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Kazuistika dítěte 
 

Kazuistiku jsem se rozhodla zpracovat s dívkou, se kterou jsem byla v kontaktu již dva školní roky. 

V posledních letech jí byla věnována pozornost ze strany mateřské školy i Speciálního pedagogického 

centra. Od jejího vstupu do mateřské školy jsme usilovali o návštěvnost logopedie. 

 

Osobní údaje: 

Jméno: Vanesa 

Pohlaví: dívka 

Věk: 7 let a 1 měsíc 

Praxe byla realizována v Mateřské škole Bojkovice, kde je dívka umístěna v běžné třídě s asistentem 

pedagoga bez logopedické intervence se souhlasem zákonného zástupce (viz P1).  

 

Osobní anamnéza: 

Vanesa pochází z dvojvaječných dvojčat. Prenatální období probíhalo bez problémů, předem nebyla 

zjištěna žádná vada. Obě dívky byly porozeny císařským řezem. Následně bylo zjištěno, že Vanesa má 

vpáčenou pravou nohu, na které měla 8 prstů a celkově ji měla kratší o 6, 5 cm.  

Vývoj v raném dětství byl lehce odlišný. Chodit začala až po dvou letech, kdy podstoupila část 

operací. Do té doby se pohybovala ve vzporu sedmo. První slova se objevila kolem 1 roku, jednoduché 

věty kolem 2 let. Jiné vážné nemoci neprodělala. 

Od narození má aktuálně za sebou 11 plastických operací a v průběhu léta ji čeká další. Nyní má 

pravou nohu kratší pouze o 1 cm a pohybuje se bez berlí. 

 

Rodinná anamnéza: 

Matka: ročník 1976, vystudováno odborné učiliště, obor pečovatelství. 

Otec: ročník 1981, vystudováno odborné učiliště, obor kuchař.  

Sourozenci: dvojče (ročník 2015), nevlastní bratr (ročník 1992), nevlastní sestra (ročník 2000), nevlastní 

sestra (ročník 2002), nevlastní bratr (ročník 2003), nevlastní bratr (ročník 2009), nevlastní bratr (ročník 

2013). 

Matka i otec jsou v současné době bez stálého zaměstnání. Logopedické problémy nebyly zjištěny ani  

u jednoho z rodičů. V raném dětství se otec odstěhoval, aktuálně jsou dívky svěřeny do péče matky 

vzhledem k předchozímu neadekvátnímu chování z otcovy strany.  

 

Školní anamnéza: 

Vanesa byla zařazena do mateřské školy se svým dvojčetem. Adaptace na prostředí mateřské školy jí sestra 

ulehčovala. Vzhledem ke svému handicapu zpočátku byla ostýchavější. Postupem času byla plně zařazena 

do školního kolektivu. V posledních měsících se snaží na sebe upoutat pozornost a záměrně se  

u ní objevuje patlavost. Domnívám se, že se snaží upoutat pozornost více na sebe od doby, kdy její dvojče 

nastoupilo již do základní školy a jí byl udělen odklad školní docházky. Emoce umí ovládat a nikdy neměla 

problém odpoutat se od matky. 

Mezi silné stránky dívky patří jemná motorika. Velmi ráda tvoří a maluje. 

Slabou stránkou dítěte je vrozená omezená pohyblivost. Od nástupu do mateřské školy byla zařazena  

do 3 stupně PO s asistentem pedagoga, který má dívce dopomáhat k začlenění do veškerých aktivit. 

V současné době se pohybuje bez berlí, ale je potřeba neustále dohlížet na správný nášlap dívky. Její řeč 

není stále na dobré úrovni. Dle matky logopeda navštěvují, dle tvrzení dívky k časté návštěvnosti nedochází. 

Lateralita ruky je pravá, oka levá (viz Obr. 1). Dívka má zkříženou lateralitu, která byla zjišťována 

při více činnostech. Hrubá a jemná motorika, kognitivní i celkový vývoj je blíže popsán v diagnostice dítěte 

(viz příloha P2). Sluchové a zrakové vnímání bez větších nedostatků. Dívka je schopna pouze s dopomocí 

určit analýzu a syntézu slov či napodobit složitější rytmus. V oblasti řeči má nedostatky při výslovnosti 

určitých hlásek nebo správném skloňování slov. 



