


 vývojové stupně v prvním roce života 
 Prof. Václav Vojta uvádí rozčlenění prvního roku života na     

5 základních období: 
1. holokinetické stadium 
2. přechod z holokineze do začátku cílené motoriky 
3. příprava první lidské lokomoce 
4. lidská vertikalizace 
5. pohyb člověka vpřed, bipedální lokomoce 

 
Proč je pro logopeda/logopedku tolik důležité sledovat vývoj 

motoriky v prvních fázích života dítěte? 
 



 1. – 6. týden 
 

 charakterizováno výskytem primitivních 
reflexů 



 7. – 13. týden nebo přechod ze 3. do 4. měsíce 
 

 tonická reflexologie, extenční reflexy                
a chůzový automatismus vymizí, za běžných 
okolností nejsou více výbavné 



 4. – 7., 8. měsíc 
 

 poloha na zádech: koordinace oko – ruka – 
ústa 

 uchopovací funkce ruky 
 uchopovací funkce nohy: koordinace ruka – 

noha – ústa 
 optikofaciální reflex (ROF) 
 vokalizace: prefonémy 



 8., 9. – 12., 14. měsíc 
 

 dítě je schopno převzít váhu těla zatížením dolních 
končetin a má radost, postavíme-li je na nohy 

 lokomoce: posun od nezralého ke zralému lezení, od 
chůze s oporou k prvním krokům 

 vokalizace: vertikalizace má pozitivní vliv na mluvní 
orgány (dostávají se do typicky „lidské“ pozice) 

 objevuje se tzv. „silabická echolalie“: ba-ba, ma-ma-
ma, pa-pa, ga-ga-ga 

 prudce se zvyšuje akční rádius dítěte – vliv na verbální 
komunikaci 



 12. – 14. měsíc 
 

 chůze 
 po 15. měsíci života sociální bipedální 

lokomoce (po nerovné půdě) 



 poruchy, které vznikají jako symptom tělesného 
postižení – symptomatické poruchy řeči 

 
 poruchy v důsledku nepřímého působení tělesného 

poškození (motoricky podmíněný deficit zkušeností 
postihne i řeč) 
 

 poruchy v důsledku sociálních podmínek tělesně 
postiženého dítěte (postižena sociálně komunikační 
oblast – snížená potřeba komunikovat) 
 



 zejména u osob s MO = porucha centrální 
regulace hybnosti (Kraus) 

 
Faktory ovlivňující vývoj řeči: 
 zkušenostní a řečová deprivace (menší 

možnost pohybu, poznávání okolí) 
 zanedbaná raná péče a prostředí celkově 
 zanedbaná komplexní péče 
 další přidružená postižení 

 



Narušený preverbální vývoj: 
 narušené dýchání, sání a polykání 
 slabý pláč 
 tiché nebo žádné broukání 
 chybí hra s končetinami i pudové žvatlání 
 zaostávají orální reflexy 
 citlivost dutiny ústní – hypo/hypersenzibilita 
 narušená koordinace rtů a jazyka 
 nápadné tvoření hlasu při křiku nebo pláči 
 narušený oční kontakt 
 hypersalivace 

 



 pojem zahrnuje poškození mozku a vývoje centrálního 
nervového systému v raných vývojových stadiích            
(v pre-, peri- a raně postnatálním období) 

 
 projevuje se převážně v poruchách centrální regulace 

hybnosti 
 

 z celkového počtu pohybových poruch tvoří 50-60% MO 
 



 poruchy centrálních řečových oblastí 
 postižení motorických drah 
 poruchy hybnosti mluvních orgánů 

 
 úroveň rozumových schopností 
 poruchy smyslových orgánů (sluchu, zraku) 
 celkový tělesný stav 
 prostředí 
 narušený vývoj řeči 



 poruchy respirace 
 poruchy fonace 
 poruchy artikulace 
 poruchy zvuku řeči 
 poruchy fluence řeči 

 
 narušení modulačních faktorů 
 poruchy obsahové stránky řeči 
 poruchy neverbálního chování 



 narušený vývoj řeči (opožděný, omezený) 
 

 dysartrie (anartrie) 
 dyslalie 

 
 poruchy fluence řeči 
 mutismus 

 
 narušené koverbální chování 
 poruchy způsobené přidruženými orgánovými 

odchylkami řečového efektoru (orofaciální rozštěpy, 
anomálie skusu, ...) 

 



 dysfagie 
 

 hypersalivace 
 

 omezení lexikální složky řeči na základě deficitu zkušeností 
 verbální dyspraxie (apraxie) 

 postižena schopnost získávat, zapamatovat si a reprodukovat řečové 
pohybové vzory 
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