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ÚVOD  

Tématem předložené bakalářské práce je „Logopedická prevence u dětí předškolního

věku“.  Téma  bylo  zvoleno  s ohledem  na  stále  častěji  se  vyskytující  problém  narušené

komunikační schopnosti u dětí předškolního věku. Zajímali jsme se hlavně o cvičení a hry,

které  se  provádí  v mateřských  školách  a které  souvisí  právě  s logopedickou  prevencí  již

v brzkém věku.

Cílem předložené bakalářské práce je zmapovat oblast logopedické prevence u dětí ve

věku 3-5 let a zjistit nejčastěji používané typy logopedických cvičení a her. 

V souvislosti  s výskytem  narušené  komunikační  schopnosti  u předškolních  dětí  se

v průzkumu zaměřujeme na úroveň logopedické péče v mateřských školách.

Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části bakalářské práce

se zabýváme problematikou komunikace a vývojem komunikačních schopností a logopedické

prevence.  V první  kapitole  vysvětlujeme  obsah  pojmu  speciální  pedagogika,  dále  také

popisujeme disciplíny speciální pedagogiky, věnujeme se základním pojmů, které souvisejí se

speciální  pedagogikou.  V druhé  půlce  první  části  vysvětlujeme  obsahu  pojmu  logopedie

a správný  rozvoj  řeči.  Pokračujeme  druhou  části,  kde  se  zabýváme  problematikou

komunikace  a vývojem  komunikační  schopnosti.  V  poslední  části  řešíme  logopedickou

prevenci,  se  kterou  souvisí  význam  předškolní  výchovy  v prevenci  poruch  řeči,  metody

logopedické  prevence,  odborníci  zabývající  se  logopedickou  péčí  a rámcový  vzdělávací

program v předškolním vzdělávání.  

Pro ověření předpokladů byla pro předloženou bakalářskou práci zvolena kvantitativní

strategie sběru dat. Průzkum, založený na užití metody dotazování a techniky dotazníku je

představen v praktické části bakalářské práce. Dotazníkové šetření je určeno pro pedagogy

oslovených mateřských škol. Získaná data jsou zpracována do tabulek. Cílem průzkumu je

potvrdit nebo vyvrátit předpoklady stanovené v této práci a na základě získaných dat stanovit

navrhovaná opatření.
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TEORETICKÁ ČÁST 

1. Terminologické vymezení speciální pedagogiky

Speciální  pedagogika  je  významná  pedagogická  disciplína,  zabývající  se  hlavně

výchovou,  vyučováním  a vzděláváním  dětí,  mládeže  i dospělých,  které  jsou  nějakým

způsobem  zdravotně  čí  sociálně  znevýhodněni  (nedostatky  v oblastech  rozumových,

smyslových,  tělesných,  či  s poruchou  chování  nebo  sociálních  vztahů).  Cílem  speciální

pedagogiky  je  co  nejlepší  začlenění  jedinců  do  běžného  sociálního  a pracovního  života

(Michalová 2006, s. 5).

Dle  Pipekové  ji  lze  definovat:  jako  vědu  o zákonitostech  speciální  výchovy,

speciálního  vzdělávání,  pracovního  a společenského  uplatnění  jedince,  který  trpí

handicapem,  nebo  znevýhodněním,  zdravotním  nebo  sociálním,  a proto  vyžaduje  zvláštní

speciální přístup (Pipeková a kol. 1998, s. 23). 

Pojetí speciální pedagogiky spočívá v normalizaci života osoby se znevýhodněním. Ve

své  podstatě  tedy  není  myšlenka  integrace  a  normalizace  izolovaná  pouze  na  jedince

s postižením. Snaží se o otevření hranic ve společnosti, efektivní propojení komunity osob se

znevýhodněním a většinového proudu.  Význam spočívá ve výchově obou skupin populace.

Zdravých i postižených (Műller 2001, s. 17). 

Speciální pedagogika dle (Vašek 1992, s.7): dosahuje především svých socializačních

cílů  prostřednictvím  pedagogických  prostředků,  tj.  výchovou  a vzděláním,  i když  zde  jsou

využívány některé dílčí terapeutické postupy, defektologie za pomoci komplexní rehabilitace.

V současné době je speciální pedagogika zaměřena na problematiku znevýhodněného

jedince od jeho narození až po stáří. V novodobé společnosti se prohlubuje snaha o integraci

a inkluzi handicapovaných lidí se speciálními vzdělávacími potřebami do školských zařízení

a škol (Pipeková. 2010, s. 22).

 1.1 Disciplíny speciální pedagogiky

Dělení speciální pedagogiky dle jednotlivých druhů postižení na základních šest oborů,

velice často se k tomuto řazení přidávají ještě další dva obory (řazené na konci), které jsou

také obsaženy v tomto výčtu dle (Michalová 2006, s. 8-9):

11



Psychopedie –  speciálně  pedagogická  disciplína,  která  se  zabývá  problematikou

edukace, podpory a poskytování služeb osobám s mentálním postižením v jednotlivých fázích

jejich života.

Etopedie –  speciálně  pedagogická  disciplína,  která  se  zabývá  edukací,  reedukací

a zkoumáním  jedinců  s rizikem  poruch  emocí  nebo  chování  a s poruchami  emocí  nebo

chování.

Etopedický proces má tři základní fáze. Prevence, intervence a rehabilitace. Při dítěti

v riziku,  s poruchou  chování  pracuje  etopedie  se  souvislostmi  osobnostního  vývoje

(individuality  jedince),  kritických  životních  událostí  (biografie)  a sociálních  vztahů

(sociálního začlenění), přičemž cílem je optimalizace životních perspektiv jedince. (Vojtová

2008, s. 39).

Somatopedie –  speciálně  pedagogická  disciplína,  která  se  zabývá  výchovou

a vzděláváním jedinců s tělesným a zdravotním postižením. 

Úkolem  somatopedie  je  výzkum  v oblasti  výchovy  a vzdělávání  osob  s tělesným

a zdravotním  postižením.  Zkoumá  a ověřuje  metody  výchovně  vzdělávací,  didaktické,

reedukační, kompenzační, terapeutické, rehabilitační (Milichovský 2010, s. 48).

Logopedie – speciálně pedagogická disciplína, která se zabývá eliminování a prevencí

narušené komunikační schopnosti. 

Zaměřuje se na fyziologii a patologii komunikační schopnosti, rozvoj řeči, reedukaci,

diagnostiku, terapii, profylaxi. (Klenková 2006, s. 26).

Surdopedie –  speciálně  pedagogická  disciplína,  která  se  zabývá  výchovou,

vzděláváním, rozvojem jedince se sluchovým postižením.

Tyflopedie  (oftalmopedie)  –  speciálně  pedagogická  disciplína,  která  se  zabývá

výchovou, vzděláváním a rozvojem osob se zrakovým postižením.

Vícenásobná postižení – speciálně pedagogická disciplína, která se zabývá výchovou,

péčí a vzděláním jedinců s více vadami.

Osoba se souběžným postižením více vadami je postižená současně dvěma nebo více

na sobě nezávislými druhy postižení, přičemž každé z nich samostatně opravňuje postiženou

osobu k zařazení do systému speciálního školství. Pro účely vzdělávání se rozdělují do tří
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skupin. Pro první skupinu je společným znakem mentální postižení, jehož hloubka určuje výši

dosažitelného stupně ve vzdělávání i výchově, proto je v tomto hledu znakem dominantním.

Druhou skupinu tvoří kombinace vad tělesných, smyslových a vad řeči, přičemž specifickou

skupinou v této kategorii jsou osoby hluchoslepé. Do třetí skupiny patří osoby s poruchami

autistického spektra. (Vítková 2006, s.32-33).

Parciální  nedostatky –  speciálně  pedagogická  disciplína,  která  se  zabývá  péčí,

vzděláním a výchovou jedinců se specifickými poruchami chování, učení, pozornosti.

Specifické poruchy učení jsou souhrnným označením různorodé skupiny poruch, které

se projevují zřetelnými obtížemi při nabývání a užívání takových dovedností jako je mluvení,

porozumění mluvené řeči, čtení, psaní, matematické usuzování nebo počítání. Tyto poruchy

jsou vlastní postiženému jedinci a předpokládají  dysfunkci centrálního nervového systému.

I když se porucha učení může vyskytnout souběžně s jinými formami postižení nebo souběžně

s jinými vlivy prostředí, není přímým následkem takových postižení nebo nepříznivých vlivů

(Matějček 1993, s. 56).

 1.2 Základní pojmy ve speciální pedagogice

V této  podkapitole  bude objasněn lehký výčet  základních  pojmů,  které  se  váží  ke

speciální  pedagogice.  Defekt  a  defektivita  jsou  dva  pojmy,  které  se  pojí  především

k pedagogice, kdežto pojmy postižení a handicap spíše k lékařství. Podle (Pešatová, aj. 2007,

s. 25-30):

Defekt (vada)  –  ztráta  či  abnormalita  v anatomické,  fyziologické,  psychologické

funkci či struktuře. Zpravidla ho chápeme jako nezvratný, ale tak může být defekt reparabilní

(upravitelný, se zvratnou prognózou) nebo ireparabilní (nezvratný, neupravitelný). Někdy se

uvádí jemný rozdíl mezi pojmem defekt a vada, kdy vada představuje mírnější odchylku od

normy než defekt. Vada (nebo porucha, narušení) je vždy reparabilní, reverzibilní, má tedy

zvratný charakter. Podle doby, kdy defekt vznikl, může být buď: vrozený, který vzniká v době

prenatální, perinatální nebo raně postnatální nebo získaný, vznikající v průběhu celého života.

Defektivita –  je  podle  definice  Sováka,  poruchou  integrity  člověka  s postižením.

Vzniká tehdy, pokud vada přestává být osobní záležitostí a stává se záležitosti společnosti.

Defektivita se projevuje i narušením vztahu postiženého člověka vůči sobě. Ne každý defekt

se stává příčinou defektivity. 
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Postižení – určitá odchylka ve zdravotním stavu člověka, která jej omezuje v určité

činnosti (pohyb, kvalita života, uplatnění ve společnosti).

Handicap –  porušení  funkce ve vztahu jedince a společnosti  u osob se zdravotním

postižením.  Jsou  narušeny  úlohy,  které  postižený  ve  společnosti  zastává:  soběstačnost,

schopnost cestovat, partnerská a rodinná role, pracovní a zájmová činnost. Handicap může být

odstraněn ucelenou (komprehenzívní) rehabilitací.

Komprehenzivní  (ucelená)  péče –  pro  úspěšný  vývoj  jedince  s postižením  je

zapotřebí  péče,  která  bude  směřovat  k zapojení  jedince  do  intaktní  společnosti.  Souhrn

veškeré péče o jedince nazýváme jako komprehenzivní rehabilitace.

U  dětí  a mladistvých  ji  lze  vyjádřit  vzorcem: komprehenzivní  péče  =  léčebná

rehabilitace  +  pedagogická  rehabilitace  =  obnovení  rozvoje  funkcí  +  (obnovení  rozvoje

osobnosti  +  obnovení  rozvoje  sociálně)  +  obnovení  rozvoje  pracovního  potenciálu

(Michalová 2006, s. 27-28) 

 1.3 Terminologické vymezení pojmu logopedie

Logopedie  je  jedním  z hlavních  oborů  speciální  pedagogiky,  týkající  se  narušené

komunikační schopnosti. Pojem logopedie nemá v literatuře jednotnou definici.

Logopedie  je  speciálně  pedagogická  věda.  Zabývá  se  výchovou  osob  s narušenou

komunikační  schopností  a prevencí  tohoto  narušení.  Logopedie  zkoumá  narušení

komunikační  schopnosti  z aspektu  příčin,  průběhu,  frekvence  výskytu,  následků,  možností

diagnostikování,  odstranění,  prevence,  určování  prognózy.  Zkoumá  i možnosti  rozvíjení

komunikační schopnosti jako takové (Lechta 1990, s. 15).

Logopedie je interdisciplinární obor, jenž se zabývá problematikou osob s poruchou

komunikace (Housarová 2003, s. 129).

Logopedie je dle (Sovák 1978 , s. 15): nauka o výchově základních složek sdělovacího

procesu,  tj.  řeči  a sluchu,  jakož  i o prevenci  a terapii  jeho  vývojových  vad  či  získaných

poruch.

(Klenková 2000, s. 9):  disciplína, která je součástí speciální pedagogiky, zabývá se

výchovou, vzděláním, komplexní péčí o osoby s narušenou komunikační schopností a prevencí

tohoto  narušení,  poruchy.  Předmětem  logopedie  je  patologická  stránka  komunikačního
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procesu,  což  určuje  její  vztah  k medicíně.  Spolupracuje  s foniatrií,  otorinolaryngologií,

neurologií,  neurochirurgií,  stomatologií,  pediatrií,  plastickou  chirurgií,  psychiatrií,

psychologií a důležitý vztah k jazykovým oborům, fonetice a fonologii.

Název logopedie je tvořen se dvou slov řeckého původu a to logos (slovo) a paidea

(výchova). Logopedie je obor, který se neustále vyvíjí a postupuje vpřed. Bylo by mylné se

domnívat, že logopedie se týká pouze dětí v předškolním, či školním věku, logopedie se týká

všech věkových kategorií dětí, adolescentů, dospělých i lidí ve stáří. Zakladatelem a otcem

logopedie v Čechách byl pan Sovák, lékař a foniatr, tvůrce logopedické teorie a praxe, založil

Českou logopedickou společnost  a v roce  1946 Logopedický  ústav  hlavního města  Prahy,

první vedoucí katedry speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě UK (Klenková 2006, s.

11-14).

 1.4 Pravidla pro správný rozvoj řeči 

Každé  dítě  je  originál,  má  své  specifické  vlastnosti,  schopnosti  a vyrůstá  v jiných

sociálních a kulturních podmínkách, přesto můžeme stavit několik pravidel, která jsou platná

všeobecně u všech. Dle (Kutálková 1996, s. 44):

Dostatek přiměřených podmětů –  Nejdříve si  položme otázku,  kolik je dostatek?

A co  je  přiměřený  podmět?  Na  tuto  otázku  je  velice  obtížné  odpovědět,  v tomto  ohledu

musíme věřit a apelovat na rodiče a dětské vychovatele, že budou dětem vytvářet co největší

dostatek přiměřených podmětů u dané situace a k povaze dítěte.

Respektovat věk dítěte – Čím je jedinec mladší, tím více obecnější hry bychom měli

pro dítě volit, hra slouží hlavně k tomu, abychom jsme se pobavili a pohráli si. Hra by měla

přinášet jen příjemné pocity a zážitky. Činnosti by měli být co nejvíce různorodé, s postupem

času bude dítě preferovat určité typy her, které ho budou bavit, ovšem nesmíme zapomínat na

to, že pokud dítěti něco nepůjde, můžeme se to právě hrami stále zlepšovat.

