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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zaměřuje na oblast klinické logopedie a její profesní stránku. Hlavním 

tématem je postavení klinického logopeda a poskytování logopedické péče v rámci rezortu 

zdravotnictví v ČR. V první části práce jsou popsána základní teoretická východiska, včetně 

vymezení termínů logopedie, klinická logopedie, logopedická intervence, popisu systému 

rezortů, ve kterých logopedové působí, a popisu samotné logopedické profese. Praktická část 

si klade za cíl popsat a analyzovat profesi klinického logopeda a specifika poskytování 

logopedické intervence. Výzkumný cíl zahrnuje deskripci a analýzu současného stavu, 

identifikaci aktuálních problémů a formulaci návrhů na zlepšení podmínek pro výkon 

povolání klinického logopeda. Pro dosažení výzkumného cíle byl využit kvalitativní 

výzkumný design, sestávající z pořízení polostrukturovaných rozhovorů se sedmi 

respondenty, praktikujícími klinickými logopedy z Hl. města Prahy (n=7), a následné 

tematické analýzy. Výsledky výzkumu přinášejí nejen informace o reflexi profese 

respondenty a o praktických aspektech poskytování logopedické intervence, ale zároveň 

naznačují existenci určitých limitů a rizik, která mohou negativně ovlivňovat profesní 

stabilitu klinického logopeda. V závěru jsou pak zmíněny návrhy směřující ke zlepšení 

výkonu profese a výstupy studie jsou uvedeny do kontextu dalších publikovaných textů a 

současné odborné diskuse. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

klinický logoped, logopedická intervence, profese, rozhovor, tematická analýza 

 

  



ABSTRACT 

The bachelor thesis focuses on the area of clinical speech therapy and the profession of 

clinical speech therapist. The main topic is the status of the clinical speech therapist (i.e. 

Speech-Language Pathologist, Speech and Language Therapist, Speech Pathologist) and the 

provision of speech therapy within the health service in the Czech Republic. The first part 

of the thesis describes the basic theoretical background, including the definition of the terms 

speech therapy, clinical speech therapy, the speech therapy intervention, the description of 

the system of government departments in which speech therapists operate, and the 

description of the speech therapy itself. The practical part aims to describe and analyse the 

profession of clinical speech therapist and the specifics of providing speech therapy 

intervention. The research objective includes the description and analysis of the current state, 

the identification of relevant problems and the formulation of proposals to improve the 

conditions of a clinical speech therapist’s profession. To achieve the research objective, a 

qualitative research design was developed. It consists of an acquisition of semi-structured 

interviews with seven respondents, practicing clinical speech therapists from Capital City of 

Prague (n = 7), followed by thematic analysis. The research results not only provide 

information on respondents practice and on the practical aspects of providing speech therapy 

intervention, but also indicate the existence of certain limits and risks that may negatively 

affect the professional stability of the clinical speech therapist. In conclusion, there are 

mentioned proposals aimed at improving the performance of the professionals and the 

outputs of the research are put into the context of published texts and current expert 

discussion. 

KEYWORDS 

clinical speech therapist, speech therapy intervention, profession, interview, thematic 

analysis 
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Úvod  

Předložená práce se zabývá oblastí klinické logopedie, která svým charakterem směřuje do 

lékařské oblasti a jejím místem působení jsou zařízení v resortu zdravotnictví. Jedná se o 

aplikovaný obor logopedie, který funguje jako samostatný od roku 1992 (odbornost 903)1. 

Text se zaměřuje na samotné pracovníky působící v této oblasti – klinické logopedy.  

Základním tématem práce je postavení klinického logopeda, přičemž pozornost je věnovaná 

zejména na aktuálnímu stavu a výzvám této profese. Jedním z důvodů výběru tématu a 

celkového zaměření práce byla absence aktuální a komplexnější reflexe či analýzy, která by 

se zabývala právě profesí klinického logopeda v ČR. Ke konkrétnímu zacílení výzkumu a 

vytvoření výzkumných otázek pak přispěly zejména články a rozhovory v Listech klinické 

logopedie a kvalifikační práce „Syndrom vyhoření u logopedů“ (Oulehlová, 2014), které se 

této problematiky výběrově dotýkají. K tématu autorku vedl také osobní zájem o klinickou 

logopedii a související profesní stránku, mimo jiné s ohledem na její plánované budoucí 

odborné směřování. 

Cílem teoretické práce je podat přehled o logopedické profesi, o jednotlivých rezortech, ve 

kterých logopedičtí pracovníci působí, a o logopedické intervenci, kterou poskytují. Cílem 

praktické (výzkumné) části práce je kvalitativně analyzovat a reflektovat aktuální stav 

profese klinického logopeda a poskytování logopedické intervence z pohledu výběrového 

souboru pražských klinických logopedů, zahrnující deskripci současného stavu, analýzu a 

formulaci problémů, případně i návrhy na zlepšení podmínek pro vykonávání logopedické 

profese. Součástí výzkumu je formulace tří základních výzkumných otázek: (VO1) 

„V jakých oblastech kliničtí logopedové vnímají hlavní přínosy a limity své profese?“, 

(VO2) „Jaká jsou specifika poskytování logopedické intervence klinickými logopedy 

(zejména z hlediska metod, přístupu ke klientům a efektivitě intervence)?“ a (VO3) „Jaké 

jsou možnosti k zajištění profesní stability a odborného růstu klinických logopedů?“.  

Mimo odborné diskuse, která s uvedenými tématy souvisí a pro kterou by mohly být 

odpovědi na zmíněné otázky velmi přínosné, je vhodné odkázat také na aktuální stav v ČR, 

kdy počet logopedických klientů kontinuálně narůstá a vzniká tak určitý tlak na klinické 

                                                 
1 Uvedené informace jsou podrobněji komentovány v následujícím textu práce (včetně uvedení referencí). 
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logopedy, zejména z hlediska jejich efektivity. Už jen z tohoto důvodu je vhodné téma 

profesní stránky logopedů blíže rozpracovat a pomoci tak čtenáři k lepší orientaci v celé 

problematice. 
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Teoretická část 

1 Vymezení problematiky 

Kapitola se zabývá především představením a vymezením základní terminologie. Věnuje se 

problematice jazyka, řeči a řečové komunikace jako základním východiskům, na které 

navazuje stručná charakteristika poruch řečové komunikace, a především vymezení samotné 

logopedie. 

1.1 Jazyk, řeč 

Jazyk je systémem znaků, který podléhá společenskému procesu. Tvoří jej zvukové a 

druhotně dorozumívací prostředky (Klenková, 2006). Řeč je vědomé individuální užívání 

jazyka jako systému znaků a realizuje se fyzikálně pomocí respirace, fonace, artikulace a 

rezonance (Neubauer, 2018). Ovládání jazyka je tedy podmíněno používáním symbolického 

vyjadřovacího systému, zatímco řeč je dána individuální schopností jedince (Klenková, 

2006). 

1.2 Řečová komunikace 

Termín komunikace vzniká z lat. communicatio, tedy spojování, sdělování, participace. 

V Logopedickém slovníku je komunikace definována přenosem informací pomocí 

komunikačních systému. Hlavním komunikačním systémem je jazyk, kterým realizujeme 

mluvenou formu komunikace. Další formy realizace komunikace jsou psané a ukazované 

(Dvořák, 2007). Komunikací se chápe vytváření výrazových prostředků a následná výměna 

informací prostřednictvím těchto prostředků mezi komunikátorem (mluvčím, producentem) 

a komunikantem (adresátem, příjemcem), která přispívá k tvorbě a udržení mezilidských 

vztahů (Klenková, 2006).  

Řečová komunikace je podle Nebeské (1992, s. 40) „komplexní proces, na kterém se podílejí 

ve vzájemné podmíněnosti všechny tři typy předpokladů: vrozené mentální předpoklady 

užívání jazyka, předpoklady získané interakcí jedince s prostředím (učením) i faktory 

aktuálně působící v komunikační situaci“. 
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1.3 Poruchy řečové komunikace 

Termín „narušená komunikační schopnost“ (NKS), který se objevuje např. v publikacích  

Klenkové (2006) či Škodové (2007), se v nejnovější odborné literatuře zaměřené na 

klinickou logopedii (Neubauer, 2018) nahrazuje výrazem „poruchy řečové komunikace“ 

(PŘK). V této práci se z tohoto důvodu pracuje primárně s aktualizovaným termínem 

„poruchy řečové komunikace“ (příp. osoba/klient/dítě s poruchou řečové komunikace). 

Poruchy řečové komunikace není vždy snadné jednoznačně určit, jelikož hranice mezi 

normalitou a odchylkou nemusí být jasná (Klenková, 2006). Obecně však platí, že jakmile 

je narušena alespoň jedna či více jazykových rovin (foneticko-fonologická, lexikálně-

sémantická, morfologicko-syntaktická či pragmatická) nebo forem komunikace (verbální, 

nonverbální; mluvená, psaná; recepce, percepce), jedná se o poruchu řečové komunikace. 

Narušením jazykové roviny se chápe nesoulad (rušivost) mezi komunikačním záměrem 

a rovinou jazykových projevů (Lechta, 1990, 2003). Za poruchy řečové komunikace se 

nepokládá fyziologická nemluvnost, vývojová dysfluence (neplynulost), fyziologická 

dyslálie či fyziologický dysgramatismus (Lechta, 2007a). 

Klasifikovat poruchy řečové komunikace lze symptomatickou klasifikací Lechty (1990, 

2003), která dělí poruchy řečové komunikace do skupin dle dominantního symptomu 

(viz Klenková, 2006, s. 55) následovně: 

1. vývojová nemluvnost (vývojová dysfázie) 

2. získaná orgánová nemluvnost (afázie) 

3. získaná psychogenní nemluvnost (mutismus) 

4. narušení zvuku řeči (rinolalie, palatolalie) 

5. narušení fluence řeči (balbuties – koktavost, tumultus sermonis – breptavost)  

6. narušení článkování řeči (dyslalie, dysartrie) 

7. narušení grafické stránky řeči 

8. symptomatické poruchy řeči  

9. poruchy hlasu 

10. kombinované vady a poruchy řeči  
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V rámci publikace Kompendium klinické logopedie uvádí Neubauer (2018, s. 39–41) 

klasifikaci poruch řečové komunikace, které dělí dle etiologického hlediska – dominantních 

příčin vzniku poruch (viz příloha 1). 

Další klasifikaci je možné nalézt v MKN-10, tj. Mezinárodní statistické klasifikaci nemocí 

a přidružených zdravotních problémů, která slouží k mezinárodnímu sjednocení označování 

a řazení lidských nemocí a zdravotních problémů (ÚZIS, 2018a). Poslední aktualizací této 

klasifikace je 11. revize z roku 2018, kterou zpracovává ÚZIS ČR – Ústav zdravotnických 

informací a statistiky ČR (ÚZIS, 2018b). V rámci MKN-10 se objevují zejména dvě oblasti, 

jež jsou zaměřeny na klasifikaci poruch řečové komunikace:  

„(1) V. kapitola: Poruchy duševní a poruchy chování (F00-F99);  

(2) XVIII. kapitola: Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené 

jinde (R00-R99)“ (ÚZIS, 2018c). 

1.4 Obor logopedie 

Obor logopedie se tradičně řadí do rámce speciální pedagogiky, která se zabývá výchovou a 

vzděláváním osob se speciálními potřebami. Název logopedie pochází z řeckých slov: logos 

(slovo) a paidea (výchova). V angličtině se můžeme setkat například s pojmem Speech 

Therapy, v němčině s názvy Sprachheilpädagogik, Logopädie (Klenková, 2006). Termín 

logopedie označuje jednak studijní i vědní obor, také však pojmenovává samotnou profesi 

logopeda. Podle Sováka (1965, s. 8) je logopedie „nauka o výchově řeči a předcházení a 

odstraňování poruch řeči“. V Logopedickém slovníku (Dvořák, 2007, s. 112) je logopedie 

definována dvěma přístupy – (1) zdravotnickým a (2) speciálně-pedagogickým: „1. Jde o 

obor zabývající se fyziologií a patologií mezilidské komunikace (…); 2. speciálně 

pedagogický obor, který se zabývá výchovou a vzděláním osob s poruchami komunikace“. 

Lechta (2007, s. 22) pak chápe logopedii jako „interdisciplinární vědní obor zkoumající 

zákonitosti vzniku, eliminování a prevence narušené komunikační schopnosti. (…) 

Logopedie je tedy věda, která zkoumá narušení komunikační schopnosti u člověka z hlediska 

jejích příčin, projevů, důsledků, možností diagnostiky, terapie, prevence i prognózy“. 

Komplexně vymezit logopedii jako odbornou disciplínu se jeví jako značně komplikovaný 

úkol, což ukazuje i různorodost uvedených definic. 
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Interdisciplinarita logopedie se projevuje významně ve spolupráci s pedagogickými obory, 

dále s obory medicíny (např. pediatrie, foniatrie, otorinolaryngologie), psychologie (např. 

vývojová psychologie, neuropsychologie), lingvistiky (např. fonetika, fonologie, 

psycholingvistika) nebo přírodovědnými obory (Klenková, 2006). 

Tato práce je primárně zaměřena na oblast klinické logopedie a její profesi, proto se 

následující text zaměří na její vymezení. 

Lechta (2007, s. 22) klinickou logopedií chápe „aplikovaný obor logopedie směrem do 

zdravotnické, medicínské oblasti“. Dle Neubauera (2018) klinická logopedie využívá 

komplexního systému poznatků logopedie o patologii a normě komunikace a integruje jej 

do oblasti zdravotnictví, zároveň přispívá k rozvoji logopedie a získané poznatky převádí do 

oblasti praktické péče o osoby s poruchami řečové komunikace. Zabývá se diagnostikou, 

terapií a prevencí poruch řečové komunikace, a to v rámci zdravotnických zařízení. 
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2 Logopedická intervence 

Lechta (2007, s. 37) definuje logopedickou intervenci jako „aktivitu, která je specifická pro 

práci logopeda ve všech jejích oblastech“. Termín intervence je v Logopedickém slovníku 

pojímán jako: „zasahovat do…, zakročit; – vměšování, zásah, zákrok, v něčí prospěch; 

zákrok do nějakého jevu n. procesu s cílem ovlivnit jej“ (Dvořák, 2007, s. 94). Pojem 

logopedická intervence se chápe v co nejširším slova smyslu, aby dokázal pojmout veškeré 

činnosti, „zásahy“ logopeda (Lechta, 2007b). 

Logoped uskutečňuje logopedickou intervenci s cílem „identifikovat NKS; eliminovat, 

zmírnit nebo alespoň překonat NKS; předejít tomuto narušení (zlepšit komunikační 

schopnost)“ (Lechta, 2007b, s. 37). Logopedická intervence se realizuje na základě tří 

prolínajících se úrovních – logopedická diagnostika, logopedická terapie, logopedická 

prevence – přičemž hranice mezi těmito úrovněmi nejsou zcela zřetelné (Klenková, 2006). 

2.1 Diagnostika 

Diagnostika se objevuje původně v medicínské terminologii, odkud se později přesunuje i 

do prostředí psychologických a pedagogických věd (Monatová, 2000).  

Dvořák (2007, s. 46) tento pojem definuje jako „proces rozpoznávání nemoci, odchylky, 

poruchy“, kdy se prostřednictvím odborného vyšetření cílí na zjištění etiologie nemoci, na 

stanovení diagnózy a postupů při terapii. Diagnostika může znamenat také soubor metod, 

které jsou využity při zjišťování poruch, nebo tento pojem označuje samotný obor (ibid). 

Vyskytuje se zde rozdíl mezi medicínským a společenskovědním pojetím – lékařství se 

zaměřuje zejména na choroby, patologii a s nimi spojené činnosti, zatímco speciální 

pedagogika (včetně logopedie) se snaží zacílit nejen na choroby, ale i na neporušené funkce 

u jedince, čehož se využívá v následné intervenci i začleňování jedince do společnosti (viz 

Klenková, 2006).  

