 

j    - Jana, jáma, jíme, jede, mají, hajá, taje, 

t    - táta, teda, ty, Ota, mete, vítá, pata, 

d   - Dana, dáme, doma dodá, Tonda, tady, tudy, voda, 

n   -  Nána, nemá, noha, Hana, buben, venku, 

i    -  ticho, tiká, tělo, nitě, chytí, kotě, 

ď  -  děda, dělá, děti, vidí, chodí, lodě, 
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ň   - někdo, nikdo, není, hodní, Toník, koně, káně, voní, 

l    - láme, lampa, lepí, Láďa, mele, málo, jablko, kluci, 

k   - Kája, mouka, koník, oko, káva, kámen, kape, kouká, 

g   - Gusta, guma, gól, galoše, Olga, vagón, 

ch - chata, chytá, chyba, chová, Michal, ucho, moucha, 

h   - Hana, houpá, houby, hajá, noha, tahá, váhy, ouha, 

c   - cena, cely, cinká, více, ulice, konec, nic, 

s   - sedí, sype, sova, Standa, mísa, maso, husa, pes, nos, 

z   - zima, zebe, zelí, zajíc, koza, kazí, váza, vozí, 

c   - čelo, čichá, čenich, koláče, míč, čokoláda, 

s   -  šije, šedý, šaty, šátek, Dáša, kaše myška 

z   - žába, žije, žene, žito, běží, leží, váže, žížala, 

r    - ruka, rána, troubí, metr, Petr, hadr, cukr, dobry, 

ř    - řeka, říká, řada, řeže, hoří, vaří, šetří, křivý. 

 

Tomická (2002, s. 14, 23, 25), na rozdíl od Klenkové, v orientačním logopedickém vyšetření 

samostatně provádí ještě orientační vyšetření slovní zásoby, řečového projevu a dýchání. 

9 Orientační vyšetření slovní zásoby 

Zjišťuje zda slovní zásoba odpovídá věku dítěte. 

Sledujeme pasivní slovní zásobu – dítě dle našich pokynů vybere obrázek, 

aktivní slovní zásobu – dítě pojmenuje ukázaný obrázek, případně roztřídí a komentuje. Soubory 

obrázků jsou připraveny tak, aby zachycovaly slovní druhy, které by dítě v daném věku mělo 

používat. 

10 Orientační vyšetření gramatické roviny řeči 

Všímá si  slovních druhů, které dítě užívá, jak vypadá stavba věty, zda již hovoří v souvětí, sleduje 

zda se neobjevují přesmyky slabik nebo agramatismy. 

11  Orientační vyšetření dýchání 

Sledujeme dítě při řečovém projevu a zjišťujeme jeho dechovou ekonomii, který typ dýchání 

převládá a jaká je síla výdechového proudu. 
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Při hodnocení stavu dýchání bereme v úvahu i možný vliv adenoidní vegetace. 

Pokud dítě dýchá povrchně, mělce a krátce, je potřeba do navrhovaných opatření zařadit              

do předartikulačních cvičení i nácvik správného dýchání. 

 

 

 

Rodič (zákonný zástupce): 

- musí souhlasit s vyšetřením 

- měl by být vždy přítomen vyšetření, pokud nemá zájem  být přítomen, je třeba mu předložit 

k podpisu souhlas s vyšetřením 

- měl by být seznámen s účelem vyšetření, a to způsobem přiměřeným jeho komunikačním 

schopnostem 

-  měl by být jako první seznámen pro něho srozumitelným způsobem s výsledky vyšetření, 

přičemž interpretace musí být citlivá, ale zároveň vždy na profesionální úrovni (pečlivě zvážíme 

každé slovo) 

- má právo zvážit další navrhovaná doporučení a rozhodnout se, kterému dalšímu odborníkovi 

bude či nebude zaslána zpráva z vyšetření 

 

V rámci spolupráce by pak měl rodič naopak dodržet tato doporučení: 

- podat co nejpřesnější anamnestické údaje 

- neměl by zasahovat do průběhu jednotlivých zkoušek 

- měl by se podílet na sestavení logopedického plánu reedukace 

- měl by se aktivně podílet na přímé logopedické nápravě dle doporučení logopeda. Je však nutné 

zvážit a zohlednit všechny možnosti zákonného zástupce (např. časové možnosti, rodič s vadnou 

výslovností by neměl provádět logopedická reedukační cvičení s dítětem apod.). 
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Příloha č. 2 