Hra je činnost, kterou vykonává jeden či více lidí, slouží k psychickému či fyzickému

odpočinku  tzv.  duševní  hygieně.  Výhra  je  zakončením  dané  hry,  avšak  nemusí  být

podmínkou.  Herní  činnost  se  řadí  mezi  volnočasové  aktivity,  touha  po  hře  je  nejčastěji

vyvolávána zvědavostí, zvláště v dětství je velice důležitá, pomáhá dětem se celkově vyvíjet

jak v ohledu pohybovém, tak i sociálním a intelektovém. Hra se může dělit podle různých
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hledisek  avšak  jedno  z nejčastějších  je  na  pohybové,  klidové  a nově  také  počítačové  hry

(Koucká 2011, s. 21).

Znáte  nejjistější  prostředek,  jak  učinit  dítě  nešťastným?  Přivykněte  je  tomu,  aby

dosáhlo všeho... Vaše dítě by nemělo dostat nic jen proto, že to chce, nýbrž jen proto, že to

potřebuje (Rousseau 1907, s. 63).

Respektovat dosažený stupeň vývoje – Vždy musíme respektovat aktuální stupeň, na

kterém dítě právě je a pomalým krůčky ho posouvat dále,  než dojdeme k cíli.  Pro děti je

daleko snazší udělat tři malé krůčky s pocitem, že všechno zvládly, než udělat jeden velký

krok s pocitem, že všechno udělaly špatně a nezvládly to. Můžeme očekávat, že pokud dítě

nikdy nic nenakreslilo a mělo by se hned učit psát, bude z toho velice frustrované. Žádnou

z etap vývoje nelze překročit, lze ji jen za dobrých okolností zkrátit.

Zájmy  –  I zcela  malé  děti  mají  své  koníčky  a zájmy,  děti  milují  určité  hračky

a oblíbené hry, dokážou hrát do omrzení hodiny a hodiny. Chceme-li aby se dítě něco naučilo,

vždy by to mělo být formou, která ho bude bavit  a s lidmi,  které má dítě  rádo, bude nás

s obdivem sledovat a vše si osvojí daleko snadněji, toto platí nejen pro rozvoj řeči a nejen pro

děti.

Pochvala –  Pochvala je nesmírně důležitá, vždy musíme dítě pochválit, i když třeba

jen za snahu. Vše nemůže jít samo, či hned od začátku tak jak bychom si představovali. Je

třeba mít na paměti, že to, co zdůrazňujeme, upevňujeme. To, čemu nevěnujeme pozornost, se

vytrácí.  Proto  vždy  dobré  pokusy  musíme  pochválit,  na  nepovedené  pokusy  nemusíme

zbytečně upozorňovat. Pochvala dokáže zázraky.

Trpělivost – Stejně jako všechny činnosti i řeč potřebuje cvik. Pokud se něco učíme,

vždy  chybujeme,  k tomuto  je  trpělivost  vždy  nesmírně  důležitá.  Když  se  učíme  mluvit,

musíme nejdřív ostatní  poslouchat  a postupem času to  také začínáme sami zkoušet.  První

pokusy nebývají skvělé, ale musíme to zkoušet dál a dál, znovu a znovu, dokud se nedostaví

úspěch.

Výběr podmětů –  V dnešní době je velice široký výběr hraček, ať to jsou hračky

moderní  či  klasické  nebo  staré  dřevěné.  Zejména  v raném dětství  činnosti  a hračky silně

ovlivňují  další  vývoj.  Jedním  typem  nejcennějších  hraček  jsou  hračky,  které  umožňují

množství nejrůznějších manipulací např. stavebnice z různých druhů materiálů a rozmanitých

tvarů, tyto hračky velice podporují představivost, obratnost. Proto je vhodné vybírat hračky
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pečlivě a s rozvahou, vhodné k věkové kategorii dítěte. Je logické, že pro malé děti budeme

vybírat hračky primitivnější, než pro děti starší.

Rozvoj tělesného vnímání a tělesné obratnosti  –  Pokud má dítě  možnost  hrát  si

aktivně,  pracovat  nebo cokoliv  vyrábět,  namáhá se nejen hlava,  ale  také  tělo.  Je  potřeba

vymyslet postup,  opatřit materiál,  pomůcky. Všechny smysly se zapojují rovnoměrně,  tělo

i mysl je v neustálém pohybu, pokud se dílo podaří,  přijde na řadu i emocionální stránka.

Každá činnost, která zatěžuje dítě nerovnoměrně, není vhodná, pokud není vykompenzována

jinými vhodnými aktivitami. Konkrétní zkušenosti s reálným světem pomáhají představivosti,

myšlení, řeči – nejdříve je řeč mluvená, až později psaná a čtená.

Dialog  předpokládá  dva  lidi  –  Ne vše  se  dozvíme  pomocí  slov,  velkou  část  se

dozvíme  i složkou  neverbální,  gesty,  chováním,  mimikou,  pohledy.  Neverbální  složka  je

výborná hlavně u malých dětí, kde je hlavní složkou komunikace, různé typy pláče, výraz

obličeje, pohyby tělíčka. V těchto případech jsme schopni odhadnout, co jedinec vyžaduje, či

potřebuje. Pokud dítě už začíná rozumět, postupně se také učí, že i řeč doprovází gesta. V

tomto mu většinou stojíme příkladem, proto i dospělí musí dávat pozor na mimiku a gesta,

která používají.
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2.  Komunikace a vývoj komunikační schopnosti

Význam a důležitost  komunikace  mezi  lidmi  je  nedocenitelná.  Bez  ní  by nemohla

žádná společnost  existovat,  ani  se  vyvíjet.  Komunikační  schopnost  patří  k nejdůležitějším

lidským  schopnostem.  Schopnost  vědomě  užívat  jazyk  jako  složitý  komunikační  systém

znaků  a symbolů  ve  všech  formách.  S problematikou  lidské  komunikace  nepochybně

souvisejí termíny jako řeč, jazyk a mluva (Klenková 2006, s. 32).

Slovní komunikací rozumíme výběr, kombinování a produkci jazykových znaků (psaní

projevu,  rozmýšlení  řeči,  artikulaci,  řečovou strategii  a „diplomacii“,  volbu stylu),  proces

vzájemného sdělování, percepci (vnímání) a recepci (příjem) slovních sdělení a porozumění

jim (Vybíral 2000, s. 86).

 2.1 Pojem komunikace

Vzhledem k multidisciplinárnímu charakteru  termínu „komunikace“  existují  desítky

jejích  definic.  Výraz  se  používá  v  mnoha  vědních  disciplínách,  např.  v  pedagogice,

psychologii, sociologii, lingvistice, antropologii a dalších oborech.

Komunikace  (z  lat.  communicatio  =  spojování,  sdělování,  přenos,  společenství,

participace)  znamená  obecně  lidskou  schopnost  užívat  výrazové  prostředky  k vytváření,

udržování a pěstování mezilidských vztahů. (Klenková 2006, s. 25).

Dle  (Hartl,  aj.  1994,  s.  89):  komunikace  =  dorozumívání,  sdělování;  obecně

komunikace  není  specificky  lidským  jevem,  existuje  i u živočichů  (na  rozdíl  od  jazyka);

psychologicky zahrnuje především přenos myšlenek, emocí, postojů a jednání od jedné osoby

ke druhé.

Lejska (2003, s. 9) definuje komunikaci jako proces vydávání, přijímání a dekódování

informací a porozumění jim. Přenos informací pak probíhá pomocí specifických informačních

kanálů (optického, akustického atd.). Komunikaci řadí mezi instinkty, každé zdravé dítě tedy

začíná mluvit.

V obecné rovině lze komunikaci čili dorozumívání chápat jako složitý proces výměny

informací. Tvoří ji čtyři stavební prvky, které se vzájemně doplňují:

komunikátor (osoba, která sděluje nové informace)

18



komunikant (osoba, která nové informace přijímá a nějakým způsobem na ně reaguje)

komuniké (obsah sdělení)

komunikační kanál (prvek nezbytný pro úspěšnou výměnu informací, musí být použit

předem dohodnutý kód).

Základní formou verbální komunikace je rozhovor. V rozhovoru zpravidla sledujeme

tyto  fáze:  začátek  rozhovoru,  vzestupná  fáze  rozhovoru,  vyvrcholení  rozhovoru,  závěr

rozhovoru.

Řeč je specificky lidská schopnost. Jedná se o vědomé užívání jazyka a slouží člověku

ke sdělování přání, pocitů a myšlenek. 

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

informace pomocí jazyka (Jedlička 2007, s. 93).

Rozvoj  řečových  schopností  jedince  lze  posuzovat  z hlediska  fylogeneze  –  vývoj

vyjadřovacích schopností u člověka jako živočišného druhu a také z hlediska ontogeneze –

vývoj řeči jedince v průběhu života (Klenková 2006, s. 26-27).

Již  Komenský se  ve  svém Informatoriu  školy mateřské  vyjádřil  o řeči:  To,  čím se

člověk od hovad dělí, jest rozum a řeč. To prvé má pro svou vlastní potřebu, to druhé pro

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

tedy i jazyk co nejvybroušenější. (Komenský 2007, s. 93).

Jazyk je  soustava  zvukových  a druhotných  dorozumívacích  prostředků  jazykové

povahy,  pomocí  kterých  se  popisují  věci,  akce,  myšlenky  a stavy.  Jazyk  je  jev  a proces

společenský. Jazyk a řeč spolu velice úzce souvisí, aby člověk mohl česky promluvit (řeč),

musí nejdříve česky umět (jazyk), (Klenková 2006, s. 27-28).

 2.2 Rozvoj řeči

Fylogenetický vývoj – Člověk je jeden z mnoha živočišných druhů, které se postupně

a stále vyvíjejí. Fylogenetický vývoj dorozumívání probíhal současně s vývojem druhu a je

rozdělen do několika fází: jako první vznikly zvuky (bolest, radost, hlad), jako druhé vznikaly

zvuky,  které  již  měl  účel  (svolávání,  varovné  signály,  volání  o  pomoc),  a  jako  poslední
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vzniklo vydávání zvuků za účelem sdělování myšlenek a také schopnost vnímat a pochopit to,

co sdělují pomocí zvuků jiných (Kutálková 1996, s. 36-37)

Předek člověka – lidoop – opustil koruny stromů a začal se pohybovat a hledat

potravu na zemi (Jedličk, 2007, s. 93).

Ontogenetický vývoj – velice často dochází, k rozdílným názorům co se týkají vývoje

řeči, proto nesmíme zapomínat, že každý jedinec je originál a má své vlastní tempo, vývoj

řeči je velice individuální.

Jak uvádí R. Kohoutek (2000, s. 34), vývojová období člověka můžeme rozdělit do

několika stadií: prenatální (od početí do porodu), perinatální, postnatální (tuto fázi nazýváme

též jako novorozenecké stadium), kojenecké, stadium batolete (od jednoho roku do tří let),

předškolní věk (od tří let do šesti let), prepuberta, puberta, adolescence, dospělost, počínající

stáří, stáří a dlouhověkost. 

V této práci jsou podrobněji rozepsány fáze dle Kutálkové (1996, s. 35-62):

Období křiku – první zvukový projev při příchodu na svět, je pláč. V prvních dnech

života vydává miminko pouze  neurčitý  křik,  jde o reflexní  činnost.  Pokud jde o hlasovou

aktivitu,  ta  se  u miminek  velice  odlišuje,  některá  miminka  mohou  proplakat  hodiny,  jiná

budou hodná a plakat vůbec nebudou. V tomto období nemusí křik nutně znamenat projev

nespokojenosti, avšak okolí to za nespokojenost pokládá. Dítě si velice brzy zvykne na to, že

pokud  zapláče,  přijde  ho  někdo  pohoupat  či  ukonejšit,  proto  dítě  začne  plakat  častěji  a

vynucuje si pozornost okolí. Tělesný kontakt je pro dítě velice důležitý, potřebuje cítit bezpečí

a jistotu. Kolem šestého týdne se hlasový projev u dítěte velice mění, má daleko větší rozsah

a intenzitu,  roste  i schopnost  vyjádřit  své  pocity.  Začíná  objevovat  možnosti  pohybu  rtů

a jazyka, tyto zvuky označujeme jako broukání.

Období  žvatlání  – stále  dokonalejší  používání  mluvidel.  Pudově si  broukají  i děti

hluché, toto období trvá asi rok a půl a označujeme ho jako pudové žvatlání. Poté začne dítě

napodobovat slyšené zvuky, grimasy a pohyby, nejčastěji jdou dětem A a hlásky artikulačně

nejsnadnější a to jsou P, B, M, T a slova mama, papa, tata. Snaha napodobovat shluky hlásek,

tedy slova – žvatlání napodobivé, ale daleko více se jim daří napodobit melodii řeči a její

tempo. Dítě využívá melodii a gestikulaci k vyjádření svých pocitů. Před nástupem vlastní

řeči  si  jedinec  začíná  pomalu  spojovat  slova  se  situacemi  a předměty,  která  jsou  pro  něj
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důležitá  –  období  rozumění  řeči,  v tomto  období,  se  dítě  pomalu  začíná  učit  jednoduché

básničky (Udělej, paci, paci!). Pokládání jednoduchých otázek, na které dítě reaguje (Kde je

papu?, Kde máš očička?),  odpovídá na ně zatím pouze jen gesty a náhodnými zvuky,  při

těchto otázkách spíše rozhoduje melodie než obsah slova. Období rozumění řeči je důležitě,

protože dítě vrůstá do svého kulturního prostředí. Pro další vývoj řeči je velice důležité, aby

dítě bylo v přítomnosti dospělých a mělo podměty pro komunikaci, cítilo se v bezpečí. Velice

rychle  se  zvětšuje  počet  slov,  kterým jedinec  rozumí.  O prvním slově  vyslovené  dítětem

mluvíme okolo prvního roku.

První slovo – které je vědomě vyslovené a dítě ví, co slovo znamená, bývá většinou

krátké, jednoslabičné maximálně dvouslabičné, a dítě nějakým způsobem zaujalo (auto, bota,

ham). Toto slovo muselo projít prahem pochopení, ale i prahem proslovení. Slovní zásoba se

pomalu, ale jistě rozšiřuje, slovo zastupuje zpočátku celou větu. Po rozšíření slovní zásoby se

postupně začínají slova spojovat. Rodí se první věta, která je ze začátku primitivní (mámo

ham), postupem času začíná být věta složitějších významů (čiči papá). Rozdíly bývají značné

zejména mezi pohlavími, holčičky začínají mluvit o něco dříve než chlapci. Věk kolem tří let

se považuje za hranici tzv. období fyziologické nemluvnosti. Do tří let je normální, že dítě

mluví málo, okolo třetího roku mělo být zřejmé, že se slovní zásoba a mluvnické dovednosti

zlepšují a rozvíjejí.

