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Úvod 

Snahou celé naší společnosti a také školství je co největší zapojení jedinců se 

zdravotním postiţením do společnosti. V mnoha případech se ukazuje, ţe je to dobrá 

cesta, která učí společnost toleranci a uznání hodnot druhých lidí. U dětí s narušenou 

komunikační schopností nebývá vţdy na první pohled jejich problém patrný, a proto se 

stává mnohdy opomíjeným. I tyto děti si však zaslouţí naši pozornost a zejména 

odbornou péči. Jaký postoj zaujímají rodiče k těmto dětem je tématem mé diplomové 

práce. Zaměřila jsem se především na oblast postojů ke vzdělávání ţáků v hlavním 

proudu vzdělávání, dále na jeho průběh a také na spolupráci školy a rodičů.  

Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou, kterou tvoří první tři kapitoly, 

a empirickou část, která je poslední kapitolou. Teoretická část je zpracována procedurou 

monografickou a byla vyuţita analýza odborné literatury. První kapitolu věnuji shrnutí 

poznatků o komunikaci – o způsobu dorozumívání, formách komunikačních schopností, 

vývoji dětské řeči, narušené komunikační schopnosti a také komunikačním 

kompetencím z pohledu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. 

Druhá kapitola popisuje nejčastější druhy narušené komunikační schopnosti, se kterými 

se setkáváme u dětí v základním vzdělávání. Jedná se o narušení článkování, plynulosti 

a zvuku řeči a získanou psychogenní nemluvnost. Do této kapitoly jsem zařadila i 

moţnosti vzdělávání ţáků s narušenou komunikační schopností. Třetí kapitola se 

zaměřuje na ţáka mladšího školního období, tzn. od začátku školní docházky do 

nástupu puberty. Objasňuje kognitivní, tělesný, sociální vývoj a také rodinné vztahy. 

Čtvrtá kapitola je empirická. Cílem výzkumného projektu je analýza postojů 

rodičů ţáků prvního stupně k narušené komunikační schopnosti. Jako parciální cíle jsem 

zvolila analýzu názorů rodičů na vzdělávání ţáků s narušenou komunikační schopností 

v běţné základní škole podle jejich typu vzdělání, dále na druh zkoušení ţáků 

s narušenou komunikační schopností a na informovanost školy o vedení odborné 

logopedické péče u těchto ţáků. Pro zpracování výzkumu byla zvolena metoda 

kvantitativní – univariační analýza dat, procedura statistická, technika dotazníku. 
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1  Teoretická východiska – komunikace 
Význam komunikace je pro lidstvo neocenitelný. Prostřednictvím komunikace 

rozvíjíme svoji osobnost od narození, dorozumíváme se s ostatními. Při komunikaci 

promítáme svoje dosavadní zkušenosti, postoje, kulturní zvyklosti, proto se zaměřujeme 

nejen na to, co bylo řečeno, ale i na způsob. Existují různé formy komunikace. 

1.1 Komunikace jako dorozumívání 

Pojem komunikace pochází z latinského communicare, coţ v překladu znamená 

dělat společným, radit se, domlouvat. V nejširším slova smyslu můţeme komunikaci 

chápat jako přenos informací. Jako interakci mezi dvěma a více systémy, přičemţ 

dochází k vzájemnému a oboustrannému ovlivňování. Právě na oboustranné 

ovlivňování reaguje De Vito (1999) – mluvčí a posluchač současně střídají pozice 

mluvčího a posluchače – komunikace je transakční proces, ve kterém kaţdá osoba 

funguje současně jako mluvčí i posluchač. Ve stejném okamţiku, kdy člověk vysílá svá 

sdělení, také přijímá sdělení ze své vlastní komunikace i z reakcí druhé osoby.  

Dvořák (1998) jako definici komunikace uvádí přenos různých informačních 

obsahů pomocí různých komunikačních systémů zejména prostřednictvím jazyka.  

Pro objasnění pojmu komunikace je důleţité také odlišení pojmů jazyk a řeč. Dle 

Dvořáka (1998) je řeč forma sdělování a dorozumívání zaloţená na pouţívání slovních 

(mluva, písmo), ale i neslovních (gesta, mimika) výrazových prostředků komunikace. 

Podle Klenkové (2006) je řeč specificky lidskou schopností, kdy uvědoměle uţíváme 

jazyk jako sloţitý systém znaků a symbolů ve všech jeho formách. Pomocí ní můţeme 

sdělovat pocity, přání a myšlenky. Nejedná se o vrozenou schopnost. Na řeči se podílí 

mluvní orgány, ale i mozek a jeho hemisféry. Je zde úzká souvislost s kognitivními 

procesy a myšlením. 

„Jazyk je soustava zvukových a druhotných dorozumívacích prostředků znakové 

povahy, schopná vyjádřit veškeré vědění a představy člověka o světě a jeho vlastní 

vnitřní proţitky“ (Dvořák, 1998, s. 81). 

„Ke komunikaci dochází tehdy, kdyţ vysíláme nebo přijímáme sdělení, a kdyţ 

připisujeme význam signálům od jiných osob. Interpersonální komunikace je vţdy 

zkreslená šumem, vţdy k ní dochází v nějakých souvislostech, vţdy má nějaký účinek a 

obsahuje moţnosti zpětné vazby“ (De Vito, 1999, s. 20). Podle De Vita je šum cokoli, 

co nějakým způsobem zkresluje sdělení nebo brání v jeho příjmu. Můţe mít povahu 
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fyzickou (okolní zvuky), psychologickou (nesoustředěnost) nebo sémantickou 

(nepochopení významu slova). 

Jak uvádí Klenková (2006), komunikaci tvoří čtyři stavební prvky, které se 

vzájemně ovlivňují. Jako první je to osoba, která sděluje něco nového, je zdrojem 

informace, tzv. komunikátor. Osoba, která sdělenou informaci přijímá a nějakým 

způsobem na ni reaguje, je komunikant. Samotná nová informace či obsah sdělení se 

nazývá komuniké. Nezbytnou podmínkou úspěšné komunikace, aby si obě strany 

rozuměly, je pouţívání předem dohodnutého kódu neboli komunikačního kanálu. Podle 

De Vita (1999) komunikace neprobíhá pouze v jednom komunikačním kanálu, častěji 

ve dvou a více různých kanálech, které jsou souběţně pouţity. Jako příklad uvádí 

hlasový, zrakový, čichový a hmatový kanál. 

Cílem komunikace je proces dorozumění, přenosu informací, ale také vytváření 

mezilidských vztahů, jejich udrţování a pěstování. Vybíral (2000) uvádí čtyři hlavní 

funkce komunikování. Jedná se o informativní funkci - informování, tzn. předání 

zprávy, informace, její doplnění, oznámení. Dále je to instruktáţní funkce – instruování 

neboli navedení, zasvěcení, naučení. Persuazivní funkce – cílem je přesvědčit adresáta, 

aby pozměnil názor, snaha získat ho na svoji stranu, ovlivnit. Poslední hlavní funkcí je 

funkce zábavní – pobavit, rozveselit druhého nebo sebe, rozptýlit. Podle Vybírala 

(2000) se v běţných situacích příliš nesetkáváme pouze s výměnami informativními, 

oznamovacími a popisnými. Často bývají v kombinaci s instruktáţí nebo 

přesvědčováním. 

1.2 Formy komunikačních schopností 

Při komunikaci pouţíváme dva hlavní signalizační systémy: verbální a 

neverbální. Verbální systém představují převáţně slovní signály, které jsou přenášeny 

vzduchem a přijímáme je sluchem. Neverbální systém je představován všemi 

prostředky, kterými můţeme sdělit nějaký význam. Patří sem například mimika, 

haptika, gestikulace, postoje a další (De Vito, 1999). 

Podle Vybírala (2000) verbální komunikací rozumíme dorozumívání se jedné, 

dvou nebo více osob pomocí slov. Slovní komunikací rozumíme výběr, kombinování a 

produkci jazykových znaků, proces vzájemného sdělování, percepci a recepci slovních 

sdělení a porozumění jim. 
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Vybíral (2000) i De Vito (1999) uvádějí u verbální komunikace termíny 

denotace a konotace. Denotací chápou známá slova, ale i jiné znaky a symboly, kterým 

rozumíme, automaticky chápeme jejich základní význam. De Vito (1999) uvádí, ţe se 

jedná o význam, který lidé hovořící společným jazykem připisují určitému slovu. 

Denotace jsou povaţovány za objektivní. Pojem konotace se vztahuje k subjektivnímu 

nebo emocionálnímu významu, který konkrétní mluvčí a posluchač připisují určitému 

slovu. Kaţdé sdělení je dotvářeno a doprovázeno řadou konotací.    

 Podle Vybírala (2000) zahrnuje neverbální komunikace vše, co signalizujeme 

beze slov nebo spolu se slovy jako doprovod verbální komunikace. Patří sem gesta, 

pohyby hlavou a další pohyby těla, postoje těla, výrazy tváře (mimika), pohledy očí, 

vzdálenost a zaujímání prostorových pozic (proxemika), tělesný kontakt (haptika), tón 

hlasu a další neverbální aspekty řeči, oblečení, zdobnost, fyzické a jiné aspekty 

vlastního zjevu (Vybíral, 2000). Gesta podle něj nejenom nahrazují slova, ale jsou také 

ilustrací řečeného. De Vito (1999) k tomu dodává, ţe se pouţívají záměrně a vědomě ke 

sdělení stejných významů, jaké mají příslušná slova nebo slovní spojení. Mimikou 

dokáţeme čitelně vyjádřit sedm základních emocí – štěstí, strach, smutek, překvapení, 

hněv, znechucení a emoční zájem o něco (Vybíral, 2000). De Vito (1999) k nim přidává 

ještě úţas (zmatek) a rozhodnost. Proxemikou sdělujeme řadu signálů. Jak uvádí De 

Vito (1999), rozlišujeme čtyři vzdálenosti, které definují typ vztahu mezi lidmi a 

identifikují takto sdělené signály. Intimní vzdálenost představuje odstup méně neţ 45 

cm. Osobní vzdálenost je mezi 45 a 120 cm. Společenská vzdálenost je rozmezí od 1,2 

do 3,7 m. Veřejná vzdálenost je odstup větší neţ 3,7 m. 

 Vybíral (2000) i De Vito (1999) také uvádí, ţe mezi neverbální komunikaci 

můţeme včlenit i chronemiku neboli zacházení jedince s časem. Tím, jak s časem 

nakládáme, o nás mnohé vypovídá. A také zacházení s předměty, kam patří např. řízení 

auta, zařízení bytu, pořádek nebo nepořádek na pracovním stole ad.   

 Podle Vybírala (2000) není moţné nekomunikovat. „I svým mlčením, nehnutým 

obličejem a celkovým klidem těla něco sdělujeme“ (Vybíral, 2000, s. 67). Podle něj jsou 

významy neverbálních znaků podmíněny kulturou, sociální skupinou, dobou i 

prostředím. Vybíral (2000) také rozlišuje vědomé a nevědomé signály neverbální 

komunikace. Vědomě neverbálně komunikujeme v předem naplánovaných a 

připravených situacích, vystoupeních (např. herec, přednášející ad.). Jedinec ovládá svůj 

projev. Nevědomé signály jsou běţné při kaţdé spontánní reakci a ve chvílích relaxace. 
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 Neverbální komunikaci vyuţíváme k podpoření řeči (zdůraznění vysloveného, 

regulace tempa řeči), nahrazení řeči, vyjádření emocí, interpersonálního postoje 

(naléhavost při přesvědčování) nebo uskutečnění sebevyjádření, jak píše Vybíral (2000). 

1.3 Ontogeneze řeči 

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

motoriky, senzorického vnímání, myšlení, jak uvádí Klenková (2006).  

 Jeden z moţných pohledů na ontogenezi řeči uvádí Vybíral (2000). Prezentuje 

názor Dennetta. Podle něj můţeme v osvojování jazyka nalézt čtyři fáze. V první fázi 

znamenají slova pro dítě nejprve jen zvuky. Ve druhé fázi se tyto zvuky opakují ve 

stejných situacích („Nesahej, pálí!“). Ve třetí fázi dítě začíná zvuky napodobovat („Ne, 

ne, pálí.“). V této fázi ještě neví, co slova znamenají. Rádo mluví samo k sobě a 

naučená slova stále dokola opakuje. Ve čtvrté fázi uţ umí slova vyslovit ve správném 

kontextu.         

 Příprava na samotnou řeč však začíná jiţ v intrauterinním vývoji. „Ve věku šesti 

měsíců po početí reaguje dítě na řadu akustických podnětů, brzy potom začíná odlišovat 

zvuky lidské řeči od jiných zvuků a ke konci těhotenství velmi pravděpodobně jiţ 

rozlišuje i hlas své matky i s jeho různými emocionálními odstíny“ (Langmeier, 

Krejčířová, 1998a, s. 22).        

 Vývoj řeči můţeme také rozdělit na dvě období – přípravná stadia a vlastní 

vývoj řeči. Přípravné období trvá přibliţně do prvního roku ţivota dítěte. Lechta (1990) 

uvádí, ţe jde především o osvojování zručnosti, dozrávání funkcí, na kterých se 

postupně vybuduje řeč. Podle Vágnerové (2000) dítě preferuje jiţ od narození zvuk 

lidského hlasu před jakýmkoli jiným sluchovým podnětem. Na verbální podněty se 

dovede lépe soustředit a lépe je i rozlišit. Jiţ měsíc staré dítě je schopné rozlišovat 

lidskou řeč od jiných zvuků. Důleţitou roli hrají také aktivity, které s řečí přímo 

nesouvisí, např. sání a cumlání, jak uvádí Lechta (1990).     

 Prvním hlasovým projevem novorozence je křik. Jedná se o nepodmíněný 

hlasový reflex. Podle Lejsky (2003) má většina novorozenců stejný nebo velmi 

podobný křik. Slouţí pouze jako průprava k budoucímu uţívání hlasu při řeči, jak píše 

Pačesová (1987). Podle ní vznikají zvuky bez aktivní účasti mluvidel. Lechta (1990) i 

Kutálková (1996) shodně uvádí, ţe po šestém týdnu ţivota začíná mít křik určité citové 

zabarvení. Nejdříve vyjadřuje nepříjemné pocity (tvrdý hlasový začátek) a kolem třetího 
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měsíce pocity příjemné (měkký hlasový začátek). Těmto projevům se říká broukání. Jak 

dále píše Kutálková (1992), časem se dítě naučí měnit i výšku hlasu, takţe vzniká 

dojem prozpěvování. Pačesová (1987) broukání pokládá na nejniţší stupeň řeči, za 

pudovou etapu projevu a řadí ho do tzv. primárního okruhu řeči, tj. okruh motoricko-

kinestetický. Podle Vágnerové (2000) mají děti vrozenou dispozici začít produkovat 

zvuky podobné fonémům jiţ od čtvrtého měsíce ţivota. Z počátku má reflexní 

charakter, proto se objevuje i u dětí neslyšících.      

 V tomto období se objevují experimenty s hlasem, tzv. pudové ţvatlání. Podle 

Kutálkové (1996) trvá pudové ţvatlání do šesti měsíců ţivota dítěte. Dle Lejsky (2003) 

začíná vědomé ovládání mluvidel po čtvrtém měsíci ţivota.    

 Kolem druhého aţ třetího týdne ţivota se můţe u novorozence objevit vrozený 

výrazový pohyb – úsměv, jak píše Lechta (1990). Později je vystřídán úsměvem na 

určitý podnět. Jak uvádí Kuric (1992), přibliţně koncem druhého a začátkem třetího 

měsíce se dítě začíná usmívat na lidské tváře a laskavý a příjemný pohled ho dokáţe 

zaujmout.          

 Dalším mezníkem v ontogenezi řeči je podle Lechty (1990) stadium 

napodobovacího ţvatlání, které se objevuje mezi šestým aţ osmým měsícem ţivota. Ze 

zvuků se začínají stávat hlásky mateřského jazyka. V tomto souhlasí s Lechtou i 

Vágnerová (2000). Děti se snaţí napodobovat řečový projev, odezírají a napodobují 

pohyby mluvních orgánů. Podle Kutálkové (1996) si kojenci pomáhají i výraznou 

gestikulací. Motivací dětí k řeči je snaha udrţet sociální kontakt, v této fázi ještě nejde o 

obsah, ale hlavně o formu, jak uvádí. S tímto názorem souhlasí i Pačesová (1987). Podle 

ní je prvním funkčním jazykovým kódem melodie řeči, kterou vnímá dítě nejdříve a 

také ji nejsnáze napodobuje. Pro rozvoj řeči je důleţitý i vývoj sluchového vnímání. 

Podle Pačesové (1987) se u ţvatlání uplatňuje sekundární okruh řeči, tj. motoricko-

kinesteticko-akustický. Dítě vnímá zvuky, které tvoří sluchem, zrakem i pohybem. 

Nebrouká jiţ jen pro sebe, ale reaguje na mluvní podněty z okolí, které se snaţí 

napodobovat.         

 Přibliţně kolem desátého měsíce ţivota nastává podle Lechty (1990) stadium 

„rozumění“ řeči. Dítě ještě nechápe obsah slov, ale podle zabarvení řeči v kontextu 

určité situace dokáţe pochopit smysl řečeného. S tím souhlasí i Pačesová (1987), která 

dodává, ţe přestoţe dítě samo nemluví, podléhá vzoru mluvy okolí. „Mezi prvním 

slovem, kterému je rozuměno a slovem samostatně pouţitým je časová diference kolem 
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tří měsíců“ (Lejska, 2003, s. 91).       

 O vlastním vývoji řeči můţeme hovořit aţ od prvního roku ţivota dítěte. Podle 

Lechty (1990) jsou prvním skutečně verbálním projevem dítěte tzv. jednoslovné věty. 

Slovo můţe mít více významů podle komunikační situace. Dítě jím můţe vyjádřit svoje 

pocity, přání nebo ţádost. Lechta (1990) toto období nazývá emocionálně-volní. Pasivní 

slovník je širší neţ aktivní. Pačesová (1987) povaţuje první jednoslabičná slova za 

přechod mezi ţvatláním a skutečnou mluvou. Mluví o předběţných stadiích vývoje řeči, 

kdy dítě napodobuje melodický spád a rytmus řeči, později si osvojuje jednotlivé hlásky 

řeči. „O vlastním vývoji řeči mluvíme od doby, kdy dítě začne spontánně uţívat různá 

pojmenování, tj. přibliţně od konce prvního roku ţivota“ (Pačesová, 1987, s. 9). Lejska 

(2003) rozlišuje období jednoslovných vět od období prvních slov. První slova klade 

mezi první rok a rok a půl ţivota dítěte. Podle něj sem patří jednoslabičná a později 

dvouslabičná slova. Období jednoslovných vět podle něj začíná aţ kolem osmnácti 

měsíců ţivota dítěte. Sem patří uţívání slov pro předání informace. „Ve čtrnácti aţ 

patnácti měsících funguje jako verbální sdělení jen jeden slovní výraz, který je typický 

značně širokým a nepřesně generalizujícím pouţitím“ (Vágnerová, 2000, s. 82).  

 Kolem jednoho a půl roku aţ dvou let věku dítěte nastává nové období, tzv. 

egocentrické stadium, jak píše Lechta (1990). Dítě nejen napodobuje řeč dospělých, ale 

samo opakuje slova. Lejska (2003) nazývá toto období obdobím segmentace a 

sémantizace. Objevuje se zde první období otázky: „Co je to?“, jak dále uvádí. 

Přibliţně do jednoho a půl roku trvá fáze chápání smyslu slov a jejich vyslovování, jak 

píše Kuric (2001). Dítě poslouchá slova, snaţí se je vyslovovat, přiřazuje je 

k předmětům, osobám a jevům, jak dále píše. Kolem druhého roku ţivota dítě začíná 

pouţívat dvouslovná sdělení, jakési primární věty, které často označují nějaký děj 

(Vágnerová, 2000). Projev dítěte v tomto věku je telegrafický a agramatický, jak uvádí 

dále Vágnerová. „Mnohé výzkumy ukazují, ţe děti se mohou lišit ve způsobu uţívání 

řeči, v důrazu na různé jazykové funkce, které v počátku jejich vývoje převaţují“ 

(Vágnerová, 2000, s. 83).        

