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Úvod
Téma vývojové dysfázie je v současnosti velmi diskutované. Neustále se objevují nové
a nové poznatky, které nám zpřesňují klinický obraz vývojové dysfázie.
Vývojová dysfázie neboli specificky narušený vývoj řeči je narušení řeči v hluboké
i povrchní struktuře řeči. Symptomy vývojové dysfázie jsou nejen v oblasti řeči, ale
i v neřečových oblastech. Čímž tedy vývojová dysfázie narušuje celou osobnost jedince.
Diplomová práce je zaměřena na tvorbu logopedického materiálu k rozvoji lexikálněsémantické roviny u dětí předškolního věku s vývojovou dysfázií. Konkrétně se jedná
o vytvoření obrázkového slovníku, který je specifikován na oblast kuchyňských potřeb.
K tomu je vyrobena karetní hra – kvarteto, která má za cíl motivovat a hravou formou
rozvíjet slovní zásobu. Také jejím úkolem je, aby u dítěte nevznikla tzv. hypergeneralizace
nebo hyperdiferenciace. Pro vybrání tohoto tématu vedlo autorku přesvědčení, že existuje
sice velké množství kvalitních materiálů, ale na oblast slovní zásoby, týkající se
kuchyňských potřeb je mnohdy zapomínáno. Přestože by mohlo dojít ke zlepšení efektivní
komunikace mezi členy domácnosti a jedincem s vývojovou dysfázií.
Práce je rozčleněna na dvě části: teoretickou a praktickou. V teoretické části je
rozpracována v první kapitole terminologie a klasifikace narušeného vývoje řeči, následně
v druhé kapitole je rozebírána terminologie, klasifikace a etiologie vývojové dysfázie. Třetí
kapitola je věnována řečovým a neřečovým symptomům. Další kapitola nastiňuje
diagnostiku vývojové dysfázie. Terapie vývojové dysfázie je popsaná v páté kapitole. Šestá
kapitola řeší dítě ve vztahu k jazykovým oblastem z pohledu komunikace. Poslední kapitola
teoretické části shrnuje možnosti rozvoje lexikálně – sémantické roviny.
V praktické části autorka vymezuje cíle výzkumného šetření, uvádí výzkumné otázky.
Popisuje použité výzkumné metody. Následně je popsána charakteristika, tvorba a aplikace
materiálu. Vysvětluje, jakým způsobem se materiál ověřoval v praxi. V další kapitole jsou
přidány čtyři případové studie, které jsou doplněny o test, který ověřoval efektivitu daného
logopedického materiálu. Případové studie umožní vhled na problematiku u dětí
předškolního věku s vývojovou dysfázií. Autorka hodnotí efektivitu logopedického
materiálu s důrazem na zlepšení slovní zásoby v oblasti kuchyňských potřeb. Závěr je
doplněn o shrnutí výsledků a diskuzi.
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TEORETICKÁ ČÁST
1 Narušený vývoj řeči
Vývoj řeči neprobíhá samostatně, ale vyvíjí se společně s vývojem motoriky,
smyslového vnímání, myšlení a neméně důležitým vývojem socializace dítěte. Proces
vývoje jazyk je individuální, a proto je potřeba respektovat individuální odlišnosti.
(Kapálková, 2009) definuje vývoj řeči jako: „Přirozený proces osvojení si porozumění,
vyjadřování a používání komunikačních schopností.“
Vývoj řeči ovlivňuje mnoho faktorů. Klenková (2006) dělí faktory na vnější a vnitřní.
Do vnitřních spadají vrozené předpoklady a nadání pro řeč, nepoškození centrální nervové
soustavy ani mluvních orgánů, správný intelektuální vývoj dobrý celkový duševní a fyzický
stav jedince. Do vnějších řadíme vliv prostředí, výchovy, přiměřené podněty a stimulaci
dítěte ke komunikaci.

1.1 Terminologické vymezení vývoje řeči
Narušený vývoj řeči spadá do deseti okruhů narušené komunikační schopnosti. Oblast
narušeného vývoje řeči je velmi obsáhlá z důvodů různých symptomů a velkému množství
etiologických faktorů.
Termín narušený vývoj řeči je zastřešujícím termínem pro všechny poruchy vývoje
řeči (Klenková, 2006).

Mikulajová (2016) uvádí, že narušený vývoj řeči (angl.

developmental language disability/disorder) jako narušenou schopnost rozumět mluvené
řeči a/nebo se vyjadřovat řečí v porovnání s vrstevníky. Symptomy i klinický obraz
narušeného vývoje řeči se mění v průběhu vývoje dítěte. Dítě má snížené komunikační
schopnosti. Jedinec komunikuje i rozumí řeči stejně jako jeho vrstevníci se stejným
postižením nebo poruchou stejného stupně. Mikulajová (2016) doplňuje, že u jiného dítěte
narušený vývoj řeči může přesahovat hranici primární diagnózy. Je uváděn příklad, kdy si
dítě s kochleárním implantátem nedokáže osvojit mluvenou řeč na očekávané úrovni.
Mezinárodní klasifikace nemocí 10. revize (MKN-10, 2018) vymezuje narušený vývoj
řeči v kategorii Poruchy psychického vývoje (F 80-89) takto:
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Specifické poruchy vývoje řeči a jazyka (F80)
Poruchy, kdy normální způsob osvojení jazyka je narušen od časných vývojových
stádií. Nejsou přímo způsobené neurologickými abnormalitami, poruchami řečového
mechanismu, smyslového poškození, mentální retardací nebo faktory prostředí.
Často se objevují přidružené obtíže (problémy ve čtení, psaní, meziosobnostních
vztazích, poruchy emocí a chování).
-

F 80.0 specifická porucha artikulace
o Vývojová porucha, při které dítě užívá řečových zvuků pod úrovní svého
mentálního věku.
o Jedná se o vývojovou fonologickou poruchu, vývojovou poruchu artikulace
řeči a vývojovou lalii.

-

F 80.1 Expresivní porucha řeči
o Specifická vývojová porucha, kdy dítě užívá expresivně mluvenou řeč, ale
úroveň je pod úrovní mentálního věku, ale jazykové chápání je v normě.
Mohou se objevovat poruchy artikulace.
o Spadá sem vývojová afázie nebo dysfázie expresivního typu.

-

F 80.2 Receptivní porucha řeči
o Specifická vývojová porucha, kde chápání řeči dítětem je pod úrovní jeho
mentálního věku. Ve většině případů je výrazně porušena expresivní řeč
a časté problémy tvorby slov a zvuků.
o Do této skupiny patří vrozená neschopnost vnímat sluchem, vývojová
dysfázie nebo afázie receptivního typu, Wernickeova afázie nebo slovní
hluchota.

-

F 80.3 Získaná afázie s epilepsií (syndrom Landau-Kleffner)
o „Dítě, které činilo normální pokrok ve vývoji řeči, ztrácí jak receptivní, tak
expresivní dovednosti jazyka, ale všeobecná inteligence je zachována.
Nástup poruchy je spojen s epizodickými abnormalitami EEG a ve většině
případů také s epileptickými záchvaty. Nástup je většinou mezi třemi a sedmi
lety, se ztrátou dovedností během dní až týdnů. Časová souvislost mezi
objevením záchvatů a ztrátou řeči je poněkud různá v tom‚ že jedno předchází
druhému od několika měsíců ke dvěma létům. Etiologie předpokládá
možnost zánětlivého procesu mozku. Asi dvě třetiny dětí zůstávají s více
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nebo méně těžkou receptivní poruchou řeči“ (MKN-10. revize, 2018,
str. 247).
-

F 80.8 Jiné vývojové poruchy řeči a jazyka
o V této kategorie nalezneme patlavost

-

F80.9 Nespecifikovaná vývojová porucha řeči nebo jazyka NS
o Jedná se o poruchy řeči nebo jazyka NS

Mlčáková, Vitásková (2013) upozorňuje, že nejčastějším typem narušeného vývoje řeči
je opožděný vývoj řeči R 62.0 dle MKN-10. revize.
Dle Diagnostického a statistického manuálu mentálních poruch Americké psychiatrické
asociace 5. revize (DSM 5, 2015) je rozlišován narušený vývoj řeči následovně:
Neurovývojové poruchy
-

Poruchy intelektu
o 317 – porucha intelektu mírná
o 318.0 – porucha intelektu středně těžká
o 318.1 – porucha intelektu těžká
o 318.2 – porucha intelektu hluboká
o 315.8 – celkové vývojové opoždění
o 319 – nespecifikovaná porucha intelektu (vývojová porucha intelektu)

-

Poruchy komunikace
o 315.32 – porucha řeči a jazyka
o 315.39 – specifická porucha artikulace řeči
o 315.39 – sociální (pragmatická) porucha komunikace
o 315.35 – porucha plynulosti řeči se začátkem v dětství (koktavost)
o 307.9 – nespecifikovaná porucha komunikace

-

Poruchy autistického spektra
o 299.00 – porucha autistického spektra

-

Porucha pozornosti s hyperaktivitou
o 314.01 – kombinovaná forma
o 314.00 – porucha s převahou nepozornosti
10

o 314.01 – porucha s převahou hyperaktivity a impulzivity
o 314.01 – jiné specifikované poruchy pozornosti s hyperaktivitou
o 314.01 – nespecifikovaná porucha pozornosti s hyperaktivitou

-

Specifická porucha učení
o 315.00 – s poruchou ve čtení
o 315.2 – s poruchou psaní
o 315.1. – s poruchou počítání

-

Poruchy motoriky
o 315.4 – vývojová porucha koordinace
o 307.3 – porucha se stereotypními pohyby

-

Tikové poruchy
o 307.23 – Tourettův syndrom
o 307.22 – chronická motorická nebo vokální tiková porucha
o 307.21 – přechodná tiková porucha
o 307.20 – jiná specifikovaná tiková porucha
o 307.20 – nespecifikovaná tiková porucha

-

Jiné Neurovývojové poruchy
o 315.8 – jiná specifikovaná neurovývojová porucha
o 315.9 – nespecifikovaná neurovývojová porucha

1.2 Klasifikace narušeného vývoje řeči
Na klasifikaci můžeme nahlížet z několika pohledů. V rámci této kapitoly uvedeme tři
klasifikační hlediska.
Z hlediska průběhu vývoje řeči rozdělujeme na (Dvořák, 2007 srovnej Mlčáková,
Vitásková, 2013; Peutelschmiedová, 2005; Sovák, 1978):
•

Vývoj fyziologický – kdy vývoj probíhá dle normy.

•

Vývoj opožděný – dochází k chronologickému opoždění. K vývoji jazyka dochází
prostupně, ale s výrazným opožděním. Může být označen jako samostatný, to je
opožděný vývoj prostý nebo může spadat do symptomatických poruch.
11

•

Vývoj omezený – relativní a spíše pragmatické vymezení, vyskytuje se často
u jedinců s určitým typem postižení. V důsledku toho se nedosáhnou obvyklé úrovně
vývoje jazyka a řeči.

•

Vývoj narušený – vývoj řeči probíhá dle normy, do doby úrazů, závažných
onemocnění, které znemožní či omezí vývoj. Další možností narušeného vývoje je,
když dochází k narušení vývoje od počátku. V české literatuře známý jako specificky
narušený vývoj řeči.

•

Vývoj předčasný (akcelerovaný) – hovoříme o něm v případě, kdy se neshoduje
s chronologickým a mentálním věkem a působí interferenčně na komunikační záměr.

•

Vývoj scestný, odchylný (deformovaný) – řeč je odchylně, nesprávně tvořená.
Objevují se nápadné zvláštnosti – mnohdy se jedná o důsledek psychických poruch.

•

Vývoj

disharmonický

(nerovnoměrný,

nevyvážený)

–

dochází

k nerovnoměrnému vývoji v rámci jazykových rovin.
•

Přerušený (interrupce vývoje) – „přechodné nebo trvalé porušení vývoje, který
vycházel z fyziologických základů (definován přibližně do 2. roku věku);
příčinoumůže být onemocnění, hospitalizace, úraz apod.“ (Mlčáková, Vitásková,
2013, s. 48).
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Obrázek 1 Typy vývojových poruch řeči (Sovák, 1987)

Z hlediska etiologického nahlížíme na problematiku ze dvou pohledů. Rozlišujeme
narušený vývoj řeči jako vedlejší nebo dominující příznak. Pokud hovoříme o vedlejším
symptomu, nejedná se o samostatnou nozologickou jednotku a je tedy součástí jiné vývojové
poruchy. V české odborné literatuře je znám pod pojmem symptomatické poruchy řeči
(Klenková, 2006). V případě dominantního symptomu se jedná o samostatnou nozologickou
jednotku. V české odborné literatuře označován jako vývojová dysfázie neboli specificky
narušený vývoj řeči.
V neposlední řadě se jedná o hledisko věku. V rámci této skupiny rozlišujeme tři druhy
vývojové nemluvnosti.
V období do konce 1. roku života dítěte hovoříme o fyziologické nemluvnosti. Jde tedy
o období před vlastním nástupem řeči. Prodloužená fyziologická nemluvnost se objevuje
tehdy, pokud se vývoj řeči dítěte opožďuje do tří let věku dítěte a musí být vyloučené
13

postižení sluchu, motoriky, mluvních orgánů, dítě je zdravé a jeho duševní vývoj není
opožděn. Dalšími důležitými faktory jsou adekvátní neverbální reakce dítěte a přiměřené
stimulující prostředí. Vývojová nemluvnost, hovoříme již o patologii, je považována za ony
případy narušeného vývoje řeči.
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2 Vývojová dysfázie
V této kapitole se budeme věnovat terminologickému vymezení, klasifikaci a etiologii
vývojové dysfázie.

2.1 Terminologické vymezení vývojové dysfázie
V české i zahraniční odborné literatuře se setkáváme s terminologickou nejednotností.
Ta je dána různorodostí názorů a pohledů z řad lékařských i nelékařských odborníků
(neurolog, foniatr, logoped, psycholog).
Ve starší literatuře byl používán termín sluchoněmota a audimutitas. Hála a Sovák
ve své publikaci Hlas, řeč, sluch (1962) vysvětlují výše uvedené pojmy. Termín audimutitas
byl označován v případech, kdy se jednalo o nemluvnost se zachovalých sluchem.
Pro vývojovou nemluvnost byl používán název mutitas později alálie. Slovo alálie vychází
z řeckého lalein – žvatlat, a – zápor (Sovák, 1978). Pod termín alálie spadaly všechny
vývojové poruchy s různou etiologií (Hála, Sovák,1962).
Ritz – Radlinský (in Sovák, 1978) navrhuje užívat pojem afémie.
Sovák (1978) upozorňuje na změnu terminologie z alálie na dysfázii. Kdy slovo
dysfázie vychází z řeckého dys – rozpor, femi – vypravuji. Dodává, že nový termín lépe
vystihuje poruchy vyšších (fatických) funkcí. Do té doby tomu tak nebylo.
V zahraničí panuje také nejednotná terminologie. Z toho důvodu se skupina vědců
(Reilly, Bishop, Tomblin) rozhodla vytvořit výzkum, kde se zkoumaly nejčastěji používané
názvy (Ebbels, 2014).
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Obrázek 2 Nejčastěji používané pojmy z Google Scholar (Pospíšilová, 2017)

Jak je již z obrázku patrné, největší zastoupení měl název Communication problems
nebo Specific language impairment. To je vedlo k oslovení odborníků napříč obory, z čehož
vyšla následná terminologická diskuze (Ebbels, 2014, Pospíšilová, 2017). Navrženy byly
termíny:
Language delay – jazykové zpoždění
Tento termín odborníci vyloučili z důvodu, že neoznačuje poruchu v měřítku
nerovnoměrného vývoje a opomíjí proměnlivý charakter onemocnění.
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Primary language impairment – primární postižení jazyka
Navržen jedním z autorů výzkumu, Dorothy Bishop. Byl však proti argumentován,
protože ve Velké Británii slovo „primary“ znamená stupeň školního vzdělávání. Z tohoto
důvodu by mohl být mylně považován za onemocnění omezené věkem. Tento názor je již
přežit. Další nevýhodou je společná anglická zkratka PLI, která je shodná s pragmatickou
jazykovou poruchou.
Language disorder – jazyková porucha
Momentálně využíváno současnou verzí DSM-V. Tento termín nahradil bývalá dvě
označení, a to Expressive language disorder a Mixed receptive-expresive language disorder.
Nevýhodou je velká škála onemocnění, které nemusí být pouze vývojového charakteru.
Language impairment – postižení jazyka
Odborníci sdílí stejný názor jako na Language disorder (jazykovou poruchu) popsanou
výše.
Developmental language disorder/impairment – vývojová porucha/postižení jazyka
Baird (in Pospíšilová, 2017) uvádí, že by tento termín mohl být v nové MKN11.revize.
Language learning impairment – porucha učení jazyka
Téměř nediskutovatelný termín.
Specific language impairment (SLI) – specifické postižení jazyka
V anglosaských zemí je nejpoužívanějším termínem. Ne všichni odborníci ho ale
používají. Někteří vystoupili s kritikou v případě, pokud je pojem brán v užším slova
smyslu. Kritizují nesoulad mezi verbální a neverbální oblastí a nevymezená vylučovací
kritéria.
Developmental dysphasia – vývojová dysfázie (VD)
Tento termín je používaný v mnoha neanglicky mluvících zemích. Kritikou tohoto
pojmu je slovo „vývojová“, kdy poukazují na neshodu s adolescencí a dospělým věkem.
Další bodem kritiky je lékařská medikalizace. V rezortu školství málo užívaný.
Ve výzkumu (Reilly et al., 2014) jsou vymezeny historické změny terminologie
v zahraničí. Název se vyvíjel z různých oblastí. První zmínku uvádí Gall (1835 in Reilly
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et al., 2014) je případ dítěte, které mělo problém s řečí s absencí jiných diagnostických
podmínek. V letech od 1900 se používá název jako congenital word deafness, dále delay
speech development, congetital auditory imperception a congenital verbal auditory agnosia.
Od 70. let 20. století přehází pojem z delayed language do developmental language disorder
nebo specific language impairment. Od 80. let je přijat název specific learning impairment.
Ve francouzské odborné literatuře se setkáme s pojmem trouble sévere et spécifique
du développment du langage oral (TSDL) (Klenková, Bočková, Bytešníková, 2012).
V novější české odborné literatuře se setkáme s termínem vývojová dysfázie,
respektive specificky narušený vývoj řeči.
Kiml (Mikulajová a Rafajdusová, 1993) vymezuje pojem dysfázie z foniatrického
hlediska, kdy ji považuje za poruchu už vyvinuté řeči. Pro poruchy řeči s naší problematikou
používá termín dyslálie. Tu dále dělí na senzorickou a motorickou.
„Sedláček (1982) definuje vývojovou dysfázii jako poruchu faktických funkcí u dětí,
která vzniká poškozením řečových center v mozku v prenatálním, perinatálním anebo
postnatálním období života dítěte.“ (ibid. s. 28-29)
„Současná česká klinická logopedie označuje termínem vývojová dysfázie specificky
narušený vývoj řeči, projevující se ztíženou schopností nebo neschopností naučit se verbálně
komunikovat, i když podmínky pro rozvoj řeči jsou přiměřené.“ (Jedlička, Škodová, 2007
s. 106)
Kutálková (2002) upozorňuje na samotný název, kde předpona dys – znamená
narušení vývoje a – fázie shrnuje řečové funkce jako celek. Proto tedy přívlastek vývojová
je zcela zbytečný.
Mikulajová a Rafajdusová (1993, s. 31-32) vývojovou dysfázií rozumí: ,,Špecificky
narušený vývin reči v důsledku raného mozgového poškodenia rôznej etiologie, ktoré
postihuje tzv. rečové zóny vyvíjajúceho sa mozgu. Dysfatické deti nemajú také známky
neurologického či psychiatrického ochorenia alebo poruchu sluchu, a ani nevyrastajú
v takých podmienkach, ktoré by mohli vysvetliť charakter ich ťažkostí. Úroveň jazykových
schopností je výrazne horšia, než sa očakáva pri daných neverbálnych schopnostiach.“

2.2 Klasifikace vývojové dysfázie
Mezinárodní klasifikace nemocí 10. revize (MKN-10, 2018) vymezuje narušený vývoj
řeči v kategorii Poruchy psychického vývoje (F 80-89) takto:
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Specifické poruchy vývoje řeči a jazyka (F80)
Poruchy, kdy normálním způsob osvojení jazyka je narušen od časných vývojových
stádií. Nejsou přímo způsobené neurologickými abnormalitami, poruchami řečového
mechanismu, smyslového poškození, mentální retardaci nebo faktorům prostředí.
Často se objevují přidružené obtíže (problémy ve čtení, psaní, mezi osobnostních
vztazích, poruchy emocí a chování).
-

F 80.0 specifická porucha artikulace
o Vývojová porucha, při které dítě užívá řečových zvuků pod úrovní svého
mentálního věku.
o Jedná se o vývojovou fonologickou poruchu, vývojovou poruchu artikulace
řeči a vývojovou lalii.

-

F 80.1 Expresivní porucha řeči
o Specifická vývojová porucha, kdy dítě užívá expresivně mluvenou řeč, ale
úroveň je pod úrovní mentálního věku, ale jazykové chápání je v normě.
Mohou se objevovat poruchy artikulace.
o Spadá sem vývojová afázie nebo dysfázie expresivního typu

-

F 80.2 Receptivní porucha řeči
o Specifická vývojová porucha, kde chápání řeči dítětem je pod úrovní jeho
mentálního věku. Ve většině případů výrazně porušena expresivní řeč a časté
problémy tvorby slov a zvuků
o Do této skupiny patří vrozená neschopnost vnímat sluchem, vývojová
dysfázie nebo afázie receptivního typu, Wernickeova afázie nebo slovní
hluchota.

