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Anotace: Obsah článku vychází z pedagogicko-psychologického hlediska, uplatňovaného 
při koncipování systému povinného vzdělávání pro žáky s mentálním postižením. Popisuje 
vzájemné vztahy fatických funkcí, sluchových poznávacích činností (gnozie) a motorických 
činností u žáků s lehkým mentálním postižením s důrazem na oblast fonematické dife-
renciace. Zdůvodňuje nutnost cílené stimulace této oblasti v rámci podpory rozvoje jejich 
komunikativní kompetence. 
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Jedním ze základních cílů speciální 
pedagogiky je umožnit většímu počtu dětí 
a žáků se zdravotním postižením společné 
vzdělávání s dětmi a žáky bez zdravotního 
postižení, a to při zachování vysoké míry 
úrovně vzdělávání. Školská integrace je 
významným prostředkem, který postupně 
ovlivňuje postoje majori tní společnosti 
i občanů se zdravotním postižením vůči 
sobě navzájem. Zároveň je školská inte-
grace také prevencí sociálního vyloučení 
osob s postižením. Dosavadní zkušenosti 
ukazují , že výše uvedený cíl je obtížné 
naplňovat , neboť vyžaduje pods ta tnou 
změnu v současné organizaci a stylu vý-
uky na našich školách, což je navíc pod-
trženo zvyšujícími se nároky na profesní 
kompetence pedagoga. Pouze na základě 
poznání podstaty, zákonitostí a mecha-
nismů vývoje a výchovy dětí a žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami mů-

žeme adekvátně uplatňovat pedagogické 
prostředky ve prospěch zlepšení jejich psy-
chického a somatického stavu a celkově 
ve prospěch zlepšení kvality jejich života. 
Pods ta tným a urču j íc ím fak torem pro 
integraci žáka se zdravotním postižením 
do běžné školy je vedle stupně postižení 
také schopnost komunikace, porozumění 
stanoveným pravidlům a jim odpovídající 
chování. Školská integrace dětí a žáků 
s m e n t á l n í m p o s t i ž e n í m se jeví j ako 
jedna z nejobtížnějších, neboť mentální 
retardace se výrazně demonstruje zvláště 
odchylkami v komunikaci (symptomatic-
kými poruchami řeči), přičemž platí vztah 
přímé úměry - čím hlubší stupeň mentální 
retardace, tím těžší porucha řeči. 

Pedagogické a psychologické hledisko, 
které se uplatňuje při koncipování systému 
povinného vzdělávání pro žáky s mentál-
ním postižením, spočívá nejen v hledání 



postupů, metod a cest k usnadnění proce-
su učení žáků s mentální retardací, v citli-
vém výběru učiva nutného a potřebného 
k orientaci ve světě, v oblasti mezilidských 
vztahů, případné k výkonu povolání, ale 
také učiva, které u m o ž n í další rozvoj 
a pokračování ve vzdělávání po ukončení 
školní docházky. Z uvedeného vyplývá 
po t ř eba d ů s l e d n ě využívat veškerých 
možností (daných vzdělávacím obsahem 
i osobními zkušenostmi a poznatky dětí 
a žáků s mentálním postižením) k rozvoji 
jejich dovedností komunikovat, k osvojení 
tzv. komunikativní kompetence. 

Předpokládáme, že možnost integrace 
do běžných škol se bude týkat zejména 
dětí a žáků s lehkou mentální retardací, 
příspěvek je proto zaměřen na rozvoj řeči 
u těchto dětí. 

Komunikace je př i rozenou pot řebou 
každého organismu a absence přijímání 
informací či trvale neuspokojená touha po 
odezvě se projevují negativně v psychice 
člověka. Zdravé díté si přináší na svět 
vrozenou dispozici naučit se mluvit, která 
se přirozené rozvíjí v kontaktu s mluvícím 
okolím. Osvojení řeči, která je produktem 
vyšších kognitivních procesů, závisí na 
funkčnosti mozkové kůry. Mozková kůra 
je řídící soustavou nervového systému 
a místem našeho vědomí (umožňuje nám 
uvědomovat si sama sebe a naše vjemy, 
začíná a kontroluje volní pohyby). Díky 
ní můžeme komunikovat , pamatovat si 
a rozumět . Komunika t ivn í dovednost i 
jsou výsledkem vzniku a rozvoje sym-
bolických funkcí, které v sobě zahrnuj í 

