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Úroveň řečového projevu v dětském 
věku je stále aktuální téma. Mezi pedago-
gickými pracovníky předškolních zaříze-
ních, ale i elementaristy ve školách přetr-
vává názor o nedostatečné úrovni řečové-
ho vyjadřování dětí. To nás vedlo ke zhod-
nocení řečového projevu dětí z trochu 
odlišného pohledu. Zajímalo nás, jak vy-
padá objem řečové produkce u dětí při 
vstupu a odchodu z mateřské školy. Pri-
márním cílem bylo zjistit objem řečové 
produkce v závislosti na věku dítěte. Se-
kundárně nás zajímalo, jak se změní struk-
tura použitých slov v časovém odstupu. 
Terciárním cílem bylo zjištění vzájemné-
ho poměru některých vybraných druhů 
slov. Pro zhodnocení řečové produkce dětí 
jsme mohly vybírat ze dvou hledisek: kva-
litativního a kvantitativního. Vzhledem 
k omezenému počtu prací na toto téma 
jsme pro první fázi studie zvolily kvanti-
tativní hledisko. Naším záměrem bylo 
zhodnotit frekvenci jednotlivých druhů 
slov, množství vět a délku vět. S věkem 
děti stále více využívají dovednosti mlu-
vit v delších větách (pochopitelně se stále 
správnější gramatickou strukturou). Hod-
notit průměrnou délku vět, zastoupení jed-
notlivých druhů slov ať v experimentál-
ních, nebo přirozených situacích není v na-

šich podmínkách častým jevem. Přitom 
konstrukce věty je závislá na počtu slov, 
které dítě ve větě použije. Řečová produk-
ce, která obsahuje větší počet slov, uka-
zuje dovednost dítěte syntetizovat jednot-
livé části do celku (jak významově, tak 
formálně). Zvolený cíl - kvantitativní hle-
disko - samozřejmě je pouze určitou čás-
tí hodnocení řečové produkce dítěte. 

Pro naši studii jsme zvolily následující 
kritéria. Experimentální část proběhla bě-
hem tří měsíců (únor až duben) školního 
roku. Do souboru byly zařazeny děti na-
vštěvující běžnou mateřskou školu, které 
spadají do věkové kategorie 3-3,5 roku 
a 5,5 roku a více (do nástupu školní do-
cházky). S prodlouženou mateřskou dovo-
lenou bylo obtížnější nalézt děti mladší 
věkové kategorie, neboť matky si často 
ponechávají děti doma do věku 4 let. Vě-
ková hranice starší kategorie byla zvole-
na tak, aby ji tvořily děti, které by v ná-
sledujícím školním roce nastoupily škol-
ní docházku. V souboru byly městské 
i vesnické mateřské školy (jejichž zastou-
pení bylo 67 % městských a 33 % vesnic-
kých), několik málotřídních, se speciálním 
programem (např. sportovním, výtvarným, 
s prvky waldorfské pedagogiky a jiné). Do 
souboru nebyly zařazeny děti, které měly 
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závažné mentální nebo smyslové postiže- První skupinu tvořilo 476 dětí a druhou 
ní. Náš soubor tvořilo 1003 dětí (tab. 1). skupinu 527 dětí. 

Tab. 1: Věková struktura souboru 

Celkový počet Mladší děti Starší děti 

1003 476 47,46 % 527 52,54 % 

Sledované děti byly ještě rozděleny podle pohlaví. Jednotlivá zastoupení ukazuje 
následující tabulka. 