Dílčí zkoušky zjišťování deficitů v dílčích funkcích 
 

Brigitte Sindelarová – Předcházíme poruchám učení 

 
1. rozdíly v párových obrázcích 
celkem obrázků 10 
správně 
chybně 
2. Rozdíly v párových tvarech 
celkem tvarů 10 
chybně 
3. Ukryté tvary 
celkem tvarů 10 
chybně 
4. Rozdíly mezi dvěma slovy 
celkem slov 10 
chybně 
5. Rozdíly mezi dvěma slovy nemající smysl 
celkem slov 10 
chybně 
6. Ukrytá slova 
celkem slov 10 
chybně 
7. Spojení mezi viděným a slyšeným vjemem 
celkem obrázků 5 
chybně 
8. Spojení mezi slyšeným a viděným vjemem 
celkem obrázků 5 
chybně 
9. Paměť na obrázky 
celkem obrázků 8 
chybně 
10. Paměť na tvary 
celkem obrázků 8 
chybně 
11. Paměť na řadu slov 
celkem slov 4 



 70

chybně slova 
chybně pořadí 
12. Paměť na řadu slabik 
celkem slabik 4 
chybně slabiky 
chybně pořadí 
13. Zapamatovat si obrázky, vyjádřit je slovy 
počet obrázků 
chybně 
14. Zapamatovat si slova, vyhledat k nim obrázky 
počet obrázků 4 
chybné pořadí 
15. Pohotovost mluvidel 
počet slov 10 
chybně 
16. Koordinace ruky a oka při psaní 
silnice 5x 
chyba překřížení 
17. Vyhledávání obrázků 
počet hvězd 15 
nezaškrtnuto 
18. Vyhledávání slov 
počet slov 10 
chybně 
19. Vnímání vlastního těla a prostoru 
celkem postojů 10 
chybně 
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Příloha č. 3 

 Záznamový formulář orientačního logopedického vyšetření 

 

1 ANAMNÉZA 

a) anamnéza osobní 
Pohlaví: ženské 

Věk: 4 roky 3 měsíce 

Těhotenství                             normální 

porodní váha a míra dítěte              2,8 kg, 48 cm 

období těsně po porodu                 v normě 

kojení-délka                                8 měsíců 

jak dlouho mělo dítě dudlík         do 2 let 

kdy sedělo dítě bez opory            8 měsíců 

zda proběhla fáze lezení             ano    

kdy se objevily první kroky        13 měsíců 

 

hygienické návyky - do kdy bylo dítě plenováno, enuréza primární nebo       pleny asi do 2 let 

sekundární, enkopréza primární nebo sekundární...  

spánek - klidný, s otevřenými - zavřenými ústy, výskyt nočních děsů             klidný 

preferované a odmítané hry...                                                              ani preferované ani odmítané 

problémy okolo jídla: vybíravost, loudavost, problémy při polykání či žvýkání   loudání u jídla 

potravy,  

jak dlouho bylo dítě krmeno z láhve,                                             do 1 roku 

od kdy tuhá strava                                                                od 1 roku 

od kdy jedlo samostatně                                                       od 2 let 

dentice - první, druhá nebo probíhá výměna, rovnátka        první 

hlasové problémy - má častý chrapot...                                  ne 

prodělané nemoci, úrazy, operace                                          ne 

je dítě medikováno a čím                                                        ne 

od kdy je dítě umístěno v kolektivním zařízení                      od 3 let 

jaká je jeho adaptace na změnu prostředí                               v normě 

aktuální tělesné dispozice - současná váha, míra                   23kg, 110cm 
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hledisko řečového vývoje : 

první křik - byl spontánní nebo bylo dítě přidušeno             spontánní 

doba a průběh broukání a žvatlání                                         běžný, broukání od 6 měsíců 

první slova-kdy a jaká                                                           10 měsíců – máma, táta, bába 

první věta-kdy a jaká                                                              ? 

první říkadlo...kdy a jaké                                         2 roky Byla jedna babka 

kdy první otázky typu - Co je to?                             2 roky 

 

 

kdy první otázky typu - Proč?                                 2,5 roku 

zájem o komunikaci                                                 od 1 roku 

zájem o básničky, říkanky a písničky - které konkrétně zná a umí                převážně písničky 