Rozvoj řeči –  to  není  jen počet  slov nebo délka vět.  Slovní  zásoba neroste  nikdy

rovnoměrně, může být období, kdy se zdá, že dítě neumí žádná nová slova, avšak toto období

se  může  změnit  v období,  kdy nárůst  slovní  zásoby je  značný.  Proto  rozdělujeme slovní

zásobu  na  pasivní  (slova,  která  dítě  zná)  a aktivní  (slova,  která  dítě  samo  používá).  Při

zapamatování nových slov, hraje svou roli nejen počet opakování, ale hlavně situace a citový

doprovod slova a jeho zvuková nápadnost.  Kolem třetího roku se pohybuje aktivní slovní

zásoba okolo 400 slov, po tomto věku začne slovní zásoby značně přibývat. Hra se slovy patří

mezi oblíbené činnosti u malých dětí,  přehazují hlásky, slabiky. Tím pádem vznikají slova

úplně nová tzv. neologismy, pokud je ovšem neologismů mnoho označujeme tento jev jako

idioglosii  (vlastní  jazyk,  kterému  rozumí  především  jenom  rodina  či  sourozenci).  Je  to

vývojový jev, který se postupem času vytrácí. Vyjadřovací obratnost se také vyvíjí, nejprve je

dítě schopno popsat co je na obrázku jednotlivým slovy, postupně však dokáže popsat i děj,

který se na obrázku děje.  Gramatická struktura jazyka se postupně tvoří  v době,  kdy dítě

začíná  používat  věty.  Začíná  se  objevovat  skloňování  a časování  sloves  (méďa  papá).
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Gramatické struktury si dítě osvojuje analogicky, má zvláštní cit skloňovat i časovat slova,

které předtím dítě neznalo a nikdy je neslyšelo, samozřejmě, že občas vznikají patvary (půjdu

k mámě a tátě).  Gramatika se vyvíjí  přibližně do 5 let,  nedostatky po tomto období značí

nějaký problém. Vývoj  výslovnosti,  se  samohláskami  většinou není  problém, zpřesňují  se

velmi brzy.  Důležitý je správný mluvnický vzor. Souhlásky se objevují postupně, nejdříve

bývají obvykle hlásky retné P, B, M, F, V a obvykle nebývají problémy ani ve hláskách T, D,

N.  Poté  přichází  většinou  na  řadu  sykavky,  dítě  je  většinou  nejprve  nezvládá,  a rodiče

označuji řeč jako šišlavou. Pořadí, v jakém se sykavky objevují,  je individuální u každého

jedince. Pro správný rozvoj sykavek je nutná především zvuková diferenciace a fonematický

zvuk.  Sykavky  bývají  většinou  v pořádku  po  uplynutí  pátého  roku.  U měkčení  zpočátku

neumí  dítě  rozlišit  např.  T  a Ť  (tycho),  postupně  se  zdokonaluje  ovládání  mluvidel

a fonematický zvuk a v řeči se objevuje měkčení obvykle po čtvrtém roce. L, R, Ř tyto tři

hlásky se začínají objevovat až po pátém roce, obvykle bývají bez problému vyslovovány při

dobrých motorických schopnostech. Diferenciace hlásek, během vývoje se velice často stává,

že dítě umí vyslovit šaty, sobota a ve slově sušenka má problém, ale to to je přirozený vývoj,

některé  děti  potřebují  akorát  více  času.  Někdy  vznikají  obdobné  problémy  i u měkkých

a tvrdých hlásek, dítě umí říct slova dělá a deska, ale ve slově děda udělá chybu a vysloví ho

jako deda nebo děďa. Schopnost diferencovat hlásky je ukončena většinou kolem 6 let, kdy se

dítě občas splete, ale dokáže se již samo i opravit.

Období otázek – dítě se učí slova natřikrát. Nejdříve seznámíme dítě s tím co je auto,

dítě to vezme jako fakt, dále je již schopno podat třeba hračku či ukázat obrázek, když se ho

zeptáme. Kde je auto? Teprve poté, co je nám dítě schopno ukázat na příklad auto na obrázku

můžeme  položit  otázku.  Co  to  je?  A dítě  odpoví  auto.  V této  etapě  se  ptáme  my a dítě

odpovídá, tato etapa se brzy změní a role se vymění, už se neptáme my, ale začínají se ptát

děti.  Velice  oblíbené  jsou  otázky typu:  Co to  je?  A proč?,  toto  období  je  velice  náročné

a únavné, avšak musíme mít na paměti, že děti si právě v tomto období rozšiřují slovní zásobu

a ujasňují  si  gramatické  struktury.  Začínají  používat  jazyk  jako  prostředek  sociálního

kontaktu.

Základní  jazyková  schémata,  základní  slovní  zásoba,  přesná  artikulace,  schopnost

komunikovat  pohotově  a bez  zábran,  to  vše  se  zakládá  už  v předškolním  věku.  Pokud  se

některá z položek nestihne patřičně rozvinout, nevyužijí se všechny možnosti dítěte, není sice

ještě nic ztraceno, protože vývoj pokračuje dál, ale je podstatně pracnější a časově náročnější
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dosáhnout úrovně, které mohlo být dosaženo. Po sedmém roce věku už vlastně zdokonalujeme

a doplňujeme stavbu, která je v základních obrysech hotova. (Kutálková 1996, s. 46)

 2.3 Jazykové roviny v ontogenezi řeči

Velice  důležité  jsou  jazykové  roviny,  které  se  váží  k  řečovému  vývoji  dítěte.  V

ontogenezi řeči se jazykové roviny prolínají. Vymezení jazykových rovin dle (Klenková 2006,

s. 37-40):

Foneticko-fonologická rovina – Jde o sluchové rozlišování hlásek mateřského jazyka

a jejich výslovnost. Schopnost vyčleňovat hlásky mateřského jazyka ze zvuků prostředí se

začíná rozvíjet již v kojeneckém věku a dítě rozlišuje všechny hlásky po šestém roce, horní

hranice je sedm až osm let. Sluchové rozlišování je v úzkém vztahu s výslovností, dítě pro

správnou výslovnost potřebuje rozlišovat nejen hlásky, ale také rozdíl mezi jejich správným

a nesprávným zněním. Dítě nejprve zvládá výslovnost lehčích hlásek, postupně si osvojuje

výslovnost  obtížnějších  hlásek.  Do  pěti  let  považujeme  nesprávnou  výslovnost  za

fyziologickou (tedy patřící k věku), od pěti do sedmi let za prodlouženou fyziologickou (tedy

širší  normu)  -  v  této  době je  nutné  věnovat  dítěti  odbornou péči  zaměřenou na navození

správné výslovnosti.  Po sedmém roce je již málo pravděpodobné, že se výslovnost upraví

spontánně  a také  logopedická  terapie  je  více  náročná,  přitom  s menšími  úspěchy  než  v

předchozím období.

Zelinková (2009,  s.  89)  upozorňuje  na  to,  že  nedostatky ve  výslovnosti  se  mohou

negativně odrazit v nácviku čtení a psaní. Pokud dítě hlásku nesprávně artikuluje, nesprávně ji

i píše.

Lexikálně-sémantická rovina – Zahrnuje porozumění řeči v okruhu běžného hovoru,

zároveň také chápání instrukcí, výkladu, pojmů, sdělení, vyprávění. Patří sem rovněž obecná

úroveň vyjadřování (aktivní slovní zásoba), souvislé a smysluplné pojmenování toho, co dítě

myslí,  vnímá,  prožívá,  definování  pojmů,  popis  obrázku,  události,  situace,  samostatné

vyprávění,  chápání  a  užívání  nadřazených  a  podřazených  pojmů,  antonym  (protikladů),

synonym (slov podobného významu), homonym (slov stejného zvuku, ale různého významu).

Malá  slovní  zásoba  může  být  příčinou  neporozumění  výkladu,  čtenému  textu,

neschopnosti vyjádřit své myšlenky nebo prokázat své znalosti (Zelinková 2009, s. 89).
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Morfologicko-syntaktická  rovina –  Tato  rovina  řeči  se  týká  užívání  jednotlivých

slovních druhů, ohýbání slov (časování, skloňování), tvoření vět a souvětí. Po čtvrtém roce již

dítě  obvykle  užívá  všechny  druhy  slov,  mluví  běžně  ve  větách  a souvětích.  Do  čtyř  let

považujeme neobratnosti v tvarosloví za fyziologické, pokud přetrvávají ve větším rozsahu

i později, mohou již signalizovat pozvolnější vyzrávání řeči, případně v celkovém mentálním

vývoji.

Gramatická pravidla se děti učí nápodobou. U mladších předškoláků je patrná rigidita,

v gramatice chybují, ve vyprávění se objevují nepřesnosti a agramatismy (Vágnerová 2005,

s. 114).

Pragmatická rovina – Jde o užití řeči v praxi, v sociálním kontextu. Jedná se o takové

dovednosti, jako je například vyžádání nebo oznámení informace, vyjádření vztahů, pocitů,

prožitků,  událostí,  zahrnuje  tzv.  regulační  funkci  řeči  (tj.  pomocí  řeči  dítě  dosahuje  cíle,

usměrňuje  sociální  interakce)  a tvoření  dialogu  (střídání  role  naslouchajícího  a mluvícího,

udržování  tématu  hovoru).  Součástí  této  roviny  je  rovněž  užívání  prvků  neverbální

komunikace, jako je mimika, gestikulace a zejména oční kontakt.

 2.4 Narušená komunikační schopnost 

Na  narušenou  komunikační  schopnost  lze  shlížet  z různých  pohledů.  Vývojové

kritérium se zabývá otázkou, zda aktuální úroveň jazyka u dané osoby odpovídá příslušným

vývojovým normám, zda dosahuje určité úrovně vývoje řeči. Fyziologické kritérium řeší, je-li

způsob hovoru člověka fyziologicky správný. Terapeutické hledisko zjišťuje, jestli konkrétní

řečový  projev  vyžaduje  cílenou  logopedickou  intervenci.  Lingvistické  kritérium  řeší,

odpovídá-li řečový projev kodifikovaným normám pro určitý jazyk v jednotlivých jazykových

rovinách. Komunikační záměr slouží jako východisko pro definování narušené komunikační

schopnosti. Řeší tedy otázku, zda daný jedinec dokáže zvládnout svůj komunikační záměr bez

rušivých elementů (Škodová, aj. 2003, s. 16-17).

Narušení  komunikační  schopnosti  obsahuje více než  pouhou vadu či  poruchu řeči.

Slovo narušení naplňuje zdravým a potřebným optimismem, že výchozí stav není konečný,

bezperspektivní, determinující. Komunikační schopnost je sousloví upozorňující, že zásadním

problémem je komunikace, která nemusí probíhat vždy jen orální cestou, prostřednictvím řeči

v nejobecnějším pojetí (Peutelschmiedová 2005a, s. 7).
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Komunikační  schopnost  jednotlivce  je  narušena  tehdy,  když  některá  rovina  (nebo

několik rovin současně) jazykových projevů jednotlivce působí interferenčně vzhledem k jeho

komunikačnímu  záměru.  Přitom  může  jít  o foneticko–fonologickou,  syntaktickou,

morfologickou,  lexikální,  pragmatickou  rovinu  jazykových  projevů.  Může  jít  o verbální

i neverbální,  mluvenou  i grafickou  formu  interindividuální  komunikace.  Zahrnuje  tedy

jazykové i nejazykové prostředky komunikace (Lechta 2003, s. 17).

V období kolem třetího roku jsou na dítě dospělými kladeny velké nároky na řeč. V

tomto období často nastupuje do mateřské školy a nastává tak velká změna v jeho životě.

Genetická výbava, sociální prostředí a komunikační prostředí jsou významnými činiteli při

rozvoji odpovídajících komunikačních schopností (Sovák 1978, s. 57).

Lechta  (2003,  s.37)  uvádí  klasifikaci,  ve které  je  narušení  komunikační  schopnosti

děleno do 10 kategorií:

• vývojová nemluvnost (vývojová dysfázie),

• získaná orgánová nemluvnost (afázie),

• získaná psychogenní nemluvnost (mutismus),

• narušení zvuku řeči (rinolalie, palatolalie),

• narušení fluence řeči (tumultus sermonis, balbuties),

• narušení článkování řeči (dyslalie, dysartrie),

• narušení grafické stránky řeči,

• symptomatické poruchy řeči,

• poruchy hlasu,

• kombinované vady a poruchy řeči.
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3. Logopedická prevence 

Vycházíme-li z premisy, že logopedie v nejširším pojetí je výchovou řeči, posilujeme

tím platnost tvrzení, že lépe je poruchám předcházet než je následně řešit (Peutelschmiedová

2005b, s. 149).

V  pedagogice  definují  Průcha,  Valterová,  Mareš  prevenci  takto:  Soubor  opatření

zaměřených  na  předcházení  nežádoucím projevům.  V pedagogice  je  velmi  důležitá  např.

prevence  násilného  jednání,  užívání  návykových  látek  a vzniku  závislostí  ve  školní  praxi

i prevence úrazů aj. (Průcha, aj. 1995, s. 167).

V lékařství prevence znamená předcházení nemoci. Primární prevenci tvoří postupy,

které mají zabránit vzniku nemoci a jsou určeny nejširší populaci. Primordiální prevence se

pokouší nevystavovat osoby takovému působení prostředí, které by vedlo zvýšenému riziku

onemocnění. Sekundární prevence se snaží detekovat presymptomatická stádia onemocnění,

aby  díky  včasné  léčbě  byla  příznivější  prognóza,  a zabránit  dalšímu  rozvoji  nemoci  již

vzniklé. Terciální prevence má za cíl zabránit komplikacím určité nemoci (Sovák 2000, s. 69).

Logopedická prevence, jak už název sám napovídá, slouží hlavně k prevenci narušené

komunikační schopnosti a dělí se do třech základních oblastí:

Primární logopedickou prevenci –  Primární logopedická prevence se týká veškeré

populace, jde prakticky o celosvětovou činnost, lze ji chápat podobně jako očkování všech

novorozenců proti černým neštovicím. 

Sekundární logopedická prevence – Sekundární logopedická prevence se už netýká

všech,  ale  jen  rizikové  populace.  Do  rizikové  populace  můžeme  zařadit  děti  předčasně

narozené,  s nízkou  porodní  hmotností,  děti  z rodin  s jistou  dědičnou  vadou nebo sociálně

nepřizpůsobivé. Tyto děti bývají ohrožené možností narušení vývoje řeči. Velice důležitou roli

v těchto případech hraje učitelka mateřské školy či lékař. 

Terciární  logopedická  prevence  –  Ve  skutečnosti  bychom  už  o prevenci

(předcházení)  ani  hovořit  neměli.  Terciární  logopedická  prevence  je  zaměřena  na  tu  část

dětské populace, která již trpí nějakým narušením komunikační schopnosti. Snahou je, aby se

toto postižení alespoň neprohlubovalo či nezhoršovalo. Bohužel jak víme všechny poruchy
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zcela  odstranit ani nelze, není to v odborných ani lidských možnostech (Peutelschmiedová,

2005b, s. 34-36).

