
 

 

 

Kazuistika dítěte 
 

 

Podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí – primární 

logopedická prevence 

 

 

Kroměříž září 2021 – únor 2022 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracovala: Marie Martinková 
 
 



 

 
Kazuistika dítěte 

 

Osobní údaje:  

• pohlaví – dívka  

• jméno – Anička  

• věk – na začátku programu měla 5 let 10 měsíců (narození 1/2016) 
 
Osobní anamnéza:  
V těhotenství problémy nebyly, maminka neužívala žádné návykové látky, nestal se jí úraz, pouze 
zmiňovala, že trpěla těhotenskou cukrovkou. K porodu šla o 16-17 dní dříve, kde jí provedli císařský řez.  
Z neznámého důvodu museli doktoři Aničku oživovat. Maminka byla ve velkém stresu, protože ještě před 
ní měla syna, který žil jen 8 hodin. Už od narození měla pocit, že jí dcera nerozumí. První slovo bylo v 11. 
měsíci, do 2 let mluvila, ale spíše nesmysly. Sedět začala v 6. měsíci, chodit v 1 roku a 2 měsících. V dětství 
neměla žádné velké úrazy, na operaci taky nebyla. Diagnostikovali jí však Syndrom PFAPA, který má 
dodnes.  
 
Rodinná anamnéza:  
Rodiče jsou pouze ve vztahu, ale žijí spolu jako rodina. Matka je narozena roku 1991, otec r. 1980, oba 
mají základní vzdělání. Anička má 2 nevlastní sourozence, kteří jsou z otcova minulého manželství. Dcera 
je ročník 1996 a syn ročník 2000, všichni tři mají mezi sebou hezké vztahy. Rodina poskytuje klidné 
prostředí pro výchovu. Řekla bych, že jediný problém v rodině je ten, že dítě vyrůstá v bilingválním 
prostředí, protože otec je Bulhar a jeho čeština je kostrbatá. Rodiče mluví s Aničkou česky, ale mezi sebou 
se baví bulharsky. Maminka má už od dětství mírnou koktavost (jen občasnou), ale i tak se snaží Aničce 
věnovat a rozvíjet její řečové dovednosti. 
 
Školní anamnéza: 

• hrubá motorika – obtížné udržet se v podřepu, další úkoly zvládla bez obtíží, ráda cvičí a tančí 

• jemná motorika – motorická cvičení s prstíky zvládá, špetkový úchop tužky umí, manipulace 
s drobnými předměty je dobrá, stříhat zvládá 

• lateralita – levá ruka, pravé oko (zkřížená lateralita) 

• sluchové vnímání – dobrá sluchová paměť, zopakuje 3 nesouvisející slova (někdy i 4), rozlišení slov 
bez vizuálního podnětu ve většině případů zvládá 

• zrakové vnímání – dokáže odlišit rozdíly, rozezná figuru a pozadí, přiřadí stín obrázku, pozná číslice, 
odliší různé odstíny barev 

• vývoj řeči – dobrá slovní zásoba, ale často si vymýšlí slova (občas řekne nesmysl), mluví spíše 
v jednoduchých větách, popis obrázku je nesouvislý 

• kognitivní vývoj (myšlení, paměť, pozornost) – je inteligentní, udrží pozornost pouze krátkodobě, 
potřebuje střídat činnosti, má dobrou paměť 

• sociálně emoční vývoj – zapojuje se do kolektivu 

• adaptace na MŠ – bez problémů, Anička ráda tráví čas ve školce (navštěvuje běžnou MŠ) 

• silné stránky – kamarádská, snaživá, aktivní, rychle se učí, má smysl pro rytmus 

• slabé stránky – odbíhá od tématu, někdy je příliš citlivá, často se upne na jednoho člověka 
(kamarádku), s kterým musí být neustále  

 
Problémy před vstupem do programu: 