                                                                                                                         běžně známé 

mluví spontánně s dospělou osobou - vyhýbá se komunikaci s dospělými     spontánně 

 

je-li vada výslovnosti u dítěte, vědí rodiče, které hlásky dítě vadně vyslovuje,zvláštnosti mluvy 

ano uvědomují si 

 

zdál se rodičům vývoj řeči opožděný, např. vzhledem k vývoji řeči u sourozenců 

nejprve předčasný a rychlý 

 

jak hodnotí rodiče slovní zásobu dítěte                               dostatečná 

 

bylo dítě někdy již logopedicky vyšetřeno a kde                  ne 

 

 

b) Rodinná anamnéza 
 

věk a vzdělání obou rodičů            - otec 32 let, středoškolské vzdělání, matka 33 let vysokoškolačka 

úplná či neúplná rodina                -  úplná rodina 

počet sourozenců                             - 1 
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majetkové poměry ve smyslu bydlení, soukromí - vlastní pokoj      - vlastní pokoj 

zájmy a mimoškolní aktivity dítěte                    - míčově hry 

logopedické problémy u rodičů                          - u rodičů ne, u prarodiče balbuties 

logopedické problémy u sourozenců                  - bratr hláska Ř až v 8 letech 

zátěžové nemoci v rodině                                     - ne 

průběh dne v rodině -  prostor ke společné komunikaci, čtení pohádek, prohlížení  knížek, příp. 

pouze sledování televize, 

- společná komunikace, čtení pohádek, knihy, televize velmi omezeně 

 

počítač a jeho využívání dítětem                -  omezeně na malování 

 

 

společné rituály - stolování, pohádka         -  pravidelně stolování, povídání, pohádka 

na dobrou noc... 

      

 

jaké je pracovní vytížení obou rodičů, kdo bude provádět případnou   - běžná pracovní doba        

logopedickou nápravu s dítětem, jaké jsou časové možnosti rodičů          - náprava s matkou 

 

jaké konkrétní dětské knihy máte k dispozici doma                      - mnoho obrázkových knih, dětských 

knih 

nejoblíbenější: J. Lada Moje abeceda, Medvídek Pú, O krtečkovi 

 

 

2 ORIENTAČNÍ SLUCHOVÁ ZKOUŠKA 
 

5m – Vm – 5m 

5m – Vs – 5m 

 

3 ORIENTAČNÍ VYŠETŘENÍ MLUVIDEL 
 

Celkový pohled na obličej  - souměrný 
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Rty (souměrnost)                - souměrné, při úsměvu  levý koutek mírně zaostává 

Retní uzávěr v klidové poloze – povolený, při hře i spánku 

Poloha jazyka                        - v normě 

Skus                                       ? 

Stav dentice                           horní patro chybí(medové zuby) 

Patro                                      - v normě 

Uzdička                                 - v normě 

Způsob polykání potravy a tekutin, příp.slinotok – v normě 

4 ORIENTAČNÍ ZKOUŠKA DÝCHÁNÍ 
 

Typ dýchání                                         – mělké, povrchové 

Práce s výdechovým proudem –  

 - rychlé, slyšitelné                               - ano      

- řekne několik slov bez nádechu         -max.2 

- výdechový proud dostatečně silný pro tvorbu hlásek - slabý 

- neuniká výdechový proud laterárně                               - ne 

Nemluví dítě při vdechu                                                   - občas ano 

Nosovost                                                                           - ne 

 

5 ORIENTAČNÍ ZKOUŠKA MOTORIKY MLUVIDEL 
Rty – úsměv – koutky nahoru a dolů, zuby nejsou vidět. - ano 

Vycenit zuby – rty jsou oddálené.                                    - ne 

Přetažení hor. rtu přes horní řezáky, dolního rtu přes dolní řezáky, oddálení zubů  - ne 

Našpulení rtů - kapřík, zuby nejsou vidět.                             – s obtížemi                        

Našpulení rtů - do kroužku - zuby jsou vidět.                        - ano   

Zvednout horní ret co nejvíce k chřípí nosu.                          - ne 

Jazyk - vysouvat z dutiny ústní a zatáhnout do dutiny ústní,  - ano 

pohladit hrotem jazyka horní ret a dolní ret,                      - ne 

hrot jazyka dát za horní řezáky a za dolní řezáky              - ne 

čelistní úhel do maxima, pohyb hrotu jazyka za jedné strany na druhou         – ano  