-

F 80.3 Získaná afázie s epilepsií (syndrom Landau-Kleffner)
o „Dítě, které činilo normální pokrok ve vývoji řeči, ztrácí jak receptivní, tak
expresivní dovednosti jazyka, ale všeobecná inteligence je zachována.
Nástup poruchy je spojen s epizodickými abnormalitami EEG a ve většině
případů také s epileptickými záchvaty. Nástup je většinou mezi třemi až
sedmi lety se ztrátou dovedností během dní až týdnů. Časová souvislost mezi
objevením záchvatů a ztrátou řeči je poněkud různá v tom‚ že jedno předchází
druhému od několika měsíců ke dvěma létům. Etiologie předpokládá
možnost zánětlivého procesu mozku. Asi dvě třetiny dětí zůstávají s více
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nebo méně těžkou receptivní poruchou řeči“ (MKN-10. revize, 2018,
str. 247).
F 80.8 Jiné vývojové poruchy řeči a jazyka

-

o V této kategorie nalezneme patlavost
F80.9 Nespecifikovaná vývojová porucha řeči nebo jazyka NS

-

o Jedná se o poruchy řeči nebo jazyka NS
Řada odborníků také uznává smíšenou formu vývojové dysfázie. Nejčastěji se
setkáváme právě se smíšenou nebo expresivní formou (Dlouhá, 2017).
Diagnostický a statistický manuál – 5 vyděluje vývojovou dysfázii jako (DSM-5,
2015):
Neurovývojové poruchy
-

Poruchy intelektu

-

Poruchy komunikace

-

Poruchy autistického spektra

-

Porucha pozornosti s hyperaktivitou

-

Specifická porucha učení

-

Poruchy motoriky

-

Tikové poruchy

-

Jiné neurovývojové poruchy

Neurovývojové poruchy
„Skupina onemocnění, která se projevuje obvykle během raného vývoje dítěte. Jsou
charakterizovány vývojovými deficity, které bývají příčinou funkčního narušení v osobní,
sociální, studijní nebo pracovní oblasti. Rozsah vývojových deficitů kolísá od velmi
specifických omezení v učení nebo kontrole exekutivních funkcí až po celkové narušení
sociálních dovedností nebo intelektu. Neurovývojové poruchy se mnohdy vyskytují společně“
(DSM – 5, 2015).
-

Poruchy intelektu
o porucha intelektu mírná
o porucha intelektu středně těžká
o porucha intelektu těžká
o porucha intelektu hluboká
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o celkové vývojové opoždění
o nespecifikovaná porucha intelektu (vývojová porucha intelektu)

-

Poruchy komunikace
Poruchy řeči a jazyka, porucha artikulace řeči a sociální (pragmatická) porucha

komunikace mají společné deficity ve vývoji a používání jazyka, řeči a případně
nedostatky v sociální komunikaci. Oproti tomu porucha plynulosti řeči se začátkem
v dětství (koktavost) je charakteristická narušením plynulosti a motorické produkce řeči,
opakování hlásek, zadrháváním nebo vyrážením slov při nadměrném tělesném napětí.
o porucha řeči a jazyka
Diagnostická kritéria
▪

Dlouhotrvající obtíže v osvojování a používání jazyka ve všech
modalitách (mluvená, psaná řeč) v důsledku porozumění nebo tvorby
řeči.

▪

▪

Objevuje se:
•

Omezený slovník

•

Omezená větná struktura

•

Narušení slovního projevu

Jazykové schopnosti neodpovídají jeho věkové úrovni, což má
za následek obtíže v efektivní komunikaci, sociálním začlenění,
pracovních a školních výkonech

▪

Začátek obtíží se vytváří již od období raného vývoje

▪

Vyloučeny jsou poruchy sluchu nebo jiné senzorické postižení,
motorické poruchy, tělesné postižení, neurologické poruchy a
nemohou se vysvětlit ani poruchou intelektu ani celkovým
opožděným vývojem.

Přidružené znaky, které podporují diagnózu
Velmi častá je pozitivní rodinná anamnéza poruchy řeči a jazyka. Jedinci se
mohou dobře adaptovat, můžou působit stydlivě, mlčenlivě a upřednostňují
komunikaci v rámci rodiny. Tyto faktory samy o sobě nejsou diagnostickými nositeli,
ale pokud se vyskytují, nemělo by být opomenuto vyšetření jazykových dovedností.
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Porucha expresivní složky řeči se občas vyskytuje současně se specifickou poruchou
artikulace řeči.
o specifická porucha artikulace řeči
o sociální (pragmatická) porucha komunikace
o porucha plynulosti řeči se začátkem v dětství (koktavost)
o nespecifikovaná porucha komunikace

-

Poruchy autistického spektra
o porucha autistického spektra

-

Porucha pozornosti s hyperaktivitou
o kombinovaná forma
o porucha s převahou nepozornosti
o porucha s převahou hyperaktivity a impulzivity
o jiné specifikované poruchy pozornosti s hyperaktivitou
o nespecifikovaná porucha pozornosti s hyperaktivitou

-

Specifická porucha učení
o s poruchou ve čtení
o s poruchou psaní
o s poruchou počítání

-

Poruchy motoriky
o vývojová porucha koordinace
o porucha se stereotypními pohyby

-

Tikové poruchy
o Tourettův syndrom
o chronická motorická nebo vokální tiková porucha
o přechodná tiková porucha
o jiná specifikovaná tiková porucha
o nespecifikovaná tiková porucha
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-

Jiné neurovývojové poruchy
o jiná specifikovaná neurovývojová porucha
o nespecifikovaná neurovývojová porucha
Oproti tomu stojí klasifikace autorek Rapidové a Allenové (Rapin, 1996

in Kerekrétiová, 2016). Ty vydělují syndromy narušeného vývoje řeči u dětí dle dominantní
poruchy jazykových schopností. Vytvořily tři skupiny syndromů: expresivní, expresivněreceptivní a deficity na vyšší úrovni zpracování jazykové informace bez narušení
fonologických schopností. Rozlišují tedy:
Fonologicko-syntaktický syndrom
Jedná se o nesprávnou výslovnost a řeč je neplynulá. Řeč není gramaticky správně,
výpovědi jsou krátké. Postihuje i porozumění složitější výpovědi a abstraktním pojmům.
Syndrom deficitního fonologického programování
Výpovědi jsou značně nesrozumitelné, jedinec tvoří věty bez námahy. Věty jsou
dlouhé a řeč je plynulá. Porozumění je v pořádku.
Verbální dyspraxie
Charakterizuje se poruchou plánování řeči probíhající v mozkové kůře. Řeč je
namáhavá, neobratná, narušená tvorba hlásek, objevuje se komolení slov a tvoření krátkých
vět. Často na ni narazíme ve spojení s oromotorickou dyspraxií. Porozumění je i v tomto
případě v pořádku.
Verbální sluchová agnozie
Jedná se o neschopnost rozumět mluvené řeči, sluchovou percepční poruchu těžkého
stupně, při které ale chápe význam gest. Řeč nemusí být vůbec vystavěna nebo jen velmi
omezená řeč se špatnou výslovností.
Lexikálně-syntaktický syndrom
Obtíže se objevují s hledáním slov a souvislou formulací výpovědi (konverzace,
rozhovor). Typické jsou krátké věty, tvorba vět je spíše nezralá než narušená, jednoduchá
gramatika. Obtíže se neobjevují ve výslovnosti. Autorky dodávají, že porozumění
abstraktnějšímu obsahu je na nižší úrovni než porozumění řeči v kontextu.
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Sématicko-pragmatický syndrom
Obsah výpovědi má bizarní charakter, ale řeč je plynulá se správnou výslovností.
Objevují se echolálie. Dítě mnohdy samo neví, co říká, nerozumí tomu. Porozumění je
v tomto případě narušené.

2.3 Etiologie vývojové dysfázie
Etiologie vývojové dysfázie je stále rozvíjející se oblastí. V této části diplomové práce
se budeme zabývat etiologií z tradičního pohledu, ale také zahrneme nové výzkumné
poznatky.
V minulosti docházelo k přijímání názoru, že se jedná o multidimenzionální charakter,
což znamená, že spolupůsobí několik faktorů dohromady (Friel-Patti in Mikulajová, 2003).
Většina odborníků se přiklání k tomu, že se jedná o následek poruchy centrálního zpracování
řečového signálu (Jedlička, Škodová, 2007; srovnej Dlouhá 2017, Klenková, Bočková,
Bytešníková, 2012; Kutálková, 2011). Léze je lokalizována do oblasti sluchových, řečových
center. „Nejčastěji se jedná o nerovnoměrné dozrávání nervových drah, o nápadnou
nezralost, někdy o drobný neurologický nález“ (Kutálková, 2011, s. 156). Jedlička se
Škodovou (2007) uvádějí, že častou příčinou je difúzní stav, ne však ložiskové postižení
centrální nervové soustavy. Z toho vyplývá, že je zasažena celá centrální korová oblast a
dle hloubky postižení se následně projevuje v příznacích. Dlouhá (2003) dodává, že se jedná
o bilaterální difúzní kortikální lézi.
Jak bylo zmíněno výše, etiologie vzniku vývojové dysfázie není zcela známá, ale
velkou roli může hrát vliv prenatálního, perinatálního a postnatálního poškození mozku.
Z prenatálních příčin jmenujeme virová onemocnění, farmakoterapie. Pokud dojde
k perinatálnímu poškození řečových center, v dospělosti se může objevit afázie, se řeč u dětí
vyvíjí bez známek poruchy případně jen s minimálními odchylkami. Řečové funkce se
přenáší do pravé hemisféry, ta není pro řeč dominantní (Krejčířová, 2015).
Perinatálními příčinami jsou asfyxie, inkompabilita Rh

– faktoru, těžká

novorozenecká žloutenka nebo nízká porodní váha (Lejska, 2003). Z výzkumů vyplývá, že
není přímá etiologická souvislost a vyvrací se také negativní riziko hypertenze matky v době
těhotenství nebo toxemie (Merricks, et al., 2004). Krejčířová (2015) souhlasí s názorem
Merrickse.
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Postnatální vlivy nelze zcela přesně určit. Příčinu můžeme hledat v sociálních
interakcí a komunikaci dítěte se svým okolím (Papoušek, 2004 in Vitásková, 2005). Bez
biologické predispozice by však specifické porucha jazykových dovedností nevznikla (ibid).
Dalším signifikantním vlivem je dědičnost. Kdy byla zjištěna genetická predispozice
typu polygenní dědičnosti na úrovni genu SPCHI na chromozomu 7q31 (Merricks et al.,
2004) a vlivu pohlaví (Dlouhá, 2003). Ve většině případů bývají postiženi chlapci
(Krejčířová, 2015).
Zobrazovací neurologické metody obvykle nezachytí žádné větší strukturální
odchylky. Nález, který můžeme často zaznamenat je chybějící normální mozková asymetrie
(v normě se nachází větší levé platum temporale). Pravděpodobnou příčinou se jeví odchylky
vývoje architektoniky mozkové kůry, které vznikly v průběhu těhotenství, nejvíce asymetrie
v důsledku abnormální migrace mozkových buněk prenatální etiologie (ibid).
Velkou roli v příčinách vývojové dysfázie je genetika. Bishop (2012) zjistila, že
poruchy mají tendenci familiárního shlukování. Z výzkumů jednotlivých neurovývojových
poruch vyplývá určitá podobnost. Jedná se o vysokou dědičnost, genetické pozadí dyslexie,
chromozomy a geny, které by mohly způsobit narušení vývoje mozku v oblastech a souvisí
s mluvenou nebo psanou formou jazyka (Pospíšilová, 2018). Jsou známy geny FOXP2, který
způsobuje poruchu řeči spíše v oblasti motorických řečových funkcí. Další gen je CNTNAP2
je zodpovědný za vznik jazykových schopností obecně. Je potvrzeno spojení mezi
odchylkami genu CNTNAP2 a narušením vývoje řeči u poruch autistického spektra (ibid.).
Smith (2015) ve své studii poukázal spojení kandidátského genu ATP2C2, který
souvisí se specifickou poruchou a také s obvody souvisejícími s pamětí. Gen se nacházel
na deleci chromozomu 16q24.1.
NIDCD (National Institute on Deafness and Other Communication Disorders) uvádí
za klíčový gen KIAA0319 v oblasti vývojové dysfázie, ale i některých případů autismu,
artikulačních poruch nebo poruch učení.
Andrew, Whitehouse, Shelton, Caleb, Newnhamc (2014) ve svém výzkumu chtějí
poukázat, že i prenatální i perinatální a neonatální příčiny by mohly být důležité v případě
vzniku vývojové dysfázie. Studie však ukázala, že nebyly prokázány statisticky významné
rozdíly mezi jedinci s vývojovou dysfázií a kontrolní skupinou. Upozorňují však
na významný rozdíl ve skupině dětí s vývojovou dysfázií, kde došlo ke dvěma nebo více
rizikovým faktorům během neonatálního období. Mezi rizikové faktory zařazují tyto:
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předporodní hmotnost i výšku, alkohol nebo kouření v době těhotenství, možné nemoci
v těhotenství (diabetes, hypertenze, ledvinové infekce), komplikace v těhotenství (krvácení,
hrozící potrat) a následné údaje o porodu a novorozeneckém životě. Tam patří například
přítomnost horečky u matky během porodu, přítomnost abnormální srdeční frekvence,
podání oxytocinu nebo epiduralu matce. Novorozenecká data zahrnovala údaje o dýchání,
případné resuscitaci, Apgar skóre, novorozenecké žloutence, špatném sání a krmení.
Z výsledků výzkumu tedy vyplývá, že prenatální, perinatální i neonatální komplikace nehrají
jasnou kauzální roli v dětství u dětí s vývojovou dysfázií.
Oproti tomu Rudolph (2017) uvádí rizikové faktory jako statisticky významné faktory,
které predikují vývojovou dysfázii, respektive určují pozdního mluvčího, což může odhalit
rané formy vývojové dysfázie. Autorka zařazuje úroveň vzdělání matky, pětiminutové
Apgar skóre, pořadí narození a pohlaví.
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3 Symptomatologie vývojové dysfázie
V této kapitole se budeme zabývat symptomatologií vývojové dysfázie. Pro přehlednost
jsme kapitolu rozdělili do dvou oblastí – symptomy v řečových a jazykových oblastech
a symptomy v neřečových oblastech.
Symptomy vývojové dysfázie jsou mnohočetné a vyskytují se v různé míře. Dochází
i k narušení vývoje osobnosti jedince. Nejvýraznějším symptomem je opožděný vývoj řeči,
jenž je důvodem vyhledání klinického logopeda (Jedlička, Škodová, 2007).

3.1 Symptomy v řečových a jazykových oblastech
Dle Jedličky a Škodové (2007) vývojová dysfázie narušuje hloubkovou i povrchovou
strukturu v oblasti řeči.
Do povrchové struktury zahrnujeme rozlišování distinktivních rysů hlásek, artikulace,
redukce a záměna hlásek, slabik, slov. V hloubkové struktuře se nachází příznaky
dle jazykových rovin. V rámci lexikálně-sémantické roviny hovoříme o nedostatečné slovní
zásobě, nepoměr mezi aktivním a pasivním slovníkem, nepoměr v užívání slovních druhů.
V rovině morfologicky-syntaktické se jedná o neuspořádanost slovosledu, vypouštění slov,
větná stavba je redukovaná, užívání nesprávných koncovek při skloňování nebo časování.
Z čehož vyplývají obtíže v pragmatické rovině (Klenková, Bočková, Bytešníková, 2012).

3.1.1 Foneticko-fonologická rovina
V rámci foneticko-fonologické roviny u dětí s vývojovou dysfázií se zabýváme
realizací hlásek při artikulaci, redukce slabik ve slově, redukce souhláskových shluků,
transpozicím hlásek, specifickým asimilacím, schopností analýzy a syntézy, reprodukce
rytmu, schopností rozlišovat distinktivními rysy. V neposlední řadě se zajímáme o sluchové
rozlišování. V důsledku nedostatků ve sluchové percepci může později docházet například
k chybám v diktátě, výslovnosti apod. (Mlčáková, 2011).
Pod rozlišování distinktivní rysů hlásek spadají tyto oblasti:
•

Tvrdost x měkkost

•

Znělost x neznělost

•

Délka x krátkost

•

Nosovost x nenosovost
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Novák (1999) doplňuje fonologické opozice ještě o:
•

Kompaktnost x difúznost

•

Závěrovost x nezávěrovost

Pokud dochází k narušení fonemických kategorií jako je například znělost – neznělost,
jedinec považuje stejnou hlásku ve slovech odlišně a zvuk se také ukládá odlišně (Dlouhá,
2003). Dle výzkumu Mikulajové a Rafajdusové (1993) nejvíce chyb tvořily děti s vývojovou
dysfázií u rysu krátkých a dlouhých hlásek, měkkých a tvrdých souhlásek, následně
v znělosti a neznělosti a na posledních místech byla nosovost – nenosovost a nakonec
kompaktnost a difúznost.
Oblastí, ve které můžou mít jedinci s verbální dysfázií problémy je artikulace. Řeč může
být nesrozumitelná, patlavá (Vitásková, 2005). Výslovnost je nepřesná a často dlouho
přetrvává dyslálie. Objevuje se dyslálie nekonsekventní i nekonstantní. Nekonsekventní
dyslálie znamená, že daná hláska je tvořena stejným vadným způsobem. Nekonstantní
dyslálie lze charakterizovat jako nesprávnou výslovnost dané hlásky různými způsoby
(Mikulajová, Rafajdusová, 1993). „Poměrně typická je záměna měkkých souhlásek (ď, ť, ň)
za tvrdé (d, t, n), sykavek řady „š“ (š, č, ž, dž) za řadu „s“ (s, c, z, dz), dlouhých samohlásek
za krátké, znělých souhlásek (např. b, d, g, v, z) za neznělé (p, t, k, f, s)“ (Kejklíčková, 2011
s. 36). dalším problémem je rozlišování sluchem fonémy, které mění význam slov
(sud x sad) nebo záměny samohlásek A x E zřídka E x O (Kutálková, 2011). Typickým
znakem je záměna hlásky T za K (D za G) a dobře viditelných hlásek V, F, což značně
zhoršuje srozumitelnost projevu (ibid.).
Tempo řeči bývá zrychlené. V některých případech se objevuje nepravidelné zakoktání
(Kutálková, 2011). Oproti tomu autorky Mikulajová a Rafajdusová (1993) uvádí, že jedinci
mají velký problém s artikulací, kdy musí vynaložit nadměrné úsilí, které se potom promítá
do zpomaleného tempa řeči.
Narušen bývá i rytmus, kdy může vzdáleně připomínat mluvu nedoslýchavých dětí
(ibid.).
Další problém se ukazuje v oblasti syntézy a analýzy. Rozkládat slova na hlásky a skládat
slova z hlásek, dokáže intaktní dítě kolem nástupu do školy, tedy kolem 6-7 let. U dětí
s vývojovou dysfázií se to však jeví jako velký problém. Při syntéze víceslabičných slov
nebo souhláskových shlucích nedokáží rozeznat jednotlivé hlásky. Obdobný problém je
tomu při skládání slov. Dítě si mnohdy zapamatuje první hlásku nebo slabiku a vytvoří úplně
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jiné slovo i s jiným počtem slabik. Příčinou může být jednak nedostatek v abstrakci, ale
i v poruše akusticky verbální paměti (Mikulajová, Rafajdusová, 1993).
Při správném logopedické péči je velká pravděpodobnost úpravy těchto možných příčin.
Pokud se tomu však tak nestane, obtíže se transformují do specifických chyb
dysortografických a dyslektického charakteru (Mlčáková, 2011).

3.1.2 Morfologicko-syntaktická rovina
V této rovině jsou četně zastoupeny dysgramatismy, problémy v morfologii i syntaxi,
potíže s porozuměním čtené i mluvené řeči (Mlčáková, 2011).
Dysgramatismus můžeme definovat jako vývojovou odchylku, která se projevuje jako
neúplně a nepřesně vyvinutá schopnost (v některých případech neschopnost) užívat správně
gramatická pravidla mateřského jazyka. Dvořák (2007) dysgramatismy dělí na:
1. Stupeň – porucha morfologická (paradigmatiky)
První stupeň se vyskytuje na úrovni slov. V mluvě se nachází chyby (agramatismy)
v časování a skloňování.
2. Stupeň – porucha syntaktická (syntagmatiky)
Porucha na úrovni vět. Jedná se tedy o poruchu větné skladby, problémy v oblasti
tvoření vět, vyjádření myšlenek, řeč je tzv. telegrafického stylu, neúplná
s chybějícími například zvratnými zájmeny, předložkami a jiné
3. Stupeň
Jedinec se vyjadřuje onomatopoickými zvuky, zkratkovitým stylem, neschopnost
vyslovit větu.
U dětí s vývojovou dysfázií se vyskytují chyby, které se nevyskytují při učení se řeči
mladších jedinců. Charakteristické jsou obtíže v gramatické stavbě řeči, tvorbě vět
i spontánní mluvě i při opakování vět. Jedinci s vývojovou dysfázií tvoří krátké věty se
špatným slovosledem, často také nepoužívají předložky a spojky nebo jen zřídka
Kerekrétiová, 2016).
Z hlediska morfologie uvádí Lechta (1990), že převažují podstatná jména
nad ostatními slovními druhy. Upozorňuje také na to, že pokud u dítěte převažují podstatná
jména nad slovesy, jedná se z hlediska vývoje jazykových schopností o omezený vývoj řeči.
Objevují se problémy se slovosledem. Jedinci s vývojovou dysfázií se řídí subjektivními
potřebami a zákonitostmi, proto první slovo ve větě vyjadřuje subjektivní důležitost
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bez ohledu na slovosled. Spirovová (in Lechta, 1990) poukazuje, že se zvětšující slovní
zásobou dochází k zvýšení dysgramatismů. U dětí intaktních je tomu však naopak. Výzkumy
ukázaly markantní rozdíly mezi dětmi s vývojovou dysfázií a u dětí intaktních v používání
sloves. Využívají jen určitý typ sloves, který je často použitelný, foneticky nenáročný
s jasným obsahem (Bočková, 2011). Věty jsou jednoduché, stereotypní. Může se objevovat
redukce na jednoslovné až dvouslovné věty (Jedlička, Škodová, 2007). Větná skladba může
být chaotická (Kutálková, 2002). Zápor ve větě je často kladen na sloveso (ibid.). Obtíže se
vyznačují i v označování času, převážně minulého (Kutálková, 2011).
Projevuje se i neschopnost udržet dějovou linii při vyprávění (Dlouhá, 2003).
Celkově je vyprávění málo spontánní. Je potřeba se vyptávat a poskytovat jedinci osnovu.
Při popisu obrázku je tato situace o něco jednodušší. Jedinec se může opřít o daný obrázek,
a tím si vytvořit osnovu. Ve spontánním vyprávění musí vyčlenit významové prvky, doplnit
do děje a verbalizovat dle pravidel morfologicko-syntaktické roviny. Volné téma je nejlepší
použít v případě, kdy jedinec s vývojovou dysfázií hovoří na jeho oblíbené téma
(Mikulajová, Rafajdusová, 1993).
Dalšího narušení si můžeme všimnout v oblasti opakování vět. Největší narušení se
jeví v zapamatování si celých vět, použití podmiňovacího způsobu, správnému používání
koncovek a použití správného rod, užívání přivlastňovacích zájmen, příslovečné určení času,
předložek, přídavných jmen a zvratných zájmen. Při výzkumu se stávalo, že jedinci měnili
slovosled, nahrazovali minulý čas za přítomný čas, vynechávali přívlastek ve větě. Některá
slova vynechali nebo zaměnili za slova podobně znějící pouze s jiným významem (ibid.).
Mlčáková (2018) vytvořila výzkum, kde se ověřovala znalost – diktát psaní velkých
a malých písmen. Výzkumu se zúčastnili jedinci ze základní školy a základní školy
logopedické. Vzorek byl specifikován na žáky 1. stupně základní školy a základní školy
logopedické. V diktátu velkých i malých písmen u žáků základní školy došlo k statisticky
významně lepšímu výsledku než u žáků na základní škole logopedické. Autorka dále
poukazuje, že rozdíly v pohlaví nenesou významné rozdíly. Oproti tomu bylo zjištěno, že
dívky s vývojovou dysfázií měly nižší znalost grafémů velkých psacích písmen než chlapci
s vývojovou dysfázií.
Výzkum ve Španělsku prokázal, že děti s vývojovou dysfázií mají obtíže
v gramatické a lexikální oblasti při vyprávění příběhu pomocí obrázků, který jim byl předem
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přečten. Výsledek byl signifikantně rozdílný v oblasti délky promluvy, celkového počtu slov
a různých slov oproti vyšší úrovni negramotných vět (Aura, 2018).