 3.1 Význam předškolní výchovy v prevenci poruch řeči

Mateřské školy mají  v prevenci  poruch řeči  zásadní  význam. Mateřská škola spolu

s rodinnými příslušníky mají  v budování řeči na děti  největší  vliv.  Logopedickou prevenci

musíme  chápat  co  v nejširších  souvislostech,  rozhodně  ji  nemůže  vztahovat  pouze  na

správnou výslovnost. V období předškolního věku můžeme co nejvíce dětem vštípit zájem

o mateřský  jazyk,  zájem  o knihy  a zdokonalit  mluvní  dovednosti.  Pozornost  musí  být

zaměřena  na  funkce,  kterými  je  ovládnutí  řeči  podmíněno.  Řeč  je  velice  složitý

psychomotorický úkon, kterého se zúčastňuje množství orgánů a to ve všech třech fázích:

(fáze zachycení sdělení,  fáze porozumění,  fáze realizace odpovědi).  Jazykové funkce jsou

vzájemně provázány, slyšení, mluvení a posléze pak psaní a čtení. Provázanost je důležitá pro

zvládnutí řeči jak v její mluvené tak i písemné podobě. Jazykové hry jsou nesmírně důležité

pro  rozvoj  řeči,  zaměřují  se  na  rozvoj  sluchového  vnímaní,  rozvoj  zrakového  vnímání,

motorických  schopností,  slovní  zásoby,  fantazie,  představivost,  paměti,  zdokonalení

gramatické  správnosti  řeči.  V  mateřské  škole  se  často  využívají  logopeeické  chvilky  a

logopedická cvičení vhodná k logopedické prevenci viz příloha č. 2, 3, 4, 5.

Úkolem  jazykové  výchovy  v předškolním  věku  a těžištěm  prevence  poruch  řeči  je

všestranně podněcovat děti ke spontánnímu mluvení a chuti k mluvení, zdokonalovat mluvní

pohotovost, rozvíjet smyslové vnímání, slovní zásobu, tvořivé myšlení, představivost a fantazii

dětí, jakož i jejich rytmické cítění a pohybovou obratnost (Krejčíková, aj. 2000, s. 12).

U dětí je důležité rozvíjet schopnost rozeznávat a porozumět struktuře slov na základě

zvukové analýzy. Pro porozumění je důležité, jakou má dítě slovní zásobu, jak je schopno

vstřebat obsah sdělení a jak je schopno formovat obsah odpovědi. Také je nutné z hlediska

budoucího  užívání  řeči  rozvíjet  zrakovou  analýzu,  rozpoznávání  obrázků,  grafických

symbolů,  detailů,  všímat  si  shodných  znaků,  postřehnout  odlišnosti,  rozlišit  figuru  a její

grafické pozadí, rozvíjet zrakovou paměť. Velice podstatný je všestranný rozvoj motorických

schopností,  v oblasti hrubé i jemné motoriky a v motorice mluvidel. Při motorice mluvidel

zkoušíme jemné pohyby, které jsou předpokladem správné výslovnosti a artikulace. Hlavní

podmínkou správného rozvoje duševního i tělesného, je citová oblast. Citové vazby a celkové

rozpoložení dítěte, má bezpochyby obrovský vliv na učení i výchovu řeči. Nejvýznamnější
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činností  v životě dítěte  je  hra.  Díky hrám si  děti  osvojují  základy společenského chování

a stimulují proces mluvení a komunikace. Pomocí hraček a obrázku můžeme rozvíjet vrozené

schopnosti  dětí,  učí  je  chápat  různé  souvislosti  a významy  slov,  vyjadřovat  myšlenky,

podněcovat představivost a fantazii, obohacovat slovní zásobu. Musíme vždy postupovat od

jednoduchého ke  složitému,  od obecného ke  specifickému.  Děti  by se měly naučit  ozvat

ihned,  pokud něčemu nerozumí.  Zadání  či  pokyny by měly být  vždy srozumitelné,  jasné

a adekvátní k věku dítěte (Krejčíková, aj. 2000, s. 12-14).

 3.2 Metody logopedické prevence 

Je důležité, aby dítě využilo veškeré předpoklady, které má pro řeč. Cílem je, aby dítě

komunikovalo bez zábran, uvolněné, pomocí verbálních i neverbálních složek a aby se u něj

co nejvíce rozvinuly oblasti smyslového vnímání, obratnosti a koordinace.

Krejčíková a Kaprová (2000, s. 12) uvedly:  Úkolem jazykové výchovy v předškolním

věku a těžištěm prevence poruch řeči je všestranně podněcovat děti ke spontánnímu mluvení

a chuti k mluvení, zdokonalovat mluvní pohotovost, rozvíjet smyslové vnímání, slovní zásobu,

tvořivé  myšlení,  představivost  a fantazii  dětí,  jakož  i jejich  rytmické  cítění  a pohybovou

obratnost.

Metody dle Kutálkové:

Metoda:  Realita  –  První  a nejdůležitější  zdroj  informací  se  kterým přijde  dítě  do

styku, je reálný svět, příroda, předměty kolem nás. Čím je dítě starší, začíná poznávat i blízké

okolí,  nejen byt  a rodinu ve které žije.  Okruh oblastní se postupem času čím dál tím víc

rozšiřuje  na  pískoviště,  park,  zahradu,  hřiště,  ulice,  domy.  Je  to  naprosto  přirozené

prozkoumávání okolí a je skvělé, že dítě získává neustále další a další znalosti, ať ve svém

přirozeném  prostředí,  tak  třeba i na  exotických  dovolených.  Všude  je  nesmírně  důležitá

dospělá osoba, která je schopna vysvětlit a zodpovědět dotazy, na které dítě nezná odpověď,

či ho zajímají. Pak lze předpokládat, že se bude harmonicky rozvíjet nejen poznání, ale i řeč.

Nejprve dítě s předměty manipuluje, zkouší, co se s nimi dá či nedá dělat, zde se zapojuje

zrak,  hmat,  sluch  (a chuť  –  malé  děti  strkají  do  pusy  skoro  vše).  Dalším  stupněm  je

jednoduchá  práce,  při  které  jedinec  získává  nejen  sociální  návyky,  ale  také  je  nuceno

komunikovat (co, jak, a proč udělat). Zde se zapojují všechny složky komunikačního procesu.
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Životní prostředí člověka lze tedy vymezit jako tu část světa (prostor, který člověka

obklopuje),  s níž  je  člověk  ve  vzájemném působení,  tj.  na  člověka  působí  svými  podněty,

ovlivňuje jeho vývoj a on na tyto podněty reaguje, přizpůsobuje se a také aktivně svou prací

mění (Kraus, aj. 2001, s. 98-99).

Metoda: Hra – Pokud si dítě hraje, činí ho to šťastným a činnost dělá rádo, tím pádem

je  splněna  první  podmínka učení  a tou  je  kladná motivace,  která  ukládá  do  paměti  nové

poznatky. Hra se u dětí neustále mění, zpravidla kvůli věku a je téměř vyloučeno, že by mohla

nějakým  způsobem  dítěti  uškodit.  Při  spontánní  hře  fungují  obranné  mechanismy,  které

absolutně  potlačí  nesplnitelné  požadavky,  nebo  si  dítě  předělá  podmínky  samo,  aby  hru

zvládlo.  Je-li  dítě  nadměrně  zatíženo,  je  to  vždy chyba  rodičů,  kteří  na  své  děti  kladou

nesplnitelné požadavky a do hry zakomponují  výukový cíl.  Hra  velice  často  kopíruje  své

okolí a prostředí (hra na obchod, na maminku). Starší děti si začíná taky daleko častěji hrát ve

skupině, kde se utváří sociální vazby. U dětí velice často mizí hranice mezi realitou a fantazií.

Čím kreativnější úkoly budeme s dětmi dělat, tím více zkušeností, poznatků, zážitků a zisků

pro další vývoj budou mít. Je daleko přínosnější zahrát loutkové divadlo než si pohádku pustit

v televizi.

Hra je  hlavní  činností  malých  dětí,  přináší  jim  radost,  rozvíjí  jejich  poznání  a je

největším popudem k mluvení. Vhodné jsou především hry, při nichž pracuje dětská fantazie

a kde si děti mohou samy vymýšlet pohybový a slovní doprovod. Pak jsou hry speciální, které

jsou zaměřeny k procvičování výslovnosti. Prohlížením obrázků a hovorem o nich se rozšiřuje

zásoba slov a vychovává se schopnost samostatného vyjadřování. Pro mladší děti jsou vhodné

jednoduché obrázky, aby se netříštila jejich pozornost (Pavlová, aj. 1980, s.59).

Metoda: Práce  –  Naprosto běžná práce může být zábavou i dobrodružstvím, pokud

nemá dítě nějaké negativní zkušenosti. Zapalování ohně, pěstování kytek, práce se dřevem

a kaštany může to být opravdu cokoliv, co je pro dítě nové, je zároveň i vzrušující. Je skvělé,

pokud si věci mohou vyzkoušet sami a vědí, jak vznikají např. pečení chleba. K tomuto účelu

i velice dobře poslouží  dětské tábory,  musí  si  postavit  stany,  pomáhají  s vařením a mytím

nádobí, bezpochyby jsou to všechno skvělé zážitky a zkušenosti, které děti obohacují.

Metoda: Obrázky a knížky – Knihy jsou skvělé, avšak v dnešní době je čím dál tím

méně rodičů, kteří svým dětem pravidelně čtou, dnes je daleko populárnější pustit televizi či

DVD.  Při  čtení  knih  se  zvyšuje  aktivní  i pasivní  slovní  zásoba,  je  neustále  podněcována
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představivost, zdokonalení jazykové citu atd. Čtení by mělo být podněcováno od útlého věku.

Obrázky nám neslouží jenom ke hrám, ale mohou rozšiřovat znalosti. Velice to také pomáhá

k vývoji zrakového vnímání. Při práci s obrázky je skvěle zachovávat tři etapy: To je kočka,

Ukaž mi  kočku,  A co to  je? V předškolním věku se řeč kultivuje především rozhovorem

a poslechem četby,  u starších  dětí  pak  ještě  přibyde  četba  vlastní.  Knihy  jsou  bezesporu

důležité, jsou zdrojem nejen znalostí, ale i výtvarného zážitku.

Metoda: Pohádky a příběhy – Dvou leté dítě je dost velké na to, aby vydrželo vnímat

krátké pohádky. Většinou se z vyprávění pohádek stává rituál, při kterém dítě usíná. Tří leté

dítě už většinou vyžaduje pohádky delší, pokud je jedna a ta samá pohádka odříkávána stále

dokola,  děti  si  velké  celky pohádek pamatují  a umí  je  vyprávět  zpaměti.  Pokud pohádku

zkrátíme či  vynecháme nějakou část,  dítě nás ihned informuje o změně. Pohádky patří  ke

kulturnímu  dědictví  národa,  jsou  v nich  vyzdvihovány  morální  hodnoty.  Při  vyprávění

pohádek má veliký význam i osobní kontakt a citový náboj. Knihy se nečtou jen pro příběh,

ale také pro způsob jak autor pracuje s jazykem.

Metoda:  Říkadla  a básničky  –  Říkadla  a básničky  není  čím  nahradit.  Kromě

příjemných  pocitů  z rytmu  a tělesného  kontaktu  rozvíjejí  i naprosto  přirozeně  všechny

dovednosti  nutné  k dobrému rozvoji  řeči,  včetně paměti.  Zejména lidové básničky  ideálně

člení text na krátké mluvní celky, takže umožňují i při poměrně rychlém pohybu – provázíme-

li básničku například tanečkem – správně dýchat i mluvit zároveň (Kutálková 2005, s. 65). 

Není nutné, aby se děti vždy učily básničky zpaměti, ale je důležité porozumět ději

básničky  a později  dokázat  příběh  básničky  spojit  si  s obrázkem.  Výborně  se  dá  takhle

nacvičovat i problémová hláska.

Metoda: Písničky – Písničky stejně jako říkadla a básničky jsou důležité pro správný

rozvoj řeči. Každá píseň má totiž obsah, rytmus, melodii a tempo. Děti rády zpívají a v dnešní

době  je  množství  dětských  nahrávek  a zpěvníků,  které  k  tomuto  účelu  skvěle  poslouží.

Základní  pravidlo:  Čím menší  dítě,  tím by měla  být  jednodušší  melodie  a menší  hlasový

rozsah.

Metoda: Kresba – Způsobem dorozumívání není jen řeč, ale i čtení a psaní. Proto se

určitě  musíme zaměřit  na dětskou kresbu,  která  je  předpokladem pro budoucí  psaní.  Dle

obsahu kresby lze vyčíst řada vlastností a schopností, které dítě má. Detailní rozbor se často
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používá jako diagnostický prostředek a zdroj cenných informací o dítěti a rodině. Nejmenší

děti  pouze  čmárají,  jejich ruka totiž  není  ještě  dostatečně obratná.  Nejvýraznější  pokroky

můžeme pozorovat na kresbě postavy, přibývají podrobnosti, tělesné proporce se vyrovnávají.

Na  techniku  držení  tužky  se  musíme  soustředit  od  samého  začátku,  jakmile  se  začínají

zapojovat prsty. Tužka leží na prostředníku a palec spolu s ukazováčkem ji ze stran přidržují,

důležité  je  také  dbát  na  volné  zápěstí.  Dítě  by  se  mělo  naučit  kreslit  vším:  křídami,

voskovkami, pastelkami, štětci. Význam je především ve výtvarné představivosti. Je nezbytné

dětem ponechat  jejich  fantazii  a obrázky nekritizovat,  hrozí,  že  bude  mít  dítě  nedostatek

sebedůvěry.

Metoda: Mluvní vzor a komunikace v rodině – Na vývoj řeči působí v širším smyslu

výchovné vlivy jako takové a v užším smyslu cílené, verbální, komunikačním směrem působící

vlivy, specificky ovlivňující řeč“ (Lechta, 2003, s. 28).

Kvalita  mluvního  vzoru  je  nesmírně  důležitá  i ve  všech  předchozích  uvedených

metodách. Vedle výslovnosti  klademe důraz i na hlasitost  projevu, kterou děti  napodobují.

Velký význam má i způsob komunikace v rodině, zde si uvedeme 4 příklady:

Monolog  1 –  Od rodičů  k dětem směřují  především příkazy,  rozkazy  nebo  dobře

míněné rady, avšak dítě, které je neustále vychováváno, usměrňováno, postupem času ztrácí

bezprostřednost a začíná spíše mlčet a neprojevuje svůj názor, pouze pasivně přijímá názory

jiných.

Monolog 2 –  V dnešní uspěchané době nemají rodiče na děti čas nebo nemají zájem

komunikovat.  Tyto  děti  bývají  velice  nezkušené  v sociálních  vztazích,  neprohlubují  se

vzájemné vztahy. V předškolním věku bývají výrazové prostředky chudé.

Dialog 1 – V období negativismu, kdy se dítě snaží neustále si prosadit svou (Pojď sem

– nepůjdu), rodiče častokrát v diskuzi ustoupí a nechají vyhrát dítě, avšak dítě, které si na toto

zvykne,  ztrácí  schopnost  přijímat  racionální  argumenty  a nevnímá to,  co  mu  sdělují  jiní.