 

 

 
Obr. 1: Lateralita oka (zdroj: vlastní fotografie, 2022) 

 

Problémy před vstupem do programu: 

Dívka před vstupem do programu neměla osvojenou správnou výslovnost některých hlásek v běžné mluvě. 

Pokud se dívka soustředí na správnou výslovnost, je rozdíl minimální. K určení špatné výslovnosti daných 

hlásek byla použita literatura od Štěpána (2014), viz příloha P3. Dle mého uvážení má dívka nedostatečné 

rodinné zázemí, kde je logopedii věnována malá pozornost. Dívka měla od počátku problém s výslovností, 

až na doporučení mateřské školy začala dívka na logopedii docházet, avšak nepravidelně. Zpráva z SPC 

dokládá špatnou výslovnost hlásek a nutnou nápravu v logopedické poradně, ale více poruchy řeči 

nepopisuje. 

 

Průběh spolupráce:  

 

1. SETKÁNÍ 

Téma: Voláme jaro 

Obsah:  

Diagnostika laterality: ruky pravá, oka levá (viz Obr. 1). Zařazení orientace v chybné výslovnosti 

(viz Příloha P3). 

Rozvoj hrubé motoriky:  

Rušná část – pohyb po prostoru v rytmu bubínku. 

Zdravotní cviky – cvičení s říkankou (Tamtam, [online], 2020). 

Maličká cibulka pod zemí,   (dřep, ukazujeme na zem)  

že hezká kytka je, dobře ví.   (dřep, upravujeme se) 

Na jaře při prvním sluníčku   (pomalu přecházíme do stoje) 



vystrčí ven svoji hlavičku.   (až na špičky) 

Pak stačí jen malá chvilička   (pomalu přecházíme do stoje) 

a venku je celá kytička.   (až na špičky) 

Hlavní část – proudové cvičení na zahradě, využití zahradních prvků za plné dopomoci.  

Závěrečná část: relaxace na dece, poslech zvuků přírody. 

Logopedická chvilka: Jaro (Kolbábková Helena) viz Příloha P4. 

Evaluace: 

Dívka se na společné setkání velmi těšila. Veškeré aktivity dělala s nadšením, je ráda za každou 

individualizovanou formu práce.  

Diagnostika laterality se nelišila od výsledků zapsaných ve školní diagnostice. 

 

2. SETKÁNÍ 

Téma: Voláme Jaro 

Obsah:  

Školní diagnostika: vyhodnocení diagnostické archu za období jaro (viz Příloha P2). 

Logopedická chvilka: Jarní procházka (Rašková, Sopková, Vaňková, 2022) viz Příloha P5. 

Rozvoj jemné motoriky: grafomotorika - Květina (Bednářová, Šmarda, 2009, s. 26) viz Příloha P6. 

Evaluace: 

Vyhodnocení diagnostiky bylo časově velmi náročné. Než jsme se dostali k dalším aktivitám, 

musela být zařazená pauza. Vanesa se na připravené aktivity těšila. Logopedická chvilka byla 

realizována s menší skupinou dětí, aby došlo k lepšímu prožitku činnosti. Při grafomotorice bylo 

potřeba více uvolnit zápěstí, z počátku byl tah ruky a nátlak na podložku křečovitý.  

 

3. SETKÁNÍ 

Téma: Zvířata a jejich mláďata 

Obsah:  

Masáže tváří: poklepávání, štípání, popleskávání, vytahování prsty. 

Oromotorické cvičení: rty – frkání koně, výdechový proud rozkmitá rty. Jazyk – klapání koně (hrot 

jazyka je přitisknut na horním patře, jazyk se prudce oddálí, ústa jsou otevřená, dolní čelist je ve 

stabilní poloze). 

Rozvoj sluchového vnímání: určení počáteční hlásky slova. Hra - Jedeme, stát! Děti si podávají 

hromádku s obrázky, když se řekne stát, dítě vysloví počáteční hlásku slova. 