nejvyšší řečové funkce (fatické), schopnost 
vyšší analýzy a syntézy senzitivních a sen-
zorických analyzátorů (gnozii) a vyšší 
fo rmu motorické činnosti (umožňuj íc í 
vykonávat složité pohybové stereotypy), 
které se vytvářejí učením, cvikem a častým 
opakováním (praxii). V čem se odlišují 
vrozené dispozice k rozvoji řeči u dítěte 
s mentálním postižením? Děti s mentál-
n ím post ižením jsou z tohoto hlediska 
rizikovou skupinou, neboť právě ony jsou 
nezřídka vystaveny dlouhodobě nevyho-
vujícím podmínkám pro rozvoj řeči, a to 
už i v době vývoje mozku (Matulay 1986). 
Nevhodné podmínky vyplývají jak z do-
minan tn ího postižení (narušení funkč-
nosti mozkové kůry v důsledku organici-
ty), tak i z působícího vnějšího prostředí 
(např. méně častá stimulace k řečovým 
projevům). Tyto odlišné podmínky pro 
vývoj řeči u dětí s mentálním postižením 
mají podle Lechty (2002) svůj odraz ve 
všech jazykových rovinách (gramatické, 
lexikální, zvukové a pragmatické). Vývoj 
řeči je narušený do té míry, že nedosáh-
ne normy, jde o vývoj omezený (Sovák 
1981a). O p o ž d ě n ý vývoj řeči (zvláště 
u dětí s lehkou mentální retardací) bývá 
zpravidla prvním signálem, který upozor-
ní na vývojové odchylky od běžné normy. 
Negativní důsledky opožděného vývoje 
řeči (způsobené mentální retardací) se už 
v raném období začínají zpětně projevo-
vat i v jiných oblastech psychiky. Existuje 
dokonce hypotéza, do jaké míry je úroveň 
rozumových schopností ovlivněna orga-
nickým poškozením mozku a do jaké míry 
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opožděným vývojem řeci (Švarcová 2001). 
Rozvoj řeči u dětí s mentálním postižením 
je tedy podmíněn mnoha (navzájem se 
ovlivňujícími) příčinami, zejména nedo-
statky v korových oblastech analyzátorů 
a v integrátoru fatických funkcí a pomalej-
ším rozvojem diferenciačních schopností 
mozku. Poruchy integračního centra fatic-
kých funkcí, které jsou primární podsta-
tou mentálního postižení, jsou příčinou 
d e f o r m a c e o b s a h u sdělení . O m e z e n á 
schopnost měnit informace na poznatky, 
t r a n s f o r m o v a t (zpracovávat ) p o d n ě t y 
do symbolických forem, tyto uchovávat 
a poté s n imi smysluplně nakládat , je 
příčinou obtížnějšího procesu sociability 
dětí s mentálním postižením a následně 
jejich socializace (Vašek 2003). 

Myšlení dítěte s mentálním postižením 
je pří l iš k o n k r é t n í , nepřesné , chybné 
v analýze a syntéze, vyznačuje se slabou 
řídící funkc í a značnou nekr i t ičnos t í , 
p o j m y se tvoř í t ě ž k o p á d n ě a ú s u d k y 
jsou nepřesné. Hlavní příčinou je podle 
mnoha odborn íků nedostatečný rozvoj 
řeči. Nediferencovaná řeč vede k nedife-
rencovanému myšlení. Poruchy vnímání 
neumožňují dětem nashromáždit si dosta-
tečnou zásobu představ, které by podpo-
řily jejich řečový vývoj. V důsledku toho 
špatně chápou smysl slovních pokynů, což 
omezuje jejich aktivní účast při hře, ma-
nipulaci s předměty, tedy činnosti, které 
zpětně podporuj í a ovlivňují rozvoj řeči 
jako základního nástroje myšlení (srov. 
Rubinštejnová 1973, Dolejší 1978, Matulay 
1986, Valenta; Můller 2003, Vágnerová 

2004, Pipeková 2006). Problematika roz-
voje řeči u dětí s mentálním postižením je 
tedy mnohem složitější, než by se na první 
pohled mohlo zdát, a to zejména z důvodu 
pestré variability vzájemně ovlivňujících 
se příčin. 

Jedním z projevů symptomatických po-
ruch řeči u dětí s mentálním postižením 
jsou tzv. fonet icko-fonémické poruchy, 
které se projevují v nedokonalé sluchové 
diferenciaci zvukově blízkých f o n é m ů 
a v obtížné zvukové analýze slov. Čím jsou 
způsobeny? 

