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Kazuistika dítěte 
 

Osobní údaje: 

 

K této práci jsem si vybrala holčičku Terezku, ročník 2015 prosinec. V této době má 6 let a 5 měsíců. 

Navštěvuje MŠ Hluk a chodí do 5 třídy (předškoláci). Dlouhodobě navštěvuje klinického logopeda, a také 

dochází k logopedické asistentce v MŠ, která je pod dohledem klinického logopeda. 

 

 

Osobní anamnéza: 

 

Průběh těhotenství byl bez komplikací, v raném dětství se Terezka vyvíjela dobře a prospívala. Sedět i 

chodit začala Terezka do prvního roku věku. První slovíčka začala asi okolo roku a půl souvislejší věty ve 

3 letech. Terezka byla spíše tichá a moc se neprojevovala, byla klidná a naslouchala. Žádný velký úraz 

nebyl zaznamenán, pouze alergické reakce na nějaké druhy rostlin, spojené s alergickou rýmou. Ta 

přetrvává dodnes.  

 

 

Rodinná anamnéza: 

 

Maminka – ročník 1992, vyučená švadlena 

Tatínek – ročník 1988, vyučený elektrikář 

Jsou ve šťastném manželství, ve kterém nejsou žádné viditelné problémy. Terezka žije v milém klidném a 

láskyplném prostředí, obklopena svou rodinou. Má mladšího brášku, který má 4 roky a chodí do 1. Třídy, 

do stejné školky jako Terezka. 

 

 

Školní anamnéza: 

 

Hrubá motorika odpovídá věku, Terezka je obratná a navštěvuje taneční a pohybové kroužky. 

Jemná motorika odpovídá věku, Terezka je všestranně rozvinutá, má ráda pracovní a tvořivé činnosti, 

vyniká v kresbě a malbě.  

Má souhlasnou lateralitu, využívá pravou část těla (ruka, noha, oko).  

Sluchové vnímání – Terezka má dobrý sluch, který je ale potřeba procvičovat, občas se stane, že je 

potřeba danou věc zopakovat, ale to přikládám občasné nepozornosti a lenosti. 

Zrakové vnímání – je u Terezky na velmi dobré úrovni 

Vývoj řeči – v raném věku Terezka byla velmi málomluvná. Když začala navštěvovat MŠ byla spíše 

plachá a ustrašená, proto se moc neprojevovala. Teď jsou její komunikační schopnosti na velmi dobré 

úrovni. Dokáže plynule komunikovat s vrstevníky a s dospělými. Zvládá jazykolamy a dokáže vést dialog 

i monolog. Jediná komplikace v řeči, která Terezku brzdí, jsou sykavky. Má s nimi už dlouhodobý 

problém, který se snaží řešit její klinický logoped, ke kterému pravidelně dochází a zároveň se tomu snaží 

napomáhat logopedický asistent pod dozorem klinického logopeda, který spolupracuje s MŠ.  

Kognitivní vývoj – Terezka je bystrá holčička, avšak občasně se projevuje její lenost a nechuť dělat úkoly 

a cílené činnosti. Má všeobecný rozhled nad věcmi a situacemi. Má společenské vlohy. Občas se stává, že 

je nepozorná a tak, zbytečně dělá chyby v úkolech. Neustále se jí musí připomínat postavení jazyka při 

jejím problému se sykavkami. Po připomenutí, se ale na problém zaměří a snaží se jej neopakovat.  

Sociálně emoční vývoj – Terezka ještě donedávna těžce nesla loučení s maminkou při příchodu do MŠ. 

Momentálně je emočně stabilní a MŠ navštěvuje s úsměvem a těší se na všechny známé tváře. 

Silné a slabé stránky – Mezi její silné stránky určitě patří její povaha, je velmi kamarádská a vždy se snaží 

každému vyhovět a pomoci, je mírumilovná a nadaná na pracovní činnosti. Mezi slabé stránky můžeme 

zařadit, její občasné nálady, kdy je líná a nepozorná. Neprojevuje však žádné znaky agrese či jiného 

nemorálního chování. 
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Problémy před vstupem do programu: 

 

Orientační vyšetření výslovnosti proběhlo pod dozorem logopeda.  

