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Přílohy 

Příloha A: Přepis rozhovoru s respondentem K 

Tazatel (T): Máte zkušenosti s reedukací dyslalie u dospělých klientů?  

K: Ano 

T: Jaké procento Vašich klientů je přibližně zastoupeno dospělými s dyslalií?  

K: Mizivé, jsou to jednotky procent. 

T: Jakou hlásku mají nejčastěji Vaši dospělí klienti narušenou?  

K: Hlásky r, ř, popř. sykavky 

T: Jak postupujete při reedukaci dospělých s vadnou výslovností hlásky r?  

K: Seznámím je s etiopatogenezí, nastíním průběh a délku terapie. Snažím se motivovat 

klienta. 

Zpřesnění orofaciální motoriky díky průpravným cvičení (nácvik elevace hrotu jazyka 

při větším čelistním úhlu, obratnost hrotu jazyka), nácvik fonematického uvědomění si 

vadné hlásky (diferenciace vadné výslovnosti a korektní realizace nejprve u druhé 

osoby, poté u sebe samého), průpravná cvičení pro nácvik substituční metodou – 

upevnění artikulace t a d s hrotem jazyka za horními řezáky při větším čelistním úhlu, 

zjemňování a zrychlování artikulace TTTT, DDDD, TD TD TD, TDN, TDN, TDN 

apod. 

Poté vyvozujeme hlásku (substituční metodou, využití pomocné hlásky d) 

v souhláskovém shluku „TR„ a „DR“, poté další souhl. shluky (např. „KR“, „HR“, 

„BR“, „VR“…), poté v dalších pozicích (individuálně podle schopností klienta), 

s využitím zpětné sluchové i zrakové vazby. 

Snažím se podpořit vznik kmitné varianty vibračními masážemi jazyka pomocí 

rotavibrátoru, popř. gumičky, špátle nebo digitálně. 
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Postupně hlásku fixujeme (slabiky, slova, sousloví, věty,…čtení a reprodukce textu, 

popis obrázku…), posilujeme autokontrolu a autokorekci, až automatizaci 

ve spontánním projevu. 

Průběžně pak motivuji klienta k domácímu nácviku a k vytrvání zejména při fázi 

automatizace. 

T: Jak postupujete při reedukaci dospělých s vadnou výslovností hlásky ř?  

K: Předpokladem je korektní artikulace kmitné hlásky r. Opět seznámím klienta 

s etiopatogenezí, nastíním průběh a délku terapie. Snažím se klienta motivovat. 

Zpřesnění orofaciální motoriky, nácvik fonematického uvědomění si vadné hlásky 

(diferenciace vadné výslovnosti a korektní realizace nejprve u druhé osoby, poté u sebe 

samého). 

Vyvození hlásky (substituční metodou, s využitím pomocné hlásky r), „zuby k sobě, 

zakulatit rty šeptem artikulovat souhláskový shluk „Tr“, „Dr“, zesílit výdechový proud, 

mělo by se ozvat „Tř“, „Dř“, s využitím zpětné sluchové i zrakové vazby. 

Poté postupně fixujeme (slabiky, slova, sousloví, věty,…čtení a reprodukce textu, popis 

obrázku atd.) až automatizace ve spontánním projevu. 

Opět průběžně klienta motivuji k domácímu nácviku a k vytrvání zejména při fázi 

automatizace. 

T: Jaké pomůcky používáte při intervenci s dospělými s dyslalií?  

K: Logopedické zrcadlo, mikrofon (záznam zvuku), obrázkový materiál, texty, 

společenské hry. 

T: Jaké publikace či materiály používáte při intervenci s dospělými s dyslalií? 

K: Je toho mnoho. Často se odvíjí od zájmů klienta. Vždy se ale snažím, aby nešlo 

o „dětské“ pomůcky. 

T: Znáte nějaké publikace, specializované pouze na dospělé klienty?  