Tab. 2: Struktura souboru podle pohlaví 

Dívky Chlapci 

Mladší děti 235 23,43 % 241 24,03 % 

Starší dčti 263 26,22 % 264 26,32 % 

Celkem 498 49, 65 % 505 50,35 % 

U dětí byla hodnocena řečová produk-
ce na základě předloženého obrázku. Na 
obrázku byly zobrazeny tři děti různé vě-
kové kategorie, které si hrají v dětském 
pokoji, který je zařízen nábytkem a hrač-
kami. Na sběru dat se podílel kolektiv 
učitelek mateřských škol s bakalářským 
vzděláním se specializací logopedie. 
Účastníci experimentu absolvovali po-
drobnou a přesnou instruktáž. Text byl 
zaznamenán na magnetofonovém pásku 

a přepsán. Vyhodnocování prováděla 
jedna osoba. Neúplné nebo nesrozumi-
telné zápisy nebyly zařazeny do soubo-
ru. Na hodnocení neměla žádný vliv kva-
lita gramatické struktury řečového pro-
jevu (ve smyslu nesprávného použití tva-
ru, pádu, rodu atd.) ani kvalita zvukové 
stránky. U mladší věkové kategorie byly 
zjištěny následující údaje. Údaje v tabul-
ce č. 3 ukazují průměrný počet slov da-
ného druhu. 

Tab. 3: Objem řečové produkce mladší kategorie podle druhu slov 

Podstatná jm. Přídavná jm. Slovesa Ostatní druhy 
slov 

Průměrný 
počet slov 

Dívky 20,5 2,5 4,5 15,0 42,5 

Chlapci 13,0 1,0 2,5 5,5 22,1 

Původním záměrem bylo sledování všech 
druhů slov. Výsledky ukázaly, že význam-
né pro tuto věkovou kategorii jsou pouze tři 
výše uvedené. Vyšší zastoupení prokázaly 

ještě zájmena ukazovací (ten, ta, to) a pří-
slovce (tady) a spojka a. V této věkové ka-
tegorii jsme tyto druhy nevyhodnocovaly, 
neboť pro děti jsou typické dlouhé řetězo-
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vité struktury, protože tříleté dítě neumí syn-
takticky uspořádat jednotlivé části věty. Jen 
ojediněle se objevilo mezi dětmi použití 
předložek, což odpovídá fyziologickým 
poznatkům vývoje řeči. Z uvedeného lze říci, 
že nejčastěji používané druhy slov věkové 
kategorie 3-3,5 roku jsou podstatná jména 

a slovesa, které dohromady tvoří asi 60 % 
slovníku. Neudivuje, že chlapci podali v ře-
čové produkci nižší výkon, spíše bychom 
měli hodnotit o kolik a později jak a v čem 
se liší od výkonu dívek. Dále nás zajímalo, 
kolik vět děti použijí. Množství jednotlivých 
druhů vět vidíme v následující tabulce. 

Tab. 4: Objem jednotlivých druhů vět u mladší kategorie 

Jednočlenné Dvojčlenné Jednoduché 
rozvité 

Souvětí 
souřadné 

Souvětí 
podřadné 

Průměrný 
počet vět 

Dívky 7,00 3,50 4,00 0,50 0,00 15,00 

Chlapci 5,01 2,73 2,42 0,39 0,13 10,67 

Celkový průměr 6,00 3,12 3,21 0,45 0,06 12,84 

V této věkové kategorii k vysoce frek-
ventovaným typům vět patří jednoduché 
věty (tab. č. 5). Kvalita těchto vět je 
ovlivněna mnoha faktory. V našich ex-
perimentálních podmínkách jsme zjisti-
ly, že průměrný počet slov ve větě u dí-
vek je 2,8 a u chlapců 2,08. Domníváme 
se, že v řeči v přirozených podmínkách 

je průměrný počet použitých slov ve větě 
o něco vyšší, neboť u takto malých dětí 
je významným faktorem komunikační 
záměr. V přirozených podmínkách má 
dítě vnitřní potřebu cosi sdělit, zatímco 
v experimentálních podmínkách je sdě-
lení vyžadováno bez ohledu na vnitřní 
potřebu. 