Terezka zvládá všechny hlásky až na sykavky (C, Č, S, Š, Z, Ž). S Terezkou začala paní logopedka 

pracovat již od začátku školního roku, kdy zjistila, že je třeba pilovat sykavky. Podařilo se jí odstranit 

hlásky C a Č, nadále potom pracovala s hláskami S, Š, Z, Ž, které se začaly pomalu lepšit po novém roce. 

Terezka se začala velmi zlepšovat a v tomto momentě už jen pracujeme na upevňování a fixaci do běžné 

komunikace. Terezka zapomíná schovávat jazyk za zuby, to je jediná příčina, jinak jí to jde pěkně. 

Doporučila bych nadále připomínat, že musí mít jazýček za zoubky a každý den cvičit a také upozorňovat 

při běžné komunikaci. Terezka je pilná a snaživá, proto si myslím, že není třeba většího zásahu a všechno 

závisí na procvičování. Rodina Terezky si je vědoma problému a je ochotná k němu přistupovat 

zodpovědně a spolupracovat. 

 

 

 

Průběh spolupráce: 

Každé sezení bylo tematizováno tak, aby odpovídalo týdennímu tématu v MŠ 

 

1. sezení  

Úvodní hodina – diagnostika  

Téma: Kniha studnice moudrosti  

S Terezkou vedeme dialog o oblíbené knize, ukazujeme si obrázkové knížky. Viz. příloha č. 1. 

Popisujeme obrázky (knížka – Skřítkové z kamenné hůrky) viz. příloha č. 2. 

Den před úvodní hodinou jsem Terezce dala úkol – přinést svoji oblíbenou knížku. Viz. příloha č. 3. 

Vyprávíme si o její oblíbené knížce, snažím se, aby mluvila sama Terezka. Ukazuje mi obrázky a snaží se 

mi vyprávět příběh, který knížka obsahuje. Proč si vybrala právě tuto knihu? Bylo mi řečeno, že když jí 

maminka čte knížku před spaním, rychle usne a zdají se jí hezké sny. Vykresluje tématickou omalovánku. 

Viz. příloha č. 4. 

 

Evaluace – Dozvěděla jsem se, že Terezka má všeobecný přehled a velmi ráda komunikuje, navazuje 

oční kontakt a má zájem naslouchat i vyprávět. Také jsem zaznamenala její dlouhodobý problém se 

sykavkami, který lze pozorovat v běžné řeči. Terezka dnes měla dobrou náladu, a tudíž ji velmi bavily 

všechny činnosti, už od začátku projevila zájem semnou spolupracovat a těšila se na další sezení. 

Omalovánku si vzala domů, aby se mamince pochlubila. 

 

2. sezení  

Téma: Den země a koloběh vody 

V úvodu si povídáme a rozebíráme průběh našeho dne, jaké bylo její ráno a příchod do MŠ, co se jí dnes 

povedlo a naopak nepovedlo, z čeho má radost a co nového se dnes přiučila.  

Sluchové cvičení – pozoruji, zda Terezka nemá problémy se sluchem a jestli dokáže rozeznat co je nahlas 

a potichu. Využívám k tomu xylofon a paličku. Rozeznává zvuky přírody (nahrávka zvuku – voda, oheň, 

vzduch). Viz. příloha č. 5. 

Dechové cvičení – Imitace větru, hrajeme si na větřík a zkoušíme sfouknout zapálenou svíčku, nejprve 

slabým a tenkým proudem vzduchu a následně silným proudem vzduchu. Rozebíráme, proč svíčka nešla 

sfouknout slabým proudem vzduchu? Docházíme k závěru, že ke sfouknutí svíčky je potřeba síla a také 

velký nádech a výdech.  Následně foukáme do dlaní a zkoušíme, zdali je zvládneme pouhým vzduchem 

ohřát.  