Klinická logopedka Aničce diagnostikovala vývojovou dysfázii. Má problém v porozumění řeči, je pro ni 
obtížné skloňování podstatných jmen a časování sloves, také užívání předložkových vazeb. V řeči se 
objevují dysgramatismy. 
Průběh spolupráce: 
1. Na úvod jsem se Aničce představila a ve stručnosti jsme si řekli, jak budou naše hodiny probíhat a co 

se od ní očekává. Rovnou jsem začala předcvičovat oromotorická cvičení, která Anička neznala, ale i 
přesto s nimi neměla nejmenší problém. Poté zvládla cvičení na jemnou motoriku – stejné prstíky k 
sobě. Spočítala prsty a postupně jsme si je i pojmenovali. V pracovním listu nejprve pojmenovala 
obrázky, následně je barevně přiřadila ke každému členu rodiny a vykreslila obrázky, které patří k 
miminku. U kreslení jsem se jí ptala na její rodinu, její záliby. Slova roztleskala na slabiky, určila správný 
počet slabik, poznávala barvy, u kterých rozlišila i tmavá a světlá, k barvám vymýšlela věci dané barvy 
(např. žlutá – sluníčko, citron, banán atd.). Spočítala, kolik předmětů přiřadila k jednotlivým členům 
rodiny, vyhodnotila, kdo jich má nejvíce. Řekli jsme si, které předměty jsou první a které poslední.  
 

2. Nejprve jsme si zopakovali oromotorická cvičení a k nim jsme si přidali vyjadřování pocitů mimikou 
(ukaž, jak se zlobíš, jak si smutná, jak se směješ atd.). Zkusili jsme i dechová cvičení, nejprve byl 
problém s nafouknutím pouze jedné tváře, postupně se to zlepšovalo. Cvičení Aničku moc bavila a také 
jí šla. Poté jsme procvičovali jemnou motoriku – otevírání dlaně postupně po jednom prstu. Vysvětlila 
jsem Aničce, že budu číst příběh a ona bude doplňovat slova tak, že pojmenuje obrázky. Všechny 
obrázky znala, akorát se někdy stalo, že slovo špatně vyskloňovala. Příběh jsme si převyprávěli a 
přesunuli jsme se na pracovní list, kde bylo za úkol najít protiklady. V dalším pracovním listu vždy 
spočítala, kolikrát je daná věc vyobrazena. Pracovali jsme s pojmy méně, více, stejně. Anička moc hezky 
pracovala a dokázala pojmenovat obrázky správně. 
 

3. Začali jsme oromotorickými cvičeními, dále jsme pokračovali dechovými. Zkoušeli jsme dýchat na 
zrcátko, poté čichat k imaginární kytičce. Dále jsme si řekli, co voní a co smrdí, slova jsme si vytleskali 
a určili počet slabik. Procvičili jsme rozlišování sykavek, určili si, která slova patří k C, S, Z a která k Č, Š, 
Ž. Jako motorické cvičení měla za úkol se dotknout bříškem každého prstu na ruce bříška palce. Dále 
splnila grafomotorický pracovní list, kde pokračovala v horním a dolním oblouku (tašky na střeše, skok 
zvířat). V dalším pracovním listu jsme přiřazovali stíny k různým květinám, většinu Anička zvládla 
správně, u některých jsem jí trochu poradila. Zazpívali jsme si písničku Kočka leze dírou a Skákal pes. 
Poté jsme zkusili rytmická cvičení. Zatleskala jsem nejprve jednoduchý rytmus, který Aničce šel, 
postupně jsem tedy přidávala na obtížnosti. Byla jsem velice překvapená, protože Anička si všechno 
zapamatovala správně, a dokonce se ani jednou nespletla. Nakonec jsem jí zadávala pokyny, aby mi 
ukázala nějakou část těla (např. levé koleno, pravé oko). Ze začátku se jí trochu pletla pravá a levá, ale 
později si už byla jistější.  
 

4. Zeptala jsem se Aničky, jestli si pamatuje, čím začínáme každou hodinu. Byla to oromotorická, dechová 
a motorická cvičení. K tomu jsme si přidali cviky pro hybnosti mluvidel – procvičování jazyka, rtů, čelistí, 
tváří, měkkého patra (ke každému jsem využila 1-3 cviky). Rozložila jsem rozstřihaný obrázek na stůl a 
úkolem bylo ho poskládat. Anička byla šikovná, ale ze začátku se snažila za každou cenu spojit části 
obrázků, které k sobě nepatřily. Poradila jsem jí, na co si dávat pozor, na co se zaměřit. Na spodní části 
obrázků byly číslice, které Anička zvládla pojmenovat. V pracovním listu hledala zadané obrázky, 
pojmenovala je, vytleskala a určila počet slabik, nakonec je vykreslila pastelkami. Také jsme určovali 
první a poslední hlásku slova a zkoušeli vymyslet další slova na danou hlásku. Někdy se stalo, že Anička 
řekla slovo s jinou počáteční hláskou. K obrázkům vytvořila pojmy nadřazené a vymyslela další slova 
podřazená. Na závěr jsme pojmenovali zvířata, opět si vytleskali a určili počet slabik, a především jsme 
společně napodobili zvuky zvířat.  