Tab. 5: Průměrný počet slov ve větě u mladší věkové kategorie 

Počet slov Počet vět Průměrný počet slov 
ve větě 

Dívky 42,50 15,00 2,80 

Chlapci 22,10 10,60 2,08 

Celkový průměr 32,30 12,80 2,44 

Tyto údaje nám ukázaly, jaké druhy 
slov mají vysokou frekvenci v dětském 
slovníku, jaké věty tvoří, ale neukazují 
nám nic bližšího o kvalitě řečové produk-
ce. Proto se nám může ukázat dítě, které 
má vysoký počet slov, jako lepší než prů-
měr, přitom dítě může používat stejná slo-

va (je, hezký svetr, hezká sukně, hezké 
květiny...), zatímcojiné dítě kvantitativ-
ně použije zjištěný průměr slov, ale s lep-
ší kvalitou (teplý svetr, krátká sukně, vo-
ňavé květiny). 

Druhá skupina - starší děti - byla vy-
tvořena z dětí starších než pět a půl roku 



v době experimentu. V této skupině se na- školní docházky), takže věkový rozdíl 
cházely děti téměř sedmileté (s odkladem mezi dětmi této skupiny byl až 10 měsíců. 

Tab. 6: Objem řečové produkce starší věkové kategorie podle druhu slov 

Podst. 
jm. 

Příd. 
jm. 

Záj-
mena 

Čís-
lovky 

Slo-
vesa 

Přís-
lovce 

Před-
ložky 

Spojky Cito-
slovce 

Čás-
tice 

Prům. 
počet slov 

Dívky 62,00 48,00 24,00 1,00 54,00 7,00 8,00 6,00 - - 206,00 

Chlapci 30,00 12,00 6,00 3,40 22,00 9,00 7,70 7,00 - - 97,10 

Celkový 
průměr 46,00 30,00 15,00 2,20 38,00 8,00 7,85 6,50 - - 151,55 

(- tyto druhy slov nebyly zjišťovány) 

Výsledky ukazují (tab. č. 6), že objem ře-
čové produkce dívek je téměř dvojnásobně 
vyšší než řečová produkce chlapců. Největ-
ší zastoupení u obou pohlaví mají podstat-
ná jména a slovesa, ale jejich objem vzhle-
dem k celkovému objemu se snížil přibliž-
ně na polovinu (56,31 % u dívek, 53,55 % 
u chlapců). Důležité je navýšení objemu ta-
kových druhů slov jako přídavná jména, 
předložky, příslovce. Chlapci vykázali vyš-
ší objem u třech druhů slov: číslovky, spoj-
ky a příslovce. Ve všech ostatních dívky 
vykázaly vyšší objem. Největší rozdíl se 
objevil u přídavných jmen, kdy poměr pou-
žití byl přibližně 4 : 1 ve prospěch dívek. 
Ukázalo se, že použitá přídavná jména dí-
vek se zaměřovala spíše na vnější hodnoce-
ní (předmětů nebo osob), kdežto u chlapců 
na užitkové vlastnosti, materiálnost nebo 

reálnost (předmětů, jevů, osob). Námětem 
k diskusi pro nás byl nízký objem použitých 
předložek, předpokládaly jsme na základě 
umístění různých předmětů a osob na ob-
rázku minimální počet 12 předložek (před, 
za, na, k, u, pod, nad, v, s - se, z - ze, bez, 
od). Očekávaly jsme od starší věkové kate-
gorie lokal izac i alespoň 12 předmětů a osob. 
Ukázalo se, že děti využívaly plně zrakové 
podpory a nepokládaly za nutné přesně lo-
kalizovat předmět či osobu. Při doplňující 
otázce kde? děti většinou bezchybně před-
ložku určily. Předpokládáme, že v přiroze-
ných podmínkách děti použijí více předlo-
žek, protože jimi upřesňují cíl činnosti (za-
parkovat autíčko do garáže, dát knížku na 
polici, schovat se za strom atd.). Důležitým 
zjištěním bylo, jak tento objem slov děti 
použily ve větách (tab. č. 7). 