Vykreslování omalovánky – (omalovánka je drobnější, zaměřujeme se na detaily a zdokonalení jemné 

motoriky). Viz. příloha č. 6. 

 

Evaluace – Terezce se velmi líbilo sluchové cvičení, chtěla zvuky pouštět i vícekrát.  Velký úspěch mělo 

i cvičení dechové, pozorovala jsem, jak si Terezka zkouší různé tipy nádechu a výdechu, na dýchání se 
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velmi soustředila a prováděla jej několikrát za sebou s velkou trpělivostí. Uchop tužky je fixovaný 

správně.  

 

3. sezení  

Téma: Den země a koloběh vody  

Rozmluvení – jaký byl náš den? Co jsme dělaly, opakujeme, co jsme prožily ve školce. 

Procvičení jemné motoriky – navlékání modrých korálků (kapiček) motivace: Básnička o kapičce. Viz. 

příloha č.7. Vytváříme si z korálků náramek. Viz. příloha č. 8. 

Dechové cvičení – foukáme do nádoby s vodou pomocí brčka a tvoříme na vodní hladině bubliny (nebyly 

úplně výrazné) proto jsme do nádoby kapli trochu jaru a začaly foukat znovu (tentokrát se podařilo) 

zkoušely jsme nejdříve jen lehce na povrchu, potom silně aby byly bubliny až po okraj nádoby. 

Oromotorické cvičení – špulení pusinky – kapička, jazykem jezdíme po vnitřní straně zubů – stěrače 

(upevňujeme jazyk za zuby) boucháme jazýčkem o horní patro – začíná pršet, děláme boule jazykem na 

tvářích – padají kroupy, nakonec děláme zvuk klusajícího koníčka a zpíváme písničku, Prší, prší, jen se 

leje. 

 

Evaluace – Terezka dnes byla velmi šikovná, měla zájem o spoustu činností, takže jsme toho hodně 

zvládly. A opakovali jsme činnosti i vícekrát na přání Terezky. Krásně nám šlo držení jazyka za zoubky, 

pouze při zpěvu písničky nám to sem tam ujelo, ale po upozornění se Terezka začala kontrolovat a šlo to 

lépe. 

 

4. sezení  

Téma: Bezpečně na cestě 

Rozmluvení – vedeme rozhovor, jaký byl náš dnešní den, rozvíjíme komunikační schopnost, schopnost 

samostatného projevu. 

Sluchové cvičení – nahrávka – zvuky, které slyšíme, když se blížíme k vozovce. Viz. příloha č. 9. Jaké 

dopravní prostředky a jejich zvuky jsme slyšely?  

Na čem rádi jezdíme? Terezka pojmenovává obrázky a popisuje jejich děj. Viz. příloha č. 10. Dbáme na 

správné složení vět a slovní zásobu  

Dechové cvičení – Výroba barevných papírových kuliček (zmuchlaný papír do kuličky). Představujeme 

si, že jsme závodníci, kteří svoji kuličku potřebují co nejrychleji dostat na druhou stranu stolu. Pomocí 

síly dechu se snažíme kuličku ve vyznačené dráze dostat do cíle. 

Oromotorické cvičení – Jedeme autem po silnici – oblizování rtů jazykem. Vlak jede do tunelu – korýtko. 

Startujeme motorku – brm, brm, po cestě potkáváme holčičku, která jede na koni, koník dělá – klop, klop 

(zvuk koníčka jazykem o horní a spodní patro) 

Grafomotorický list – Učíme se a opakujeme si, kde je vlevo, vpravo, nahoře, dole.  Viz. příloha č. 11. 

 

Evaluace – Terezce se dnes moc nechtělo pracovat, byla unavená a neměla moc dobrou náladu. (jde to 

poznat na vykreslení grafomotorického listu) jediný větší úspěch měla hra na závodníky, tu jsme zkoušeli 

vícekrát. Terezce šel moc hezky i koníček a všechna oromotorická cvičení. 

 

 

 

5. sezení 

Téma: Bezpečně na cestě 

Hádanky na téma – dopravní prostředky. Viz. příloha č. 12. 