K: Žádná mě nyní nenapadá.  
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T: Přehled české výslovnosti: logopedická a ortoepická cvičení pro dospělé 

od Pokorné a Vránové znáte? 

K: Ano, ale nepoužívám ji.   

 

T: Co motivovalo Vaše dospělé pacienty k návštěvě logopeda z důvodu korekce 

jejich dyslalie?  

K: Kvůli zaměstnání, podmínka přijetí ke studiu, osobnostní růst, narození potomka 

(správný řečový vzor pro vlastní dítě).  

T: Znáte důvody dospělých k ukončení terapie, aniž by došlo k jejímu úspěšnému 

konci? 

K: Kvůli příliš dlouhému procesu automatizace (spokojili se s tím, že hlásku cíleně 

zvládají) nebo pracovní vytíženosti. 

T: Jak dlouhá si myslíte, že je přibližná délka intervence dospělých s dyslalií 

vedoucí k zautomatizování správné výslovnosti?  

K: Je to velmi individuální. Podařila se nám automatizace r a ř po půlroce terapie, ale 

měla jsem v péči i klientku s reedukací velárního r, která trvala asi pět let. Velmi často 

ale klienti s terapií skončí dříve, než se korektní artikulace hlásky zautomatizuje. 

T: Jak častou doporučujete návštěvu dospělých klientů s dyslalií v případě 

reedukace jedné až dvou hlásek?  

K: Návštěvy přizpůsobuji velmi individuálně podle potřeb daného klienta (způsob 

domácího nácviku, pracovní vytížení, pokroky v terapii aj.). Průměrně chodí jednou 

za tři týdny (někdo co 14 dní, někdo jednou za měsíc). Zpočátku intenzivněji, postupně 

se frekvence návštěv prodlužuje. 

T: Jaké vidíte největší rozdíly v reedukaci dětí a dospělých klientů? 

K: U dospělých je výhodou jejich vlastní motivace a u dětí samozřejmě věk (vadná 

výslovnost je méně zafixovaná/zautomatizovaná). 
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T: S jakými jinými narušeními komunikační schopnosti se setkáváte u dospělých 

klientů?  

K: Fatická porucha řeči, dysartrie, balbuties, tumultus sermonis, poruchy hlasu, poruchy 

polykání. 
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Příloha B: Přepis rozhovoru s respondentem L 

Tazatel (T): Máte zkušenosti s reedukací dyslalie u dospělých klientů?  

L: Ano, do ordinace občas nějaký dospělý klient zavítá. 

T:Jaké procento Vašich klientů je přibližně zastoupeno dospělými s dyslalií?  

L: Myslím si, že mám tak 95 % klientů dětského věku, takže přibližně 5 %. 

T: Jakou hlásku mají nejčastěji Vaši dospělí klienti narušenou?  

L: Nejčastěji ř, r, pak ostré sykavky a jedna klientka měla narušené d, t, n. 

T: Jak postupujete při reedukaci dospělých s vadnou výslovností hlásky r?  

L: Stejně jako u dětí vyvozujeme r substituční metodou za použití hlásky d. 

S postupným zapojováním d místo hlásky r. Po slabikách zkoušíme slova, věty, popis 

obrázků. Jakmile se r vyvodí, zapojujeme do slov od nejlehčí po nejtěžší (v tu chvíli 

využívám rozčleněná slova od Dvořáka (Slovní patlavost), kde jsou i slova s hláskami r 

a l dohromady). Zapojujeme slova i do textů a vyprávění, snažíme se, aby klient 

používal nový vyvozený zvuk v co nejvíce situacích až dokud se mu zcela 

nezautomatizuje. 

T: Popište prosím, jak postupujete při reedukaci dospělých s vadnou výslovností 

hlásky ř?  

L: Stejně jako u dětí, substituční metodou za použití hlásky d. S postupným 

zapojováním d místo hlásky r. Po slabikách zkoušíme slova, věty, popis obrázků. 

