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Chodíte s dítětem na logopedii? Pak je tento titul určen právě vám. Naučí vás pochopit 

nejen příčiny nejčastějších problémů s řečí, ale především principy metodických 

postupů, které se při odstraňování poruch výslovnosti, koktavosti, opožděného vývoje 

řeči, dysfázie, ale i dalších problémů používají. 

Díky této publikaci budou rodiče schopni klást na logopedii věcné dotazy a případně 

i argumentovat, pokud budou mít dojem, že by cosi mělo být jinak. Pomocí řady her, 

drobných cvičení a motivačních postupů se čtenáři naučí využívat jednotlivé etapy 

logopedické péče tak, aby neobtěžovala ani dospělé, ani děti, aby byla efektivní 

a vedla co nejrychleji k cíli, kterým je bezproblémový, kvalitní vývoj řeči.

Knížka je také cenným zdrojem informací pro učitelky mateřských i základních škol 

a inspirací pro logopedické pracovníky.
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Úvod

„Na logopedii? Jéžiš, pani doktorko, nepoèkalo by to, já na to ‚tdubka tdubka‘ ne-
mám èas ani nervy, tøeba to ještì pøijde samo.“
Pokud patøíte k tìm, kteøí dìtského lékaøe poslechli a o øeè svého dítìte cílenì

peèují, bude vám možná povìdomý tenhle výrok:
„Naše holka chodí na logopedii ve školce, máme to blíž. Už dva roky poctivì cvi-

èíme, co pøinese v notýsku, ale poøád je to stejné a už nás to nikoho nebaví, mám
sto chutí to vzdát.“
Vìtšina rodièù si dùležitost kvalitní øeèi u dítìte uvìdomuje, a proto se pídí po

informacích. Pøesto je i jejich pøedstava o logopedických postupech èasto znaènì
naivní – a tak vznikl i tento e-mail:

„Dovolte, abych Vás poprosil o radu: mám témìø 4letou dceru, která velmi pìk-
nì mluví – až na to, že místo K vyslovuje T. Existuje nìjaké jednoduché cvièeníèko,
které by v bìžném provozu rodiny pomohlo tuto nedokonalost napravovat? Mám
na mysli nìco na zpùsob cvièení R – tdumpeta, tdamvaj apod. Zatím se mi k odbor-
níkùm docházet nechce, myslím si totiž, že dcera má pøed sebou asi rok, kdy by se
to mohlo upravit…“
Všechny výroky svìdèí o tom, že žádný z citovaných rodièù neví, jak vypadá –

nebo má vypadat – efektivní logopedická péèe. Obecná pøedstava vìtšiny laikù
(a bohužel i nìkterých odborníkù) má opravdu podobu otravného opakování
slov a nesmyslných øíkanek pøetékajících jednou hláskou.
Mým cílem je pøesvìdèit ètenáøe, že všechno je jinak…
Logopedie, to je snaha pøedejít poruchámv dorozumívání (tedyprevence) a po-

tíže, které vznikají, odstranit hned v zárodku (profylaxe).
Pokud už problémy vznikly, ať už proto, že se jejich první signály pøehlédly, nebo

se jim prostì zabránit nedalo, je tøeba pøedevším najít pøíèinu potíží v dorozumívání
a pomocí vhodnì vybraných her èi rùzných postupù ji pokud možno odstranit. Pak
teprve nastoupí metodiky odstraòování jednotlivých poruch (reeedukace).
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Opakování slov èi básnièky jsou jen zlomkem postupù, které máme k dispozici.
A pomocí jednoduchých motivaèních postupù si lze pøi troše dobré vùle udì-
lat z nácviku hru.
Ovšem hned na zaèátku je tøeba zdùraznit dùležitou vìc – hlavní slovo v terapii

má vždycky odborník-logoped, ten urèuje, co, kdy a jak se bude nacvièovat èi
øešit.
Text, který máte v ruce, rozhodnì není kompletní uèebnicí logopedie, výbìr in-

formací byl úèelovì podøízen cíli – a tím je základní pøehled o možnostech logo-
pedické péèe a opostupech pøi odstraòování pouzenejèastìjších poruch, které
pøinášejí úspìch u vìtšiny dìtí.
Knížka zdaleka neobsahuje všechny postupy, které jsou v logopedii k dispozici,

a není v žádném pøípadì návodem, jakousi domácí kuchaøkou, jak se vyhnout
konzultacímuodborníka. Je totiž spousta drobných odlišností ve vývoji jednotlivých
dìtí a zmìn bìhem terapie poruchy – pokud je nepøehlédneme a pøizpùsobíme jim
individuálnì základní metodickou linii, mùžeme se k cíli dostat rychleji. A co se
hodí pro jedno dítì, nemusí pomoci druhému.
O tom ale mùže rozhodnout právì jen logoped, který toho – pøi vší úctì k rodi-

èùm – pøeèetl k tématu pøece jen podstatnì víc.