Diagnóza představuje rozeznání aktuálního stavu, nemoci u osoby s postižením. Dvořák 

(2007) zde rozlišuje dva základní druhy diagnózy – etiologickou (stanovuje příčinu nemoci) 

a topickou (předpokládá místo postižení).  

Logopedická diagnostika by měla dle Klenkové (2006) zacílit na postihnutí poruchy řečové 

komunikace, ze kterého se dále odvíjí výběr a použití intervenčních metod. Po určení 



14 

 

poruchy řečové komunikace se v rámci diagnostiky zjišťuje etiologie poruchy (příčiny 

vzniku), průběh, stupeň a dopady poruchy řečové komunikace. Cílem logopedické 

diagnostiky je určení diagnózy a vypracování plánu logopedické intervence. Lechta (1995) 

rozlišuje tři úrovně logopedické diagnostiky: (1) orientační, (2) základní a (3) speciální 

vyšetření. (1) Orientační vyšetření zjišťuje, zda má vyšetřovaný jedinec poruchu řečové 

komunikace. (2) Základní vyšetření se zaměřuje na určení konkrétního druhu poruchy 

a diagnózy. (3) Speciální vyšetření se snaží o přesné určení dané poruchy řečové 

komunikace.  

Lechta (2007, s. 39) uvádí druhy metod a technik používaných během logopedické 

diagnostiky, při kterých je třeba dodržovat tyto principy: princip komplexnosti, objektivity, 

reflektování osobnosti jedince, průběžnosti, pátrání po příčině. Jedná se o metodu 

pozorování, explorační metodu (např. dotazník, rozhovor), diagnostické zkoušky 

(např. vyšetřování výslovnosti), testové metody (např. test laterality), kazuistické metody, 

rozbor výsledků činnosti (produktů; např. školních výsledků) a přístrojové metody 

(např. artikulografie).  

2.2 Terapie 

Pojem terapie je definován v Logopedickém slovníku jako „léčba, léčení“ (Dvořák, 2007, 

s. 199). Z logopedického hlediska je to specifická aktivita, která se zaměřuje na odstranění 

či zmírnění následků poruch řečové komunikace (ibid). Lechta (1990, s. 54) charakterizuje 

logopedickou terapii následovně: „Je to tzv. řízené učení, které probíhá pod záměrným 

řízením, usměrňováním a kontrolou logopeda v organizovaných podmínkách logopedických 

zařízení, k osvojování specifických vědomostí, zručností, návyků, chování a osobnostních 

vlastností především v oblasti komunikace“. Terapeutické úkoly může vykonávat sama 

osoba s poruchou řečové komunikace, avšak měla by se řídit instrukcemi logopeda.  

Terapie poruch v klinické praxi je dle Neubauera (2018) stále se rozvíjející oblastí 

s potenciálem pro víceoborovou spolupráci. Cílem terapie je „rozvoj a maximalizace 

komunikačního potenciálu osoby postižené poruchou řečové komunikace“ (Neubauer, 2018, 

s. 77). Záměr terapie se řídí realistickými možnostmi osoby s poruchou řečové komunikace 

(PŘK): (1) záměr odstranit PŘK (např. dyslalie), (2) záměr omezit až potlačit projevy PŘK 

(např. dysartrie), (3) záměr úplně či částečně obnovit narušené funkce komunikace 
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(např. afázie), (4) záměr ustálit současné projevy PŘK (např. kognitivně-komunikační 

porucha při degenerativním onemocnění CNS) (ibid).  

Principů využívaných v logopedické terapii je vícero. Kromě specificky logopedických 

principů se v rámci logopedické terapie objevují všeobecné principy řízeného učení (dle 

Ďuriče a kol., 1988) či tradičnější principy z pedagogiky a speciální pedagogiky. Mezi 

specificky logopedické principy patří např. princip relaxace, komplexnosti, symetričnosti 

terapeutického vztahu (klient–logoped), krátkodobého častého opakování, holistického 

přístupu, funkčního použití řeči. V současnosti se velmi hojně uplatňuje také princip 

překonávání komunikační bariéry, který je zaměřen člověka jako bio-psycho-sociální 

jednotku (Lechta, 2007b). 

2.2.1 Metody terapie 

Lechta (2007, s. 39) dělí metody logopedické terapie na „stimulující nerozvinuté a opožděné 

řečové funkce; korigující vadné řečové funkce; reedukující zdánlivě ztracené, 

dezintegrované řečové funkce“.  

Podle Lechty (2007) lze při terapii využít jakýkoliv druh učení (např. percepčně-motorické, 

verbální, pojmové, sociální učení). Je možné také uplatnit metody z pedagogiky všeobecné 

a speciální. Ze speciální pedagogiky se využívají zejména metody reedukační, kompenzační 

a rehabilitační, které se aplikují v „metodicky utvářených“ (Knura a Neumann, 1980) 

situacích učení speciálně uzpůsobených logopedické terapii (Lechta, 2007b). Při použití 

některé z metod se v logopedické terapii využívají různé techniky, strategie, které oproti 

metodám (cestě k cíli) představují činnost, prostředek (jak se k cíli dobrat) (Hartl a Hartlová, 

2000). 

Pomůcky využívané v diagnostice a terapii by měl logoped volit podle druhu poruch řečové 

komunikace a potřeb klienta (Klenková, 2006). Sovák uvedl v publikaci „Logopedie 

předškolního věku“ (1984) systematickou klasifikaci pomůcek, která se dá využít i v dnešní 

praxi.  

V současnosti se v oblasti pomůcek stále více využívá techniky a přístrojů. Existují různé 

elektronické výukové programy – PC programy a další aplikace (Klenková, 2006). Nápady 

na interaktivní pomůcky využitelné v praxi uvádí autorky článku „Pomůcky v logopedické 
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terapii“ v Listech klinické logopedie (Lochmanová a Červenková, 2018). Ve stejnojmenném 

časopisu se objevuje též příspěvek „Pomůcky pro terapii poruch polykání“ (Červenková a 

Lochmanová, 2017) nebo článek „Využití digitálních technologií v terapii pacientů po cévní 

mozkové příhodě“ (Holubová a Janatová, 2018), které podávají přehled pomůcek 

využitelných v praxi klinického logopeda při diagnostice a terapii daných poruch řečové 

komunikace.  

2.2.2 Formy terapie 

Formy logopedické terapie se dle Borbonuse a Maihacka (2000) dělí na individuální (30-, 

45- či 60minutová délka sezení), skupinové (3 až 6 klientů), intenzivní (vícekrát za den) a 

intervalové (s odstupem týdnů i měsíců využití intenzivní terapie).  

Individuální terapie se vyznačuje velmi náročným procesem, od klinického logopeda 

vyžaduje zvládnutí často variabilního průběhu terapie. Důležitá je u terapeuta určitá míra 

kreativity a motivace pomoci jedinci s poruchou řečové komunikace (PŘK). Skupinová 

terapie je důležitá svou interaktivní formou, osoby s PŘK zde mohou uplatnit a upevnit 

získané komunikační dovednosti, a to pomocí navození určité sociální situace. Zřejmě 

nejnáročnějším konceptem je však kombinace těchto dvou forem. Tento koncept 

zprostředkovává jedinci intenzivní individuální přístup a následné uplatnění a osvojení nově 

naučených schopností při skupinovém tréninku. Propojení forem, ačkoliv je náročnější na 

realizaci, se v terapeutické praxi ukazuje jako velmi potřebným a vítaným prostředkem, 

který zkvalitňuje logopedickou péči o osobu s PŘK (Neubauer, 2018). 

Příkladem současné skupinové terapie v kombinaci s individuální terapií je terapeutický 

přístup Klubu Afasie. Zuzana Konůpková, předsedkyně této neziskové organizace, 

v rozhovoru s názvem „Na skupinových terapiích prakticky nelze vyhořet“ mluví o systému 

terapie v Klubu. U individuální terapie podle Konůpkové každý terapeut vykonává svou 

práci tak, jak je navyklý, sám si přizpůsobuje pomůcky pro diagnostiku a terapii, většinou 

ale všichni pracovníci využívají také kognitivního screeningu. Každý klient, který pak 

navštěvuje skupinovou terapii, musí mít zároveň svého klinického logopeda pro individuální 

péči. Skupinová terapie v Klubu Afasie funguje na principu otevřených skupin – skupina je 

otevřená všem lidem s afázií – a principu bezpečného prostoru, který zajišťuje klientovo 

přijetí, aniž by musel podávat bližší anamnestické či diagnostické informace. Terapeutické 
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skupiny mají za hlavní cíl zapojit do konverzačních aktivit všechny klienty. Tohoto cíle 

dosahují prostřednictvím např. pracovních listů, které nejen podporují procvičování řeči a 

mozku, ale stimulují i diskusi; klienti si tak snadněji vytváří sociální vazby (Richtrová, 

2018a). 

2.3 Prevence 

Třetí úrovní logopedické intervence je prevence. Termín prevence je v Pedagogickém 

slovníku charakterizován jako „soubor opatření zaměřených na předcházení nežádoucím 

jevům, zejména onemocnění, poškození, sociálně patologickým jevům“ (Průcha, Walterová 

a Mareš, 2009, s. 178). 

Rozlišuje se prevence trojího typu: primární, sekundární, terciární. Primární prevence se 

dle Hartla a Hartlové (2000) zaměřuje na celou populaci a snaží se předcházet vzniku 

nežádoucích jevů. Může se jednat o specifickou primární prevenci (zaměřuje se na konkrétní 

riziko, v logopedii poruchu řečové komunikace) nebo nespecifickou primární prevenci 

(propaguje žádoucí formy chování z všeobecného hlediska) (ibid). Příkladem specifické 

primární prevence může být „Program krátkých cvičení s dětmi – jak udržet jazýček za 

zoubky“ (Neubauer, 2011) nebo publikace „Předcházíme poruchám učení“ (Sindelarová, 

2016). Z nespecifické primární prevence lze uvést program „Jak mluvit s dětmi od narození 

do tří let“ (Horňáková, Kapalková a Mikulajová, 2009). 

Sekundární prevence se dle Lechty (2007) zaměřuje na již rizikové jednotlivce či skupiny, 

které jsou ohroženy negativními jevy. V klinické praxi jde o provedení specializovaného 

vyšetření logopedem u klienta s podezřením na skrytou příčinu deficitu v řečové oblasti 

(Neubauer, 2018). Příkladem může být předcházení incipientní koktavosti u dětí 

s vývojovou neplynulostí řeči (Lechta, 2007b).  

Terciární prevence se zaměřuje na snižování následků, potlačení negativních jevů již 

projevené PŘK (Průcha, Walterová a Mareš, 2009). V této oblasti prevence hraje velkou roli 

mezioborová spolupráce (Neubauer, 2018).  

Kromě tradičních preventivních metod (např. přednášky pro veřejnost, články, publikace, 

letáky, vystupování v médiích) se dostávají do popředí zejména internetové mediální 

prostředky, počítačové programy a videoprogramy (Lechta, 2007b).  
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2.4 Specifika klinické logopedické intervence 

Následující kapitola pojednává o specifikách intervence v oblasti klinické logopedie. 

Pozornost je zaměřena zejména na diagnostiku, její problematiku a na mezioborovou 

spolupráci, která je v klinické praxi, zejména v nemocničním prostředí, důležitým 

předpokladem pro kvalitní péči o osobu s poruchou řečové komunikace. 

2.4.1 Diagnostika v klinické praxi 

Dle Neubauera (2018) se má klinická logopedická diagnostika zaobírat zejména celkovým 

stavem a přítomnými poruchami veškeré komunikace u jednice. Mezi důležité cíle 

v diagnostice patří určení poruchy řečové komunikace (PŘK), diferenciální diagnostika 

PŘK a plán následné intervence. Neubauer (2018, s. 70–71) zde rozlišuje čtyři základní typy 

vyšetření: 

1. Vstupní vyšetření – nejčastěji první kontakt s pacientem – se zaměřuje na 

potvrzování či vyvracení poruch komunikace a vyznačuje se screeningovou funkcí.  

2. Komplexní vyšetření určuje diagnózu PŘK a plán logopedické intervence.  

3. Výstupní vyšetření shrnuje a hodnotí průběh péče a případně doporučuje další péči. 

4. Kontrolní vyšetření kontroluje stav dosažených výsledků z terapie a aktuální stav, 

může mít preventivní funkci (zejména u osob s balbuties, kde se problémy s řečí 

často vrací). 

Vzhledem k rozsahu procesů při klinické logopedické diagnostice a jejím propojení 

s logopedickou terapií mohou vyvstat mnohé překážky, např. v subjektivním vnímání normy 

a odchylky klientem, v časové omezenosti pro uskutečnění postupu nebo v komplikaci 

stanovit normu v určitých oblastech PŘK. Z těchto důvodů se v současnosti využívá při 

diagnostickém vyšetření zejména klinického kvalitativního hodnocení, které využívá testové 

a psychometricky hodnotitelné postupy. Kvalitativní hodnocení se snaží o komplexní 

vyšetření, jež předpokládá odborně specializovaného diagnostika s vysokou mírou 

kreativity, který využívá poznatků diferenciální diagnostiky a užívá systému diagnostických 

vyšetřovacích formulářů. Tento systém formulářů však nemá jednotnou podobu a objevuje 

se v obměnách (Neubauer, 2018). 
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Současným zahraničním trendem v oblasti využívaných testů v klinické praxi je ústup od 

rozsáhlých diagnostických souborů a přijetí tzv. modulového systému, ve kterém jsou 

obsaženy krátké specializované soubory k diagnostice (např. hodnotící slovní zásobu, 

schopnosti gramatizace, užití narativu v projevu) (Renfrew, 1997, 2012; Stevens a Isles, 

2010). Tento trend se projevuje i v současné klinické logopedické intervenci v ČR, avšak i 

přes přijetí modulového systému a ukotvení diagnostiky v kvalitativním hodnocení zde 

vyvstává výzva pro klinickou logopedii – zpracovat vlastní diagnostické nástroje a dále 

rozvíjet diagnostiku v tomto oboru, a to zejména v oblasti vývojových poruch řečové 

komunikace (Neubauer, 2018). 

O současné situaci v oblasti logopedické diagnostiky pojednává příspěvek v časopisu Listy 

klinické logopedie s názvem „Adaptace diagnostického nástroje“. Václavíková (2018) zde 

informuje o nedostatku diagnostických nástrojů k určení a posouzení poruch řečové 

komunikace v logopedické praxi. Stav vysoké absence standardizace testů i normativních 

údajů v klinické praxi se snaží napravit univerzity, výzkumná pracoviště i samotná klinická 

praxe, a to tvorbou diagnostických nástrojů. V rámci této tvorby se buďto překládá původní 

test, adaptuje se původní testový materiál nebo se vytváří zcela nový diagnostický nástroj, 

nový test. Příkladem adaptace překládaného původního testu je „Test porozumenia viet“ 

(Marková a kol., 2015), který posuzuje porozumění mluvené řeči a úrovni vět. 

Omezený výběr až absenci standardizovaných diagnostických nástrojů potvrzuje také 

příspěvek ve stejnojmenném časopisu s názvem „Vzniká nová diagnostická baterie pro 

posuzování jazykových znalostí a dovedností dětí předškolního a raného školního věku“. Jak 

název uvádí, pro období 2019–2021 byl vypsán projekt „Komplexní diagnostická baterie pro 

posuzování jazykových a fonologických schopností v předškolním a raném školním věku“, 

který plánuje navrhnout a standardizovat novou, obsahově rozšířenou strukturu již vzniklé 

testové baterie. Obsahově bohatší diagnostický nástroj by měl fungovat při posuzování 

jazykových znalostí a dovedností u dětí od přibližně 3 let do 8 let (Seidlová Málková, 2019). 

2.4.2 Terapie v klinické praxi 

Klinická logopedie nepracuje jen s dětskými klienty, zaměřuje se také na osoby v dospělosti, 

které jsou v tomto věkovém období (dospívání, dospělost, stáří) postiženy poruchou řečové 
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komunikace nebo u kterých přetrvává porucha z dětství. Rozvoj péče o stárnoucí jedince je 

pak v dnešní době výzvou pro celou řadu oborů (Neubauer a kol., 2007).  