Tab. 7: Objem jednotlivých druhů vět u starší věkové kategorie 

Jednočlenné Dvojčlenné Jednoduché Souvětí Souvětí Průměrný 
rozvité souřadné podřadné počet slov 

Dívky 0 9 14 2,5 5 30,50 

Chlapci 5 3 5 0 3,5 16,50 

Celkový průměr 2,5 6 9,5 1,25 4,25 23,50 
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Podle zákonitostí fyziologického řečo-
vého vývoje se změnila větná struktura. 
Nejvyšší zastoupení mají jednoduché roz-
vité věty, ale objevuje se stále více použí-
vání souvětí, ať souřadného, nebo podřad-
ného typu. U dívek je tento posun mno-
hem zřetelnější než u chlapců. K zajíma-
vým zjištěním řadíme vyšší zastoupení 
podřadných souvětí než souřadných. Pří-
tomností takovéhoto typu vět lze dobře 
charakterizovat dovednost dětí vidět vzá-
jemné vztahy mezi předměty (osobami, 
jevy) a správně je verbálně (a gramatic-
ky) vyjádřit. U chlapců je posun nevýraz-

ný, také zastoupení jednotlivých typů vět 
neodpovídá běžnému rozvrstvení. Tento 
jev si vysvětlujeme neutrálním obsahovým 
tématem, které u chlapců nevyvolávalo 
potřebu vysoké řečové produkce. Větši-
nou se chlapci spokojili s minimální, struč-
nou výpovědí. 1 v této kategorii dívky po-
daly objemově vyšší výkon než chlapci. 
U dívek je průměrný počet vět přes 30, 
chlapcům stačilo průměrně kolem 16 vět. 
Zjištěné údaje o objemu slov a vět jsme 
porovnaly i v této věkové skupině (tab. 
č. 8). Zjistily jsme následující údaje. 

Tab. 8: Průměrný počet slov ve větě u starší věkové kategorie 

Počet slov Počet vět Průni. počet 
slov ve větě 

Dívky 206,00 30,50 6,75 

Chlapci 97,10 16,50 5,88 

Celkový průměr 151,55 23,50 6,32 

V experimentálních podmínkách dív-
ky vytvářejí věty průměrně o sedmi slo-
vech, zatímco chlapci průměrně potřebují 
pro větu přibližně šest slov. Ve srovnání 
s mladší věkovou kategorií došlo u obou 
skupin k nárůstu slov ve větě: u dívek 
2,4krát, u chlapců 2,83krát. U chlapců je 

dokonce navýšení potřebných slov ve 
větě nepatrně vyšší než u dívek. Lze říci, 
že za stejný časový úsek došlo u chlapců 
k vyššímu nárůstu objemu slov ve větě. 
Sekundární cíl byl zaměřen na změnu 
objemu řečové produkce v závislosti na 
věku (tab. č. 9). 

Tab. 9: Porovnání objemu řečové produkce v závislosti na věkové kategorii 

Průměrný 
počet vět 

Průměrný 
počet slov 

Podstatná 
jména 

Přídavná 
jména 

Slovesa 

Mladší dívky 15,0 42,5 20,5 2,5 4,5 

Starší dívky 30,5 206,0 62,0 48,0 54,0 

Mladší chlapci 10,7 22,1 13,0 1,0 2,5 

Starší chlapci 16,5 97,1 30,0 12,0 22,0 
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U dívek vzrostl objem řečové produkce 
(tab. č. 10) z 42,5 slov na 206 slov, což je 
nárůst skoro pětinásobný (4,84krát větší). 
Ve větách jsme u dívek zaznamenaly dvoj-
násobný nárůst (2,03krát). Objem podstat-
ných jmen vzrostl třikrát (3,02krát), přídav-
ných jmen I9,2krát a sloves 12krát. 
U chlapců navýšení objemu řečové produk-

/ 

Tab. 10: Nárůst objemu sledovaných 
ku starší kategorii 

ce (tab. č. 10) bylo následující: věty -
l,54krát, slova - 4,39krát, podstatná jmé-
na-2,3krát, přídavná jména - 12krát, slo-
vesa - 8,8krát. Největší nárůst zazname-
nala obě pohlaví v objemu přídavných 
jmen. Tento fakt nás vede k závěru o do-
vednostech dětí již v tomto věku verbálně 
hodnotit vlastnosti osob, předmětů a jevů. 