Jakmile se r vyvodí, zapojujeme do slov od nejlehčí po nejtěžší (v tu chvíli využívám 

rozčleněná slova od Dvořáka (Slovní patlavost), kde jsou i slova s hláskami r a l 

dohromady). Zapojujeme slova i do textů a vyprávění, snažíme se, aby klient používal 

nový vyvozený zvuk v co nejvíce situacích až dokud se mu zcela nezautomatizuje. 

T: Jaké pomůcky používáte při intervenci s dospělými s dyslalií?  

L: Nejčastěji špátli, logopedické zrcadlo, případně rotavibrátor. Špátli jim dávám 

i domů, aby s ní mohli trénovat a navozovat kmity jazyka. 

T: Jaké publikace či materiály používáte při intervenci s dospělými s dyslalií? 
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L: Cvičné texty od Treuové, Slovní patlavost od Dvořáka, Učíme se hlásku Kolmanová, 

Kašovská – vzadu jsou dobré texty, Logopedické pohádky, pro ty, kteří čtou dětem 

pohádky.   

T: Víte, co motivovalo Vaše dospělé pacienty k návštěvě logopeda z důvodu 

korekce jejich špatné výslovnosti?  

L: Měla jsem v péči pána, který chtěl výslovnost zlepšit z důvodu povolání a vlastního 

dítěte, slyšel se na nahrávce, tak se rozhodl, že to změní. Mladí dospělí ke mně dochází, 

když se chtějí hlásit na konzervatoř a jiné VŠ. Nyní mám v péči mladou matku, která 

své velární r chce zlepšit, protože se chce být správným vzorem pro své dítě. Jedna paní 

z Rumunska sem chodí se špatnou výslovností hlásek h a ch, chce umět správně česky. 

T: Znáte důvody dospělých k ukončení terapie, aniž by došlo k jejímu úspěšnému 

konci? 

L: Neznám, většinou klient prostě nedorazí na další sezení a už o něm víckrát neslyším, 

ale myslím si, že nemají dostatečnou motivaci, a pokud to nejde ihned, tak to vzdají.  

T: Jak dlouhá je přibližně délka intervence dospělých s dyslalií vedoucí 

k zautomatizování správné výslovnosti?  

L: Myslím si tak 10 měsíců až jeden rok. Záleží na osobnosti člověka, na jeho důvodech 

i na rozsahu a typu dyslalie. U dospělých často prodlužuje terapii nejistota v používání 

vyvozené hlásky na veřejnosti. 

T: Jak častou doporučujete návštěvu dospělých klientů s dyslalií v případě 

reedukace jedné až dvou hlásek?  

L: Dospělé s dyslalií objednávám jednou za 4 týdny, jelikož mám zkušenost takovou, že 

pokud dochází do ordinace častěji, o to méně cvičí doma sami. 

T:Jaké vidíte největší rozdíly v reedukaci dětí a dospělých klientů? 

L: Tak hlavně přístup ke klientovi. Samozřejmě se s klientem musím bavit na nějaké 

úrovni, nepoužívat dětskou mluvu, zdrobněliny a podobně. Dále je rozdíl ten, že 

dospělému můžu opravdu vysvětlit, co má dělat, jak to má dělat, jak to má vypadat 

a mluvit narovinu. U dětí přistupuji k intervenci nejčastěji formou hry, a většinou 
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samozřejmě ani děti nevědí, že zrovna nějakou činností procvičují určitou dovednosti 

či hlásku. 

T: S jakými jinými narušeními komunikační schopnosti se setkáváte u dospělých 

klientů?  

L: Nejčastěji asi klienti s afázií, dysartrií, po cévních mozkových příhodách, mladší lidi 

s balbuties. Bohužel je ordinace kvůli schodům špatně dostupná, asi i proto mě 

nenavštěvuje velký počet seniorů či lidí s tělesným postižením.  
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Příloha C: Přepis rozhovoru s respondentem M 

Tazatel (T): Máte zkušenosti s reedukací dyslalie u dospělých klientů?  

