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Vědní obor logopedie se rychle vyvíjí, 
povinností každého logopéda je tedy sle-
dovat prudký vývoj oboru, mít snahu 
ovládnout vše nové, co obor přináší. Ne-
lze již souhlasit s názorem, že logopedie 
se zabývá „vadami a poruchami řeči". 
Tento pohled chápeme jako velmi zúže-
ný, proto by se měli speciální pedagogo-
vé - logopedi více zabývat osvětou: tzn. 
snažit se mezi svými klienty, kteří mají na-
rušenou komunikační schopnost a vy-
žadují logopedickou péči, ale i mezi lé-
kaři a pedagogickou veřejností šířit chá-
pání logopedie jako oboru, který se zabý-
vá komunikací, komunikačními schop-
nostmi, vývojem těchto schopnost í , 
a jejich patologickými jevy i možnostmi 
reedukace, edukací osob s narušenou ko-
munikační schopností. Šířit pojetí, že lo-
gopedie se zabývá poruchami a vadami 
komunikačních schopností nejen u osob 
intaktních, ale i u osob se smyslovým, ro-
zumovým nebo tělesným handicapem, že 
osoby se specifickými potřebami v rámci 
komplexní péče vyžadují i péči logopedic-
kou. Logopéd „současnosti" se zabývá 
problematikou poruch komunikačních 
schopností dětí v předškolním i školním 
věku, dospívajících, dospělých i osob ve 
stáří. Je třeba však podtrhnout důležitost 

poskytování speciálně-pedagogické péče, 
a tím i péče logopedické vývojově posti-
ženým dětem v raném věku, tzn. v období 
od narození nebo zjištění postižení, ane-
bo odhalení rizika vzniku postižení, ne-
boť toto postižení může mít za následek 
i narušení jeho komunikačních schopností. 

Ranému vývoji dítěte a rané intervenci 
je v mnoha rozvinutých zemích již delší 
dobu věnován zvýšený zájem, jsou vytvá-
řeny různé druhy organizačních struktur 
rané podpory, probíhá výzkum i praktic-
ká činnost v této oblasti. Také v naší re-
publice si v posledních letech pracovníci 
MŠMT ČR, odborníci z oblasti medicíny 
i pedagogiky, ale samozřejmě i rodiče 
postižených dětí uvědomují potřebu vy-
tvoření systému služeb a programů rané 
intervence, vznikají již první organizace, 
sdružení, střediska apod. Pod pojmem 
raná podpora, včasná podpora (také uží-
vané termíny raná péče, včasná interven-
ce) chápeme soustavu služeb a programů 
poskytovaných ohroženým dětem, dětem 
postiženým i jejich rodinám. Podle „Ná-
rodního plánu vyrovnání příležitostí pro 
občany se zdravotním postižením" (usne-
sení vlády ČR č. 256 ze dne 14. dubna 
1998) se jedná o děti ohrožené v sociál-
ním, biologickém a psychickém vývoji, 



děti se zdravotním postižením. Cílem je 
předcházet postižení, zmírnit nebo elimi-
novat jeho důsledky a poskytnout rodině, 
dítěti i společnosti předpoklady sociální 
integrace. Raná intervence má probíhat od 
diagnostikování postižení až do zařazeni 
dítěte do nějaké vzdělávací instituce. 

Problematika rané podpory postižených 
děti je aktuální pro logopedii, a to nejen 
v České republice, ale i v zahraničí. Zapo-
jení logopedů do rané intervence je žádou-
cí, neboť postižení dětí může mít za násle-
dek i opoždění, až narušení jejich komuni-
kačních schopností. Poskytování rané pod-
pory postiženým dětem předpokládá a vy-
žaduje těsnou spolupráci odborníků medi-
cínských oborů s pedagogy, speciálními 
pedagogy, psychology, sociálními pracov-
níky i rodiči postižených dětí. Jen tak se 
podaří vytvořit systém programů a služeb, 
které zajistí včasnou diagnostiku, terapii 
i pedagogickou ranou intervenci. 

Logopedi se musí začít orientovat ne-
jen na řečovou terapii, ale i na poskyto-
vání rané podpory v oblasti komunikač-
ních schopnosti, na hledání nějaké komu-
nikační možnosti v co nejranějším obdo-
bí života. Ve vývoji dětí jsou důležité vnitř-
ní i vnější podmínky. 