Drobná poznámka na okraj – mám trochu problém s genderovì korektním oznaèováním pøí-

slušníka/pøíslušnice logopedické profese. Ale pøipadá mi smìšné do textu psát tøeba „ poraïte se

s logopedkou/logopedem“. A tak se budu èastìji držet oznaèení „logopedka“ – pøece jen je nás

podstatnì víc. Mužskou variantu nechám spíš pro situace obecné – a kolegové logopedi mi to

snad prominou…

Tato knížka nabízí srozumitelný (jak doufám) výklad krokù, které by
v nácviku chybìt nemìly. Obèas budeme také uvádìt vìci na pravou míru – ze-
jména u „dobrých rad“, které mají tuhý život.
Znalost základních metodických krokù a praktických postupù dovolí snadnìji

se v nácviku orientovat, pouèenì a do znaèné míry objektivnì posoudit, zda je
vše tak, jak má být, a pøedevším zpøíjemnit sobì i dítìti nutný domácí nácvik.
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Díl první

Příprava na
logopedickou terapii

Pokud už na logopedii chodíte, mùžete první èást textu odložit na pozdìjší dobu
a rovnou si nalistovat to, co zrovna nejvíc potøebujete.Máte-li ale ještì trochu èasu,
než se rozhodnete vyhledat logopedickou péèi, možná v nich najdete inspiraci
k drobným zmìnám ve výchovì, a nakonec logopedii ani potøebovat nebudete.

Logopedický problém je totiž vìtšinou zpùsoben øadou vlivù a okolností
bìhem vývoje, jejichž zaèátek musíme èasto hledat na samém poèátku vývoje
øeèi nebo v jeho první tøetinì. Protomusímemít o vývoji øeèi alespoò základní pøe-
hled – tahle èást textu už nemùže být struènìjší a víc teorie v knížce ani nenajdete,
tentokrát se budeme držet zejména praxe. Tlustospis by chtìl èíst nejspíšmálokdo…

A pokud by nìkoho vývoj dìtské øeèi zaujal (je to ostatnì téma zajímavé i zábav-
né), najde inspiraci ve výbìru literatury na samém konci knihy.



Vývoj øeèi

1. Prenatální vývoj – dítì už dlouho pøed narozením vnímá tlukot matèina srdce,
ale pøes bøišní stìnu, i rùzné zvuky v okolního svìta, melodie a jejich rytmus.

2. Období køiku – po narození dítì vìtšinou pláèe, ale nìkdy také kýchne – tím se
uvedou do funkce plíce. Nìkteré dìti pláèou bìhem prvních týdnù hodnì, jiné
minimálnì. Pokud dítì není k utišení, pomáhá èasto právì to, co dobøe zná
z nedávné doby – pevné zabalení (v bøiše moc místa nebylo) a mírné houpání,
pøipomínající rytmus chùze matky. Podle jednoho èlánku v èasopisu pouštìli
v porodnici nedonošeným dìtem do inkubátoru nahrávky srdeèních ozev – dìti
podle èlánku spokojenì usínaly a dobøe prospívaly. Novorozenec má také vro-
zenou schopnost odlišit lidskou øeè od jiných zvukù, reaguje na ni živìji,
a hlavnì jinak než na ostatní zvuky. Je škoda tuto schopnost likvidovat v zárod-
ku nonstop hrající televizí.

3. Žvatlání pudové – i malí kojenci vydávají zvuky. Jde o náhodné nastavení
mluvidel souèasnì s tvoøením hlasu – „slabiky“ nejèastìji obsahují hlásky PBM
a TD, které se tvoøí pomocí rtù a nekomplikovanými pohyby jazyka, nebo hlá-
sku H, která je témìø totožná s prostým tvoøením hlasu. Samohlásky se postupnì
mìní, první bývá A (baba, mama). Do pùl roku vìku žvatlají i dìti od narození
hluché.

4. Žvatlání napodobivé – tak, jak se zdokonaluje vnímání a schopnost používat
svaly oblièeje, se škála slabik rozšiøuje a jejich kombinace se zaèíná stále více
podobat slovùm.Dítì také zaèíná øeèi rozumìt a reaguje na ni (Jak jsi veliký, kde
máš nosánek? = práh rozumìní).

