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Jazykové roviny řeči

• Foneticko-fonologická

- Sluchové rozlišování hlásek mateřského jazyka a jejich výslovnost.

- Schopnost vyčleňovat hlásky mateřského jazyka ze zvuků prostředí - rozvoj již v 
kojeneckém věku.

- Dítě rozlišuje všechny hlásky po šestém roce, horní hranice - sedm až osm let.

- Sluchové rozlišování v úzkém vztahu v výslovností - dítě pro správnou výslovnost 
potřebuje rozlišovat nejen hlásky, ale také rozdíl mezi jejich správným a 
nesprávným zněním. 

- Od lehčích hlásek po těžší – fyziologická patlavost - do pěti let, prodloužená 
fyziologická patlavost až do sedmi let – logopedická péče. za prodlouženou 
fyziologickou (tedy širší normu) - v této době je nutné věnovat dítěti odbornou 
péči zaměřenou na navození správné výslovnosti.



Jazykové roviny řeči

• Lexikálně-sémantická rovina

- Porozumění řeči v okruhu běžného hovoru, chápání instrukcí, výkladu, pojmů, 
sdělení, vyprávění.

- Obecná úroveň vyjadřování (aktivní slovní zásoba), souvislé a smysluplné 
pojmenování toho, co dítě myslí, vnímá, prožívá, definování pojmů, popis 
obrázku, události, situace, samostatné vyprávění, chápání a užívání nadřazených a 
podřazených pojmů, antonym (protikladů), synonym (slov podobného významu), 
homonym (slov stejného zvuku, ale různého významu).



Jazykové roviny řeči

• Morfologicko-syntaktická rovina

- Užívání jednotlivých slovních druhů, ohýbání slov (časování, skloňování), tvoření 
vět a souvětí.

- Po čtvrtém roce již dítě obvykle užívá všechny druhy slov, mluví běžně ve větách a 
souvětích. 

- Fyziologická neobratnost v tvarosloví - do čtyř let věku. 



Jazykové roviny řeči

• Pragmatická rovina

- užití řeči v praxi, v sociálním kontextu.

- Vyžádání nebo oznámení informace, vyjádření vztahů, pocitů, prožitků, událostí. 

- Regulační funkci řeči (tj. pomocí řeči dítě dosahuje cíle, usměrňuje sociální 
interakce).

- Tvoření dialogu (střídání role naslouchajícího a mluvícího, udržování tématu 
hovoru). 

- Užívání prvků neverbální komunikace, jako je mimika, gestikulace a zejména oční 
kontakt.



Vybrané formy narušené komunikační schopnosti (NKS)

• Opožděný vývoj řeči

• Vývojová dysfázie

• Dyslálie

• Mutismus

• Koktavost



Opožděný vývoj řeči

• Výrazné zaostání v řečovém vývoji ve třech letech x dobré porozumění a rozvinutá 
hra

• Množství příčin

• Klasifikace

• Prostý – logopedická péče, kompletní náprava, nastartování vývoje a dosažení 
normy

• Přístup – motivace ke komunikaci, návrat k základům, jednoduché -> složité, 
pojmenování, opakování, mírná frustrace posouvá

• Možné průvodní chování – frustrace, agrese, logofobie



Vývojová dysfázie

• Organické poškození mozku dítěte během těhotenství, při porodu nebo po narození do 1. 
roku věku dítěte.

• Různé stupně, klasifikace (expresivní, receptivní, smíšená)

• Vývoj řeči vždy opožděný, výrazně narušena schopnost sluchového rozlišování, vnímání a 
chápání řeči, stavby vět. Typické jsou výrazné agramatismy.

• Děti mají nápadnou poruchu krátkodobé paměti, narušenou motoriku mluvidel při 
tvorbě hlásek.

• Slova, věty a jednoduché říkanky komolí, jejich řeč připomíná řeč cizince, který se špatně 
naučil česky.

• Chybné zrakové vnímání je patrné při kresbě, která bývá zpravidla deformována a 
výrazně opožděná.

• Bez správné a včasné logopedické terapie může tato vývojová porucha negativně ovlivnit 
celkový rozvoj dítěte, výrazně snižuje možnost školního zařazení a dalšího uplatnění.





Dyslálie (patlavost)

• Vadná výslovnost jedné nebo více hlásek mateřského jazyka 

• Funkční porucha v předškolním věku

• Vývoj výslovnosti u dítěte je závislý na jazykových vrozených schopnostech, na 
řečovém a sociálním prostředí a také na motorické úrovni mluvidel

• Přístup - respektování fyziologického vývoje artikulace dítěte a nepožadovat po 
dítěti výkony, pro které ještě není zralé.