V oblasti terapie o osoby v období dospívání, dospělosti a stáří je potřeba užít 

specializovaných postupů a je velmi vhodné u těchto skupin uplatňovat psychoterapeutický 

přístup. Tento přístup je nutný využít především u poruch plynulosti řeči a u afázií – pomáhá 

totiž nejenom navodit pocit motivace a spolupráce, ale funguje jako prevence před 

neproduktivitou jedince (Neubauer, 2018). V současnosti se uplatňuje především podpůrná 

zakrývající psychoterapie, která čerpá zejména z humanistické psychoterapie: nedirektivní 

psychoterapie rozhovorem (viz např. Carl Rogers) či Franklovy logoterapie. „Zásadní jsou 

prožitky aktuální situace „zde a nyní“ a nalezení smyslu životní situace a další budoucnosti“ 

(Frankl, 1994, 1995; Vymětal, 1996, 1997).  

Podle Neubauera a kol. (2007) a Berana (1992) jsou hlavní cíle při zakrývající podpůrné 

psychoterapii následující: posílení obrany psychiky, navrácení bývalé psychické harmonie, 

co největší redukce pocitu úzkosti a strachu, zvládnutí náročné životní situace.  

2.4.3 Mezioborová spolupráce v klinické praxi 

Péče o osobu s poruchou řečové komunikace předpokládá nejen odbornou pomoc ze strany 

klinického logopeda. Důležitá je také vzájemná spolupráce mezi odborníky z různých 

odvětví – lékařství (např. foniatr, pediatr, neurolog), psychologie, pedagogiky i z oblasti 

nelékařských pracovníku ve zdravotnických zařízeních (např. fyzioterapeut, zdravotní 

sestra) (Škodová, 2007).  

Tým sestávající z klinického logopeda, klinického psychologa a lékaře (se zaměřením 

odbornosti na danou řečovou problematiku klienta) se zdá být pro podporu člověka s PŘK 

jako nejvhodnější kombinace. Předpokladem pro spokojeného klienta a efektivní terapii je 

právě dobře fungující tým. V této věci však hrají často významnou roli faktory jako velikost 

pracoviště, vzdálenost jednotlivých odborníků či osobnostní a odborné kvality pracovníků 

(Škodová, 2007).  

V ČR se vyskytuje jediné klinické pracoviště, které dlouhodobě efektivně plní víceoborové 

hledisko a poskytuje komplexní péči v oblasti foniatrie, audiologie a klinické logopedie – 

Foniatrická klinika VFN. Ta se zaměřuje na diagnostiku a terapii řečových, hlasových a 
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sluchových poruch u dětí i dospělých. Víceoborový program splňuje dlouhodobě také 1. LF 

UK v Praze (Neubauer, 2018).  

Klinická logopedie funguje jako samostatný obor v resortu zdravotnictví od roku 1992 (jako 

odbornost 903), před tímto rokem spadala pod odbornost ORL a foniatrie. I dnes se však 

může ve zdravotnictví objevit tendence upozaďovat klinickou logopedii vůči lékařským 

oborům. Avšak právě rovnocenná spolupráce klinického logopeda s dalším odborníky, 

propojení lékařského a nelékařského oboru, je nutná pro zdařilou a efektivní péči o klienty 

(Škodová, 2018a).  

Máša Jirousková, bývalá předsedkyně AKL, v rozhovoru nazvaném „Pokud se chceme 

svébytně prosadit mezi ambulantními specialisty ve zdravotnictví, musíme si tuto pozici 

zasloužit“ pro Listy klinické logopedie mluví o aktuální situaci postavení klinických 

logopedů vůči ostatním ambulantním specialistům a lékařům ve zdravotnictví. Kliničtí 

logopedové by se podle ní měli více prosazovat v této oblasti a aktivně přispívat k posunu 

klinické logopedie na úroveň ambulantních specialistů. Toho lze dosáhnout jedině 

zvyšováním kvality odbornosti klinické logopedie – dobrou vybaveností ordinací, kvalitními 

zprávami z vyšetření, dodržováním časového rozmezí pro diagnostickou péči dle sazebníku, 

celoživotním vzděláváním klinických logopedů, kvalitní předatestační přípravou, akreditací 

pracovišť nebo specializací pracovníků v rámci klinické logopedie, která by také mohla 

přispět k vyšší úrovni klinické logopedie (Šmíd, 2019).  

K diskusi o problematice postavení klinických logopedů a mezioborové spolupráce přispívá 

také Eva Škodová. Při zvyšování úrovně prestiže oboru pokládá za důležitý aspekt odbornost 

ve vzdělání i v denní klinické praxi, aktivní účast na mezioborových akcích, produkci 

odborných publikacích, osobnosti reprezentující obor. Tyto činnosti podle Škodové mohou 

přispět k rovnocennějšímu vztahu klinických logopedů a lékařů. Naopak problémy a diskuse 

klinických logopedů a zdravotních pojišťoven (což se týká zejména klinických logopedů 

v nestátní sféře ambulantních pracovišť) mohou mít špatný vliv na prestiž klinických 

logopedů (Richtrová, 2017a). 
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3 Agenda resortů poskytujících logopedickou péči  

Logopedická péče v ČR se uskutečňuje v rámci tří resortů – resortu školství (patřícího pod 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, MŠMT), resortu 

zdravotnictví (patřícího pod Ministerstvo zdravotnictví České republiky, MZ), resortu práce 

a sociálních věcí (patřícího pod Ministerstvo práce a sociálních věcí, MPSV) (Fukanová, 

2007). Roku 1952 vznikla dohoda mezi MŠMT a MZ, která upravila realizaci logopedické 

péče u jedinců všech věkových kategorií (Baláž, 1990). Logopedie tak byla rozdělena dle 

poskytované resortní péče na „školskou“ (poskytující péči v resortu školství) a „klinickou“ 

(poskytující logopedickou intervenci ve zdravotnictví) s koncepcí jednotné logopedie. 

Resorty se řídí vlastními legislativními přepisy, ty stanovují práva a povinnosti pracovníkům 

v resortních zařízeních. Fungují i tzv. smíšená pracoviště, která realizují své činnosti napříč 

resorty (Vitásková a Mlčáková, 2013). 

Existují tři typy zařízení, ve kterých se poskytuje logopedická intervence: státní zařízení 

(kliniky, nemocnice, polikliniky a zařízení lázeňského typu), nestátní zařízení (např. 

městská, okresní a církevní zařízení), soukromá zařízení (soukromé praxe jednotlivých 

klinických logopedů) (Fukanová, 2007). 

3.1 Resort školství 

Logopedická péče v resortu školství, který spadá pod MŠMT ČR, je realizována na základě 

metodického doporučení č. j. 14 712/2009-612. Logopedická péče v resortu školství je 

poskytována v souladu s metodickým doporučením i platnými vyhláškami a zákony – jejich 

přehled podává Netopilová (2015, s. 20) v diplomové práci s názvem „Logoped z pohledu 

hlasových profesionálů“. 

Logopedická péče je dle metodického doporučení poskytována v „mateřských školách, 

základních školách a středních školách, především pak v těchto školách nebo třídách 

samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením (…). Logopedickou péči poskytují 

také školská poradenská zařízení, především speciálně pedagogická centra logopedická. 

Pedagogicko-psychologické poradny poskytují logopedickou péči zpravidla žákům se 

                                                 
2 Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství (MŠMT, 2009) 
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specifickými poruchami učení bez souběžného dalšího zdravotního postižení“ (MŠMT, 

2009, s. 1). 

Fukanová (2007) uvádí logopedické odborníky působící v resortu školství. Jsou jimi 

logopedický preventista, logopedický asistent a speciální pedagog (bližší vymezení 

logopedických profesí viz 4. kapitola).  

3.2 Resort zdravotnictví 

Logopedická intervence v resortu zdravotnictví spadá pod MZ ČR. Podle Fukanové (2007) 

v resortu působí logopedi a kliničtí logopedi, kteří poskytují logopedickou intervenci 

(diagnostiku, terapii, prevenci) a poradenství potřebným osobám jakéhokoliv věku (děti, 

mladiství, dospělí a senioři).  

V rámci zdravotnického resortu existují různá zařízení státního, nestátního i soukromého 

charakteru. Nejčastěji se logopedická péče poskytuje v logopedických ambulancích, 

popřípadě na soukromých klinikách. Logopedické ambulance jsou většinou nestátního 

charakteru při zdravotnických zařízeních či městských poliklinikách, kde mají zřízen 

smluvní vztah se zdravotními pojišťovnami. Dále se zajišťuje logopedická intervence „na 

specializovaných lůžkových odděleních, v nemocnicích na odděleních a klinikách 

neurologie, foniatrie, v léčebnách, rehabilitačních ústavech“ nebo na dětských denních 

rehabilitačních stacionářích (Klenková, 2006, s. 213).  

Další přehled logopedických zařízení v resortu zdravotnictví uvádí Fukanová (2007, s. 47). 

Logopedi dle přehledu působí v těchto zařízeních: 

a) státní i privátní logopedické ambulance, případně poradny; 

b) logopedická pracoviště: při lůžkových oddělení foniatrie, pediatrie, psychiatrie, 

neurologie, rehabilitace, léčebny dlouhodobě nemocných, plastické chirurgie; v 

ústavech sociální péče; v lázeňských zařízeních; na specializovaných pracovištích 

(kliniky, JIP); v denních stacionářích při zdravotnických zařízeních (péče o dospělé 

i děti). 
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3.3 Resort práce a sociálních věcí 

Poskytování logopedické intervence v resortu práce a sociálních věcí spadá pod MPSV ČR. 

Zařízení v tomto resortu nabízí koordinovanou rehabilitaci pro osoby se zdravotním 

postižením (Bruthansová a Jeřábková, 2012). Jde většinou o osoby s těžkým mentálním, 

duševním, tělesným či smyslovým postižením, které nemohou být v domácí péči (Škodová, 

2008).  

Zařízení, ve kterých pečují logopedi o danou klientelu, jsou kombinací sociálně-

zdravotnické služby (Vitásková a Mlčáková, 2013). Jedná se o zařízení sociální péče a 

zařízení pro seniory. V současnosti je logopedická péče více zaměřena na zařízení pro děti a 

mládež s tělesným a mentálním postižením, zatímco oblast péče o dospělé a stárnoucí osoby 

je stále podceňovanou oblastí. V posledních deseti letech se velmi vyvíjí síť středisek rané 

péče. Tato střediska zajišťují co nejoptimálnější vývoj dítěte s postižením již od raného věku 

a poradenskou činností pomáhají blízkým dítěte (Neubauer, 2018).  

Práce logopeda může být ztížena různými přidruženými postiženími u osob s poruchou 

řečové komunikace, klientovi může dělat problém spolupráce s logopedem či regulace svého 

vlastního chování (Vitásková a Mlčáková, 2013). V případech, kdy je zcela znemožněna 

komunikace s klientem (např. u těžkého mentálního postižení) se při logopedické intervenci 

využívají augmentativní a alternativní systémy komunikace (Klenková, 2006). 

V resortu práce a sociálních věcí v oblasti logopedické intervence mohou podle Fukanové 

(2007) působit logopedové, kliničtí logopedové a speciální pedagogové se specializací 

logopedie. 

3.4 Pracoviště klinických logopedů  

Tato podkapitola, vzhledem k zaměření bakalářské práce na klinickou logopedii, věnuje 

pozornost současné situaci a specifikům klinických pracovišť v resortu zdravotnictví. 

Pracoviště klinických logopedů v resortu zdravotnictví jsou podle Neubauera (2018) 

nejčastěji dvojího typu: ambulance a pracoviště v lůžkových zařízeních. Ambulance 

klinické logopedie je nejčastěji nestátní zařízení při městské poliklinice, mohou však 

fungovat i v rámci městských zařízení, církevních a občanských organizací. Ambulance 

často mívají smluvní vztah se zdravotními pojišťovnami. Pracoviště klinické logopedie na 
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lůžkových zařízeních se primárně nacházejí v nemocnicích – státních i nestátních. Klinická 

pracoviště se objevují i na specializačních lůžkových odděleních, v léčebnách či 

rehabilitačních ústavech (ibid). Seznam pracovišť klinické logopedie v ČR (spravovaný 

členy AKL – samotnými klinickými logopedy) lze najít na stránkách AKL v adresáři 

pracovišť klinické logopedie (AKL, 2019a). 

Klientela klinických logopedů v systému zdravotnictví je zastoupena jak dětmi (s 

poruchami řečové komunikace, které vyžadují odbornou péči poskytovanou kromě 

klinického logopeda také praktickým lékařem, pediatrem, otorinolaryngologem, dětským 

neurologem, dětským psychiatrem či foniatrem), tak i dospělými osobami (s hendikepy, 

které vyžadují odbornou péči poskytovanou klinickým logopedem, ale také neurologem, 

foniatrem, geriatrem či psychiatrem). V péči o klienty je velmi důležitá nejenom 

mezioborovost, ale i spolupráce všech výše zmíněných pracovišť klinické logopedie s cílem 

poskytnutí co nejkvalitnější péče osobám s poruchou řečové komunikace (Neubauer, 2018).  

NZIS (Národní zdravotnický informační systém) poskytuje „Stručný přehled činnosti 

oboru logopedie za období 2007–2017“, kde se objevují statistická data o logopedických 

zdravotnických pracovištích, pracovnících v klinické logopedii, jejich činnostech a klientele. 

V rámci druhu zdravotnických zařízení (údaje z roku 2017) dominuje „samostatné zařízení 

logopeda“ (77,1 %), poté nemocnice (10,8 %) a další zařízení. Pracovníky ve zdravotnictví 

v oboru logopedie jsou nejčastěji kliničtí logopedové se smlouvou se zdravotní 

pojišťovnou3. Množství léčených osob se od r. 2007 s počtem 130 639 zvýšilo na počet 

156 771 osob za r. 2017. Léčených řečových poruch bylo za rok 2017 nejvíce v typu středně 

těžkých vad (62 968 počet vad; nejvíce dyslálie multiplex, gravis), poté těžkých vad (51 536; 

nejvíce dysfázie) a lehkých vad (37 589; dyslálie simplex). Nejvíce léčených osob bylo 

v kontextu regionálního srovnání za rok 2017 v Hlavním městě Praha (26 644 osob), dále ve 

Středočeském kraji (21 872 osob), Jihomoravském kraji (21 054 osob) a Moravskoslezském 

kraji (18 409 osob) (ÚZIS, 2018d). 

Vybavení pracovišť klinických logopedů by mělo zahrnovat „vhodné prostorové a provozní 

umístění; vybavení diagnostickými a terapeutickými pomůckami“ (Neubauer, 2018, s. 83). 

                                                 
3 Jejich počet v roce 2017 zahrnoval dle statistické aproximace ÚZIS celkem 445,4 pracovníků; klinických 

logopedů bez smlouvy se ZP bylo pak pouze 29,9. 
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Pracoviště by měla splňovat určité podmínky pro provoz zdravotnických zařízení 

(např. dostatečná velikost, bezbariérovost, vybavení pro individuální nebo skupinovou 

terapii, splňování hygienických podmínek, nezatíženost prostor ruchy a hluky z okolí), ne 

všechna aktuálně fungující zařízení však mohou naplnit takovéto podmínky (ibid). 

V rozhovoru pro časopis Listy klinické logopedie reaguje Jirousková na problematiku 

nízkého počtu akreditovaných logopedických pracovišť. Podle Jirouskové by měl vyšší 

počet akreditovaných logopedických pracovišť pozitivní vliv na zvyšování kvality 

odbornosti klinické logopedie. Existovalo by více zařízení, kde by bylo možné vykonávat 

stáže potřebné pro atestaci klinických logopedů. Přípravný proces k akreditaci je dle slov 

autorky náročný zejména z hlediska kompletace všech potřebných dokumentů, když jsou 

však splněny všechny potřebné podmínky, udělí ministerstvo zdravotnictví logopedickému 

zařízení akreditaci. Ke zlepšení situace by podle Jirouskové mohl pomoci „dobře mířený 

tlak“ rady AKL na daná pracoviště (Šmíd, 2019, s. 72). 