Rozhovor jaký byl dnes náš den – Tentokrát se ale ptá Terezka mě, zkouší si vymyslet otázky a doptávat 

se, také na moje odpovědi patřičně reagovat. 

Sluchové cvičení – tématizované na dopravu. Říkám různé slova s dobrou i špatnou výslovností, Terezka 

má za úkol zopakovat správně řečené slovo. 

Dechové cvičení – zahříváme si ruce, foukáme si do nich. Praskáme, nafouknutý balónek (nafouknuté 

tváře a jejich prasknutí dlaní). Foukáme do logopedické pomůcky (nadnášející se balónek). Viz. příloha č. 

13. Tak, aby nevyletěl mimo osu. 
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Oromotorická cvičení -  Protažení jazýčku -  dáváme jej do poloh, jako na obrázcích. Viz. příloha č. 14. 

Napodobujeme různé šklebení a úsměvy. 

Ukazujeme si obrázky, ve kterých se vyskytují sykavky. Viz. příloha č. 15.  Dbáme na správnou 

výslovnost a postavení jazyka (v přítomnosti logopeda, který navštěvuje MŠ) 

 

Evaluace – Terezka mě dnes velmi mile překvapila svými pohotovými reakcemi na popis mého dne, 

uměla se ptát na otázky, kterých měla spoustu, takže jsme mluvily opravdu dlouho, měla zájem 

komunikovat a vysvětlovat věci, kterým např. zle rozuměla. Sluchové cvičení bylo bez chyby a při 

dechovém cvičení dokázala balónek udržet ve své ose, tak aby nevyletěl ven. U výslovnosti s obrázky 

byly slyšet chyby, šlo ale pouze o zapomenutý jazyk před zoubky. Po upozornění si Terezka dávala pozor 

a cvičení jí hezky šlo.  

 

6. sezení 

Téma: Přání mamince k svátku  

Vedeme rozhovor – jaký byl její víkend, co dělala. Co zažila. Maluje zážitek z víkendu (byla nemocná a 

ležela v posteli). Viz. příloha č. 16. 

Sluchové cvičení – využíváme logopedickou pomůcku „Pexeso pro uši“. Viz. příloha č. 17. Cvičíme 

sluch a hledáme k sobě kamarády, kteří stejně zní, nadále trénujeme barvy, a přemýšlíme, jaký zvuk nám 

věc uvnitř kostičky připomíná. 

Dechové cvičení – Foukáme do pampelišky (z okna) pozorujeme, kam až semínka doletí. Nadechujeme 

se čerstvého vzduchu, co všechno můžeme na jaře ve vzduchu cítit?  

Oromotorické cvičení – opakování různých cviků s jazýčkem, zkoušíme vše, na co si vzpomínáme, 

přidáváme tatínkovu bradu (jazyk vměstnaný pod nosem), opičku (jazyk vměstnaný nad bradou) syčíme 

jako hadi, cvrkáme jako cvrčci. Učíme se básničku ke dni matek, dbáme na otevírání pusinky a pomalou a 

plynulou výslovnost, hlídáme si jazýček.  

 

Evaluace – Terezka dnes byla velmi šikovná, pamatovala si spoustu oromotorických cviků, zkoušely 

jsme si i nějaké nové. Velký úspěch mělo foukání do pampelišky. Básnička se jí dařila zapamatovat, 

pouze nám ujížděl jazýček. 

 

 

7. sezení 

Téma: Přání mamince k svátku 

Pracovní list – Barevná srdíčka, vybarvujeme srdíčka podle návodu. Viz. příloha č. 18. 

Sluchové cvičení – říkám slova se (S, Š, Z, Ž, C, Č – postupně) a ptám se, jestli ve slově písmenko 

slyšíme. 

Dechové cvičení – nafukujeme balónek ve tvaru srdíčka pro maminku, několikrát, málo i více. 