Vyjadřovací schopnosti bývají velmi dobré, ale je omezena schopnost naslouchat, děti mají

tendenci vést dominantní rozhovor.

Dialog 2 –  Děti a rodiče společně hledají odpovědi na určité problémy, názory dítěte

jsou vyslechnuty a vždy se snaží najít adekvátní a přiměřené řešení. Ve vztazích není výrazná

podřízenost  či  nadřízenost,  dítě  získává  schopnost  předkládat  své  nápady,  formulovat  své

myšlenky,  nebojí  se chybovat.  Zásadní  věci  jsou dítěti  předkládány jako fakt,  o kterém si
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nediskutuje,  je  pouze  vysvětlen  smysl.  Jistý  řád,  který  je  nastolen  a dodává  jistotu,  také

usnadňuje komunikaci nejen doma, ale i v neznámých prostředích.

Metoda: Divadlo  –  Návštěva divadla bývá většinou slavnostní situací, na kterou se

děti těší, a ihned poznáte, pokud se dítěti představení líbí, naprosto se vžije do role, nic jiného

neřeší,  pokud ovšem ne, najde si ihned jakoukoliv jinou činnost a začne vyrušovat. Pokud

divadlo zanechalo dobrý dojem, dítě o něm ochotně vypráví, kreslí určité scény, je možné, že

se ho bude doma pokoušet i hrát. Je vhodné využít zájmu pro dramatickou výchovu v různé

podobě. Lze hrát divadlo bez přípravy či s přípravou, postoje, pohyby, hlas, co kdo by jak

řekl,  zapojení  básničky,  prvky  pantomimy,  celkové  zdokonalení  neverbální  složky

komunikace, schopnosti improvizace, trénování paměti.

Od tvořivě  napodobivých a námětových her  přechází  dítě  ke  hrám dramatizujícím,

v nichž zpracovává a vyjadřuje svou vlastní zkušenost, zážitek, situaci nebo to co v příběhu, či

pohádce slyšelo. Poznávací význam dramatizujících her tkví v rozvoji fantazie, obohacení a

prohloubení představ a prožívání (Opravilová 2003, s. 15).

Metoda:  Využití  masmédií  –  Dnešní  doba  plná  techniky  je  ve  spoustu  věcech

bezpochyby na rozvoj řeči špatná, avšak pokusíme se najít ale i kladné vlastnosti, které nám

můžou  masmédia  poskytnout.  Masmédia  jsou  například  schopna  zprostředkovat  kulturu,

koncerty, divadla, výstavy, na které jít z nějakého důvodu nemůžeme, či bychom se na ně

nedostali.  Možnost  novým a zajímavým způsobem předávat  informace,  jen si  musíme dát

pozor na to, kolik času nám masmédia berou a jestli čas, který trávíme, nemůžeme využít

jinak  či  lépe.  Nesmíme  také  zapomenout  na  to,  že  nadbytek  informací  otupuje  paměť

i schopnost soustředit se. Bezpochyby moderní technika je vždy k něčemu přínosná, avšak nic

se nesmí přehánět a všeho máme využívat s mírou.

Výchova ve  volném čase  má své specifické  obecné i dílčí  výchovné cíle.  Obecným

cílem výchovy ve volném čase, mimo vyučování, je naučit jedince hospodařit s volným časem,

rozumně ho využívat, reálně oceňovat volný čas jako významnou hodnotu (Hájek, aj.  2011,

s. 73).

Metoda: Nácvik  –  Součástí  prevence je někdy i šetrný nácvik (průpravná cvičení).

Pokud  zpozorujeme  nějaké  odchylky  od  normálního  vývoje,  je  vždy  lepší  určitou  část

nacvičovat, než se spokojit s běžnými preventivními metodami a za rok stanovit diagnózu.

Průprava  má stanovená jasná pravidla,  musí  být  systematická,  nenápadná a trpělivá,  vždy
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musí respektovat individuálnost dítěte a musí mít odborné vedení. Nácvik, odborně vedený

a přiměřený situaci, proto sice patří do jisté míry k prevenci, ale spíše jako přechodná fáze

k reedukačním metodám (Kutálková 1996, str. 59-79).

 3.3 Odborníci zabývající se logopedickou péčí

Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče

v resortu  školství,  její  koordinace,  kvalifikačních  předpokladů  a rozsahu  kompetencí

pracovníků  s pracovním  označením  „logoped"  a „logopedický  asistent",  kteří  ve  školství

logopedickou  péčí  o rozvoj  komunikačních  schopností  a dovedností  dětí,  žáků  a studentů

poskytují (MŠMT 2014, s. 1-5).

Logoped  –  je  absolvent  magisterského  vysokoškolského  studia,  zaměřeným  na

speciální  pedagogiku,  logopedii  ukončeného  státní  závěrečnou  zkouškou  z logopedie

(surdopedie).  Kvalifikace  vymezená  § 18  zákona  563/2004 Sb.,  o pedagogických

pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění. Logoped zabezpečuje odbornou

logopedickou činnost v prevenci, diagnostice a odstranění poruch a vad řeči včetně reedukace

sluchu. Péče se poskytuje dětem, které mají vady řeči a sluchu v celém komplexu. Péče je

zahájena co nejdříve od zjištění vady. Do logopedické péče spadá i prevence vzniku poruch

komunikace. Podílí se na integraci a inkluzi dětí a žáků ve školských zařízeních (MŠMT 2014,

s. 1-5). 

Logopedický  asistent  –  pracuje  pod  vedením  logopeda,  má  vždy  pedagogické

vzdělání a pro svou činnost v oblasti logopedie má odborné předpoklady získané. Zaměřuje se

hlavně na prevenci  vzniku poruch řeči  a na rozvoj  a  stimulaci  komunikačních schopností

a dovedností. Vyhledává děti a žáky s poruchami a vadami řeči a sluchu (Michalová 2008, s.

22).

Krajský  koordinátor  pro  logopedickou  péči –  řeší  dostupnost,  efektivitu

logopedické péče v krajích České republiky,  hlídá dostupnou kvalitu a rozsah poskytované

péče,  hlídá  nakládání  s rozpočtem  určeným  na  logopedickou  péči,  úzce  spolupracuje  se

školami, institucemi a odborníky,  kteří se podílejí na poskytování péče žákům s narušenou

komunikační schopností (MŠMT 2014, s. 1-5).
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 3.4 Rámcový vzdělávací program v předškolním vzdělávání

Rámcový  vzdělávací  program  je  zakotven  ve  školském  zákoně  –  zákon  č.

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání –

v aktuálním znění.  Rámcové  vzdělávací  programy jsou  veřejné  dokumenty  přístupné  pro

pedagogickou i laickou veřejnost. 

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vymezuje hlavní požadavky,

podmínky a pravidla pro institucionální vzdělávání dětí předškolního věku. Tato pravidla se

vztahují na pedagogické činnosti probíhající ve vzdělávacích institucích zařazených do sítě

škol  a školských  zařízení.  Jsou  závazná  pro  předškolní  vzdělávání  v mateřských  školách,

v mateřských školách s programem upraveným podle speciálních potřeb dětí a v přípravných

třídách základních škol. (RVP PV 2004, s. 8-9) 

Úkolem předškolního vzdělávání je doplňovat rodinnou výchovu a zajišťovat množství

správných  podmětů  pro  aktivní  rozvoj.  Předškolní  vzdělávání  má  smysluplně  obohacovat

denní program dítěte a poskytovat mu odbornou péči. První vzdělávací krůčky by měly být

pro dítě radostí,  příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života

i vzdělávání.  Je  velice  důležité  rozvíjet  osobnost  dítěte,  podporovat  jeho  tělesný  rozvoj

a zdraví.  Zaměřovat  a přistupovat  ke  každému  dítěti  individuálně,  dětem  se  speciálními

vzdělávacími  potřebami  poskytovat  včasnou  speciálně  pedagogickou  péči  a tím zlepšovat

jejich  životní  i vzdělávací  šance.  A proto  je  nutné,  aby  vzdělávací  působení  pedagoga

vycházelo z pedagogické analýzy.  Pozorování  a uvědomění si  individuálních potřeb dítěte,

znalost  jeho  aktuálního  rozvoje,  pravidelné  sledování  jeho  rozvojových  i vzdělávacích

pokroků.  Jen  tak  je  možno  zajistit,  aby  pedagogické  aktivity  probíhaly  v rozsahu  potřeb

jednotlivých dětí, aby každé dítě bylo stimulováno, citlivě podněcováno k učení a pozitivně

motivováno k vlastnímu vzdělávacímu úsilí  způsobem a v míře jemu vyhovující  (RPV PV

2004, s. 105-106)

Komunikativní kompetence – dítě, které ukončuje předškolní vzdělávání: 

Ovládá  řeč,  hovoří  ve  vhodně  formulovaných  větách,  samostatně  vyjadřuje  své

myšlenky,  sdělení,  otázky  i odpovědi,  rozumí  slyšenému,  slovně reaguje a vede smysluplný

dialog.  Dokáže  se  vyjadřovat  a sdělovat  své  prožitky,  pocity  a nálady  různými  prostředky

(řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.). Domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje

některé symboly, rozumí jejich významu i funkci. V běžných situacích komunikuje bez zábran
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a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je

výhodou.  Ovládá  dovednosti  předcházející  čtení  a psaní. Průběžně  rozšiřuje  svou  slovní

zásobu a aktivněji  používá  k dokonalejší  komunikaci  s okolím.  Dovede využít  informativní

a komunikativní  prostředky,  se  kterými  se  běžně  setkává  (knížky,  encyklopedie,  počítač,

audiovizuální technika, telefon atp.). Ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno

se jim učit; má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku (RVP PV 2004, s.

13).
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PRAKTICKÁ ČÁST

4. Cíl praktické části

Cílem praktické části je zmapovat oblast logopedické prevence u dětí ve věku 3-5 let

a zjistit nejčastěji používané typy logopedických cvičení a her, pomocí dotazníku určeného

pro učitelky mateřských škol viz příloha č. 1.

 4.1 Stanovení předpokladů

S ohledem na uvedené cíle byly stanoveny následující předpoklady.

Předpoklad č. 1

Forma individuální logopedické prevence bude převažovat u tříd s malým počtem dětí.

Předpoklad č. 2

Učitelky s praxí nad 10 let budou s dětmi dělat více logopedických cvičení.

 4.2 Použité metody

Pro  naplnění  stanoveného  cíle  bakalářské  práce  a ověření  platnosti  předpokladů  byla

zvolena metoda dotazování, dotazníková technika. Výsledky byly zpracovány do tabulek se

slovním komentářem.

Průzkum se nejčastěji provádí formou dotazníku nebo ankety. Je třeba položit konkrétní

otázky reprezentativnímu množství věrohodných lidí (Filka 2002, s. 55)

Dotazník,  určený  pedagogům  běžných  mateřských  škol,  se  skládá  z 16  položek.

V dotazníku byly použity nejčastěji otázky uzavřené a baterie otázek (12 položek) z důvodu

urychlení  a jednoduššího  vyplňování  dotazníku  respondenty,  neboť  bylo  potřebné  získat

poměrně velký počet informací. U čtyř položek byly použity otázky otevřené, kde respondenti

odpovídali  na  dané  otázky.  První  4 položky  jsou  zaměřené  na  zjišťování  informací

o respondentovi, dalších 12 položek je zaměřeno na logopedickou prevenci a na otázky, které

se váží ke konkrétní mateřské škole. 
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 4.3 Předvýzkum

Předvýzkum je testem nástrojů, které ve výzkumu hodláme použít. Cílem je obvykle

otestovat srozumitelnost a jednoznačnost otázek (Disman 2000).

Předvýzkum byl proveden na začátku června 2013 u 8 pedagogů mateřských škol. Na

základě osobní konzultace s respondenty byly provedeny v dotazníku drobné úpravy, týkající

se pouze lepší přehlednosti. Jinak se nevyskytly žádné nejasnosti při vyplňování dotazníku

respondenty, ani při zpracování dat z vyplněného dotazníku.

 4.4 Popis zkoumaného vzorku 

Pro průzkumné šetření bylo náhodně vybráno 21 mateřských škol především z Prahy

a Libereckého kraje. Z tohoto počtu 1 zařízení odmítlo účast,  průzkumného šetření se tedy

zúčastnilo 20 mateřských škol. Dotazník byl určen pro pedagogy mateřských škol pracující

s předškolními  dětmi.  Celkem  bylo  osloveno  36  pedagogů,  z toho  dotazník  vyplnilo  30

pedagogů.  V následujících  tabulkách  jsou  uvedeny  informace  o vzdělání,  o délce  praxe

a logopedickém vzdělání pedagogů v mateřské škole.

Tabulka 1:  Nejvyšší dosažené vzdělání pedagoga

Nejvyšší dosažené pedagogické vzdělání Počet odpovědí Vyjádřeno v %

středoškolské 16 53,3

vyšší odborné 4 13,3

vysokoškolské (Bc.) 5 16,7

vysokoškolské (Mgr.) 3 10,0

bez pedagogického vzdělání 2 6,7

Celkem 30 100,0

Tabulka 2: Vzdělání zaměřené na předškolní věk

Vzdělání zaměřené na předškolní věk Počet odpovědí Vyjádřeno v %

ano 22 73,3

ne 8 26,7

Celkem 30 100,0
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Tabulka 3: Délka praxe pedagoga v mateřské škole

Délka praxe Počet odpovědí Vyjádřeno v %

méně než 5 let 10 33,3

5–10 let 9 30,0

více než 10 let 11 36,7

Celkem 30 100,0

Tabulka 4: Logopedické vzdělání pedagoga v mateřské škole 

Logopedické vzdělání Počet odpovědí Vyjádřeno v %

ano 8 26,7

ne, ale tuto možnost bych uvítala 12 40,0

ne 10 33,3

Celkem 30 100,0

Tabulka 5: Preferovaný typ logopedického vzdělání 

Typ logopedického vzdělání Počet odpovědí Vyjádřeno v %

logopedický kurz 8 66,7

studium VŠ 4 33,3

Celkem 12 100,0

Jak  vyplývá  z údajů,  uvedených  v tabulkách  č.  1, 2, 3, 4, 5  většina  (53,3 %)

oslovených pedagogů má středoškolské vzdělání pedagogického směru, vzdělání zaměřené

přímo na předškolní věk má 73,3 % pedagogů. 36,7 % pedagogů má praxi v mateřské škole

více než 10 let, celých 40 % pedagogů nemá žádné logopedické vzdělání a z nich 66,7 % by

preferovalo se vzdělat pomocí logopedického kurzu.
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 4.5 Získaná data a jejich interpretace 

V této  části  bakalářské  práce  budou  prezentována  data  pocházející  ze  samotného

průzkumu a také jejich interpretace.