Evaluace: 

Při prvním zařazení oromotorických cvičení se dívka předváděla. Bylo potřeba dbát na vážnost 

situace a správné provedení. Hra byla zařazena s menší skupinou dětí, aby si děti mohly obrázky 

podávat, byla pro ně zábavná a opětovně ji vyžadovaly.  

 

4. SETKÁNÍ 

Téma: Zvířata a jejich mláďata 

Obsah:  

Dechové fonační cvičení: nápodoba zvuků zvířat s využitím písně Krávy, krávy. 

Rozvoj sluchu: jak dělají zvířata – hádání zvuků zvířat (Youtube [online], 2016). 

Sluchová analýza a syntéza slov na hlásky. Nejprve si obrázky s dítětem pojmenujeme, následně 

učitelka začne říkat po jednotlivých hláskách některé slovo, dítě se jej snaží uhodnout (Bednářová, 

2008, s. 40) viz Příloha P7. 

Evaluace: 

Při pracovním listu jsme využili pastelek, dívka vybarvovala jednotlivé obrázky, které již byla 

schopna identifikovat. Lépe se tak v pracovním listu orientovala. Sluchová analýza a syntéza slov 

byla pro dívku náročná. Převážně slova identifikovala podle počáteční hlásky slova. Následně byla 

schopna na obrázek určit, ale nebyla schopna slovo vyslovit ve správně skloňovaném tvaru. 

 

5. SETKÁNÍ 

Téma: Velikonoce 



Obsah:  

Dechové cvičení: dbáme na správný nádech nosem a výdech pusou či držení těla. Nafoukneme 

balónek, lihovým fixem si jej dívka dozdobí tak, aby znázorňoval kraslici. Balónek se bude snažit 

posouvat dechem po stole tak, aby nespadlo na zem a „nerozbilo“ se. 

Oromotorické cvičení: balónek. Nafouknutí tváří, nejprve obou částí, následně jedné a poté druhé 

strany. Převalování vzduchu v ústech. 

Rozvoj sluchového vnímání: zařazení hry Kdo tu bydlí? Ten, jehož jméno začíná na hlásku ... Může 

být propojeno s pohybovou aktivitou. Dítě si sedne kdekoli v místnosti, učitelka zadá hlásku, na 

které bude dítě odpovídat. Se změnou místa (domečku) změní učitelka i počáteční hlásku. Hra se 

opakuje.  

Rozvoj jemné motoriky a fantazie: zdobení kraslice. Pomocí lepidla Herkules ozdobíme 

vyfouknutou kraslici a následně otiskneme do ozdobného barevného písku. Necháme zaschnout. 

Kraslici nasadíme na špejli a přivážeme mašli. 

Evaluace: 

Dechové cvičení dívku bavilo, byla nadšena, že si balónek může odnést s sebou a trénovat i doma. 

Při oromotorickém cvičení se již dívka nepředváděla a byla schopna cvik realizovat. Zpočátku měla 

problém postupně nafukovat pouze jednu stranu tváře. Během sezení se podařilo natrénovat. Při hře 

na určení počáteční hlásky slova neměla žádný problém. Apelovala jsem, aby byla schopna 

vymyslet taková slova, která se váží k danému tématu. Zdobení kraslice již bylo pro dívku odměnou. 

 

6. SETKÁNÍ 

Téma: Velikonoce 

Obsah:  

Dechové cvičení: při realizaci dbáme na správné držení těla, nádech nosem a výdech pusou. Dítě 

položí pírko na dlaň ruky. Nejprve jemným výdechem a později silnějším, se pokusí pírko 

odfouknout. Pírko můžeme držet pevně mezi prsty a foukat do něj tak silně, aby se ohýbalo. 

Rozvoj smyslového vnímání: rozvoj hmatu. Do pytlíku dá učitelka předměty symbolizující 

Velikonoce. Dítě nahmatá předmět a zkusí jej identifikovat pouze podle hmatu. Následně předmět 

vytáhne a případně své tvrzení opraví. 