Oromotorické cvičení – špulíme pusinku, jako když ji chceme mamince dát, nebo poslat, syčíme jako 

hadi, bzučíme jako čmeláci, smějeme se, se zoubky i bez nich na střídačku. Sedíme u zrcadla a zkoušíme 

se navzájem rozesmát všelijakým šklebením.  

Tvořivá činnost – stříhání, skládání a lepení tajenky na přání pro maminku. Viz příloha č. 19. 

 

Evaluace – Terezku dnes nejvíce bavilo rozesmátí, se navzájem, obě jsme se velmi pobavily. Úspěšná 

byla i tvořivá činnost, Terezka má velmi dobrou prostorovou orientaci a také jemnou motoriku, tajenka se 

jí zdařila poskládat krásně pod sebe. Písmena ve slovech také zvládala a nedělalo ji to velké obtíže. Pouze 

při dechovém cvičení nedokázala vyvinout dostatečnou sílu dechu na to, aby balónek nafoukla celý. 

 

 

8. sezení 

Téma: Přání mamince k svátku 

Rozhovor – na co se dnes těšíme? Co nás dnes čeká (besídka, ke dni matek) vedeme dialog se zaměřením 

na správnou skladbu vět, procvičování básniček pro maminky. 

Sluchové cvičení – logopedická pohádka Viz. příloha č. 20. 
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Dechové cvičení – Terezka měla domácí úkol, přinést bublifuk, foukaly jsme bubliny, pomalu a tence 

jsme dělaly co největší bubliny a následně co nejvíce a silně jsme tvořily spousty malých bublin. 

Oromotorické cvičení + artikulační cvičení (pod dohledem logopedického asistenta) – říkáme slova, které 

začínají na S a Z (na začátku slova, uprostřed i na konci) kontrolujeme jazyk za zoubky. Terezka přitom 

využívá zrcadlo (pod dohledem logopeda, který navštěvuje MŠ) 

Tvořivá činnost – výroba papírové čepice na besídku – rozvoj jemné motoriky a taktilních činností 

 

Evaluace – Terezka byla od začátku malinko nervózní z besídky, když jsme si o ní ale povídaly a 

rozebíraly průběh, byla velmi natěšená a nemohla se dočkat, až ji maminka uvidí vystupovat. 

Logopedická pohádka ji velmi bavila a chtěla si ji vzít domů, aby ji mohly cvičit i s maminkou. Nedařilo 

se jí foukat tak, aby udělala pomalinku velkou bubliny. Opět byl problém s vystrčeným jazýčkem, lépe jí 

jdou slova, když je písmenko uprostřed. 

 

9. sezení 

Téma: Přání mamince k svátku 

Rozhovor – jaká byla reakce blízkých na včerejší besídku? Co Terezce utkvělo v paměti? 

Sluchové cvičení – hra na slovní fotbal  

Dechové cvičení – foukáme do berušky, zkoušíme z dlaně sfouknout peříčko  

Oromotorické cvičení + artikulační cvičení (pod dohledem logopedického asistenta) – básnička „v 

postýlce“ viz. příloha č. 21. 

Pojmenovávání a vytleskávání slov na slabiky – tabulka (C, Č, S, Š, Z, Ž). Viz. příloha č. 22. 

Narážíme jazýčkem na zoubky, které nás nechtějí pustit před ně – cvičíme postavení jazyka 

Pracovní list – navlékání korálků pro maminku. Viz. příloha č. 23. 

 

Evaluace – Terezku dnes musím velmi pochválit, protože si sama uvědomila, že jazyk musí být za 

zoubky a opravdu si jej hlídala. Snažila se vytleskávat a počítala slabiky. Ve slovním fotbale občasně 

tápala. Nevěděla, jaké písmeno bylo na konci slova, musela jsem jí dopomáhat.  

 

 

10. sezení 

Téma: Přání mamince k svátku 

Rozmluvení – opakovaní básničky z předešlého dne, kterou měla Terezka za domácí úkol doma pilovat. 

Viz. příloha č. 21. 

Sluchové cvičení – tleskám melodii a broukám melodii, Terezka zkouší opakovat, případně hádat o jakou 

písničku se jedná. 