 4.5.1 Průběh průzkumu 

Průzkum se  uskutečnil  ve  dnech 1. ledna  –  2. února  2014.  Se  souhlasem ředitelek

vybraných zařízení bylo 22 dotazníků osobně předáno pedagogům, kteří byli seznámeni se

záměrem, obsahem a způsobem vyplňování dotazníku. Osmi pedagogům byly dotazníky, opět

se souhlasem ředitelek vybraných mateřských škol,  odeslány přes internet prostřednictvím

formuláře  v aplikaci  Disk  Google.  Všechny  ředitelky  i pedagogové  byli  informováni

o zajištění anonymity. Bylo přislíbeno, že s výsledky provedeného průzkumu budou všechny

zúčastněné mateřské školy seznámeny.

Po  shromáždění  všech  30 vyplněných  dotazníků  jsme  provedli  jejich  zpracování

a vyhodnocení. Výsledky jsou uvedeny v následující části bakalářské práce.

 4.5.2 Výsledky průzkumu

Položka dotazníku č. 1: Jaké je vaše nejvyšší dosažené pedagogické vzdělání?

Tabulka 6: Nejvyšší dosažené vzdělání pedagoga

Nejvyšší dosažené pedagogické vzdělání Počet odpovědí Vyjádřeno v %

středoškolské 16 53,3

vyšší odborné 4 13,3

vysokoškolské (Bc.) 5 16,7

vysokoškolské (Mgr.) 3 10,0

bez pedagogického vzdělání 2 6,7

Celkem 30 100,0
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Z údajů v tabulce č.6, je patrné, že nejčastějším druhem vzdělání oslovených pedagogů

v mateřské  škole  je  vzdělání  středoškolské  (53,3 %),  následuje  vzdělání  vysokoškolské  s

titulem  Bc.  (16,7 %),  odborné  vyšší  (13,3 %)  a vysokoškolské  vzdělání  s titulem  Mgr.

(10,0 %).  Z celkového  počtu  30  pedagogů,  byli  bez  pedagogického vzdělání  2 dotazovaní

(6,7 %).

Položka dotazníku č. 2:  Máte pedagogické vzdělání zaměřené přímo na výchovu

a vzdělávání dětí předškolního věku?

Tabulka 7: Vzdělání zaměřené na předškolní věk

Vzdělání zaměřené na předškolní věk Počet odpovědí Vyjádřeno v %

ano 22 73,3

ne 8 26,7

Celkem 30 100,0

Vzdělání  zaměřené  na  pedagogiku  předškolního  věku  má  73,3 %  dotazovaných

pedagogů.

Položka dotazníku č. 3: Jak dlouho pracujete jako učitelka v mateřské škole?

Tabulka 8: Délka praxe pedagoga v mateřské škole

Délka praxe Počet odpovědí Vyjádřeno v %

méně než 5 let 10 33,3

5–10 let 9 30,0

více než 10 let 11 36,7

Celkem 30 100,0

Z tabulky č. 8 vyplývá, že z dotazovaných pedagogů má většina (36,7 %) praxi více

než  10 let.  33,3 % pedagogů  uvedlo  praxi  méně  než  5 let,  5–10 let  praxe  v předškolním

zařízení uvedlo 30,0 % pedagogů.
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Položka dotazníku č. 4: Absolvovala jste vzdělávací kurz zaměřený na výchovu řeči

u předškolních dětí (např. logopedickou prevenci) nebo jiný logopedický kurz?

Tabulka 9: Logopedické vzdělání pedagoga v mateřské škole 

Logopedické vzdělání Počet odpovědí Vyjádřeno v %

ano 8 26,7

ne, ale tuto možnost bych uvítala 12 40,0

ne 10 33,3

Celkem 30 100,0

 

Z   tabulky č.  9  je  patrné,  že  pouze  26,7 % oslovených  pedagogů má  pedagogické

vzdělání. 33,3 % pedagogů uvedlo, že žádný logopedické vzdělání nemají a ani nemají zájem

se v tomto okruhu vzdělávat, dalších 40,0 % nemá logopedické vzdělání, ale mají zájem si

vzdělání nějakým způsobem doplnit.

Položka  dotazníku  č. 4  (DRUHÁ  ČÁST):  Pokud  se  pedagogové  chtějí  dále

logopedicky vzdělávat, jaký typ vzdělání preferují?

Tabulka 10: Preferovaný typ logopedického vzdělání

Typ logopedického vzdělání Počet odpovědí Vyjádřeno v %

logopedický kurz 8 66,7

studium VŠ 4 33,3

Celkem 12 100,0

Z   tabulky  č. 10  je  patrné,  že  66,7 %  oslovených  pedagogů  by  si  rádo  doplnilo

logopedické  vzdělání  pomocí  logopedického  kurzu,  pouze  33,3 %  pedagogů  by  raději

studovalo pro doplnění vzdělání VŠ.
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Položka dotazníku č. 5: Má Vaše mateřská škola zaměstnány či udržuje spolupráci

s odborníky zaměřenými na logopedii?

Tabulka 11: Spolupráce s odborníky 

Zaměstnává či udržuje Vaše MŠ 
spolupráci s odborníky 
zaměřenými na logopedii

Počet odpovědí Vyjádřeno v % Počet osob

logopedický asistent 8 19,5 12

speciální pedagog se statní 
zkouškou z logopedie nebo 
zkouškou z logopedie na VŠ

6 14,6 8

logopedický preventista 7 17,1 8

logoped ve zdravotnictví 14 34,2 20

bez kontaktu s odborníky 6 14,6 0

Celkem 41 100,0 48

Z  tabulky č. 11 je patrné, že pouhých 6 dotazovaných pedagogů uvedlo, že jejich MŠ

nespolupracuje ani nezaměstnává žádné odborníky na logopedickou prevenci, což je 14, 6 %.

Nejvíce  pedagogů  uvedlo,  že  spolupracují  s  logopedy  ve  zdravotnictví  34,1 %,  dále  pak

19,5 % zaměstnává logopedické asistenty, 17,1 % spolupracují s logopedickým preventistou,

14,6 % spolupracují či zaměstnávají speciální pedagogy, se statní zkouškou z logopedie nebo

zkouškou  z logopedie  na VŠ.  Celkové  spolupracují  či  zaměstnávají  48 odborníků  na

logopedickou prevenci. 

Položka  dotazníku  č. 6: Praktikujete  ve  Vaší  mateřské  škole  cvičení  a hry  na

logopedickou prevenci?

Tabulka 12: Logopedická prevence v praxi

Logopedická prevence v praxi Počet odpovědí Vyjádřeno v %

ano 24 80,0

ne 6 20,0

Celkem 30 100,0
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Z tabulky č. 12 je patrné, že 80,0 % pedagogů potvrzuje, že se u nich v MŠ praktikují

cvičení  a hry  na  logopedickou  prevenci,  20,0 %  pedagogů  uvádí,  že  u nich  v MŠ  se

logopedická prevence neprovádí vůbec. Na další otázky odpovídají pouze pedagogové, kteří

odpověděli, že praktikují v jejich MŠ logopedické chvilky.

Položka dotazníku č. 7: Jakou metodu či způsob využíváte u logopedické prevence?

Tabulka 13: Metody a způsoby logopedické prevence

Metoda a způsob logopedické prevence Počet odpovědí Vyjádřeno v %

ucelené metody: metoda dobrého startu 16 39,0

kroužek  pro  rozvoj  komunikačních

dovedností

13 31,7

logopedické preventivní chvilky 12 29,3

jiné 0 0,0

Celkem 41 100,0

Z tabulky  č. 13  je  patrné,  že  39,0 %  pedagogů  používají  k logopedické  prevenci

ucelené  metody,  dalších  31,7 %  pedagogů  provozují  kroužek  pro  rozvoj  komunikačních

dovedností, 29,3 % pedagogů se věnují logopedickým preventivním chvilkám, žádný pedagog

neuvedl jiný způsob.

Položka dotazníku č. 8: Jak často provádíte tyto druhy cvičení  s  dětmi ve věku

3- 5 let?

Tabulka 14: Četnost dechové cvičení 

Jak často provádíte dechová cvičení Počet odpovědí Vyjádřeno v %

denně 6 25,0

min.1x týdně 5 20,8

1-2x měsíčně 8 33,3

občas 3 12,5

vůbec 2 8,4

Celkem 24 100,0
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Z tabulky č. 14 je patrné, že nejvíce pedagogů a to 33,3 % provádí dechová cvičení

1- 2xměsíčně.

Tabulka 15: Četnost artikulačního cvičení

Jak často provádíte artikulační cvičení Počet odpovědí Vyjádřeno v %

denně 9 37,5

min.1x týdně 7 29,2

1-2x měsíčně 4 16,7

občas 2 8,3

vůbec 2 8,3

Celkem 24 100,0

Z tabulky č. 15 je patrné, že nejvíce pedagogů a to 37,5 % provádí artikulační cvičení

denně.

Tabulka 16: Četnost motorického cvičení

Jak často provádíte motorická cvičení Počet odpovědí Vyjádřeno v %

denně 3 12,5

min.1x týdně 11 45,8

1-2x měsíčně 3 12,5

občas 4 16,7

vůbec 3 12,5

Celkem 24 100,0

Z tabulky č. 16 je patrné, že nejvíce pedagogů a to 45,8 % provádí motorická cvičení

min. 1x týdně.
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Tabulka 17: Četnost nápodoby zvuků

Jak často provádíte nápodobu zvuků Počet odpovědí Vyjádřeno v %

denně 7 29,2

min.1x týdně 5 20,8

1-2x měsíčně 6 25,0

občas 5 20,8

vůbec 1 4,2

Celkem 24 100,0

Z  tabulky č. 17 je patrné, že nejvíce pedagogů a to 29,2 % provádí nápodobu zvuků

denně.

Tabulka 18: Četnost grafomotorického cvičení

Jak často provádíte grafomotorická 
cvičení

Počet odpovědí Vyjádřeno v %

denně 5 20,8

min.1x týdně 8 33,3

1-2x měsíčně 6 25,0

občas 4 16,7

vůbec 1 4,2

Celkem 24 100,0

Z   tabulky č. 18 je patrné, že nejvíce pedagogů a to 33,3 % provádí grafomotorická

cvičení min. 1x týdně.
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Tabulka 19: Četnost rozvoje sluchového vnímání

Jak často provádíte cvičení na rozvoj 
sluchového vnímání

Počet odpovědí Vyjádřeno v %

denně 4 16,7

min.1x týdně 4 16,7

1-2x měsíčně 10 41,6

občas 3 12,5

vůbec 3 12,5

Celkem 24 100,0

Z tabulky č. 19 je patrné, že nejvíce pedagogů a to 41,6 % provádí cvičení na rozvoj

sluchového vnímání 1- 2x měsíčně.

Tabulka 20: Četnost rozvoje zrakové percepce

Jak často provádíte cvičení na rozvoj 
zrakové percepce

Počet odpovědí Vyjádřeno v %

denně 4 16,7

min.1x týdně 3 12,5

1-2x měsíčně 11 45,8

občas 4 16,7

vůbec 2 8,3

Celkem 24 100,0

Z tabulky č. 20 je patrné, že nejvíce pedagogů a to 45,8 % provádí cvičení na rozvoj

zrakové percepce 1-2x měsíčně.
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Tabulka 21: Četnost rozvoje rytmizace

Jak často provádíte cvičení na rozvoj 
rytmizace 

Počet odpovědí Vyjádřeno v %

denně 5 20,8

min.1x týdně 7 29,2

1-2x měsíčně 9 37,5

občas 3 12,5

vůbec 0 0,0

Celkem 24 100,0

Z tabulky č. 21 je patrné, že nejvíce pedagogů a to 37,5 % provádí cvičení na rozvoj

rytmizace 1-2x měsíčně.

Tabulka 22: Četnost verbální paměti

Jak často provádíte cvičení na verbální 
paměť

Počet odpovědí Vyjádřeno v %

denně 5 20,8

min.1x týdně 8 33,3

1-2x měsíčně 5 20,8

občas 4 16,8

vůbec 2 8,3

 Celkem 24 100,0

Z tabulky č. 22 je patrné, že nejvíce pedagogů a to 33,3 % provádí cvičení na verbální

paměť min.1x týdně.
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Tabulka 23: Četnost dramatizace pohádek

Jak často provádíte dramatizaci pohádek Počet odpovědí Vyjádřeno v %

denně 3 12,5

min.1x týdně 5 20,8

1-2x měsíčně 8 33,3

občas 4 16,7

vůbec 4 16,7

Celkem 24 100,0

Z tabulky  č. 23  je  patrné,  že  nejvíce  pedagogů  a  to  33,3 %  provádí  dramatizaci

pohádek 1-2x měsíčně.
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Tabulka 24: Četnost převyprávění slyšené pohádky

Jak často provádíte převyprávění slyšené 
pohádky 

Počet odpovědí Vyjádřeno v %

denně 2 8,3

min.1x týdně 5 20,8

1-2x měsíčně 12 50,0

občas 3 12,6

vůbec 2 8,3

Celkem 24 100,0

Z tabulky  č. 24  je  patrné,  že  nejvíce  pedagogů  a  to  50,0 %  provádí  převyprávění

slyšené pohádky 1-2x měsíčně.

Tabulka 25: Četnost vyprávění na volné téma

Jak často provádíte vyprávění na volné 
téma 

Počet odpovědí Vyjádřeno v %

denně 1 4,2

min.1x týdně 4 16,6

1-2x měsíčně 15 62,5

občas 3 12,5

vůbec 1 4,2

Celkem 24 100,0

Z tabulky č. 25 je patrné, že nejvíce pedagogů a to 62,5 % provádí vyprávění na volné

téma 1-2x měsíčně.

Z celkových  údajů  je  patrné,  že  logopedická  prevence  by  určitě  mohla  být v

mateřských školách provozována častěji.
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Položka  dotazníku  č. 9: K  cvičením,  která  s dětmi  provádíte  napište,  stručně

konkrétní hru či způsob.

Tabulka 26: Hra a způsob dechového cvičení 

Hra a způsob dechového cvičení Počet odpovědí Vyjádřeno v %

foukání  do  určitého  předmětu  (míčku,
peříčka, větrníku atd.)

18 40,0

hudební nástroje (dechové např. flétna) 12 26,7

poznávání různých vůní 4 8,9

vytváření zvuků (foukání) zvířecích, věcí 8 17,8

foukání brčkem (např. do vody) 2 4,4

nafukování balonků 1 2,2

Celkem 45 100,0

Z tabulky č. 26  je  patrné,  že  nejvíce  pedagogů  a  to  40,0 % cvičí  dechová  cvičení

pomocí foukání do určitého předmětu (míčku, peříčka, větrníku atd.)