3.1.3 Lexikálně-sémantická rovina
Hlavním projevem v této rovině je problematika slovní zásoby. Jedincům dělá
problém sémanticky zpracovat následující oblasti – porozumět významu slov, uchovat
význam slov v paměti, vybavit si záznam daného slova, uplatnit slovo v mluvené nebo psané
komunikaci (Mlčáková, 2011). Pasivní slovní zásoba převyšuje aktivní slovník (Lechta,
1990). Krejčířová (2015) uvádí, že kolem druhého roku života dítěte aktivní řeč prakticky
chybí a pomalu se začíná rozšiřovat kolem třetího až čtvrtého roku dítěte. Z počátku je však
nástup aktivní slovní zásoby pomalý a slova jsou mnohdy jen náznaková. Spirovová (Lechta,
1990) upozorňuje, že jedinci mohou chybně zaměňovat slova s příbuzným významem.
Nejčastěji se jedná o slova na stejném hláskovém, slabičném nebo významovém základě
významové podobnosti. Procento výskytu by se však s rostoucím věkem mělo snižovat.
Autorka však dodává, že u vybrané skupiny žáků (4. třída základní školy pro alaliky) je
procento stále mimořádně vysoké a nepřiměřené věku. Omezený vývoj slovní zásoby může
být způsoben nepoužívání nových slov nebo některá slova vůbec neznají (nikdy
ho neslyšelo, slovo se nezachytí v krátkodobé paměti apod.) Z těchto důvodů je řeč dětí
s vývojovou

dysfázií

přirovnávána

k řeči

jedinců

lehce

mentálně

postižených

(Mikulajová, 2009).
Kutálková (2011) uvádí, že se u dětí s vývojovou dysfázií objevují novotvary. Slovo
krokogátor vzniklo spojením slov krokodýl a aligátor. Vytváření vlastního slovníku vzniká
na základě opisu slov (květináč = hrnec na kytku), dodává Mlčáková (2011). Autorky
Mikulajová, Rafajfusová (1993) na toto téma dodávají, že jedinci si tvoří vlastní řečový
systém, který často nemá lexikální ani zvukovou podobnost.
Narušení porozumění se vyskytuje v různé míře. V důsledku špatného porozumění
významu slov se stává, že jedinec s vývojovou dysfázií má slova uložena ve svém slovníku,
ale nemá představu o jejich významu (Mlčáková, 2011). U lehčích forem narušení nejsem
evidentní problémy. Dítě dokáže své deficity maskovat dobrými intelektovými schopnostmi.
Ty, dítěti dávají možnost pochopit význam slov vycházející ze situace, z tématu, o kterém
se hovoří, s oporou jiných známých slov. Nejedná se však o porozumění na základě
gramatické struktury (Mikulajová, 2009).
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Ve výzkumu (Mlčáková, 2018a) vyšly statisticky významné rozdíly v oblasti
porozumění větám a opakování vět u dětí navštěvující základní školu a základní školu
logopedickou. Cílem výzkumu bylo poukázat, že jedinci, kteří mají problémy s expresí,
mohou mít problémy i v oblasti recepce. To může ovlivnit školní úspěšnost, protože
s jazykem se setkávají ve všech předmětech.

3.1.4 Pragmatická rovina
Všechny symptomy, které se projeví v jazykových rovinách, tedy ve fonetickofonologické rovině, morfologicky syntaktické rovině a lexikálně-sémantické rovině, se
manifestují v rovině pragmatické. Sdílet pocity, vyjádřit své city, zeptat se na informace,
konverzovat a plno dalších oblastí je ztíženo narušeným jazykovým zpracováním
a narušením porozumění. Řeč je ovlivněna do jisté míry dysgramatismy. Problémy mohou
být při porozumění slovům, větám, souvětím, a to v psané i mluvené podobě (Mlčáková,
2011). Tyto všechny nedostatky negativně ovlivňují jedince a jeho komunikační záměr.
Děti s vývojovou dysfázií špatně navazují kontakt, využívají neverbální komunikaci
(gesta), jsou spíše pasivní partneři, neradi hrají společenské hry a aktivity, projevuje se
zvýšené citové pouto k nejbližším členům rodiny (Mikulajová, 2009).
Ve

školním

věku

dochází

k transformaci

symptomů

vývojové

dysfázie

do specifických vývojových poruch školních dovedností (Vitásková, 2005).

3.2 Symptomy v neřečových oblastech
Vývojová dysfázie nezasahuje svou symptomatikou pouze do jazykových oblastí, ale
její symptomy jsou determinovány i v neřečové oblasti. V důsledku nerovnoměrného
vývoje dochází mezi jednotlivými oblastmi k diskrepanci, která je možná i v rámci několika
let (Jedlička, Škodová, 2007). „Takové dítě obvykle vykazuje poruchy v úkolech sluchového
zpracování, v rozumění řeči, motorické realizaci, poruchy v oblasti paměti, jazykové
struktury, ve čtení a reprodukci textu (Tallal, 1991; Bishop 1997)“ (in Dlouhá, 2003, str. 15).
Z psychologického hlediska dochází k záchvatům vzteku nebo k nevysvětlitelnému
pláči. Kutálková (2011) vysvětluje, že se může jednat o frustraci. Dítě, které málo mluví, má
omezený slovník, neví, jak jinak vyjádřit své potřeby a přání. Další neverbálním symptomem
jsou poruchy pozornosti a soustředění. Kutálková (2011) dodává, že se může jednat o dítě
neklidné a nesoustředěné, ale na druhé straně se nachází i děti nápadně pasivní, bez zájmu.
Dle výzkumů (McCabe, Meller, 2004) vyplývá psychické, behaviorální, emocionální
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a sociální zvláštnosti (psychomotorický neklid, poruchy aktivity a pozornost, impulzivita,
lpění na rutinách, excentrický manýrismus apod.).
Z neurologického, foniatrických a audiologických vyšetření vyplývá absence
korových odpovědí na komplexní verbální podněty, vyskytuje se prodloužená latence mezi
III. a V. vlnou BERA (z tónového audiogramu však lze vyčíst fyziologický nález), epi-nález
bez projevů epilepsie (Vitásková, 2005).
Motorika
U dětí s vývojovou dysfázií nalézáme obtíže v taktilním vnímání. Narušení se
odráží i manuální identifikaci tvaru bez vizuální kontroly (stereognozie). Autorka dodává,
že tato obtíž spadá do poruch somatosenzorického systému (Vitásková, 2005).
„U některých dětí s vývojovou dysfázií jsme sledovali obtíže při řešení neverbálních
motorických úloh, např. řazení několika pohybů za sebou v určitém sledu, přítomnost
nadbytečných nepřesných pohybů, nedostatky v koordinaci, přesnosti, rychlosti pohybů.“
(Mlčáková, 2011 str. 431). To se promítne ve schopnosti naučit se jezdit na kole, zavázat si
tkaničku, manipulovat s kružítkem nebo pravítkem (ibid.).
Při narušení hrubé motoriky vidíme příznaky jako nejistota při chůzi po schodech,
sporty, cvičení. V rámci jemné motoriky dochází k problémům v oromotorice nebo
motorickému plánování řeči, v grafomotorice a v neobratnosti rukou (navlékání, stříhání)
(Mikulajová, 2009).
V neposlední řadě je symptomatologie vývojové dysfázie i u orální motoriky
(oromotika). Narušení se manifestuje nejvíce na úrovni lingvální motolity. Nejvíce si
všímáme nestálých výkonů v elevaci hrotu jazyka a diadochokinezi. Obtíže jsou
i s velofaryngeálním mechanismem z čehož vyplývá rinolálie a problémy s realizací
velárních okluziv nebo vibrant. Nedostatky na úrovni taktilního a auditivního vnímání vedou
ke specifickým asimilacím nebo ke nekonsekventní dyslálii (Vitásková, 2005).
Oblast zrakového vnímání se opět jako výše uvedená motorika projevuje nejvíce
v kresbě. Zraková percepce bývá lépe hodnocena než sluchové vnímání. Lépe si všimnou
podobností a rozdílů na obrázcích a tvarech. Na toto však reaguje Mikulajová (2009), že
v těchto oblastí je možné pomalé tempo a snížená pozornost.
V důsledku narušení několika oblastí (motorika, zrakové vnímání) dochází k obtížím
v kreslení. Kresba má typické znaky jako jsou deformace tvarů, nesprávně zobrazené
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přímky, úhly a křivky, napojování čar je nepřesné, čáry jsou slabé, roztřesené, nedotažené,
přetažené. Kresba má špatné proporce, rotaci, rozložení částí obrázků na ploše a je obsahově
chudá. Nápadné je kreslení zprava doleva nebo vzhůru nohama (Kejklíčková, 2016).
Všímáme si znaků nezralosti a další nápadnosti (Kutálková, 2011). V mnoha případech je
jediným diagnostických vodítkem (Jedlička, Škodová, 2007). poznávání barev a učení se
názvům je také narušeno (Kutálková, 2011 srovnej Kejklíčková, 2016). Problém tvoří
i vybarvení souvislé plochy, napodobování vzorů, odklon od kolmé osy (Kejklíčková, 2016).
V důsledku narušení zapamatování si tvarů, dochází později na základní škole k problémům
při nácviku písmen (ibid.).
V rámci vývoje dochází k velkému rozdílu mezi verbálními a neverbálními
schopnosti.

Úroveň

verbálního

projevu

neodpovídá

intelektovým

schopnostem

i kalendářnímu věku dítěte (Jedlička, Škodová, 2007).
V rámci sluchové percepce je velmi narušeno vnímání prvků řeči. Dochází
k obtížím ve vnímání jednotlivých hlásek, rozlišování zvukově podobných hlásek, vnímání
sledu hlásek a slabik (Kejklíčková, 2016). Dlouhá (2017) uvádí symptomatologii
při narušení

sluchového

vnímání.

Symptomy

jsou:

horší

poslechové

projevy

charakterizované sníženou pozorností, nutnost opakování instrukcí, obtížné porozumění při
hluku, deficity v zapamatování fonému a v jejich použití, delší čas ke zpracování informace
a také delší čas pro odpověď. Obtíže se projevují při rozlišování některých zvuků na pozadí
šumu více mluvčích, s udržením pozornosti, sledování více příkazů, rozumění rychlé řeči,
dlouhé konverzaci, rozlišování podobně znějících slov, nácviku písní a rýmů. Dále autorka
dodává problémové chování ve škole i doma a potřebu opakování informací z důvodu
lepšího zapamatování. Narušena je i schopnost reprodukce rytmu a jednoduchých
rytmických celků. Tyto problémy se později mohou proměnit do poruch čtení a psaní
(Mikulajová, Rafajdusová, 1993).
Další oblastí je narušení paměťových funkcí. Výrazná je porucha krátkodobé
paměti, která se projevuje neschopností si zapamatovat jednoduchou básničku (Kejklíčková,
2016).
Z výzkumu (Reichenbach, et al. 2016) vyplývá, že narušení fonologické krátkodobé
paměti je ukazatelem vývojové dysfázie v předškolním věku.
Jedinec se špatně orientuje v prostoru nebo ve vnímání vlastního tělesného
schéma. Projevovat se to může při pohybových hrách, sportu, kdy má problém například
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s vyhnutím se překážky (Kejklíčková, 2016). Jako problematická oblast se jeví vztahy mezi
rodinnými příslušníky (Jedlička, Škodová, 2007).
Často se vyskytuje nevyhraněná lateralita (Jedlička, Škodová, 2007; Kejklíčková,
2016).

Obrázek 3 Schéma symptomatologie (Klenková, Bočková, Bytešníková 2012)
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4 Diagnostika vývojové dysfázie
Při diagnostikovaní vývojové dysfázie by se vždy mělo jednat o týmovou spolupráci.
Na diagnostice se podílí celý tým lékařů a odborníků z oborů lékařských, psychologických
i speciálněpedagogických. Diagnostika by teda měla být komplexní a zaměřena na všechny
aspekty tedy kognici, hru, sociální interakci s okolím apod. (Kejklíčková, 2016).
Včasná diagnostika i v tomto případě hraje velkou roli. Nesmíme opomenout kvalitní
diferenciální diagnostiku, protože je vývojová dysfázie často zaměňována za jiné poruchy
z důvodu mnohočetné symptomatologie (Jedlička, Škodová, 2007). Pokud se však dítě
narodilo bez prenatálních, perinatálních či postnatálních poškození, je vhodné dítě sledovat
od tří let věku (Dlouhá, 2017).
Vycházíme z (Pospíšilová, 2018):
•

Pozorování dítěte a jeho interakce (vyšetřující – dítě, dítě – rodič)

•

Rozhovor s rodiči (nejlépe oba) – zjišťujeme anamnézu (osobní, rodinnou, školní),
dvojjazyčnost nebo dlouhodobější pobyt v cizině

•

Z vyšetření jako takových (testy, zkoušky) – z důvodu délky je lze rozdělit
do několika návštěv

V České republice chybí ucelená testová baterie. Z důvodu nedostatku výzkumů, jsou
nevyřešena diagnostická kritéria. Odborníci se shodují pouze na třech (ibid.):
•

Jazykové obtíže, které narušují každodenní život nebo zlepšování se ve výuce

•

Vyloučení jiných příčin

•

Výsledky ve standardizovaných testech jsou nižší, než věková úroveň

4.1 Logopedická a speciálně-pedagogická diagnostika
Řeč
Mikulajová (2003) rozděluje řečové procesy do tří oblastí dle strukturovanosti úloh:
1. Vysoce strukturované se standardními vyprovokovanými odpověďmi (většinou
standardizovaný test)
2. Nestandardizované

postupy

s vyprovokovanými

odpověďmi

(kriteriálně

orientované úlohy – popis obrázku, reprodukovat vyslechnutý příběh apod.)
3. Snímání volné řečové produkce v přirozeném kontextu
Autorka dodává, že v české odborné společnosti převládá druhá oblast.
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Ad 1. Standardizované testy téměř nemáme. Používaným testem je Kondášova
obrázkově slovníková zkouška (1972). Orientačně zjišťuje úroveň aktivního slovníku u dětí
předškolního věku. Test obsahuje 30 obrázků, které má dítě pojmenovat. Druhý
standardizovaný test je verbální část Wechslerovy baterie. Ta slouží k diagnostice
rozumových schopností. Tato část bude podrobněji popsána v kapitole Psychologická
diagnostika. Pro zhodnocení gramatické správnosti mateřského jazyka se využívá Žlabova
zkouška jazykového citu.
Ad 3. Důležitou oblastí řeči jsou vyjadřovací schopnosti jedince. Logoped popisuje
jednotlivé jazykové roviny. Vhodné je pořízení nahrávek v domácím prostředí, zvuková
nahrávka z ambulance či lůžkového pobytu (Dlouhá, 2017). „Novým přínosným testem se
jeví výsledky Analýzy promluv dětí s vývojovou dysfázií (Ovčáří, 2016): autorka využila
zvukové nahrávky promluv dětí, záznamů říkanek a popisů obrázků dětí s vývojovou dysfázií
z Foniatrické kliniky v Praze v porovnání s kontrolní skupinou. Stanovila novou klasifikační
metodu, která bude využitelná ve formě testu“ (Dlouhá, 2017, str. 124).
Ad 2. Nestandardizované postupy s vyprovokovanými odpověďmi jsou, jak již bylo
zmíněno výše, nejčastěji používanými postupy. Používá se většinou:
•

Větší počet daných zkoušek

•

Zkoušky, které jsou bez pevné struktury nebo normativy či bez kritéria hodnocení.
Výsledky se vyhodnocují na základě intuice, orientačně (Mikulajová, 2003).

•

Neformalizované úkoly. Jedná se o rozhovor, otázky, instrukce k zjištění míry
porozumění řeči, popis obrázku. Vyhodnocení probíhá na základě vlastní klinické
zkušenosti, z části poznatků odborné literatury a orientačního vyšetření řeči.
V zahraničí jsou tyto metody ještě podpořeny testy (ibid.)