Diferenciační podmíněné spoje a dy-
namické stereotypy v korových oblastech 
s luchového analyzátoru (pr imárn í slu-
chová kůra, sluchová asociační oblast) se 
tvoří pomaleji. Tím je oslabena sluchová 
a proprioceptivní zpětná aferentace, což 
se odráží v nedos ta tečné d iskr iminaci 
fonémů. Obtíže jsou znásobeny oslabenou 
funkčností mozkové kůry, která ovlivňuje 
kvali tu vyšších kogni t ivn ích procesů . 
Fonémické uvědomování se proto dife-
rencuje pomaleji a nekvalitně, časté jsou 
nedostatky v artikulaci (slabé spoje center 
jemné motoriky). Děti s mentálním posti-
žením dlouho nerozlišují zvuky souvislé 
lidské řeči. Vnímají je nerozčleněně, po-
dobně jako dospělý slyší neznámou cizí 
řeč (Dvořák 1999). Jaké důsledky má nízká 
úroveň fonémického uvědomování pro 
rozvoj dovednosti komunikovat? 

Je narušená funkce vnímání a rozlišo-
vání zvuků, tedy i funkce rozumění řeči. 
Dítě vyčlení a rozlišuje z projevu mluvčího 
jen málo slov a proces osvojování nových 



slov a slovních spojení p ro to probíhá 
pomalejš ím způsobem, než u zdravých 
dětí. Nedostatečná sluchová diferenciace 
zvuků mluvené řeči brzdí zdokonalování 
výslovnosti , na rušu je p o r o z u m ě n í vý-
znamu slov a nesprávná výslovnost zase 
naopak ztěžuje a omezuje zlepšení kvality 
fonémického uvědomování . Závažnost 
této poruchy vynikne při zjištění, že di-
ferenciace jednotlivých řečových zvuků 
tvoří jednu ze základních podmínek pro 
rozvoj řeči. Uvědomován í si hláskové 
struktury slova má bezesporu nemalý vliv 
na osvojování nejen mluvené, ale i psané 
podoby řeči. 

Abychom mohl i s t imulovat celkový 
psychický vývoj dítěte s mentálním po-
stižením prostřednictvím řeči, musíme 
klást dů raz na rozl išování a nás ledně 
rozumění zvukům lidské řeči. V pláno-
vaném výzkumu jsme se proto zaměřili 
na oblast f onémického uvědomován í 1  

u dětí s lehkou mentální retardací. Cílem 
výzkumu bylo ověřování české verze me-
todiky Trénink jazykových schopnost í 
podle D. B. Elkonina (Mikulajová-Dostá-
lová 2004). Dříve byly odchylky ve vývoji 
fonema t i cké d i fe renc iace posuzovány 
jako nedostatky ve smyslovém vnímání, 
proto se používalo termínu fonematický 

sluch. Dnes je kladen větší důraz na vyšší 
kognitivní procesy, tedy na uvědomění. Při 
nedostatečném fonémickém uvědomová-
ní dítě sice hlásky slyší, ale neuvědomuje 
si je. Vývoj řeči u dětí s lehkou mentální 
retardací je obvykle opožděn o rok i více, 
ale postupně se mohou dostat až na úroveň 
d r u h é signální soustavy, tedy částečně 
dosáhnout schopnosti zevšeobecňování 
a abstrakce. Cílenou stimulací můžeme 
proces fonematické diferenciace pozitivně 
ovlivnit a tím zároveň podpoř i t rozvoj 
řeči2. Jestliže b u d e m e t rénovat řečové 
projevy závislé na mentální úrovni dětí 
(např. kvalitativní i kvantitativní struk-
turu slovní zásoby, orientaci ve zvukové 
s t ruk tu ře slova, schopnos t tvoři t věty 
apod.), tedy projevy opožděného vývoje 
řeči, existuje předpoklad, že může dojít 
ke zlepšení komunikačních dovednost í 
s odrazem v úrovni jejich rozumových 
schopností (zvláště u dětí s lehkou mentál-
ní retardací na sociokulturním podkladě). 
Naopak absence individuálního přístupu, 
nerespektování speciálních potřeb dítěte 
z hlediska komunikace, např. opomenut í 
nebo ignorace diagnostiky a rozvoje oblas-
ti fonémického uvědomování (nerespek-
tování zredukovaných možností rozumění 
v d ů s l e d k u d o m i n a n t n í h o pos t i žen í ) 