Tabulka 27: Hra a způsob artikulačního cvičení

Hra a způsob artikulačního cvičení Počet odpovědí Vyjádřeno v %

přípravná cvičení jazyka a rtů 22 81,5

používaní zrcadla 4 14,8

vytváření zvířecích zvuků 1 3,7

Celkem 27 100,0

Z tabulky č. 27 je patrné, že nejvíce pedagogů a to 81,5 % cvičí artikulační cvičení

pomocí přípravných cvičení na jazyk a rty.
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Tabulka 28: Hra a způsob motorických cvičení

Hra a způsob motorických cvičení Počet odpovědí Vyjádřeno v %

kostky na stavění či stavebnice 16 17,0

pohybové hry 12 12,8

míčové hry 15 16,0

tanec 10 10,5

hry  s  tvárnými  materiály  (modelína,

hlína)

17 18,1

výtvarné  činnosti  (stříhání  nůžkami,

kreslení, malování)

20 21,3

mozaiky barevné 4 4,3

Celkem 94 100,0

Z tabulky č. 28 je patrné,  že nejvíce pedagogů a to 21,3 % cvičí motorická cvičení

pomocí výtvarných činností.

Tabulka 29: Hra a způsob na nápodobu zvuků

Hra a způsob na nápodobu zvuků Počet odpovědí Vyjádřeno v %

nápodoba zvuků vydávající zvířata 20 31,3

nápodoba zvuků vydávající věci 16 25,0

hry na poznávání zvuků 17 26,6

hry na zopakování zvuků 11 17,1

Celkem 64 100,0

Z tabulky č. 29  je  patrné,  že  nejvíce  pedagogů  a  to  31,3 % cvičí  nápodobu zvuků

pomocí napodobování zvuků vydávajících zvířata.
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Tabulka 30: Hra a způsob grafomorického cvičení

Hra a způsob grafomorického cvičení Počet odpovědí Vyjádřeno v %

pracovní listy 14 25,0

dokreslování obrázků 16 28,6

orientace (pravo, levo, nahoře, dole) 12 21,4

řádkový nácvik 14 25,0

Celkem 56 100,0

Z tabulky  č. 30  je  patrné,  že  nejvíce  pedagogů  a  to  28,6 %  cvičí  grafomotorická

cvičení pomocí dokreslování obrázků.

Tabulka 31: Hra a způsob na rozvoj sluchového vnímání

Hra a způsob na rozvoj sluchového 
vnímání

Počet odpovědí Vyjádřeno v %

poznávání  předmětů  dle  zvuku (zvířata,
věci, hudební nástroje)

20 41,7

poznávání písní dle melodie 8 16,7

určování intenzity a délky zvuků 5 10,4

zapamatování slov, čísel 11 23,0

měkké  tvrdé  slabiky  pomocí  dřeva  a

molitanu

4 8,2

Celkem 48 100,0

Z   tabulky č. 31 je patrné, že nejvíce pedagogů a to 41,7 % cvičí rozvoj sluchového

vnímání pomocí poznávání předmětů dle zvuku.
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Tabulka 32: Hra a způsob na rozvoj zrakové percepce

Hra a způsob na rozvoj zrakové percepce Počet odpovědí Vyjádřeno v %

rozlišování barev a tvarů 20 26,7

hledání rozdílů u obrázků 8 10,7

skládaní obrázků 12 16,0

dokreslování obrázků 5 6,6

pexeso 18 24,0

skládání obrázků či předmětů dle pořadí,

které viděly

2 2,7

vyhledávání věcí, obrázků na obrazu 4 5,3

vybarvování obrázků dle různého kódu 2 2,7

nácvik z prava do leva k pozdějšímu čtení 4 5,3

Celkem 75 100,0

Z tabulky č. 32 je patrné, že nejvíce pedagogů a to 26,7 % cvičí zrakovou percepci

pomocí rozlišování barev a tvarů.

Tabulka 33: Hra a způsob na rozvoj rytmizace

Hra a způsob na rozvoj rytmizace Počet odpovědí Vyjádřeno v %

hra na hudební nástroje 18 22,5

hra na vlastní tělo 10 12,5

tleskání do rytmu 14 17,5

zpívání písniček 22 27,5

pohyb (tanec) do rytmu 16 20,0

Celkem 80 100,0

Z tabulky č. 33 je patrné,  že nejvíce pedagogů a to 27,5 % cvičí  rytmizaci  pomocí

zpěvu písniček.
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Tabulka 34: Hra a způsob na verbální paměť

Hra a způsob na verbální paměť Počet odpovědí Vyjádřeno v %

básničky a říkanky 18 43,0

písničky 16 38,0

hry na verbální paměť 8 19,0

Celkem 42 100,0

Z tabulky  č. 34  je  patrné,  že  nejvíce  pedagogů  a  to  40,0 % cvičí  verbální  paměť

pomocí básniček a říkanek.

Tabulka 35: Hra a způsob na dramatizaci pohádek

Hra a způsob na dramatizaci pohádek Počet odpovědí Vyjádřeno v %

pomocí loutkového divadla 14 28,6

pomocí hraného divadla 16 32,7

pomocí prstových maňásků 8 16,3

navštěvování divadel 6 12,2

přehrávání krátkých scének 2 4,1

učení textů nazpaměť 3 6,1

Celkem 49 100,0

Z tabulky č. 35 je patrné, že nejvíce pedagogů a to 32,7 % cvičí dramatizaci pohádek

pomocí loutkového divadla.
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Tabulka 36: Hra a způsob na převyprávění slyšené pohádky

Hra a způsob na převyprávění slyšené 
pohádky

Počet odpovědí Vyjádřeno v %

pomocí divadla 12 26,1

převyprávění skupinové 16 34,8

převyprávění individuální 9 19,6

převyprávění skrz hračku 3 6,5

pohádka je v básničce 6 13,0

Celkem 46 100,0

Z tabulky č. 36 je patrné, že nejvíce pedagogů a to 34,8 % cvičí převyprávění slyšené

pohádky pomocí skupinového převyprávění.

Tabulka 37: Hra a způsob vyprávění na volné téma 

Hra a způsob vyprávění na volné téma Počet odpovědí Vyjádřeno v %

pomocí vymyšlené pohádky, příběhu 16 55,2

pomocí divadla 7 24,2

pomocí hraček 3 10,3

spojením více pohádek dohromady 3 10,3

Celkem 29 100,0

Z tabulky č. 37 je patrné, že nejvíce pedagogů a to 55,2 % cvičí vyprávěním na volné

téma pomocí vymyšlené pohádky či příběhu.
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Položka dotazníku č. 10: Jakou formou provádíte nejčastěji logopedickou prevenci

u dětí ve věku 3-5 let?

Tabulka 38: Forma logopedické prevence

Forma logopedické prevence Počet odpovědí Vyjádřeno v %

skupinovou formou 18 75,0

individuální formou 0 0,0

oběma formami 6 25,0

Celkem 24 100,0

Z tabulky č. 38 je patrné, že v mateřských školách u forem logopedické prevence jasně

zvítězila skupinová forma a to celými 75,0 %.

Položka dotazníku č. 11: Kolik tříd je ve Vaší mateřské škole?

Tabulka 39: Počet tříd v MŠ

Počet tříd v MŠ Počet odpovědí Vyjádřeno v %

8 tříd 4 16,7

6 tříd 10 41,7

5 tříd 2 8,2

4 třídy 4 16,7

2 třídy 4 16,7

Celkem 24 100,0

Z tabulky č. 39 je patrné, že v mateřských školách převládají školy o 6 třídách a to ze

41,7 %.
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Položka dotazníku č. 12:  Jakým způsobem jsou rozděleny třídy na Vaší mateřské

škole?

Tabulka 40: Způsob rozdělení tříd v MŠ

Způsob rozdělení tříd v MŠ Počet odpovědí Vyjádřeno v %

podle věku 18 75,0

třídy jsou smíšené 6 25,0

dle jiných kritérií 0 0,0

Celkem 24 100,0

Tabulka 41: Podle věku – a to ve věkových skupinách od-do

Podle  věku  –  a  to  ve  věkových

skupinách od-do

Počet odpovědí Vyjádřeno v %

3-4, 5-6, 6-7 6 33,3

 3-4, 5-6 8 44,4

3-5, 5-7 4 22,3

Celkem 18 100,0
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Tabulka 42: Třídy jsou smíšené – věk nejmladšího a nejstaršího dítěte

Třídy jsou smíšené – věk nejmladšího

a nejstaršího dítěte

Počet odpovědí Vyjádřeno v %

3-6 5 83,3

3-7 1 16,7

Celkem 6 100,0

Z tabulek č. 40, 41, 42  je patrné, že v mateřských školách převládají třídy rozdělené

dle věku  75,0 % a to nejvíce ve věkových skupinách rozdělených dle věku 3-4, 5-6 let.

Položka dotazníku č. 13: Kolik dětí máte ve třídě?

Tabulka 43: Počet dětí ve třídě MŠ

Počet dětí ve třídě Počet odpovědí Vyjádřeno v %

do 10 dětí 2 8,3

10 až 20 dětí 10 41,7

více než 20 dětí 12 50,0

Celkem 24 100,0

Z tabulky č. 43  je  patrné,  že  v  mateřských  školách  jsou  třídy plné,  celých 50,0 %

uvádí, že mají v třídě nad 20 dětí a 41,7 %, mají ve třídě od 10 do 20 dětí.

58



Položka dotazníku č. 14: Vypište nejvíce používané materiály a pomůcky, z kterých

čerpáte či je využíváte v logopedické prevenci.

Tabulka 44: Používané materiály a pomůcky v logopedické prevenci

Používané materiály a pomůcky 
v logopedické prevenci

Počet odpovědí Vyjádřeno v %

Šimonovy pracovní listy 10 13,9

říkanky a básničky 14 19,4

písničky 16 22,2

logopedická cvičení 8 11,1

pexesa na procvičování hlásek 6 8,3

knihy (pohádky) 6 8,3

kniha: Procvičme si jazýček 1 1,4

kniha: Kouká mína do komína 1 1,4

prstový maňásek 2 2,8

deskové hry 2 2,8

piktogramy 1 1,4

logopedické obrázkové karty 3 4,2

pomůcky a listy z kurzu „Maxík“ 1 1,4

bzučák 1 1,4

Celkem 72 100,0

Z tabulky  č. 44  je  patrné,  že  v  mateřských  školách  používaní  velké  množství

různorodých pomůcek a materiálů sloužící k logopedické prevenci. Nejvíce a to 22,2 % a tím

pádem nejpoužívanější logopedickou pomůckou jsou písničky.
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Položka dotazníku č. 15: Informujete rodiče o tom, že by bylo vhodné, aby se svým

dítětem navštívili logopeda, pokud to podle Vás dítě potřebuje?

Tabulka 45: Informování rodičů o vhodnosti navštívit logopeda

Informování rodičů o vhodnosti navštívit 
logopeda

Počet odpovědí Vyjádřeno v %

ano 24 100,0

ne 0 0,0

Celkem 24 100,0

Z tabulky č. 45 je patrné, že v mateřských školách jsou pedagogové aktivní a pokud si

myslí, že je nezbytné, aby dítě navštívilo logopeda, rodiče ve 100 % vždy informují.

Položka  dotazníku  č. 16:  Zajímají  se  iniciativně  rodiče  o logopedické  chvilky  či

logopedickou prevenci?

Tabulka 46: Iniciativa rodičů o logopedické chvilky či prevenci

Inciativa rodičů o logopedické chvilky či 
prevenci

Počet odpovědí Vyjádřeno v %

ano 14 58,3

ne 10 41,7

Celkem 24 100,0

Z tabulky č. 46 je patrné, že rodiče se z 58,3 % zajímají o logopedickou prevenci.
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 4.6 Ověření předpokladů průzkumu

Předpoklad č. 1

Forma individuální logopedické prevence bude převažovat u tříd s malým počtem dětí.

Předpoklad  byl  stanoven  s cílem  zjistit  pomocí  průzkumného  šetření,  zdali  forma

individuální  logopedické  prevence  bude  převažovat  u tříd  s malým  počtem  dětí.  Tento

předpoklad byl ověřován pomocí dotazníku (prostřednictvím položky č. 10, 13).

Ověření předpokladu

Předpoklad byl ověřen jako neplatný. Žádný z dotázaných pedagogů neodpověděl, že

by u nich  v mateřské  škole  převažovala  individuální  logopedická  prevence  bez  ohledu na

počet dětí ve třídě.

Předpoklad č. 2

Učitelky s praxí nad 10 let budou s dětmi dělat více logopedických cvičení.

Předpoklad byl stanoven s cílem zjistit pomocí průzkumného šetření, zdali pedagogové

s praxí  nad  10 let  budou  s dětmi  pracovat  v ohledu  logopedické  prevence  více  nežli

pedagogové s menší praxí (prostřednictvím položky č. 3, 8).

 

Ověření předpokladu

Předpoklad byl ověřen jako platný. Z dotazníku vyplývá, že pedagogové s praxí nad

10 let pracují s dětmi v ohledu logopedické prevence více nežli pedagogové ne s tak dlouhou

praxí. 
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 4.7 Shrnutí získaných dat 

• Většina  (tj.  53,3 %)  pedagogů  v mateřských  školách  má  středoškolské  vzdělání

(položka dotazníku č. 1).

•  V 73,3 % mají pedagogové v mateřské škole zaměřené vzdělání přímo na předškolní

věk (položka dotazníku č. 2).

• Většina dotazovaných pedagogů a to 36,7 % pracuje v mateřské škole déle než 10 let

(položka dotazníku č. 3).

• Celých 40,0 % pedagogů nemá logopedické vzdělání, ale mají zájem si logopedické

vzdělání doplnit pomocí logopedických kurzů (položka dotazníku č. 4).

• Pedagogové  v mateřských  školách  nejvíce  spolupracují  34,1 %  s logopedy,  kteří

pracují ve zdravotnictví (položka dotazníku č. 5).

• Dotazovaní pedagogové z 80,0 % provozují v mateřských školách cvičení a hry, které

slouží k logopedické prevenci. Na další otázky odpovídají pouze, pedagogové, kteří na

tuto  otázku  odpověděli  ano.  To  znamená,  že  20,0 %  oslovených  pedagogů  dále

neodpovídá (položka dotazníku č. 6).

• Největší  část  pedagogů  39,0 %  se  věnuje  metodě  dobrého  startu  u logopedické

prevence (položka dotazníku č. 7).

• Z výsledků vyplývá, že v mateřských školách provozuji tyto druhy cvičení nejčastěji s

pravidelností, denně: artikulační cvičení a nápodobu zvuků, min. 1x týdně: motorická

cvičení, grafomotorická cvičení, cvičení na verbální paměť, 1-2x za měsíc: dechová

cvičení, cvičení na rozvoj sluchového vnímání, cvičení na zrakovou percepci, cvičení

na  rytmizaci,  dramatizaci  pohádek,  převyprávění  slyšené  pohádky,  vypravování  na

volné téma (položka dotazníku č. 8).

• Konkrétní hry či způsoby, kterými pedagogové provádí jednotlivá cvičení nejčastěji.