čelistní úhel je l cm, přisátí hrotu a středové části na horní patro- koník – udržet několik vteřin,                                                                                   

- ne 
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vtlačit hrot jazyka mezi dolní ret a dolní řezáky - opička.    - ne 

Nafouknout obě tváře vzduchem a několik vteřin udržet.     - ne 

Nafouknout jednu tvář a vytlačit vzduchovou bublinu prstem, pak obě tváře.  - jednu ne, obě 

                                                                                                                                 ano                                  

6 ORIENTAČNÍ ZKOUŠKA ARTIKULAČNÍ OBRATNOSTI 
 

neprováděno 

7 ORIENTAČNÍ VYŠETŘENÍ FONEMATICKÉHO SLUCHU 
Rytmizace slov na slabiky.  - nejde 

 

do 5 let 

Zkouška dvojice obrázků s odlišným fonémem  

kosa - koza   lampa - rampa - ne   

pes - pec   prám - trám    

síla - žíla   puk - buk    

pece - peče - ne vije - bije    

líce - líže   válec - palec    

vázy – váží - ne  trčí - krčí - ne  

věšák – věžák - ne  topil - dopil    

liška – líčka - ne  noc - moc    

bača - basa   duby - zuby   

čapka – žabka - ne  tiká – tyká - ne    

miska – myška - ne  dýky – díky - ne    

lata - vata   nemá - němá  - ne  

 

Z 24 slov 11 nerozliší, zkouška musela být rozdělena do 3 částí –neklid roztěkanost 

 

fonematická diferenciace obou řad sykavek a polosykavek. 

4 – 5 let C, S, Z, C, S, Z (kočka - čččí, mašinka - ššš, čmelák - žžžž, cvrček - cccc, had - sss, moucha 

-zzzz). '                                          - kočka ano, ostatní problematické 
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8 ORIENTAČNÍ VYŠETŘENÍ VÝSLOVNOSTI 
 

SAMOHLÁSKY 

A - Adam, ano, máma, Dana, bac 

O - Ota, on, boty, Ola 

U - ucho, bum, bubák, bu-bu,                                            ano 

E - Eva, mele, dáme, mete, led 

I - indián, Ital, jí, jíme, holí, mísa. 

 

DVOJHLÁSKY 

AU - auto, au, fauly 

OU - ouvej, moucha, jedou, houpou, budou.                               ano 

 

SOUHLÁSKY 

1. ARTIKULAČNÍ OKRSEK 

P - Pepa, pá-pá, houpá, hopká, houpačka, hop 

B - bába, boty, buben, oba, obojek, dub                                       ano 

M - máma, med, doma, domov, domluví, dům 

F - fotí, Fanda, hafá, houfy, put, pit 

V - vana, volá, vlasy, mává, povalí, polívka, loví, pohov 

2. ARTIKULAČNÍ OKRSEK 

T - ty, táta, teta, mete, motá, matka, let, jet 

D -den, dám, hody, tudy, ledový, lednice, med, led 

N -na, noc, Dana, Lenka, lednový, len, den 

L - la-la, lak, léto, lino, lupen, loket, kolo, málo, holka, polka, vlak, pul, hul, kul       -ne 

C - cccc, cena, cape. Macek, ulice, kytice, leckdo, pec, moc                              - mezizubní 

S - ssss, sám, seno, maso, mísa, miska, louská, poslouchá, ves, les                    - mezizubní 

Z - bzzz, zima, zelí, zebe, koza, kozička, kůzle, mazel. mazlí, mez                    - mezizubní,  

                                                                                                                občas zaměňuje za Ž 

Č -čičí, čelo, čepka, peče, lečo, myčka, váleček, kopeček, hec, peč, počítač – umí,zaměňuje 
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Š - šššš, sála, šije, šnek, Máša, hoši, koště, myška, mašle, myš, piš                – umí,zaměňuje 

Ž - žžžž, žák, žena, žabák, žížala, může, kůže, možná, lež, věž                      – umí,zaměňuje 

R - rak, ruka, ryba, ráno, tráva, drak, mrak, kroupy, hrad, Jirka, sirka, vítr, Petr    - ne 

Ř - řeka, říká, věří, moře, třída, dříví, hřeben, křičí, Jirka, Mařka, věř, mír        - ne 