Diagnostika řeči z pohledu jazykových rovin (Mikulajová, 2003):
Foneticko – fonologická rovina
V rámci roviny se zaměřujeme na to, zda dítě provádí realizaci fonémů při artikulaci
správně a úroveň fonematické diferenciace. Využívá se Zkoušky sluchového rozlišování
dle Wepmana a Matějčka. Z důvodu provázanosti se sluchovým vnímáním bude test popsán
níže.
Mikulajová odkazuje na možnost používání metodiky Lechty a Antušekové, kde se
oproti Zkoušce od Wepmana a Matějčka, využívají obrázky.
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Zkouška opakování slov a vět slouží k diagnostice artikulační neobratnosti
a specifickým asimilacím. Zatím byla pouze vytvořena autorkami Sümerové a Rafajdusové,
ale nebyla publikována.
Morfologicko – syntaktická rovina
Diagnostická kritéria jsou porozumění slovním spojením a větám, otázek a instrukcí,
opakování vět a souvislý projev jedince (dialog, popis obrázku, vyprávění na dané téma).
Mikulajová doporučuje používat schéma od Bernsteinové a Tiegermanové, část gramatika.
Oblasti hodnocení jazykových schopností podle Bernsteinové a Tiegermanové
(1989 in Mikulajová, 2003)
GRAMATIKA
A) Morfologie
a. Použité slovní druhy
b. Časování a způsob sloves
c. Stupňování přídavných jmen a příslovcí
B) Syntax
a. Členění věty na syntagmata
b. Struktura podmětové časti věty
c. Struktura přísudkové části věty
d. Slovosled
e. Otázka a zápor
f. Typ souřadného souvětí
g. Typ podřadného souvětí
Vhodným testem v morfologicko – lexikální rovině je opakování slov podle
Grimmové. Test se skládá z deseti vět podle narůstající gramatické náročnosti. Grimmová
se opírá na nutnost opakování přenést přes vlastní gramatický systém a nejde pouze
o mechanické opakování (Mikulajová, 2003).
K zjišťování správné gramatické struktury využíváme Žlabovu zkoušku jazykového
citu. Ta se skládá z pěti subtestů, které jsou zaměřeny na jednotlivé oblasti morfologie
(rod podstatných jmen, slovotvorné morfémy, shody v rodě, čísle a pádu, časování sloves,
určování slovního základu). Pro českou populaci je standardizována (ibid.).
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Pochopení a využití správných předložkových vazeb, prostorovým vztahům, pojmy
relativní velikosti a množství zkoumá Token test na vyšetření porozumění gramatické
stránce řeči.
Lexikálně – sémantická
V této části dominuje diagnostika aktivní a pasivní slovní zásoby. Kondášova
obrázkově-slovníková zkouška slouží k orientaci, jak velký máme aktivní slovník. Klinicky
se hodnotí ukázání na určitý předmět nebo obrázek, který zkoušející řekne.
Vhodné je také třídění předmětů dle kategorií, která nám vypovídá o úrovni
pojmotvorby.
Ve zmíněné oblasti je nedílnou součástí vyprávění nebo popis obrázku. Díky tomu
můžeme zkoumat gramatickou, sémantickou, i pragmatickou stránku řeči. Nesmíme však
zapomenou na možnosti nedostatečné motivace, paměťové a rozumové schopnosti,
pozornost apod. (Mikulajová, 2003).
Pragmatická rovina
V této rovině Mikulajová (2003) opět odkazuje na využití schématu dle Bernsteinové
a Tiegermanové (1989), dle kterého můžeme hodnotit pragmatickou rovinu.
PRAGMATIKA
A) Komunikační záměr
a. Vyžádání si informace/činnosti
b. Oznámení informace
c. Vyjádření vztahů/pocitů
d. Usměrňování sociálních interakcí
B) Konverzační schopnosti
a. Výměna rolí mluvčího a posluchače
b. Udržování tématu rozhovoru
c. Presupozice (odhad znalostí partnera v komunikaci)
Motorické funkce
V rámci diagnostiky je potřeba všímat celkového motorického projevu. Z motorických
dovedností můžeme odhadovat stupeň hrubé a jemné motoriky z aktivit jako je chůze
ve volném prostoru, chůze do schodů a další (ibid.). Zaměřujeme se na pohybovou aktivitu
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nebo pasivitu, koordinace pohybu horních a dolních končetin, mimické projevy. Úkoly by
měli být co nejzákladnější, aby nemohlo být jejich plnění ovlivněno intelektovými
schopnosti (Jedlička, Škodová, 2003). Nejčastěji se používá Ozeretského test (1931)
upraveno Göllnitzovou (1973). Test je zaměřen na úroveň koordinace horních a dolních
končetin a pravo-levou orientaci. Úkoly se dělí podle věku a pohlaví. Jedlička, Škodová
(2007) uvádí šest základní úloh pro každou věkovou skupinu:
1. Statická koordinace celého těla (výdrž v poloze bez držení)
2. Dynamická koordinace horních končetin (hod míčem)
3. Dynamická koordinace celého těla (poskoky, přeskoky)
4. Rychlost motoriky rukou (sbírání a přenášení mincí)
5. Rychlost a preciznost při současné realizaci dvou pohybů (vložit zápalky
do krabičky)
6. Preciznost izolovaných pohybů (úder kladiva)
Dále autoři dodávají, že u dětí s vývojovou dysfázií nebo dětskou mozkovou obrnou
a mentální retardací se mohou objevovat výrazné obtíže. Děti s opožděným vývojem řeči
většinou koordinační problémy nevykazují.
Při vyšetření motoriky mluvidel se zaměřujeme na pohyby rtů, tváří, jazyka. Děti
s vývojovou dysfázií mají v těchto oblastech potíže, v některých případech nedokáží
napodobit jednoduchý pohyb nebo grimasu. S koordinací pohybu mluvidel bývá nejvíce
problém. Nejčastěji vázne elevace jazyka a střídání antagonistických pohybů. Stává se, že
dítě vykoná jeden pohyb a je pro něj obtížné přejít k druhému, ulpívá na předchozím.
Nedostatky při diadochokinezi mají za následek neplynulého přechodu z hlásek nebo slabik
na druhou hlásku nebo slabiku. Vždy je důležité se nezaměřovat pouze na stránku artikulace.
(Jedlička, Škodová, 2007). K vyšetření využíváme Test aktivní mimické psychomotoriky
podle Kwinta (Pospíšilová, 2018). Díky tomuto testu určíme přesnost pohybu jednotlivých
částí obličeje a případné opoždění. Test je určen pro věkovou kategorii 4–16 let. Instrukce
jsou seřazeny od nejjednodušších po složitější. Předvádí se před zrcadlem. Všímáme si nejen
výraznosti, přesnosti pohybu, ale i mimovolné souhyby. Test není standardizovaný
pro českou populaci.
Sluchové vnímání
Jak je výše popsáno, děti s vývojovou dysfázií mají problémy v akusticko-verbální
procesech jako je například uchování, vybavení si informací z paměti (Jedlička, Škodová,
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2007). Hodnotíme tedy fonematický sluch, sluchovou diferenciaci a syntézu a analýzu
(Kejklíčková, 2016).
Standardizovaným testem Hodnocení fonematického sluchu u předškolních dětí
(Škodová a kol., 1995) zjišťujeme míru sluchového rozlišování hlásek zvukově podobných
a slov zvukově podobných s jiným významem. Využívá se nejen u vývojových poruch řeči,
ale i u dyslálie k zhodnocení sluchového vnímání.
Zkoušku sluchové diferenciace používáme u dětí mladšího školního věku. Cílem
vyšetření je rozeznat dvě bezesmyslné slabiky a posoudit, jestli jsou nebo nejsou stejné
(Webman, Matějček, 1987 in Jedlička, Škodová, 2007).
Dalším vhodným vyšetřením je Zkouška sluchové analýzy a syntézy (Matějček,
1987). Dítě má za úkol předříkaná slova rozložit na hlásky. V opačném případě se snaží
z hlásek složit slovo. Diferenciálnědiagnostický význam tohoto vyšetření je v případě, kdy
dítě starší osmi let a po absolvování 1. třídy povinné školní docházky v tomto testu selhává
(Jedlička, Škodová, 2007).
Zrakové vnímání
Zraková percepce je mnohdy jedna z částí kresebných a neverbálních zkoušek
inteligence, které vyhodnocuje psycholog. Z tohoto důvodu budou některé testy popsány
v kapitole Psychologická diagnostika.
Nedostatky v oblasti zrakového vnímaní mohou způsobit pozdější problémy ve škole
při osvojování čtení a psaní. Může docházet k záměně vizuálně podobných písmen při psaní
(m-n, r-z), svou polohou (b-d-p) a případné obtíže s vedením očních pohybů (Zelinková,
2015).
K hodnocení vizuální percepce se používá Vývojový test zrakového vnímaní
dle Frostigové (1972). Zaměřuje se i na senzomotorickou koordinaci a manuální zručnost
(Jedlička, Škodová, 2007). Věková hranice je stanovena od 4-8 let, u dětí s postižením je
možný využít i později. Test tvoří pět subtestů:
1. Vizuomotorická koordinace
2. Diferenciace figura – pozadí
3. Konstantnost tvaru
4. Poloha v prostoru
5. Prostorové vztahy
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Grafomotorika a kresba
Pro správný vývoj psaní jsou nedílnou součástí grafomotorické schopnosti. Úchop
bývá většinou patologický (v hrsti, pinzetový, špetkový). Nedostatky v kresbě nasvědčují
obtížím v zrakovém vnímání, poruchách senzomotorické koordinace, oblasti jemné
motoriky a jejich integrací. Kresba dětí s vývojovou dysfázií má určité typické prvky. Ty
jsou popsány v kapitole Symptomatologie v neřečových oblastech. Logoped by si měl
orientačně sledovat vývoj či stagnaci grafomotorických dovedností (Jedlička, Škodová,
2007).
Lateralita
Zjištění laterality probíhá standardizovaným testem – Zkouška laterality (Žlab,
Matějček, 1972). Vyšetření je určeno pro horní končetinu, dolní končetinu, ucho a oko.
Pro horní končetinu je sestaveno dvanáct úkolů (míček do krabičky, korálky
do lahvičky, zasouvání kolíčků, klíč do zámku, plácni mě do ruky). Pro posouzení laterality
dolní končetiny jsou čtyři položky. Pro oko jsou to dva úkoly (manoptoskop, kukátko)
a pro ucho to je jedna položka (Vágnerová, 2015).
Všechny potřebné vyšetřovací pomůcky jsou v dosahu dítěte tak, že obě ruce to mají
stejně daleko. Administrace není časově omezená. Výsledem je pravostranná
nebo levostranná dominance. U dětí se zkříženou lateralitou jsou obvykle problémy ve čtení
a psaní a senzomotorické koordinaci (Vágnerová, 2015).
Orientace v prostoru
Jak jsme výše zmínili, děti s vývojovou dysfázií mají potíže v oblasti pravolevé
orientaci a prostorových vztazích. Vyšetření může klinický logoped provádět během
skupinové i individuální terapii (Jedlička, Škodová, 2007).
Paměť
Problémy se projevují ve vykonání základních instrukcí, což nasvědčuje tomu, že se
jedná o poruchy krátkodobé paměti. Dalším projevem je opakování delších slov, kdy jedinci
slova komolí, vynechávají hlásky, slabiky, části slov, přesmykují slabiky či redukují slabiky.
Na to navazují problémy se slovosledem, kdy má dítě problém držet se správného řazení
slov ve větě nebo s počtem slov. Z výše vypsaných důvodů má dítě problémy s říkankami,
napodobení rytmické řady, nakreslit jednoduchý obrázek hotového vzoru, zapamatovat si
42

stále se opakující pohyb (Jedlička, Škodová, 2007). Pokud se daný úkon naučí, neumí ho
analogicky použít v jiné situaci a nepamatují si pořadí činností (Kejklíčková, 2016).
Koncentrace pozornosti
U vyšetření pozornosti se zabýváme zjištěním celkové úrovně pozornosti, ale
i individuálních částí (ulpívavost, vázanost na některé předměty, odolnost vůči rušivým
vlivům apod.) (Jedlička, Škodová, 2007). Dochází k výkyvům pozornosti (Kejklíčková,
2016). Poruchy pozornosti jsou pro vývojovou dysfázii typické (Jedlička, Škodová 2007).

4.2 Lékařská diagnostika
Foniatrická diagnostika
Jedlička, Škodová (2007) vymezují základní foniatrickou diagnostiku. Základním
vyšetřením by mělo být vyšetření sluchu. Cílem je vyloučit sluchové postižení. Stranově
symetrický výsledek ukazuje vyšetření kmenových evokovaných sluchových potenciálů
s mírnou latencí (III. a V. vlna). Při vyšetření korových potenciál je výsledkem absence
primárního korového komplexu na slovní podnět, ale je zachován podnět na tóny. Důležitým
vyšetřením je tónová audiometrie. Vyšetření nám odhalí převodní vady sluchu, které se
vyskytují i přechodně, ale ovlivňují vývoj řeči. Příčinou převodní poruchy jsou tubární
katary, zvětšená nosní mandle, sekretorická otitida (Dlouhá, 2017).
Využívají se speciální testy jako Index vnitřní informace řeči nebo dětský percepční
test. Tato vyšetření jsou zacílená na rozumění řeči. Lze je provádět od tří let věku dítěte.
Vhodné je dítě dopředu zaučit na ukazování obrázků, aby dítě bylo při testování bylo jistější.
(Sedláček, Novák a kol., 1982, in Jednička, Škodová, 2007 srovnej Dlouhá, 2017).
Pro vývojovou dysfázii je typický skór nižší 0,7. Test fonematického sluchu vykazuje nižší
úspěšnost, než je dána příslušnou věkovou normou.
Neurologická diagnostika
Při vyšetření EEG může být zcela negativní neurologický nález. Jedlička, Škodová
(2007) dodávají, že někdy se vyskytuje na EEG komplex vlna-hrot, ale bez projevující se
epilepsie. Vyšetření výpočetní tomografie (CT) je taktéž bez nálezu. Z těchto projevů
vyplývá, že se jedná o difúzní postižení centrální nervové soustavy (ibid.). Postižení řeči
tedy nemusí být v souladu s neurologickým nálezem.
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4.3 Psychologická diagnostika
Vyšetření v těchto případech provádí vždy odborník, tedy klinický psycholog. V rámci
psychologické diagnostiky se zaměřujeme na dané oblasti:
Intelekt
Součástí klinického obrazu vývojové dysfázie není porucha intelektu. V mnoha
případech může mít jedinec i nadprůměrné IQ. Odborníci se domnívají, že pokud se jedná
o narušení intelektu, hovoříme v podstatě o kombinovaném postižení (Jedlička, Škodová,
2007). Dítě se může projevit slabší v testech inteligence, protože jsou pro něj náročné úkoly
na pozornost, paměť, abstraktní pojmy, ale nejedná se jako o takovou mentální retardaci
(Mikulajová, 2016). Na druhou stranu Jedlička a Škodová (2007) upozorňují, že pokud se
s terapií nezačne včas, dojde k sekundárnímu poklesu intelektu, z důvodu nedostatku
informací.
K vyšetření používáme například Weschlerovu baterii, která slouží k určení verbální,
názorové a rozumové schopnosti. Normy jsou stanovené pro děti od 5-15 let. Baterie je
vhodná pro diferenciální diagnostiku (Mikulajová, 2003). Dle Mikulajové (2003) je u dětí
s vývojovou dysfázií diskrepance v mezi verbální a názorovou složkou, kdy většinou
přesahuje složka názorová. Názorové schopnosti se dle autorky pohybují v oblasti širšího
průměru, tedy IQ 85-115. Willinger et al. (2017) provedli výzkum, kdy cílem bylo vytvořit
screening pro vývojovou dysfázii. Byl použit Token test pro zkoumání receptivních
schopností a test inteligence – Weschlerovu baterii. Výsledkem bylo, že děti s vývojovou
dysfázií byly významně horší. Bez dalšího výzkumu však nelze tyto výsledky považovat
za platné. Můžeme si však všimnout, že Token test je ukazatelem spíše jako obecný
vývojový faktor než ukazatel jazykových obtíží.
Pro zjištění úrovně neverbálních schopností slouží Ravenův test progresivních matic.
Vhodný pro děti od 5 let. Mikulajová (2003) upozorňuje na nepřímé měření pozornosti
a abstraktní zrakové podměty.
Kresba lidské postavy
Velmi oblíbená metoda mezi odborníky, protože u ní není potřeba verbální projev
(v upravené verzi Šturma, Vágnerová, 1982). Proto bývá zařazena na začátku setkání
pro lepší navázání kontaktu s dítětem (Jedlička, Škodová, 2007). „Poskytuje informace
o duševním stavu dítěte ve třech rovinách (Šturma, Vágnerová, 1982):
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1. Odráží úroveň zrakové percepce, představivosti, paměti, jemné motoriky
a senzomotorické koordinace, jakož i integraci těchto funkcí
2. Odhaduje dosaženou úroveň vývoje intelektových schopností
3. Promítají se do ní některé osobností charakteristiky jedince.“ (Mikulajová, 2003
str. 92-93)
Vyhodnocuje se formální a obsahová stránka, to má však na starost psycholog.
Pro ostatní odborníky je důležité formální provedení, které je citlivým ukazatelem
mozkového poškození (ibid.). U dětí s vývojovou dysfázií je kresba obsahově chudá.
Postavě často chybí rysy obličeje (nos, uši…) nebo je nakreslena do svislé roviny s rotací.
Občas chybí i části těla nebo oblečení dodávají Jedlička a Škodová (2007).
Zkouška okreslování
Udává nám úroveň motoriky a zrakové percepce. Vyšetření je rychlé. Obkresluje se
kruh, kříž, čtverec, trojúhelník, kosočtverec a kosočtverec s vnitřním křížem. Švancarová
a Švancara (in Mikulajová, 2003) vymezují znaky organicity. Pokud se objeví dva a více
znaků, je vysoká pravděpodobnost, že se jedná o mozkové syndromy.
Znaky organicity
-

Sklon postavy větší než 95° nebo menší 85°

-

Dvojité linie

-

Přerušované čáry

-

Tremor, roztřesené linie

-

Nenavazující linky

Tyto prvky můžeme orientačně hodnotit i u kresby lidské postavy i u testu obkreslování
(Mikulajová, 2003). Děti s vývojovou dysfázií mají často v této zkoušce velmi špatné
výsledky (Jedlička, Škodová, 2007).
Neuropsychologické vyšetření
Neuropsychologické vyšetření (NEPS) je zaměřené na určité specifické schopnosti, které
zúčastňují na fungování kognitivních a řečových procesů. Je možné využít jen některé části
baterie. Původním autorem je Lurija, avšak M. Kokrmanová (1980) sestavila dětskou verzi.
Baterie se skládá z 11 oblastí psychického vývoje (Mikulajová, 2003):
•

Orientace
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•

Lateralita

•

Motorické funkce

•

Taktilní a kinestetická gnózie

•

Sluchové a zrakové vnímání

•

Percepce řeči

•

Řečová exprese

•

Čtení a psaní

•

Počítání

•

Paměťové procesy
Nejvíce udávané jsou poruchy jemné motoricky rukou a oromotorika, zkřížená

lateralita nebo souhlasná levostranná preference ruky a oka, dobrá zraková, taktilní
a kinestetická percepce, deficity ve sluchové percepci, deficity v porozumění řeči i verbální
expresi na různých úrovních, nedostatečné předpoklady pro osvojování čtení a psaní, deficity
v oblasti symbolických funkcí (barva, představa o čísle) a výrazné deficity ve sluchově
řečové paměti.

4.4 Diferenciální diagnostika
Pro správné nastavení terapie a následné práce s dítětem, je důležité odlišit od jiných
poruch. Pro účely této kapitoly jsou vybrány nejvíce podobné poruchy.
Poruchy sluchu
Porucha rozumění řeči na základě jiné etiologie. Nejvíce je postižena melodie
a výslovnost (Dlouhá, 2017). Vývoj ostatních složek kromě řeči nebývá opožděn (Jedlička,
Škodová, 2007). Při vývojové dysfázii může být diagnostikovány poruchy sluchy
(Vitásková, 2005). Hovoříme tedy o kombinovaném postižení.
Vývojová dysartrie
Její původ je na podkladě lokalizovaného prenatálního nebo perinatálního poškození
subkortikálních oblastí na úrovni centrálního i periferního motoneuronu v období raného
vývoje řeči (Vitásková, 2005). Od vývojové dysfázie se odlišuje nenarušenou percepcí řeči
a fonematického sluchu (ibid.).
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Opožděný vývoj řeči prostý
Dítě nemá narušenou percepci. Vývoj je opožděn po obsahové i formální stránce řeči,
ale ostatní oblasti jsou nenarušeny mimo expresivní složky řeči (Dlouhá, 2017).
Opožděný vývoj řeči při mentálním postižení
Jedlička, Škodová (2007) vymezují jako rovnoměrné opoždění celého vývoje
osobnosti ve všech složkách. Dále můžeme odlišit od vývojové dysfázie na základě
inteligenčních testů.
Autismus
Děti s vývojovou dysfázií i děti s autismem vykazují stejné obtíže, ale v rámci vývoje
jsou výsledky u dětí s autismem stabilnější. Dále studie zjistila deviantnější chování u dětí
s autismem (Noterdaemová et al., 2000 in Vitásková, 2005).
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5 Terapie vývojové dysfázie
Logopedická terapie je dlouhodobým procesem, kdy je potřeba zapojení všech
podílejících se odborníků, rodiny a také školy. Dříve se intervence zabývala pouze formální
stránkou řeči. Řešila se pouze výslovnost, ale na úkor ostatních složek vývoje osobnosti
(Jedlička, Škodová, 2007). Nyní se odborníci zaměřují na rozvoj celkové osobnosti dítěte,
kde není zdůrazňována složka řeči (ibid.). Lejska (2003) souhlasí s výše uvedeným názorem
a dodává, že jsou vytvoření komplexní postupy a přístupy, které dbají na dostatečný přísun
smyslových podnětů. Uvádí zvyky, barvy, tvary, povrchy, kresba, rytmus, poslouchání a hra,
dostatek smyslových podnětů může dopomoci k vyzrávání mozku jako celku.
Krejčířová (2015) dodává, že je potřeba zhodnotit stav dítěte na základě komplexního
kognitivního, emočního i sociálního fungování a následně má být navržen celkový
terapeutický plán. Ten by měl zahrnovat stimulaci z hlediska logopedie, psychologie
i psychoterapie.
Jak je již z výše uvedených symptomů vyplývá, každý jedinec s vývojovou dysfázií je
jiný, ve smyslu závažnosti a četnosti projevů. Existuje velké množství různých směrů, metod
a technik a je vhodné vytvořit terapii tak, aby danému jedinci vyhovovala co nejvíce
(Pospíšilová, 2018).
Z důvodu podobnosti s jinými poruchami/onemocněními se využívá různých prvků
z různých druhů terapií (ADHD, dyslexie) tak, aby terapie byla přímo pro konkrétního
klienta (Kerekrétiová, 2016).
Pospíšilová

(2017)

neuropsychologického

konstatuje,
přístupu

že

je

vhodné

využít

s psycholingvistickým

forem

kognitivně-

akcentem.

Vývojová

neuropsychologie se zabývá vzájemnou závislostí psychických funkcí, možnostmi plasticity
centrální nervové soustavy a také otázkou, zda existuje i další vývojová cesta.

5.1 Zásady léčebné terapie
Pospíšilová (2017) dále dodává terapeutické zásady:
•

Znalost diagnózy – často se stavem, osobnostními rysy a danou diagnózou často
vede k citlivému vyjádření prognózy. Při naplnění dochází k důvěře mezi
rodinou a klinickým logopedem.

•

Čím menší dítě, tím je větší prostor pro poradenství rodičům

•

Přirozené prostředí pro terapii hrou je vhodnější než prostory ambulance
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•

Primární je komunikovat – i neverbálně; nenutit do slov

•

Stimulace recepce vždy předchází expresi

•

Od změřené vývojové úrovně jednotlivých oblastí stimulovat o vývojový milník
výš

•

Respektovat vývojové tempo

•

Používat silných stránek vývoje a osobnosti

•

Postupovat propojeně (fáze stálosti objektu, sdílená pozornost)

•

Dítě by mělo zažívat v terapii úspěch a měla by ho bavit

•

Vhodný režim s dostatečným odpočinkem

•

Nevyžaduje intenzivní ambulantní terapii, ale správné poradenství rodině

5.2 Modely logopedické terapie
Při terapii vývojové dysfázie využívá dvou modelů, skupinové nebo individuální
terapie. Škodová, Jedlička (2007) je vymezují takto:
Skupinová terapie
Probíhá v denních stacionářích, lůžkových odděleních (foniatrie, neurologie,
psychiatrie), léčebny pro kombinovaná postižení, speciálních mateřských školách
a základních školách. Malá skupina o maximálně 6 lidech. Cílem skupinové terapie je rozvoj
jemné a hrubé motoriky, nácvik a upevnění nejrůznějších dovedností a v neposlední řadě
zlepšení koordinace. Dítě je vedeno k mluvnímu projevu, potřebuje se domluvit s ostatními
členy, zeptat se apod. V úvodu se používají tzv. warm up aktivity, které cílí na odreagování,
uvolnění a nastartování skupinové dynamiky. Následně probíhá krátká relaxace, která je
často spojována s dechovým cvičením. Obecně lze relaxace použít během celé terapie,
pokud to skupina bude potřebovat. V hlavní části jsou aktivity zaměřené na pohyb, jemnou
a hrubou motoriku, smyslové vnímání a sociální dovednosti. Závěrečnou část věnujeme
kresbě nebo orientaci v prostoru.
Skupinová terapie má řadu výhod:
•

Zlepšení grafického projevu

•

Dítěti se lépe napodobuje druhé dítě než dospělí

•

Rozvoj slovní zásoby

•

Zlepšení gramatiky

•

Zvýšení zájmu o komunikaci (zvýšený mluvní apetit)
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•

Zlepšení motoriky (hrubé i jemné)

•

Zlepšení zrakové i sluchové percepce

•

Zlepšení modulačních faktorů i citu pro rytmus

•

V důsledku výše zmíněného dochází i ke větší srozumitelnosti mluvního projevu

•

Zlepšení sociální adaptace

Individuální terapie
Během terapie využíváme všech speciálněpedagogických a metodických zásad. Svou
roli při terapii hraje i osobnost klinického logopeda. Dítě potřebuje cítit důvěru a pocit
bezpečí. Klinický logoped využívá všech výše uvedených obecných metod v kapitole 5.1.
Pro každé dítě se vytvoří jedinečný individuální terapeutický plán. Jednotlivé složky plánu
budou popsány níže.