 Jak uvádí Vybíral (2000), dítě ve věku od dvou do šesti let se učí v průměru 

jedno slovo za hodinu, přičemţ mu stačí, aby slovo slyšelo jen jednou a to i ve značně 

nejasném kontextu.        

 V dalších stadiích nastává prudký rozvoj řeči, jak po stránce kvalitativní, tak i 

kvantitativní. Jak píše Vybíral (2000), u dítěte dochází k osvojení si kvanta slovní 
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zásoby v řečově bouřlivém období zhruba mezi rokem a půl a třemi lety. „Mezi rokem a 

půl a třemi lety se jeho řečová kompetence rozšíří čtyřicetinásobně“ (Vybíral, 2000, s. 

95). Lejska (2003) uvádí, ţe kolem třetího roku ţivota dítě pouţívá asi tisíc slov, s tímto 

počtem se ztotoţňuje i Kuric (2001), Kutálková (1996) uvádí pouze čtyři sta slov 

aktivní slovní zásoby. Toto období Lejska (2003) nazývá obdobím lexemizace. Podle 

Lechty (1990) nastává období asociačně-reprodukční. „Dieťa pomocou transferu 

aplikuje slová, počuté v asociácii s určitými javmi, aj pomenovanie javov podobných. 

Tieto asociácie sú však ešte stále na prvosignálovej úrovni“ (Lechta, 1990, s. 42). 

Zhruba po dvou a půl letech ţivota můţeme začít u dítěte pozorovat frustraci při 

neúspěšném pokusu o komunikaci (Lechta, 1990). Kolem třetího roku ţivota nastává 

stadium logických pojmů (Lechta, 1990). Pomocí abstrahování se ze slov, která byla 

spjatá s konkrétní věcí, stávají všeobecné pojmy. Právě v tomto období můţe docházet 

k vývojovým obtíţím v řeči, jak píše Klenková (2006). Lejska (2003) období mezi 

třetím a čtvrtým rokem ţivota nazývá obdobím gramatizace. Podle něj se zde objevuje 

druhé období otázky: „Co je to?“, „Proč?“.     

 Kolem čtvrtého roku ţivota nastává období intelektualizace řeči, jak shodně 

uvádějí Lechta (1996) i Lejska (2003). Toto období přetrvává aţ do dospělosti. Dochází 

ke zpřesňování obsahu slov, gramatických forem, řečový projev se stává kvalitnějším a 

neustále roste slovní zásoba (Lechta, 1996). Po šestém roce ţivota nastává období 

fixované řeči, jak píše Lejska (2003). 

1.4 Narušená komunikační schopnost 

Lechta (2003) vychází při definici narušené komunikační schopnosti 

z komunikačního záměru jedince, přičemţ někdy zahrnuje i aspekt jazykové normy. 

„Komunikační schopnost člověka je narušena tehdy, kdyţ některá rovina jeho 

jazykových projevů (příp. několik rovin současně) působí interferenčně vzhledem ke 

komunikačnímu záměru“ (Lechta, 2003, s. 17). 

Pokud vymezujeme narušenou komunikační schopnost, musíme brát v úvahu 

všechny jazykové roviny: foneticko-fonologickou, morfologicko-syntaktickou, 

lexikálně-sémantickou a pragmatickou. Forma interindividuální komunikace můţe být 

verbální nebo neverbální, resp. mluvená nebo grafická. Z hlediska průběhu 

komunikačního procesu můţe být narušena jeho sloţka expresivní (řečová produkce) 

nebo receptivní (porozumění řeči). Narušení komunikační schopnosti můţe být trvalé 
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nebo přechodné. Trvalé se vyskytuje např. při těţším orgánovém poškození a přechodné 

při většině dyslalií. Narušená komunikační schopnost se můţe projevit jako vrozená 

vada řeči nebo jako získaná porucha řeči. V celkovém klinickém obraze můţe 

dominovat nebo být příznakem jiného, dominujícího postiţení (symptomatické poruchy 

řeči). Narušení můţe být úplné nebo částečné (parciální). Jedinec s narušenou 

komunikační schopností si své postiţení můţe, ale nemusí uvědomovat. Narušení se 

můţe také promítat do sféry symbolických procesů ve zvukové či nezvukové dimenzi, 

ale i do sféry nesymbolických procesů, také ve zvukové a nezvukové dimenzi. Narušená 

komunikační schopnost se však můţe současně promítnout i do většího počtu dimenzí 

(Lechta, 2003). 

Podle Vitáskové a Peutelschmiedové (2005) je specificky narušeným vývojem 

řeči označována vývojová porucha jazyka při absenci neurologických, 

senzomotorických, neverbálně kognitivních či sociálně emocionálních deficitů. Souhlasí 

s Lechtou, ţe je charakterizována jako strukturální a systémové narušení zasahující 

v různé míře jednu nebo více rovin komunikační schopnosti, které můţe být 

dominujícím či přidruţeným symptomem. 

„Dítě nevykazuje jazykové schopnosti odpovídající jeho chronologickému a 

mentálnímu věku při odpovídající jazykové stimulaci a přiměřených podmínkách 

k vývoji řeči“ (Vitásková, Peutelschmiedová, 2005, s. 41). 

Příčiny narušené komunikační schopnosti mohou být různé. Při dělení příčin se 

vyuţívá hledisko časové nebo lokalizační. Z časového hlediska mohou být příčiny 

prenatální, perinatální nebo postnatální. Z lokalizačního hlediska se můţe jednat o 

poškození orgánové, poškození centrální části, genové mutace, aberace chromozomů, 

poškození efektorů, nevhodné nebo nepodnětné prostředí a další (Klenková, 2006). 

Dle Klenkové (2006) nelze za narušenou komunikační schopnost u dítěte 

povaţovat určité projevy, které jsou do určitého věku fyziologické. Patří sem 

fyziologická neplynulost (dysfluence) do tří aţ čtyř let věku dítěte. Přibliţně do čtvrtého 

roku věku se projevuje fyziologický dysgramatismus, který se projevuje určitými 

nedostatky v gramatické sloţce řeči. Do pěti let věku dítěte se můţe projevovat 

nesprávná výslovnost, vynechávání nebo záměna hlásek ve výslovnosti. Jedná se o 

fyziologickou dyslalii. 
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1.5 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a 

komunikační kompetence 

„V souladu s novými principy kurikulární politiky, zformulovanými v Národním 

programu rozvoje vzdělávání v ČR (tzv. Bílé knize) a zakotvenými v zákoně č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), se do vzdělávací soustavy zavádí nový systém kurikulárních dokumentů pro 

vzdělávání ţáků od tří do devatenácti let“ (RVP ZV, 2007, s. 9).    

 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání navozuje svým pojetím 

na Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání a je východiskem pro 

střední vzdělávání. Vymezuje vše, co je nezbytné v povinném základním vzdělávání 

ţáků a zároveň společné pro všechny. Specifikuje úroveň klíčových kompetencí, které 

by měli ţáci na konci základního vzdělávání dosáhnout. Závaznou součástí programu 

jsou průřezová témata s výraznou formativní funkcí. Umoţňují volbu různých 

vzdělávacích postupů, metod, forem výuky a vyuţívání různých podpůrných opatření 

podle individuálních potřeb ţáků.  „Klíčové kompetence představují souhrn 

vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důleţitých pro osobní rozvoj a 

uplatnění kaţdého člena společnosti. Jejich výběr a pojetí vychází z hodnot obecně 

přijímaných ve společnosti a z obecně sdílených představ o tom, které kompetence 

jedince přispívají k jeho vzdělávání, spokojenému a úspěšnému ţivotu a k posilování 

funkcí občanské společnosti“ (RVP ZV, 2007, s. 14).     

 Všichni ţáci by měly být vybaveni souborem klíčových kompetencí na úrovni, 

která je pro ně dosaţitelná. Osvojování klíčových kompetencí je proces dlouhodobý a 

sloţitý, který má svůj počátek v předškolním vzdělávání, pokračuje v základním a 

středním vzdělávání a postupně se dotváří v průběhu ţivota.    

 Mezi klíčové kompetence patří kompetence komunikativní. Podle nich by měl 

ţák na konci základního vzdělávání formulovat a vyjadřovat svoje názory a myšlenky 

logicky, souvisle a kultivovaně nejen v ústním, ale i v písemném projevu. Dále by měl 

umět naslouchat druhým, porozumět jim a vhodně na ně reagovat. S tím souvisí i 

schopnost účinně se zapojit do diskuse, obhájit svůj názor a vhodně argumentovat. Ţák 

na konci základního vzdělávání rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových 

materiálů, běţně uţívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních 

prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je vyuţívá ke svému rozvoji a k 

aktivnímu zapojení se do společenského dění. Dále také vyuţívá různé informační a 
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komunikační prostředky a technologie. Získané komunikační dovednosti vyuţívá 

k vytváření vztahů s ostatními lidmi. 

 

Komunikace je stará jako lidstvo samo. Slouţí hlavně k přenosu informací a 

dorozumění se. Základní dělení komunikace je na verbální (pomocí slov) a neverbální 

(gesta, mimika a další prostředky). S komunikací souvisí i vývoj řeči, který můţeme 

rozdělit na dvě základní období – přípravná stádia a vlastní vývoj řeči. Někdy můţe 

dojít k narušení ve vývoji řeči. Současná školská politika klade velký důraz na rozvoj 

klíčových kompetencí – jednou z nich jsou i kompetence komunikativní. 
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2 Narušená komunikační schopnost u žáků 
v základním vzdělávání    

2.1 Dyslalie 

„Dyslalie v nejširším slova smyslu spočívá v neschopnosti nebo poruše 

pouţívání zvukových vzorů řeči v procesu komunikace podle řečových zvyklostí a norem 

příslušného jazyka, coţ je i příčinou toho, ţe jde nejrozšířenější vadu řeči v lidské 

společnosti“ (Nádvorníková in Lechta, 2003, s. 170). Peutelschmiedová (2005) nazývá 

dyslalií (patlavostí) vadnou nebo nesprávnou výslovnost jedné nebo více hlásek, 

přičemţ hovoříme o dyslalii hláskové. Salomonová (in Škodová, Jedlička a kol., 2003) 

uvádí hláskovou dyslalii v případech, kdy dítě hlásku vynechává (tzv. mogilalie), 

nahrazuje jinou hláskou (tzv. paralalie) nebo tvoří chybně (porucha se označuje 

příponou –ismus). Nádvorníková (in Lechta, 2003) řadí toto dělení na fonetickou 

úroveň. Na fonologické úrovni se porucha projevuje v plynulé řeči, ovlivňováním 

hlásek okolními hláskami. Další dělení podle kontextu je na dyslalii slabikovou a 

slovní, jak autorka píše.        

 Z vývojového hlediska můţeme dyslalii rozdělit na dyslalii fyziologickou 

(kolem třetího roku ţivota dítěte), prodlouţenou fyziologickou dyslalii (mezi pátým aţ 

sedmým rokem ţivota dítěte) a „pravou“ dyslalii (po šestém roce věku dítěte), jak 

uvádí Peutelschmiedová (2005). Salomonová (in Škodová, Jedlička a kol., 2003) dělí 

dyslalii na fyziologickou (do sedmi let věku dítěte je přirozeným mluvním projevem) a 

patologickou (dítě není schopné osvojit si tvoření některých hlásek či skupin hlásek). 

Podle autorky jsou základními hledisky věk dítěte, jeho pohlaví a inteligence. Časté je 

dělení podle stupně na dyslalii levis (simplex) – jen několik vadně tvořených hlásek,  

gravis (multiplex) – postiţena artikulace většího počtu hlásek a tetizmus – téměř 

všechny hlásky jsou vadně vyslovovány a řeč je nesrozumitelná (Dvořák, 1998).  

 Další hledisko, podle kterého můţeme dyslalii rozdělit, je etiologie. Podle něho 

dyslalii rozdělujeme na orgánovou (organickou) a funkční. Orgánová je podmíněna 

různými etiologickými faktory v dostředivé, odstředivé nebo centrální části reflexního 

okruhu, jak uvádí Salomonová (in Škodová, Jedlička a kol., 2003). Také poruchy sluchu 

se mohou podílet na nesprávném vývoji výslovnosti, jak autorka doplňuje. Dvořák 

(1998) hovoří o poruchách sluchu, vadách mluvidel atd. Funkční dyslalie můţe mít 

senzorický, motorický nebo smíšený typ, jak uvádí Havlisová (1995). Podle Dvořáka 
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(1998) je funkční dyslalie způsobena patologickou artikulační dynamikou a přetrvává 

obvykle z období fyziologické nesprávné výslovnosti. „Funkční dyslalie vzniká u dětí 

s nedostatečnou vjemovou (senzorickou) nebo motorickou schopností. Při diagnostice 

nacházíme genetické dispozice, nesprávný mluvní vzor a jen minimální orgánové 

poškození během těhotenství nebo porodu“ (Salomonová in Škodová, Jedlička a kol., 

2003, s. 330).  Další moţnosti dělení uvádí Dvořák (1998) – například podle orgánu na 

dyslalii akustickou, centrální, dentální ad. Salomonová (in Škodová, Jedlička a kol., 

2003) nazývá toto dělení podle místa poškození. Jiné dělení je na dyslalii konstantní 

(hláska je tvořena nesprávně ve všech případech), nekonstantní (hlásky je někdy 

vyslovována správně, jindy nesprávně) a nekonsekventní (hláska je tvořena nesprávně, 

různým mechanismem), jak uvádí Dvořák (1998).   

Mezi etiologické činitele dyslalie řadí Havlisová (1995) vlivy dědičnosti, 

prostředí, různá poškození centrální nervové soustavy, analyzátorů a neuroefektorů. 

Stejné činitele uvádí i Salomonová (in Škodová, Jedlička a kol., 2003), doplňuje je ještě 

anatomickými úchylkami mluvidel. Nádvorníková (in Lechta, 2003) rozděluje příčiny 

dyslalie na vnitřní a vnější. Mezi vnitřní faktory ovlivňující artikulaci řadí schopnost 

slyšet. Při nedostatečně rozvinutém sluchu se řečový signál vnímá deformovaně.  Mezi 

jednu z hlavních příčin však řadí nedostatečnou diskriminaci zvuku. Při diagnostice je 

vyuţíván standardní test Hodnocení fonematického sluchu u předškolních dětí.  Mezi 

méně významné příčiny narušené řeči řadí některé anatomické variace mluvních 

orgánů. Z vnějších příčin to jsou zejména psychosociální vlivy, které působí na 

artikulační schopnost nejen v závislosti na věku, ale i na pohlaví. 

Při diagnostice vyuţíváme Lechtův komplexní model logopedického vyšetření, 

který má osm základním kroků (navázání kontaktu, anamnéza, vyšetření sluchu, 

porozumění řeči, řečové produkce, motoriky, laterality a prozkoumání sociálního 

prostředí). Podle Nádvorníkové (in Lechta, 2003) při diagnostice vyuţíváme 

screeningové vyšetření a další metody. Na začátku reedukace je nutné provést 

diferenciální diagnostiku, zejména odlišit dyslalii od různých forem dysfazie, jak uvádí 

Kutálková a kol. (1999). 

Základní dělení terapeutických postupů uvádí Gúthová a Šebianová (in Lechta, 

2005). První je fonetické-klasické-artikulační-tradiční-senzomotorické (terapie 

zaměřena hlavně na fonetickou rovinu), další je fonologické-moderní-kognitivně-

lingvistické (fonologická rovina), foneticko-fonologické a poslední je komplexní přístup 
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(zaměřený na všechny jazykové roviny).      

 Při terapii jsou důleţitá průpravná cvičení, kam Peutelschmiedová (2005) řadí 

napodobování přírodních zvuků, hlasů zvířat apod. Vyvozenou hlásku je třeba fixovat a 

poté automatizovat. „Preventivní opatření by se měla realizovat ve dvou směrech – 

soustředěným odstraňováním všech okolností známých jako etiologické faktory 

nesprávné artikulace a současnou podporou vlivů napomáhajících fyziologickému 

rozvoji dorozumívacího procesu“ (Peutelschmiedová, 2005, s. 54). 

Při terapii vyuţíváme zásady reedukace, které vypracoval Seeman (Salomonová 

in Škodová, Jedlička a kol., 2003). Jedná se o zásadu krátkodobého cvičení, zásadu 

uţívání pomocných hlásek, zásadu uţívání sluchové kontroly, zásadu minimální akce, 

zásadu individuálního přístupu, zásadu vývojovosti a zásadu názornosti. „Reedukace 

výslovnosti je procesem učení, který má několik etap: etapu přípravnou a vyvozovací; 

etapu upevňovací; etapu závěrečnou – automatizační“ (Salomonová in Škodová, 

Jedlička a kol., 2003, s. 334). Jak uvádí Zezulková (in Klenková a kol., 2007), při 

terapii dyslalie se dá vyuţít synergetická reflexní terapie. „Aby byla terapie dyslalie 

efektivní, musí být komplexní, tj. zaměřená nejen na nedostatky ve foneticko-fonologické 

rovině, ale i na ostatní jazykové roviny včetně sociálních deficitů, které se u jedinců 

s dyslalií objevují“ (Zezulková in Klenková a kol., 2007, s. 56). U dětí s dyslalií se 

vybírají prvky synergetické reflexní terapie, které mohou podpořit účinnost terapie a je 

moţné je vyuţívat prakticky denně, jak dále autorka uvádí. Patří sem například 

myofasciální a akupresurní technika, reflexní masáţ hlavy ad. 

Prognóza je při prosté dyslalii u dětí předškolního věku velmi dobrá, pokud je 

včas zahájena logopedická intervence. U dětí školního věku záleţí na osobní motivaci 

(Salomonová in Škodová, Jedlička a kol., 2003). 

Prevence se orientuje dvěma směry, jak píše Salomonová (in Škodová, Jedlička 

a kol., 2003) – primární logopedická prevence (u intaktních dětí) a sekundární (u osob 

s narušenou komunikační schopností). 

2.2 Narušení fluence řeči 

Do těchto narušení řadíme breptavost a koktavost. Koktavost (balbuties) patří 

k nejtěţším narušením komunikační schopnosti jedince. „Hranice mezi plynulostí a 

neplynulostí řeči není přímočará a jednoduchá, ale naopak individuálně variabilní a 

závislá na řadě faktorů, např. na situaci, vrozeném řečovém nadání, řečovém typu, 
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náladě, psychickém a zdravotním stavu“ (Peutelschmiedová, 2000b, s. 9). Nepříznivě 

ovlivňuje psychiku jedince i jeho sociální zařazení, jak uvádí Peutelschmiedová (2005). 

Mezi třetím a čtvrtým rokem ţivota dítěte dochází k fyziologickým obtíţím řeči, kam 

řadíme tzv. fyziologickou iteraci. Projevuje se opakováním slabik, slov, částí vět. Jak 

dále autorka (2000b) uvádí, důleţité je odlišit normální neplynulost řeči od tzv. 

incipientní koktavosti. Zde je třeba logopedem nebo týmem odborníků provést 

diferenciální diagnostiku. Podle Lechty (2004) se koktavost začíná projevovat před 

čtvrtým rokem ţivota, do pěti let je to 75 % a do šestého roku 90 % dětí s touto 

narušenou komunikační schopností. Koktavost je předmětem zájmu mnoha disciplín a 

pro její šíři se vytvořil podobor logopedie – balbutologie.  

Jak uvádí Klenková (2006) i Peutelschmiedová (2000b), neexistuje jednotná, 

všeobecně přijímaná definice koktavosti. Kaţdá definice odráţí autorovo pojetí a jeho 

názor na etiologii koktavosti. V současnosti se nejvíce vyuţívá definice, kterou zveřejnil 

Lechta (1990): „Koktavost pokládáme za syndrom komplexního narušení koordinace 

orgánů participujících na mluvení, který se nejnápadněji projevuje charakteristických 

nedobrovolným (tonickým, klonickým) přerušováním plynulosti procesu mluvení“ 

(Klenková, 2006, s. 154). Jak dále uvádí Klenková (2006), i kdyţ jde primárně o 

narušení nesymbolických procesů (plynulost mluvení), později se toto narušení projeví 

také v symbolických procesech (např. parafrázie, přerušování řeči v důsledku 

koncipování myšlenek ad.).       