Akreditace pracovišť je uskutečňována dle zákona č. 96/2004 Sb.4, a to v rámci ministerstva 

zdravotnictví. V příloze 2 je umístěna tabulka akreditovaných logopedických pracovišť 

(k roku 2019), vytvořena dle dokumentu „Seznam udělených akreditací SV dle NV č. 31 

2010 Sb. aktualizace 6.5.2019“ (MZČR, 2019). Aktuálně je v ČR 20 akreditovaných 

logopedických pracovišť. Pro porovnání – při statistickém sběru dat NZIS (viz výše „Stručný 

přehled činnosti oboru logopedie za období 2007–2017“) „v roce 2017 vyplnilo výkaz A016 

celkem 371 (91,2 %) zpravodajských jednotek“ (ÚZIS, 2018d, s. 1), tedy 371 logopedických 

pracovišť včetně ambulantních částí nemocnic. Z toho vyplývá, že akreditovaných 

logopedických pracovišť je přibližně 5 % z celkového počtu logopedických pracovišť.  

 
  

                                                 
4 Zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních (2004). 
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4 Profese logopeda 

Následující kapitola se soustředí nejprve na vymezení profese logopeda, resp. jaké je 

vymezení logopedických specializací a jak se obecně liší jejich náplň práce. Druhá část této 

kapitoly se zaměřuje na profesi klinického logopeda, která je vzhledem k tématu práce 

stěžejní.  

4.1 Vymezení 

Fukanová (2007) obecně dělí logopedické pracovníky dle náplně činnosti: 

a) Logoped – poskytuje logopedickou intervenci osobám (všech věkových kategorií) 

s poruchou řečové komunikace v rámci léčebně-terapeutického procesu v resortu 

zdravotnictví. Postgraduálním vzděláním (atestací) se daný odborník stává 

klinickým logopedem.  

b) Speciální pedagog (se zaměřením na logopedii) – poskytuje logopedickou péči 

žákům a studentům s poruchami řečové komunikace v rámci výchovně-vzdělávacího 

procesu v resortu školství.  

Obě tyto kategorie mohou působit také v resortu MPSV (viz výše). 

Fukanová (2007) dále uvádí termíny logopedický asistent a logopedický preventista. 

Logopedický asistent je absolventem bakalářského studia SPPG se zaměřením na logopedii 

(Bytešníková, 2010). Může pracovat ve všech resortech, avšak v resortu zdravotnictví nebo 

školství může působit jen pod vedením klinického logopeda či speciálního pedagoga. Pojem 

logopedický preventista pak označuje bývalé logopedické asistenty, kteří absolvovali 

logopedický kurz před rokem 1993 (nejčastěji učitelky v MŠ), nebo absolventy současných 

kurzů logopedické prevence se středním pedagogickým vzděláním. Zmínění pracovníci mají 

za úkol rozvíjet komunikaci u intaktních dětí v předškolním věku (Fukanová, 2007).  

Jiný pohled na vymezení logopedických pracovníků podává Dvořák (2007) v Logopedickém 

slovníku, kde nejprve definuje termín logoped jako nadřazený pojmům klinický logoped, 

odborný logoped, logoped specialista, školní logoped.  

Logopedem chápe odborníka, který provádí vyšetření, stanovuje diagnózy a terapii v rámci 

poruch řečové komunikace. Termín logoped může mít mnoho názvů i v rámci jednoho 
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jazyka, např. v anglickém jazyce se setkáváme v Kanadě a USA s termínem Speech-

Language Pathologist, ve Velké Británii Speech and Language Therapist a v Austrálii 

Speech Pathologist. Logoped klinický je dle Dvořáka (2007) pracovník ve zdravotnictví, 

ke klinické práci zároveň logoped s nejvyšší kvalifikací, který musí absolvovat 

vysokoškolské specializované studium na pedagogické fakultě, ale také složit atestační 

zkoušku (potřebné vzdělání klinického logopeda definuje  

§ 235 z. č. 96/2004 Sb., viz níže). Logoped odborný působí buď samostatně v resortu 

školství, nebo se nachází v resortu zdravotnictví v předatestační přípravě pod supervizí 

klinického logopeda. Je rovněž absolventem vysokoškolského studia na pedagogické fakultě 

(potřebné vzdělání vymezuje metodické doporučení6, čl. II; o kompetencích logopeda ve 

školství pojednává ve stejném metodickém doporučení čl. III). Termínem logoped 

specialista označuje Dvořák (2007) klinického logopeda působícího 10 let v praxi v resortu 

zdravotnictví. Logoped školní je učitelem, vychovatelem a působí ve školských zařízeních 

a na speciálních školách, vede hodiny individuální logopedické péče. Logopedického 

asistenta vymezuje Dvořák (2007) obdobně jako Fukanová (2007). 

Je zřejmé, že charakterizace odborníků, kteří poskytují logopedickou péči napříč resorty, se 

ukazuje být poněkud nejednotná. Termín klinický logoped se používá shodně, zatímco 

označení logopedického pracovníka působícího ve školství je různorodé (speciální pedagog / 

logoped odborný / logoped ve školství, viz výše). V této práci se primárně pracuje s dělením 

dle Fukanové (2007), tj. logoped (tzn. před atestací, pod supervizí klinického logopeda) a 

klinický logoped pro resort zdravotnictví; speciální pedagog (se specializací logopedie), 

logopedický asistent, logopedický preventista pro resort školství.  

Přehled o kompetencích klinických logopedů a speciálních pedagogů podává článek 

s názvem „Kompetence klinického logopeda a speciálního pedagoga“ na stránkách AKL. 

V článku je zdůrazněn zejména fakt, že „speciální pedagogové v resortu školství se plně 

podílí na výchovně-vzdělávacím procesu a edukují dítě v období školního zařazení, kdežto 

klinický logoped v resortu zdravotnictví se podílí na léčebně-terapeutickém procesu 

a intervenuje v jakékoli etapě lidského života“ (Richtrová, 2017b). 

                                                 
5 „Odborná způsobilost k výkonu povolání logopeda ve zdravotnictví“ (z. č. 96/2004 Sb., 2004). 
6 Metodické doporučení č. j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství (MŠMT, 2009). 
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Základními dokumenty pro vymezení činnosti logopedických odborníků, jejich 

kompetencí a potřebného vzdělání jsou zejména: 

a) Metodické doporučení č. j. 14 712/2009-617 

b) Vyhláška č. 391/2017 Sb., se kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb.8 

c) Zákon č. 96/2004 Sb.9 

d) Zákon č. 563/2004 Sb.10 

I přes existenci těchto dokumentů však v praxi dochází mezi logopedickými pracovníky 

z různých rezortů k občasným sporům, které vznikají na základě ne zcela vyjasněných 

kompetencí logopedických odborníků (Hefková, 2019). Pro kvalitní péči o člověka 

s poruchou řečové komunikace je přitom nejdůležitější zejména týmová spolupráce všech 

výše zmíněných odborníků (Fukanová, 2007). 

4.2 Klinický logoped 

Klinický logoped by měl být nejen řádně vzdělán a připraven na svou profesi (viz kap. 4.2.1), 

důležitá je ale také složka osobnostní, která ovlivňuje účinnost intervence a kvalitu péče. 

Dostupné metody totiž nemusí být univerzálně použitelné, každý klient je unikátní, a proto 

by měl být klinickým logopedem odborník s kreativním přístupem a snahou o maximální 

individualizaci péče o člověka s poruchou řečové komunikace. Osobnostní kvality by měly 

doplňovat kvality odborné – klinický logoped je zavázán se celoživotně vzdělávat a za svá 

rozhodnutí a správnost péče nese právní odpovědnost (oproti např. speciálnímu 

pedagogovi/logopedovi ve školství). Klinický logoped by měl umět pracovat v týmu, a to 

zejména mezioborovém (Škodová, 2018b).  

Článek s názvem „Klinický logoped podle databáze O*NET“ v Listech klinické logopedie 

(Preiss a Preissová, 2019) pojednává o veřejné americké databázi O*NET, která analyzuje 

pracovní činnosti a vytváří profesiogramy, tj. univerzální profesní požadavky. O*NET 

zpracovává odpovědi pracovníků daných profesí podle jejich zkušenosti, tudíž je nutné brát 

v potaz možné subjektivní ovlivnění nasbíraných dat. Tato databáze se zaměřuje i na profesi 

                                                 
7 Metodické doporučení č. j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství (MŠMT, 2009). 
8 Vyhláška č. 391/2017 Sb., se kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb.  o činnostech zdravotnických pracovníků 

a jiných odborných pracovníků, ve znění vyhlášky č. 2/2016 Sb. (2017). 
9 Zákon č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních (2004). 
10 Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (2004). 
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klinického logopeda (Speech-Language Pathologists) v mnoha oblastech – uvádí 

např. potřebné dovednosti, schopnosti, znalosti k výkonu profese klinického logopeda, 

potřebnou kvalifikaci, širší kontext pracovního trhu nebo specifika profese v americkém 

prostředí. Podle autorů článku je charakteristika profese klinického logopeda v americkém 

a českém podání srovnatelná zejména v oblastech úkolů (např. sledování a hodnocení 

pokroků klientů, přizpůsobení terapie klientům, psaní zpráv a uchovávání dokumentace, 

účast na poradách zaměřených na pokroky klientů), znalostí (např. znalosti jazyka, 

psychologie, služeb zaměřených na klienta; vzdělávání a výcvik, terapie a poradenství), 

schopností (např. aktivační naslouchání, kritické myšlení, sociální vnímání), dovedností 

(např. porozumění a rozpoznání řeči, deduktivní a induktivní usuzování) a pracovních 

aktivit (např. dokumentování a záznam informací, pomoc druhým a péče o ně). Oblast 

zájmů klinického logopeda není v ČR zdůrazňována, v americké databázi jsou však zájmy 

pojímané jako sociální, zkoumající a tvořivé. Stejně tak integrita a spolehlivost v rámci 

pracovních stylů není v českém prostředí příliš akcentována. Více informací lze nalézt 

v tomto článku nebo na stránkách databáze O*NET (2018). 

Oulehlová (2014) zařazuje logopedii (zahrnující klinickou logopedii) mezi pomáhající 

profese. V odborné literatuře se však profese logopeda obvykle neobjevuje ve výčtu 

pomáhajících profesí; v definicích jsou zmíněni především lékaři, psychologové, sociální 

pracovníci, speciální pedagogové. Hartl a Hartlová (2000, s. 185) definují pomáhající profesi 

jako „souhrnný název pro veškeré profese, jejich teorie, výzkum a praxe, které se zaměřují 

na pomoc druhým, identifikaci a řešení jejich problémů a na získávání nových poznatků o 

člověku a jeho podmínkách k životu tak, aby pomoc mohla být účinnější“. Kopřiva (2013) 

pokládá za nejdůležitější element pomáhajících profesí vztah pracovníka a klienta, který 

předpokládá zejména porozumění, empatii, spoluúčast. Podle Růžičky a kol. (2013) by si 

však měl být každý vědom svých limitů a schopností, pomáhající profese mohou být 

náročným povoláním přinášející vyčerpání, stres11 nebo dokonce syndrom vyhoření12 - to 

                                                 
11 Stres je zátěž, která nadměrně nepříznivě zatěžuje organismus po fyzické i psychické stránce (Dvořák, 2007), 

resp. je to frustrující či ohrožující situace nebo také symptomy reagující na tuto situaci (Praško, 2003) 
12 Syndrom vyhoření je definován jako psychické vyčerpání organismu v důsledku nadměrných stresových 

podmínek (Bartošíková, 2006). Podle Švingalové (2006) zapříčiňuje syndrom vyhoření dlouhodobý pracovní 

stres vyskytující se zejména u profesí, kde je důležitá práce s lidmi. 



31 

 

vše může vést k nedostatku motivace13, sil a chuti k práci. Proto musí pracovník primárně 

zajistit psychickou i fyzickou vyrovnanost sobě a až poté pomáhat ostatním. Jedním z 

nejdůležitějších způsobů prevence syndromu vyhoření u pomáhajících profesí je průběžná 

supervize 14a intervize15 (Bärtlová, 2007).  

Syndromem vyhoření u logopedů se zabývá Oulehlová (2014), která mimo jiné poukázala 

na to, že se u logopedů syndrom vyhoření vyskytuje (nejméně pak v resortu zdravotnictví, 

tedy u klinických logopedů). Výsledky tohoto výzkumného šetření však mohou být 

zkreslené nedostatečnou velikostí a reprezentativitou výzkumného vzorku z hlediska 

resortního i věkového. 

Je vhodné doplnit, že pro výkon profese je pro mnoho logopedů velmi důležité získat také 

smlouvu se zdravotní pojišťovnou, která zajistí úhrady za poskytované služby. Tento proces 

může být i psychicky náročný, na což odkazuje řada klinických logopedů (viz např. Hefková, 

2019). 

4.2.1 Vzdělávání a profesní příprava  

Pregraduální vzdělávání pro obor klinická logopedie v současnosti nabízí pedagogické 

fakulty, a to jednooborovým studiem speciální pedagogiky s možností specializace na 

logopedii a surdopedii. Pouze na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci je 

možné studovat pětileté jednooborové studium Logopedie, které zachovává kompaktnost 

magisterského programu. Na jiných fakultách se studuje tříleté bakalářské studium a 

navazující magisterské studium jednooborové speciální pedagogiky (Neubauer, 2018).  

Podle § 23 zákona č. 96/2004 Sb.16 logoped ve zdravotnictví získává odbornou způsobilost 

„absolvováním akreditovaného magisterského studijního oboru speciální pedagogika se 

státní závěrečnou zkouškou z logopedie a surdopedie navazujícího na absolvování 

akreditovaného bakalářského studijního oboru speciální pedagogika se státní zkouškou z 

logopedie a surdopedie a absolvováním akreditovaného kvalifikačního kurzu logoped ve 

                                                 
13 Motivace je proces, při kterém se usměrňuje, udržuje a energetizuje chování (Hartl a Hartlová, 2000). 
14 Supervize je v Logopedickém slovníku definována jako „pomoc, dozor nad prací začínajících specialistů“ 

(Dvořák, 2007, s. 192). 
15 Intervize (peer-supervision) je druh setkání pracovníků s podobným pracovním postavením, při kterém není 

přítomen supervizor. Pracovníci si při intervizi poskytují navzájem zpětnou vazbu (Koláčková, 2003). 
16 „Odborná způsobilost k výkonu povolání logopeda ve zdravotnictví“ (z. č. 96/2004 Sb., 2004). 
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zdravotnictví, který je prováděn vysokou školou podle zvláštního právního předpisu“. Po 

absolvování magisterského studia lze dále pokračovat doktorským studijním programem.  

Podle Neubauera (2018, s. 47) by se vzhledem k vývoji klinické logopedie v ČR a 

zahraničním tendencím vyspělých států měl studovat obor klinická logopedie v rámci 

„studijního programu Specializace ve zdravotnictví“ na lékařských nebo zdravotnických 

fakultách. Stejný názor zastává v rozhovoru pro Listy klinické logopedie i Jirousková, která 

považuje za optimální se pregraduálně vzdělávat pouze na lékařských fakultách, jelikož díky 

rozvoji a prohlubování oboru se klinická logopedie bez tohoto studia již neobejde (Šmíd, 

2019). V době, kdy se klinická logopedie snažila o emancipaci, ale také zařazení do resortu 

zdravotnictví, zde byla velká snaha o začlenění studia klinické logopedie na Lékařskou 

fakultu. Podle slov Marcely Michaličkové, bývalé předsedkyně AKL, mělo studium probíhat 

na 3. lékařské fakultě, avšak nakonec se tento projekt v 90. letech 20. století nerealizoval, 

zejména vzhledem k absenci odborníků s titulem docent v klinické logopedii (Richtrová, 

2018b).  

V rámci profesní přípravy klinických logopedů se uplatňuje zejména zákon č. 96/2004 Sb., 

který definuje způsobilost k výkonu profese v § 317, kde pracovník: 

a) má odbornou způsobilost podle tohoto zákona (…), 

b) je zdravotně způsobilý, 

c) je bezúhonný.  