5.3 Rozvoj jednotlivých oblastí
Při terapii jednotlivých složek se věnujeme převážně těm oblastem, ve kterých má dítě
obtíže.
Zraková percepce
S rozvojem této oblasti začínáme od počátku terapie. Schopnost rozlišování detailu
směrem nahoru – dolů je dříve než schopnost rozlišovat polohu vlevo – vpravo. Což je
předpoklad pro úspěšné čtení a psaní (Jedlička, Škodová, 2007). Zaměřujeme
se i na zrakovou pozornost a diferenciaci. Využíváme k tomu hry „Co se změnilo na stole?“
Co chybí v místnost?“ „Jsou tyto obrázky stejné?“ a obdobné aktivity (Kutálková, 2002).
Vybarvováním mozaik dle značek a hledáním obrázků ve změti čar procvičuje schopnost
figury a pozadí (ibid.).
Sluchová percepce
Jak jsme již v této práci výše zmínili, jedinci s vývojovou dysfázií mají velkým
problém s fonematickým sluchem, poruchou v oblasti časového zpracování signálu, což
vede k nezachycení slov, slabik, hlásek a následnému nepochopení celého obsahu řeči
(Jedlička, Škodová, 2007).
Při terapii využíváme zvuková pexesa nebo počítačové programy Mentio. Dalšími
aktivitami jsou tlesknutí na předem domluvená slova, slabiky nebo hlásky (pozor, aby dítě
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neodezíralo). Vhodnými hrami je i slovní kopaná, vymýšlení podobných slov o stejném
základě apod. (Kutálková, 2002).
Paměť a pozornost
Cvičení na paměť zařazujeme do všech terapeutických postupů. Většinou se přitom
zaměřujeme i na jiné oblasti jako je pozornost, soustředění nebo smyslové vnímání (ibid.).
Opakování cvičení a nastavených pracovních postupů, má pro další rozvoj velký význam
(Jedlička, Škodová, 2007).
K rozvoji zrakové paměti využíváme například pexeso, Kimovy hry s předměty.
Všechna tyto cvičení se velmi prolínají právě s rozvojem zrakového vnímání.
Sluchovou paměť můžeme rozvíjet pomocí písniček, melodií, říkadel, básniček,
poznávat slovo dle vytleskaných slabik, sestavit obrázky do řady za sebou dle pořadí slov
(Kutálková, 2002). Opět se i v tomto případě kombinovat s aktivitami sluchové percepce.
Jedlička, Škodová (2007) upozorňují na narušení rytmu a tempa řeči, kdy dítě nedokáže
napodobit jednoduchou melodii.
Slovní sluchovou paměť podpoříme aktivitami typu „Najdi a slož za sebou
do řady…“ (Kutálková, 2002).
Paměť pro děje úzce souvisí s orientací v čase. Vhodné jsou proto různé obrázky
s dějovou posloupností.
Pohybová paměť se rozvíjí pomocí her „na řemesla“, pohybové básničky (ibid.)
Hmatovou paměť aktivizujeme pomocí hledaní předmětu se zavázanýma očima
a obdobné hry dodává Kutálková (2002).
Motorika
„Celková neobratnost a nešikovnost se projevují ve všech činnostech a hrách,
typických pro předškolní věk: výskok, přeskok, přeskok snožmo, skoky po jedné noze, stoj
na jedné noze, lezení po žebřinách a na strom apod.“ (Jedlička, Škodová, 2007 str. 124).
Všímat si můžeme i nápadností při chůzi ze schodů nebo do schodů. Nohy se při chůzi
nestřídají nebo velmi dlouho trvá, než se to dítě naučí. Také se často přidržují zábradlí.
Obdobné problémy mají i při jízdě na kole, plávání nebo míčových hrách (ibid.). Proto jsou
vhodná cvičení typu Sokol (všestranná tělesná výchova), jógová cvičení pro děti
nebo pohybové hry, kde se klade důraz na plynulost a přesnost (Kutálková, 2002).
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Jemnou motoriku můžeme trénovat pomocí rytmizace, účelných pohybů, postupné
zrychlování a v poslední řadě nám jde o přesné pohyby. Postupně také navyšujeme nároky
nebo obtížnost dítěte (ibid.). Kutálková (2002) doplňuje rozvoj jemné motoriky o návrhy
rozvoje. Jedná se o jakékoliv manipulace s malými předměty, trhání papíru, práce s textilem,
modelování nebo hra s míčky.
Schopnost orientace
Je v mnoha případech také narušená. Jedinci mají problém sdělit svoje jméno, adresu,
datum narození nebo jména rodičů.
Problémy se jeví i v oblasti pravo-levé orientace, narušení prostorových vztahů nebo
orientace v čase. Jedlička, Škodová (2007) dodávají, že klinický logoped nemá na rozvoj
této oblasti dostatek času. Proto je velmi důležitá spolupráce rodiny a mateřské školy nebo
stacionáře.
Grafomotorika
Musíme si uvědomit, že děti v počátku nácviku kresby nekreslí vůbec nebo velmi
nerady. Problém jedinci dělá i vytvoření a realizace postupu, jak bude kreslit. Při nácviku
následujeme jednotlivé kroky, které se neliší od běžného postupu. Dodržujeme
systematičnost a dostatek času na zapamatování si grafomotorických vzorců (Kutálková,
2002).
Řeč
Metodické postupy pro rozvoj řeči u dětí s vývojovou dysfázií jsou značně
individuální. Každé dítě může mít obtíže v jiném rozsahu i intenzitě. Proto je vždy důležité
vytvořit individuální plán pro konkrétní dítě.
Obecně můžeme rozvíjet pasivní i aktivní slovní zásobu, syntax a gramatiku.

5.4 Komunikační techniky
V této kapitole se budeme věnovat komunikačním technikám využívané při vlastní
terapii. Kapálková, Mikulajová (2011) vymezují techniky, jejichž cílem je popsat, jak
realizovat a použít konkrétní techniku v komunikaci s daným jedincem. Dělí je na techniky
direktivní a nedirektivní.
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5.4.1 Direktivní metody
Direktivní techniky jsou řízené logopedem. Jejich podstata vychází z behaviorismu,
jde tedy o imitační učení. Je to zaměřeno na konkrétní specifické jazykové schopnosti
a eliminuje se možnost přirozených okolností. Úlohy jsou strukturované. Imitační učení má
mnoho variant. Jedná se například o přímá imitace, vyvolání žádoucí odpovědí přímou
otázkou nebo rozkazem.

5.4.2 Nedirektivní metody
Tyto techniky využívá nejvíce rodič u společných aktivit. Těmi se rozumí různé
společenské hry, běžné činnosti, čtení z knih, konstrukční, předstírané hry i denní rutiny.
Níže

popisujeme

nedirektivní

techniky dle

metodiky

Weistuchové

a

Lewise

(1991 in Kapálková, Mikulajová, 2011).
Mapování kontextu
Pomocí této techniky komentujeme, popisujeme předměty, děje i události. Mapování
je závislé na momentální řečové úrovni a zájmech. Rodič by se měl přizpůsobit řeči dítěte
a používat řeč o úroveň vyšší, než je momentální úroveň dítěte. V praxi to znamená,
že pokud dítě nemluví, rodič využívá jednoslovných projevů. Rodič komentuje kontext,
činnosti během společných aktivit nebo činnosti dítěte.
Mapování je technika, díky které si dítě osvojí pojmy, slovosled i kombinace slov.
Přemosťování
„Přemosťování znamená používat slova známého z jednoho kontextu v dalším,
novém kontextu. Dítě si takovýmto způsobem osvojuje hranice slovních kategorií a vytváří
nová slova“ (Kapálková, Mikulajová, 2011, str. 72).
Modelování a nápověda (pomocné klíče)
Jedná se o cílené využívání struktury v řeči, kdy doufáme, že ji dítě časem začne také
používat. Dítě potřebuje správné řečové formy, ucelené, správné věty, které jsou
v jeho „zóně nejbližšího vývoje“. Dítě si takto osvojuje slovosled, pragmatická,
morfologická i syntaktická pravidla a slovní zásobu. Vyhýbáme se nucenému opakování.
Otázky
Tato technika má rodiči i dítěti ukázat, že odpovědi na otázku jsou očekávané
a prodlužují dialog. Nevhodné je pokládání otázek na jinou činnost, než dítě dělá. Ptát se
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na otázky, na které dítě dokáže odpovědět a klást otevřené otázky jsou jedny z doporučených
rad.
Nové uspořádání
Je technikou, při které měníme gramatickou strukturu věty, ale význam je zachován.
Snaží se, aby dítě pochopilo, že totéž lze vyjádřit rozdílnými větami.
Oprava
Opravou rozumíme, že správně zopakujeme promluvu, kterou dítě řeklo. Dítě
tak dostává zpětnou vazbu. Nevyžadujeme však po dítěti správné opakování.
Uznání
Při této technice dáváme najevo, že dítě posloucháme. Dítě se díky tomu učí,
že mluvením může vyjádřit své potřeby a přání. Motivuje ho to ke konverzaci.
Rozšiřování
Tato technika je zaměřena na rozšiřování dětských výpovědí. Dospělý výpověď
rozšiřuje, zpřesňuje nebo dodává syntaktickou formu. Někdy je tato technika považována
za techniku uznání.
Prodlužování
Technika, která je známá také pod názvem „konverzační lešení“. Principem je snaha
udržet dítě v aktivní konverzaci. Dospělý přidává výpověď k výpovědi dítěte
a vyprovokovává ho k další promluvě.
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6 Dítě ve vztahu k jazykovým oblastem z pohledu komunikace
Tato kapitola je zaměřená na vývoj slovní zásoby.

6.1 Vývoj slovní zásoby
Základní jednotkou je slovo a souhrn všech slov daného jazyka označujeme jako slovní
zásobu (Hauser, 1980). Bytešníková (2012) dodává, že rozvíjení slovní zásoby probíhá
během celého života a vždy záleží na různých aspektech (prostředí, individuální schopnosti,
intelekt apod.). Není možné, aby uživatel ovládal celou slovní zásobu, každý jedinec má
svou vlastní, individuální slovní zásobu. Tu můžeme rozdělit na aktivní a pasivní. Aktivním
slovníkem rozumíme slova, která běžně používáme. Pasivní slovníkem jsou slova, kterým
rozumíme.
Osvojování si mateřského jazyka je dlouhodobý proces. Pasivní slovní zásoba má
své počátky již kolem desátého měsíce života. Lechta (1990) doplňuje o vysvětlení, že se
jedná o období, kdy dochází k „porozumění“ řeči dospělých. Oproti tomu aktivní slovní
zásoba přichází později, nejčastěji kolem prvního roku života. Verbální komunikace poté
převažuje nad neverbální komunikací, která do té doby měla velký význam
(Bytešníková, 2012). Do této doby hojně používalo gest, mimiky, pláče, ukazování nebo
výkřiky (Lechta, 1990). Dítě má ve svém slovníku věci, osoby, hračky. Mezi prvním
a druhém rokem dítě nejčastěji hovoří právě o osobách, zvířatech, jídle, hračkách.
V tomto období také vzniká tzv. mezera mezi pojmy, kdy dítě chce o daných pojmech
mluvit, ale nemá je ještě ve svém slovníku (Bytešníková, 2012).
Lechta (1990) vzpomíná na zákonitosti při vývoji komunikačních schopnosti. Drvota
(in Lechta, 1990) vysvětluje, že dítě chápe první slova obecně. Tomuto jevu říkáme
hypergeneralizace. Vysvětlit si to můžeme na příkladu, kdy dítě označuje slovy „haf-haf“
všechno chlupaté a čtyřnohé. Opačný proces tzv. hyperdiferenciaci nastává s rozvojem
slovní zásoby. Dítě chápe slova za názvy jedné a té určité osoby nebo věci.
Kutálková (2002) objasňuje osvojení si nového výrazu. Proces dělí na tři etapy:
1. Etapa „To je…“ – akustická informace, předmět, pohyb, obrázek i text. Dochází
k porozumění a zařazení do pasivního slovníku
2. Etapa „Ukaž, kde je…“ „Podej mi…“ – dítě identifikuje odpověď na základě
akustické informace z nabízených možnosti.
3. Etapa „Co je to?“ – dítě odpovídá na otázku. Dochází k ověření aktivního použití.
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Období prvních otázek „Co je to?“ se vyskytuje kolem jednoho a půl roku dítěte. Stern
(in Šulová, 2005) popisuje období jako rychlý nárůst slovní zásoby a se zjištěním, že věci
kolem dítěte mají jméno. Následuje období druhých otázek „Proč?“ díky nimž dochází
k vysvětlení vzájemných vztahů a příčin (Šulová, 2005). Toto období probíhá mezi třetím
a čtvrtým rokem života (Bednářová, Šmardová, 2015). V obou případech je důležitá
trpělivost komunikačního partnera.
Mezi jednotlivými dětmi může docházet k individuálním rozdílům. Obecně můžeme
zhodnotit, že největší nárůst slovníku probíhá do třetího roku života (Bytešníková, 2012).
Následující tabulka ukazuje nárůst slovní zásoby v závislosti na věku dítěte
(Lechta, 2011).
Věk dítěte

Počet slov

1 – 1,5 roku

Ke konci období až 70–80

2 – 2,5 roky

200–400

3 – 3,5 let

Více než 1000

4–5 let

1500–2000

5–6 let

2500–3000

Tabulka 1 Nárůst slovní zásoby dle Lechty (Lechta, 2011)
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7 Možnosti rozvoje lexikálně-sémantické roviny
Lexikálně-sémantická rovina je zaměřena na slovní zásobu a porozumění. „Lexikálně
sémantický subsystém tvoří spojení mezi jazykem a myšlením“ (Bytešníková, 2012, str. 75).
K rozvíjení využíváme řadu různých materiálů jako jsou například obrázkové pomůcky,
audiovizuální techniky nebo počítačové programy (Škodová, 2007).
Škodová (2007) vymezuje, jak postupovat při nácviku nových prvků řeči:
-

Primárně se zaměřujeme na obsahovou stránku řeči, až později se zabýváme stránkou
formální (výslovností).

-

Pokud má dítě minimální slovní produkci, začínáme u aktivit na porozumění řeči
a následnému podporování mluvního apetitu dítěte.

-

Vždy začínáme od nejjednodušších částí, což znamená, že vycházíme ze základního
zvukového materiálu. Napodobujeme zvuky, zkoumáme hlas, zapojujeme modulační
faktory. Následně na to napojujeme jednoslabičná slova. Většinou se jedná o zvuky
zvířat nebo jiná onomatopoická slova.

-

Dalším mezníkem je zapojení dvouslabičných slov, které vznikají opakováním
základních slabik a jejich kombinací. Slovní zásoba se rozšiřuje o dvouslabičná
významová slova.

-

Vznikají jednoslovné a dvouslovné věty.

-

Přidávají se víceslabičná slova, která opět rozvíjí slovní zásobu (nové slovní druhy,
rozvíjení větných členů, odstraňování dysgramatismů apod.).

-

Následně se rozvíjí popis děje a obsahu.

V knize Diagnostika dítěte předškolního věku od autorek Bednářové a Šmardové (2015)
nalezneme aktivity, které slouží pro rozvoj lexikálně-sémantické roviny. Rozdělují je
na činnosti mezi 4. až 5. rokem a mezi 5. až 6. rokem.
Aktivity 4-5 let
Vhodné je využít hry se slovy, které zaměřujeme na chápání nadřazených a podřazených
pojmů, tvorbu protikladů, zdrobnělin, stupňování přídavných jmen. Vést s dítětem běžný
rozhovor o věcích, které nás obklopují, jaké činnosti děláme během dne, určování barev
v běžném prostředí. Prohlížení knížek, čtení nebo vyprávění obrázků jsou další možnosti,
jak rozvíjet danou rovinu.
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Aktivity 5-6 let
Procvičujeme tvorbu antonym, homonym, synonym, popis, co k čemu slouží,
co k sobě patří, rozeznání přirovnání. Hledání a pojmenování nesmyslů na obrázku, určení
pravdivost nebo nepravdivosti. Pojmenování a určení jednotlivých specifik pro roční období.
vysvětlování situací. Správné řazení děje. Doplňování slov ve správném tvaru.
Autorky upozorňují, že se jedná pouze o určitý výtah možností. Veškeré aktivity,
kterými rozvíjíme i ostatní složky nám napomáhají k rozvoji slovní zásoby a porozumění.
Rozšiřování slovní zásoby provádíme pomocí jednotlivých témat (zvířata, barvy)
a k jednotlivým tématům se cyklicky vracíme a opakujeme (Kutálková, 2002).
Jucovičová, Žáková (2007) doporučují k rozvoji slovní zásoby tyto hry:
•

„Řekni to jinak“ – Malý dům je... Domeček je...

•

„Na co to je?“ – Sedíme v kruhu a předkládáme reálné předměty, později
obrázky – děti popisují, k čemu dané předměty slouží (např. klíč, nůžky,
šroubovák). V dalších fázích předkládání předmětů či obrázků zaměníme
za předříkávání názvů věcí.

•

„Na básníka“ – S dětmi vymýšlíme rýmy. Zpočátku necháme doplnit děti vhodný
rým do říkanky, věty. Později děti vyhledávají slova, která se rýmují, a na závěr
se snaží rým sami vymyslet (sen–den, les–pes).

•

„Dokonči příběh“ – Děti dokončují krátký příběh, zpočátku jen načatou větu.

•

„Co jsem udělal?“ – S dětmi stojíme v kruhu a předvedeme několik pohybů, děti
se snaží popsat, co se předvádělo.

•

„Jaký je?“ –Předkládáme reálné předměty nebo obrázky, děti odpovídají
na otázku „Jaké to je?“ dalším krokem může být předříkávání pouze názvů věcí
bez zrakové opory.

•

„Jako“ – Utváříme metafory. Předříkáváme věty typu: Sladký jako..., hořký
jako... Děti doplňují vlastní slova.

•

„Nový dům“ – Děti vyzveme, aby popsaly svou představu nového domu nebo
školy, kam by chtěly chodit.

•

„Jak se lidé zdraví“ – Nacvičujeme s dětmi různé druhy pozdravů.

Hry můžeme využít při skupinové terapii, ale jsem i vhodné při individuální intervenci.
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Mlčáková (2011) navrhuje způsoby, kterými podpoříme porozumění a komunikaci
u jedinců s vývojovou dysfázií
-

Zpomalíme své tempo řeči.

-

Otázky i pokyny jsou jednoznačné.

-

Průběžně si ověřujeme, zda nám žák porozuměl.

-

Snažíme se o udržení zrakového kontaktu.

-

Mezi větami, otázkami, které dítěti sdělujeme, ponecháváme určitý čas, protože
potřebuje dostatek času na zpracování sdělených informací.

-

Používáme úroveň řeči o něco rozvinutější, než je úroveň dítěte. Využíváme techniku
mapování, která je popsána výše.

-

Vhodné je počkat na odpověď dítěte, která může být opožděná nebo nepřesná.

-

Dotváříme klidnou, neuspěchanou atmosféru.

-

Postupně zvyšujeme obtížnost otázek, pokynů.

