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Obsahem tohoto studijního textu je seznámení se základními
informacemi o vývoji řeči z fylogenetického i ontogenetického
hlediska, s rozdělením etap vývoje řeči a s metodami zjišťování
vývoje jazyků a mluvené řeči. Pozornost je věnována hlavním
přístupům, klasifikaci (rozdělení) a normativním kritériím. Zvláštní
důraz se klade na kritická období ve vývoji řeči. Studijní text je
určen především pro studenty oborů primární a preprimární
(předškolní) pedagogiky, pro studenty speciální pedagogiky
učitelství 1. stupně s výběrovou logopedií, pro studenty oborů
speciální pedagogika předškolního věku, speciální pedagogika
raného věku a logopedie, dále pro studenty celoživotních forem
vzdělávání rozšiřující si kvalifikaci v oboru logopedie, pro obory
studijního programu speciální pedagogika s výběrovým předmětem
logopedie či pedagogika předškolního věku.
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Úvod
Fylogeneze řeči – základní náhled a přístup
k problematice z pohledu mezioborových vztahů
Historie zájmu o vývoj lidské řeči v jejích různých
formách
Ontogeneze řeči – základní terminologie, hlavní
determinanty
Klasifikace jednotlivých etap vývoje řeči dle různých
kritérií
Ontogeneze neverbální komunikace
Ontogeneze řeči ve vztahu k biopsychosociálním
faktorům
Bilingvismus, multikulturalita a jejich vliv na vývoj
řeči
Specifická logopedická diagnostika úrovně vývoje
řeči ve vztahu k dalším oborům
Stimulace fyziologického vývoje řeči
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