5. První slovo se vìtšinou objeví v dobì, kdy dítì zaèíná chodit. Souvisí to s dozrá-
vánímnervových drah, které øídímotoriku – imluvení je závislé na pohybových
schopnostech. Dítì spojí vìc nebo situaci se zvukem slova a pojmenuje ji (ham,
tutu, haf = práh proslovení).
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6. První vìta bývá vìtšinou kombinací jednoduchých slov a pøírodních zvukù
(mámo ham, tùtù tam).

7. Slovní zásoba se postupnì rozšiøuje. Slov, kterým dítì rozumí (pasivní slovní
zásoba), je samozøejmì nesrovnatelnì víc než tìch, která používá (aktivní slovní
zásoba).

8. Období otázek se objeví obvyklemezi tøetím a ètvrtým rokema je velmi nároèné
(Co je to? A proè?) – neustávající otázky nevedou ani tak k rozšíøení slovní zá-
soby èi znalostí, jako spíš ke snaze si povídat, vyzkoušet sociální funkci øeèi.
Dùležité období, snažte se vydržet…

9. Vývoj výslovnosti se sleduje zhruba od tøí let. Pokud je ale dítìti rozumìt a ne-
šlape si výraznì na jazyk, staèí, když se zaèneme zajímat o výslovnost až po
ètvrtém roce. Výslovnost je pøesnì ta oblast øeèi, kde lze pomocí jednoduchých
preventivních postupù pomìrnì snadno pøedejít dlouhé øadì potíží.

Základní podmínky
anatomicko-fyziologické
Aby semohla øeè dítìte bez pøekážek rozvíjet, musí být splnìny nìkteré podmínky,
jinak dojde k vìtším nebo menším zádrhelùm. Je praktické tyto okolnosti znát –
pokud jsou totiž pøehlédnuty a neøeší se, bývá náprava nedostatkù klopotná a ne-
zøídka i neúspìšná. Aniž bychom se pouštìli do obsáhlého vysvìtlování, proè jsou
jednotlivé okolnosti dùležité, projdeme je døív, než se zaèneme zabývat jednotlivý-
mi poruchami.
Pøi posuzování jednotlivých položek musíme vzít v úvahu vìk dítìte. Kolem

pátého roku už by vìtšina v nich mìla být splnìna.

Dýchání
� Dostateènì hluboké dýchání nosem.
� Správná klidová poloha jazyka pøi dýchání – zuby u sebe, jazyk se celou horní

plochou dotýká horního patra, špièka jazyka je za dolními zuby.
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� Hospodaøení s dechem – schopnost øíkat rùznì dlouhé celky (vìty, verše,
zpìv), aniž by dítìti na nevhodném místì došel dech.

Tvorba hlasu
� Hlasová hygiena – zejména používání pøimìøené hlasitosti.
� Tvrdý a mìkký hlasový zaèátek (zvuk se obtížnì popisuje, alemùžeme použít

napø. rozdíl mezi vzteklým, tvrdì zaèínajícím pláèem a unaveným broukáním).
Tvrdý hlasový zaèátek není k hlasivkám šetrný a jeho výskyt signalizuje potíže,
nepohodu, negaci.

� Schopnost regulovat sílu hlasu (šepot, tichý hlas, silný hlas) a výšku hlasu.

Artikulace
� Podjazyková uzdièka (frenulum) blokuje pohyby jazyka. Pøi vypláznutí se na

konci jazyka netvoøí špièka, ale srdíèko.Omezená pohyblivost jazyka, zpùsobená
uzdièkou, se èasto zamìòuje s pohybovou neobratností jazyka – její uvolnìní
(tzv. discize frenula) pak nepøinese oèekávané zlepšení výslovnosti.

� Velikost a pohyblivost jazyka – neobratný jazyk je podstatnýmnedostatkem.
� Tvar zubùnení pro artikulaci rozhodující, alemùže ji nìkdy negativnì ovlivnit.
� Správný tonus orofaciálního svalového systému – jednoduše øeèeno, svaly

v oblièeji musí mít správné napìtí. Pøi opakovaných rýmách nebo zvìtšené nos-
ní mandli dítì dýchá pusou, svaly pøitahující dolní èelist povolují. Jazyk se po-
stupnì posunuje vpøedmezi zuby. I po odstranìní mandle nebo vyøešení infekcí
návykové dýchání pusou zùstává, protože svaly zùstávají povolené.

Smyslové vnímání
Sluch
� Péèe o zvukovod – mùže být ucpaný mazovou zátkou, která zpùsobuje pøe-

chodnou poruchu sluchu. Uši se proto mají èistit jen na kraji, protože ucho má
schopnost posunovat maz smìrem ven.