 

5. Na začátek jsme si připomněli oromotorická, dechová a motorická cvičení. Četla jsem pohádku O 
jazýčku žirafy Žofky, při které jsme společně procvičovali jazyk (cviky jsou uvedeny u pohádky). Dále 



Anička splnila grafomotorický list, kde kreslila let berušky. Nejprve jsme si pohyb kreslili prstem ve 
vzduchu, pak prstíkem obtahovala dané oblouky nebo smyčky, a nakonec je dokreslila tužkou. Zeptala 
jsem se, jestli zná dny v týdnu, které vyjmenovala hned, ale měsíce v roce neznala. I přesto jsem jí je 
vyjmenovala a ona opakovala po mně, spočítali jsme je a řekli si, co je právě za měsíc. Roční období 
také neznala. Anička měla za úkol popsat obrázek z knížky – kde se odehrává, kdo a co na něm je, 
spočítali jsme lidi, budovy, stromy, dále hledala a pojmenovala všechna zvířata. Nejvíce jsme se 
věnovali prostorové orientaci – pojmy nahoře, dole, vpravo, vlevo, vepředu, vzadu. Anička si někdy 
plete strany, ale dokáže se častokrát opravit sama. Na dalším obrázku jsme porovnávali stejné věci, 
ale různé velikosti. Stupňovali jsme přídavná jména, počítali obrázky a popisovali barvy a tvary věcí. 
Na konec jsme si názvy vytleskali a určili počet slabik. 
 

6. Opět jsme začali oromotorickými, dechovými a motorickými cvičeními (některá zůstávají neměnná, 
jiná se snažím měnit, nebo různě střídat). Položila jsem před Aničku papír s barevnými kolečky, vždy 
jsem na jedno ukázala a určili jsme si jeho barvu. Názvy Anička roztleskala na slabiky, určila počet, 
začínající slabiku a řekli jsme si, které věci mají stejnou barvu. Anička se hodně dívala kolem sebe, 
nemohla si vzpomenout na moc věcí, proto jsem jí trochu pomáhala a snažila se jí popisovat různé 
předměty. Dále měla za úkol v pracovním listu najít obrázek (vždy na výběr ze 3), který vystihuje větu, 
co jsem řekla. Společně jsme si popsali, co se děje na dalších obrázcích a proč by to nemohly být ony. 
Vybraný obrázek Anička vykreslila, snažila jsem se ji motivovat, aby kreslila pečlivě. Dále jsem 
recitovala básničku, řekla jsem jeden řádek, Anička zopakovala po mně a společně jsme ke slovu přidali 
pohyb, dechové cvičení, nebo artikulační cvičení. V básničce vystupovala i dívka jménem Anička, o to 
víc to „moji“ Aničku bavilo. V posledním pracovním listu měla za úkol vyřadit jeden obrázek, který do 
řady nepatří. Obrázky jsme si po řadě pojmenovali, poté jsem se zeptala, který obrázek tedy do řady 
nepatří a proč. Aničce nadřazené pojmy jdou, chápe je a dokáže vymyslet další podřazená slova.  
 