3. ARTIKULAČNÍ OKRSEK 

J - já, Jana, ježek, koleje, myje, moje, můj, tvůj 

Ť - ťuk, tik, ticho, tiká, chytí, letí, tělo, na plotě, gatě, leť, chyť, ťápe – umí, občas zaměňuje 

Ď -dík, díky, hodí, hladit, děda, dělá, děkuji, mládě, kotě                    – umí,občas zaměňuje 

Ň -nikdo, Nina, nic, ničí, honí, něco, někdo, něčí, koně                      – umí, občas zaměňuje 

4. ARTIKULAČNÍ OKRSEK 

K - kolo. Kaja, oko, mouka, holka, mák, koník 

G - ga-ga, guma, gól, vagón, Olga, bugy-bugy      - ano 

CH -ha-cha, chodí, chová, chleba, bacha, bouchá, buchy, buch 

5. ARTIKULAČNÍ OKRSEK 

H - ham. Hana, houká, váha, tahá, táhne, tah                            - uprostřed vynechává 

 

V řeči se objevují klony,  zvláště např. po dlouhodobější nemoci a znovunástupu do školky se jejich 

počet zvyšuje. 

9 ORIENTAČNÍ VYŠETŘENÍ SLOVNÍ ZÁSOBY 
činnosti                    - pouze základní 

vlastnosti                 - slabé 

využití předložek     - slabé  

nadřazené pojmy     - slabé 

protiklady                - ne 

souvislosti               - slabé 

přirovnání                - slabé 

 

Pasivní slovní zásoba  – odpovídající věku 

Aktivní slovní zásoba   - slabá 

 

10 ORIENTAČNÍ ZKOUŠKA ŘEČOVÉHO PROJEVU 
popis obrázku                                                    – holé věty 
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vyprávění dle obrázku                                       - ne 

volné vypravování na přiměřené téma.              - slabé 

jazykový cit - jablko - TO, banán - TEN, hruška - TA... - ano 

dramatizace pohádkového příběhu – dialog       – ne, zvyšuje počet klonů 

 

 

11 ORIENTAČNÍ ZKOUŠKA VERBÁLNÍ SLUCHOVÉ PAMĚTI 
 

Paci-paci , Polámal se mraveneček                   - nezná 

 

Zkouška věty: 

Hra na ozvěnu: 3 - 41eté dítě - 3 slovná věta    - zvládá, po 2. opakování nespolupracuje 

5 leté dítě - 5 slovná věta 

61eté dítě -6slovná věta. 

  

Prodlužovaná věta.                                           nezvládá – nerozumí – nechce ? 

 

Hra: Babička jede do Číny a do kufru jí dáme...        ne 

 

12 ORIENTAČNÍ ZKOUŠKA ZRAKOVÉ PERCEPCE 
 

vkládaní tvarů do stejných tvarových                                            - ano 

skládání půlených obrázků (3 leté děti), puzzle (5 - 71eté děti)     - půlené ano(malý počet) 

                                                                                                        - puzzle ne 

vyhledávání stejných tvarů v obrázcích (geometrické tvary),        - ne 

třídění stejných a nestejných tvarů,                                                - ano 

dotváření chybějících obrázků,                                                       - ne 

 

13 ORIENTAČNÍ ZKOUŠKA LATERALITY 
 

Zkouška stavění kostek                           – obě ruce 
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Zkouška zasouvání kolíčků                     – levá ruka 

Zkouška stříháním                                   – levá ruka 

Zkouška kreslením                                   - levá ruka 

Zkouška dominance oka                          - spíše pravé oko 

14 ORIENTAČNÍ ZKOUŠKA MOTORIKY A GRAFOMOTORIKY 
Použito výsledků z předchozí zkoušky 

 

Hrubá motorika a koordinace      - koordinace pohybů slabá, celkově neobratná, nejistá 

 

Jemná motorika                          - slabá, nevyhledává hry s drobnými materiály ani      

                                                     konstruktivní stavebnice, nemaluje                                                                                                      

Úchop                                          – správný ale příliš spastický 

 

Kresba                                          - hlavonožec   

 

 

15 SHRNUTÍ, NÁVRH LOGOPEDICKÉ PÉČE 
Jako největší handicapy vyšetřované dívky se jeví : rodinné zatížení balbuties 

                                                                       špatná dechová ekonomie 

                                                                       nedostatky v oromotorice a motorice 

                                                                       nedozrálý fonematický sluch 

                                                                       celková  roztěkanost a velmi krátkodobá  pozornost 

Problematické hlásky: H, L, R, Ř, diferenciace měkká-tvrdá, ostrá tupá. 