� Prevence zánìtù støedouší souvisí s celkovou odolností infekcím, zejména
snahou vyhnout se rýmám a dalším nemocem horních cest dýchacích.
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� Sledování adenoidní vegetace (nosní mandle) – zvìtšená nosní mandle zpùso-
buje nejen dýchání pusou a noèní chrápání, ale mùže podstatnì snížit kvalitu
sluchu.

� Regulace hlasitosti zvukových podnìtù – dlouhodobá vysoká hladina hlasi-
tosti poškozuje sluch amá i další zdravotní dopady. Jde zejména o zvuky okolí –
hlasitì nastavená televize, zapnutá digestoø a ždímající praèka, tedy situace
v domácnosti naprosto bìžná, vysoko pøekraèuje doporuèené normy, o bydlení
na hluèné ulici nebo v blízkosti letištì apod. nemluvì. Nutnost pøekøikovat randál
mùže vést i k poruchám hlasu.

� Kvalitní funkce ucha – sluchové vnímání (akustická pozornost, pamìť, hudeb-
ní sluch, fonematický sluch atd.) se rozvíjí postupnì od raného dìtství pomocí
rùzných her a èinností a jde o jednu ze základních podmínek správného vývoje
øeèi.

Zrak
� Kvalitní zrakové vnímání (zejména zraková pozornost, postøeh) je nutné i pro

øeè – neverbální informace tvoøí totiž vìtší èást sdìlení (mimika, gesta, postoje
atd.).

� Koordinace oèních pohybù ovlivòuje napøíklad plynulé ètení.

Centrální nervový systém (CNS)
� Zpracování a zapamatování smyslových podnìtù (sluch, zrak, hmat, chuť

a èich).
� Soustøedìní – mìní se bìhem vývoje a dá se podstatnì ovlivnit výchovou.
� Napodobovací reflex je základní a nejspolehlivìjší cestou jakéhokoli uèení

v pøedškolním vìku. Jeho oslabení podstatnì komplikuje obecný vývoj i jaký-
koli nácvik, vèetnì logopedického.

� Pravolevá orientace (nejen pøevažující používání jedné ruky, ale i orientace
v prostoru) souvisí s postupným vyzráváním mozku, dá se dobøe podpoøit po-
mocí nìkterých her. Nedostatky se projeví vìtšinou pøi výuce ètení a psaní.

� Schopnost vnímat, chápat a udržet v pamìti neverbální informace (výraz tvá-
øe, mimiku, gesta, postoje, ale i melodii vìty a její citový podtext, ironii atd.).
Nestaèí jen „vidìt a slyšet“, je tøeba nauèit se tìmto signálùm rozumìt, pamato-
vat si je a používat je.
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Motorika a pohybová koordinace
� Motorika velkých svalových skupin (obecná obratnost).
� Jemná motorika (mluvidla a ruce) a pohybová koordinace – bez schopnosti

ovládat pohyby námnení ani znaèná svalová pohyblivostmoc platná (velmi po-
hyblivý jazyk bez koordinace není schopen pøesných, rychle za sebou jdoucích
artikulaèních pohybù).

� Koordinace ruka–oko je nutná pro všechny manuální èinnosti, a v naší oblasti
zájmu pøedevším pro psaní a ètení.

Nejčastější příčiny poruch řeči
(Schéma reflexního okruhu)

Není toho málo, co musí fungovat alespoò prùmìrnì, aby se mohla øeè a vše, co
s ní souvisí, dobøe rozvíjet. Není proto divu, že se ve vývoji obèas nìkde nìco za-
drhne.

Chybí-li ale základní schopnost (tøeba rozlišování podobných zvukù), nemù-
žeme cvièit rovnou dovednost, tedy slovíèka napøíklad na S a Š, která zní pro ne-
cvièené ucho velmi podobnì nebo stejnì. Pokud není dobrá obratnost jazyka, ne-
pomùže ani tdamvaj, ani tdubka, R se prostì daøit nebude, to dá rozum.
Pøesto leckdy vidíme, že dìti mají opakovat spoustu slov, aniž by byly splnìny

základní podmínky pro danou hláskovou skupinu.
Uzavøeme tedy tuto teoretickou kapitolku pøehledem, co všechno se mùže stát,

pokud nìkterá z podmínek pro vývoj øeèi chybí. Mùj oblíbený diagnostický po-
mocník, totiž reflexní okruh, který sleduje prùbìh informace od jejího pøijetí až po
reakci na odpovìï, nedovolí na nic zapomenout a pomùže s urèením pravdìpo-
dobných pøíèin poruchy øeèi (málokdy je totiž jen jedna) i naprostému laikovi. Od-
borné výrazy jsem omezila na minimum a tìch zbylých se nelekejte, než knížku
doètete, stanou se pro vás bìžnými slovy…
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