Dále je pro profesní přípravu klinického logopeda významný § 23 zákona č. 96/2004 Sb.18, 

který definuje potřebné vzdělání k výkonu profese (viz výše), ale také specializovanou 

způsobilost logopeda ve zdravotnictví: „specializovaná způsobilost logopeda ve 

zdravotnictví se získává absolvováním specializačního vzdělávání v trvání 3 let ukončeným 

atestační zkouškou“, do té doby logoped ve zdravotnictví pracuje pod odborným dohledem 

klinického logopeda19. 

                                                 
17 „Způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka“ (z. č. 96/2004 

Sb., 2004). 
18 „Odborná způsobilost k výkonu povolání logopeda ve zdravotnictví“ (z. č. 96/2004 Sb., 2004). 
19 V přesném znění: “logopeda ve zdravotnictví způsobilého k výkonu zdravotnického povolání bez odborného 

dohledu“ (z. č. 96/2004 Sb., 2004). 
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Specializační vzdělávání se od roku 2011 řídí nařízením vlády č. 31/2010 Sb. Absolvent 

studia, v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb., nastupuje do zdravotnického zařízení do úvodní 

praxe dlouhé 3–12 měsíců při plném pracovním úvazku v oboru klinické logopedie 

(odbornost 903). Po ukončení úvodní praxe následuje specializační příprava v tomto oboru. 

Celou dobu je student pod vedením klinického logopeda – svého garanta (podle z. č. 96/2004 

Sb.). Po uplynutí minimálně 18 měsíců praxe na plný úvazek v nemocničním zařízení 

a splnění potřebných znalostí a schopností dle „Vzdělávacího programu specializačního 

vzdělávání v oboru klinická logopedie“ pokračuje logoped ve zdravotnictví dál ve 

specializovaném výcviku, který trvá dalších 18 měsíců (Škodová a Neubauer, 2018). 

Specializační vzdělávání zahrnuje povinnou praxi ve zdravotnictví, stáže na akreditovaných 

pracovištích, povinné kurzy v rámci AKL a IPVZ (Institut postgraduálního vzdělávání ve 

zdravotnictví v Praze). Celý tento proces specializačního vzdělávání trvá nejméně tři roky a 

končí atestací – závěrečnou zkouškou ze specializační přípravy, a to na akreditovaném 

pracovišti IPVZ. Splněním atestace získává jedinec způsobilost k výkonu profese klinického 

logopeda (Škodová a Neubauer, 2018). 

Kliničtí logopedové mají povinnost se celoživotně vzdělávat. Povinnost je zakotvena v 

dokumentu „Etický kodex Asociace klinických logopedů z. s.“ (viz kap. 4.2.2). Od roku 

2006 musí kliničtí logopedi pracující v nestátních ambulancích opakovaně (v intervalu 

několika let) získávat „Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného 

dohledu“, což pracovníky nutí k pravidelné aktivitě a sebevzdělávání (Neubauer, 2014). 

V současnosti lze využít různých způsobů celoživotního vzdělávání: specializační 

vzdělávání, certifikované a inovační kurzy, odborné stáže (na pracovištích s akreditací), 

školení, konference, kongresy, sympozia, studium odborné literatury nebo publikační, 

pedagogická či vědecká činnost v oblasti klinické logopedie. Zejména profesní organizace 

pořádají různé akce, kterých se účastní kliničtí logopedi v rámci celoživotního vzdělávání 

(Neubauer, 2018).  

4.2.2 Organizace klinických logopedů 

Organizace, ve kterých mohou působit kliničtí logopedi, jsou profesního či zájmového typu. 

Profesní organizace sdružuje jedince stejné profese, poskytuje členům vzdělání, ale i právní 

a etickou ochranu. Příkladem profesní organizace je Asociace klinických logopedů v ČR 
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(AKL ČR). Zájmová organizace sdružuje jedince různých profesí, které mají společné 

nějaké téma, předmět zájmu (např. poruchy řečové komunikace). Příkladem zájmové 

organizace může být Logopedická společnost Miloše Sováka (LSMS) (Škodová, 2007).  

Asociace klinických logopedů České republiky (AKL ČR) „je dobrovolným a nezávislým 

profesním sdružením klinických logopedů České republiky“ (Škodová, 2007, s. 61). Vznikla 

roku 1991 z potřeby zakotvit klinickou logopedii do resortu zdravotnictví a legislativy MZ 

ČR. I díky vzniku organizace se podařilo roku 1992 uznat klinickou logopedii jako 

samostatný obor v resortu zdravotnictví (Neubauer a Škodová, 2018). Hlavními cíli AKL 

ČR je zejména ochrana profesních zájmů členů, rozvoj oboru klinické logopedie a zaručení 

odbornosti při vzdělávání klinických logopedů. AKL ČR je součástí členství mezinárodních 

organizací IALP20 a CPLOL21 (AKL, 2019d). Spolupracuje také se 

zahraničními organizacemi – SAL22, SKIZP23 a PZL24 (AKL, 2019e).  

Významným dokumentem AKL ČR je její Etický kodex. Tento kodex:  

• definuje a ustanovuje etické chování klinického logopeda 

• slouží k ochraně klienta před poškozením v důsledku nevhodně použitých 

logopedických postupů 

• slouží k ochraně klinického logopeda díky vymezení zodpovědnosti v terapeutické 

praxi 

• je podkladem pro řešení sporných otázek, vzniklých ve vztahu klinického logopeda 

a klienta, ale i klinického logopeda a jiného odborníka 

• dodržování etických pravidel je důležitou podmínkou důvěryhodnosti klinických 

logopedů 

• je závazný pro všechny členy AKL ČR z. s. a doporučením pro odborníky klinické 

logopedie, kteří nejsou členy AKL ČR z. s. (AKL, 2019f). 

                                                 
20 International Association of Logopedics and Phoniatrics (AKL, 2019b). 
21 Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes / Logopèdes de l'Union Européenne (AKL, 2019c). 
22 SAL = Slovenská asociácia logopédov 
23 SKIZP = Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov 
24 PZL = Polski Związek Logopedów 
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Mezi české zájmové organizace, kde figurují i kliničtí logopedi, se řadí Logopedická 

společnost Miloše Sováka (LSMS), Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně 

(ČLS JEP) nebo Česká společnost „Dyslexie“ (Škodová, 2007). 

V současnosti se probírá otázka týkající se členství klinických logopedů ve Sdružení 

ambulantních specialistů (SAS). Michaličková v rozhovoru pro Listy klinické logopedie 

vyjadřuje názor, že kliničtí logopedové pracující v ambulancích by neměli být pouze členy 

AKL ČR, ale i SASu. Členství ve Sdružení ambulantních specialistů může být podle 

Michaličkové pro klinické logopedy velmi užitečné, např. při prosazování zájmů této 

profesní skupiny. Bohužel této možnosti kliničtí logopedové zatím moc nevyužívají 

(Richtrová, 2018b). Jirousková považuje přihlášení některých klinických logopedů do SAS 

za důsledek toho, že AKL ČR v současné době není schopná přizpůsobit se změnám a 

potřebám klinických logopedů pracujících právě v ambulancích. SAS zde např. řeší agendu 

spojenou s problematikou nestátních zařízení a může být nápomocno při specifických 

záležitostech, jako je uzavírání smluv se zdravotními pojišťovnami (Šmíd, 2019). 
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Praktická část 

5 Současné postavení klinického logopeda v systému logopedické 

intervence v ČR 

V praktické části bakalářské práce je představen výzkum, který obsahově navazuje na 

předešlý text. V tomto směru jsou základním výzkumným problémem postoje klinických 

logopedů k jejich profesi a specifika jejich povolání, zejména z hlediska poskytování 

logopedické intervence. 

V této kapitole budou nejprve charakterizovány cíle výzkumného šetření, včetně 

výzkumných otázek, a dále bude představen a popsán výzkumný soubor, který je pro tento 

typ studie zásadní. Následuje představení výzkumného designu a metodiky, včetně popisu 

použitého instrumentu, tj. rozhovoru. Další podkapitolou je představena metoda použitá k 

analýze dat, zde tematická analýza, i proces navazujícího rozboru a syntézy všech získaných 

informací. Následující podkapitolou jsou výsledky výzkumného šetření a poslední kapitolou 

je diskuze a doporučení pro další výzkumy. 

5.1 Cíle výzkumného šetření  

Základním cílem výzkumu je podat přehled, analyzovat a reflektovat aktuální stav profese 

klinického logopeda a poskytování logopedické intervence z pohledu pražských klinických 

logopedů, zahrnující deskripci současného stavu, analýzu a formulaci problémů, případně i 

návrhů na zlepšení podmínek pro vykonávání logopedické profese. 

Pro dosažení tohoto cíle byl zvolen kvalitativní typ výzkumu, který sestával z provedení 

polostrukturovaných rozhovorů se sedmi respondenty z Hl. města Prahy (n=7), přičemž 

všechny rozhovory byly následně tematicky analyzované. Celý proces je podrobně popsán 

v následujících kapitolách. 

V návaznosti na cíle a zvolený typ výzkumu byly položeny tyto výzkumné otázky: 

VO1: V jakých oblastech kliničtí logopedové vnímají hlavní přínosy a limity své profese? 

VO2: Jaká jsou specifika poskytování logopedické intervence klinickými logopedy 

(zejména z hlediska metod, přístupu ke klientům a efektivitě intervence)? 
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VO3: Jaké jsou možnosti k zajištění profesní stability a odborného růstu klinických 

logopedů? 

Formulace uvedeného výzkumného problému byla inspirována především diskusí nad 

podobou a realitou české logopedické praxe, zejména v situaci, kdy nebyla dohledána žádná 

aktuální a relevantní studie, která by se komplexněji věnovala reflexi či analýze práce 

klinického logopeda v ČR. Ke konkrétnímu zacílení výzkumu a vytvoření výzkumných 

otázek pak přispěly zejména články a rozhovory v Listech klinické logopedie (z let 

2017/2018/2019), které se této problematiky výběrově dotýkají. Přínos představené práce 

spočívá ve vymezení a shrnutí základních témat spojených s prací klinického logopeda a 

jejich rozpracování v kontextu provedených rozhovorů. Metody a design studie (viz níže) 

byly zvoleny s ohledem na jejich možnou replikaci – je tedy možné na ně bezprostředně 

navázat a výzkumné téma dále rozvíjet 

5.2 Charakteristika výzkumného souboru a průběh šetření 

Pro potřeby výzkumu bylo osloveno 25 klinických logopedů – členů Asociace klinických 

logopedů ČR, kteří působí na území Hlavního města Prahy (viz níže). Interview se podařilo 

realizovat se 7 osobami z počtu 25 oslovených (28 %). Výsledný soubor n=7 byl tak získán 

kvazi-náhodným (viz níže) výběrem ze základního souboru pražských klinických logopedů 

vedených v databázi AKL ČR (N=133). 

Před adresováním konkrétních participantů byla oslovena současná předsedkyně AKL, Irena 

Cudlínová. Byla požádána prostřednictvím e-mailové komunikace o zprostředkování 

informací k počtu klinických logopedů či kontaktů na klinické logopedy v rámci AKL. 

Cílem výběru bylo získat co nejpestřejší vzorek klinických logopedů působících v rámci 

Hlavního města Prahy. Důvodem pro tuto lokalizaci byla především dostupnost souboru a 

možnost realizovat rozhovory osobně a v relativně krátkém časovém období. Cudlínová 

doporučila k těmto účelům využít veřejně dostupného seznamu klinických logopedů, členů 

AKL ČR, a jejich pracovišť. Seznam lze najít na stránkách AKL ČR v adresáři pracovišť 

klinické logopedie (AKL, 2019a).  

Jak bylo zmíněno, zájem výzkumného šetření byl směřován na klinické logopedy 

vykonávající svou profesi v Hlavním městě Praze, čímž se zúžil soubor potenciálních 
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respondentů. Na základě údajů poskytnutých v adresáři (AKL, 2019a) tak vznikl seznam 

133 pracovišť klinických logopedů a jejich umístění (viz příloha 3). 

Pro konkrétní výběr klinických logopedů byl využit náhodný výběr – náhodně 

vygenerovanému číslu vždy náležel jeden klinický logoped dle čísla v seznamu. Dohromady 

tak bylo vygenerováno 25 náhodných čísel – 25 klinických logopedů z celkového počtu 

(N=133). Tento způsob výběru maximalizoval pravděpodobnost pestrého výzkumného 

vzorku, ale také nezaujatost při výběru respondentů. Každý klinický logoped ze seznamu 

měl tak „stejnou šanci“, že bude osloven s nabídkou účasti ve výzkumu.  

Oslovování klinických logopedů proběhlo prostřednictvím individuálních e-mailových 

zpráv (formální prosba o účast ve výzkumu) a uskutečnilo se ve třech kolech. V prvním kole 

bylo osloveno 12 klinických logopedů, ve druhém kole 6 klinických logopedů a ve třetím 

kole 7 klinických logopedů. Mezi jednotlivými koly byl časový interval nastaven přibližně 

na dva týdny, aby měli případní zájemci o výzkum dostatečné množství času na reakci. 

Oslovovaným, kteří nezareagovali na první e-mail, byl poslán cca po týdnu další, 

připomínající e-mail. Poté už nebyli dále kontaktováni. 

Dohromady na zprávy zareagovalo 15 klinických logopedů z celkového počtu 25 

oslovených. Z těchto 15 osob 5 osob projevilo zájem o výzkum, ale k realizaci rozhovoru 

nedošlo (selháním komunikace ze strany respondenta), 3 osoby se výzkumu odmítly 

zúčastnit z časových důvodů a 7 osob souhlasilo s účastí a byl s nimi realizován rozhovor. 

S ohledem na tuto redukci (z původního souboru oslovených osob) je tedy možné výběr 

respondentů označit za kvazi-náhodný.  
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Tabulka 5.2: Deskriptivní údaje o účastnících výzkumu (n=7) 

 

Každému respondentovi (účastníkovi výzkumu) bylo v rámci zachování anonymity 

přiděleno číslo, a to dle pořadí, ve kterém se rozhovory realizovaly. Rozhovorů se zúčastnily 

jen ženy, průměrný věk všech respondentek je 47 let a průměrná délka praxe čítá 20 let. 

Každá z respondentek působí alespoň v soukromé ambulanci klinické logopedie, většina se 

zaměřuje na dětskou klientelu. V následujících odstavcích je každá respondentka krátce 

charakterizována. 

R01 – respondentka působící v logopedické praxi přibližně 25 let. Potřebné vzdělání získala 

na Univerzitě Palackého v Olomouci v rámci oboru logopedie. V minulosti působila 

v ambulanci na poliklinice a v zařízení, kde byla foniatrie, ORL a logopedický stacionář. 

Aktuálně respondentka působí v soukromé ambulanci klinické logopedie se smlouvou na 

pojišťovnu. Její hlavní klientelou jsou děti s vývojovými poruchami řeči a poruchami 

artikulace.  

 R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 

Pohlaví žena žena žena žena žena žena žena 

Přibližný 

věk 

40–49 let 50–59 let 40–49 let 50–59 let méně než 

30 let 

40–49 let 50–59 let 

Přibližná 

délka praxe 

25 let 30 let 15 let 20 let méně než 

5 let 

15 let 30 let 

Aktuální 

typ 

pracoviště 

ambulance ambulance ambulance 

a 

nemocnice 

ambulance 

a klinika, 

MŠ a ZŠ 

ambulance 

a MŠ 

ambulance 

a 

nemocnice 

ambulance 

Hlavní 

klientela 

děti děti děti a 

dospělí 

děti děti děti a 

dospělí 

děti 

Smlouva s 

pojišťovnou 

ano ano ano ne ne ano ano 
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R02 – respondentka, která působí v logopedické praxi cca 30 let. Vystudovala speciální 

pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Její profesní historie v rámci 

logopedie zahrnuje působení na foniatrické klinice a v soukromé ambulanci klinické 

logopedie. Aktuálně vlastní soukromou ambulanci klinické logopedie, která má smlouvu 

s pojišťovnou. Nejčastěji pracuje s dětskou klientelou, především s dětmi s dyslálií či 

vývojovou dysfázií. 