 Etiologie koktavosti byla dlouho nejasná. Škodová, Jedlička a kol. (2003) uvádí 

několik teorií koktavosti – psychologickou, dynamickou, somatickou nebo Seemanovu 

teorii dynamické úchylky podkorových center. Lechta (2004) uvádí několik moţností: 

jednak se můţe jednat o orgánově podmíněnou poruchu plynulosti řeči, dále na 

primárně predispozičním, hereditárním základě nebo na bázi orgánového poškození 

vznik následné, sekundární neurotické nadstavby nebo můţe vzniknout porucha 

plynulosti řeči primárně jako neuróza. Klenková (2006) řadí k příčinám vliv dědičnosti, 

poškození centrální nervové soustavy ad. Peutelschmiedová (2000b) dělí etiologické 

faktory podle hlediska psychogenního (kam řadí psychogenní teorie a faktory, 

neurozogenní teorie a funkcionální teorie) a somatogenního (kam řadí hereditární 

faktory, rizikové faktory v pre- a perinatální období, infekční nemoci, levorukost, 

biochemické faktory, jiné orgánové změny ad.).   
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Příznaky koktavosti můţeme rozdělit na vnější a vnitřní. Jak uvádí Škodová, 

Jedlička a kol. (2003), vnější příznaky se projevují porušením fonačních, artikulačních a 

dýchacích pohybů. Peutelschmiedová (2000a) je rozděluje na psychické a somatické. 

Jak dále uvádí Peutelschmiedová (2000a), zrádná je zejména nepředvídatelnost 

příznaků, která vyvolává neurotizaci jedinců. Kaţdý z nich si vytvoří určité 

mechanismy, kterými se snaţí s potíţemi vyrovnat. Často u nich dochází k parafráziím. 

Volí například slova, ve kterých se nevyskytuje problematická hláska na začátku slova. 

Tím se zjednodušuje jeho slovní projev a můţe pouţívat i různé opisy. Někdy mohou 

působit svým projevem aţ jako mentálně postiţení nebo lhaví (Peutelschmiedová, 

2000a). V řeči se často objevují embolofrázie, neboli slovní vmetky, např. „ţe ano“, 

„hm“ ad. „Koktaví se vyhýbají mluvním kontaktům. Nutně z toho plyne sníţená mluvní 

pohotovost, pomaleji se rozvíjející slovní zásoba, narušení vývoje jazykového citu“ 

(Peutelschmiedová, 2000a, s. 10). Lechta (2004) uvádí příznaky koktavosti – psychická 

tenze, nadměrná námaha a dysfluence. V autorově publikaci nalezneme dělení  

dysfluence z několika východisek. 

Podle příznaků v řeči dělíme koktavost na formu tonickou, klonickou nebo 

tonoklonickou. Dle odborníků je klonická forma povaţována za lehčí projev koktavosti 

(Peutelschmiedová, 2000a). Podle Dvořáka (1998) jsou příznaky klonické formy iterace 

hlásek, slabik, slov, obvykle na začátku mluvního projevu, někdy mohou být i 

mnohonásobné.  Forma tonická se podle Dvořáka (1998) projevuje prefonačními nebo 

fonačními spazmy. Jedinec přes spazmy není schopen hovořit nebo vyslovuje dlouze, 

tlačeně, obvykle počáteční hlásky. Jsou určité situace, kdy jedinec nekoktá. Podle 

Parenta (1998) je to například v nepřítomnosti jiných osob, při sborové řeči, zpěvu, 

šepotu, hovoru ke zvířatům, loutkám a v určitých spontánních situacích nebo kdyţ 

balbutik nemůţe slyšet svůj hlas.  

Peutelschmiedová (2000b) rozlišuje koktavost podle doby vzniku na praecox 

(která se objevuje kolem třetího roku ţivota dítěte), vulgaris (nejčastěji při nástupu 

dítěte do školy) a tarda (se začátkem po sedmém roce ţivota dítěte, někdy aţ na začátku 

puberty). 

Lechta (2004) uvádí dělení koktavosti na incipientní (souvisí především 

s předškolním věkem), fixovanou (zhoršování incipientní koktavosti) a chronickou.  

Diagnostika koktavosti je záleţitostí odborníků. Podle Peutelschmiedové 

(2000b) je těţiště moderní diferenciální diagnostiky směrováno do tří kategorií – 
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diferenciace balbuties a tumultus sermonis, diferenciace primární koktavosti (orgánově 

podmíněné) od jiných typů koktavosti a diferenciální diagnostika neplynulosti řeči 

v předškolním věku. U posledního jmenovaného je třeba zaměřit pozornost zejména na 

rizikové verbální chování – třes v obličeji vyvolaný nadměrným napětím, váhavá, nebo 

naopak velmi rychlá hlasitá řeč, specifické pohyby těla při neplynulosti řeči, opakování 

slabik či celých slov, vícenásobné opakování v jednom slově, prokazatelné vyhýbání se 

určitým slovům ad., a také neverbální projevy – ostýchavost, neurotické projevy 

(okusování nehtů, noční pomočování aj.), sníţené sebevědomí ad. (Dell, 2004). Jak 

uvádí Peutelschmiedová (2000a), učitelé základní školy by měli být upozorněni na 

logofobii, neobvyklou šíři projevů a forem koktavosti, vnitřní koktavost a koktavost 

kombinovanou například s patlavostí nebo breptavostí. Vnitřní koktavost se projevuje 

mlčením jedince s výrazným napětím ve tváři a najednou výbuchem a mluvením. Jak by 

měli zasáhnout rodiče, uvádí Lechta a Baxová-Šarközyová (2001). Diagnostika by měla 

proběhnout formou spontánního rozhovoru v kombinaci s popisem situačních obrázků, 

ve školním věku doplněna čtením připraveného textu (Peutelschmiedová, 2000b). 

Autorka dále uvádí moţnost vyuţití Testu jazykových schopností podle Tarkowskeho. 

Komplexní diagnostiku koktavosti uvádí ve své publikaci Lechta (2004). 

Procento osob trpících koktavostí se pohybuje od jednoho do čtyř procent 

populace (Peutelschmiedová, 2000a). Parent (1998) uvádí jedno procento a čtyřikrát aţ 

pětkrát častější výskyt u muţů. V minulosti se objevilo mnoho metod, jak odstranit 

koktavost. Nejrozšířenější byly různé cvičné metody, např. dechová cvičení, 

oromotorika, procvičování koordinace respirace, fonace a artikulace ad., jak píše 

Peutelschmiedová (2000a). Odborníci se rozchází ve svých názorech na logopedickou 

intervenci. Někteří (Tarkowski, Pfauwadel ad.) upřednostňují co nejranější intervenci, 

jak píše Peutelschmiedová (2000b). Myslí se tím období tří aţ čtyř let věku dítěte. 

Existuje kolem 250 terapeutických postupů v práci s balbutiky (Peutelschmiedová, 

2000b). Výčet nejpouţívanějších metod uvádí Kejklíčková (in Klenková a kol., 2007). 

V současnosti se vyuţívá cvičných postupů spolu s psychoterapií a socioterapií. „Cílem 

řečové terapie je změnit řečové chování a pomoci ovlivnit šance pro lepší osobní 

kompetence a satisfakci“ (Peutelschmiedová, 2000b, s. 41). Péče jedincům s koktavostí 

je poskytována na foniatrických odděleních a klinikách, u klinických logopedů a na 

speciálních školách, jak uvádí Peutelschmiedová (2000a). „V České republice je 

v současnosti při úpravě koktavosti preferována tzv. komplexní cvičná léčba, kterou 
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tvoří medikamentózní sloţka (zajišťuje lékař), cvičná léčba (soustava speciálních 

cvičení realizovaná logopedem), psychoterapie (účastní se veškeré okolí dítěte)“ 

(Peutelschmiedová, 2000a, s. 16). Podstatou cvičné léčby je navození měkkého 

hlasového začátku, který je třeba zafixovat a zautomatizovat. „Čím více a častěji dítě 

zpočátku měkkou řeč vědomě nacvičuje, tím dříve si tento způsob zautomatizuje, 

přivlastní – a dalo by se říci – znormalizuje“ (Peutelschmiedová, 2000a, s. 16). Parent 

(1998) prosazuje jako první desensibilizaci koktavosti, tzn. sníţení citlivosti balbutika 

na reakci ostatních. Dále se zaměřit na techniky plynulosti řeči, např. zpomalený 

začátek řeči, měkký hlasový začátek, dechová ekonomika ad. Jako poslední je důleţité 

najít ţádoucí postoje, tzn. změnit svůj dosavadní postoj k sobě samému, zbavit se 

negativní psychické zátěţe. 

„Co se týče prognózy, existuje řada vnějších i vnitřních faktorů, ovlivňujících 

obvykle terapii koktavosti v nepříznivém smyslu“ (Lechta, Laciková in Lechta, 2005, s. 

241). Patří sem dědičnost, začátek a způsob terapie, věk, pohlaví ad. 

V literatuře se problematika breptavosti objevuje poměrně zřídka. Jak uvádí 

Tarkowski (in Lechta, 2003), důvodů můţe být více. Jedním z nich je poměrně vzácný 

výskyt této poruchy, dále nejasná terminologie etiologie a klinický obraz breptavosti a 

také to, ţe osoby s breptavostí si nejsou vědomy své narušené komunikační schopnosti, 

a proto nevyhledávají pomoc logopeda (Tarkowski in Lechta, 2003).  

Tarkowski uvádí následující definici breptavosti: „Jde o narušení komunikační 

schopnosti charakteristické tím, ţe si ho daná osoba neuvědomuje, má malý rozsah 

pozornosti, narušena je percepce, artikulace a formování výpovědi. Rovněţ se jedná o 

narušení myšlenkových procesů programujících řeč na bázi dědičných predispozic. 

Breptavost je projevem centrálních poruch řeči a působí na všechny komunikační cesty, 

tj. na čtení, psaní, rytmus, hudebnost a chování“ (Tarkowski in Lechta, 2003, s. 282-

283).  

Příznaky breptavosti je moţné rozdělit do tří úrovní, jak píše Tarkowski (in 

Lechta, 2003). První úroveň se týká obsahu výpovědi – dezorganizace myšlení, 

bezobsaţná řeč, neuvědomování si problému atd. Druhá úroveň se týká formy výpovědi 

– nesprávné věty, chudá skladba. Třetí úroveň se týká substance výpovědi – rychlé 

tempo řeči, opakování hlásek, slabik, embolofrázie, chybná artikulace, nepravidelné 

tempo řeči, monotónní řeč ad.  
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Podle Tarkowskeho (in Lechta, 2003) nejsou příčiny breptavosti zcela 

objasněny. Mohou mít charakter dědičný, neurotický, organický nebo polyfaktoriální.  

Breptavost se nejčastěji srovnává s koktavostí. Hlavní rozdíly mezi těmito 

dvěma poruchami jsou uvedeny v příloze (Tab. 1: Srovnání breptavosti a koktavosti).  

Podle Tarkowskeho (in Lechta, 2003) je u diagnostiky důleţité provést výběr 

osob, u kterých je podezření na breptavost, odlišit breptavost od jiných poruch 

plynulosti řeči a popsat konkrétní případ tumultu sermonis. Podle autora k diagnostice 

můţeme vyuţít Diagnostickou kartu pro osoby s podezřením na breptavost, která se 

skládá z 54 částí – rozhovoru, výsledků diagnostických testů, analýzy slovních 

výpovědí, lékařských vyšetření a určení diagnózy (Tarkowski in Lechta, 2003).  

Mezi základní terapeutické strategie patří stabilizace správného tempa řeči, 

odstraňování obtíţí při čtení, rozvíjení hudebních schopností, rozvíjení vyjadřovacích 

zručností a zvýšení koncentrace pozornosti, jak píše Tarkowski (in Lechta, 2005). 

2.3 Narušení zvuku řeči 

Huhňavost je definována v Logopedickém slovníku (Dvořák, 1998) jako 

porucha nazality při mluvení. V logopedické terminologii se označuje jako rinolalie, 

v lékařské jako rinofonie (Škodová, Jedlička a kol., 2003). Jedná se o patologicky 

změněnou nosovost jednotlivých hlásek (Peutelschmiedová, 2005). Nazalita sama o 

sobě je fyziologický jev (Škodová, Jedlička a kol., 2003). Jak autoři dále uvádí, některé 

hlásky mají nosovost minimální (např. samohlásky), jiné ji mají jako charakteristický 

zvuk a jsou proto nazývány nosovkami (m, n, ň, ng). Podle Škodové, Jedličky a kol. 

(2003) je huhňavost a porucha artikulace způsobená nedostatečnou funkcí 

patrohltanového závěru jedním z nejčastějších symptomů poruch hlasu a řeči při 

vrozených anomáliích orofaciálního systému. „Výrazem patrohltanový závěr se 

označuje schopnost uzavření horní části nosohltanu pohybem měkkého patra vzhůru a 

dozadu k zadní stěně hltanu. Pro poruchu tohoto mechanismu se vţil termín 

velofaryngeální insufucience“ (Škodová, Jedlička a kol., 2003, s. 211). Jak autoři dále 

uvádí, míra nosní rezonance závisí na síle patrohltanového uzávěru a také na 

prostornosti rezonančních dutin. Jak uvádí Peutelschmiedová (2005), rozlišujeme tři 

základní formy rinolalie – otevřená huhňavost, zavřená huhňavost a smíšená huhňavost. 

Otevřená huhňavost neboli rhinolalia aperta je patologicky zvýšená nazalita. 

Podle Peutelschmiedové (2005) proniká při otevřené huhňavosti výdechový proud 
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vzduchu do dutiny nosní, kdyţ to není ţádoucí. „Po akustické stránce se nejvíce mění 

zvuk samohlásek, obzvláště I a U. Ze souhlásek jsou nejhůře poznamenány ty vyţadující 

při artikulaci za normálních poměrů nejpreciznější patrohltanový uzávěr (sykavky, 

okluzívy)“ (Peutelschmiedová, 2005, s. 64).     

 Vitásková a Peutelschmiedová (2005) dělí příčiny otevřené huhňavosti do tří 

kategorií – sníţení orality, velofaryngeální insuficience a oronazální komunikace. 

Peutelschmiedová (2005), Škodová, Jedlička a kol. (2003) i Kerekrétiová (in Lechta, 

2003) je rozdělují na organické a funkční. Organické příčiny můţeme rozdělit na 

vrozené a získané. Vrozená organická otevřená huhňavost vzniká u rozštěpových vad 

(rtu, patra) nebo jako vývojová porucha (vrozené zkrácení měkkého patra), jak dále 

autoři uvádí. Následkem rozštěpu v orofaciální oblasti vzniká palatolalie. Získanou 

organickou otevřenou huhňavost můţeme nalézt při obrnách měkkého patra nebo po 

jeho perforaci úrazem. Obrny měkkého patra se člení na centrální (vzácné) a periferní 

(např. po chřipce nebo jiných infekcích), jak píše Peutelschmiedová (2005). Funkční 

otevřená huhňavost se projevuje pouze u samohlásek. „Objevuje se někdy u lenivě 

artikulujících dětí nedotahováním měkkého patra. Obdobně je tomu u mentálně 

retardovaných nebo u hysterických jedinců“ (Peutelschmiedová, 2005, s. 65). Podle 

Dvořáka (1998) je příčinou otevřené huhňavosti insuficience patrohltanového závěru na 

základě orgánových změn (zkrácené patro, rozštěpové vady, obrny ad.) nebo funkční 

(nápodoba, nedbalá mluva ad.). Škodová, Jedlička a kol. (2003) navíc uvádí sníţenou 

činnost svalstva patrohltanového závěru u lidí dlouhodobě nemocných a oslabených. 

K diagnostice otevřené huhňavosti se pouţívají různé sady obrázků a slov, které 

obsahují hlásky tvořené pevným patrohltanovým závěrem (zejména explozívy), jak 

uvádí Škodová, Jedlička a kol. (2003). Dále se vyuţívají různé funkční zkoušky, z nichţ 

nejčastější je tzv. Gutzmannova A – I zkouška. Dítě vyslovuje opakovaně za sebou 

hlásky a i, přičemţ mu střídavě tiskneme a uvolňujeme chřípí nosu. „Zkouška je 

pozitivní při otevřené huhňavosti, kdy je slyšet výrazný rozdíl při fonaci i“ (Škodová, 

Jedlička a kol., 2003, s. 217). 

Jak uvádí Škodová, Jedlička a kol. (2003), při terapii je důleţitá nejdříve 

pediatrická péče, dále foniatrická a následně logopedická. Ta je zaměřena hlavně na 

zlepšení funkce patrohltanového závěru. Provádí se pasivní cvičení (mechanické 

napínání a masáţe vela) a aktivní (dechová cvičení, zívání, foukací hry, artikulační 

cvičení ad.), jak autoři dále píší. Prognóza je dobrá u funkčních poruch. U organicky 
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podmíněných poruch je prognóza závislá na výsledcích chirurgické nebo neurologické 

léčby (Škodová, Jedlička a kol., 2003). 

Jak uvádí Peutelschmiedová (2005), při zavřené huhňavosti neproniká 

výdechový proud vzduchu do dutiny nosní, takţe je sníţená nosní rezonance. Nejvíce se 

to projevuje u nosových hlásek m, n, ň, které se zvukem blíţí hláskám b, d, ď. Postiţeny 

jsou ale také samohlásky, které zní nepřirozeně dutě (Peutelschmiedová, 2005). Podle 

Škodové, Jedličky a kol. (2003) je průvodním znakem zavřené huhňavosti dýchání ústy 

a typický výraz obličeje.       

 Zavřená huhňavost (rhinolalia clausa) je podle Dvořáka (1998) způsobena 

adenoidní vegetací, nosními polypy či hyperfunkcí patrohltanového závěru. 

Peutelschmiedová (2005) rozděluje příčiny na organické a funkční. Mezi organické řadí 

všechny změny v nosních prostorách, které ztěţují nosní průchodnost a tím pádem i 

nosní dýchání. Tyto změny mohou být rázu přechodného nebo trvalého. Přechodný stav 

můţe nastat při akutním zduření nosní sliznice, např. při rýmě. K trvalým organickým 

změnám můţe dojít u příčin, které uvádí Dvořák. Funkční příčiny se u dětí vyskytují 

vzácněji. „Zvuk nosovek i samohlásek je porušen více a silněji neţ u organických změn. 

Na vině je nesprávná funkce měkkého patra – pouhým okem nepozorovatelná – která se 

abnormálně silně zvedá“ (Peutelschmiedová, 2005, s. 64).  

Organickou příčinu huhňavosti můţe lékař odstranit. Pokud obtíţe přetrvávají, 

hovoří se o tzv. návykové huhňavosti, kterou je třeba odstranit cvičnou terapií 

(Peutelschmiedová, 2005). Jak dále autorka uvádí, příčinami návykové huhňavosti 

mohou být nesprávný mluvní vzor, nápodoba nebo afektovaný způsob řeči.  

U funkčních příčin zavřené huhňavosti je třeba zaměřit pozornost na nácvik 

správné výslovnosti nosovek, jak uvádí Peutelschmiedová (2005). Výslovnost je 

prodlouţená s kontrolou vibrace na nosním chřípí a u kořene nosu. S mírně přehnanou 

nosovostí se cvičí slabiky ma – me – mi – mo – mu (obdobně s hláskou n). Postupně se 

přidávají slabiky se samohláskou před nosovku, např. am - em, poté se pokračuje se 

slovy, která obsahují nosovky, např. maminka, nanynka ad. (Peutelschmiedová, 2005). 

Mohou se také procvičovat koncové nosovky s prodluţovanou a přehnanou nosní 

rezonancí, jak dále autorka uvádí. 

Diagnostika zavřené huhňavosti je poměrně snadná. V mluvené řeči se příznaky 

projeví při vyslovování slov s nosovkami a bez nosovek. Zdá se, jako by mluvil jiný 



 

 

 

26 

člověk (Škodová, Jedlička a kol., 2003). Autoři dále uvádí, ţe hlas je tlumený a 

přidušený. 

