
          SEVEROVÝCHODNÍ  METROPOLITNÍ CENTRUM  PRO VÝVOJ ŘEČI (NEMLDC)   

                 VÝVOJOVÁ PORUCHA ŘEČI  
PRO RODIČE: CO JE VÝVOJOVÁ PORUCHA ŘEČI? 
O vývojovou poruchu řeči (Developmental Language Disorder-DLD) se 
jedná u dětí, které mají potíže s porozuměním a užíváním jazyka.  

Tyto jazykové obtíže: 
 začínají v dětství a mohou pokračovat až do dospělosti 
 mají značný dopad na komunikaci ve škole, doma a v každodenním životě 
 nespadají pod jinou diagnózu jako je autismus, mentální postižení nebo poranění mozku 
 se mohou objevit u některých jiných poruch, jako je porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) 

nebo dyslexie 
 se mohou zlepšit díky zásahu specialisty, ačkoliv to může trvat dlouhou dobu. 

KOHO VÝVOJOVÁ PORUCHA ŘEČI POSTIHUJE? 
 Tato porucha je velmi běžná. Odhaduje se, že postihuje 1 ze 14 dětí   - to znamená 2 děti v 

každé třídě. 
 Může se vyskytnout spolu s poruchou pozornosti s hyperaktivitou a dyslexií. 

CO ZPŮSOBUJE VÝVOJOVOU PORUCHU ŘEČI? 
 Tato porucha nemá žádnou známou příčinu. Někdy je dědičná.  
 Tato porucha není následkem výuky více než jednoho jazyka, avšak dítě bude mít potíže ve 

všech jazycích, kterým bude vystaveno. Děti s touto poruchou se mohou naučit vice než jeden 
jazyk, ale může jim to trvat déle.  

ČÍM SE VÝVOJOVÁ PORUCHA ŘEČI VYZNAČUJE? 
Děti s touto poruchou mohou mít potíže s: 
 Jazykovým obsahem: jak jsou komunikovány myšlenky, události, činy a vztahy. 
 Jazykovou formou: jak jsou uspořádány zvuky, slova a věty tak, aby měly význam. 
 Jazykovým užitím: společenská pravidla pro komunikaci, jako je střídání se při konverzaci a užívání 

očního kontaktu. 

CO JSOU CENTRA PRO VÝVOJ ŘEČI? 
Děti s vývojovou poruchou řeči mají prospěch z práce s učiteli a pedagogickými asistenty, kteří 
jsou vyškoleni a podporováni logopedy. Centra pro vývoj řeči (Language Development Centres- 
LDCs) jsou nezávislé státní školy pro děti trpící touto poruchou, které splňují předepsaná kritéria. Do 
tohoto centra musí děti dostat doporučení od logopeda a školního psychologa nebo dětského 
lékaře. Doporučení musí být podáno v září každého roku, aby mohlo dojít k umístění následujícího 
roku.  

 
Žáci splňující podmínky navštěvují centrum pro vývoj řeči místo své běžné místní školy a dostává se 
jim speciálního jazykového programu stejně tak jako osnov státu Západní Austrálie. NEMLDC se 
stará o děti ve školce až po 2. ročník, po dobu maximálně tří let. Děti pak přecházejí na svou 
místní školu. 

VÍCE INFORMACÍ? 
 Chcete-li se o DLD dozvědět více, zkontaktujte službu NEMLDC & Outreach Service na 

čísle 9218 1600 nebo navštivte naši webovou stránku http://northeastldc.wa.edu.au/. 
 Tým Child Development Service (CDS) poskytuje  bezplatné služby pro děti v 

metropolitní oblasti Perthu. Informace ohledně doporučení  naleznete zde 
https://cahs.health.wa.gov.au/our-services/community-health/child-development- 
service 

 Logopedy se soukromou praxí naleznete na webové stránce Asociace logopedů 
(Speech Pathology Australia): www.speechpathologyaustralia.org.au nebo na stránce 
Asociace logopedů se soukromou praxí Západní Austrálie (Private Speech Pathologists 
Association of Western Australia): www.pspawa.com.au. 

                     Více informací o DLD naleznete zde: https://radld.org/ 

http://northeastldc.wa.edu.au/.P
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