R03 – respondentka působící v logopedické praxi přibližně 15 let. Vzdělání k výkonu 

povolání klinického logopeda získala na Masarykově univerzitě v Brně v rámci studia 

speciální pedagogiky. V minulosti působila jako logoped v rehabilitační třídě, v soukromých 

ambulancích klinické logopedie i v nemocnici. Aktuálně vlastní soukromou ambulanci se 

smlouvou s pojišťovnou, zároveň působí v nemocnici jako zaměstnanec. V rámci ambulance 

pracuje zejména s dětmi a v nemocnici s dospělou klientelou; nejčastěji se setkává s klienty 

s dysfázií a dyslálií.  

R04 – respondentka působící v praxi logopedie cca 20 let. Má vystudován obor speciální 

pedagogika na Univerzitě Karlově v Praze. Její profesní historie je velmi pestrá, 

respondentka působila zejména v nemocnici, na foniatrické klinice, v ambulancích, ve 

speciálně-pedagogickém centru. Aktuálně působí na soukromé klinice, v soukromé 

ambulanci klinické logopedie a na soukromých mateřských a základních školách. Její 

nejfrekventovanější klientelu tvoří děti s opožděným vývojem řeči, dyslálií či dysfázií, 

pracuje také s cizinci a dětmi z vícejazyčného prostředí. 

R05 – respondentka, která působí v praxi méně než 5 let. Vystudovala obor speciální 

pedagogika na Univerzitě Karlově v Praze. Aktuálně působí v soukromé ambulanci klinické 

logopedie na poliklinice a jako logoped také v mateřské škole. Pracuje zejména s dětmi 

s dyslálií a vývojovou dysfázií.  

R06 – respondentka působící v logopedické praxi přibližně 15 let. Má vystudován obor 

speciální pedagogika na Univerzitě Karlově v Praze. V minulosti pracovala v mateřské škole 

v SPC, v nemocničním zařízení na různých specializovaných oddělení, v soukromé 

ambulanci klinické logopedie. V současnosti působí jako zaměstnanec v nemocnici a 

v ambulanci klinické logopedie se smluvním vztahem s pojišťovnou. Její klientelu tvoří jak 
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děti, tak dospělí, přičemž nejčastěji pracuje v ambulanci s dětmi s dysfázií, dyslálií a 

opožděným vývojem řeči a v nemocnici s dospělými klienty s dysfagií. 

R07 – respondentka, která působí v logopedické praxi cca 30 let. Vystudovala obor speciální 

pedagogika na Univerzitě Karlově v Praze. Její profesní historie v rámci logopedie zahrnuje 

působení na soukromé ambulanci klinické logopedie a na státní poliklinice. Aktuálně vlastní 

a provozuje pracoviště typu soukromé ambulance klinické logopedie ve smluvním vztahu 

s pojišťovnou. Její nejčastější klientelu tvoří děti s těžším stupněm dyslálie nebo dysfázie. 

Časový harmonogram výzkumu 

Celý výzkum probíhal v roce 2019. Příprava výzkumu se datuje do měsíců leden, únor a 

březen. Oslovování pražských klinických logopedů probíhalo v měsících březen a duben. 

Sběr dat, prostřednictvím realizace rozhovorů, se pak uskutečnil na území Hlavního 

města Prahy ve stejných měsících, tj. březen a duben. Analýza a zpracování dat proběhly 

v měsících květen a červen. 

5.3 Výzkumný design a metodika  

Jak bylo zmíněno v úvodu kapitoly, pro tuto studii byl zvolen kvalitativní výzkumný design 

realizovaný prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů, následně tematicky 

analyzovaných. Je zřejmé, že k problematice by bylo možné přistoupit z mnoha dalších 

metodologických perspektiv, ať už ve formě kvantitativního výzkumu (např. administrací 

strukturovaných dotazníků), či jinou kvalitativní formou (např. s využitím odlišných zdrojů 

informací, příp. jejich triangulací). Volba kvalitativní metodologie byla zvolena zejména pro 

možnost hlubšího se ponoření do tématu a pro identifikaci co nejvyššího množství 

relevantních informací. Nevýhodou tohoto typu výzkumu je však nemožnost získané 

výsledky zobecnit či statisticky testovat (Hendl, 2005). Volba tematické (obsahové) analýzy 

souvisela především s možností data přehledně a transparentně zpracovat a srozumitelně 

interpretovat. Výsledný metodologický rámec by tak měl přispět především k možnosti 

studii replikovat, revidovat či dále doplňovat.  

Vybraným instrumentem pro realizaci tohoto výzkumu je polostrukturovaný rozhovor.  

Kvalitativní dotazování zahrnuje rozhovory, dotazníky, škály a testy. Rozhovor představuje 

v rámci kvalitativního výzkumu často využívanou metodu. Existují různé typy dotazování – 
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Hendl (2005, s. 162) uvádí interview s návodem, narativní interview či skupinové interview. 

Rozhovor se také může dělit dle připravenosti (strukturovanosti) na strukturovaný (s pevně 

danou strukturou otázek), polostrukturovaný a nestrukturovaný (neformální rozhovor). 

Výhodami interview může být např. kontrola nad situací sběru dat nebo možnost zaznamenat 

informace nad rámec otázek. Nevýhodami pak může být např. zkreslení výpovědi díky 

přítomnosti výzkumníka, případně filtrace informace respondentem (ibid). 

Polostrukturovaný rozhovor (uváděn také jako částečně standardizovaný rozhovor; viz 

Svoboda, 2005, s. 38) je tvořen předem danými tématy a má určitou osnovu. Otázky kladené 

během rozhovoru však nejsou předem formulovány a ani jejich pořadí není přesně dané. 

Proto je polostrukturovaný typ rozhovoru oproti strukturovaným rozhovorům více volnější 

a pružnější (viz Zhang a Wildemuth, 2009). Vzhledem k výhodám tohoto nástroje, zejména 

možnému doptávání se respondenta na informace či určité pružnosti ve struktuře rozhovoru, 

byl polostrukturovaný rozhovor vybrán jako nejvhodnější metoda pro získání dat v rámci 

této studie. 

Vymezení věcného obsahu rozhovoru vychází z tematického podkladu tří uvedených 

výzkumných otázek (viz výše). Konkrétní strukturu rozhovoru pak tvoří 4 okruhy, z čehož 

(1) první je zaměřen na základní informace o respondentovi a na jeho obecné postoje, 

(částečně zahrnuje VO1), (2) druhý okruh zjišťuje specifika poskytování logopedické 

intervence klinickým logopedem (VO2), (3) třetí okruh se zaměřuje zejména na možnosti 

odborného růstu a profesní stability (VO3) a (4) čtvrtý okruh se soustřeďuje na možné limity 

(VO1) a rizika profese (VO3), ale i návrhy a výzvy v profesi (VO3). Jak je vidět, jeden okruh 

otázek v rozhovoru může obsáhnout více výzkumných otázek. Výzkumné otázky se v rámci 

rozhovoru různě prolínají a realizují se prostřednictvím dílčích témat. 
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Schéma realizovaného polostrukturovaného rozhovoru: 

První okruh 

1. Věk, pohlaví, délka praxe 

2. Vzdělání (zejména studijní program a obor, praxe při studiu, spokojenost s úrovní 

získaného vzdělání) 

3. Profesní historie 

4. Motivace k vykonávání logopedické profese, přínosy profese 

5. Důvody k volbě profese klinického logopeda (srov. jiné logopedické specializace) 

6. Pohled na výhody/nevýhody soukromého/státního sektoru (ambulance/nemocnice) 

Druhý okruh 

7. Pracovní vytížení z hlediska typů agendy (např. administrativa, schůzky s klienty, 

organizační práce apod.) 

8. Klientela – volba (přibližný počet, věk, řeč. vada), pestrost, disciplinovanost, 

komunikace s klienty (zpětná vazba) 

9. Specifika pracoviště (prostory, služby, materiály, metody, přístroje apod.) 

10. Volba a využívání metod (kritéria pro přijetí metod, osvojení, jejich modifikace, 

kritérium efektivity a evaluace, administrace) 

Třetí okruh 

11. Další vzdělávání  

12. Supervize a intervize 

13. Kariérní a profesní růst (např. vize vedoucí pozice, zřízení vlastní praxe) 

Čtvrtý okruh 

14. Limity profese, stresory a riziko vyhoření 

15. Vnímání povědomí (prestiže) současné společnosti o klinické logopedii;  

postavení klinického logopeda v mezioborové spolupráci  

16. Návrhy na zlepšení fungování (zefektivnění) logopedické intervence  

a/nebo zlepšení pozice (prestiže) klinických logopedů 

17. Klinická logopedie – studium na lékařské fakultě 
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Před každým rozhovorem byl účastník informován o obsahu rozhovoru e-mailem (stručným 

představením tematických okruhů), aby se mohl na setkání případně připravit. Před 

rozhovorem byl také každý účastník srozuměn s tím, že se interview zvukově zaznamenává. 

Svůj souhlas s poskytnutím rozhovoru a jeho podmínkami stvrdil podpisem v informovaném 

souhlasu (ukázka informovaného souhlasu viz příloha 4), který definoval etická kritéria 

výzkumu. Z důvodu zachování anonymity účastníků byl po realizaci interview každému 

respondentovi přidělen kód, se kterým se dále pracovalo.  

Samotná realizace rozhovoru trvala v průměru 30–40 minut. K zachycení rozhovoru byl 

využit digitální diktafon. Každá nahrávka rozhovoru se následně doslovně přepsala do 

textové podoby pro potřeby tematické analýzy. Přepis ukázkového rozhovoru lze najít 

v příloze 5. Vzhledem k délce rozhovorů je uveden jen jeden přepis interview, ostatní 

přepisy jsou k dispozici u autorky práce. 

5.4 Analýza získaných dat 

Zpracování a analýza podkladů vychází z parametrů obsahové analýzy, konkrétně tematické 

analýzy, která se řadí do kvalitativních metod (Braun a Clarke, 2006). Podle některých 

autorů (Boyatzis, 1998) je tematická analýza jen nástrojem využívaným při různých 

postupech, resp. aplikace již existujících konceptů, avšak Braun a Clarke (2006) chápou 

tematickou analýzu jako samostatnou metodu a vytvářejí její konceptualizaci. V této práci 

se primárně pracuje s tematickou analýzou právě v podání Braun a Clarke: „Tematická 

analýza je metodou pro identifikaci, analýzu a zveřejnění vzorů (témat) v získaných datech“ 

(Braun a Clarke, 2006, s. 79). 

V tomto typu analýzy jsou rozlišovány dva přístupy ke zpracování dat: teoretický (analýza 

vedená již předem stanovenou výzkumnou otázkou) a induktivní (v průběhu analýzy se 

teprve vytvoří výzkumná otázka) (Braun a Clarke, 2006).  

V případě této práce byl již na začátku vytvořen nástin výzkumných otázek (na základě stále 

se prohlubující orientace v teoretické oblasti, která se s výzkumným šetřením prolínala), 

přičemž cílem nebylo pouze aplikovat předem dané teoretické rámce. Témata a podtémata 

vzniklá při analýze dat a celková formulace výzkumných otázek se utvářela až na základě 

identifikace kódů v textu, a to podle postupu Braun a Clarke (2006). 
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5.4.1 Proces analýzy 

Při tematické analýze dat byl využit postup podle Braun a Clarke (2006, s. 87): 

1. seznámení se s daty, tj. přepis všech rozhovorů, jejich opakované čtení; 

2. vytvoření kódů, tj. kódování přepsaných rozhovorů – zvýraznění relevantních a 

zajímavých pasáží v textu; 

3. hledání témat, tj. seskupení kódů, které mají něco společného, do potenciálních témat; 

rozlišení různých úrovní témat (téma, subtéma); 

4. kontrola témat, tj. kontrola témat podle toho, zda jsou (1) relevantní k náležejícím kódům 

(extraktům), (2) relevantní k celému datovému souboru (zda mají témata výpovědní 

hodnotu); při kontrole témat se mohou opustit nebo sloučit již vytvořená témata; 

5. definice a pojmenování témat, tj. definování jednotlivých témat – určit u každého z nich 

výpovědní jádro (o čem témata vypovídají, jejich interpretace); pojmenování témat; 

6. zhotovení výzkumné zprávy, tj. vztažení témat k výzkumným otázkám a finální analýza. 

Jak bylo zmíněno, sběr dat byl realizován v průběhu dvou měsíců (viz výše), mezi 

jednotlivými rozhovory tak byly různé časové rozestupy. Formulace otázek při interview se 

tedy mírně modifikovala dle zkušeností z předcházejících rozhovorů. V ukázce níže je 

poskytnut úryvek z prvního realizovaného interview (tj. rozhovor, který nebyl ovlivněn 

předchozí zkušeností tazatelky). 

Prvním krokem analýzy byl doslovný přepis každého rozhovoru do textové podoby a jeho 

opakované přečtení. Následně byly v každém textu identifikovány a zvýrazněny dle 

autorského rozhodnutí důležité úseky (slova, fráze, věty, celky) nesoucí informace, které 

jsou relevantní pro výzkum, resp. výzkumné otázky. Tyto úseky textu byly vkládány do 

tabulky ve formě sémanticky odpovídajících kódů. Po přepsání kódů bylo provedeno jejich 

srovnání a následná syntéza do tematických celků, která vyplývala z poměrného zastoupení 

jednotlivých kódů, resp. jejich sémantického obsahu. Dále byla identifikována ta tvrzení, 

která z vyznění obvyklých odpovědí vybočovala a která přinášela další či dodatečnou 

informaci. Po zařazení kódů do tematických skupin vznikla nejprve subtémata, která se dále 

zařadila do obecnějších témat. Poté byly všechny témata, subtémata i příslušící kódy 

zkontrolovány a shrnuty tak, aby tvořily přehledné schéma vazeb, tematických vztahů.  
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V následující tabulce 5.4.1 „Schéma analýzy“ lze vidět rozdělení témat do 3 základních 

celků, do oblastí výzkumných otázek. Každému celku přísluší jedna barva (VO1 modrá, 

VO2 zelená, VO3 růžová) z důvodu orientace v kódování interview. V každém rozhovoru 

jsou totiž úseky textu, které podstoupily kódování, označeny příslušnou barvou podle toho, 

na jakou výzkumnou otázku reagují. V následné ukázce přepsaného rozhovoru jsou pak 

vidět tyto zvýrazněné úseky. 

Výsledek procesu analýzy dat je uveden v následující kapitole „Výsledky“. Díky tomuto 

procesu analýzy dat vzniklo 12 témat a 38 subtémat. 

  



47 

 

Tabulka 5.4.1: Schéma analýzy 

Stav a výzvy profese – pohled klinických logopedů 

VO1: Přínosy a limity profese VO2: Specifika 

poskytování logopedické 

intervence 

VO3: Zajištění profesní 

stability a odborného 

růstu 

Přínosy profese 

Limity profese 

Porovnání resortů a sektorů 

Agenda 

Klientela 

Pracoviště 

Metody 

Profesní uspokojení 

a motivace 

Vzdělávání a růst 

Spolupráce 

Rizika 

Prestiž profese 

 

Ukázka analýzy rozhovoru (kompletní přepis rozhovoru viz příloha 5): 

„T: Něco, co vám třeba komplikuje práci? Co by bylo dobré změnit? 

R01: No, ta byrokracie je taková, no… Jo, je to tam trošku. Někdy bývá taková složitější 

komunikace s pojišťovnami nebo vůbec, když člověk pracuje jako OSVČ, tak občas ten stát 

hází těm lidem klacky pod nohy. Ale jinak tam v podstatě asi žádné limity nejsou.  

T: Zažíváte nějaké stresové situace? 

R01: Tak jednak, že je to práce, že těch klientů je hodně. Ale to záleží na tom, jak si to člověk 

zorganizuje, žejo. Když si řekne „ne, nebudu jich tolik brát“, tak jich tolik nemusí brát. 