M: Ano, ale malou.  

T:Jaké procento Vašich klientů si myslíte, že je přibližně zastoupeno dospělými 

s dyslalií?  

M: Řekla bych tak 1 % procento.  

T: Jakou hlásku mají nejčastěji Vaši dospělí klienti narušenou?  

M: Klasicky r, ř a sykavky obou řad.  

T: Popsala byste mi prosím, jak postupujete při reedukaci dospělých s vadnou 

výslovností hlásky r? 

M: Při úvodním sezení začínám rozhovorem, podrobně klientovi vysvětlím 

problematiku, udělám analýzu korektního a nesprávného způsobu a místa tvoření 

hlásky. Pak klientovi vysvětlím, co je cílem. Nejdříve začínáme oromotorickými 

cvičeními, abych zjistila, jakou má klient orientaci jazyka v ústech. Zkoušíme 

zvětšování čelistního úhlu, elevaci hrotu jazyka, volný pohyb jazyka a lehké ťukání 

hrotem jazyka na alveolárním výběžku. Pokud s tímto vším není problém, zadávám 

artikulační cvičení: LA-LA, LA-DA, DA-DA, D-D-D, D-DN, T-DN, DN-DN. apod. 

Když u klienta po nějaké době vidím, že mu to jde, zkoušíme nácvik hlásky substituční 

metodou fixace hlásky d – slova, věty, texty plus zapojení do běžné řeči (což je většinou 

nejobtížnější).  

T: A když hláska nejde klientovi vyvodit?  

M: V tom případě zkoušíme po nějaké době rozkmitávání jazyka rotavibrátorem nebo 

prstem.  

T: A v případě hlásky ř, jak postupujete při reedukaci dospělých? 

M: Nejprve je nutná kontrola korektního tvoření hlásky r. Poté opět pro zjištění 

orientace jazyka v ústech provádíme oromotorická cvičení. Poté vyvozujeme hlásku 

substituční metodou z hlásky r: zuby na sebe (ideálně skus předních řezáků) a vyšpulit 

rty; lehce zašeptáme hlásku r a ozve se ř; poté trénujeme ve slabikách TRI-TRI, DRE-
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DRE, DRI-DRI, KRU-KRU, HRU-HRU atd.; pokračujeme se slovy, větami, slovními 

spojeními, postupně zase až k automatizaci ve spontánním mluveném projevu.  

T: Jaké pomůcky používáte při intervenci s dospělými s dyslalií?  

M: Nejčastěji rotavibrátor, jelikož názorně ukáže klientovi, jak to v puse má přesně znít, 

dále logopedické sondy nebo počítačové programy.  

T: Jaké publikace nebo materiály používáte při intervenci s dospělými s dyslalií? 

M: Používám různé texty, obrázky (ale ne s dětskou tématikou), časopisy, knihy 

(ideálně dle zájmů daného klienta). 

T: Víte o nějakých půblikacích, specializovaných pouze na dospělé klienty?  

M: Ano, Přehled české výslovnosti, ale knihu nemám, takže bohužel nepoužívám. Nebo 

také Vyštejn (Vady výslovnosti, 1991) má na konci reedukace každé hlásky přehled 

slov a vět, které lze využít i pro dospělé.  

T: Znáte motivaci Vašich dospělých pacientů k návštěvě logopeda z důvodu 

korekce jejich dyslalie? 

M: Většinou je to z důvodu jejich povolání (buď práce vyžaduje komunikaci s lidmi, 

nebo chtějí změnit pracovní pozici), vztahu, když se hlásí na vysokou školu anebo chtějí 

být dobrým vzorem pro jejich vlastní dítě.  

T: Jaké jsou důvody dospělých k ukončení terapie, aniž by došlo 

k jejímu úspěšnému konci? 