rametrů v poměru mladší kategorie 

Věty Slova Podstatná jm. Přídavná jm. Slovesa 

Dívky 2,03 4,84 3,02 19,20 12,00 

chlapci 1,54 4,39 2,30 12,00 8,80 

Domníváme se, že dalším významným 
parametrem je vzájemný poměr objemu 
vybraných druhů slov, např. podstatných 
a přídavných jmen. U dívek je vzájemný 
poměr přibližně 4,1 : 0,5 (mladší dívky), 
zatímco u chlapců je vyšší 13 :1 (mladší 
chlapci). U starší věkové kategorie je 
vzájemný poměr 4 : 3 (dívky), 5 : 2 
(chlapci). Předpokládáme, že rozdíl vzni-
ká zaměřením obou pohlaví na rozdílné 
charakteristiky předmětů a jevů, odliš-
nost pohlaví na řečové produkci se může 
projevit již v raném dětském věku. Vel-
mi zajímavým parametrem je také vzá-
jemný poměr podstatných jmen a sloves. 
V mladší kategorii u dívek je tento po-
měr 4,1 . 0,9, u chlapců 2 : 0,4. U starší 
věkové kategorie je vzájemný poměr 
podstatných jmen a sloves následující: 
8 : 7 (u dívek), 8 : 6 (u chlapců). Vidí-
me, že v tomto parametru vykazují obě 
skupiny podle pohlaví prakticky podob-

né výsledky. U starších dětí došlo k roz-
šíření věty rozvitím předmětu nebo oso-
by přívlastkem (markantní nárůst přídav-
ných jmen) a přísudkové části pomocí 
předmětů a příslovečných určení. Na ob-
jemu řečové produkce se podílí mnoho 
faktorů, jako zkušenosti dítěte, poznatky 
o světě, vývoj myšlení, úroveň poznáva-
cích procesů, kvalitě rodinného prostře-
dí a mnoha dalších. Nárůst objemu řečo-
vé produkce je výsledek vývojových pro-
cesů dozrávání dítěte. Mezi třetím a sed-
mým rokem dochází právě v řeči k pře-
vratným změnám. Z dvou (tří) druhů slov 
dítě rozšíří své aktivní používání na 
všechny druhy slov. Zatímco na začátku 
tohoto období aktivně vytváří jednodu-
ché věty, na konci tohoto období použí-
vá rozvité věty, dokáže je syntakticky 
spojovat. Dovednost vyjadřovat se věta-
mi ukazuje u dětí na stále se zkvalitňují-
cí používání řečových dovedností. 
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K diskusi zůstává, jakým jsme my sami 
vzorem pro děti a jaké vytváříme situace, 
aby si děti mohly tuto dovednost osvojo-
vat a rozvíjet. V dnešních dnech největší 
pozornost je věnována řeči právě v lite-
rárních chvilkách nebo v jazykové výcho-
vě. Pro možnost tréningu a rozvíjení ře-
čových dovedností musíme využívat všech 
situací v běžném životě. Pedagogičtí pra-
covníci by měli nabízet řečové vzorce 
a konstrukce vět tak, aby dítě mohlo pod-

le nich vytvářet analogie. Žádoucím jevem 
by nepochybně bylo, aby tyto větné řetěz-
ce, vzorce, konstrukční modely získávaly 
děti v rodinách. Aby každý jedinec doká-
zal vyjádřit srozumitelně pro svého part-
nera pocity, požadavky či názor, potřebu-
je vnímat tyto vzorce ze svého okolí, do-
stávat se do situací, ve kterých má mož-
nost si opakovaně zkoušet větné konstruk-
ce a mít zpětnou vazbu o tom, jak bylo 
vyjádření úspěšné. 
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