Smíšená huhňavost obsahuje příčiny zavřené i otevřené huhňavosti, nejčastěji 

kombinací nosní neprůchodnosti s nedostatečným patrohltanovým uzávěrem, jak uvádí 

Peutelschmiedová (2005). Akusticky se projevuje sníţenou nosní rezonancí zejména u 

nosovek spolu s narušením zvuku ostatních hlásek. Rozlišuje se forma organická a 

funkční (Peutelschmiedová, 2005). 

2.4 Získaná psychogenní nemluvnost 

Jak uvádí Škodová, Jedlička a kol. (2003), mutismus je všeobecně pokládán za 

problematiku mezi foniatrií, logopedií a psychiatrií. Jak píše Pečeňák (in Lechta, 2003), 

mutismus se v psychiatrické terminologii chápe jako symptom – znamená nepřítomnost 

nebo ztrátu řečových projevů, která není podmíněna organickým poškozením 

centrálního nerovového systému. „Souborný termín mutismus v praxi většinou zahrnuje 

(nepřesně) všechny případy, pro něţ je hlavním symptomem typická náhlá ztráta 

schopnosti uţívat mluvené řeči – bez ohledu na etiologii a terapii poruchy“ (Škodová, 

Jedlička a kol., 2003, s. 203). Jak dále autoři píší, zahrnuje zejména funkční ztrátu řeči, 

odmítání mluvení, útlum řeči ze strachu ad. Postiţený mluvit chce, ale nemůţe, a to 

v ţádné situaci (Škodová, Jedlička a kol., 2003). Existuje několik typů mutismu, např. 

autistický, neurotický, psychotický. Logoped se však můţe nejčastěji setkat s elektivním 

mutismem.          

 Podle Peutelschmiedové (2005) bývá elektivní mutismus někdy označován jako 

mluvní negativismus. S tímto názorem se ale neztotoţňují Škodová, Jedlička a kol. 

(2003), kteří tvrdí, ţe u mluvního negativismu dítě mluvit můţe, ale nechce. Jeho 

výskyt je především v dětské populaci, ale můţe se diagnostikovat i u dospělých. 

Objevuje se zejména v období nástupu do kolektivního zařízení – mateřské nebo 

základní školy. Věk, v němţ se elektivní mutismus nejčastěji vyskytuje, odpovídá třetí a 

čtvrté etapě podle Eriksonovy vývojové periodizace. Podle Pečeňáka (in Lechta, 2003) 

je častější výskyt u dívek. Dominantním příznakem elektivního mutismu je ztráta 

řečových projevů – oněmění, jeţ je situačně vázáno. Dítě v určitých situacích nemluví, 

ale v jiných definovatelných situacích je jeho verbální produkce dostatečná pro 

efektivní komunikaci, jak píše Lechta (2003). „Typické je, ţe nemluvnost je v určitém 

prostředí vysoce pravděpodobná – předvídatelná“ (Pečeňák in Lechta, 2003, s. 252). 
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Děti většinou nekomunikují v mateřské nebo základní škole nebo v jiném prostředí 

mimo domov, ale bez problémů hovoří s rodiči a sourozenci (Škodová, Jedlička a kol., 

2003). 

„Elektivní mutismus je povaţován za primárně psychogenně podmíněnou 

poruchu. Lze jej chápat jako obranný mechanismus, který je reakcí na akutní 

psychotraumatizující podnět či chronickou frustraci, kdy nejsou uspokojovány základní 

psychické potřeby dítěte“ (Škodová, Jedlička a kol., 2003, s. 204). Jak dále uvádí 

Pečeňák (in Lechta, 2003), za bezprostředně působící příčiny se povaţují tělesné tresty, 

projevy agresivního chování, poniţování a výsměch ze strany rodičů nebo vrstevníků. 

Kromě reaktivních faktorů mohou mít vliv na vznik mutismu i osobnostní faktory – 

zvýšená nesmělost, vyhýbání se sociálním kontaktům, opoziční chování atd. Pečeňák 

(in Lechta, 2003) shrnul etiopatogenetické faktory do tří skupin – faktory, které 

mutismus bezprostředně vyvolaly, predispoziční faktory a udrţovací faktory.  

 Při diagnostice se sleduje i stabilita projevů, jak píší Škodová, Jedlička a kol. 

(2003) i Pečeňák (in Lechta, 2003). Ke stanovení diagnózy se vyţaduje trvání příznaků 

nejméně čtyři týdny. Jak uvádí Peutelschmiedová (2005), vţdy je třeba poţádat o 

odbornou spolupráci, nejlépe psychologa. Škodová, Jedlička a kol. (2003) doporučují 

diagnostiku psychiatra, případně foniatra nebo neurologa. „Při práci s dítětem 

postiţeným elektivním mutismem je diagnostika zároveň i počátkem terapie“ (Škodová, 

Jedlička a kol., 2003, s. 206). Neverbální komunikace můţe být u některých dětí 

zachována a můţe se objevit i šepot nebo jednoslovné odpovědi (Škodová, Jedlička a 

kol., 2003). Z rodinné anamnézy je důleţité zjistit, zda se nevyskytují poruchy řeči, 

podobné a příbuzné u projevů rodičů, sourozenců ad. Také jaké je postavení dítěte 

v rodině, výchovné metody, atmosféra v rodině a zejména situace, ve které rodiče 

poruchu poprvé zaznamenali (Škodová, Jedlička a kol., 2003). U vlastní diagnostiky 

elektivního mutismu je třeba obrátit pozornost na to, jestli dítě chápe jazyk, zda dítě 

v některých situacích hovoří normálně, zda je řečová produkce pro sociální styk 

dostačují ad. Jak uvádí Škodová, Jedlička a kol. (2003), podrobnější diagnostikou se 

zabývá Pečeňák. Při diagnostice je třeba odlišit projevy, které jsou primárně podmíněny 

poruchami centrální nervové soustavy a nedostatečným vývojem řeči, dále odlišení od 

syndromu Landau-Kleffner (neboli dětská epileptická afázie), jak uvádí Pečeňák (in 

Lechta, 2003).   
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Škodová, Jedlička a kol. (2003) hovoří i o problematice odlišení mutismu od 

mentální retardace, protoţe narušená schopnost komunikace brání i vyšetření intelektu.  

Týmová spolupráce je důleţitá i při terapii, jak píše Klenková (2006). „Klasický 

terapeutický přístup k mutismu vychází z individuální psychoterapie spojené 

s foniatrickou a logopedickou péčí“ (Škodová, Jedlička a kol., 2003, s. 207). Jak dále 

autoři uvádí, prvotní je vţdy lékařské ošetření (psychiatrie, foniatrie, příp. neurologie). 

V terapeutickém týmu by měl být i klinický logoped a také rodiče i učitel v mateřské či 

základní škole. Jak cituje Klenková (2006) Mikulajovou, při terapii je nutné dodrţovat 

všeobecné principy, zejména princip vývojovosti a zaměření na celý rozvoj osobnosti. 

Důleţité je také upravit rodinné prostředí, snaţit se o zlepšení adaptačních problémů 

(Škodová, Jedlička a kol., 2003). Jedna z nejdůleţitějších zásad je nenutit dítě 

k verbálnímu projevu. Větších úspěchů můţeme docílit při skupinové terapii, jak dále 

autoři uvádí. 

Prognóza u elektivního mutismu je poměrně dobrá. Pokud se však neodstraní 

příčina nebo se příznaky nevhodným působením zafixují, je terapie dlouhodobá a 

náročná (Škodová, Jedlička a kol., 2003). 

2.5 Možnosti vzdělávání žáků s narušenou komunikační 

schopností 

Podle Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a jeho novelizací se ţáci s vadami řeči (s 

narušenou komunikační schopností) řadí mezi ţáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami a mezi ţáky se zdravotním postiţením. Tito ţáci mají právo na vzdělávání, 

jehoţ obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a moţnostem. 

Dále mají právo na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umoţní a na 

poradenskou pomoc školy a školského zařízení. Při přijímání ke vzdělávání a při jeho 

ukončování by měli mít vytvořené vhodné podmínky, které odpovídají jejich potřebám. 

Při hodnocení se přihlíţí k povaze postiţení. Ţáci mají právo bezplatně uţívat při 

vzdělávání speciální učebnice a speciální didaktické a kompenzační učební pomůcky 

poskytované školou.  

„Vyţaduje-li to povaha zdravotního postiţení, zřizují se pro děti, ţáky a studenty 

se zdravotním postiţením školy, popřípadě v rámci školy jednotlivé třídy, oddělení nebo 
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studijní skupiny s upravenými vzdělávacími programy“ (Zákon č. 49/2009 Sb., §16, 

odst. 8 [online]).   

Podle Vyhlášky č. 73/2005 Sb. a jejích novelizací se speciální vzdělávání 

poskytuje ţákům, u kterých byly speciální vzdělávací potřeby zjištěny na základě 

speciálně pedagogického, případně psychologického vyšetření školským poradenským 

zařízením a jejich rozsah a závaţnost je důvodem k zařazení ţáků do speciálního 

vzdělávání. Speciální vzdělávání ţáků je zajišťováno formou individuální (v běţné 

škole nebo ve škole určené pro jiný druh postiţení) nebo skupinové integrace, ve škole 

samostatně zřízené pro ţáky se zdravotním postiţením (v tomto případě se jedná o 

základní školu logopedickou) nebo kombinací uvedených forem.  

„Zařazení ţáka do některé formy speciálního vzdělávání podle §3 provádí 

ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce ţáka nebo se souhlasem zletilého ţáka, a 

to na základě doporučení školského poradenského zařízení, jehoţ součástí je navrţení 

míry podpůrných opatření“ (vyhláška č. 62/2007 Sb., §9, odst. 1 [online]).  Počet ţáků 

ve třídě upravuje příloha Vyhlášky č. 62/2007 Sb. U středně těţkých vad řeči je počet 

ţáků v prvním a druhém ročníku šest aţ osm, ve třetím aţ devátém ročníku sedm aţ 

devět ţáků na jednoho pedagogického pracovníka.      

 Podle Vyhlášky č. 73/2005 Sb. můţe ředitel školy s písemným doporučením 

školského poradenského zařízení povolit nezletilému ţákovi se speciálními 

vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na ţádost jeho zákonného 

zástupce a zletilému ţákovi nebo studentovi se speciálními vzdělávacími potřebami 

nebo s mimořádným nadáním na jeho ţádost vzdělávání podle individuálního 

vzdělávacího plánu.  Individuální vzdělávací plán vychází ze školního vzdělávacího 

programu příslušné školy, závěrů speciálně pedagogického vyšetření, popřípadě 

psychologického vyšetření školským poradenským zařízením, popřípadě doporučení 

registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře nebo dalšího 

odborníka, a vyjádření zákonného zástupce ţáka nebo zletilého ţáka. Je závazným 

dokumentem pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb ţáka a je součástí 

dokumentace ţáka. Individuální vzdělávací plán obsahuje údaje o obsahu, rozsahu, 

průběhu a způsobu poskytování individuální speciálně pedagogické nebo psychologické 

péče ţákovi včetně zdůvodnění, údaje o cíli vzdělávání ţáka, časové a obsahové 

rozvrţení učiva, včetně případného prodlouţení délky středního nebo vyššího 

odborného vzdělávání, volbu pedagogických postupů, způsob zadávání a plnění úkolů, 
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způsob hodnocení, úpravu konání závěrečných zkoušek ad., vyjádření potřeby dalšího 

pedagogického pracovníka nebo další osoby podílející se na práci se ţákem a její 

rozsah, seznam kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních 

učebnic a didaktických materiálů, jmenovité určení pedagogického pracovníka 

školského poradenského zařízení, se kterým bude škola spolupracovat při zajišťování 

speciálních vzdělávacích potřeb ţáka, návrh případného sníţení počtu ţáků ve třídě 

běţné školy, kde se ţák vzdělává, předpokládanou potřebu navýšení finančních 

prostředků, závěry speciálně pedagogických, popřípadě psychologických vyšetření. 

 Individuální vzdělávací plán by měl být vypracován před nástupem ţáka do 

školy, nejpozději však jeden měsíc po nástupu ţáka do školy nebo po zjištění 

speciálních vzdělávacích potřeb ţáka. Úpravy individuálního vzdělávacího plánu 

mohou být prováděny podle potřeby v průběhu celého školního roku. Individuální 

vzdělávací plán se vypracovává ve spolupráci se školským poradenským zařízením a 

zákonným zástupcem ţáka nebo zletilým ţákem. Za jeho zpracování odpovídá ředitel 

školy, který s jeho obsahem seznámí zákonného zástupce ţáka nebo zletilého ţáka, 

který tuto skutečnost potvrdí svým podpisem. Školské poradenské zařízení sleduje a 

dvakrát ročně vyhodnocuje dodrţování postupů a opatření stanovených v individuálním 

vzdělávacím plánu a poskytuje ţákovi, škole i zákonnému zástupci ţáka poradenskou 

podporu. (Vyhláška č. 73/2005 Sb. [online]).  

Další moţností je návštěva ţáka s narušenou komunikační schopností 

v logopedické ambulanci nebo na soukromé klinice. 

Nemalou pozornost bychom také měli věnovat spolupráci pedagogů, logopeda a 

rodičů, která můţe pozitivně ovlivnit vzdělávání ţáka s narušenou komunikační 

schopností. 

 

U ţáků na prvním stupni se nejčastěji setkáváme s dyslalií, koktavostí, 

narušením zvuku řeči a mutismem. Ţáci s narušenou komunikační schopností se mohou 

vzdělávat formou integrace na běţné základní škole a je jim vypracován individuální 

vzdělávací plán nebo ve speciálním vzdělávání – základní škole logopedické.  
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3 Žák mladšího školního období 
 

3.1 Vývoj základních schopností a dovedností 

Pedagogický slovník (2008) definuje ţáka následovně: „1. Označení pro člověka 

v roli vyučovaného subjektu, bez ohledu na věk. Ţákem můţe být dítě, adolescent, 

dospělý. 2. Označení dítěte, které navštěvuje základní školu“ (Pedagogický slovník, 

2008, s. 316).          

 Vágnerová (2000) dělí období mladšího školního věku na raný školní věk (od 

nástupu do školy do osmi let) a střední školní věk (od osmi let do začátku dospívání, tj. 

do jedenácti aţ dvanácti let). 

 „Jako mladší školní období označujeme zpravidla dobu od šesti, sedmi let, kdy 

dítě vstupuje do školy, do jedenácti aţ dvanácti let, kdy začínají prvé známky 

pohlavního dospívání i s průvodními psychickými projevy“ (Langmeier, Krejčířová, 

1998a, s. 115). Autoři uvádí dělení školního věku na tři oblasti podle Matějčka – mladší 

školní věk (šest aţ osm let), střední školní věk (devět aţ dvanáct let) a starší školní věk 

(pubescence). Jak uvádí, mladší školní věk je přechodné období mezi hravým 

předškolním věkem a vyspělejším chováním školáka. Děti jsou ještě hravé, soustředí se 

na jednu věc poměrně krátkou dobu a jsou značně sugestibilní. Střední školní věk se uţ 

vyznačuje určitou stabilitou. Děti jsou uţ na školu adaptovány. Výrazně stoupá vliv 

dětské skupiny, jejíţ normy se děti snaţí dodrţovat, i kdyţ mohou být někdy v rozporu 

s normami rodiny (Langmeier, Krejčířová, 1998a). Podle Matějčka (1992) se v tomto 

období objevují závaţné vývojové změny. Děti uplatňují specifické chování vůči malým 

dětem – jak na ně mluvit, usmívat se, naklánět ad. Dále se u nich utváří rodičovské 

postoje, které mohou ovlivnit skutečné chování k vlastním dětem. A v neposlední řadě 

je to utváření muţské a ţenské identity (Langmeier, Krejčířová, 1998a).  

Erikson charakterizuje školní věk jako stadium snaţivé píle, jak uvádí Říčan a 

Krejčířová (1997) i Čáp a Mareš (2007). Dítě si osvojuje vztah ke světu práce a 

perspektivu celoţivotního uplatnění v něm. Novým citem tohoto období je pocit 

méněcennosti, kterým se dítě učí reagovat na neúspěch a který jej stimuluje k vyšším 

výkonům. „Trvalé neúspěchy mohou však vést k tomu, ţe pocit méněcennosti převáţí, 

dítě kapituluje, stává se outsiderem a ztrácí důleţitou sloţku ţivotní perspektivy“ (Říčan 

a Krejčířová, 1997, s. 44). K tomuto selhání můţe přispět řada příčin, např. specifické 

poruchy učení, ADD/ADHD, subnormální inteligence ad., jak autoři uvádí. S těmito 
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příčinami souhlasí i Matějček (1999).      

 Psychologicky bývá období mladšího školního věku často nazýváno jako 

„období střízlivého realizmu“, jak uvádí Langmeier a Krejčířová (1998b). Toto období 

se projevuje tak, ţe školák je plně zaměřen na to, co je a jak to je. Chce pochopit okolní 

svět a věci v něm „doopravdy“. Ze začátku je realizmus školáka závislý na tom, co mu 

autority povědí, jedná se o realizmus naivní, jak dále autoři uvádí. Vágnerová (1997) 

toto období nazývá nekritickým realizmem. Zájem dítěte je vázán hlavně na jevy 

konkrétní. Později nastupuje realizmus kritický, který je charakterizován kritičtějším 

postojem vůči autoritám, ověřováním si poznatků vlastním zkoumáním a srovnáváním 

informací z různých zdrojů. Čáp a Mareš (2007) toto období nazývají pouze realizmem. 

Školní věk je provázen plynulým tělesným růstem, který se na konci tohoto 

období zrychluje, jak uvádí Langmeier a Krejčířová (1998a). Valentová (in Kolláriková 

a Pupala eds., 2001) proti tomu uvádí, ţe se růst kolem osmého roku ţivota dítěte 

zpomaluje.  Allen a Marotz (2005) uvádí pozvolný růst po celé období mladšího 

školního věku. Dnešní děti školního věku jsou v porovnání s dětmi před třiceti lety větší 

a silnější, coţ je dáno rychlejším růstem v útlém a předškolním věku (Langmeier, 

Krejčířová, 1998a). 

Podle Valentové (in Kolláriková a Pupala eds., 2001) je výraznou 

charakteristikou motorického vývoje postupné zklidňování. Pohyby se stávají 

účelnějšími. Jak píše Langmeier a Krejčířová (1998a) i Allen a Marotz (2005), zlepšuje 

se hrubá i jemná motorika a zejména koordinace pohybů celého těla. Děti mají větší 

zájem o různé pohybové hry vyţadující sílu, obratnost a vytrvalost. Zpřesnění pohybů 

zápěstí a prstů vede k lepším výkonům při psaní a kreslení. Individuální rozdíly 

v motorických výkonech u dětí jsou dány kromě věku i vnějšími podmínkami – 

motivací rodičů ke sportu, či naopak odrazování. Pokud je dítě od pohybu odrazováno, 

můţe podávat niţší výkony a často ztrácí zájem o pohyb, čímţ nedochází k jeho 

rozvíjení. To můţe způsobit problémy při postavení dítěte ve třídě, neboť tělesná síla a 

obratnost hrají velkou roli v sociálním statusu (Langmeier, Krejčířová, 1998a). 

Mimo pohybovou sloţku se objevují výrazné pokroky i u smyslového vnímání, 

které je sloţitým psychickým aktem, kterého se účastní všechny sloţky osobnosti 

(dřívější zkušenosti, rozvinuté schopnosti, postoje, očekávání ad.).   

  „Dítě je pozornější, vytrvalejší, všechno důkladně zkoumá, je pečlivé a ve 

vnímání méně závislé na svých okamţitých přáních a potřebách neţ mladší dítě. Je 
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proto poměrně dobrým a stále častěji i kritickým pozorovatelem“ (Langmeier, 

Krejčířová, 1998a, s. 118). Jeho vnímání se stává cílevědomým aktem – je schopno 

vnímat věc aţ do malých detailů, a také vnímá to, na co záměrně dává pozor, jak píší 

autoři. S tímto názorem souhlasí i Valentová (in Kolláriková a Pupala eds., 2001), která 

navíc uvádí, ţe děti si uvědomují, jaké jsou mezi jednotlivými částmi vztahy.  