Myslíme si, že vhodné je využít i různých pracovních sešitů a publikací určených k rozvoji
slovní zásoby a rozvoji komunikačních schopností. Na trhu se nachází velké množství
různorodých materiálů, proto jsme vybrali pouze některé. Do této kategorie bychom zařadili
publikaci ŽVANDA A MELIVO: CVIČENÍ NA ROZVOJ SLOVNÍ ZÁSOBY (2018) od Ester
Staré a Milana Starého. V knize nejdeme plno doplňovaček, básniček, úkolů, které mají za
cíl rozvíjet slovní zásobu a jazykový cit. Další vhodnou variantou jsou pracovní listy MLUV
SE MNOU: PRACOVNÍ LISTY PRO ROZVOJ DĚTSKÉ ŘEČI (2014) od Kateřiny
Slezákové. Tyto listy jsou vhodné pro děti, které mají opožděný vývoj řeči, malou slovní
zásobu, řeč nesrozumitelnou pro okolí. Následující publikace POVÍŠ MI TO?: HRAVÉ
ROZŠIŘOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY (2015) od Ester Staré, v které si děti hravě rozvíjí
vyjadřovací schopnosti a slovní zásobu. ŠIMONOVY PRACOVNÍ LISTY 23: ROZVOJ
SLOVNÍ ZÁSOBY (2015) od autorky Marie Těthalové jsou pro děti mezi 3-6 rokem. Jsou
zaměřeny hlavně na podstatná jména, přídavná jména a slovesa. ROZPOVÍDEJ SE 1:
PRAKTICKÁ CVIČENÍ PRO ROZVOJ ŘEČI DĚTÍ VE VĚKU 3-4 LET (2017),
ROZPOVÍDEJ SE 2: PRAKTICKÁ CVIČENÍ PRO ROZVOJ ŘEČI DĚTÍ VE VĚKU 3-4 LET
(2018) od Lucie Krejčové, které jsou zaměřeny na neřečové i řečové oblasti i oblast
výslovnosti. ŘÍKANKY PRO ROZVOJ ŘEČI: JEDNODUCHÉ LOGOPEDICKÉ BÁSNIČKY
S ILUSTRACEMI (2012) jsou vhodnou publikací pro děti s opožděným vývojem řeči nebo
vývojovou dysfázií, které mají problémy s osvojením si písniček a básniček. SLOVA
A OBRÁZKY PRO ROZVOJ DĚTSKÉ ŘEČI (2014), které se zaměřují na oblast artikulace,
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větnou stavbu, skládání slov a hledání slov s opačným významem. CVIČENÍ PRO ROZVOJ
ŘEČI: PREVENCE A NÁPRAVA PORUCH KOMUNIKACE U MLADŠÍCH DĚTÍ (2016)
od Charlotte Lynch a Julia Kidd je kniha plná aktivit, které různými způsoby rozvíjí řeč.
ZÁBAVNÁ LOGOPEDIE: CVIČENÍ NA DOMA I DO ŠKOLKY (2016) od Ireny Šáchové je
zábavnou formou zaměřená publikace na oblast artikulace, řečové dovednosti, vyprávění a
grafomotoriku. MATERIÁLY ZE STRÁNKY LOGOŠÍK, Logošík je internetový e-shop, kde
nalezneme spoustu různých materiálů na rozvoj řeči, které jsou i tematicky rozdělené.
Na trhu existuje velké množství různých materiálů, proto je potřeba pečlivě vybírat, ty,
které jsou pro terapii vhodné.
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PRAKTICKÁ ČÁST
V praktické části autorka charakterizuje vytvořený materiál určený k rozvoji lexikálněsémantické roviny. Autorka také seznámí s procesem tvorby, aplikace a následného
zhodnocení efektivity aplikace tohoto materiálu u čtyř dětí předškolního věku s vývojovou
dysfázií. Tato část zahrnuje čtyři případové studie vybraných jedinců.

8 Metodologie výzkumného šetření
V následující kapitole autorka vymezuje zkoumanou problematiku. Určuje výzkumné
cíle, otázky a použité výzkumné metody.
Přestože je na trhu několik logopedických materiálů pro děti s vývojovou dysfázií,
autorka se domnívá, že by se jejich počet mohl dále rozrůstat.

8.1 Výzkumné cíle
Hlavním cílem výzkumného šetření je:
-

Tvorba logopedického materiálu k rozvoji lexikálně – sémantické roviny u dětí
předškolního věku s vývojovou dysfázií.

Dílčí cíle výzkumného šetření jsou:
-

Navrhnout a vytvořit logopedický materiál

-

Navrhnout a vytvořit hru rozvíjející daný materiál

-

Aplikace a ověření logopedického materiálu

-

Zhodnotit efektivitu aplikace daných materiálů

8.2 Výzkumné otázky
-

Jak děti s vývojovou dysfázií pochopí uvedené instrukce?

-

Jak porozumí vybraní jedinci s vývojovou dysfázií fotografiím v daném materiálu?

-

Do jaké míry přispěje logopedický materiál k rozvoji lexikálně-sémantické roviny?

-

Které cvičení z ověřovacího testu je pro děti s vývojovou dysfázií nejtěžší?
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8.3 Výzkumné metody
V této kapitole budou popsány výzkumné metody, které byly použity během realizace
praktické části diplomové práce. Autorka využila kvalitativního metody výzkumu,
konkrétně pozorování, rozhovor a případovou studii. Dále autorka využila metody
kvantitativního výzkumu, ze kterého využila testovou metodu. Proto se v tomto případě
jedná o kvalitativně-kvantitativní (smíšený) výzkum.

8.3.1 Kvalitativní výzkumné metody
Vychází z fenomenologie, která je zaměřena na subjektivní aspekty chování lidí
(Chráska, 2016). Cílem výzkumu je získat popis zvláštností případů, generovat hypotézy
a rozvíjet teorie o fenoménech světa (Hendl, 2016). Jak je patrné, kvalitativní výzkum
se zabývá explorováním, které se nejčastěji uskutečňuje v přirozených sociálních
podmínkách (ibid.). Kvalitativní výzkum může být ovlivněn zkušenostmi a názory badatele,
čímž se stává více subjektivním oproti kvantitativnímu výzkumu (Chráska, 2016). Výzkum
se může různě vyvíjet, přeměňovat dle okolností (Hendl, 2016). neexistuje jednotná definice
nebo jeho vymezení. Glaser a Corbinová (1989 in Hendl, 2016) vytvořili negativní definici,
která zní takto: „Za kvalitativní výzkum považují jakýkoliv výzkum, jehož výsledků
se nedosahuje pomocí statistických metod nebo jiných způsobů kvantifikace.“
Švaříček (2014) definuje kvalitativní výzkum z mnoha aspektu, ucelená definice
zahrnující všechny pohledy zní takto: „Kvalitativní přístup je proces zkoumání jevů
a problémů v autentickém prostředí s cílem získat komplexní obraz jevů založený
na hlubokých datech a specifickém vztahu mezi badatelem a účastníkem výzkumu. Záměrem
výzkumníka provádějícího kvalitativní výzkum je za pomocí celé řady postupů a metod
rozkrýt a reprezentovat to, jak lidé chápou, prožívají a vytvářejí sociální realitu“ (Švaříček,
2014, s. 17).

8.3.1.1 Pozorování
Pozorování je jednou z velmi častých metod kvalitativního pedagogického výzkumu
(Svoboda, 2012). V kvalitativním výzkumu jde o promyšlené pozorování, při kterém
vnímáme vizuální, audiální, čichové nebo i pocitové vjemy a dopomáhá nám si utvořit
představu o daném prostředí (Hendl, 2016). Průcha, Walterová a Mareš (2001) definují
pozorování „jako sledování nashromážděných jevů, zejména chování osob, průběhu dějů
aj.“ Existují různé formy krátkodobé x dlouhodobé, skryté x otevřené, strukturované,
nestrukturované, umělé x přirozené situace (Hendl, 2016 srovnej Chráska, 2016).
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8.3.1.2 Rozhovor
Jedna z náročných metod získávání dat. Od výzkumníka se očekává citlivost,
koncentrace, porozumění a disciplína, vhodné rozvržení otázek i jejich pořadí a forma
(Hendl, 2016 srovnej Chráska 2016). Chráska (2016) upozorňuje na vhodnější anglický
název „Interview“, které lépe vystihuje podstatu. Definuje interview jako: „metodu
shromažďování dat o pedagogické realitě, která spočívá v bezprostřední komunikaci
výzkumného pracovníka a respondenta“ (Chráska, 2016 s. 176).

8.3.1.3 Případová studie
Hendl (2016) výzkum za využití případové studie je zacílen na podrobný popis
a rozbor jednoho nebo několika málo případů. Zajímá nás charakteristika určité skupiny
nebo daného případu, jeho zachycení problematiky (ibid.). Sbíráme velké množství
od jednoho případu (jedince) (Hendl, 2016). Hendl (2016) vymezuje různé druhy
případových studií. Uveďme si některé z nich. Osobní případová studie je podrobný výzkum
zaměřený na aspekty u jedné osoby. Dalším druhem je studie komunity, která má za cíl
zkoumání jedné nebo více komunit ve městě. Tento druh výzkumu je také znám pod pojmem
sociografie.

8.4 Kvantitativní výzkumné metody
Tento výzkum využívá matematicko-statistických metod (Munduch, 2016). Vychází
z pozitivismu, ve kterém je hlavní myšlenkou existence jedné objektivní reality. (Chráska,
2016). Hendl (2016, s. 59) definuje kvantitativní výzkum takto: „kvantitativní výzkum
probíhá více strukturovaně a používá spíše deduktivní postupy vědecké metody, soustřeďuje
se na popis variability předem definovaných proměnných, které vymezují, co budeme
pozorovat a zachycovat.“ Oproti tomu Chráska (2016, s. 11) vymezuje kvantitativní výzkum
v pedagogice jako: „záměrnou a systematickou činnost, při které se empirickými metodami
zkoumají (ověřují, verifikují, testují) hypotézy o vztazích mezi pedagogickými jevy.“
Vyžadujeme, aby měření byla validní, spolehlivá a verifikovaná (Hendl, 2016).
„Kvantitativní výzkum využívá náhodné výběry, experimenty a silně strukturovaný sběr dat
pomocí testů, dotazníků nebo pozorování“ (Hendl, 2016, s. 42). Jeho výhody spatřujeme
ve stručnosti, přehlednosti a syntetičnosti výsledku (Chráska, 2016).
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8.4.1 Test
„Test můžeme definovat jako zkoušku, úkol, identický pro všechny zkoumané osoby
s přesně vymezenými způsoby hodnocení výsledků a jejich číselného vyjadřování“
(Michalička, 1969 in Chráska, 2016).
Existují různé druhy dělení, nejpoužívanější je dělení na testy osobnosti, testy výkonu
a testy schopností (Chráska, 2016).
Důležitou částí testu jsou testové úlohy. Chápeme je jako otázku, úkol nebo problém
obsažený v testu. Ty mohou být otevřené široké, kdy se čeká rozsáhlá odpověď nebo
otevřené úlohy se stručnou odpovědí. Dalším typem jsou úlohy dichotomické, které dávají
na výběr dvě odpovědi a jedna je správná, následujícím typem jsou úlohy s výběrem
odpovědí. V tomto případě může být jedna správná odpověď nebo nesprávná odpověď nebo
vícenásobná odpověď (Chráska, 2016).

8.5 Výzkumný vzorek
Během hlavního výzkumného šetření – případové studie, bylo osloveno 7 účastníků.
V konečné fázi byly popsány 4 případové studie, z důvodu nenadálého odhlášení vybraných
rodin.

8.6 Výběr účastníků
Kritériem pro výběr účastníků případové studie bylo věkové hledisko a hledisko
z pohledu přidruženého postižení. Účastníci byly ve věku 5-7 let a měli vývojovou dysfázii
bez diagnostikovaných jiných postižení, onemocnění nebo jiné poruchy.

9 Tvorba materiálu a jeho aplikace
Tato kapitola je věnovaná tvorbě logopedického materiálu, kdy autorka popíše proces
tvorby, charakteristiku materiálu a následný průběh aplikace daného materiálu.

9.1 Proces tvorby
Před zahájením tvorby materiálu měla autorka možnost se seznámit s problematikou
vývojové dysfázie během školních průběžných i souvislých praxí. Následně si prohlubovala
své znalosti během dobrovolnické činnosti. Při násleších logopedické intervence, která
probíhala pod vedením klinického logopeda nebo logopeda měla autorka možnost se
seznámit s problematikou a obsahem terapie. Následné konzultace s klinickými logopedy
i učiteli v mateřských školách utvrdily autorku o potřebu daného materiálu. To motivovalo
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autorku k vytvoření logopedického materiálu, který by dopomohl k dalšímu rozvoji dítěte.
Na trhu jsou vhodné i méně vhodné materiály, ale autorka spatřovala nedostatky v nabídce
uceleného komplexu na konkrétní téma. Autorka se chtěla zaměřit převážně na rozvoj slovní
zásoby a porozumění. Právě tato myšlenka vedla k předmětům denní potřeby nebo předměty
v domácnosti. Autorka se rozhodla orientovat na předměty, se kterými je dítě často
v kontaktu a vyskytují se v domácím prostředí. Shledávala v tom pozitivní přínos
v efektivitě komunikace s ostatními jedinci při každodenních situacích. Rozšířená slovní
zásoba by pomohla budovat vztah mezi jedinci při společných aktivitách, při kterých by
uplatnili daný slovník. Před zahájením tvorby si autorka prostudovala dostupné materiály
a rozhodla se vytvořit logopedický materiál – obrázkový slovník a následně hru vycházející
ze slovníku.

Shrnutí – proces tvorby
Období

Činnost

květen, červen 2018

Četba literatury, hledání podobných materiálů

červenec, srpen 2018

Focení a úprava fotografií kuchyňského nádobí
Finální výroba obrázkového slovníku, hledání

září, říjen 2018

rodin

prosinec 2018, leden 2019

Tvorba kvarteta, hledání rodin

únor, březen 2019

Ověřování materiálu v rodinách

březen, duben 2019

Výsledky a porovnávání

Tabulka 2 Shrnutí procesu tvorby diplomové práce

9.2 Charakteristika materiálu
Logopedický materiál se skládá ze dvou částí. Vytváření bylo velmi časově náročné
jak z hlediska vytvoření, ale i zpracování.
Prvním hlavním materiálem je obrázkový slovních kuchyňských potřeb. Autorka
vybrala tuto oblast z důvodů výše popsaných. Obrázky jsou tvořeny z fotografií konkrétních
předmětů. Každá fotografie je samostatná kartička s názvem daného kuchyňského náčiní.
Fotografie jsou digitálně upravené a vytisknuté na tvrdém fotografickém lesklém papíře.
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Celkový počet kartiček je 72. Z důvodu prodloužení životnosti jsou kartičky zasunuty
v průhledné plastové fólii, která má okénka pro každou kartičku zvlášť. Celkový počet na
stránce velikosti A4 je 9 kartiček. Obrázek zvolený na titulní straně obrázkového slovníku
byl zvolený ze stránky www.pixabay.com a nevztahují se na ně autorská práva. Ostatní
fotografie autorce pomohl vytvořit její bratr. V materiálu nejsou použity jiné obrázky
či fotografie z jiných zdrojů. Autorka se snažila o jasné zobrazení s použitím stejného
pozadí. Pozadí zvolila tmavě šedé barvy. Takto učinila z důvodu, že mnoho kuchyňského
nádobí je bílé barvy a mohlo by na bílém či světlém pozadí splývat. Popisky jednotlivých
předmětů ověřila autorka ve slovníku spisovné češtiny. Z důvodů však často běžně
nepoužívaných názvů autorka, po konzultaci se svou vedoucí diplomové práce, zvolila
varianty, které jsou užívány v běžné komunikaci. Takto se rozhodla i na základě toho, že by
se spisovný název v rodinách nepoužíval, a proto by to z hlediska efektivnosti komunikace
ztrácelo význam. Autorka si je vědoma možných regionálních odlišností.
Materiál je vytvořen pro terapii u dětí s vývojovou dysfázií, ale je vhodný i u jiných
oblastí narušené komunikační schopnosti. Je ho také možno využít u dospělých klientů,
protože je věkově neutrální.
Druhým doplňkovým materiálem je logopedická hra – kvarteto. Ta zabrala autorce
nejvíce času z důvodu potřebné spolupráce s tiskárnou, která vytvořila dané karty. Kvarteto
autorka zvolila z několika důvodů. Prvním důvodem bylo praktické procvičení slovní
zásoby, druhým důvodem se stala možnost pojmenovat předmět stejně, ale fotografie jsou
rozdílné. Autorka během zmíněných praxí pocítila obtíže se zafixováním si pojmu k danému
obrázku/fotografii a neschopnosti generalizace. Proto autorka sestavila osm čtveřic nádobí,
které se vizuálně liší. Pro kontrolu správnosti jsou v rohu karet umístěna písmena a čísla,
která jsou i barevně odlišena. Hru doplnila o pokyny, jak dodržet oficiální pravidla doplněná
o povinné slovní komentáře. Také hru rozšířila o návrh jiného způsobu využití. Ten spočíval
v hledání karet na slovní instrukci.
Pro ověřené efektivity materiálu autorka sestavila test, který se skládal ze tří testových
oblastí. V příloze č. 1 se nachází celé znění testu. V první testové úloze „Co je to za
předmět?“ se nachází otázky, které ověřují úroveň aktivní slovní zásoby. Úkolem dítěte bylo,
říct, jak se konkrétní předmět jmenuje. Takto tam bylo na pojmenování celkem pět kusů
kuchyňského nádobí. V druhé testové úloze „K čemu se to používá?“ bylo cílem zjistit, jestli
dítě ví, co se s daným předmětem dělá, k čemu se používá. Opět bylo použito celkem pět
otázek. V poslední části se nacházela testová úloha „Najdi mi“, která zjišťovala úlohu
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pasivní slovní zásoby. Před dítětem autorka vytvořila řadu předmětů a dítě mělo ukázat, kde
se nachází jmenovaný předmět. Testové úlohy byly zvoleny tak, aby v první části dítě
neodradily a motivovaly ho pokračovat dále. Prostřední část byla ze všech nejtěžší, protože
nešlo pouze o pojmenování ale o popsání, co se s daným kuchyňským nádobím dělá.
Poslední byly zvoleny opět otázky lehčího charakteru. Ty měly dítě povzbudit, aby nedošlo
k pocitu, že dítě selhává.

Obrázek 4 Ukázka titulní strany

9.3 Průběh aplikace
Dle předem vybraných kritérií, které si autorka určila, vyhledala rodiny, které mají děti
pouze s vývojovou dysfázií a odpovídají věkovému rozmezí 5–7 let. Následovala schůzka,
kdy proběhlo vstupní testování slovní zásoby a porozumění s výše uvedeným testem.
Následné ukázání a zacvičení materiálu do rodiny. V druhé polovině setkání byl rozhovor
o dítěti. Rodiny dostaly materiál na dobu 6 týdnů, která by měla být dostatečně dlouhá, aby
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se projevily případně nově nabyté pojmy. Po uplynutí stanovené doby, proběhlo poslední
setkání, kdy autorka ověřovala, zdali se změnila slovní zásoba a porozumění či nikoliv.
K tomu využila opět metodu testu. Následně přišlo období analýzy a srovnávání výsledků.
Autorka v testu hodnotila, jestli dítě předmět pojmenuje, řekne, k čemu se dané nádobí
používá a vybere z řady předmětů ten pravý. Hodnotící škálou se autorka nechala inspirovat
u autorů Seidlová Málková, Smolík v instrukcích testu „Administrace testů slovní zásoby,
porozumění jazyku a gramatice“ v části věnované slovníku. Autorka stanovala škálu takto:

DRUH ODPOVĚDI

BODY

Správná odpověď bez nápovědy

2 body

Správná odpověď s nápovědou

1 bod

Nesprávná nebo žádná odpověď

0 bodů

Tabulka 3 Kritéria hodnocení testu

Za správnou odpověď autorka považuje pojmy, které jsou uvedené ve výše zmíněném
slovníku, tedy například hrnec, lžíce, prkénko. Zdrobněliny názvů, gramatické chyby
ve smyslu špatného skloňování a artikulační nepřesnosti autorka počítá jako správnou
odpověď. Děti mohly získat maximální počet bodů, a to 30 bodů.
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10 Případové studie
Tato kapitola je věnovaná čtyřem případovým studiím. Genderové rozdělení je jedna
holka a tři kluci. Z důvodů ochrany osobních údajů a věku dětí byla jejich jména změněna.
Všechny informace použity v případových studií jsou získány z rozhovorů s rodiči.

10.1 Případová studie č. 1
Jméno: Alice
Věk: 5 let
Diagnóza: Vývojová dysfázie (stanovená psychologem)
Mateřská škola: soukromá mateřská škola běžného typu
S dívkou a její maminkou se autorka sešla na neutrálním místě. Podařilo se najít
klidné místo, kde nedocházelo k rozptylování okolním prostředím.
Diagnózu vývojové dysfázie má stanovou psychologem, jak již výše zmíněno. Dříve
byla vedena pod diagnózou opožděný vývoj řeči. Dochází k logopedce na soukromém
pracovišti, která se také přiklání k vývojové dysfázii. K dalšího specialistu nenavštěvuje.
Je členkou pěveckého kroužku, keramiky a kroužku výtvarného tvoření v minulosti cvičení
Sokol.
Z anamnestických údajů získané od matky dítěte se autorka dozvěděla, že Alice
začala později chodit, zhruba v roce a půl. Následně řeč byla také opožděná. V prvních
okamžicích si mysleli, že nemluví, protože se nedostane ke slovu. Má bratra s velkým
slovním apetitem. To se ale ukázalo jako nesprávná úvaha. Řeč se nastartovala a stále
se rozvíjí. V rámci sociální oblasti je popisována (učitelkami mateřské školy) spíše jako
pozorovatel. Ráda vyhledává pozornost dospělé osoby, ale mezi dětmi je oblíbená a má
své kamarády. Dochází do soukromé mateřské školy, kde je snížený počet dětí. Konkrétně
v její třídě na 18 dětí.
Matka se zmínila, že velké motorické pokroky udělala během návštěv kroužku Sokol,
který je obdobou školní tělesné výchovy. Má velmi dobrou vizuální paměť. Problémy však
nastávají při zapamatování si básniček. Momentálně se to lepší. Matka celkově zhodnotila,
že se zlepšuje ve všech oblastech.
Během společné doby si autorka všimla určitých artikulačních nepřesností a také
mírné projevy repetic.
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Už při seznámení byla dívka otevřená a počáteční ostych téměř nebyl znát. Během
přípravy pomůcek autorka navázala s Alicí úvodní rozhovor. Alice vyprávěla o mateřské
škole, kamarádech a oblíbených hračkách. Dále přišlo vysvětlení, co se bude dít. Prošly se
všechny úkoly, které hned pochopila.
Během samotného testování bylo znát, že ji těší, že zná správné odpovědi. Pokud si
nebyla jistá, občas se natočila na matku, aby ji napověděla. Pokud nevěděla, často používala
větu „Už si nepamatuji“. Nebála se komunikovat. Bylo vidět, že se cítí důležitě ve své roli.
Seděla hezky na židli, nevrtěla se, nehrála si s jinými věcmi.
V první části testu určila první dva předměty správně. Následně prkénko určila jako
destičku a po vyzvání, si nemohla vzpomenout na jiný název. Konvici na čaj označila jako
konev. Bez známek zaváhání odpověděla, že se jedná o pánvici. Z této části získala celkem
4 body. V druhé oblasti, zaměřené na porozumění, odpověděla na otázku „Z čeho jíš
polévku?“ „z talíře“, byla však potřeba nápovědy. Otázku „Čím rozválíš těsto?“ bylo potřeba
doplnit o nápovědu. Ta spočívala v motorickém předvedení, co se s daným předmětem dělá.
Díky tomu správně odpověděla. S otázkou „Čím krájíme jídlo?“ problém neměla. Na otázku
„V čem upečeme buchtu?“ neznala odpověď ani po použití nápovědy. Poslední otázkou byla
„Čím zakryjeme hrnec?“, na tu odpověděla „Hadrou“. V tomto cvičení získala celkem
4 body. V posledním cvičením, prověřujícím pasivní slovní zásobu, přehodila hrnec
s miskou. Tak učinila bez zaváhání. Pravděpodobně si svou chybu uvědomila při hledání
misky, ale věděla, že ji už určila jako hrnec. Projevilo se určité zaváhání nad popisovanými
předměty. Následně tedy získala 6 bodů.
Pro lepší znázornění autorka přikládá tabulku s výsledky.
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TEST – vstupní
1. Co je to za předmět?
Odpověď

Poznámky

Hrnek

Hrneček

Bez zaváhání

Lžíce

Lžička

Bez zaváhání

Prkénko

Destička

Konvice na čaj

Konve

Bez zaváhání

Pánev

Pánvice

Bez zaváhání

Bez zaváhání; Jiný název
nezná

Body

4

Body

4

2. K čemu se to používá?

Odpověď

Poznámky

Z čeho jíš polévku?