1 Fonémické uvědomování představuje nejkomplexnéjší úroveň a nejkomplikovanější stupeň 
fonologických procesů. 

2 Dnes víme, že na zlepšení funkce mozku se podílí vedle správné výživy a pocitu bezpečí, 
lásky a jistoty v nejbližsím sociálním prostředí rovněž přiměřená senzomotorická stimulace, 
spolu s citlivým rozpoznáním individuálních potřeb dítěte a jejich uspokojováním vhodnými 
výchovnými přístupy. 



apod. znamená, že tak zůstává nevyužito 
nejdůležitější období pro stimulaci jejich 
komunikačních schopností. To může být 
příčinou školní neúspěšnosti žáků, sni-
žování požadavků na jejich výkony3, což 
má celkově negativní vliv na další oblasti 
jejich psychiky. 

V čem spočívá jisté nebezpečí? 
Jednak v pozdní nebo povrchní dia-

gnostice (týká se zejména dětí s lehkou 
mentální retardací), jednak v úrovni po-
skytování kvalitní trvalé péče, kdy často 
není důsledně uplatňován individuální 
přístup. Nebezpečím pozdní diagnostiky 
je, že se nevyužije rané vývojové období 
a období předškolního věku. Za riziko-
vou skupinu lze p ro to považovat děti 
s opožděným vývojem řeči, jehož příčinou 
nemusí být vždy mentální retardace. Své 
opodstatnění má proto diferenciální dia-
gnostika. Co nejvčasnější stimulace je nut-
ná (prioritně v předškolním období), aby 
se v co největší míře předešlo negativním 
důsledkům opožděného vývoje řeči, který 
se u dětí s mentální retardací postupně 
mění v omezený vývoj řeči. 

Žáci s lehkou mentální retardací jsou 
dle platné legislativy4 žáky se speciálními 
vzdělávacími po t řebami a integrace do 
běžné školy je pro jejich psychický rozvoj 
optimálním prostředím. Záměrné půso-
bení na rozvoj fonémického uvědomování 
můžeme považovat za jeden z prostředků 

speciální p o d p o r y př i vzdělávání , při 
rozvoji komunikační kompetence. Půso-
bení na fonémické uvědomování se jeví 
jako př i rozený p ředs tupeň osvojování 
základního trivia v běžných i speciálních 
školách. V současné době probíhá vzdě-
lávání těchto žáků podle Vzdělávacího 
programu zvláštní školy č.j. 22 980/97-22 
(u dobíhajících ročníků) a souběžně (od 
1. 9. 2007) pod le př í lohy Rámcového 
vzdě lávac ího p r o g r a m u p ro zák ladn í 
vzdělávání, která upravuje vzdělávání žáků 
s lehkým mentá ln ím post ižením (RVP 
ZV - LMP). V obou programech má své 
místo rozvoj komunikačních dovedností. 
Cílem a posláním řečové výchovy podle 
Vzdělávacího programu zvláštní školy je 
rozvoj komunikačních dovedností v obou 
složkách řeči ( recept ivní i expresivní) 
za účelem získání takové úrovně doro-
zumívání, která je předpokladem aktiv-
n ího zapojení do života. Podle potřeby 
lze zařazovat individuální i skupinovou 
logopedickou péči. V RVP ZV je komu-
nikace jednou z klíčových kompetencí , 
které by se měly na konci zák ladn ího 
vzdělání projevit v určitých dovednostech 
žáka. Vzhledem k tomu, že dítě s lehkým 
mentá ln ím post ižením dosahuje školní 
zralosti v pozdějším věku, než je tomu 
u ostatní populace, je dané skutečnosti 
přizpůsoben obsah vzdělávání. Na základě 
rámcového učebního plánu vytvářejí školy 

3 Do jaké míry se zamýšlíme se nad tím, zda dítě porozumělo našemu výkladu, pokynu, otázce? 
Není častěji hodnoceno jen podle toho, jak zadaný úkol splnilo, či většinou spíše nesplnilo? 