Dechová  cvičení  =  foukání  do  různých  předmětů,  artikulační  cvičení  =  přípravná

cvičením  jazyka  a rtů,  motorická  cvičení  =  výtvarné  činnosti,  nápodoba  zvuků  =

62



provozování zvuků zvířat, grafomotorická cvičení = dokreslování obrázků, sluchového

vnímání = nápodobování veškerých zvuků, zrakové percepce = procvičování barev a

tvarů,  rozvoj  rytmizace  =  zpívání  písní,  verbální  paměti  =  básničky  a říkanky,

dramatizací  pohádek  =  hrané  divadlo,  převyprávění  slyšené  pohádky =  skupinové

převyprávění,  vyprávění  na  volné  téma  = vymyšlení  pohádky či  příběhu  (položka

dotazníku č. 9).

• Logopedická prevence se nejčastěji provádí jednoznačně formou skupinovou (položka

dotazníku č. 10).

• U počtu tříd v mateřských školách zvítězily se 41,7 % mateřské školy se šesti třídami

(položka dotazníku č. 11).

• U mateřských škol je 75,0 % tříd rozděleno dle věku a to ve věkových skupinách 3-4,

5-6 let (položka dotazníku č. 12).

• Z celých 50,0 % je ve třídě vždy větší počet dětí než 20 (položka dotazníku č. 13).

• Nejčastěji používané pomůcky a materiály, ze kterých v mateřských školách čerpaní

jsou písničky, básničky a říkanky, Šimonovi pracovní listy (položka dotazníku č. 14).

• 100,0 % pedagogů informuje rodiče, pokud je potřeba, aby dítě navštívilo logopeda

(položka dotazníku č. 15).

• Z 58,3 % se rodiče iniciativně zajímají o logopedickou prevenci a logopedické chvilky

(položka dotazníku č. 16)
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5. Závěr

Předložená bakalářská práce se zabývala logopedickou prevencí u dětí předškolního

věku. V souvislosti s výskytem narušené komunikační schopnosti  u dětí  předškolního věku

jsme  se  zaměřili  na  úroveň  logopedické  péče  a prevence  v mateřských  školách.  Hlavním

cílem bylo  zmapovat oblast logopedické prevence u dětí ve věku 3-5 let a zjistit nejčastěji

používané typy logopedických cvičení a her. 

Práce  byla  rozčleněna  na  část  teoretickou  a praktickou.  Teoretická  část  obsahovala

základní pojmy související se speciální pedagogikou, logopedií, komunikačními schopnostmi

a logopedickou prevencí. Tato část vznikla na základě analýzy odborné literatury.

V praktické části byla jako metoda průzkumu zvolena kvantitativní strategie sběru dat,

technikou  sběru  dat  od  respondentů  byl  dotazník.  Dotazník  byl  určen  pro  pedagogy

v mateřských školách. Dotazník byl poměrně obsáhlý, proto jsme se snažili složitější položky

strukturovat do tabulek, aby jeho vyplňování bylo co nejjednodušší.

Na základě  provedeného  předvýzkumu jsme  provedli  drobné  úpravy týkající  se  lepší

přehlednosti  u zadaných  otázek.  Dotazník  vyplnilo  kompletně  24 vyučujících,  zbylých

6 vyučujících uvedlo, že v jejich mateřských školách se vůbec nevěnují logopedické prevenci,

tudíž dále dotazník nevyplňovali.

Z dotazníkového  šetření  dále  vyplynulo,  že  logopedické  vzdělání  má  pouze  26,7 %

pedagogů, většina pedagogů by však uvítala možnost si  logopedické vzdělání doplnit a to

především pomocí logopedických kurzů.

Dle  výsledků  vyšli  jako  nejvíce  používané  pomůcky  či  materiály,  které  pedagogové

užívají k logopedické prevenci u dětí s 22,2 % písničky, s 19,4 % říkanky a básničky, s 13,9 %

Šimonovi pracovní listy a s 11,1 % logopedická cvičení.

Oblast  logopedické  prevence  by  si  rozhodně  zasloužila  daleko  větší  pozornost.  Dle

dotazníku vyšlo, že četnost jednotlivých cvičení není rozhodně dostatečná, mateřské školy by

se  na  procvičování  měly zaměřovat  denně,  aby se  stav  narušené  komunikační  schopnosti

u dětí  předškolního věku zlepšoval.  Určitě  by se také měla zvýšit  spolupráce s odborníky,

kteří se logopedii věnují. Z dotazníku vychází, že pouze 34,1 % pedagogů uvádí, že jejich MŠ

spolupracuje s logopedem pracujícím ve zdravotnictví.
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 5.1 Návrhy opatření

Na základě výše shrnutých zjištění lze navrhnout následující opatření.

• Na  školách,  které  mají  ve  svém  programu  obor  učitelství  pro  mateřské  školy,

středních, vyšších odborných i vysokých, je nutné zařadit do vyučovaných předmětů

také logopedii, případně alespoň logopedickou prevenci.

• Pedagogové mateřských škol potřebují doplnit vzdělání v oblasti logopedie, alespoň

co  se  týká  základní  orientace  v dané  problematice.  Vhodné  jsou  například  kurzy

logopedické prevence. Vedoucí pracovišť by měli umožnit všem pedagogům účast na

takto zaměřených kurzech a seminářích.

• Logopedické  prevenci  v mateřských  školách,  by se  pedagogové měli  více  věnovat

a provozovat ji v častějších intervalech nejlépe denně.

• Nutná je také aktivní spolupráce rodičů, kteří by se měli více zajímat o logopedickou

prevenci.

• Pedagogové  by  se  měli  také  více  zajímat  o novinky,  které  logopedická  prevence

nabízí, jako jsou hry, nové knihy a materiály.

• Důležité  je také,  aby se počty dětí  v mateřských školách snížily,  tím pádem by se

ustupovalo od skupinové logopedické prevence k individuální logopedické prevenci,

která je intenzivnější, a může se danému jedinci více věnovat.

• Podle možností školy provádět 1- 2 x týdně individuální nápravu řeči dětí.

• Provádět poradenskou činnost pro rodiče, popřípadě ukázku nápravy.

• Navozovat správnou výslovnost u dětí , u nichž se jedná o přirozenou fyziologickou

patlavost nebo opožděný vývoj řeči.

• Zjišťovat a rozvíjet komunikační schopnosti dětí, vyvozovat výslovnost jednotlivých

hlásek a hláskových skupin, rozvíjet souvislý řečový projev dětí, rozvíjet fonematický

sluch dětí.

• Učitelky  (logopedické  asistentky)   by  měly  denně  s dětmi  provádět  skupinovou

nápravu  výslovnosti  formou  logopedických  chvilek  –  dechové  cvičení,  cvičení  na

hybnost mluvidel, artikulační cvičení, rytmizační a sluchová cvičení, později cvičení
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pro rozvoj fonetického sluchu. Tato cvičení by měla být zařazována v průběhu dne,

aby náprava nebyla  „násilná“ a byla vždy v návaznosti na tématický týdenní celek.

Často  zařazují  i nácvik  řeči  s pohybovým  vyjádřením  textu  nebo  při

grafomotorických cvičeních.

• Rodiče by měli být pravidelně seznamováni s tím jak provádět nápravu také doma,

protože i zde je nezbytná spolupráce s rodinou.

• Každá mateřská škola by také měla mít odpovídající zařízení – daktické pomůcky,

počítačovou  techniku,  logopedické  publikace  a  další  pomůcky  pro  logopedickou

prevenci,  aby  byla  zefektivněna  logopedickou  prevence  i náprava.  Tyto  pomůcky

i počítačová technika se pravidelně využívají v řízených činnostech pro přímou  práci

s dětmi, individuální i skupinovou  péči.
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Příloha č. 1

Dotazník pro pedagogy mateřských škol 

Vážené kolegyně,

jsem studentkou  bakalářského  studia  v oboru  Speciální  pedagogika  předškolního  věku  na

Technické univerzitě v Liberci.

Obracím se na Vás s prosbou o pomoc při průzkumu, který bude součástí mojí bakalářské

práce  s názvem  „Logopedická  prevence  u  dětí  předškolního  věku“.  Tímto  Vás  žádám

o vyplnění následujícího dotazníku.

Ujišťuji Vás, že dotazníky jsou anonymní.

S výsledky průzkumu budou po zpracování dotazníků seznámeny všechny mateřské školy,

které se na mé práci podílely.

Děkuji za Vaši ochotu a čas strávený nad dotazníkem.

   Klára Popelková,  Jablonec nad Nisou

                                                               e-mail: popelkovak@seznam.cz

1. Jaké je vaše nejvyšší dosažené pedagogické vzdělání?

    a) středoškolské

    b) vyšší odborné

    c) vysokoškolské (Bc.)

    d) vysokoškolské (Mgr.)

    e) bez pedagogického vzdělání

2.  Máte  pedagogické  vzdělání  zaměřené  přímo  na  výchovu  a  vzdělávání  dětí

předškolního věku?

    a) ano

    b) ne

3. Jak dlouho pracujete jako učitelka v mateřské škole?

    a) méně než 5 let



  b) 5 – 10 let

    c) více než 10 let

4. Máte logopedické vzdělání či jste absolvovala vzdělávací kurz zaměřený na výchovu

řeči u předškolních dětí (např. logopedickou prevenci) nebo jiný logopedický kurz?

    a) ano

    b) ne, ale tuto možnost bych uvítala → prosím vyberte a) logopedický kurz b) studium VŠ

    b) ne

    

5. Má Vaše mateřská škola zaměstány či udržuje spolupráci s odborníky zaměřenými na

logopedii? Doplňte prosím počet těchto odborníků.

    a) logopedický asistent –  počet osob:..........

    b) speciální pedagog se statní zkouškou z logopedie nebo zkouškou z logopedie na VŠ –     

počet osob:..........

    c) logopedický preventista –  počet osob:..........

    d) logoped ve zdravotnictví –  počet osob:.........

    e) bez kontaktu s odborníky

6. Praktikujete ve Vaší mateřské škole cvičení a hry na logopedickou prevenci? 

    a) ano

    b) ne 

(Na další otázky odpovídejte pouze, pokud jste na předchozí otázku odpověděla ANO)

 7. Jakou metodu či způsob využíváte u logopedické prevence?

    a) ucelené metody: Metoda dobrého startu 

    b) kroužek pro rozvoj komunikačních dovedností

    c) logopedické preventivní chvilky

    d)  jiné - doplňte.........................

    



8.  Jak  často  provádíte  tyto  druhy  cvičení  s  dětmi  ve  věku 3-5  let  (označte  křížkem

v příslušném okně): 

denně min.1x týdně 1-2x měsíčně občas vůbec

dechová cvičení

artikulační cvičení

motorická cvičení

nápodobu zvuků

grafomotorická
cvičení

cvičení  na  rozvoj
sluchového  vnímání
(fonematický sluch) 

cvičení  na  rozvoj
zrakové percepce 

cvičení  na  rozvoj
rytmizace 

cvičení  na  verbální
paměť

dramatizace pohádek 

převyprávění  slyšené
pohádky 

vyprávění  na  volné
téma 



9. K cvičením, které s dětmi provádíte napište stručně konkrétní hru či způsob.

dechová cvičení

artikulační cvičení

motorická cvičení

nápodobu zvuků

grafomotorická cvičení

cvičení  na  rozvoj
sluchového  vnímání
(fonematický sluch) 

cvičení  na  rozvoj  zrakové
percepce 

cvičení na rozvoj rytmizace 

cvičení na verbální paměť

dramatizace pohádek 

převyprávění  slyšené
pohádky 

vyprávění na volné téma 

10. Jakou formou provádíte nejčastěji logopedickou prevenci u dětí ve věku 3-5 let ?

    a) skupinovou formou

    b) individuální formou

    c) oběma formami

11. Kolik tříd je ve Vaší mateřské škole?

     ….................................



12. Jakým způsobem jsou rozděleny třídy na Vaší mateřské škole?

    a) podle věku – a to vě věkových skupinách od-do (prosím doplňte, např. 3-4, 4-5)

     ….................................................................................

    b) třídy jsou smíšené –  věk nejmladšího a nejstaršího dítěte (prosím doplňte, např. 3-6)

    ….................................................................................

    c) dle jiných kritériíí (prosím popište)

   ….................................................................................

13. Kolik dětí máte ve třídě ?

    a) do 10 dětí

    b) 10 až 20 dětí

    c) více než 20 dětí 

14. Vypište nejvíce používané materiály a pomůcky, z kterých čerpáte či je využíváte v

logopedické prevenci.

     …..................................................................................................................................

    …..................................................................................................................................

15.  Informujete  rodiče  o  tom,  že  by  bylo  vhodné,  aby  se  svým  dítětem  navštívili

logopeda, pokud to podle Vás dítě potřebuje?

     a) ano

     b) ne

16. Zajímají se iniciativně rodiče o logopedické chvilky či logopedickou prevenci?

     a) ano

     b) ne



Příloha č. 2



Příloha č. 3





Příloha č. 4

Hry, dechová cvičení

Bublající potůček

Záměr cvičení: Prodlužování zadržení dechu, správné dýchání, nádech nosem.

Popis hry: Učitelka nejdříve děti motivuje bublajícím potůčkem. Děti si sednou na židličky ke

stolům. Před sebou mají sklenice do poloviny naplněné vodou a brčka. Na povel učitelky se

zhluboka  nadýchnou  nosem a  vydechují  pomocí  brčka  pomalu  do  sklenice  tak,  že  tvoří

bublinky. Učitelka pomalu počítá.

Metodické  poznámky:  Učitelka  nejdříve  pomalu  počítá  do  pěti,  po  zvládnutí  postupně

přidává. Ne však déle než do 10. Před nádechem se musí děti vydýchnout, nadechovat vždy

nosem.

Pomůcky: Sklenice s vodou, brčka.

Chechtající brouček

Záměr cvičení: Prodlužování zadržení dechu, uvolnění, nádech nosem, dobrá nálada.

Popis hry: Učitelka povídá dětem, že smích je velice důležitý a dokonce se o něm říká, že léčí.

Společně si vyzkoušíme, zda je to pravda a zda to bude působit i na nás.

Vyberte si každý své místo a lehněte pohodlně na záda. Potom dejte ruce i nohy vzhůru a

třepejte s nimi. Jde nám to? Výborně! Nyní se nadýchneme nosem a hlasitě se začneme smát.

Výborně. A nyní uděláme obě věci dohromady. Nadýchneme se nosem,  třepotáme nohama a

rukama ve vzduchu a hlasitě se smějeme. Jé, na naší louce je opravdu veselo!

Na hada

Záměr cvičení: Brániční dýchání.

Popis hry: Děti stojí volně po herně. Nádech nosem do bránice, sepnutí dlaní k sobě a rukama

předvádí hada přičemž pomalu vydechuje na písmeno S.



Příloha č. 5

Básničky, procvičujeme písmenka  

S - Sníh

Sype se sníh,

slyším tvůj smích,

sype se z nebe,

koukni jak zebe.

Sype se sníh,

sklouznem se na saních,

svezem se spolu

seshora dolů.

Jdeme domů

Jdeme, jdeme domů,

dupeme si k tomu,

dupy, dupy, dupavou,

dupem píseň o nás dvou. 

Dar

Dobré srdce - to je dar,

dobro dává, žádný svár.

Dobré srdce také měj,

každý den se usmívej.
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