Talíř

Nápověda

Čím rozválíš těsto?

Válečkem

Nápověda

Čím krájíme jídlo?

Nožem

Bez zaváhání

V čem upečeme buchtu?

Už si nepamatuji

Čím zakryjeme hrnec? / Co patří
na hrnec?

Hadrou

Ani přes nápovědu
nevěděla
Nápověda

3. Najdi mi:
Odpověď

Poznámky

Hrnec

Miska

2 s zaváhání

Solničku

Solnička

Bez zaváhání

Struhadlo

Struhadlo

Bez zaváhání
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Vidličku

Vidlička

Bez zaváhání

Misku

Hrnec

3 s váhání

Body
Celkový počet bodů

14

Druhé setkání proběhlo na jiném místě než setkání první. Pro dívku přirozené
prostředí, u ní doma. Dívka se díky tomu chovala velmi přirozeně, byla veselá, spontánní.
Nebyl žádný ostych nebo nervozita. Ukazovala výrobky z výtvarného kroužku a poté se
začalo s testováním.
První část měla nyní o polovinu bodů lepší než v testu vstupním. Správně označila
hrníček, lžíci a konvici na čaj. Prkénko v tentokrát označila jako pánvičku, i přes matčinu
nápovědu reálným předmětem. Ve vstupním testu prkénko označila jako destičku, to by
mohlo být označeno jako správně v případě uznání regionálního nářečí. Za tuto část získala
8 bodů. V druhé oblasti testu měla za úkol odpovídání na otázky. Na dotaz „Z čeho jíš
polévku?“ odpověděla „lžící“. Otázku „Čím rozválíš těsto?“ bylo potřeba doplnit
nápovědou, kdy následně odpověděla „podložka“. Otázky „Čím krájíme jídlo?“ a „Čím
zakryjeme hrnec?“ nečinily problém. Obtíže měla při otázce „V čem upečeme buchtu?“,
na kterou odpověděla „v peci“. Po následné nápovědě vypověděla, že se jedná o hrnec.
Získala 4 body. Poslední část na pasivní slovní zásobu měla bez zaváhání správně. Celkově
za tento test dosáhla 22 bodů. Matka dodává, že si uvědomila, že je potřeba slovní zásobu
více procvičovat.
Rodina materiál hodnotí kladně. Do příště by doplnili obrázky o lepší 3D proporce,
které nyní nejsou nejvhodnější a dítě to mnohdy klame. Dále by doporučili názvy předmětů
psát velkým tiskacím písmem. Případně rozlišit barevně samohlásky a souhlásky po vzoru
Elkonina.
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TEST – výstupní
4. Co je to za předmět?
Odpověď

Poznámky
Lehké zaváhání, sama se

Hrnek

Hrneček

Lžíce

Lžička

Bez zaváhání

Prkénko

Pánvička

Nápověda, jiný název nezná

Konvice na čaj

Konvice na čaj

Bez zaváhání

Pánev

Pánvička

Bez zaváhání

ihned opravila

Body

8

5. K čemu se to používá?

Odpověď

Poznámky

Z čeho jíš polévku?

Lžící

Bez zaváhání

Čím rozválíš těsto?

Podložka

Čím krájíme jídlo?

Nožem

V čem upečeme buchtu?

V peci (hrnec)

Čím zakryjeme hrnec? / Co patří
na hrnec?

Nápověda, jiný název
nezná
Bez zaváhání
Nápověda, po nápovědě
řekla hrnec

Poklička

Bez zaváhání

Body
6. Najdi mi:
Odpověď

Poznámky

Hrnec

Hrnec

Bez zaváhání

Solničku

Solnička

Bez zaváhání
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Struhadlo

Struhadlo

Bez zaváhání

Vidličku

Vidlička

Bez zaváhání

Misku

Miska

Bez zaváhání

Body
Celkový počet bodů
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10.2 Kazuistika č. 2
Jméno: Boris
Věk: 6 let
Diagnóza: Vývojová dysfázie (stanovena klinickým logopedem)
Mateřská škola: běžná mateřská škola státního typu
S chlapcem se autorka setkala v jeho přirozeném prostředí, doma. Z počátku byl
chlapec nesmělý, ale během chvíle nervozita opadla.
Rodina s chlapcem dochází ke klinické logopedce, v jiné pravidelné péči odborníků
není. V rámci Soukromé Kliniky LOGO dochází na kroužky, které jsou věnované dětem
s vývojovou dysfázií. V minulosti zde také absolvoval cyklus ergoterapie, která mu byla
doporučena z důvodu deficitů v motorice. V mateřské škole navštěvuje kroužek Sportík
a cvičí dětskou jógu.
Boris začal chodit v 16 měsících roku života. Již během této doby cvičili Vojtovu
metodu. Velký zlom nastal minulé léto, kdy začal jezdit na kole, plavat, bruslit. Rodina to
připisuje výše zmíněné ergoterapii, ale také díky kroužkům navštěvujících v mateřské škole.
Jemnou motoriku má nyní dobrou. Z pozorování může autorka zhodnotit správné držení
tužky.
V rámci zrakového vnímání dokáže rozlišit, co do řady nepatří a proč. Problémy mu
činí prostorové vnímání, rozlišování reverzních tvarů. V rámci určování barev mu dělá
problém rozlišit tmavý a světlý odstín téže barvy.
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Mírné nedostatky jsou u rozlišování zvukově podobných hlásek a rozkládání slov
na slabiky. Nyní již určí první slabiku ve slově. Sám si prozpěvuje, ale obtíže jsou
v zapamatování básničky. Svou adresu i jméno si pamatuje.
Slovní zásoba je velmi ovlivněna zájmem dítěte. Objevují se obtíže s porozuměním
instrukcím, či delším větným celkům. V řeči se občas objevily dysgramatismy. Sám
projevuje snahu, chce vyplňovat předškolní úlohy, zajímá se o abecedu. Umí se podepsat.
Již při příchodu společně s jeho sestrou ukazovali své hračky a nový pokojíček. Tuto
chvíli autorka využila k vhodnému navození prvního kontaktu. Následně si připravila
pomůcky a začala s testováním.
Během testování nebyl nervózní, pouze nevěděl, co ho doopravdy čeká. Seděl klidně.
Pouze v případech nejistoty byl u něj znát motorický neklid. Houpal se nebo poposedával.
Úkoly ho však bavily a po skončení testování chtěl stále pokračovat. Jako jediný často
využíval vycpávková slova typu ehm, hmm apod. Udržoval zrakový kontakt.
V první otázce na aktivní slovní zásobu odpovídal správně. Pouze v případě prkénka,
které určil jako tác na krájení. V tomto a následujícím bodě, využil vycpávkových slov typu
ehm. Ve svých odpovědích často používal zdrobněliny. Dosáhl 8 bodů. Výsledky druhé části
byly rozdílné. Byla potřeba nápovědy u otázek „Z čeho jíš polévku?“, a „Čím zakryjeme
hrnec? / Co patří na hrnec?“. Na otázku „Z čeho jíš polévku?“ ani po použití nápovědy název
nevěděl. „V čem upečeme buchtu?“ odpověděl „Peku“. Na otázku „Čím zakryjeme hrnec? /
Co patří na hrnec?“ nevěděl odpověď vůbec. V poslední oblasti neměl problémy. Pasivní
slovní zásoba je v tomto případě nejlepší. Všechno ukázal správně, bez potřeby nápovědy.
Nezaznamenala jsem ani prodlevy. Pro lepší grafické znázornění přikládám výsledky
vstupního testu v tabulce.

TEST – vstupní
1. Co je to za předmět?
Odpověď

Poznámky

Hrnek

Hrníček

Bez zaváhání

Lžíce

Lžička

Bez zaváhání

Prkénko

Tác na krájení

Prodleva – vycpávková slova
ehm…
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Konvice na čaj

Konvička na čaj

Pánev

Pánvička

Prodleva – vycpávková slova
ehm…
Bez zaváhání

Body

8

2. K čemu se to používá?

Odpověď

Poznámky

Z čeho jíš polévku?

Z talíře

Nápověda, prodleva 3 s

Čím rozválíš těsto?

Válečkem

Prodleva 3 s

Čím krájíme jídlo?

Nožem

V čem upečeme buchtu?

Peku

Bez zaváhání

Bez odpovědi

Nápověda

Čím zakryjeme hrnec? / Co patří
na hrnec?

Prodleva 2 s, použil vycpávková
slova ehm…

Body

5

Body

10

3. Najdi mi:
Odpověď

Poznámky

Hrnec

Hrnec

Bez zaváhání

Solničku

Solnička

Bez zaváhání

Struhadlo

Struhadlo

Bez zaváhání

Vidličku

Vidlička

Bez zaváhání

Misku

Miska

Bez zaváhání

Celkový počet bodů
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Druhé setkání opět probíhalo v jeho domácím prostředí. Jelikož už autorku dříve viděl,
zmizel počáteční ostych. Chlapci se z počátku nechtělo, ale nakonec ochotně spolupracoval.
Neustále udržoval zrakový kontakt, který přerušoval pouze ve chvílích, kdy se díval
na předměty. Autorka nezpozorovala žádné známky nervozity. Seděl klidně a naslouchal
tomu, co říká.
Během testování již nepoužíval vycpávková slova. V první části zaměřené
na pojmenování předmětů se zlepšil o 2 body, kdy správně určil prkénko. Ve vstupním testu
prkénko označil jako tác na krájení. V této oblasti nebyla potřeba nápovědy ani autorka
nezaznamenala zaváhání. V druhé části, kdy mu byly pokládány otázky, zaznamenala
autorka opět zlepšení, hlavně ve výbavnosti názvů kuchyňských potřeb a rychlosti odpovědí.
Oproti vstupnímu testu neměl problém s rychlým odpovídáním. V této oblasti získal
o 3 body více. Nebyla potřeba nápovědy ani se nevyskytovaly prodlevy. Špatně odpověděl
pouze v případě otázky „V čem upečeme buchtu?“, kdy odvětil pekáč. V poslední části, která
se zabývala pasivní slovní zásobou, neměl problémy. Na všechny předměty ukázal správně
bez přemýšlení. Pasivní slovní zásoba byla výsledky shodná se vstupním testem. Celkově
získal 28 bodů.
Rodina materiál hodnotila kladně, i přes nevalný zájem chlapce, který by si spíše přál
auta. Během testovacího doby se u chlapce zvětšila slovní zásoba. Používal více slov než
před daným obdobím. Kladně rodina hodnotila i přiložené kvarteto, které rádi hráli.
Pro lepší grafické znázornění autorka přikládá výsledky výstupního testu v tabulce.
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TEST – výstupní
1. Co je to za předmět?
Odpověď

Poznámky

Hrnek

Hrníček

Bez zaváhání

Lžíce

Lžička

Bez zaváhání

Prkénko

Prkýnko

Bez zaváhání

Konvice na čaj

Konvička

Bez zaváhání

Pánev

Pánvička

Bez zaváhání

Body

10

2. K čemu se to používá?

Odpověď

Poznámky

Z čeho jíš polévku?

Z talíře

Bez zaváhání

Čím rozválíš těsto?

Válečkem

Bez zaváhání

Čím krájíme jídlo?

Nožem

Bez zaváhání

V čem upečeme buchtu?

Pekáč

Čím zakryjeme hrnec? / Co patří
na hrnec?

2 s prodleva, jiný název si
nevzpomněl

Pokličkou

Bez zaváhání

Body
3. Najdi mi:
Odpověď

Poznámky

Hrnec

Hrnec

Bez zaváhání

Solničku

Solnička

Bez zaváhání

Struhadlo

Struhadlo

Bez zaváhání

Vidličku

Vidlička

Bez zaváhání
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Misku

Bez zaváhání

Miska

Body

Celkový počet bodů

28

10.3 Kazuistika č. 3
Jméno: Čeněk
Věk: 5 let
Diagnóza: Vývojová dysfázie smíšená
Mateřská škola: běžná mateřská škola státního typu
S chlapcem setkání proběhlo u jeho rodiny doma. Od začátku byl velmi
bezprostřední a autorka nezaznamenala žádný ostych.
Psycholog diagnostikoval vývojovou dysfázii expresivní a logoped stanovil
vývojovou dysfázii smíšenou. Obě vyšetření proběhla v květnu 2018. Rodiče se však
shodují, že nastal velký pokrok a chlapec se výrazně zlepšil. Ve volném čase hraje tenis.
Pravidelně dochází na logopedii.
V minulosti byla jeho hrubá motorika na nižší úrovni. Při běhu i chůzi byl
tzv. rozházený. Nyní mu nedělá problém kolo, lyže nebo tenis. Rodina se shodla, že díky
tenisu udělal pokrok v motorice. Umí stříhat, natrhat papírky, malovat, ale není to jeho
oblíbená činnost.
Na obrázku dokáže určit rozdíly, pravolevá orientace je také v pořádku. Dle slov rodičů
nemá problémy ve sluchovém rozlišování. V rámci matematické představivost určí
méně x více a učí se i určování hodin, kde se zatím plete čtvrt a třičtvrtě.
Zhruba od 4 let využíval systém VOKS, který mu velmi pomohl a dobře na něj reagoval.
Díky tomu se posunula slovní zásoba i následný vývoj řeči. Obsah věty občas mimo téma,
mírné obtíže ve skloňování nebo správném slovosledu. V minulosti dělaly problém
předložky. Potřebuje se soustředit, aby řekl to, co potřebuje. Narušená je i pozornost.
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V minulých letech docházel do soukromé mateřské školy, kde byl snížený počet žáků.
Od září navštěvuje státní mateřskou školu. Přechod nebyl dramatický. Čeněk byl přijat
kolektivem a nemá žádný problém. Je lítostivější, uvědomuje si, že je pomalejší oproti
ostatním.
Chlapec, jak jsem výše zmíněno, nebyl nervózní. Hned mi začal o sobě vyprávět a byl
zvědavý, co se bude dít.
Během testování byl sebejistý bez známek nervozity nebo studu. Byl mírně motoricky
neklidný, poposedával. Většinu výpovědí doprovázel větami typu: „To je lehké.“ „Tak to
vím.“
V první oblasti, která byla zacílen na aktivní slovní zásobu, měl problémy pojmenovat
hrnek, který označil jako hrnec. U prkénka použil opis „na tom se krájí“, ale na název si
nevzpomněl. Pánev ani přes použití nápovědy nevěděl. Ostatní pojmenoval správně. V druhé
části na otázku „Z čeho jíš polévku?“ odpověděl „z lžičky“. „Čím rozválíš těsto?“ řekl
„podložka“ po nápovědě odpověděl váleček. Na otázku „V čem upečeme buchtu?“
odpověděl bez rozmýšlení v troubě. Následně jsem se použila nápovědu, ale název nevěděl.
„Poklička“ odpověděl až po užití nápovědy na otázku „Čím zakryjeme hrnec? / Co patří
na hrnec?“. Ve třetí části ukazoval předměty na vyzvání bez problému. Pouze v případě
solničky zaváhal a ujistil se otázkou. Celkově se mu podařilo získat 18 bodů.

TEST – vstupní
1. Co je to za předmět?
Odpověď

Poznámky

Hrnek

Hrnec

Bez zaváhání

Lžíce

Lžička

Bez zaváhání

Prkénko

Na tom se krájí

Bez zaváhání

Konvice na čaj

Konvička

Bez zaváhání

Pánev

Bez odpovědi

Ani po použití nápovědy
nevěděl

Body
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2. K čemu se to používá?

Odpověď

Poznámky

Z čeho jíš polévku?

Z lžičky

Bez zaváhání

Čím rozválíš těsto?

(podložka) váleček

Nápověda

Čím krájíme jídlo?

Nožem

Bez zaváhání

V čem upečeme buchtu?

Troubě

Čím zakryjeme hrnec? / Co patří
na hrnec?

Ani přes nápovědu
nevěděl

Poklička

Nápovědy

Body

4

3. Najdi mi:
Odpověď

Poznámky

Hrnec

Hrnec

Bez zaváhání

Solničku

Solnička

Struhadlo

Struhadlo

Bez zaváhání

Vidličku

Vidlička

Bez zaváhání

Misku

Miska

Bez zaváhání

zaváhání, ujistil se
otázkou „Solnička?“

Body

Celkový počet bodů

18

Druhé výstupní testování probíhalo v jeho přirozeném domácím prostředí. Chlapec
zrovna dojídal jídlo a díval se na televizi. To způsobilo, že nechtěl z počátku pracovat a chtěl
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pokračovat v dosavadních činnostech. Následně souhlasil s testováním. Během toho
se neustále otáčel, vrtěl, ale odpovídal na otázky, případně ukazoval. Maminka zhodnotila
jeho stav jako únavu z mateřské školy a taky byl po nemoci. Nervozita se u něj neprojevila.
První část testování měl oproti výstupnímu hodnocení lepší o 3 body. V prvním případě
označil hrnek jako hrnec. Maminka ho opravila a on správně odpověděl hrníček. Opravu
hodnotím stejně jako by to byla nápověda. Prkénko pojmenoval jako prkno, což je zlepšení
oproti minulému opisu. Ostatní předměty pojmenoval správně bez zaváhání. Část „K čemu
se to používá?“ opět doprovázelo zlepšení. Zde získal 6 bodů oproti vstupnímu testu, kde
dosáhl 4 bodů. Na otázku „Z čeho jíš polévku“ odpověděl z misky a následně mi popsal, jak
ta miska vypadá. Název talíř však nevěděl. Maminka upozornila, že doma talíře nepoužívají
a jí z misky. Dále špatně odpověděl už jen na otázku „V čem upečeme buchtu?“ odpověděl
„v troubě“. Po použití nápovědy si ani tak nemohl vzpomenout. Tato odpověď se shoduje
s odpovědí ve vstupním testu. Další odpovědi na otázky měl správně. Poslední úkol měl
naprosto správně bez známek zaváhání. Celkově získal 23 bodů, což je zlepšení oproti
vstupnímu testování.
Rodina hodnotila materiál kladně. Hodně využívali fotografie a k nim hledali reálné
předměty v jejich kuchyni, což považuji za velmi efektivní hru. Přiložené kvarteto, bohužel
neměli čas vyzkoušet.
Pro lepší grafické znázornění přikládá autorka tabulku s výsledky z výstupního testu.

TEST – výstupní
1. Co je to za předmět?
Odpověď

Poznámky

Hrnek

(Hrnec) hrneček

Opravení od maminky

Lžíce

Lžička

Bez zaváhání

Prkénko

Prkno

Bez zaváhání

Konvice na čaj

Konvice

Bez zaváhání

Pánev

pánvička

Bez zaváhání

Body

82

7

2. K čemu se to používá?

Odpověď

Poznámky
Bez zaváhání; doma

Z čeho jíš polévku?

Z misky

Čím rozválíš těsto?

Válečkem

Bez zaváhání

Čím krájíme jídlo?

Nožem

Bez zaváhání

V čem upečeme buchtu?

V troubě

Čím zakryjeme hrnec? / Co patří
na hrnec?

nepoužívají talíř

Ani přes nápovědu
nevěděl

Pokličkou

Bez zaváhání

Body

6

Body

10

3. Najdi mi:
Odpověď

Poznámky

Hrnec

Hrnec

Bez zaváhání

Solničku

Solnička

Bez zaváhání

Struhadlo

Struhadlo

Bez zaváhání

Vidličku

Vidlička

Bez zaváhání

Misku

Miska

Bez zaváhání

Celkový počet bodů

23
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10.4 Kazuistika č. 4
Jméno: Dan
Věk: 5 let
Diagnóza: vývojová dysfázie, opožděný vývoj řeči, dyslálie (stanovena klinickým
logopedem)
Mateřská škola: státní mateřská škola – logopedická třída
S dítětem se opět autorka setkala pro něj v přirozeném prostředí. Byl nervózní, ale
spolupracoval bez problémů.
Má diagnostikovanou vývojovou dysfázii. Je v péči logopeda a psychologa.
Pokud se něco učí, trvá mu to déle než vrstevníkům. Na kole se také již naučil.
Kreslení ho baví, ale je hodně pečlivý, což někdy spíše na škodu. Čáry jsou přerušované,
několikrát obtahované.
Má velký zájem o čísla. Již dokáže počítat do čtyřiceti. Čísla dokáže napsat. Rád
spojuje číslo a určitý počet předmětů v pracovních listech. Některá jsou však zrcadlově
převrácená. V řadě reverzních obrázků, dokáže určit správný výsledek. Obtíže má
i v rozdílech světlého a tmavého odstínu téže barvy.
Před rokem začal mluvit i ve větách. Má problémy s porozuměním. Rozumí
jednoslovným i dvouslovným instrukcím, trojslovné instrukce jen zřídka. Obtíže jsou
i v používání předložek. Učí se rozlišovat první hlásku ve slově.
Oblíbenou aktivitou jsou hry. V počátku byl problém s porozuměním podstaty hry,
ale nyní bez problémů. S rodinou hrají různé vzdělávací hry jako určování povolání, dobble,
Minilük, puzzle. Snaží se o poznávání hodin, ale stále velmi nepřesné určení.
Je lítostivější, často pláče. Od Vánoc 2018 je bez plenek. Pro svého mladšího bratra
se snaží být velkým vzorem, což je posouvá stále dopředu.
Během testování bylo vidět, jak se se cítí důležitý. Což mu hodně pomohlo se
sebevědomím a ke konci bylo vidět, jak ho to baví. Seděl nehnutě. Občas udržoval zrakový
kontakt s matkou, když si ujišťoval správnou odpověď. Byl tichý a mluvil pouze na vyzvání.
V první části testování, věnované na aktivní slovní zásobu, získal 2 body. Špatně
odpověděl na prkénko, které označil jako tác. Následně místo pojmenování, použil opis „to
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je na čaj“ místo konvice na čaj. Pojmenovat pánev neuměl. V druhé části na otázky
odpovídal s neúspěchem. „Z čeho jíš polévku“ odpověděl „rajskou“. „Čím rozválíš těsto?“
odpověděl „válečem“. „Na buty“ odpověděl na otázku „V čem upečeme buchtu?“. „Čím
zakryjeme hrnec? / Co patří na hrnec?“ neznal odpověď. Pasivní slovní zásobu měl bez
problému, neobjevily se ani známky zaváhání. Celkově získal 16 bodů.
Pro přehledné grafické znázornění autorka přikládá tabulku s výsledky.