M: Často je odradí dlouhá doba vyvozování nebo nezdar. Nejde jim to tak rychle, jak by 

si představovali a to je demotivuje.   

T: Jak dlouhá si myslíte, že je přibližná délka intervence dospělých s dyslalií 

vedoucí k zautomatizování správné výslovnosti?  

M: Z mých dosavadních zkušeností, od půl roku, roku až tři roky. Záleží na motivaci 

a obtížnosti hlásky. 

T: Jak častou návštěvu doporučujete dospělým klientů s dyslalií v případě 

reedukace jedné až dvou hlásek?  
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M: Z počátku ideálně jednou za 14 dní, po zvládnutí a osvojení si korektního způsobu 

nácviku stačí jednou měsíčně.  

T: Jaké vidíte největší rozdíly v reedukaci dětí a dospělých klientů? 

M: Dospělý klient lépe chápe způsob, celkovou problematiku, ale má již letité 

nekorektní návyky, které se hůře odbourávají. Vyžaduje to větší vlastní disciplínu 

a motivaci. Dětští klienti se dají motivovat lépe, např. odměnou.  

T: S jakými jinými narušeními komunikační schopnosti se setkáváte u dospělých 

klientů?  

M: Převážně afázie, balbuties, dysartrie či tumultus sermonis. 
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Příloha D: Cvičná slova z druhého sezení 

Cvičná slova: vítd, svetd, lotd, filtd, metd, litd, petdžel, metdo, hadd, náddž, bobd, obd, 

obduč, kapd, opdava, hamd, fofd, kufd, cukd, bagd, mokdé, výhda, sdp, sdnka, sddce, 

sdst, zdak, zdalý, čdtá, šdoub, šdoubovák, zdalok, obdaz, pozddav, moddý, zpdáva, 

afdika, zítda, zahdada, cvdček, hadfa, badvy, kadtáč, badák, dádek, můda, bačkody, 

pádek, čadoděj, pídko, čedvená, hodké pádky, ddak a ddáček, tdiko a tdičko, tdouba 

a tdubka, bdouk a bdouček, kdk a kdček, pdinc a pdincezna. 
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Příloha E: Cvičná slova z třetího sezení 

Trp, trpký, trpí, trpce, trpělivě, trpět, trpný, trpaslík, trpitel, trk, trká, trkne, trknout, trh, 

trhat, trhnou, trn, trní trny, trnout, Trnová, Trnava, Trnávka, trčí, trčet, trs, tržba, tržnice, 

tržit, trmácí, trvá, trvalý, trvanlivý, trdlo, trdlice, trubka, trůn, trubač, trubec, trubice, 

truhla, truhlík, truchlivý, trochu, trojka, trosky, trošku, troubí, troud, trousí, trám, trap, 

trať, trápí, trafika, tráva, trávník, trapně, trapič, trampoty, trefa, trefí, trepka, treska, 

trenky, trest, tréma, trénovat, trik, trio, trysk, trýzeň, mistr, alabastr, strč, strk, strnad, 

strpení, strčil, petrklíč, utržil, kotrmelec, utrhnul, strnul, chatrč, strhnul, strhal, strkat, 

čtrnáct, nepatrný, chatrný, opatrně, netrpí, strniště, otrhá, zatrhne, chytrá, pátrá, patro, 

jitro, otrava, potrava, potraviny, zítra, citron, ostrý, struhy, nástroj, zatroubil, utrousil, 

struna, strava, straka, stráň, strašný, strach, stráž, starosti, stránka, stroj, strom, strp, 

stručně, stroupek, strouhá, strejda strýc, strýček, ztrestal, ztrácí, drb, drbá, drk, drká, 

drkot, drc, drcení, drsný, drzý, drzost drhne, drhnout, drť, drtí, drtič, drtiny, drn, drnk, 

drnká, drnčí, drncá, drží, držák, drmolí, druh, druhý, družný, družina, družba, družstvo, 