Jediné, co jsou trošku ty rizika toho, že člověk pracuje sám na sebe, tak je ten způsob jako 

úhrady ze stran pojišťoven. Že pojišťovny, dřív jsme nebyli ničím omezeni, co člověk 

vykázal, udělal, to dostal zaplaceno.“  
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5.5 Výsledky výzkumného šetření 

Tato kapitola představuje výsledky, které vznikly procesem syntézy dat získaných z 

jednotlivých rozhovorů s klinickými logopedy (dílčích analýz). Podkapitoly jsou rozděleny 

podle toho, na kterou výzkumnou otázku reagují. Představené výstupy jsou z důvodu 

přehlednosti textu uvedené v kondenzované podobě, kompletní seznam kódů lze najít 

v příloze 6.  

Pro doplnění je třeba uvést, že v některých případech se nepodařilo k danému tématu 

(subtématu) získat odpověď od všech respondentů. Příčinou této situace mohla být řada 

okolností; např. že respondent nevěděl, jak na otázku odpovědět, či nechtěl na otázku 

odpovědět, že byl rozhovor časově limitovaný (z hlediska časových možností respondenta, 

tj. už nebylo možné se k určitému tématu dostat) nebo že respondent neodpovídal k tématu, 

případně ho v určité míře upravoval. 

Vzhledem k tomu, že respondenty (ve smyslu generického maskulina) byly pouze ženy, je 

v textu výsledků gramatický rod subjektů uváděn rovněž v ženské variantě. 

5.5.1 Přínosy a limity profese 

Tato podkapitola se zabývá VO1: „V jakých oblastech kliničtí logopedové vnímají hlavní 

přínosy a limity své profese?“. 

K zodpovězení VO1 byla vytvořena 3 témata a 9 subtémat vztažených k profesi klinického 

logopeda. 

Tabulka 5.5.1: VO1: Přínosy a limity profese 

VO1: Přínosy a limity profese 

Téma Subtéma 

Přínosy profese  Přínosy pro klinického logopeda 

 Přínosy pro společnost 

Limity profese  Konkrétní limity 

 Pociťování limitů 

 Návrhy na zlepšení stavu 
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Porovnání resortů a sektorů Resort zdravotnictví 

Resort školství 

Soukromý sektor 

Státní sektor 

 

 

Téma přínosy je tvořeno subtématy: (1) přínosy profese pro samotného klinického logopeda 

(respondenta) a (2) přínosy profese pro společnost. Na první subtéma, (1) přínosy pro 

klinického logopeda, odpovídá podobně R01 a R06, obě zmiňují přínos v podobě zdroje 

obživy, R06 navíc vyzdvihuje možnost spolupráce v týmu. R03 a R05 přináší tato profese 

zejména smysluplnost, dále je pro R03 přínosem pokora k životu a láska k českému jazyku. 

R04 jako přínos vnímá možnost spolupráce s dětmi i dospělými. R04, R05 a R07 přináší tato 

profese uspokojení prostřednictvím kvalitně provedené péče o klienty a pomoci druhým. 

R07 přináší práce dobrou zpětnou vazbu, která ji těší. Nejčastěji uváděným přínosem profese 

pro respondentky je pocit z dobře vykonané práce, možnost pomoci druhé osobě a 

smysluplnost práce. Mezi (2) přínosy profese klinického logopeda pro společnost 

respondentky zařazují hlavně důležitost logopedické péče pro jednice, který prostřednictvím 

komunikace vyjadřuje své potřeby a přání (R03, R05), a také přispění k lepšímu začleňování 

jedinců do společnosti skrz komunikaci (R02, R05).  

Téma limity profese se dále dělí na subtémata: (1) konkrétní limity, (2) pociťování limitů, 

(3) návrhy na zlepšení stavu. (1) Konkrétních limitů zaznívá v rozhovorech hned několik, 

proto je pozornost věnována těm nejfrekventovanějším. Pět respondentek vnímá limity 

v oblasti smluvního vztahu s pojišťovnami. Pro R01, R03 a R06 tyto nastavené limity 

omezují péči o klienty (pojišťovny péči nad vyhrazený časový rámec neproplácejí); podle 

R04 a R05 je limitováno poskytování smluv s pojišťovnami klinickým logopedům. Čtyři 

respondentky (R02, R04, R06, R07) zmiňují časové limity – jsou zejména velmi zahlcené 

prací a klientelou, na kterou není dostatečný čas. Třetím největším limitem pociťovaným 

respondentkami je finanční limit – pro R02 a R07 vzniká limit zejména v možnostech 

ambulantních zařízeních, a to finančním omezením v přístrojovém a prostorovém vybavení 

v porovnání s možnostmi nemocničních zařízení; R04 pociťuje finanční limity v ohodnocení 
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práce s cizinci. Další limity v profesi klinického logopeda z pohledu respondentek jsou 

administrativní limity (R01, R03); absence výzkumného pracoviště/logopedického ústavu 

pro zajištění odbornosti, norem, standardizace metod (R02, R07); limity v předatestační 

přípravě zejména z hlediska nedostatečné organizovanosti kurzů (R05, R07) a nízkého počtu 

akreditovaných pracovišť, kde se vykonávají stáže placené samotnými logopedy 

v předatestační přípravě (R05) – to má za následek přeplněnost akreditovaných pracovišť 

stážisty; limity spojené s nedostatečnou komunikací (neposkytování dostatečného množství 

informací) mezi členy AKL a samotným vedením této asociace (R07); R04 uvádí jako další 

limity nevymahatelnost neomluvených absencí klientů a nedostatečné množství 

specializovaných klinických logopedů v systému. Z výše uvedeného lze tedy usoudit, že 

největšími limity pro klinické logopedy (respondentky) jsou zejména limity dané 

pojišťovnou, časové a finanční limity. (2) Respondentky pociťují limity ve své profesi 

různorodě, od R01, která kromě složitější komunikace s pojišťovnou a byrokracie zmiňuje, 

že „v podstatě asi žádné limity nejsou.“ (R01), až po R02 „to (limity) jsou pořád nějaké“ 

(R02) a „je jich hodně“ (R05). (3) Co se týče návrhů na zlepšení stavu limitů nebo i 

fungování profese, nejvíce frekventovaný návrh se týká pojišťoven – kliničtí logopedi by 

podle R01 měli dostat zaplaceno od pojišťoven to, co si odpracují, podle R06 by se mělo 

vytvořit nějaké kompromisní řešení, které bude vyhovovat oběma stranám; možným řešením 

pro R03 je také odstoupení od smlouvy s pojišťovnou. Dále by měl vzniknout zaštiťující 

ústav, kde by se prováděly výzkumy, vytvářely metody, testy, pomůcky (R02) a byla zde 

možnost konzultací (R07). V rámci předatestační přípravy by měla vzniknout posloupnost 

kurzů a systém jejich prerekvizit, stejně jako zajištění většího počtu akreditovaných zařízení, 

kde by se daly vykonávat logopedické stáže (R03). Kurzy, které AKL poskytuje, by měly 

být dotovány, stejně tak i zahraniční stáže pro klinické logopedy. AKL by mělo zajišťovat 

odbornost klinické logopedie finanční podporou tvorby kvalitních kvalifikačních prací 

(zabývajících se např. vznikem překladů testů a nových pomůcek) (R07). Respondentka R04 

dále navrhuje, aby vznikl systém, který by ošetřil neomluvené absence klientů (stejný, jaký 

mají např. rehabilitační pracovníci), zatímco respondentka R01 by uvítala menší zátěž 

z hlediska administrativy (odstranění GDPR). Zlepšit stav profesních limitů a profese 

samotné by podle respondentek mohly zejména výhodnější podmínky ve vztazích 
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s pojišťovnou, vznik zaštiťujícího logopedického ústavu pro výzkumnou činnost a odbornost 

či větší podpora kurzů a stáží ze strany AKL.  

Posledním tématem, které reaguje na VO1, je porovnání resortů a sektorů, ve kterých 

mohou působit kliničtí logopedové, se zaměřením zejména na výhody těchto oblastí. Prvním 

subtématem je (1) resort zdravotnictví jako působiště výhradně klinických logopedů. Pro 

respondentky je největší výhodou působení v resortu zdravotnictví větší míra pravomocí ve 

srovnání s jinými resorty (R02, R03, R04, R05). Pro R05 je dále přínosná možnost pracovat 

v nemocnici. Působení v (2) resortu školství oproti tomu má podle respondentek tu výhodu, 

že logopedičtí pracovníci nejsou tak ohroženi syndromem vyhoření (R02), mají více času na 

osobní život (R03, R05), v resortu školství je stále více peněz (R03) a práce s dětmi a jejich 

rodiči je provázanější (R05). Působení v (3) soukromém sektoru ambulantních pracovišť 

vnímají kliničtí logopedové jako přínosné zejména z důvodu flexibility v organizaci práce 

(R01, R02) a možnosti vyššího platového ohodnocení (R03). Naopak nevýhodou 

soukromého sektoru je pro klinické logopedky větší množství administrativních povinností 

(R03, R07) a výše zmíněná situace s pojišťovnami (R06). R07 navíc pociťuje, že klinický 

logoped pracující v soukromé ambulanci má horší profesní postavení ve srovnání 

s klinickým logopedem působícím ve státní nemocnici (z důvodu rozdílných specifik 

poskytování logopedické intervence). Působení ve (4) státním sektoru nemocničního 

prostředí přináší klinickému logopedovi výhody týmovosti, širšího kolektivu nejen dalších 

logopedů, ale i mezioborových spolupracovníků (R01, R03, R05, R06). Kliničtí logopedové 

v nemocnicích mají lepší přístup k přístrojům (R02), avšak schvalovací proces při 

pořizování nového příslušenství může být zdlouhavější, než je tomu v soukromých 

ambulancích (R06). Na klinického logopeda v nemocničním zařízení není vyvíjen takový 

tlak na přímou práci s klientem (R02, R06, R07). Naproti tomu nevýhodou působení ve státní 

sféře může být podle respondentek platové omezení (R06, R07) nebo vyšší riziko syndromu 

vyhoření z důvodu zvýšených psychických nároků (R03). R05 upozorňuje na to, že 

mezioborová spolupráce nemusí pro klinického logopeda znamenat vždy výhodu – 

v nemocničním prostředí bývá mnohdy těžké prosadit se a „vydobýt“ si rovnocenné 

postavení mezi lékaři, spolupracujícími odborníky. 
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5.5.2 Specifika poskytování logopedické intervence  

Tato podkapitola se zabývá VO2: „Jaká jsou specifika poskytování logopedické intervence 

klinickými logopedy (zejména z hlediska metod, přístupu ke klientům a efektivitě 

intervence)?“. 

K zodpovězení VO2 byla vytvořena 4 témata a 13 subtémat. 

Tabulka 5.5.2: VO2: Specifika poskytování logopedické intervence 

VO2: Specifika poskytování logopedické intervence 

Téma Subtéma 

Agenda Rozvržení 

Spokojenost s rozvržením agendy 

 

Klientela Pestrost 

Disciplinovanost 

Komunikace 

Zpětná vazba 

 

Pracoviště Lokalita 

Prostorové zázemí 

Přístrojové zázemí 

 

Metody  Zdroj 

 Formy 

 Modifikace 

 Evaluace efektivity 

 

Téma agendy se dále dělí na subtémata (1) rozvržení agendy a (2) spokojenost s tímto 

rozvržením agendy. V rámci (1) rozvržení agendy většina respondentek věnuje nejvíce času 

přímé práci s klientem (R01, R02, R03, R04, R05), a to přibližně v rozvržení 75 % přímé 

práce s klientem a 25 % administrativy (R01, R02). U R06 je pracovní náplň rozvržena na 
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práci s klientem a administrativu v přibližném poměru 1:1, přičemž administrativa zahrnuje 

například psaní zpráv o klientech, denní záznamy z terapií, vstupní a výstupní vyšetření. Pro 

R07 je náplní agendy hlavně vedení zaměstnanců, ale administrativních záležitostí, zejména 

v elektronické formě, stále přibývá (např. registr zaměstnanců, statistiky, elektronické 

podpisy). Co se (2) spokojenosti s rozvržením agendy týče, odpovědi se v této oblasti 

různí. Jako vyhovující či dobře zorganizované hodnotí rozvržení agendy R05, R03; zatížení 

administrativou zmiňuje R01, R02, R07; jako nevyhovující pokládá rozvržení agendy R04, 

jelikož mnoho práce vyřizuje i mimo pracovní dobu.  

V rámci tématu klientely bude pozornost zaměřena na 4 subtémata: (1) pestrost,  

(2) disciplinovanost, (3) komunikace, (4) zpětná vazba. Z hlediska (1) pestrosti lze usoudit, 

že klientela respondentek pracujících v soukromé ambulanci (R01, R02, R07) nebo 

respondentek působících v soukromé ambulanci i v resortu školství (R04, R05) vykazuje jen 

malé známky heterogenity – z hlediska věku i druhů řečových poruch komunikace u 

klientely. Naopak tomu je v případě respondentek pracujících v nemocnici i soukromé 

ambulanci (R03, R06), kde klientela vykazuje vyšší známky heterogenity. Pestrost klientů 

(heterogenita) je zde pojímána z hlediska obecného a není zde zohledněna pestrost uvnitř 

skupin klientů podobného věku (děti/dospělí) a podobné poruchy řečové komunikace.  

(2) Disciplinovanost klientely je pojímána respondentkami z různých úhlů pohledu. R01 a 

R03 se shodují na tom, že většina jejich klientů chodí na sjednané schůzky pravidelně a 

převažují tedy spolupracující. Jinak to vnímá R04 nebo R05, u kterých byl nejprve 

předpoklad, že děti a zejména jejich rodiče budou disciplinovanější v případě, že si péči 

hradí z vlastních peněz, avšak toto očekávání se jim nepotvrdilo (rodiče podle respondentek 

mají v důsledku hrazení péče vyšší očekávání od logopedek a menší potřebu se věnovat práci 

s dítětem doma) a v rámci klientely R04 převažují spíše méně disciplinovaní jedinci. Většina 

respondentek se však shoduje na tom, že záleží zejména na motivaci jedince, jeho časových 

možnostech a zájmu o zlepšení stavu. V případě dětské klientely je pak základním stavebním 

kamenem spolupracující rodič. S tím úzce souvisí subtéma (3) komunikace s klienty, která 

je hodnocena respondentkami většinou kladně, v oblasti dětské klientely znovu záleží 

zejména na rodičích a jejich motivaci ke spolupráci. R04 a R05 mají spíše větší problémy 

v komunikaci s rodiči než v komunikaci se samotným dětským klientem.  

(4) Zpětnou vazbu dostávají klinické logopedky nejčastěji bezprostředně během spolupráce 
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s klienty reakcemi na péči a také prostřednictvím výsledků terapie (R02, R03, R05, R06, 

R07). Dále se ptají klientů na spokojenost s péčí (R01), přicházejí noví klienti na doporučení 

od lékařů (R03) či stávajících klientů (R05) nebo dostávají respondentky zpětnou vazbu 

prostřednictvím technologií – facebook, e-maily (R03, R07).  

Dalším tématem, které se týká VO2, jsou logopedická pracoviště (respondentek) a jejich 

specifika z hlediska (1) lokality a zázemí, které vzhledem k zaměření odpovědí respondentek 

bylo rozděleno na (2) prostorové zázemí a (3) přístrojové zázemí. Všechny respondentky 

působí z hlediska (1) lokality v Praze a s touto lokalitou jsou spíše spokojené. R01 a R02 

mají díky vhodné lokalitě dostatek klientů, R05 vyhovuje lokalita pracoviště blíže k centru 

Prahy z hlediska dobré dostupnosti a menšímu pocitu izolovanosti od ostatních lidí, 

pracovníků. Lokalitu pracoviště však v některých případech může určovat i absence dalších 

logopedických pracovišť se smlouvou s pojišťovnou v okolí (R03). V rámci  

(2) prostorového zázemí pracoviště by uvítaly změnu jen dvě respondentky, a to zejména 

kvůli stísněnosti, nedostatečnému prostoru aktuálního pracoviště (R02, R06). Zvětšování 

kapacity ambulance však v případě R02 brání vysoké nájmy v Praze a v případě R06 

omezený rozpočet nemocnice a složitý schvalovací proces. (3) Přístrojové zázemí hodnotí 

respondentky působící v nemocnici (R03, R06) jako velmi dostupné, v případě R06 dokonce 

nadstandardní. Přístrojové vybavení v ambulancích je hodnoceno R06 jako běžné, v případě 

R05 jsou přístroje dobře dostupné, ale R02 pociťuje v této oblasti finanční limit, který 

způsobuje horší podmínky pro přístrojové zázemí. 