Také se rozšiřuje jeho časové a prostorové vnímání, které není vázáno na 

přítomnost, jak uvádí Langmeier a Krejčířová (1998a). Podle Vágnerové (2000) 

schopnost uţívat různé konkrétní logické operace pozitivně ovlivňuje chápání času. 

S tím souvisí i schopnost vybavit si dřívější vjemy, která dosahuje u dětí školního věku 

výrazných výsledků. Dříve se soudilo, ţe se jedná o zvláštní psychický jev – eidetismus. 

Eidetické jevy byly umístněny mezi vjemy a představami, protoţe jsou proţívány jako 

představy, ale na druhou stranu jsou „viděny“ ve vjemovém prostoru (Langmeier, 

Krejčířová, 1998a). 

Také řeč se výrazně vyvíjí – zejména slovní zásoba, délka a sloţitost vět 

(souvětí) a větná stavba i gramatická struktura se dostává na vyšší úroveň. Langmeier a 

Krejčířová (1998a) uvádí slovní zásobu sedmiletých dětí přibliţně 18 500 slov, 

jedenáctiletých 26 500 slov a patnáctiletých 30 000 slov, coţ je 70 % celkové slovní 

zásoby slov obsaţených ve slovníku. Další růst slovní zásoby uţ není tak výrazný. Spíše 

dochází k tomu, ţe se děti učí nové významy slov, která uţ znají. Významným jevem je 

také zpřesnění artikulace. Lepších výsledků dosahují dívky, kdy ve věku jedenáct aţ 

třináct let mají lepší výsledky v testech verbálních schopností (Langmeier, Krejčířová, 

1998a). Jak uvádí Valentová (in Kolláriková a Pupala eds., 2001), nedostatky 

v řečovém projevu jsou komplikací pro adaptaci dítěte na školu i pro budoucí školní 

úspěšnost dítěte.  

Rychlý vývoj řeči podporuje také rozvoj paměti, která vyuţívá systém slovních 

výpovědí a není uţ tak závislá na okamţitých afektech, jak uvádí Langmeier a 

Krejčířová (1998a). Na počátku školní docházky dítě pouţívá mechanickou paměť – je 

schopno zapamatovat si doslovně výrazné, emocionálně působivé události nebo popisy 

(Valentová in Kolláriková a Pupala eds., 2001). „Zlepšování paměti ve školním věku je 

podmíněno jednak větší bohatostí jiţ osvojených znalostí, do nichţ se nové znalosti 

snáze integrují, a díky jejich větší propojenosti jsou i snáze reprodukovatelné, ale 

současně i tím, ţe školní dítě začíná samo vyuţívat i různých záměrných paměťových 

strategií“ (Langmeier, Krejčířová, 1998a, s. 121). 
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Proces učení se ve školním období mnohem více opírá o řeč a stává se 

plánovitým, dítě si osvojuje i různé strategie učení.  

3.2 Kognitivní vývoj  

„Kognitivní zralost dítěte pro vstup do školy souvisí s aktuálním rozvojem jeho 

poznávacích procesů“ (Valentová in Kolláriková a Pupala eds., 2001, s. 224).  

Centrální nervová soustava dítěte mladšího školního věku dosahuje svou 

hmotností dolní hranici hmotnosti u dospělého člověk, jak uvádí Langmeier a 

Krejčířová (1998b). Nervový systém je uţ poměrně dobře vyzrálý, čemuţ odpovídá 

vyšší úroveň kognitivního vývoje, jak dále autoři uvádí.   

Se zralostí centrální nervové soustavy úzce souvisí rozvoj pozornosti, jak píše 

Valentová (in Kolláriková a Pupala eds., 2001). Na počátku školní docházky se ještě 

projevují výkyvy v pozornosti. „Pozornost je spojena s veškerými psychickými procesy, 

je tedy podstatnou podmínkou úspěšné školní práce“ (Valentová in Kolláriková a 

Pupala eds., 2001, s. 225). Allen a Marotz (2005) uvádí, ţe se prodluţuje doba, po 

kterou je dítě schopno udrţet pozornost, míra soustředění ale různě kolísá.    

Na počátku školní docházky začíná být dítě schopno zvládnout logické operace, 

úsudky odpovídající zákonům logiky bez dřívější závislosti na viděné podobě zatím 

však jen v rovině konkrétních věcí. Bez konkrétního obsahu je dítě schopno pracovat aţ 

na začátku pubescence. Přechod od názorného myšlení do stadia konkrétních operací 

předpokládá Piaget na začátku školního věku. Známý je jeho pokus s korálky – dvě 

skleničky stejného tvaru jsou naplněny stejným počtem korálků. Dítě vlastní aktivitou 

se o tom přesvědčuje. Vezme další skleničku odlišného tvaru (s uţším dnem) a korálky 

z jedné skleničky tam přesypeme, druhou skleničku necháme pro kontrolu. Předškolák 

bude tvrdit, ţe v nové skleničce je korálků více, protoţe je vyšší, nebo ţe je jich méně, 

protoţe je tenčí. V obou případech však bude tvrdit, ţe je jiný počet korálků. Oproti 

tomu školák na první pohled vidí, ţe korálků je stejně. Podle Vágnerové (2000) není 

školní dítě tolik omezováno subjektivním pohledem na poznávanou skutečnost. 

„Decentrace znamená odpoutání z vázanosti na zjevné nápadnosti a osobně atraktivní 

vlastnosti reality“ (Vágnerová, 2000, s. 149). Dítě poznává, ţe vyšší sloupec souvisí 

s uţším dnem skleničky – objevují se zde dvě dimenze, které spolu souvisí. Dítě je 

schopno různých transformací v mysli současně. Můţe chápat identitu (nebylo nic 

přidáno, ani ubráno), reverzibilitu (zvratnost – korálky je moţno přesypat nazpátek), 



 

 

 

35 

vzájemné spojení různých myšlenkových procesů do jedné sekvence (posouzení šířky a 

výšky skleničky) atd.  

Na úrovni konkrétních logických operací můţe podle Piageta dítě řešit problémy 

v rámci jednotného systému myšlenkových kroků. Dítě je nyní schopno pochopit 

inkluzi prvků do třídy. Ukáţeme-li dítěti sedm červených jablíček a čtyři zelená jablíčka 

a zeptáme-li se ho, zda je více červených jablíček nebo více všech jablíček, školák 

odpoví více všech jablíček, protoţe pozná rozdíl mezi prvkem a třídou, jak uvádí 

Langmeier a Krejčířová (1998a). Podle Vágnerové (2000) je teprve osmileté dítě 

schopné zahrnovat dvě nebo více tříd do nadřazené třídy. Školák jiţ také lépe chápe 

příčinné vztahy a nevykládá je čistě na základě svého antropomorfického postoje jako 

předškolní dítě. Nestačí mu jednoduchá vysvětlení, ale ţádá si podrobnější (Langmeier, 

Krejčířová, 1998b). Dítě dovede posuzovat skutečnost podle více hledisek, uvaţovat o 

vzájemných vztazích. Je schopno chápat, ţe objekty i situace se mohou měnit, ale 

zároveň mají určité trvalé znaky, jak uvádí Vágnerová (2000). 

Všechny projevy konkrétních logických operací nenastupují najednou a náhle, 

ale často se překrývají. Také jsou mnohdy závislé na motivaci a na ostatních faktorech 

osobnosti. 

3.3 Emoční vývoj a socializace 

Vstupem dítěte do školy dochází k jeho většímu začlenění do lidského 

společenství. Kromě rodičů se objevují i nové autority, např. učitelé nebo spoluţáci. 

Zejména spoluţáci dávají dítěti moţnost jiné interakce neţ dospělí. Jsou bliţší svým 

postavením, zájmy i vlastnostmi, proto se zde můţe naučit spolupráci, soutěţivosti i 

pomoci slabším, jak uvádí Langmeier a Krejčířová (1998a). Podle Čápa a Mareše 

(2007) se dítě učí různým formám sociální interakce a komunikace s různými lidmi. 

„Schopnost diferenciace komunikačního stylu vyplývá ze sociální zkušenosti, ale do 

značné míry souvisí i s rozvojem myšlení“ (Vágnerová, 2000, s. 161). Začínají se více 

zvýrazňovat role dětí – dominantní či submisivní. Někdy mohou vést aţ k extrémům, 

např. příliš panovačné aţ agresivní chování či trpná podřízenost (Langmeier, 

Krejčířová, 1998a).         

 Podle Langmeiera a Krejčířové (1998a) v průběhu školního období narůstá 

emoční vývoj a schopnost seberegulace. Dítě je schopno na určitou dobu odloţit 

bezprostřední uspokojení svých potřeb a věnovat se školní práci. Je schopno vlastní vůlí 
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potlačit či vyjádřit své city, neboť uţ rozumí svým vlastním pocitům v dané situaci a 

zároveň bere ohled na poţadavky, očekávání i postoje sociální okolí. Emoční 

kompetence má velký vliv i na úspěšnost dítěte v sociální interakci i v jiných oblastech 

(např. zvládání školní zátěţe). 

Pokrok se objevuje také ve vývoji emočního porozumění. Dítě školního věku 

poznává, ţe přání a pocity je moţné před okolím skrývat, coţ začíná pouţívat. Také 

začíná chápat moţnosti ambivalentních proţitků. Na konci mladšího školního věku 

připouští moţnost současné přítomnosti několika i protikladných emocí. „Toto 

porozumění opět značně závisí i na kognitivní zralosti a na vědomí, ţe na kaţdou situaci 

je moţné pohlíţet současně z více různých perspektiv. Vliv ovšem hraje i sociální 

zkušenost“ (Langmeier, Krejčířová, 1998a, s. 129).    

 Vstupem do školy uţ si s sebou ţák přináší zvnitřněné normy sociálního 

chování a základní hodnoty. Vnitřní sociální kontroly i hodnoty jsou však zatím 

nepevné a je třeba je podporovat. S postupem času s příchodem logického myšlení se 

začínají stabilizovat, dítě začíná být schopno pochopit na obecné rovině určité věci a 

jevy jako trvalé hodnotné cíle vlastního jednání, jak píší Langmeier a Krejčířová 

(1998a). Podle Vágnerové (2000) jsou děti středního školního věku (tj. osm aţ dvanáct 

let) schopné diferencovat různé normativní systémy a vzhledem k tomu se v různých 

situacích i jinak chovat. Jak uvádí Čáp a Mareš (2007), dochází k interiorizaci sociální 

normy, coţ je důleţitý moment ve vývoji charakteru, svědomí a morálních aspektů 

osobnosti. 

Chápání mravních norem a hodnot a jednání podle nich je závislé na celkovém 

vývoji dítěte, zejména na kognitivním vývoji. Podle Piagetovy teorie vývoje morálky 

se dítě mladšího školního věku (šest aţ sedm let) nachází v etapě autonomní morálky, 

kdy dítě uznává určité jednání za správné či nesprávné samo o sobě, bez ohledu na 

názor autority, tedy dospělého. Stává se tak více nezávislým i kritičtějším vůči 

dospělým. Dítě se však ještě řídí podle rigidní morálky – zásady platí pro všechny a za 

všech okolností stejně. Teprve od jedenácti aţ dvanácti let začíná dítě přihlíţet i 

k motivům jednání, bere ohled na situaci, vnější podmínky i vnitřní pohnutky a 

neočekává, ţe by za stejné jednání byl vţdy uloţen stejný trest (Langmeier, Krejčířová, 

1998a). Čáp a Mareš (2007) období mladšího školního věku popisují jako období 

konvenční morálky – dítě se chová podle příkazů a zákazů rodičů a učitelů a očekává za 

to pochvalu. 
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Piagetovu teorii morálního vývoje rozpracovat Kohlberg, který také došel ke 

zjištění existence tří základních stadií morálního vývoje, přičemţ v kaţdém stadiu 

rozeznává ještě dva oddělené typy. „...výsledky jeho empirických zkoumání nedokazují, 

ţe by stadia probíhala u všech dětí stejně podle dosaţeného věkového stupně, ani ţe by 

dítě muselo za všech okolností hodnotit a jednat podle zásad typických pro daný 

stupeň“ (Langmeier, Krejčířová, 1998a). Naopak dochází k překrývání všech 

uvedených šesti typů. Někdy dochází i k tomu, ţe dítě někdy posuzuje určité jednání 

podle jednoho typu, jindy totéţ jednání hodnotí jiným měřítkem (Langmeier, 

Krejčířová, 1998a). 

Podle výzkumu autorů záměrné výchovné techniky nejsou tak rozhodující pro 

vývoj mravního jednání dítěte jako kaţdodenní, neustále se opakující, bezděčný a 

opravdu autentický způsob interakce mezi všemi členy rodiny. Sdělování svých pocitů a 

přání vede k lepšímu rozvoji autonomní morálky vyššího typu, neboť dítě si samo 

uvědomuje, ţe svými činy můţe druhým způsobit dobro či zlo a naopak. Tím snáze 

pochopí obecné mravní principy, jak dále uvádí Langmeier a Krejčířová (1998a). Na 

počátku školní docházky má největší vliv rodina a učitelé, v dalších letech roste vliv 

dětské skupiny. Konflikt mezi skupinovou morálkou a hodnotami a normami dospělých 

bývá zpočátku řešen ve prospěch autority, později ale převládá vliv skupiny. 

Vstupem do školy si dítě začíná osvojovat nové sociální role – role ţáka a 

spoluţáka, poznává roli učitele, jak uvádí Vágnerová (1997). Začínají se objevovat 

problémy, které jednak souvisí se školním prospěchem, ale také se společenskou situací 

dítěte ve škole, jak píše Matějček (1999). „Role školáka můţe mít pro dítě různý význam 

v závislosti na názorech a postojích rodičů“ (Valentová in Kolláriková a Pupala eds., 

2001). Jak uvádí Čáp a Mareš (2007), dobrý prospěch a vzorné chování dítěte patří 

k důleţitým momentům v hodnocení a sebehodnocení celé rodiny. Také se učí dalším 

rolím, zejména sexuální. Čím dál více se začíná vymezovat role muţe a ţeny.  

Z různých rolí, které přijímá, i ze svého postavení ve skupině si dítě osvojuje 

uvědomělejší sebepojetí a sebehodnocení, jak dále uvádí Langmeier a Krejčířová 

(1998a). Dítě školního věku se při popisu sebe sama nezaměřuje pouze na objektivní 

znaky, ale i na své psychické vlastnosti a schopnosti. Spontánní sebereflexe se začíná 

objevovat aţ na konci mladšího školního období. Dítě je schopno popsat svůj vnitřní 

stav – „Jak poznáš, ţe jsi veselý?“- „Protoţe se tak cítím.“ Sebehodnocení dítěte začíná 

být stabilní po osmém roce věku. „Významnou součástí sebehodnocení je i posuzování 
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vlastní školní úspěšnosti, které od počátku školní docházky po celá školní léta souvisle 

klesá, protoţe se děti při svém sebehodnocení stále více opírají o srovnání s druhými, 

příliš nízké sebevědomí však zpětně ještě více sniţuje motivaci ke školní práci, a tím i 

vlastní školní výkony“ (Langmeier, Krejčířová, 1998a, s. 135). Na sebehodnocení dítěte 

působí jednak v prvé řadě rodiče (viz. Podkapitola 3.4), dále dětská skupina (formální i 

neformální) a i učitel. Bývá zdůrazňováno, ţe dítě hodnotí samo sebe vţdy na pozadí 

určité specifické vztahové skupiny a připisuje samo sobě určité osobní vlastnosti a 

schopnosti podle svého postavení v ní (Langmeier, Krejčířová, 1998a). Jak píše 

Vágnerová (1997), dítě mladšího školního věku je silně závislé na mínění okolí a nemá 

ještě takovou schopnost názory okolí zhodnotit.  

Vztahy v dětské skupině jsou na začátku školní docházky zatím málo 

diferenciované a vztah ke spoluţákům závisí na momentální situaci, jak uvádí 

Valentová (in Kolláriková a Pupala eds., 2001). Teprve na konci mladšího školního 

období se začínají vytvářet trvalejší vztahy přátelství, které jsou zaloţené na osobních 

vlastnostech. Jak uvádí Vágnerová (2000), v období mezi osmým a jedenáctým rokem 

ţivota dítěte dostává vrstevnická skupina nový rozměr. Vrstevníci začínají uspokojovat 

mnohé potřeby a do jisté míry se pro dítě stávají vedle rodičů citovou jistotou. 

„Identifikace s vrstevnickou skupinou je jedním z mezníků socializace“ (Vágnerová, 

2000, s. 191). Také v rámci třídy se začíná budovat určitá struktura – některé děti se 

dostávají do vysokého postavení, jiné jsou na okraji společenství (Langmeier, 

Krejčířová, 1998a). Allen a Marotz (2005) uvádí, ţe šestileté dítě je ve vztazích 

k vrstevníkům ještě velmi závislé na konkrétní situaci, osmileté uţ má dva nebo tři 

kamarády, se kterými si nejčastěji hraje. 

Kromě socializace zvnějšku hovoří Langmeier a Krejčířová (1998a) i o 

sebesocializaci. „Sebesocializace je alternativní pohled na socializační proces, který 

nevylučuje socializační vliv významných osob v prostředí dítěte (posilováním chování 

přiměřeného sociální roli, zrcadlením nebo napodobováním modelu), ale doplňuje je. 

Důraz je přitom na vnitřních procesech, tedy na tom, jak dítě přijímá a jak si vysvětluje 

informace získané z prostředí“ (Langmeier a Krejčířová, 1998a, s. 136). Dítě si vytváří 

vlastní teorii o sobě, která se pak stává základem jeho pojetí vlastní identity. Podle 

Vágnerové (2000) závisí obsah identity na tom, čím se dítě cítí být, za koho se 

povaţuje.  
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3.4 Rodina žáka 

Jak uvádí Matějček (1994) i Matoušek (1997), rodina je nejstarší lidskou 

společenskou civilizací, která vznikla především z potřeby chránit, učit a připravovat na 

ţivot své potomstvo. Pro dítě však není rozhodující vnější stránka rodiny. Důleţitější 

pro jeho vývoj a rozvoj osobnosti je prostředí rodiny, zda je vřelé, pozitivní a citově 

příznivé. „Dítě za své rodiče přijímá ty, kdo se k němu mateřsky a otcovsky chovají – a 

je pro ně zcela nepodstatné, zdali tihle „jeho“ lidé na to mají či nemají potvrzení 

z porodnice“ (Matějček, 1994, s. 16). Jak dále Matějček (1994) uvádí, na rozvoj dítěte 

má kromě rodiny vliv i okolí – spoluţáci, přátelé atd., ale rodina má své výsadní 

postavení – můţe ovlivňovat vývoj dítěte od počátku, tzn. od jeho nejcitlivějších fází. 

Dále můţe nejpřirozenějším způsobem uspokojovat základní psychické potřeby dítěte a 

stává se také pro dítě modelem mezilidských vztahů. Uspokojování psychických potřeb 

se neuskutečňuje pouze jednostranně, ale i dítě určitým způsobem uspokojuje psychické 

potřeby rodičů.         

 Matějček (1994) hovoří o pěti základních duševních potřebách. První je potřeba 

náleţitého přísunu podnětů zvenčí. Smysly dítěte jsou od narození uzpůsobeny 

k přijímání podnětů, které aktivizují centrální nervový systém.  Další je potřeba 

„smysluplného světa“. „Aby se totiţ z podnětů staly poznatky a zkušenosti, musí být 

v podnětech nějaký řád a smysl. To je základ veškerého učení“ (Matějček, 1994, s. 25).  

 Neméně důleţitou je potřeba ţivotní jistoty. Tu ponejvíce získává ve svém 

nejbliţším okolí. Právě na základě trvalých a hlubokých citových vztahů se tato potřeba 

nejlépe uspokojuje. Na základě jistoty dochází k poznávání okolního světa. Čím jsou 

rodinné vztahy slabší, krátkodobější a povrchnější, tím více se blíţí rodinná výchova 

nerodinné. Jak uvádí Vágnerová (2000), dítě bere rodiče jako zdroj jistoty a bezpečí, 

který bude trvat a platit vţdy.        