• Důležitá je prevence a dobrý mluvní vzor

• Podpora vývoje řeči od narození, včasný odborný zásah



Nesprávná výslovnost hlásek

• Záměna – č, š, ž <-> c, s, z – kočka – kocka/židle – zidle…

- Č -> š – babička – babiška

- l, r -> v – kolo – kovo/hruška – hvuška

- k <-> t, g <-> d – uklidí – utlidí/guma – duma

- h <-> ch

- Přístup – nácvik artikulace spolu s tréninkem fonematického sluchu a sluchové 
diferenciace

• Nesprávné místo artikulace – zadní r - ráčkování

- Interdentální sykavky – jazyk mezi zuby

- Neschopnost elevace – chybí l

- Neobratná mluvidla – v, f, m, b, p
- Přístup – trénink motoriky mluvidel, zrcadlo – posílení uvědomění si vlastních artikulačních 

orgánů, vyvození správné výslovnosti, fixace, automatizace



Mutismus

• Např. na základě psychického traumatu nebo v důsledku silného studu – oněmění 
(neschopnost tvořit hlas) – porozumění zachováno, bez organického poškození 
mluvidel

• Elektivní mutismus – výběrová nemluvnost ve vztahu ke konkrétní osobě, místu, 
instituci

• Spolupráce logopeda, psychologa, rodičů, školy

• Dobrá prognóza

• Přístup – trpělivost, překladatel, motivace, překonávání bariér



Balbuties (koktavost)

• Porucha plynulosti řeči – opakování počátečních hlásek a slabik, protahování 
slabik

• Fyziologická neplynulost řeči – třetí až čtvrtý rok věku dítěte - schopnost mluvit se 
opožďuje za schopností rozumět, malé artikulační dovednosti – “pusa nestíhá 
mozek“ – samo odezní – pomoc: rytmizace – říkanky doprovázené pohybem, 
nácvik správného dýchání

• Pravá koktavost – nutná logopedická intervence

• Přístup – trpělivost, vlídnost, nenápadná pomoc (vhodný výraz), nedoříkávat 
slovy/věty za dítě, opatrně na posměch, nežádoucí pozornost, zapojit do činností, 
nevylučovat z veřejné produkce x nenutit!!, nenapravujeme/neopravujeme 
nesprávnou výslovnost hlásek.



Možnosti pomoci v rámci MŠ

• Prevence

• Rozvoj sluchové diferenciace a sluchové paměti

• Trénink motoriky mluvidel – posílení oromotorických svalů, mimika, hbitost a síla 
jazyka, dovednosti – foukání, sání, koník, autíčko, čertík…

• Nácvik správného dýchání – dýchání do břicha, nádech na začátku promluvy, 
práce s dechem – říkanky doprovázené pohybem, písničky, nástroje

• Podpora rozvoje jemné a hrubé motoriky

• Grafomotorika, slovní zásoba, motivace ke komunikaci

• kontakt s odborníkem – depistáž, včasný zásah, doporučení pro rodiče



Školní zralost z pohledu logopedie

• Výslovnost hlásek – vývoj ukončen, ideálně všechny hlásky v pořádku, max. vibranty v nácviku (r, ř)

• Sluchová diferenciace, sluchová paměť – schopnost rozlišit zvukově podobné hlásky, schopnost 
zapamatovat si slyšené bez vizuální opory

• Analýza, syntéza – slabikování, hláskování, počáteční a koncová hláska ve slovech.

• Schopnost vlastní spontánní slovní produkce, reprodukce

• Skladba vět, časování, slovní zásoba/výbavnost, užití vhodných slov

• Modulační faktory řeči – intonace, melodie, důraz

• Role komunikačního partnera

• Jazykové roviny řeči – dosažení určité úrovně ve všech jazykových rovinách – přehledné pro 
“diagnostiku“



Školní zralost z pohledu logopedie

• Předškolní dítě by mělo řeči dobře rozumět, a to nejen v okruhu běžného hovoru, ale také chápat
výklad, zadání při hrách, strukturovaných činnostech, pochopit děj příběhů, pohádek. Mělo by mít
věku přiměřenou slovní zásobu, užívat všechny druhy slov, běžně mluvit ve správně
formulovaných větách a souvětích, v řeči by se již neměly objevovat neobratnosti tvarosloví nebo
větosloví. Dítě by mělo být schopné úměrně věku vyjádřit svoje myšlenky, pocity, prožitky, popsat
děj, situaci, událost, sledovat a převyprávět příběh, vést smysluplný dialog - dodržovat základní
pravidla konverzace, jako je věnovat pozornost, respektive naslouchat druhému, počkat až druhý
domluví, adekvátně odpovídat na dotazy, ptát se. Neméně důležitá je i správná výslovnost. Dítě,
které má omezený nebo nedokonalý vývoj řeči, je více ohroženo potížemi při osvojování čtení a
psaní. (Bednářová 2008,2010)



Děkuji za pozornost.
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