7. S Aničkou jsme se viděli po delší době, protože byla nemocná, tudíž jsme si připomněli, která cvičení 
děláme na úvod každého setkání. Anička už cvičení krásně zvládá, nejvíce oromotorická a motorická. 
Četla jsem pohádku, ve které mě doplňovala tím, že pojmenovala obrázky, které ve většině případů i 
správně vyskloňovala. Převyprávěli jsme si pohádku, u zmíněných zvířátek jsme si i doplnili, jaké zvuky 
vydávají. V grafomotorickém cvičení bylo za úkol najít beruškám cestu ke kytičce. Poté Anička 
spočítala, kolik kytek na obrázku je (byly různě barevné), určila, kterých je víc, míň, stejně, pojmy 
nejvíce a nejméně. Dále pojmenovala geometrické tvary a jednoduché tvary, které děti znají (srdce, 
kříž, šipka). Anička popletla šipku doprava, doleva, takže jsme si to připomněli určováním částí těla 
(napravo, nalevo, popřípadě uprostřed). Nakonec jsem Aničku nechala poskládat puzzle a hned první 
reakce byla, že to nemá ráda, protože jí to nejde, ale i přesto se snažila. Vybrala jsem jednodušší puzzle, 
ale víc druhů. Obrázek jsme si poté popsali – kde se odehrává, co se na něm děje, kdo a co je na 
obrázku. 

 

8. Znovu jsme začali oromotorickými, dechovými a motorickými cvičeními. Společně jsme vyjadřovali 
pocity mimikou, Anička už umí krásně pracovat s výrazy. Říkali jsme si říkadla v rytmu i s ukazováním 
(prstík jel po čáře – většinou platilo, co slovo, to čára). Anička byla velice šikovná, říkadla si pamatovala 
a zvládala to i s ukazováním bez mé pomoci. Dále hledala rozdíly mezi dvěma téměř shodnými obrázky, 
úkol pro ni nebyl těžký. Zopakovali jsme si geometrické tvary, které jsme pojmenovávali minule a 
v pracovním listu byl úkol, najít shodné obrázky. Poté jsme se přesunuli k nadřazeným pojmům a 
doplňovali jsme další podřazené, slova jsme si vytleskali, určili počet slabik, určili velký, malý, vpravo, 
vlevo. Anička popsala obrázek, na kterém bylo plno nesmyslů. Řekli jsme si, jak by to mělo být ve 
skutečnosti, zopakovali jsme si i barvy. Nakonec proběhla zkouška laterality, u některých úkolů se 
Anička rozhodovala, jestli má použít pravou nebo levou ruku, ale ve většině případech zvolila levou. U 
očí naopak upřednostňuje pravé oko, dolní končetiny střídá. Její výsledek dle vzorce zapadá do 
kategorie „méně vyhraněné leváctví“. 

 



9. Na úvod jsme dělali oromotorická, dechová, motorická cvičení. Četla jsem pohádku s logopedickými 
prvky, která měla velký úspěch. Dalším úkolem byl popis obrázku a seřazení činností podle 
posloupnosti děje. Říkala jsem Aničce slova, která měla bez vizuálního podnětu rozlišit, zda jsou 
shodná nebo odlišná. Ve většině případů je určila správně. V pracovním listu rozlišovala překrývající 
se obrázky, v momentě pojmenovala všechny obrázky a také určila, že je to ovoce. Vyjmenovali jsme 
si další možná slova, co patří k ovoci a řekli si, jakou mají barvu. Poté se Anička snažila zopakovat po 
mně nesouvisející slova, nejlépe si pamatovala 3 slova, někdy i 4. Na závěr si Anička vystřihla vánoční 
stromeček, dozdobila si ho pastelkami a nalepila do sešitu. Pak už jsme se pouze rozloučili.  

 
Závěr, metodická doporučení: 
Před mým nástupem do této MŠ mi paní ředitelka říkala, že to mají s Aničkou trochu těžší a že se potřebuje 
rozvíjet po všech stránkách, především v řeči. Podle mého názoru je sice nutné s Aničkou opravdu 
pracovat a věnovat jí dostatek času, ale zároveň musím ocenit její snaživost. Anička pravidelně chodí k paní 
logopedce, dokonce i její tatínek začal chodit sám za sebe k logopedce, aby byl dceři dobrým vzorem. V 
rodině se snaží s Aničkou pracovat a připravovat ji na nástup do školy, stejně tak i v mateřské škole. Za 
celou dobu práce s ní musím říct, že se opravdu moc snažila a myslím si, že ji to i bavilo, protože mamince 
doma říkala, co jsme spolu dělali. Cvičení, která jsme pravidelně opakovali jí krásně šla, snažila jsem se 
zaměřit na popis obrázku a skloňování, které se postupně zlepšovalo. Pravou a levou stranu si ještě trochu 
plete, ale také jsem vnímala nápadné pokroky.   
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