 Jako čtvrtá je potřeba vlastní společenské hodnoty. Podle Matějčka (1994) bývá 

tato hodnota označována jako „identita“ neboli sebevědomí. Pouze ten, kdo má dost 

jistoty sám v sobě, můţe být oporou druhým.      

 Pátou potřebou je potřeba „otevřené budoucnosti“, neboli ţivotní perspektivy, 

tzn. ţít v čase, těšit se na něco, k něčemu směřovat. Nejen dítě, ale i dospělý má potřebu 

výhledu do budoucna. A tuto potřebu mu uspokojuje velmi silně a specificky jeho dítě. 

S touto potřebou mají problém především děti z dětských domovů. Ty ţijí daleko více 

přítomností a nedívají se tolik do budoucnosti (Matějček, 1994). Vágnerová (2000) 
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uvádí, ţe rodiče představují pro dítě určitý model pro budoucnost, vzor dospělého 

chování. 

Vlastní rodina můţe mít různé podoby, jak uvádí Matoušek (1997). Kromě úplné 

nukleární rodiny to je například rodina sloţená z jednoho dítěte a jednoho rodiče, rodina 

s několika dětmi z různých manţelství, rodina, v níţ se budou o děti starat prarodiče, 

nebo třígenerační rodina, v níţ bude z kaţdé generace jen jeden člen ad. Kromě vlastní 

rodiny existují ještě další alternativy. Adopce neboli osvojení, jak uvádí Matějček 

(1994), znamená pro dítě nabytí všech práv a povinností, jako by mělo vlastní rodiče. 

Pěstounská péče je volnější svazek. Dítě má své původní jméno a stát pouze přispívá 

pěstounům na výchovu. Vlastní rodiče neztrácejí všechna práva a povinnosti. 

Rodiče získávají díky svému rodičovství nové poznatky a zkušenosti, které jinak 

nedosáhnou. Dítě je vázáno k rodiči citovým vztahem a naopak. Dítě dává rodiči určitou 

společenskou hodnost. A také otvírá rodičům budoucnost. 

Rodina je pro dítě vzdělávacím prostředím, kde se vyučuje společnou činností, 

souţitím, sdílením ţivotních hodnot, osobním vzorem atd. Je pro dítě první a 

nejdůleţitější „školou“, se kterou se v ţivotě setkává. Jak píše Matějček (1994), podle 

psychologických výzkumů jsou jednou z nejlepších učebních metod rozhovory kolem 

rodinného stolu a rodinné plánování. Pokud necháme dítě podílet se na rodinném plánu, 

dáváme mu moţnost sdílet rodinný ţivot. Pro budoucí ţivot dítěte mají vliv i rodinné 

konflikty a objevování slabých a silných stránek rodičů. Děti si vytváří svůj názor na 

tyto situace a vlastnosti a berou si, nebo neberou příklad pro svůj ţivot. Mateřská a 

později základní škola představuje pro dítě přechod do nového sociálního prostředí, kde 

platí jiná pravidla neţ v rodině, jak uvádí Matoušek (1997). Dítě se začíná srovnávat 

s ostatními dětmi, srovnání rodiče s učitelem, svou rodinu s jinými. Můţe se objevit 

nesoulad mezi normami rodiny a normami okolního prostředí. Rodinná atmosféra je 

ovlivněna i postojem rodičů ke školním výsledkům dítěte, jak dále autor uvádí.  

Pro dítě školního věku je rodina důleţitá, jak uvádí Vágnerová (2000). 

„Příslušnost k rodině je součástí identity mladšího školáka“ (Vágnerová, 2000, s. 170). 

Vztahy k rodičům se postupem času diferencují, ale zůstávají silné.  

Záleţí také na osobnosti rodičů, pokud jsou primárními vychovateli. Jejich 

osobnost přispívá k utváření sociálního a emocionálního rodinného klimatu (Matějček, 

1992). Výchovné postoje rodiče se tvoří sloţitým způsobem, který zohledňuje vlastní 

zkušenost z dětství, vztah k rodičům, vlastní citový vývoj, inteligenci ad., jak autor 
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pokračuje. Můţeme je rozdělit do dvou skupin. První je výchova zavrhující, lhostejná 

k dítěti, zanedbávající, druhá je výchova rozmazlující, protekční a hyperprotektivní.  

Rodiče mají také vliv na sebehodnocení dítěte. Langmeier a Krejčířová (1998a) 

hovoří o dvojím mechanismu působení. Předně rodiče dávají dítěti najevo, jak si ho váţí 

nebo jak je podceňují, čímţ mu ukazují jeho vlastní hodnotu – hovoří se o „zrcadlové 

teorii“. Na druhou stranu jsou rodiče vzorem chování – podle nich dítě modeluje samo 

sebe, jejich vlastní vysoké či příliš nízké sebehodnocení můţe být základem, podle 

kterého si dítě vytváří své vlastní sebepojetí a sebehodnocení – „teorie modelu“ 

(Langmeier, Krejčířová, 1998a). Role ţáka můţe změnit i jeho roli v rodině, jak píše 

Vágnerová (2000). Záleţí na tom, jak je tato role pro rodinu důleţitá. 

Rodinná výchova je však interakční model – jedná se o oboustranné působení, 

dospělý je současně ovlivňován dítětem. Můţeme hovořit o rodině jako o systému. 

„Prvky neboli elementy systému netvoří jednotliví lidé sami o sobě, nýbrţ lidé ve 

vzájemných vztazích a ve vzájemné součinnosti. Systém je tedy něco víc neţ pouhý 

součet jeho prvků. Má svůj vývoj, svou ţivotní dynamiku“ (Matějček, 1994, s. 47). 

S tímto tvrzením souhlasí i Matoušek (1997). Ten se navíc zmiňuje o ohraničenosti 

systému a nutnosti komunikace s okolím. Vztahy v rodině jsou definovány pravidly, 

tzn. jak se má kdo ke komu chovat. „V kaţdodenních situacích se pravidla projevují 

komunikačními stereotypy rodiny, ustálenými sekvencemi chování“ (Matoušek, 1997, s. 

70). Pokud má rodina více členů, začnou se vytvářet podsystémy, které mohou být 

generační, pohlavní ad. Přirozený podsystém tvoří oba rodiče. Jiný podsystém můţe být 

například matka s dcerou. Matoušek (1997) se zmiňuje o tom, ţe kaţdý jednotlivec má 

svoje místo v několika podsystémech rodiny. Přecházením z jednoho podsystému do 

druhého získává pocit osobitosti, a zvláštnosti. „Porucha v jednom prvku podsystému, 

v jedné části systému, se nutně projeví ve funkci celku“ (Matějček, 1994, s. 48). S tímto 

tvrzením souhlasí i Matoušek (1997). Dodává k tomu, ţe má-li být rodina funkční, musí 

být hranice všech subsystémů jasné a za jasných podmínek překročitelné. Rodina jako 

systém je součástí dalších širších společenských systémů, např. přátelé, příbuzní, škola 

ad. Patří sem i neosobní instituce, např. zákony, tradice, obecně uznávané hodnoty ad.  

Jak píše Matějček (1994), podle psychologických výzkumů se začíná citový 

vztah k matce vytvářet kolem sedmého měsíce ţivota dítěte. Přibliţně u poloviny 

případů se tento specifický citový vztah vytvoří i k dalším osobám v rodině, zejména 

k otci. Vytváření si vědomí rodinné příslušnosti se objevuje u dětí dvou a tříletých. 
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Vědomí identity se lépe utváří ve vztahu dítě-matka-otec, neţ pouze ve vztahu 

dvojstranném. Kromě svých vztahů k otci a matce objevuje ještě vztah mezi matkou a 

otcem. Podle Vágnerové (2000) interakce mezi matkou a otcem slouţí dítěti jako model 

vzájemného vztahu mezi muţem a ţenou. Od tří let aţ do konce předškolního období se 

chování dítěte vůči rodičům mění. „Dítě hledá u matky ochranu a proţívá více intimity 

– u otce očekává více aktivit a zpravidla i více zábavy a legrace“ (Matějček, 1994, s. 

51). S matkou hovoří o jiných věcech neţ s otcem. Jak uvádí Vágnerová (2000), otec 

představuje jinou autoritu neţ matka a také můţe slouţit jako jiný zdroj informací a 

zkušeností. Matoušek (1997) se zmiňuje o „rodové alianci“, neboli spojenectví mezi 

dítětem a rodičem stejného pohlaví. Dítě se zde učí nápodobou a jednoduše se s rodičem 

identifikuje. Vágnerová (2000) to nazývá určitou formou seberealizace. „Kdyţ se dítě 

ztotoţní s rodičem, alespoň symbolicky přejímá i část jeho prestiţe. Takto 

zprostředkovaně uspokojuje svou vlastní potřebu seberealizace“ (Vágnerová, 2000, s. 

172). Naproti tomu se setkáváme se spojenectvím mezi dítětem a rodičem opačného 

pohlaví, neboli oidipovským komplexem, jak dále Matoušek (1997) uvádí. Zde se dítě 

učí některým aspektům své pozdější sexuální a rodičovské role.    

 Podle Matouška (1997) existují rozdíly ve vrozené psychické výbavě muţů a 

ţen. Muţ je vybaven k tomu, aby byl ochráncem a ţivitelem rodiny. Ţeny jsou lépe 

uzpůsobeny tomu, aby se zabývaly vnitřními záleţitostmi rodiny. „Sbliţování, prolínání 

muţské a ţenské role v moderní postindustriální společnosti vede ke zvýšenému výskytu 

nároků, pro něţ mají muţi a ţeny předpoklady ne zcela ideální“ (Matoušek, 1997, s. 

16). Tato diferenciace pokračuje v období mladšího školního věku (přibliţně devět aţ 

dvanáct let), kdy si dítě začíná osvojovat ţenskou a muţskou roli a začínají se výrazněji 

formovat jeho rodičovské postoje (Matějček, 1994). 

 

Mladší školní věk zahrnuje období od zahájení školní docházky do nástupu 

puberty. V tomto období dochází k vývojovým změnám, které mění hravé dítě na 

vyspělejšího školáka. Změny se objevují jak v oblasti základních schopností a 

dovedností, tak v kognitivním, emočním a sociálním vývoji. Pro správný vývoj má velký 

vliv rodina ţáka a později i vrstevnická skupina. 
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4 Postoje rodičů žáků prvního stupně základní školy 
k narušené komunikační schopnosti 

4.1 Cíle a metody výzkumu 

Hlavním cílem mé diplomové práce bylo zanalyzovat postoje rodičů ţáků 

prvního stupně základní školy k narušené komunikační schopnosti. Jako parciální cíle 

jsem zvolila analýzu názorů rodičů na vzdělávání ţáků s narušenou komunikační 

schopností v běţné základní škole podle jejich typu vzdělání, dále na druh zkoušení 

ţáků s narušenou komunikační schopností a na informovanost školy o vedení odborné 

logopedické péče u těchto ţáků. Pro výzkumné šetření byly stanoveny následující 

hypotézy: 

H1 

„Rodiče s humanitním vzděláním mají ke vzdělávání ţáků s narušenou 

komunikační schopností v běţné základní škole pozitivnější vztah, neţ 

rodiče s jiným typem vzdělání.“ 

H2 

„Rodiče ţáků druhých aţ pátých ročníků základní školy preferují častěji 

písemné zkoušení ţáků s narušenou komunikační schopností, neţ rodiče 

ţáků prvních ročníků základní školy.“ 

H3 

„Rodiče, kteří nemají ve svém okolí dítě s narušenou komunikační 

schopností, jsou v kaţdém případě pro informování školy o vedení 

odborné logopedické péče u ţáka s narušenou komunikační schopností, 

na rozdíl od rodičů, kteří mají ve svém okolí dítě s narušenou 

komunikační schopností.“ 
Tab. 2: Hypotézy 

 

Pro ověření hypotéz a dosaţení cíle výzkumné činnosti byla zvolena metoda 

kvantitativní – univariační analýza dat, procedura statistická, technika dotazníku. 

Základní soubor představovali rodiče ţáků prvního stupně. Analytickou jednotku 

tvořili rodičů ţáků prvních, druhých, třetích, čtvrtých a pátých ročníků na Základní 

škole Horní, Základní škole Křivánkovo náměstí 11 a na Základní škole Vejrostova. 

Dotazník se skládá z 23 otázek, z toho 19 uzavřených a 4 polootevřených. 

V úvodu dotazníku je uvedena instruktáţ k vyplnění dotazníku. Dotazníky byly předány 

třídním učitelkám, které je poslaly rodičům přes ţáky. Dotazníky byly následně třídními 

učitelkami zpět vysbírány. Zpracování výsledků dotazníků proběhlo v programu 

Microsoft Excel. 
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Časový harmonogram 

Fáze Časové období 

Teoretická část červen 2008 – duben 2009 

Příprava na výzkum prosinec 2008 – únor 2009 

Vlastní výzkum březen 2009 – duben 2009 

Zpracování a interpretace výsledků duben 2009 – červen 2009 

Tab. 3: Časový harmonogram 

 

Celkem bylo rodičům rozdáno 340 dotazníku, vrátilo se 221, tj. 65,0 %. Na ZŠ 

Vejrostova bylo rozdáno 140 dotazníků do prvního aţ pátého ročníku, vrátilo se celkem 

87 dotazníků, tj. 62,1 %. Na ZŠ Křivánkovo náměstí 11 bylo rozdáno 120 dotazníků do 

prvního aţ pátého ročníku a vrátilo se 77, tj. 64,2 %. Na ZŠ Horní bylo rozdáno 80 

dotazníků do prvního aţ pátého ročníku a vrátilo se 57, tj. 71,3 %.  

4.2 Vlastní výzkumná činnost 

Výzkum jsem provedla na třech brněnských základních školách – ZŠ 

Vejrostova, ZŠ Křivánkovo náměstí 11 a ZŠ Horní.  

 

ZŠ Vejrostova 

školní rok 2008/09 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník celkem 

počet tříd 3 3 3 3 2 14 

počet ţáků 63 72 77 76 60 348 

průměrný počet ţáků na třídu 21 24 25,7 25,3 30 25,2 

Tab. 4: ZŠ Vejrostova 

 

ZŠ Vejrostova vyučuje na prvním stupni podle školního vzdělávacího programu 

„Otevřená škola“ a některé třídy mají alternativní vzdělávací plán „Začít spolu“, coţ se 

projevuje především v postoji k ţákům. Snaţí se vychovávat k úctě k člověku a 

kulturním hodnotám se zaměřením na výuku jazyků, informační technologie a na rozvoj 

tělesné zdatnosti. 

Na škole působí poradenské centrum, ve sloţení výchovný poradce, dva 

metodici prevence sociálně patologických jevů, speciální pedagog a školní psycholog. 

Škola se také zaměřuje na péči o ţáky speciálními vzdělávacími potřebami a o nadané 

ţáky. Pro ţáky se specifickými poruchami učení jsou zřízeny dyslektické skupinky, 
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které děti navštěvují společně s rodiči. Dále jsou v péči speciálního pedagoga, který 

s nimi pracuje individuálně nebo ve skupinách podle individuálních vzdělávacích plánů. 

Základní škola Vejrostova patří mezi tři základní školy v Jihomoravském kraji 

s rozšířenou výukou tělocviku zaměřenou na volejbal a sklízí také řadu úspěchů. 

Součástí školy je školní sportovní areál, jehoţ součástí jsou hřiště na fotbal, volejbal, 

basketbal, tenisový kurt a atletický ovál. Škola pořádá zimní výcvikové kurzy lyţování, 

ve druhé třídě se děti účastní kurzu plavání.      

 První stupeň základní školy se zapojil do programu „Zdravé zuby“ a ţáci se také 

pravidelně účastní programu „Dopravní výchova“. Zajímavým programem školy je 

program „CHIPS“, který se zaměřuje na pomoc při řešení výskytu sociálně 

patologických jevů na školách s vyuţitím vrstevnické podpory.  

Škola nabízí řadu zajímavých krouţků, např. včelařský krouţek, florbal, 

korfball, keramiku nebo pohybovou výchovu.  

 

ZŠ Křivánkovo náměstí 11 

školní rok 2008/09 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník celkem 

počet tříd 2 1 1 1 1 6 

počet ţáků 34 27 19 19 22 121 

průměrný počet ţáků na třídu 17 27 19 19 22 20,8 

Tab. 5: ZŠ Křivánkovo náměstí 11 

 

ZŠ Křivánkovo náměstí 11 vyučuje podle Daltonského plánu. Součástí školy 

jsou dvě budovy – na Křivánkově náměstí se nachází třetí, čtvrtý a pátý ročník, na 

Kohoutovické ulici je to první a druhý ročník. V obou budovách je zajištěn provoz 

školní druţiny. Na škole působí výchovný poradce.  

Součástí výchovně vzdělávací činnosti jsou i různé školní akce, např. blastball, 

lanové centrum, dopravní hřiště nebo kolečkiáda. Škola nabízí řadu krouţků, např. 

sportovní hry, keramiku, krouţek dovedných rukou nebo informatiku.  
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ZŠ Horní 

školní rok 2008/09 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník celkem 

počet tříd 2 2 2 2 3 11 

počet ţáků 38 37 32 39 52 198 

průměrný počet ţáků na třídu 19 18,5 16 19,5 17,3 18,1 

Tab. 6: ZŠ Horní 

ZŠ Horní vyučuje v prvním aţ šestém ročníku od školního roku 2007/2008 

podle školního vzdělávacího programu Škola v pohybu. Škola se snaţí dát prostor větší 

tvořivost ţáků, změnit metody práce tak, aby vedly k větší připravenosti ţáků z hlediska 

sebevědomí, komunikačních schopností a jiných kompetencí, které jsou důleţité pro 

další vzdělávání. Škola navíc nabízí rozšířenou výuku informatiky, jazykových 

krouţků, výuku plavání v bazénu se slanou vodou, školní druţinu s pestrou nabídkou 

krouţků (keramika, angličtina, plavání, informatika, míčové hry, judo ad.) a program 

pro ţáky se specifickými poruchami učení. Ţáci jsou vzděláváni v běţné třídě podle 

individuálního vzdělávacího plánu a ve spolupráci se speciálním pedagogem, který 

provádí reedukaci během dopoledního vyučování.  

Na škole působí kromě speciálního pedagoga i školní psycholog, výchovný 

poradce a metodik školní prevence, kteří tvoří školní poradenské pracoviště.  

Zázemí školy nabízí atletickou dráhu s tartanovým povrchem a dvě víceúčelová 

hřiště.  

Škola se připojila k programu „Ekoškola“. K dlouhodobým cílům školy patří 

výměna oken, zateplení budovy školy, vylepšení prostředí v okolí školy ad. Ke 

krátkodobým cílům patří sníţení mnoţství odpadů a zlepšení jeho třídění, neplýtvat 

vodou a elektrickou energií. Ekologické problematice se škola věnuje celoročně 

v hodinách přírodopisu, fyziky, chemie, přírodovědy, prvouky, rodinné a občanské 

výchovy, výtvarné výchovy a také v češtině a matematice. 

 

4.3 Analýza výsledků šetření 

Analýza výsledků dotazníkového šetření byla provedena tzv. univariační 

analýzou dat, kdy se analyzují jednotlivé otázky. Celkový počet respondentů byl 221. 

Analýza jednotlivých otázek je doplněna grafickým znázorněním. Pro účely 

dotazníkového šetření bylo pro narušenou komunikační schopnost zvoleno označení 

vada řeči. 
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1. Pohlaví rodiče: 

N=221 frekvence procentuelně 

ţena 181 81,9 

muţ 40 18,1 

celkem 221 100,0 

Tab. 7: Pohlaví rodiče 

 

Graf. 1: Pohlaví rodiče 

 

Otázka č. 1 zjišťovala pohlaví rodičů. Na otázku odpovědělo 221 respondentů, 

z toho 181 ţen (81,9 %) a 40 muţů (18,1 %). 