TEST – vstupní
1. Co je to za předmět?
Odpověď

Poznámky

Hrnek

Hrníček

Bez prodlevy

Lžíce

Lžička

Bez prodlevy

Prkénko

tácek

Mírné zaváhání

Konvice na čaj

To je na čaj

Váhání, nejistý si odpovědí

Pánev

Bez odpovědi

Nápověda

Body

4

Body

2

2. K čemu se to používá?

Odpověď

Poznámky

Z čeho jíš polévku?

Rajskou

Bez zaváhání

Čím rozválíš těsto?

Válečem

4 s prodleva

Čím krájíme jídlo?

Nožem

Bez prodlevy

V čem upečeme buchtu?

Na buty

3 s prodleva

Bez odpovědi

Nápověda

Čím zakryjeme hrnec? / Co
patří na hrnec?

3. Najdi mi:
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Odpověď

Poznámky

Hrnec

Hrnec

Bez zaváhání

Solničku

Solnička

Bez zaváhání

Struhadlo

Struhadlo

Bez zaváhání

Vidličku

Vidlička

Bez zaváhání

Misku

Miska

Bez zaváhání

Body

Celkový počet bodů

16

Druhé setkání probíhalo opět ve stejném prostředí jako při vstupním testu. Chlapec
se těšil a byl veselý. To byl velký pokrok od minulého setkání, kdy byl plachý. Nejevil
známky nervozity. Při chystání věcí, ihned začal pojmenovávat předměty.
V první části bylo velké zlepšení. Odpovídal jasně, správně bez zaváhání. Pouze
u prkénka proběhla 5 s prodleva a pánev pojmenoval jako pávev. Za toto cvičení získal
8 bodů, což je o 4 body více než ve vstupní testu. Na odpovídal také správně. Zde na otázku
„V čem upečeme buchtu?“ odpověděl v troubě. Po použití nápovědy, však správnou
odpověď neznal. Získal 8 bodů. Poslední části měl celou správně, bez potřeby nápovědy
nebo známek zaváhání. Celkově získal 26 bodů.
Rodina velmi používala logopedický materiál. Přiložené kvarteto nosili stále s sebou
a využívali ho na mnoho způsobů. Během testovacího období chlapci stoupla výrazně slovní
zásoba. Pokrok si velmi pochvaluje matka. Již rozlišuje určité kuchyňské předměty, což
předtím nedělal. Chlapec se však velmi posunul oproti vstupnímu vyšetření i v oblasti
gramatiky.

TEST – výstupní
1. Co je to za předmět?

Hrnek

Odpověď

Poznámky

Hrnek

Bez prodlevy
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10

Lžíce

Kovová lžička

Bez prodlevy

Prkénko

prkénko

Prodleva 5 s

Konvice na čaj

Konvice na čaj

Bez zaváhání

Pánev

pávev

Bez zaváhání

Body

8

Body

8

2. K čemu se to používá?

Odpověď

Poznámky

Z čeho jíš polévku?

Z talíře

Bez zaváhání

Čím rozválíš těsto?

Válečkem

Bez zaváhání

Čím krájíme jídlo?

Nožem

Bez zaváhání

V čem upečeme buchtu?

V troubě

Čím zakryjeme hrnec? / Co
patří na hrnec?

Nápověda, nevzpomněl si na
správný název

poklička

Bez zaváhání

87

3. Najdi mi:
Odpověď

Poznámky

Hrnec

Hrnec

Bez zaváhání

Solničku

Solnička

Bez zaváhání

Struhadlo

Struhadlo

Bez zaváhání

Vidličku

Vidlička

Bez zaváhání

Misku

Miska

Bez zaváhání

Body

Celkový počet bodů

26
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11 Shrnutí a intepretace výsledků
Z výše přiložených tabulek si můžeme všimnout různorodého bodového hodnocení.
Při vstupním hodnocení se výsledky pohybovaly od 14 bodů do 23 bodů. Celkem bylo
možné získat 30 bodů. Nejvíc bodů se podařilo dosáhnout Borisovi, který dosáhl výsledku
23 bodů. Při výstupním testování se bodové hodnocení navýšilo. Maximální počet získaných
bodů mohlo být také 30 bodů. Respondenti se pohybovali v rozmezí od 22 bodů do 28 bodů.
I v tomto případě získal nejvyšší počet bodů Boris. Z výsledků vyplývá, že po aplikování
logopedického materiálu se zvýšila slovní zásoba v oblasti kuchyňských potřeb.
To koresponduje s tvrzením rodičů, kteří sami zaznamenali nárůst slovní zásoby. Grafické
znázornění uvádí graf 1.

POČET DOSAŽENÝCH BODŮ ZA CELÝ TEST
vstupní test
30

výstupní test

28
26

25

22

23

23

BODY

20

18
16

15

14

10
5
0
ALICE

BORIS

ČENĚK

DAN

Graf 1 Maximální počet dosažených bodů

Při bližším nahlédnutí je možné spatřit určité opakující se chyby ve vstupním testu
u téměř všech respondentů. V první části testu dělalo největší potíže pojmenování prkénka.
To nikdo z nich neurčil správně. Mnohdy využili opis, kdy popsali, co se s danou věcí dělá.
Dalším problémovým předmětem byla pánev. Tu určil správně pouze Boris. Ostatní ani
přes nápovědu nevěděli. Konvici na čaj pojmenovala správně pouze polovina respondentů.
Oproti tomu předměty hrnek a lžíce dětem nedělaly problémy. Pouze u hrnku odpověděl
jeden špatně. Nízká míra chybovosti může být i z důvodu, že jsou to věci, které používají
při každodenních činnostech. Maximální počet za toto cvičení bylo 10 bodů. Toho však
nikdo nedosáhl. Graf 2 ukazuje míru úspěšnosti v prvním cvičení.
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Porovnání výsledku - 1. cvičení
Vstupní test
10

8

Body

8
6

4

4

4

Čeněk

Dan

4
2
0
Alice

Boris

Graf 2 Porovnání výsledku prvního cvičení – vstupní test

Oproti tomu ve výstupním testu výsledky dopadly lépe. Předměty hrnek, konvice na čaj
i lžíce určili všichni správně. Prkénko správně pojmenovala pouze polovina respondentů.
Skóre nám představuje následující graf 3.

Porovnání výsledků - 1. cvičení
Výstupní test
10
10

8

7

Body

8

8

6
4
2
0
Alice

Boris

Čeněk

Dan

Graf 3 Porovnání výsledků prvního cvičení – výstupní test

Graf 4 srovnává výsledky jednotlivých respondentů, ale i výsledky mezi nimi. Při
porovnání jasně vychází, že se u všech klientů po aplikování materiálu zvýšila aktivní slovní
zásoba v oblasti kuchyňských potřeb. Nejvyšší bodový nárůst se objevil u Alice a Dana.
Boris dosáhl ve výstupním testu maximálního počtu bodů za první cvičení.
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Porovnání výsledků - 1. cvičení
Vstupní test

10
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Výstupní test
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Alice

Boris

Čeněk

Dan

Graf 4 Porovnání výsledků prvního cvičení

Druhá část byla očekávána jako nejtěžší. Jednalo se o porozumění a následná správná
odpověď. První otázku ve vstupním testu „Z čeho jíš polévku?“ odpověděly správně 2 děti.
„Čím rozválíš těsto?“ byla otázka, na kterou správně odpověděli 3 respondenti. „Čím
krájíme jídlo?“ byla otázka s naprosto správnou odpovědí bez potřeby nápovědy. Otázku
„V čem upečeme buchtu?“ nezodpověděl nikdo správně. Obdobně tomu bylo i u otázky
„Čím zakryjeme hrnec? / Co patří na hrnec?“, kde správně odpověděl pouze Čeněk. Graf 5
uvádí získaný počet bodů za druhé cvičení ve vstupním testu.

Porovnání výsledků - 2. cvičení
vstupní test
10

Body

8
6

4
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4
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Alice

Boris

Čeněk

Dan

Graf 5 Porovnání výsledků druhého cvičení – vstupní test

Ve výstupním testu v druhém cvičení se zvýšil bodový zisk u všech respondentů.
Nejméně získala Alice a to 4 body. Nejvyššího počtu bodů dosáhl Boris a Dan. Otázka
„V čem upečeme buchtu?“ byla stále velmi problematická a správně neodpověděl nikdo.
Oproti tomu odpověď na otázku „Čím zakryjeme hrnec? / Co patří na hrnec?“ měli všichni
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správně, což je velký rozdíl ve srovnání s výstupním testem. Následující graf 6 srovnává
výsledky dosažené ve výstupní testu za 2. cvičení.

Porovnání výsledků - 2. cvičení
výstupní test
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Graf 6 Porovnání výsledků druhého cvičení – výstupní test

Následně další graf 7 porovnává výsledky druhého cvičení při vstupním a výstupním
testování. Zde došlo k rovnocenným výsledkům v případě Alice, u ostatních došlo k zvýšení
bodového hodnocení. Největší rozdíl mezi vstupním a výstupním testem autorka spatřuje
u Dana, který se zlepšil o 6 bodů. U zbylých chlapců byl bodový nárůst v rozmezí od 2 bodů
do 3 bodů. I v tomto případě se dá hovořit a zlepšení slovní zásoby.

Porovnání výsledků v 2. cvičení
vstupní test
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výstupní test
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Čeněk
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Graf 7 Porovnání výsledků druhého cvičení

Třetí poslední částí bylo hledání předmětu dle slovní instrukce. V tomto případě byly
výsledky jednoznačné. Pouze při vstupním testu Alice prohodila 2 předměty. Výsledky
ze vstupního i výstupního hodnocení jsou téměř totožné. Z tohoto důvodu autorka přidává
pouze graf 8 porovnávající výsledky z obou testů.
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Porovnání výsledků - 3. cvičení
vstupní test
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Graf 8 Porovnání výsledků třetího cvičení

Na procentuální úspěšnost dle jednotlivých cvičení při vstupním upozorňuje graf 9.
Nejvíce správných odpovědí určili respondenti v třetím cvičením, které bylo zaměřeno na
pasivní slovní zásobu. Graf jasně vypovídá o převaze úspěšnosti, a to v rozsahu 51 %.
V prvním cvičení se úspěšnost pohybovala kolem 28 %. S 21 % skončilo druhé cvičení, kde
byla největší chybovost.

Úspěšnost dle jednotlivých cvičení - vstupní test
1. cvičení

2. cvičení

3. cvičení

28%
51%
21%

Graf 9 Úspěšnost dle jednotlivých částí testu – vstupní test

Při výstupním testu byla procentuální úspěšnost rozdílná. Rozdíl znázorňuje následující
graf 10. Nejlépe respondenti odpovídali ve třetím cvičení, kde dosáhli plného počtu bodů.
Na grafu vyznačeno jako 40 % úspěšnost. Dalším v pořadí nejlépe hodnoceným cvičením
bylo první cvičení s celkem 33 %. Nejhůře na tom dopadlo druhé cvičení s 26 %. V tomto
případě již není vidět markantní rozdíl mezi třetím cvičením a zbylýma dvěma částmi.
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Úspěšnost dle jednotlivých cvičení - výstupní test
1. cvičení

2. cvičení

3. cvičení

33%

40%

26%

Graf 10 Úspěšnost dle jednotlivých částí testu – výstupní test
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12 Diskuze
Autorka v této kapitole předkládá výsledky výzkumného šetření.
Cílem diplomové práce bylo vytvořit logopedický materiál, který bude rozvíjet
lexikálně-sémantickou rovinu. Konkrétně šlo o vytvoření obrázkové slovníku kuchyňských
potřeb. Byly zvoleny reálné fotografie předmětů. Jako doplňující a rozšiřující byla vytvořena
karetní hra – kvarteto. Cílem bylo vytvořit povědomí o různém provedení téhož předmětu,
tak aby byly odbourány obtíže s přílišnou generalizací nebo opačnou specializací. Vytvoření
bylo náročné hlavně z hlediska grafického zpracování. Další problematickou částí z pohledu
autorky se jeví dlouhá doručovací doba z tiskárny. Zde si autorka nechala vytvořit karetní
hru – kvarteto na míru.
Aplikace a ověření logopedického materiálu probíhalo ve čtyřech rodinách, které mají
dítě předškolního věku s vývojovou dysfázií. Další kritériem byla absence přidruženého
postižení nebo onemocnění, případně jiné poruchy. Materiál byl rodině předán na období
šesti týdnů, kdy měli po tuto dobu pracovat se slovníkem a připojeným kvartetem.
Při předávání byl aplikován vstupní test, který ověřoval úroveň slovní zásoby. Po uplynutí
stanovené doby byl zopakován ověřující test.
Následně autorka zhodnotila dle výše zmíněného testu efektivitu logopedického
materiálu k rozvoji lexikálně – sémantické roviny. Z výsledků vyplývá, že po aplikaci
daného materiálu došlo k rozvoji lexikálně – sémantické roviny v oblasti kuchyňských
potřeb.
Během tvorby logopedického materiálu se autorka zabývala otázkou, jak porozumí
jedinci s vývojovou dysfázií uvedeným instrukcím a mírou porozumění fotografiím
použitých ve slovníku a karetní hře. Dále autorka zkoumala, zda-li materiál přispěje
k rozvoji lexikálně – sémantické roviny. Poslední výzkumnou otázkou bylo, které cvičení
z ověřovacího testu bude pro děti s vývojovou dysfázií nejtěžší.
Při zadávání výstupního i vstupního testu by autorka v následujícím šetření upravila
dílčí otázku konkrétně „V čem upečeme buchtu?“. Tak by učinila z důvodů, kdy jí
respondenti odpovídali místo, tedy konkrétně troubu nebo pec. Další části byly srozumitelné,
a proto by je autorka neměnila. Fotografie byly rodinami zhodnoceny jako dobré, případně
by je vylepšily o hloubku předmětů. Následnou otázkou, kterou se autorka zabývala, bylo
zhodnocení efektivity, kterou autorka hodnotí kladně. Po aplikaci materiálu došlo
ke zlepšení u všech respondentů. Pro všechny respondenty bylo nejobtížnější druhé cvičení
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ověřovacího testu. Nejméně získali 2 body a nejvíce 8 bodů. U Alice nastala stagnace,
v ostatních případech došlo k zvýšení bodového hodnocení. Avšak stále druhé cvičení bylo
pro jedince náročné, tedy nejtěžší.
Limit studie ze strany výzkumníka, jakožto limit studie ze strany autorky, je nízký počet
účastníků, který se zúčastnil výzkumného šetření. Počet rodin byl redukován na čtyři
respondenty, z důvodu nečekaného odstoupení několika rodin. Z hlediska problematiky je
vývojová dysfázie aktuální téma a bylo by vhodnější ji rozšířit o větší počet respondentů,
který by objektivněji zhodnotil výše popsanou problematiku.
Jako další limit studie ze strany respondentů, jakožto účastníků případové studie
a následného

aplikování

logopedického

materiálu,

vidí

autorka

v krátkodobém

(šestitýdenním) časovém intervalu, který na to rodina měla. Některé rodiny se přiznaly,
že nedostatečně prošli logopedický materiál. Někteří uvedli nedostatek času k procvičování,
z důvodů nemoci nebo každodenních povinností. Tím, že aplikace materiálu byla na rodičích
daného dítěte, nebyly zajištěny shodné podmínky. Dalším limitem studie se může projevit
jako genderová nevyváženost. Výzkumného šetření se zúčastnila jedna dívka a tři chlapci.
Dalším limitem může být frekvence používaného kuchyňského náčiní v konkrétní
domácnosti. Rodiče uvádějí, že ne všechno doma používají. Z toho vyplývá, že důraz kladli
pouze na předměty, které opravdu používají.
Limity studie ze strany výzkumné metody, která byla kazuistika s ověřováním
efektivnosti materiálu testem, autorka shledává ve velké míře subjektivnosti. Autorka
čerpala převážně z vyprávění rodičů a nepříliš dlouhého setkání s dítětem. Pro následující
šetření by autorka navrhovala častější setkání pro dostatečné objektivní zhodnocení
schopností dítěte.
Pro další výzkumné šetření by autorka doporučila lepší grafické zpracování
logopedického materiálu, nejlépe vytvořené odborníky na toto odvětví. Autorka navrhuje
pro další výzkumné šetření rozpracovat dále přiloženou hru – kvarteto, které by bylo možno
rozšířit o další karty. Případně kvarteto vytvořit nové s jinými fotografiemi.
Jako pozitivní faktor uvádí autorka prostředí, ve kterém se výzkumné šetření
odehrávalo. Jednalo se vždy o přirozené nebo rodině známé prostředí. Dalším pozitivem
byly kladné ohlasy na vytvořený materiál, kde rodiny nejvíce cenily přiloženou hru –
kvarteto.
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Závěr
V logopedické intervenci se často využívají obrázkové materiály. Ačkoliv je na trhu
velké množství materiálů k terapii vývojové dysfázie, autorka se domnívá, že by se jejich
počet mohl nadále zvyšovat a rozšiřovat tak nabídku logopedických materiálů.
Cílem diplomové práce bylo vytvoření logopedického materiálu k rozvoji lexikálněsémantické roviny. Následně byl materiál aplikován u dětí předškolního věku s vývojovou
dysfázií. Autorka také pomocí testu zhodnotila efektivitu logopedického materiálu.
Následně vše shrnula ve čtyřech případových studií.
Teoretická část byla rozdělena do sedmi kapitol. V první kapitole se autorka zabývala
terminologií a klasifikací narušeného vývoje řeči. V druhé kapitole autorka rozebírá
terminologickou problematiku i ze zahraničního pojetí, klasifikací vývojové dysfázie
a etiologií. V třetí kapitole autorka rozpracovala symptomy vývojové dysfázie, které
rozdělila na symptomy v řeči a symptomy v neřečových oblastech. Čtvrtá kapitola
pojednává o diagnostice a diferenciální diagnostice vývojové dysfázie. Terapii vývojové
dysfázie byla věnována pátá kapitola. Šestá kapitola se zaměřila na oblast dítě ve vztahu
k jazykovým oblastem z pohledu komunikace, kde byl popsán vývoj slovní zásoby. Poslední
kapitola, možnosti rozvoje lexikálně-sémantické roviny, uzavírá teoretickou část.
Druhou částí diplomové práce byla praktická část. V ní autorka vymezila cíle
výzkumného šetření, uvedla výzkumné otázky. Následně popsala charakteristiku
logopedického materiálu, jeho proces tvorby a následnou aplikaci. Také určila způsob
ověření efektivity materiálu. Celkem vytvořila dva druhy materiálů. Hlavním materiálem je
obrázkový slovník kuchyňských potřeb, který je doplněn o karetní hru – kvarteto
s fotografiemi použitými v obrázkovém slovníku. Následně představila čtyři případové
studie, do kterých zahrnula test. Test ověřoval úroveň slovní zásoby v oblasti kuchyňských
potřeb před a po aplikaci logopedického materiálu. Praktickou část uzavřely výsledky
a následná diskuze.
Autorka věří, že uvedené cíle, které si v rámci praktické části diplomové práce stanovila,
byly splněny. Navrhla a vytvořila logopedický materiál a doplňkovou karetní hru – kvarteto.
Dále také zhodnotila efektivitu daného materiálu. Autorka se domnívá, že výzkumné otázky
také zodpověděla.
Autorka doufá, že by v budoucnu mohl být materiál používán stejně jako jiné
logopedické pomůcky.
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Příloha č. 1 Vstupní test

TEST – vstupní
1. Co je to za předmět?
Odpověď

Poznámky

Hrnek
Lžíce
Prkénko
Konvice na čaj
Pánev
Body
2. K čemu se to používá?
Odpověď

Poznámky

Z čeho jíš polévku?
Čím rozválíš těsto?
Čím krájíme jídlo?
V čem upečeme buchtu?
Čím zakryjeme hrnec? / Co
patří na hrnec?

Body

3. Najdi mi:
Odpověď

Poznámky

Hrnec
Solničku
Struhadlo
Vidličku
Misku

Body

Celkový počet bodů

Příloha č. 2 Výstupní test

TEST – výstupní
1. Co je to za předmět?
Odpověď

Poznámky

Hrnek
Lžíce
Prkénko
Konvice na čaj
Pánev

Body
2. K čemu se to používá?

Odpověď

Poznámky

Z čeho jíš polévku?
Čím rozválíš těsto?
Čím krájíme jídlo?
V čem upečeme buchtu?
Čím zakryjeme hrnec? / Co
patří na hrnec?

Body

3. Najdi mi:
Odpověď

Poznámky

Hrnec
Solničku
Struhadlo
Vidličku
Misku

Body

Celkový počet bodů
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