Rozvoj sluchového vnímání: zařazení hry Vzbudí nás slovo ... (například vejce), dívka otevře oči, 

jakmile dané slovo nebo jeho zdrobněliny uslyší. Učitelka vyjmenovává různá slova. Hra se 

obměňuje. 

Rozvoj jemné motoriky: grafomotorika - spirála. Dotvoření kudrlinek ovci 

(Napadyproanicku [online], 2015) viz Příloha P8. 

Evaluace: 

Dívka se na setkání těšila jako obvykle. Dechová cvičení ji baví, ráda by je zařazovala častěji. Při 

rozvoji smyslového vnímání byla nesoustředěná a předváděla se. Vždy jí je potřeba dát najevo 

důležitost situace a následně je schopna dále pracovat. Při realizaci hry „Vzbudí nás slovo“ jsem 

pracovala s intenzitou hlasu. Jakmile jsem říkala slova potichu, nebyla si dívka jistá a někdy 

chybovala. 

 

7. SETKÁNÍ 

Téma: Doprava 

Obsah:  

Dechové cvičení: postupné vyfukování vzduchu z nafouknutých tváří, auto jede z kopce puf, puf, 

puf. Auto dojelo až na konec ulice – přidržíme obrázek auta na stěně a následně se jej budeme snažit 

udržet pouze proudem vzduchu. Dbáme na správné držení těla, nádech nosem a výdech pusou. 

Logopedická chvilka: Rodina jede na výlet (Kolbábková, Ondáková) viz Příloha P9. 

Jemná motorika: Malba autem. Temperové barvy se nanesou na kola autíčka, dítě rozjíždí barvu po 

výkresu a zanechává tak stopy pneumatik. Po zaschnutí nalepíme nakreslené a vystřižené auto (viz 

Obr. 2).  

 



 
Obr. 2: Malba autem (zdroj: vlastní fotografie, 2022) 

 

Evaluace: 

Při dechovém cvičení dívce činilo velký problém vydechovat postupně. Vždy byla schopna 

vydechnout najednou celý obsah plic. Cvičení muselo být několikrát opakováno. Realizace 

logopedické chvilky probíhala v malé skupině, což se ukázalo jako prospěšné již dříve. Malba autem 

byla pro dívku nová, tudíž i zábavná. 

 

8. SETKÁNÍ 

Téma: Doprava 

Obsah:  

Rozvoj jemné motoriky: skládání origami – parník dle návodu (viz Příloha P10). 

Dechové cvičení: posouvání proudem vzduchu vyrobeného parníku po vodní hladině. Dbáme na 

nádech nosem a výdech ústy. 

 

 
Obr. 3: Dechové cvičení - parník (zdroj: vlastní fotografie, 2022) 

 

Pracovní list: Dopravní prostředky (Logochvilky, 2018, s. 333) viz Příloha P11. Pojmenování 

dopravních prostředků. Učitelka popíše dopravní prostředek, dívka bude hádat, který to je  



a pojmenuje jej. Na daný obrázek položí darovanou hračku. Následně zakroužkuje červeně dopravní 

prostředky, které jezdí po silnici. Zeleně ty, které plují po vodě a modře ty, které létají.  

Evaluace: 

Dívku bavilo skládání origami a následné využití při dechovém cvičení. Skládání parníku vyžádala 

opětovaně. Při plnění pracovního listu muselo docházet ke kontrole správné výslovnosti. Dívka 

dostala malou hračku zvířete, kterou si pojmenovala a následně jsme ji využívali. O to více ji 

činnosti bavily. 

 

9. SETKÁNÍ 

Téma: Den země 

Obsah:  

Dechové fonační cvičení: jak dělá vítr (fí, fá, fó). Dívka může vymýšlet znázornění dalších zvuků 

přírody. Rozvoj zrakového a sluchového vnímání: zařazení didaktické hry Les. Učitelka říká 

říkanku, s dívkou vytleskává slabiky: 

„Ještě dnes, ještě dnes, navštívím já hustý les, copak asi najdu, když do houští zajdu.“. 