 

2. Vaše nejvyšší dosaţené vzdělání: 

N=221 frekvence procentuelně 

základní vzdělání 5 2,3 

střední vzdělání bez maturity 45 20,4 

střední vzdělání s maturitou 97 43,9 

vyšší odborné vzdělání 12 5,4 

vysokoškolské vzdělání 62 28,1 

celkem 221 100,0 

Tab. 8: Nejvyšší dosaţené vzdělání rodiče 
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Graf 2: Nejvyšší dosaţené vzdělání rodiče 

 

Druhá otázka zjišťovala nejvyšší dosaţené vzdělání rodičů. Na tuto otázku 

odpovědělo 221 respondentů. Nejvyšší počet respondentů (97) uvedlo, ţe má střední 

vzdělání s maturitou (43,9 %), na druhém místě se objevilo vysokoškolské vzdělání, 

které uvedlo 62 respondentů (28,1 %), 45 respondentů uvedlo střední vzdělání bez 

maturity (20,4 %). Vyšší odborné vzdělání mělo 12 respondentů (5,4 %) a základní 

pouze 5 respondentů (2,3 %). 

 

3. Typ vzdělání 

N=205 frekvence procentuelně 

humanitní 56 27,3 

jiné 149 72,7 

celkem 205 100,0 
Tab. 9: Typ vzdělání 

 

Graf  3: Typ vzdělání 
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Otázka č. 3 zjišťovala typ vzdělání rodičů. Na tuto otázku odpovědělo celkem 

205 respondentů. 56 respondentů uvedlo humanitní zaměření (27,3 %) a 149 

respondentů jiný typ vzdělání (72,7 %). 

 

4. Který ročník navštěvuje Vaše dítě? 

N=221 frekvence procentuelně 

první  70 31,7 

druhý 72 32,6 

třetí 30 13,6 

čtvrtý 20 9,0 

pátý 29 13,1 

celkem 221 100,0 
Tab. 10:  Ročník 

 

Graf 4: Ročník 

Na čtvrtou otázku odpovědělo 221 respondentů. Nejvíce respondentů 

odpovědělo druhý ročník – 72 respondentů (32,6 %) a první ročník – 70 respondentů 

(31,7 %). Téměř stejné počet respondentů (30, resp. 29) uvedlo třetí a pátý ročník (13,6 

%, resp. 13,1 %). Nejméně respondentů uvedlo čtvrtý ročník – 20 respondentů (9 %). 

 

5. Máte ve svém okolí nějaké dítě s vadou řeči? 

N=220 frekvence procentuelně 

ano 105 47,7 

ne 115 52,3 

celkem 220 100,0 
Tab. 11: Dítě s narušenou komunikační schopností v okolí 
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Graf 5: Dítě s narušenou komunikační schopností v okolí 

 

Na otázku číslo pět odpovídalo 220 respondentů. 105 respondentů uvedlo, ţe má 

ve svém okolí dítě s narušenou komunikační schopností (47,7 %), 115 respondentů 

nemá (52,3 %). 

 

6. Povaţuji za vhodné, aby rodiče měli větší informovanost o: 

N=209 frekvence procentuelně 

vývoji řeči 23 11,0 

vadách řeči 24 11,5 

prevenci vad řeči 92 44,0 

moţnostech logopedické péče 70 33,5 

celkem 209 100,0 
Tab. 12: Informovanost rodičů 

 

 

Graf 6: Informovanost rodičů 
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Na otázku číslo šest odpovědělo 209 respondentů. Nejvíce respondentů (92) si 

přeje zlepšit poznatky, jak předejít narušené komunikační schopnosti (44 %). 70 

respondentů (33,5 %) by mělo rádo větší povědomí o moţnostech logopedické péče. 

Třetí nejčastější odpovědí respondentů (24) bylo více informací o vadách řeči (11,5 %) 

a na posledním místě respondenti uvedli informace o vývoji řeči (23), tj. 11 %. 

 

7. Odkud jste získal(a) poznatky o vadách řeči? 

N=210 frekvence procentuelně 

odborná literatura 22 10,5 

dětský lékař 40 19,0 

logoped 61 29,0 

internet 26 12,4 

vlastní zkušenost 49 23,3 

odjinud 12 5,7 

celkem 210 100,0 
Tab. 13: Zdroj poznatků o narušené komunikační schopnosti 

 

Graf 7: Zdroj poznatků o narušené komunikační schopnosti 

 

Sedmá otázka zjišťovala, odkud mají rodiče informace o narušené komunikační 

schopnosti. Na tuto otázku odpovědělo 210 respondentů. Největší počet respondentů 

(61) uvedlo logopeda (29 %), na druhém místě se umístila vlastní zkušenost, kterou 

uvedlo 49 respondentů (23,3 %). Třetím nejčastějším zdrojem informací se stal dětský 

lékař, kterého uvedlo 40 respondentů (19 %). 26 respondentů má poznatky z internetu 

(12,4 %) a 22 respondentů z odborné literatury (10,5 %). 12 respondentů uvedlo, ţe má 
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poznatky odjinud (5,7 %). Nejčastěji uváděli své vlastní vzdělání, přátele a příbuzné, 

televizi, učitelky v mateřských školách nebo jiné rodiče. 

 

8. Počet dětí s vadami řeči: 

N=206 frekvence procentuelně 

se zvyšuje 140 68,0 

se sniţuje 7 3,4 

se nemění 59 28,6 

celkem 206 100,0 
Tab. 14: Počet dětí s narušenou komunikační schopností 

 

 

Graf 8: Počet dětí s narušenou komunikační schopností 

 

Osmá otázka zjišťovala, zda si rodiče myslí, ţe se v současnosti zvyšuje, sniţuje, 

nebo se nemění počet dětí s narušenou komunikační schopností. Na tuto otázku 

odpovědělo celkem 206 respondentů. 140 respondentů si myslí, ţe se počet dětí zvyšuje 

(68 %), 59 respondentů ţe se nemění (28,6 %) a 7 respondentů ţe se sniţuje (3,4 %). 

 

9. Pokud se počet dětí s vadami řeči zvyšuje, jaké jsou podle Vás 

příčiny? 

N=177 frekvence procentuelně 

vrozené postiţení 27 15,3 

nedostatečná péče ze strany rodičů 76 42,9 

zhoršující se ţivotní prostředí 9 5,1 

vliv masmédií (televize, internet) 45 25,4 

nedostatečná logopedická péče 16 9,0 

jiná 4 2,3 

celkem 177 100,0 
Tab. 15: Příčiny zvyšujícího se počtu dětí s narušenou komunikační schopností 
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Graf 9: Příčiny zvyšujícího se počtu dětí s narušenou komunikační schopností 

 

Devátá otázka zjišťovala příčiny narůstající počtu dětí s narušenou komunikační 

schopností. Na tuto otázku odpovědělo 177 respondentů. Nejvíce odpovědí získala 

nedostatečná péče ze strany rodičů, kterou zvolilo 76 respondentů (42,9 %). Jako druhá 

nejčastější odpověď se umístila varianta „vliv masmédií (televize, internet)“, kterou 

uvedlo 45 respondentů (25,4 %). 27 respondentů zvolilo vrozené postiţení (15,3 %). 16 

respondentů uvedlo nedostatečnou logopedickou péči (9 %). 9 respondentů uvedlo 

zhoršující se ţivotní prostředí (5,1 %). 4 respondenti zvolili jinou moţnost (2,3 %) – 

nedonošené děti, nezájem rodičů a nedostatečná komunikace ze strany rodičů. 

 

10. Kdo by, podle Vašeho názoru, měl jako první upozornit rodiče na 

řečové problémy dítěte? 

N=218 frekvence procentuelně 

příbuzný 14 6,4 

dětský lékař 108 49,5 

učitelka v mateřské škole 72 33,0 

učitel(ka) na základní škole 4 1,8 

někdo jiný 20 9,2 

celkem 218 100,0 
Tab. 16: Osoba, která upozorní na narušenou komunikační schopnost dítěte 
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Graf 10: Osoba, která upozorní na narušenou komunikační schopnost dítěte 

 

Na tuto otázku odpovědělo 218 respondentů. Nejčastější odpovědí byl dětský 

lékař, kterého zvolilo 108 respondentů (49,5 %). Druhou nejčastější odpovědí byla 

učitelka v mateřské škole, kterou vybralo 72 respondentů (33 %). 14 respondentů 

uvedlo příbuzné (6,4 %) a 4 uvedli učitele na základní škole (1,8 %). 20 respondentů 

odpovědělo někdo jiný – v drtivé většině se objevovala odpověď rodiče, další odpovědí 

byl logoped spolupracující s mateřskou školou nebo kdokoli, kdo má poznatky o 

narušené komunikační schopnosti.  

 

11. Logopedická péče by měla být zahájena: 

N=216 frekvence procentuelně 

do 4 let věku dítěte 30 13,9 

do zahájení povinné školní docházky 148 68,5 

do konce 1. třídy na ZŠ 3 1,4 

na věku dítěte nezáleţí 35 16,2 

celkem 216 100,0 
Tab. 17: Začátek logopedické péče 
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Graf 11: Začátek logopedické péče 

 

Na jedenáctou otázku odpovědělo 216 respondentů. Nejvíce respondentů (148) 

zvolilo moţnost do zahájení povinné školní docházky (68,5 %). 35 respondentů vybralo 

moţnost „na věku dítěte nezáleţí“ (16,2 %), 30 respondentů by bylo pro zahájení 

logopedické péče do čtyř let věku dítěte (13,9 %). Pouze 3 respondenti zvolili do konce 

první třídy na základní škole (1,4 %). 

 

12. Pokud by mělo moje dítě vadu řeči, odborné logopedické péče bych: 

N=219 frekvence procentuelně 

vyuţil(a), pokud by se jednalo o těţší vadu řeči 28 12,8 

vyuţil(a) v kaţdém případě 143 65,3 

nevyuţil(a) 2 0,9 

nemám dostatek informací o odborné logop. péči 46 21,0 

celkem 219 100,0 
Tab. 18: Vyuţití logopedické péče 

 

Graf 12: Vyuţití logopedické péče 
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Dvanáctá otázka zjišťovala, zda by rodiče vyuţili odborné logopedické péče, 

pokud by se jednalo o jejich dítě. Na tuto otázku odpovědělo 219 respondentů. 143 

respondentů by tuto moţnost vyuţilo v kaţdém případě (65,3 %), 28 respondentů by ji 

vyuţilo, pokud by se jednalo o těţší vadu řeči (12,8 %) a 2 respondenti by ji nevyuţili 

vůbec (0,9 %). 46 respondentů uvedlo, ţe nemá dostatek informací o odborné 

logopedické péči (21 %). 

 

13. U dítěte s vadou řeči je spolupráce rodičů se školou: 

N=219 frekvence procentuelně 

nepostradatelná 122 55,7 

vhodná 95 43,4 

nepodstatná 2 0,9 

celkem 219 100,0 
Tab. 19: Spolupráce rodičů a školy 

 

Graf 13: Spolupráce rodičů a školy 

 

Na tuto otázku odpovědělo 219 respondentů. 122 respondentů uvedlo, ţe 

spolupráce rodičů a školy je nepostradatelná (55,7 %), 95 respondentů si myslí, ţe je 

vhodná (43,4 %) a 2 respondenti povaţují spolupráci za nepodstatnou (0,9 %). 

 

14. Předškolní vzdělávání: 

N=218 frekvence procentuelně 

zlepšuje komunikační schopnosti dětí 198 90,8 

nemá vliv na komunikační schopnosti dětí 7 3,2 

nevím 13 6,0 

celkem 218 100,0 
Tab. 20: Předškolní vzdělávání 
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Graf 14: Předškolní vzdělávání 

 

Předškolnímu vzdělávání a komunikační schopnosti se věnuje čtrnáctá otázka, 

na kterou odpovědělo 218 respondentů. Podle 198 respondentů předškolní vzdělávání 

zlepšuje komunikační schopnosti dětí (90,8 %). Pouze 7 respondentů si myslí, ţe 

předškolní vzdělávání nemá vliv na komunikační schopnosti dětí (3,2 %) a 13 

respondentů na tuto otázku nedokáţe odpovědět (6 %). 

 

15. V oblasti komunikace ţáků na základní škole povaţuji za potřebné 

věnovat více pozornosti: 

N=215 frekvence procentuelně 

rozvoji slovní zásoby 102 47,4 

kultivovanému a spisovnému vyjadřování 45 20,9 

rozvoji mluvní pohotovosti 36 16,7 

správné výslovnosti 32 14,9 

celkem 215 100,0 
Tab. 21: Komunikační schopnost ţáků na základní škole 

 

Graf 15: Komunikační schopnost ţáků na základní škole 
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Na patnáctou otázku odpovědělo 215 respondentů. 102 respondentů si myslí, ţe 

je nejvíce potřeba věnovat pozornost rozvoji slovní zásoby (47,4 %). 45 respondentů 

povaţuje za důleţité rozvíjet kultivované a spisovné vyjadřování (20,9 %). Rozvíjet 

mluvní pohotovost povaţuje za podstatné 36 respondentů (16,7 %). Správná výslovnost 

je důleţitá pro 32 respondentů (14,9 %). 

 

16. Myslíte si, ţe by ţáci s vadou řeči měli navštěvovat běţnou základní 

školu? 

N=217 frekvence procentuelně 

ano, ale pouze ţáci s lehčí vadou řeči 121 55,8 

ano, ţáci s jakoukoli vadou řeči 87 40,1 

ne 9 4,1 

celkem 217 100,0 
Tab. 22: Ţáci s narušenou komunikační schopností v běţné základní škole 

 

Graf 16: Ţáci s narušenou komunikační schopností v běţné základní škole 

 

Moţností vzdělávání ţáků s narušenou komunikační schopností na běţné 

základní škole se zabývá otázka šestnáctá. Celkem odpovědělo 217 respondentů. 121 

respondentů si myslí, ţe by pouze ţáci s lehčím druhem narušené komunikační 

schopnosti měli navštěvovat běţnou základní školu (55,8 %). 87 respondentů by volilo 

ţáky s jakýmkoli druhem narušené komunikační schopnosti (40,1 %) a 9 respondentů 

nesouhlasí, aby se ţáci s narušenou komunikační schopností vzdělávali v běţné 

základní škole (4,1 %). 
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17. Měla by být při výuce českého jazyka zohledňována vada řeči? 

N=211 frekvence procentuelně 

ano, vţdy 95 45,0 

občas 110 52,1 

nikdy 6 2,8 

celkem 211 100,0 
Tab. 23: Výuka českého jazyka 

 

Graf 17: Výuka českého jazyka 

 

Na sedmnáctou otázku odpovědělo 211 respondentů. 110 respondentů si myslí, 

ţe ţák s narušenou komunikační schopností by měl být ve výuce českého jazyka 

zohledňován pouze občas (52,1 %). 95 respondentů povaţuje narušenou komunikační 

schopnost za důvod vţdy zohledňovat ţáka při výuce českého jazyka (45 %). 6 

respondentů si myslí, ţe by narušená komunikační schopnost neměla být důvodem 

zohledňování ţáka (2,8 %). 

 

18. Jakou formu hodnocení byste zvolil(a) u ţáka s vadou řeči? 

N=217 frekvence procentuelně 

známkování 28 12,9 

slovní hodnocení 30 13,8 

kombinace známkování a slovního hodnocení 159 73,3 

celkem 217 100,0 
Tab. 24: Forma hodnocení ţáka s narušenou komunikační schopností 
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Graf 18: Forma hodnocení ţáka s narušenou komunikační schopností 

 

Formou hodnocení ţáků s narušenou komunikační schopností se zabývá 

osmnáctá otázka. Na tuto otázku odpovědělo 217 respondentů. 159 respondentů si 

myslí, ţe by ţáci s narušenou komunikační schopností měli být hodnoceni kombinací 

známkování a slovního hodnocení (73,3 %). 30 respondentů je pouze pro slovní 

hodnocení (13,8 %) a 28 respondentů pouze pro známkování (12,9 %). 

 

19. Jakou formou by měl být ţák s vadou řeči zkoušen? 

N=218 frekvence procentuelně 

pouze písemně 12 5,5 

kombinace písemného a ústního zkoušení 205 94,0 

pouze ústně 1 0,5 

celkem 218 100,0 
Tab. 25: Forma zkoušení ţáka s narušenou komunikační schopností 

 

 

Graf 19: Forma zkoušení ţáka s narušenou komunikační schopností 
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12 respondentů by ţáky s narušenou komunikační schopností zkoušelo pouze písemně 

(5,5 %) a pouze jeden respondent zvolil pouze ústní zkoušení (0,5 %). 

 

20. Myslíte si, ţe vada řeči negativně ovlivňuje výsledky vzdělávání? 

N=214 frekvence procentuelně 

ano 23 10,7 

spíše ano 78 36,4 

spíše ne 85 39,7 

ne 28 13,1 

celkem 214 100,0 
Tab. 26: Negativní vliv narušené komunikační schopnosti na výsledky vzdělávání 

 

Graf 20: Negativní vliv narušené komunikační schopnosti na výsledky vzdělávání 

 

Zda má narušená komunikační schopnost negativní vliv na výsledky vzdělávání, 

zjišťovala dvacátá otázka. Na tuto otázku odpovědělo 214 respondentů. Spíše nemá 

negativní vliv si myslí 85 respondentů (39,7 %). Spíše má negativní vliv si myslí 78 

respondentů (36,4 %). O tom, ţe narušená komunikační schopnost nemá negativní vliv 

na výsledky vzdělávání je přesvědčeno 28 respondentů (13,1 %). 23 respondentů 

povaţuje narušenou komunikační schopnost za faktor, který negativně ovlivňuje 

výsledky vzdělávání (10,7 %).  
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21. Myslíte si, ţe by škola, kterou ţák s vadou řeči navštěvuje, měla 

vědět o vedení odborné logopedické péče u tohoto ţáka? 

N=220 frekvence procentuelně 

ano, v kaţdém případě 144 65,5 

ano, ale pouze pokud vada řeči výrazně zasahuje do 

vzdělávání ţáka 
68 30,9 

ne 3 1,4 

nevím 5 2,3 

celkem 220 100,0 
Tab. 27: Informovanost školy o vedení odborné logopedické péče 

 

Graf 21: Informovanost školy o vedení odborné logopedické péče 

 

Na dvacátou první otázku odpovědělo 220 respondentů. 144 respondentů si 

myslí, ţe by škola, kterou ţák s narušenou komunikační schopností navštěvuje, měla 

vědět o vedení odborné logopedické péče (65,5 %). 68 respondentů by školu 

informovalo pouze v případě, ţe by narušená komunikační schopnost ţáka výrazně 

zasahovala do vzdělávání ţáka (30,9 %). 3 respondenti si myslí, ţe by o tom škola 

neměla být informována (1,4 %) a 5 respondentů neví (2,3 %). 

 

22. Myslíte si, ţe vada řeči má negativní vliv na postavení ţáka ve třídě? 

N= 218 frekvence procentuelně 

ano 94 43,1 

spíše ano 91 41,7 

spíše ne 28 12,8 

ne 5 2,3 

celkem 218 100,0 
Tab. 28: Negativní vliv narušené komunikační schopnosti na postavení ţáka ve třídě 
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Graf 22: Negativní vliv narušené komunikační schopnosti na postavení ţáka ve třídě 

 

Na dvaadvacátou otázku odpovědělo celkem 218 respondentů. 94 respondentů 

odpovědělo, ţe narušená komunikační schopnost má negativní vliv na postavení ţáka ve 

třídě (43,1 %). 91 respondentů si myslí, ţe narušená komunikační schopnost má spíše 

negativní vliv (41,7 %). 28 respondentů si myslí, ţe spíše nemá negativní vliv (12,8 %) 

a pouze 5 respondentů je přesvědčeno, ţe narušená komunikační schopnost nemá 

negativní vliv na postavení ţáka ve třídě (2,3 %). 

 

23. Který druh vady řeči má podle Vás největší dopad na postavení ţáka 

ve třídě? 

N=199 frekvence procentuelně 

patlavost 10 5,0 

koktavost 169 84,9 

huhňavost 12 6,0 

rotacismus 6 3,0 

jiné 2 1,0 

celkem 199 100,0 
Tab. 29: Druh narušené komunikační schopnosti s největším dopadem na postavení ţáka ve třídě 

 

Graf 23: Druh narušené komunikační schopnosti s největším dopadem na postavení ţáka ve třídě 
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Poslední otázku zodpovědělo celkem 199 respondentů. 169 respondentů si 

myslí, ţe největší dopad na postavení ţáka s narušenou komunikační schopností má 

koktavost (84,9 %). Huhňavost zvolilo 12 respondentů (6 %), patlavost 10 respondentů 

(5 %), rotacismus 6 respondentů (3 %) a jiný druh narušené komunikační schopnosti 2 

respondenti (1 %). Ti uvedli jakoukoli, která nějak dítě odlišuje od běţné populace. 