4 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon). 



učební plán svého školního vzdělávacího 
programu, v němž obsahovou náplň vzdě-
lávacích oborů přizpůsobí nejen profilaci 
školy a regionálním zvláštnostem, ale také 
schopnos tem žáků! Už zde nena jdeme 
klasicky vymezený p ředmět řečová vý-
chova, ale jeho obsah je součástí vzdělá-
vací oblasti Jazyk a jazyková komunikace 
(vzdělávací obor český jazyk a literatura 
- složka Komunikační a slohová výchova), 
kde nalezneme mj. také prostor pro rozvoj 
fonémického uvědomování. 

Orientační průzkumy běžné praxe po-
ukazují na jisté nedostatky v péči o rozvoj 
komunikačních dovedností u dětí s men-
tálním postižením. Setkáváme se i s ná-
zory, že předmět řečová výchova (podle 
Vzdělávacího programu zvláštní školy) je 
považován za předmět „pod čarou" (ne-
důležitý) a je vyučován neplánované a ne-
důsledně, bez respektování specifických 
zvláštností vývoje řeči u dětí s mentálním 
postižením. Charakter hodiny se téměř 
neliší od jiných předmětů, výjimkou není 
ani záměna s hodinou čtení či „dohánění 
učiva" j iného vyučovacího předmětu. 

Na plánování činností, které podporuj í 
rozvoj řeči u žáků s men tá ln ím posti-
žením, se musí podí let vždy vyučuj ící 
s kvalifikačními předpoklady, na jejichž 
základě dokáže uplatňovat individuální 
p ř í s tup k dě t em se s y m p t o m a t i c k ý m i 
poruchami řeči (má ukončeno magister-
ské vzdělání státní zkouškou z logopedie 
a surdopedie). Jeho úkolem je podpora 
rozvoje a přirozené spontaneity řečového 
projevu žáků s men tá ln ím pos t ižením 

v konkrétních situacích, rozvoj smyslo-
vého vnímání a motoriky, rozvoj slovní 
zásoby (primárně) a mluvní pohotovosti, 
úprava fo rmá ln í s t r ánky řeči ( sekun-
dárné), spolupráce s dalšími odborníky 
apod. Uvedené úkoly plní při respektování 
rozdílů v úrovni řečových schopností dětí 
a ve spolupráci s rodiči. 

Jedním ze základních principů vzdělá-
vání je důsledné využívání veškerých mož-
ností daných vzdělávacím obsahem a sou-
časně osobních zkušeností a poznatků dětí 
a žáků s mentálním postižením rozvojem 
jejich komunikativní kompetence. Před-
pokladem k jeho naplňování je kvalitní 
profesní připravenost pedagogů v oblasti 
logopedické prevence. 

Doporučení pro pedagogickou 
praxi: 

• Úroveň rozumění řeči je ovlivněna slu-
chovou percepcí, schopností diskrimi-
nace a analýzy zvuků lidské řeči, slovní 
zásobou, psychickými kvalitami dítěte, 
vnějším prostředím a dalšími faktory. 

• Nepřesná sluchová percepce a dife-
renciace zvuků řeči ztěžuje vnímání, 
oslabuje verbální paměť a deformuje 
porozumění mluvené řeči. To se pro-
jevuje obtížemi při pouhém opakování 
slov, vět, nep ře snos tmi v modulac i 
apod. Následně se připojují potíže ve 
čtení a psaní. 

• Mozkové poškození způsobující men-
tální retardaci má vliv na úroveň jazy-
kových schopností ve složce receptivní 
i expresivní. Pasivní slovník je širší než 



aktivní (ve větší míře než u intaktní 
populace), znatelná je disproporce mezi 
vývojem řeči a nonverbálními projevy 
(které jsou na vyšší úrovni). 

• Aktivní slovní zásoba je neplnohodnot-
ná vzhledem k nepochopení významu 
užívaných slov, což vyplývá jednak ze 
samotného d o m i n a n t n í h o postižení, 
jednak z nedostatečné stimulace z vněj -
šího prostředí. 

• Cílenou stimulací je možné diferen-
c iačn í s c h o p n o s t i m o z k u ú s p ě š n é 
ovlivňovat a působit tak na kvalitnější 
orientaci ve zvukové struktuře jazyka, 
na rozvoj fonémického uvědomování. 

• Kvalitní orientace pedagogů v obec-
ných zákonitostech ontogenet ického 
vývoje řeči a specifických zvláštnostech 
vývoje řeči u dětí a žáků s mentálním 
postižením je předpokladem pro zlep-
šování úrovně komunikačních doved-
ností u těchto dětí. 
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