V rohu místnosti má učitelka nachystané „houští“ kde se nachází přírodní materiály i různé druhy 

odpadu. Dívka zajde do rohu místnosti a přinese jednu věc. Řekne, jak se věc nazývá, určí počáteční 

hlásku slova a vytleská na slabiky. V poslední řadě určí, zda se jedná o věc přírodní, či odpad, 

popřípadě do kterého kontejneru by odpad vyhodila. Učitelka může mít předem nachystané symboly 

jednotlivých kontejnerů, na které bude dívka předměty ukládat. Hra se opakuje. 

Rozvoj slovní zásoby: využití Obrázků k rozvoji slovní zásoby (Logochvilky, 2018) viz Příloha 

P12. Nejprve si obrázky společně ukážeme a pojmenujeme. Následně bude dívka pokládat malou 

hračku na obrázek, kde je nakresleno něco z přírody a vysloví jeho název. 

Evaluace: 

Vzhledem k tomu, že si dívka zvykla na přístup při logopedických chvilkách, nedochází již 

k předvádění se či nesoustředění na správnou výslovnost. Při rozvoji sluchového vnímání byla 

soustředěná, počáteční hlásku slova byla schopná určit a rozklad slov na slabiky taktéž nečinil 

problém.  

 

10. SETKÁNÍ 

Téma: Rej čarodějnic 

Obsah:  

Rozvoj sluchového vnímání: zařazení hry Letí bába ježibaba. Učitelka říká: „Letí bába ježibaba, co 

nám nese, kdo to ví? Veze nám H na začátku, kdo to slovo dopoví?“. Následně vyzve dítě, aby 

vyjmenovalo slova, která na danou hlásku začínají. Může se pokusit vymyslet taková, která se 

vztahují k tématu. Počáteční hlásku učitelka obměňuje. 

Určení délky rozkladu slova na slabiky: Dívka zkusí vymyslet slova k danému tématu (Ježibaba 

vařila lektvar a dala tam...). Na klávesu klavíru znázorní, zda se jedná o dlouhou či krátkou slabiku 

(dlouhé nebo krátké podržení klávesy).  

Obrázkové čtení: četba pohádky Havran a had (Sylvafrancova [online], 2016) viz. Příloha P13. 

Nejprve je potřeba obrázky společně pojmenovat, poté učitelka čte text a dítě obrázky ve správném 

tvaru. 

Evaluace: 

Určení krátké či dlouhé slabiky dělalo dívce zpočátku problém. Po delším nácviku byla schopna 

slabiky rozlišit a znázornit na klavíru. Při čtení pohádky měla potřebu  doplňovat text příběhem 

místo toho, aby pouze pojmenovala obrázek ve správně skloňovaném tvaru. Ani po delším nácviku 

nebyla schopna vyjmenovat všechny obrázky správně.  

 

Závěr, metodická doporučení: 

Dle mého uvážení nemá dívka podnětné rodinné zázemí, logopedii zde není věnována dostatečná 

pozornost. I přes tvrzení matky, že do logopedie dochází, není dlouhodobě vidět zlepšení. 

Snahou bylo matce dát najevo, že pravidelné docházení do logopedie dívce velmi pomůže. 

Domnívám se, že kdyby byly od počátku nastaveny pravidelné návštěvy logopedického odborníka, dívka 

by byla v současnosti bez logopedických vad. V případě, že se s ní začalo pracovat častěji, byl vidět rozdíl. 

Během setkání se naučila brát ve vážnost dechová či artikulační cvičení. 



Vanesa se často snaží na sebe upoutat pozornost při individualizované práci tím, že se předvádí. 

Celkový průběh realizace programu býval někdy daným chováním dítěte narušován. Na posledních 

setkáních již k nevhodnému chování nedocházelo. Dívka se více soustředí na výslovnost i při běžné mluvě. 

Vanese by prospělo, kdyby již dříve byla zařazena do speciální logopedické třídy. Tohle zařazení 

matka odmítla. Škola aktuálně nemůže nabídnout jiných alternativ ke zlepšení. Matka by mohla změnit 

přístup k návštěvnosti logopeda či změnu logopedického odborníka. 
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