 

4.4 Závěry šetření a návrhy pro praxi 

Na základě analýzy otázek dotazníkového šetření jsem dospěla k verifikování 

dvou hypotéz a falzifikaci jedné hypotézy. 

Hypotéza H1: „Rodiče s humanitním vzděláním mají ke vzdělávání ţáků 

s narušenou komunikační schopností v běţné základní škole pozitivnější vztah, neţ 

rodiče s jiným typem vzdělání.“ 

Pro ověření této hypotézy jsem pracovala s odpověďmi 201 respondentů, kteří 

odpověděli na otázku, jaký typ vzdělání mají (otázka č. 3) a zároveň na otázku, zda si 

myslí, ţe by ţáci s narušenou komunikační schopností měli navštěvovat běţnou 

základní školu (otázka č. 16). U otázky č. 16 jsem zahrnula moţnost „ano, ale pouze 

ţáci s lehčí vadou řeči“ a „ano, ţáci s jakoukoli vadou řeči“. Humanitní vzdělání 

uvedlo 54 respondentů (tj. 26,9 %), jiný typ vzdělání 147 respondentů (tj. 73,1 %). 

Respondenti s humanitním vzděláním uvedli moţnost „ano, ale pouze ţáci s lehčí 

vadou řeči“ v 62,9 %, „ano, ţáci s jakoukoli vadou řeči“ ve 31,5 %, tj. celkem 94,4 %. 

Respondenti s jiným typem vzdělání uvedli moţnost „ano, ale pouze ţáci s lehčí vadou 

řeči“ v 55,1 %, „ano, ţáci s jakoukoli vadou řeči“ ve 41,5 %, tj. celkem 96,6 %. Z toho 

vyplývá, ţe rodiče s humanitním vzděláním nemají ke vzdělávání ţáků s narušenou 

komunikační schopností v běţné základní škole pozitivnější vztah, neţ rodiče s jiným 

typem vzdělání. Hypotéza H1 byla falzifikována. 

Hypotéza H2: „Rodiče ţáků druhých aţ pátých ročníků základní školy preferují 

častěji písemné zkoušení ţáků s narušenou komunikační schopností, neţ rodiče ţáků 

prvních ročníků základní školy.“ 

Pro ověření této hypotézy jsem pracovala s odpověďmi 218 respondentů, kteří 

odpověděli na otázku, do které třídě chodí jejich dítě (otázka č. 4) a zároveň na otázku, 

jakou formou by měl být ţák s narušenou komunikační schopností zkoušen (otázka č. 

19). 70 respondentů uvedlo první třídu (32,1 %), 148 respondentů druhou aţ pátou třídu 
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(67,9 %). Respondenti, kteří uvedli první třídu, zvolili moţnost písemné zkoušení ve  

4,3 %. Respondenti, kteří uvedli druhou aţ pátou třídu, uvedli moţnost písemné 

zkoušení v 6,1 %. Z toho vyplývá, ţe rodiče ţáků druhých aţ pátých ročníků základní 

školy preferují častěji písemné zkoušení ţáků s narušenou komunikační schopností, neţ 

rodiče ţáků prvních ročníků základní školy. Hypotéza H2 byla verifikována. 

Hypotéza H3: „Rodiče, kteří nemají ve svém okolí dítě s narušenou komunikační 

schopností, jsou v kaţdém případě pro informování školy o vedení odborné logopedické 

péče u ţáka s narušenou komunikační schopností, na rozdíl od rodičů, kteří mají ve 

svém okolí dítě s narušenou komunikační schopností.“ 

Pro ověření této hypotézy jsem pracovala s odpověďmi 219 respondentů, kteří 

odpověděli na otázku, zda mají ve svém okolí nějaké dítě s narušenou komunikační 

schopností (otázka č. 5) a zároveň na otázku, zda si myslí, ţe by škola, kterou ţák 

navštěvuje, měla vědět, ţe je v péči odborného logopedického zařízení (otázka č. 21). 

Pro účely ověření hypotézy jsem u otázky č. 21 zvolila pouze moţnost „ano, v kaţdém 

případě“. 104 respondentů uvedlo, ţe má ve svém okolí dítě s narušenou komunikační 

schopností (47,5 %), 115 respondentů uvedlo, ţe nemá ve svém okolí dítě s narušenou 

komunikační schopností (52,5 %). Z respondentů, kteří mají ve svém okolí dítě 

s narušenou komunikační schopností, bylo pro informování školy 62,5 %. Ti, kteří 

nemají ve svém okolí dítě s narušenou komunikační schopností, by informovali školu 

v 67,8 %. Z toho vyplývá, ţe rodiče, kteří nemají ve svém okolí dítě s narušenou 

komunikační schopností, jsou v kaţdém případě pro informování školy o vedení 

odborné logopedické péče na rozdíl od rodičů, kteří mají ve svém okolí dítě s narušenou 

komunikační schopností. Hypotéza H3 byla verifikována. 

Parciální cíle diplomové práce byly výzkumným šetřením splněny – podařilo se 

analyzovat názory rodičů na vzdělávání ţáků s narušenou komunikační schopností 

v běţné základní škole podle typu vzdělání rodičů, analyzovat druh zkoušení ţáků 

s narušenou komunikační schopností podle ročníku ţáka a analyzovat stupeň 

informovanosti školy o vedení odborné logopedické péče u ţáků s narušenou 

komunikační schopností. 

Cílem diplomové práce bylo zjistit postoje rodičů ţáků prvního stupně základní 

školy k narušené komunikační schopnosti. Cíl práce byl splněn. 

Informovanost o prevenci narušené komunikační schopnosti a moţnostech 

logopedické péče je pro rodiče velmi důleţitá. Jak vyplývá z výzkumného šetření, 
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uvítali by více informací o narušené komunikační schopnosti. Podle rodičů má největší 

vliv na rostoucí počet případů nedostatečná péče ze strany rodiny, kam řadí i vliv 

televize, internetu a dalších masmédií. První, kdo by měl na problém upozornit, by měl 

být pediatr, učitelka v mateřské škole, ale i příbuzný, zejména pak rodič sám. Rodiče 

povaţují spolupráci se školou za podstatnou. Z tohoto důvodu by se také nebránili co 

největší informovanosti školy o vedení odborné logopedické péče u dítěte s narušenou 

komunikační schopností. Vzdělávat v běţné základní škole by ale doporučili pouze u 

ţáků s lehčím druhem narušené komunikační schopnosti a jako formu zkoušení by 

zvolili kombinaci ústního a písemného zkoušení. 

Na základě zjištěných údajů byly stanoveny následující návrhy a opatření pro 

praxi: 

1. Větší informovanost rodičů o prevenci narušené komunikační schopnosti. 

2. Větší informovanost rodičů o moţnostech logopedické péče – informovanost 

pediatrů, přednášky pro rodiče ad.  

3. Zvýšit povědomí o narušené komunikační schopnosti. 

4. Zlepšit spolupráci školy a rodiny – v otázce důvěry a lepší komunikace. 

5. Větší informovanost rodičů o moţnosti vzdělávání ţáků s narušenou 

komunikační schopností na běţné základní škole. 

6. Přednášky pro učitele na téma narušená komunikační schopnost. 

7. Více informací o narušené komunikační schopnosti a moţnostech prevence, 

intervence v masmédiích – odborné diskuse, články atd. 

8. Zvýšit informovanost o sluţbách speciálně pedagogických centrech, 

logopedických ambulancích, základních školách logopedických. 

9. Spolupráce logopeda a školských zařízení – mateřských a základních škol. 

10. Zlepšit přístup k dětem s narušenou komunikační schopností – besedy ve 

školách pro ţáky i rodiče. 

11. Maximalizovat rozvoj komunikačních kompetencí v mateřských školách. 

12. Umoţnit rodičům stát se součástí logopedické intervence. 

13. U ţáka s narušenou komunikační schopností zvolit takovou formu zkoušení 

a hodnocení, které vyhovuje jeho komunikačním moţnostem. 
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Závěr 

Spolupráce rodičů a školy je důleţitou součástí vzdělávání ţáků, u ţáků 

s narušenou komunikační schopností o to více. Jaké však mají rodiče zdravých ţáků 

povědomí o narušené komunikační schopnosti, bylo tématem a cílem mé diplomové 

práce. Jako parciální cíle jsem zvolila analýzu názorů rodičů na vzdělávání ţáků 

s narušenou komunikační schopností v běţné základní škole podle jejich typu vzdělání, 

dále na druh zkoušení ţáků s narušenou komunikační schopností a na informovanost 

školy o vedení odborné logopedické péče u těchto ţáků.  

V teoretické části diplomové práce jsem se zaměřila na definování komunikace, 

ţáka prvního stupně základní školy a popsání nejčastějších druhů narušené komunikační 

schopnosti. Vyuţila jsem k tomu širokou škálu odborných publikací, které se 

jednotlivými tématy zabývají. Výzkumné šetření jsem provedla na třech brněnských 

základních školách – Základní škole Vejrostova, Základní škole Horní a Základní škole 

Křivánkovo náměstí. Zvolila jsem metodu kvantitativní – univariační analýzu dat, 

proceduru statistickou, techniku dotazníku. Dotazníky byly distribuovány učitelkám, 

které je rodičům poslaly přes děti. Dotazníky jsem vysbírala opět od učitelek za týden.  

Pro splnění výzkumného cíle jsem zvolila tři hypotézy. Dvě byly verifikovány a 

jedna falzifikována. Typ vzdělání rodičů neměl vliv na jejich postoj ke vzdělávání ţáků 

s narušenou komunikační schopností v běţné základní škole.  Potvrdilo se, ţe rodiče 

ţáků druhých aţ pátých ročníků preferují častěji písemné zkoušení ţáků s narušenou 

komunikační schopností neţ rodiče ţáků prvního ročníku a také to, ţe rodiče, kteří 

nemají přímou zkušenost s dítětem s narušenou komunikační schopností, jsou více pro 

maximální informovanost školy o probíhající odborné logopedické péči u ţáka 

s narušenou komunikační schopností. Závěr diplomové práce jsem věnovala návrhům a 

opatřením pro speciálně pedagogickou praxi. Cíl diplomové práce byl splněn. 
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Resumé 
Tématem diplomové práce jsou názory rodičů ţáků prvního stupně základní 

školy na narušenou komunikační schopnost, zejména jejich názory na vzdělávání ţáků 

s narušenou komunikační schopností v běţné základní škole podle jejich typu vzdělání, 

způsob hodnocení těchto ţáků a informovanost školy o probíhající odborné logopedické 

péči. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První tři kapitoly jsou teoretické a zaměřují se 

na objasnění témat komunikace, druhů narušené komunikační schopnosti a ţáka 

mladšího školního věku. V empirické části jsou popsány cíle, metody a postupy 

výzkumného šetření, které probíhalo na třech základních školách. Cílem diplomové 

práce je analýza postojů rodičů. Na základě výzkumu došlo k verifikaci i falzifikaci 

zvolených hypotéz. V závěru práce jsou uvedeny návrhy pro speciálně pedagogickou 

praxi. 

 

 

Summary 
The theme of dissertation are attitudes of the parents of pupils at first grade of primary 

school towards communicative disability, especially their opinions on education of 

pupils with communicative disability at primary school according to parents´ type of 

education, method of pupils´ evaluation and awareness of primary school about  current 

speech therapy. The dissertation contains four chapters. Three of them are theoretical 

and are focused on clarification of communication, on kinds of communicative 

disability and on pupil at first grade of primary school. Last chapter is experiential and 

includes aim of dissertation, methods and processes of the research that was realized at 

three primary schools in Brno. The aim of dissertation are attitudes of parents. In 

accordance with research have been verified and disproved hypotheses. There are 

suggestions for special education usage at the end of dissertation. 
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Srovnání breptavosti a koktavosti 

 

 

  breptavost koktavost 

 

 

základ poruchy centrální porucha řeči 
neurovegetativní 

dysfunkce 

 

 

charakter poruchy nekřečovitý křečovitý 

 

 

uvědomění si poruchy není projevuje se 

 

 

charakteristické znaky     

 

 

specifické příznaky opakování 
prodluţování a 

opakování 

 

 

tempo řeči často příliš rychlé převáţně normální  

 

 

stavba výpovědí mnohdy nesprávná obvykle správná 

 

 

obava z výslovnosti některých hlásek neobjevuje se objevuje se 

 

 

koncentrace pozornosti na řeč zlepšuje řeč zhoršuje řeč 

 

 

uvolnění zhoršuje projev zlepšuje projev 

 

 

cizí jazyky zlepšují řeč zhoršují řeč 

 

 

souhyby a grimasy spíše se neobjevují objevují se často 

 

 

záznam EEG často rozsáhlý obvykle v normě 

 

 

melodie výpovědi méně monotónní více monotónní 

 

 

hlasité čtení     

 

 

dobře známého textu špatně plynule 

 

 

neznámého textu plynule špatně 

 

 

písmo nedbalé, mnoho oprav zúţené 

 

 

účinky     

 

 

alkoholu zhoršují neovlivňují záporně 

 

 

Leeova efektu zhoršují oslabují 

 

 

psychické vlastnosti bezstarostnost nesmělost 

 

 

  impulzivnost nejistota 

 

 

  povrchnost brzdění aktivity 

 

 

  pichlavost nedůvěra 

 

 

průběh poruchy stálý 
spontánně zlepšovaný 

a zhoršovaný 

 

 

podstata terapie  
zkoncentrování 

pozornosti na řeč 

psychoteratie, 

odvracení pozornosti 

od řeči 

 

 

prognóza závisí na soustředění 

závisí na 

emocionálním postoji 

klienta 

      Tab. 1: Srovnání breptavosti a koktavosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Váţení rodiče, 

jsem studentkou pátého ročníku Speciální pedagogiky na Masarykově univerzitě. 

V rámci své diplomové práce zjišťuji postoje a názory Vás rodičů k vadám řeči u ţáků 

na prvním stupni základní školy. Chtěla bych Vás poţádat o vyplnění následujícího 

dotazníku. Vaše odpovědi jsou pro mě velmi důleţité. Veškeré údaje, které uvedete, jsou 

anonymní a slouţí pouze pro účely mého výzkumu. Výsledky výzkumu by měly pomoci 

k větší informovanosti rodičů o vadách řeči.   

Děkuji za Váš čas a spolupráci. 

 

Bc. Lenka Válková 

Studentka Pedagogické fakulty MU 

 

Pozn. Hodící se odpověď zakrouţkujte. 

 

 
 

 

Dotazník pro rodiče ţáků I. stupně ZŠ  

 

1. Pohlaví rodiče:   a)  ţena  b)   muţ 

 

 

2. Vaše nejvyšší dosaţené vzdělání:     

a) základní vzdělání 

b) střední vzdělání bez maturity 

c) střední vzdělání s maturitou 

d) vyšší odborné vzdělání 

e) vysokoškolské vzdělání 

 

 

3. Typ vzdělání:  

a) humanitní 

b) jiné 

 

 

4. Který ročník navštěvuje Vaše dítě? 

a) první 

b) druhý 

c) třetí 

d) čtvrtý 

e) pátý 

 

 

5. Máte ve svém okolí nějaké dítě s vadou řeči? 

a) ano 

b) ne 

 

 



 

 

 

6. Prosím vyberte jednu moţnost: Povaţuji za vhodné, aby rodiče měli větší 

informovanost o: 

a) vývoji řeči 

b) vadách řeči 

c) prevenci vad řeči 

d) moţnostech logopedické péče 

 

 

7. Odkud jste získal(a) poznatky o vadách řeči? (Vyberte prosím jednu moţnost) 

a) odborná literatura 

b) dětský lékař 

c) logoped 

d) internet 

e) vlastní zkušenost 

f) odjinud (napište): 

…………………………………………………………………………… 

 

 

8. Prosím doplňte: Počet dětí s vadami řeči: 

a) se zvyšuje. 

b) se sniţuje. 

c) se nemění. 

 

 

9. Pokud se počet dětí s vadami řeči zvyšuje, jaké jsou podle Vás příčiny? 

(Vyberte prosím jednu moţnost) 

a) vrozené postiţení 

b) nedostatečná péče ze strany rodičů 

c) zhoršující se ţivotní prostředí 

d) vliv masmédií (televize, internet) 

e) nedostatečná logopedická péče 

f) jiné (napište): 

...................................................................................................................... 

 

 

10. Kdo by, podle Vašeho názoru, měl jako první upozornit rodiče na řečové 

problémy dítěte? (Vyberte prosím jednu moţnost) 

a) příbuzný 

b) dětský lékař 

c) učitelka v mateřské škole 

d) učitel(ka) na základní škole 

e) někdo jiný (napište): 

...................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

11. Logopedická péče by měla být zahájena: 

a) do 4 let věku dítěte 

b) do zahájení povinné školní docházky 

c) do konce 1. třídy na ZŠ 

d) na věku dítěte nezáleţí 

 

 

 

12. Prosím doplňte: Pokud by mělo moje dítě vadu řeči, odborné logopedické 

péče bych:  

a) vyuţil(a), pokud by se jednalo o těţší vadu řeči. 

b) vyuţil(a) v kaţdém případě. 

c) nevyuţil(a). 

d) nemám dostatek informací o odborné logopedické péči 

 

 

13. Prosím doplňte: U dítěte s vadou řeči je spolupráce rodičů se školou: 

a) nepostradatelná. 

b) vhodná. 

c) nepodstatná. 

 

 

14. Předškolní vzdělávání 

a) Zlepšuje komunikační schopnosti dětí. 

b) Nemá vliv na komunikační schopnosti dětí. 

c) nevím 

 

 

15. Prosím doplňte: V oblasti komunikace ţáků na základní škole povaţuji za 

potřebné věnovat více pozornosti: 

a) rozvoji slovní zásoby 

b) kultivovanému a spisovnému vyjadřování 

c) rozvoji mluvní pohotovosti 

d) správné výslovnosti 

  

 

16. Myslíte si, ţe by ţáci s vadou řeči měli navštěvovat běţnou základní školu?  

a) ano, ale pouze ţáci s lehčí vadou řeči 

b) ano, ţáci s jakoukoli vadou řeči 

c) ne 

 

 

 

17. Měla by být při výuce českého jazyka zohledňována vada řeči? 

a) ano, vţdy 

b) občas 

c) nikdy 

 

 



 

 

 

18. Jakou formu hodnocení byste zvolil(a) u ţáka s vadou řeči? 

a) známkování 

b) slovní hodnocení 

c) kombinace známkování a slovního hodnocení 

 

 

  

 

19. Jakou formou by měl být ţák s vadou řeči zkoušen?  

a) pouze písemně 

b) kombinace písemného a ústního zkoušení 

c) pouze ústně 

 

 

20. Myslíte si, ţe vada řeči negativně ovlivňuje výsledky vzdělávání? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 

 

 

21. Myslíte si, ţe by škola, kterou ţák s vadou řeči navštěvuje, měla vědět o 

vedení odborné logopedické péče u tohoto ţáka? 

a) ano, v kaţdém případě 

b) ano, ale pouze pokud vada řeči výrazně zasahuje do vzdělávání ţáka 

c) ne 

d) nevím 

 

 

22. Myslíte si, ţe vada řeči má negativní vliv na postavení ţáka ve třídě? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 

 

 

23. Který druh vady řeči má podle Vás největší dopad na postavení ţáka ve 

třídě? 

a) patlavost 

b) koktavost 

c) huhňavost 

d) rotacismus („ráčkování“) 

e) jiné (napište): 

………………………………………………………………………… 

 

 

 

Děkuji Vám za spolupráci. 
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Anotace 
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The theme of the dissertation are attitudes of the parents of pupils at first grade of 
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primary school. Last chapter is experiential and includes aim of dissertation, methods 

and processes of the research. The aim of dissertation are attitudes of parents. There are 
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