Dechové cvičení – Využití brčka a papírové kuličky. S Terezkou sedíme naproti sebe, kulička je 

uprostřed stolu a my se snažíme navzájem foukat do brčka tak, abychom kuličku dostaly ze své poloviny 

na tu druhou. Nádechy nosem, výdechy do brčka pusou  

Oromotorické cvičení – cvičení s bonbónem (lipo). Na špičce jazyku máme položený bonbón, společně 

jej dáváme za horní zuby, za dolní zuby, tlačíme střídavě do tváří, srolujeme bonbón do jazyku – 

ohebnost jazyka, dáváme jej k hornímu patru, pod jazyk, na boční stranu zoubků. Nakonec si dáme ještě 

jeden za odměnu.  

 

Evaluace – Terezku dnešní činnosti velmi zaujaly, po příchodu maminky, řešila, že cviky s bonbónem 

budou doma trénovat určitě každý den! Byla velmi šikovní ve vytleskávání rytmu a v hádání písniček, z 5 

uhodla 3. Básničku, kterou měla doma trénovat měla velmi hezky naučenou, po upozornění si hlídala 

jazýček, který jí opět ujel před zoubky. Hra s kuličkou ji velmi bavila a měla velkou radost, když vyhrála.  
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Závěr, metodická doporučení: 

 

Po skončení logopedického programu, je na Terezce znát větší motivace do činností, díky častějšímu 

procvičování, projevila velký zájem o pracovní listy, více tvořivých činností a také o básničky a říkadla.  

Terezka i nadále dochází ke klinickému logopedovi a k logopedické asistentce v MŠ, která je pod 

vedením klinického logopeda. Rodiče doma opravdu pilně cvičí a dbají na její zlepšení nejen v řečových 

ale i všeobecných schopnostech. Terezka zvládla všechny provedená cvičení a činnosti. Jediný 

dlouhodobý problém, který přetrvává a stále se nepodařilo jej odbourat je vystrčený jazyk před zoubky, 

který ji brání ve správné výslovnosti hlásek. Po upozornění si Terezka uvědomí své postavení jazyka a je 

na ní pozorovatelná píle a snaha o správný postoj jazyka (za zuby). Dle mé vlastní úvahy bych doporučila 

i nadále trénovat a procvičovat správné postavení jazyka a podporovat jej. Využívat hodně říkadel, 

básniček, písniček a hlavně komunikovat. Nechat Terezku mluvit a vést monolog, pouze upozorňovat na 

zastrčený jazýček. Chce to hlavně čas a procvičování a zafixování. Terezka je velmi šikovná holčička a 

jsem velmi ráda, že jsem mohla spolupracovat právě s ní. Odnáším si z toho spousty zkušeností, radosti, 

zážitků a nový nadhled nad tím, jak důležitá je pro nás řeč a vše co s ní souvisí.   
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Příloha č. 1. 
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Příloha č. 2. 
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Příloha č. 4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R6X37hQMtnY&t=17s  

https://www.youtube.com/watch?v=YqsRPUPtPOU  

https://www.youtube.com/watch?v=jkLRith2wcc  

Příloha č. 5. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R6X37hQMtnY&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=YqsRPUPtPOU
https://www.youtube.com/watch?v=jkLRith2wcc
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Příloha č. 6. 
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Příloha č. 7. 
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Příloha č. 8. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sMm9vnVTrN8  

https://www.youtube.com/watch?v=YmRH84aWxA0  

https://www.youtube.com/watch?v=T4KvvJQ4sQA  

https://www.youtube.com/watch?v=d3L1PiQuOJ4  

Příloha č. 9. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sMm9vnVTrN8
https://www.youtube.com/watch?v=YmRH84aWxA0
https://www.youtube.com/watch?v=T4KvvJQ4sQA
https://www.youtube.com/watch?v=d3L1PiQuOJ4


15 

 

 
Příloha č. 10. 
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Příloha č. 11. 
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Příloha č. 13. 
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Příloha č. 16. 
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Příloha č. 20. 

 



24 
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