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Předškolní vzdělávání a rozvoj 
řeči

• RVP PV –Jazyk a řeč
• Konkretizované očekávané

výstupy

• Význam pro:
• čtenářská gramotnost
• matematická gramotnost ad.



Výzkumné šetření 

• 100 dětí z MŠ ze středočeského kraje 
okres Benešov

• 7 městských MŠ

• 50 věkově homogenní třídy /25 děvčat, 
25 chlapců/

• 50 heterogenní /31 chlapců a 19 dívek/

• Průměrný věk - 6 let 4 měsíce



Kvantitativní výzkumné šetření

• Jak děti dosahují očekávaných výstupů 
RVP PV v oblasti slovní zásoby, 
narativních dovedností, gramatické 
stránky řeči a výslovnosti?

• metoda přímého strukturovaného 
pozorování

• nestandardizované testy
• numerické posuzovací škály 



Výslovnost 

• RVP PV: správně vyslovovat, ovládat dech, 
tempo, intonaci řeči

• Samostatné pojmenování /Dokážeš říci, co vidíš 
na obrázcích? /

• Opakování slova /Opakuj po mě, co vidíš na 
obrázcích./

• Odpovídá zjištěním výslovnost ve spontánním 
řečovém projevu?

• Je spontánní řeč z hlediska výslovnosti  
srozumitelná? 



K, B, P,F, CH, R, Ř, L, C, S, Z, Č, Š, 
Ž 



Výsledky K, B, P,F, CH, R, Ř, L, C, 
S, Z, Č, Š, Ž 

• Úspěšnost 49 %

Diagnostika spontánní řeči:

• 6 dětí má nedbalou výslovnost 

• u 5 dětí výslovnost neodpovídá 
výslovnosti podle obrázků 



Nesprávná výslovnost hlásek na 
začátku, uprostřed nebo na konci slov

• L  – 7 %
• Č  – 9 %
• Š  - 7 %
• Ž  – 10 %
• C  - 16 %
• S  - 8 %
• Z - 7 %
• R  – 23 %
• Ř  - 43 %

• Srovnej vývoj artikulace 
Jumečková, Vysoudilová
in Škodová, Jedlička, 
2007



Tempo, dech, intonace, síla hlasu
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Slovní zásoba

• RVP PV - Pojmenovat většinu toho, čím je 
obklopeno

• KOVY - znát většinu slov a výrazů běžně 
používaných v prostředí dítěte 

• jméno, adresa, jména rodičů, sourozenců, 

• kamarádů, učitelek, známé předměty…,

• poznat a vyhledat antonyma a homonyma,

• synonyma



Zadání ke slovní zásobě

- Co vidíš na obrázku?
- Jak to můžeš říci jedním slovem? 
- Pojmenuj povolání na obrázku.
- Vyhledej, co k čemu patří. Vysvětli proč. 
- Co do skupiny nepatří, proč?
- Vyhledej na kartičkách k obrázku slovo 

opačné. 
- Povíš mi něco o sobě? Jaké je tvé jméno? 

Jaké je tvé příjmení? Kde bydlíš? …



Slovní zásoba

Pojmenování a tvoření 
nadřazených pojmů:

6 kategorií



Slovní zásoba

• Co tam nepatří a 
proč?

• 4 kategorie



Slovní zásoba

• Pojmenuj povolání na 
obrázku.



Slovní zásoba
homonyma - antonyma



Slovní zásoba

• vyhledat,pojmenovat 
a vysvětlit 
související objekty



Slovní zásoba – výsledky 
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Slovní zásoba – výsledky 
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Narativní dovednosti -
reprodukovat příběh
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Vyprávět filmovou pohádku
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Používat jednoduchá souvětí
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Popis situace na obrázku



Výsledky  popisu obrázku
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Gramatická správnost 



Gramatická správnost 
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100% úspěšnost

• předat vzkaz
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