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Úvod do problematiky

Vývojová dysfázie (Specific language impairment)

• Porucha jazykových schopností, která nemá 
zjevnou příčinu (sluchová ztráta, MR, neurologické 
poškození, nedostatečná jazyková stimulace)

• Symptomy na úrovni fonologické, sémantické a 
gramatické (Hulme & Snowling 2009; Leonard, 2014)

• Genetické & enviromentální vlivy => 2:1
(Bishop, Monaca a Newbury, 2005; Bishop, 2006)

• Prevalence 7,4 % (Tomblin et al, 1997)

– české prostředí 10% (Tomická, 2012)



Úvod do problematiky

Pregramotnost = soubor postupně se 
rozvíjejících předpokladů pro čtení a psaní 
(Kucharská, 2014)

- Jazykové a kognitivní schopnosti, percepčně motorické 
schopnosti

- Budování vztahu k psané formě jazyka

Gramotnost = komplexní schopnost a dovednost 
využívat psanou formu jazyka k různým účelům 
(Kucharská, 2014)

• Jazyková dovednost (Bishop, Snowling & Stothard, 2000; Hulme & 

Snowling 2009; Smolík & Seidlová Málková, 2014)

=> obtíže při poruchách jazykového vývoje



Jednoduchý model čtení
(Gaough & Tunmer, 1986)

• 1. dekódování textu (technika čtení)
– Fonematické uvědomování (hlásková struktura slov + 

vědomá manipulace)
– Znalost písmen (vazba foném & grafém)
+ RAN (Rapid automatic naming)

co nejrychleji pojmenovat řadu vysoce známých vizuálních 
podnětů (vizuálně-verbální propojení)

FU a RAN nezávislé procesy (Stappen & Reybroeck, 2018)

• 2. porozumění čtenému 
– Odráží porozumění mluvenému jazyku (Ricketts, 2011) 

– uvědomování morfologické, syntaktické a sémantické 
(Foorman, Petscher & Bishop, 2012)

• Krátkodobá paměť pro fonologický materiál



Pregramotnost a raná gramotnost u dětí s 
vývojovou dysfázií

Fonematické uvědomování
- segmentace slov na hlásky (Thatcher, 2010)

- Normální úroveň FU po 2-3 letech ŠD (Zourou et al., 2010)

RAN
- Neplynulost čtení (Bishop, Snowling & Stothard, 2000)

- Více ohroženy děti s dyslexií (Zourou, 2010)

- Významnější deficity v oblasti techniky čtení (FU), porozumění a lexikálního 
vyhledávání (Isoaho, Kauppil & Launona, 2015)

Krátkodobá paměť pro fonologický materiál
- potíže s dekódováním textu dány zejména deficity v krátkodobé 
fonologické paměti a v menší míře deficity FU (Weerdenburg et al., 2009)



Čtení s porozuměním u dětí s vývojovou 
dysfázií

Děti s VD
- Vztah mezi deficity v jazykových schopnostech (morfosyntax, lexikální 

rozmanitost) a deficity v oblasti porozumění čtenému (Buil-Legaz, Aguilar-

Mediavilla & Rodríguez-Ferreiro, 2016; Charest, Skoczylas, & Schneider, 2020)

- Deficity v oblasti narativních schopností (Fay et al., 2004; Petersen, 2010; Vandewalle, 

2012)

- Orientace ve vyprávěném příběhu
- Schopnost převyprávět příběh
- Tvorba vlastních příběhů

• Porozumění čtenému odráží 
porozumění mluvenému

• Narativní schopnosti = základ 
čtení s porozuměním (Spencera et al., 2013) 



České výzkumy

• Jagerčíková & Kucharská (2012)
– VD x TV => před nástupem do školy, na konci 1.třídy
– Na konci první třídy přetrvávají potíže v oblasti fonologie (izolace 

1.hlásky, opakování pseudoslov)
– Podobná rychlost a chybovost čtení
– Statisticky významné rozdíly ve sféře porozumění

• Richterová & Seidlová Málková (2016)
– VD x TV => 1.třída, 4.třída
– 1.třída

• podobná rychlost a chybovost
• Statisticky významné rozdíly v porozumění (mluvenému) jazyku

– 4.třída
• Statisticky významné rozdíly v rychlosti a chybovosti (VD 4.tř > TV 1.tř.)
• Statisticky významné rozdíly v porozumění čtenému (VD 4.tř.< TV 1.tř.)



Enviromentální faktory gramotnostních
dovedností

• Předškolní vzdělávání

• Přítomnost starších sourozenců

• Pozitivní vztah k psaným textům
Domácí gramotnostní prostředí - aktivity spojené se čtením a 

psaním, které se odehrávají v rodině (Hamiltonová et al., 2016)

– společný čas, který stráví dítě v interakci s rodičem nad 
knihami (společné čtení nebo prohlížení knih)

– pozorování dospělého při gramotnostních aktivitách

– přístupu k knihám a tištěným materiálům

• Pozitivní vliv – mluvený jazyk, raná gramotnost, čtení s 
porozuměním (Clark, 2007) 



Domácí gramotnostní prostředí u dětí s 
vývojovou dysfázií

Zóna nejbližšího vývoje
Děti s VD profitují ze společného čtení později než intaktní vrstevníci => jazykové 
schopnosti musí být na určité úrovni, aby společné čtení tak stimulovalo jazykový vývoj 
(Hamiltonová, 2016)

Úroveň DGP má i u dětí s VD významný vliv
na jejich gramotnostní dovednosti –
nejslabší výkony v oblasti gramotnosti = 
nejnižší úroveň DGP (Franke, 2014)

Kvalitní DGP funguje jako kompenzační 
faktor potíží s pozorností u dětí s VD 
(Mcginty & Justice, 2009) 



Možnosti podpory pregramotnosti a 
gramotnosti u dětí s vývojovou dysfázií

• Podpora kvality vnějších podmínek

–Předškolní vzdělání, DGP

• Stimulace vnitřních předpokladů

–Pregramotnost a raná gramotnost (FU, 
znalost písmen, RAN)

–Čtení s porozuměním (narativní 
schopnosti)



Podpora pregramotnosti a rané etapy 
čtení

Systematická intervence v oblasti fonematického uvědomování + 
budování povědomí o vztahu mluvené a psané řeči (základní 
znalost písmen)

Trénink jazykových schopností dle Elkonina
- Efektivita výzkumně ověřena i na skupině 

dětí s VD (Mikulajová & Tokárová, 2018)

1. poznání a ovládání hlásková 
struktura slov

2. postupné přiřazování písmen k 
hláskám



Podpora čtení s porozuměním

Storytelling
= systematická práce s vyprávěním příběhů
Schéma (Spencer et al., 2013): 

• Vyslechnutí příběhu
• Převyprávění příběhu
• Doplňující otázky

+ Story acting – „divadelní“ přehrání vyslechnutého příběhu dětmi (Cremin, 2017)

Intervenční program pro žáky s VD 
(Ramírez-Santana et al., 2018)

- vyprávění a tvorba příběhů + aktivity 
zaměřené na morfosyntax
=> jednoznačně pozitivní účinek na 
gramotnost

Metaanalýza (Petersen, 2010)

- Narativní intervence mají pozitivní účinky 
na vypravěčské schopnosti i porozumění 
příběhům u dětí s VD
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