 

Návrh péče: 

Klinický logoped 

Logopedická asistentka – nácvik správného dýchání (dechový fotbal,foukání na hřbet ruky, brčkem       

do vody, prodlužování výdechu, usměrňování a posilování výdechového proudu, řetězce slov,...) 

Fonematický sluch – rozlišování nejprve přírodních zvuků, rytmizace, hra na tělo,... 

Stimulace jemné i hrubé motoriky, podpora grafomotoriky  – J. Swierkoszová –Metoda dobrého 

startu. 
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Oromotorika – A. Kittel – Myofunkční terapie – posilování jazyka a rtů, posilování zejména 

jazykového hrotu (průprava hlásky L) – domeček, kopeček, úsměv, špulení, natírání,... 

Vzhledem k věku a rodinné dispozici balbuties hlavně rytmizace, nespěchat s nápravou. 

 

Dívce bylo doporučeno zařazení do speciální třídy mateřské školy. Zařazena od ledna 2007. 
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Příloha č. 4 
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Příloha č. 5 
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Příloha č. 6   

 Záznamový formulář pro cvičení 

 

Předcházíme poruchám učení 

Soubor cvičení pro děti v předškolním roce a v první třídě 

 

1. Zrakové vnímání 

1. Co vidím z okna, Vidím,vidím,co ty nevidíš 
 
2. Třídění stavebnicových kostek, hřebíků, knoflíků  
zakryté předměty 
labyrint z nití 
 
3. Skupinové fotografie, plakáty 
karty z pexesa 
čtení z tapet 
zakrytý obrázek 
obtahování 
vyhledávání hvězdiček 
 

2. Sluchové vnímání 

1. Udělej krok, když uslyšíš své jméno 
udělej krok, když uslyšíš domluvené slovo 
moje teta má kočku 
Štěpán jí čokoládu 
 
2. Předčítání příběhu 
 
3. Rušení poslechu (ve třídě, kazeta) 
 

3. Přesné vidění 

1. obrázkové loto 
puzzle 
najdi dvojče 
dvojčata z papíru 
 
2. Dvojčata z papíru 2 
skládanka z novin 
skládanka z kusu látky (podložky na geometrické tvary) 
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3. Zkrášlování obrázku – spolu 
                                      - sám 
kde je zloděj 
kde je král 
hledej chybu 

4. Přesné slyšení 

1. Ali a Eli 
Ali, Eli a Ili 
Ali, Eli, Ili a Oli 
Ali, Eli, Ili, Oli a Uli 
 
2. Kašpárek se učí mluvit 
 
3. Kašpárek se učí nesmyslná slova 
 

5. Zapamatování viděného 

1. Vyhledej stavebnicovou kostku 
hra se sirkami – 3 
                       - 4 
                       - 5 
 
2. Zapamatuj si obrázek 
zapamatuj si karty 
zapamatuj si panáčka 
zapamatuj si postavený dům(mozaiku) 
 
3. Zapamatuj si tvary 
pexeso 
pexeso z tvarů 
 

6. Zapamatování slyšeného 

1. Slova v textu 
slova mezi ostatními slovy 
 
2. Balím si batoh 
 
3. Vymýšlíme povídku 
 

7. Intermodální kódování – zrak, sluch, pohyb 

1.Písně, kde se slova nahrazují pohybem 
Na tý louce zelený 
Skřítek Tomeček 
 
2. Tajná řeč 
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ještě tajnější 
 
3. Tajné obrázkové písmo 
ještě tajnější 
 

8. Posloupnost 

1. Navlékání korálků 
zaplétání copu 
zavazování tkaničky 
 
2. Splnit příkazy 
taneční kroky 
 
3. Hry s prsty 
(míčová školka,guma) 
tleskání v rytmu 
obrázkové seriály 
 
 

9. Koordinace ruka-oko 

1. Bitva 
házení míče na cíl 
 
2. Automobilový závod 
bitva 2 
slalom 
 
3. Rozmotej nitě 
 

10. Vnímání vlastního těla a prostoru 

1. Hra na vnímání těla a dotyků 
poznej předměty hmatem 
nakresli člověka 
 
2. hra na sochy 
loutka 
 
3. Loutka 2 
labyrint 
labyrint 2 