drůbež, drob, drobek, drobeček, drobné, drobivý, drobnosti, drobnohled, droboučký, 

drobounký, dráb, drát, drátek, drak, dráček, dráha, drahý, dravec, drama, drásat, draze, 

draho, dráždí, drenáž, drezína, drezúra, dril, hadr, pudr, mudrc, zadrhne, jadrný, modrý, 

moudrý, hudruje, hadrový, zdravý, nádraží, zdržel, nadrtil, vydržel, zadržel, zdrcený, 

vydra. 
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Příloha F: Cvičná slova ze sedmého sezení 

lyra, role, roleta, ruleta, gorila, roláda, korále, cholera, regule, rogalo, lyrika, vrtule, 

mrholí, orlice, král, gril, zrál, flirt, malér, dolar, korál, Libor, regál, horal, Karel, drdol, 

brloh, Rudolf, perla, berla, rokle, larva, libra, Karlík, rychle, ringle, rychlík, rohlík, 

lektor, kastrol, prskal, strnul, truhla, prádlo, brusle, rendlík, krychle, orel, orloj, brýle, 

Klára, zralý, králík, klavír, zradil, hrdlo, Kreml, lustr, filtr, problém, průklep, průhled, 

průplav, blinkr, sklárna, strnul, zkrátil, prasknul, perlivý, perlový, trhlina, patrola, 

kultura, reklama, velryba, troleje, petrolej, rypadlo, karamel, generál, normální, 

morálka, Polárka, balírna, protokol, krokodýl, truchlivý, pralinka, telegram, kontrola, 

lumpárna, pravidlo, prokletý, průmysl, karambol, kardinál, krotitel, prohlídka, kriminál, 

klarinet, vrtulník, struhadlo, glycerin, skleróza, trpaslík, prasklina, petrklíč, Kraslice, 

zarostlý, jitrocel, kavalír, drobnohled, prstoklad, škarohlíd, Karolína, vytrvalý, vytrhaný, 

malárie, milodary, hrbolatý, propletený, republika, okoralý, materiál, rozzlobený, 

rozlomený, rozlitý, rozladěný, protiklad, prohlášení trampolína, kolovrátek, kratochvíle, 

modrobílý, kotrmelec, trpělivý, kormidelník, červenobílý, kilogram, rozuzlení, rybolov, 

paroloď, rokenrol, revolver, kreslírna, legrace, Karkulka, kremrole, pravolevý, 

minerální, smrtelný, paroplavba, pravdomluvný, marmeláda, krkolomný, Kleopatra, 

kudrlinky, cirkulárka, leporelo, regulérní, rychlodráha, elektrárna, perlorodka, 

králíkárna, lateralita, radiolokátor, neproniknutelný. Po prvním přečtení všech slov mu 

největší problém dělala slova petrolej, Polárka, balírna, telegram, kardinál, skleróza, 

kavalír, klarinet, malárie, paroloď, rokenrol, revolver, cirkulárka, lateralita a perlorodka. 
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Příloha G: Cvičná slova z osmého sezení 

Kontrolní prohlídka, perlový náhrdelník, klavírní virtuóz, Karlovarský porcelán, 

orchestrální skladba, prohlídka elektrárny, Liborovy brýle, královna Kleopatra, litr 

petroleje, krotitel krokodýlů, nenapravitelný lotr, perlivá minerálka, rozzlobený 

kormidelník, pravidla rulety, krkolomný kotrmelec, mikrovlnná trouba. 

 Jarmila ztratila brýle. Karolína trhala ryngle. Zrcadlo se rozbilo. Paroloď ztroskotala. 

Marcela rozlila minerálku. Vrátil rozbitý kolovrátek. Opravil rozladěný klavír. Královna 

Kleopatra ztratila náhrdelník. V brázdě sedí černá vrána. Na trhu prodávají trhovci. 

Strýc Karel bydlí v Praze. Mirek rád hraje karty. 

 

 


