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„Zatímco první hypotézy o původu 
dyslexie se soustředily na proces vizuál
ní identifikace a rozpoznávání písmen, 
brzy se ukázalo, že hlavní problémy dys
lektických dětí obvykle spočívají v ob
lasti fonetických a fonologických zna
lostí." Takto uvádějí autoři knihy svůj 
pohled na problematiku čtení v souvis
losti a v návaznosti na znalost mluvené
ho jazyka. 

Publikace si klade za cíl zprostřed
kovat náhled na čtení jako na proces na
vazující na osvojování jazyka a zároveň 
objasnit diagnostiku čtenářských před
pokladů u předškolních dětí jako nástroj 
pro včasné odhalení dyslektických obtíží. 

Kniha Smolíka a Seidlové Málkové 
je členěna do tří hlavních částí. První 
část teoreticky popisuje obvyklý průběh 
osvojování jazyka u dětí. Část druhá se 
věnuje poruchám jazykového vývoje, 
především vývojové dysfázii, v anglo
saském prostředí nazývané jako speci
fická porucha jazyka (specific language 
impairement) a dyslexii. Ve třetí části 
se autoři zabývají diagnostikou vývoje 
fonologických schopností, slovní zásoby 
a gramatických schopností. 

První část se postupně věnuje per
cepčním a paměťovým schopnostem 
a dovednostem, raným jazykovým 
schopnostem, fonematickému povědo
mí, slovní zásobě, gramatice, ranému 
čtení (dekódování) a pozdějšímu čtení 
(porozumění). Kapitoly, které se zabý
vají předjazykovým vývojem, ukazují 
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na podmíněnost osvojení zvuků a jejich 
kombinací jako na předpoklad pro vy
tvoření fonologických reprezentací zvu
kové stavby jednotlivých slov. Vytvo
ření těchto fonologických reprezentací 
je velmi náročný a složitý proces, který 
zahrnuje nutnost porozumění jazyku 
i schopnost vlastní jazykové produkce. 
Vývoj fonologických schopností je cha
rakterizován kontinuálním vývojem 
fonologického povědomí (v americké 
literatuře označováno jako fonologická 
citlivost), kdy jde o proces postupné
ho rozvoje fonologických reprezentací, 
o dovednost různými způsoby identifi
kovat, členit a manipulovat zvukové jed
notky slov. V kapitole o struktuře fono
logických schopností se autoři zabývají
otázkou, co a jak utváří tyto schopnosti
a vývojovou proměnu stavby z hlediska
jednotlivých lingvistických jednotek.
Na závěr je čtenáři stručně vysvětleno,
co se rozumí pojmy čtení a psaní v psy
cholingvistické perspektivě, podrobněji
je probírána problematika rozvoje po
čáteční gramatiky čerpající převážně ze
zahraniční literatury.

Osvojování jazyka u dětí ale vždy 
neprobíhá zcela bez obtíží, objevují se 
různé odchylky a problémy. V kapitole 
o poruchách jazykového vývoje se autoři
zabývají vývojovou dysfázií a dyslexií.
Nejprve vysvětlují terminologické nejas
nosti a objasňují rozlišování mezi pojmy
„jazyk" a „řeč", v obou podkapitolách
pak porovnávají český a zahraniční pří-



stup k problematice. V části o vývojové 
dysfázii se podrobněji dotýkají několika 
okruhů - definice a základní charakte
ristika, narušené specifické oblasti jazy
ka, epidemiologie, etiologie a genetika 
a v neposlední řadě vztah dysfázie a dys
lexie. Dyslexie je podrobněji rozpracová
na v oblastech charakteristiky, projevů 
a kognitivního obrazu poruchy. 

Poslední část se věnuje diagnosti
ce vývoje slovní zásoby a gramatických 
schopností. Autoři představují nejroz
šířenější typy diagnostických nástrojů 
používané především v anglofonních 
zemích a zároveň upozorňují na oblasti, 
ve kterých by v češtině bylo možné v y 
těžit podrobnější diagnostické údaje, než 
je to možné v běžné angličtině. Jednot
livé podkapitoly odpovídají uspořádá
ní, které systematicky dělí diagnostické 
pomůcky podle toho, na jaké aspekty 
jazyka se zaměřují. Zároveň toto členění 
může posloužit jako určité vodítko při 
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tvorbě nových diagnostických materiálů. 
Publikace Smolíka a Seidlové Málko

vé s názvem Vývoj jazykových schopnos
tí v předškolním věku je jedinečná svoji 
aktuálností a systematičností. Popisu
je vývoj jazykových schopností, které 
ovlivňují rozvoj gramotnosti, a zároveň 
včasná diagnostika umožňuje odhale
ní počátečních obtíží při čtení. Velkým 
přínosem je to, že autoři svým kompa
ratistickým pohledem na problematiku 
seznamují odborníky se zahraničními 
trendy a přístupy. Přesto, že je kniha 
psaná odborným jazykem, autoři často 
objasňují terminologické nesrovnatel
nosti a tím je kniha přístupná širokému 
odbornému publiku - psychologům, 
logopedům, speciálním pedagogům 
i učitelům mateřských a základních škol, 
kteří chtějí lépe porozumět vývoji jazy
kových schopností svých dětských kli
entů a žáků. 
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