U postižených dětí jsou vnitřní podmín-
ky narušeny, je možné však dítě ovlivňo-
vat vnějšími podmínkami, stimulací. Pro-
to došlo v posledních letech v logopedii 
ke změně pojetí logopedické péče - řečo-
vé terapie. Ještě v počátcích 80. let se 
doporučovalo začít s řečovou terapií oko-
lo čtvrtého roku života dítěte, dnes to již 

neplatí. Pro mnoho dětí s narušeným vý-
vojem řeči je třeba hledat nějakou komu-
nikační možnost mnohem dříve. Cílem 
logopedické péče při rané intervenci je 
zlepšit komunikační kompetence dítěte, 
kdy se provede diferencované vyšetření 
vývoje řeči dítěte, a dle toho se potom 
provede rozhodnutí o další podpoře dítě-
te i jeho rodičů (či zákonných zástupců, 
kteří o dítě pečují). 

Velmi důležitá je komunikační interak-
ce matka - dítě, komunikační proces mezi 
dítětem a jeho matkou (rodiči). Proto je 
podstatné, abychom věnovali poradenskou 
péči rodičům a dalším vychovatelům dí-
těte v co nejranějším období života dítě-
te, co nejdříve po objevení nápadností 
v jeho vývoji. Dítě je při správně vedené 
rané podpoře ve stanovených intervalech 
průběžně sledováno rodiči i odborníky 
a hledá se vhodná doba k započetí odpo-
vídající terapie. 

V rané péči nemůže logopéd provádět 
klasickou „řečovou terapii", ale musí pod-
porovat rozvoj předverbálních aktivit dí-
těte, ve spolupráci s ostatními odborníky 
se zaměří na všeobecnou podporu řeči. 
Klasicky pojímaná logopedická péče je 
vhodná při různých poruchách řeči 
s přibývajícím věkem dítěte. U mladších 
postižených dětí se často vyskytuje zjev-
né opoždění vývoje řeči ve spojení 
s komplexními poruchami v různých ob-
lastech řeči. Pro tyto děti je důležité, aby-
chom pro ně vytvářeli situace podporují-
cí řeč, které umožňují používání řeči, aby 
se tak rozšířily jejich řečové kompetence. 



Každý rodič u svého dítěte netrpělivě 
očekává a radostně vítá první úsměv, prv-
ní krůčky a první slova. Když se objeví 
později než u vrstevníků nebo se neobje-
ví vůbec, je to pro rodiče často první upo-
zornění, že se jejich dítě odchyluje od 
normy. Vývoj řeči dítěte považují rodiče 
za zvláště důležitý, proto očekávají, že 
řečová terapie zajistí co nejdříve, aby je-
jich dítě začalo mluvit, že zajistí správ-
nost řeči jejich dítěte. Často rodiče při-
jmou jen to, že dítě nemluví, vzájemná 
závislost mezi jednáním a řečí, mezi in-
terakcí a komunikací se již bere méně na 
zřetel. Úkolem odborníků zajišťujících 
služby rané intervence je poskytnutí včas-
né intervence vůči rodině dítěte. Poradce 
(speciální pedagog-logoped) musí srozu-
mitelně rodičům objasnit, že kojenci 
a malé dětí, u kterých se již projevilo ně-
jaké postižení nebo u nich přibývá nápad-
nosti, nepotřebují žádnou terapii primár-
ně orientovanou na vadu, ale jednoznač-
nou pomoc k podpoře řeči a schopnosti 
něco sdělit. Pro mnoho dětí s narušeným 
vývojem řeči je třeba zajistit všeobecnou 
podporu řeči, aby se rozšířily řečové kom-
petence dítěte v situacích všedního dne 
a ve hrách přiměřených věku. Z kon-
krétních zkušeností v jednání může dítě 
odvodit poznatky, které je pak schopno 
vyjádřit. Vývoj základních kognitivních 
struktur je tak předpokladem pro odpoví-
dající řečové kompetence. 

Raná intervence musí být pojata jako 
ucelená (komprehensivní) rehabilitace, 
která předpokládá interdisciplinární spo-

lupráci odborníků z oborů medicíny, psy-
chologie, sociální péče, pedagogů i rodi-
čů postižených dětí. Pedagogická (speci-
álně-pedagogická) podpora musí obsaho-
vat také včasnou podporu rozvoje komu-
nikačních schopností dítěte, podporu pri-
márních funkcí, které ovlivňují preverbální 
i verbální schopnosti dítěte. 

V naší logopedické praxi se ukazuje, že 
mnohým logopedům chybí teoretické po-
znatky i praktické zkušenosti při stimula-
ci důležitých funkcí, bez nichž se nemůže 
u dítěte zdárně vyvíjet řeč (stimulace pri-
márních funkcí, jako je sání, polykání, 
žvýkání, podpora příjmu potravy). Proto 
je důležité zabezpečovat odpovídající 
vzdělání pro všechny naše logopedické 
pracovníky, kteří se zabývají nebo se chtějí 
zabývat ranou podporou postižených dětí 
a jejich rodičů, poskytnout odborným pra-
covníkům v širší míře další vzdělávání 
k zvládnutí problematiky dětí v raném 
věku a jejich podpory i podpory komuni-
kačních schopností. 
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