Posledním tématem, které odpovídá na VO2, jsou metody. Subtématy metod jsou: (1) zdroj, 

(2) formy, (3) modifikace, (4) evaluace efektivity. (1) Zdrojem metod, které využívají 

respondentky při logopedické intervenci, je především osobní zkušenost (R01, R02, R04, 

R07). Dále jsou to nové poznatky od kolegů (R02, R03, R04, R05, R07), logopedů na stáži 

(R02, R07), z odborných kurzů (R03, R05, R06, R07), konferencí (R02), ze školení v rámci 

Národního ústavu vzdělávání (přínosné pro R07 zejména v oblasti pomůcek), ale i inspirace 

z internetu (R05, R07). Co se (2) forem metod týče, všechny respondentky upřednostňují 

metody v papírové formě. Elektroniku při péči používá minimálně R01, R05, zatímco práci 

s tabletem využívá pro zpestření terapie či motivování zejména dětských klientů R02, R04, 

R07, avšak s vědomím toho, že papírovou formu pomůcek, testů a dalším metodických 
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prvků nelze zcela nahradit elektronikou (jednak zatím podle R03 nejsou dostupné kvalitní 

metody v elektronické podobě, podle R02 je pak papírová forma efektivnější při práci 

s klientem). R06 vzhledem ke své specifické klientele (dospělí jedinci s dysfagií) využívá 

kromě papírových forem metod často přímých cvičení (nácviky manévrů). (3) Modifikaci 

metod provádí každá z respondentek různou měrou, všechny se však snaží používané 

metody individuálně uzpůsobit jedinci s poruchou řečové komunikace a jeho potřebám. 

Žádná z respondentek neuvedla, že by užívala jen standardizovaných metod. V rámci (4) 

evaluace efektivity metod využívají respondentky (R01, R02, R04, R05, R07) hlavně 

observace a intuitivní evaluace na základě vlastních zkušeností, tzn. když je při péči s 

klientem viděn pokrok, pokračuje se ve stejné metodě, když není viditelný progres, použitá 

metoda se modifikuje nebo je využito jiné metody. R03 a R06 využívají pravidelně i 

objektivních metod – průběžných kontrolních testů. R03 navíc hodnotí úspěšnost metod na 

základě subjektivní zpětné vazby od rodiny klienta. R01 bere při evaluaci efektivity metod 

v potaz také časovou a materiální náročnost i náročnost na přípravu metod. 

5.5.3 Možnosti zajištění profesní stability a odborného růstu 

Tato podkapitola se zabývá VO3: „Jaké jsou možnosti k zajištění profesní stability a 

odborného růstu klinických logopedů?“. 

K zodpovězení VO3 bylo vytvořeno 5 témat a 16 subtémat. 

Tabulka 5.5.3: VO3: Možnosti zajištění profesní stability a odborného růstu 

VO3: Možnosti zajištění profesní stability a odborného růstu 

Téma Subtéma 

Profesní uspokojení a motivace 

 

 Míra profesního uspokojení 

 Motivace k výkonu povolání 

Vzdělávání a růst  Spokojenost se získaným vzděláním 

 Výzvy ve vzdělávání 

Odborný růst 

Kariérní růst 
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Spolupráce Možnosti supervize a intervize 

Důležitost supervize a intervize 

Mezioborová spolupráce 

 

Rizika 

 

 Syndrom vyhoření 

Stresory 

Mechanismy prevence rizik 

 

Prestiž profese  

 

Prestiž v rámci společnosti 

Prestiž v rámci odborné komunity 

Návrhy na zvýšení prestiže 

Studium na lékařské fakultě a prestiž 

 

 

Téma profesní uspokojení a motivace se dělí na 2 subtémata: (1) míra profesního 

uspokojení a (2) motivace k výkonu povolání. (1) Míra profesního uspokojení se projevuje 

u výpovědí respondentek různě. Zatímco R01, R02 spíše nepociťují, že by je práce 

uspokojovala nebo obohacovala, R07 práce velmi naplňuje, v profesi se tzv. našla, a i přes 

všechny limity a náročnosti je pro ni tato profese nejenom zaměstnáním, ale i koníčkem. 

Ostatní respondentky (R03, R04, R05, R06) se poměrně shodují na tom, že je práce baví a 

mají dobrý pocit z úspěšné péče o klienta. Aktuální (2) motivací k výkonu povolání je pro 

R02 a R03 zejména smysluplnost profese. R04, R05 a R06 jsou motivovány tím, že je baví 

práce s lidmi (potažmo dětmi), pro R07 je důležitý kontakt se zaměstnanci a uplatnění svých 

ambic při práci. Pro R02 a R06 je motivující vidět za svou prací výsledky. R01 vidí svou 

motivaci vykonávat práci v pestrosti profese a v tom, že se stále učí novým věcem. 

Respondentky svými odpověďmi vyzdvihly zejména lidský kontakt při práci a smysluplnost 

profese, za kterou jsou vidět výsledky jako možné faktory, které je motivují k vykonávání 

profese klinického logopeda. 

Další téma (v rámci VO3) reaguje na otázku, jaké jsou možnosti k zajištění odborného růstu 

klinických logopedů. Tímto tématem je vzdělávání a růst. Je rozděleno na 4 subtémata:  

(1) spokojenost se získaným vzděláním, (2) výzvy ve vzdělávání, (3) odborný růst,  
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(4) kariérní růst. Se (1) získaným vzděláním spokojenost projevily jen respondentky R01, 

R03. Ostatní klinické logopedky se vyjádřily negativně zejména ve věci školní logopedické 

praxe, která byla z hlediska množství i využitelnosti při budoucím povolání klinického 

logopeda nedostačující (R02, R04, R05, R06, R07). Druhé subtéma, (2) výzvy ve 

vzdělávání, se zaměřuje na aktuálně probírané téma studia klinické logopedie na lékařských 

fakultách. Pouze dvě respondentky uvádí, že by uvítaly přesun studia klinické logopedie 

z pedagogických fakult na lékařské fakulty (R01, R03). Podle R03 by tento přesun mohl být 

přínosný zejména v oblasti jasnějšího vymezení kompetencí logopedů působících v resortu 

zdravotnictví a školství, nemělo by se však jednat o zásadní změny v obsahu studia. Podle 

R02 a R04 by bylo optimálním řešením kombinace studia klinické logopedie na lékařských 

i pedagogických fakultách. Tři respondentky, R05, R06, R07, se přiklání k tomu, aby 

studium logopedie zůstalo na pedagogické fakultě. R05 a R07 si nejsou jisté, zda by 

logopedii prospělo rozdělení studia na různé fakulty. Podle R05 je pro klinické logopedy po 

vysokoškolském studiu na pedagogických fakultách zajištěna zdravotnická průprava v rámci 

předatestační přípravy, není tedy potřeba vysokoškolského vzdělávání přímo na lékařských 

fakultách. Podle R06 by mělo vzdělávání více přesahovat do medicíny v rámci studia na 

pedagogické fakultě oboru logopedie. Třetím subtématem je (3) odborný růst, zde se 

pozornost zaměřuje na využívané formy celoživotního vzdělávání respondentkami. Klinické 

logopedky se v rámci CŽV (celoživotního vzdělávání) nejčastěji účastní odborných kurzů 

pořádaných AKL ČR (R01, R03, R04, R05, R06), IPVZ (R01) nebo se též účastní 

multioborových kurzů (R06). Respondentky dále využívají možnosti účasti na konferencích 

pořádaných AKL (R01, R02), SAS nebo IPVZ (R02). R07 dává přednost akcím SAS před 

akcemi pořádanými AKL ČR (na kurzy AKL je komplikované se dostat), zároveň s dalšími 

kolegyněmi organizují své vlastní kurzy, kde si předávají zkušenosti z logopedické praxe. 

Dalšími formami vzdělávání, které zajišťují odborný růst klinických logopedek, jsou stáže 

(R05), zahraniční workshopy (R06), studium odborné literatury (R02). Čtvrtým subtématem 

(v rámci tématu vzdělávání a růst) je (4) kariérní růst. R04, R05 a R06 přemýšlí o zřízení 

vlastní soukromé ambulance. R07 má možnost získání vyšší funkce v rámci organizace, chce 

se však do budoucna zaměřit hlavně na chod svého vlastního pracoviště a na podporu 

studentů v oblasti jejich výzkumné činnosti. R02 vidí možnost kariérního růstu ve vlastní 
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výzkumné činnosti. Podle R03 by v této profesi nemělo jít o budování kariéry, navíc 

možností kariérního růstů moc není. 

Třetím tématem v rámci VO3 je spolupráce jako prostředek k zajištění profesní stability. 

Dělí se na 3 subtémata: (1) možnosti supervize a intervize, (2) důležitost supervize a 

intervize, (3) mezioborová spolupráce. V rámci prvního subtématu, (1) možnosti supervize 

a intervize, je nejprve pozornost zaměřena na frekventovanost supervize a intervize, dále 

jsou představeny využívané formy supervize a intervize klinickými logopedkami. Čtyři 

respondentky pravidelně využívají možnosti scházení se s kolegy v rámci supervize či 

intervize (R02, R03, R05, R07). Bezprostřední, okamžité supervize navíc využívá R05 a 

R07 ji poskytuje zaměstnancům. Dále pak tři respondentky uvádí, že nevyužívají pravidelné 

supervize či intervize, ale v případě potřeby mají možnost se s někým poradit (R01, R04, 

R06). Z hlediska forem supervize a intervize je nejčastěji využíváno scházení se s aktuálními 

kolegy v rámci svého pracoviště (R03, R05, R06, R07), nebo i s bývalými kolegy (R02) a 

kolegy z jiných pracovišť (R03, R04, R05, R07). Každá respondentka tedy má možnost 

alespoň nárazové konzultace, avšak možnost pravidelného scházení se s kolegy se u 

klinických logopedek liší a v některých případech zcela chybí. Jako (2) důležitou součást 

profese z hlediska její stability či profesního růstu vnímá supervizi a intervizi R03, R06 a 

R07. Pravidelnou možnost supervize a intervize má a využívá R05, klinické logopedce R04 

však tato možnost chybí a uvítala by v tomto směru změnu ve formě pravidelných supervizí. 

Potřebu supervize a intervize nevyžaduje R01 a R02. Respondentky se v rámci tématu 

spolupráce zmínily také o tom, že využívají možnosti (3) mezioborové spolupráce (R02, 

R03, R06), nebo alespoň mají kontakt na kolegy z jiných, spolupracujících oborů (R01). 

Pro R03 a R06 je to zejména spolupráce s lékaři v rámci odborného nemocničního týmu, 

R02 spolupracuje nepřímo s lékaři z okolí soukromé ambulance a stejně jako R01 má 

kontakty na bývalé kolegy lékaře z minulé práce.  

Čtvrtým tématem k VO3 jsou rizika, která mohou ohrozit profesní stabilitu klinického 

logopeda. V rámci tohoto tématu je pozornost zaměřena na: (1) stresory, (2) syndrom 

vyhoření, (3) mechanismy prevence rizik. První subtéma, (1) stresory, se zaměřuje na to, 

zda při výkonu profese respondentky prožívají nějaký stres a případně jaké jsou jeho příčiny 

(stresory). Všechny respondentky uvádí, že v různé míře prožívají při práci stres. R02 
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zmiňuje, že stres při výkonu práce prožívá i několikrát za den. Nejfrekventovanější příčinou 

stresu u klinických logopedek při výkonu povolání je náročná práce s lidmi (R01, R02, R03, 

R05, R07). U R01 a R07 tento stres vzniká z důvodu velkého množství klientů, pro R02 a 

R05 je někdy stresující interakce s rodiči, R03 může pociťovat stres při kontaktu 

s nepříjemným klientem. R07 pociťuje v tomto směru také stresující velké množství 

telefonátů, které by měla vyřizovat podle jejího názoru zdravotní sestra. Dalším častým 

stresorem je pro klinické logopedky časový stres, díky kterému se respondentky cítí být 

zahlcené prací (R02, R04, R06). Respondentky dále stresují jednání s pojišťovnami (R07) a 

nejistota spojená s proplacením péče pojišťovnou (R01, R03). Stresorem může být i 

zodpovědnost, kterou nese každý klinický logoped za kvalitně odvedenou péči o klienta 

(R06), nebo zodpovědnost za vedení ambulance (R07). Pro dvě respondentky (R05 a R07) 

je stresující absence předepsaných norem, pravidel, podle kterých by se klinický logoped 

řídil a díky kterým by měl jistotu, že odvádí svou práci správně. Ostatní uvedené stresory 

odpovídají spíše specifikám práce každé klinické logopedky – stres ze zajišťování 

předatestační přípravy (R02), z nové diagnózy, se kterou nemá respondentka zatím 

zkušenosti (R05), stres pramenící z vyžadování názoru lékaři na léčbu pacienta po klinické 

logopedce (R06), stres z možného odchodu zaučeného logopeda po jeho splnění atestačních 

zkoušek (R07). Dalším subtématem, které navazuje na stresory, je (2) syndrom vyhoření. 

Subtéma sleduje nejprve odpovědi respondentek na otázku, zda hrozí v profesi klinického 

logopeda syndrom vyhoření, dále se pak zaměřuje na riziko syndromu u samotných 

klinických logopedek. V profesi klinického logopeda je riziko vyhoření podle R02 velmi 

vysoké, dle R01 v profesi riziko hrozí z důvodu charakteru práce (práce s lidmi, pomocná 

profese). R02 a R03 se domnívají, že vyšší riziko vyhoření v rámci logopedie hrozí 

logopedickým pracovníkům v resortu zdravotnictví (R03 – z důvodu většího náporu; R02 – 

z důvodu větší časové tísně). Podle R05 riziko vyhoření „asi“ hrozí, a to například u 

začínajících klinických logopedů (zjištění, že není možné pomoci všem klientům, může 

způsobit deziluzi). Z hlediska toho, zda syndrom vyhoření hrozí u samotných respondentek, 

odpověděly dvě klinické logopedky, že už syndrom vyhoření někdy v minulosti pocítily 

(R02, R06). R02 a R06 zároveň uvádějí, že jim práce často bere energii a cítí se často 

unavené (R06 – zapříčiněno zejména velkým množstvím práce). R07 už někdy pocítila 

riziko syndromu (práce ji nenabíjí tolik jako v minulosti, ubírá jí energii), ale vždy se snažila 
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vyhnout propuknutí vyhoření různými změnami a inovacemi (např. ubrala přímé práce 

s klienty). R04 a R05 cítí občasnou únavu z profese, ale zároveň je baví práce s dětmi, čímž 

zatím předcházejí vyhoření. R03 a R01 uvádějí, že u nich syndrom vyhoření zatím nehrozí 

ani nehrozil. R03 profese nebere energii, protože se naučila pracovat s lidmi a R01 předchází 

riziku tím, že nepracuje na plný úvazek. Třetím subtématem jsou (3) mechanismy prevence 

rizik. Pro R03 a R05 je důležité nebrat si osobně možné problémy související 

s nepříjemnými klienty. Je potřeba si uvědomit, že logoped nemůže pomoci všem klientům 

– např. z důvodu vyššího stupně poruchy řečové komunikace nebo nespolupráce s rodiči 

dětského klienta (R05). Podle R01 pomáhá při prevenci výše zmíněných rizik (stres, 

syndrom vyhoření) dobrá organizace, rozvržení agendy a také pestrost v rámci profese. R02 

se brání před možnými riziky redukcí práce, dovolenou. 

Posledním tématem v rámci VO3 je prestiž profese. Dělí se na 4 subtémata: (1) prestiž 

v rámci společnosti, (2) prestiž v rámci odborné komunity, (3) návrhy na zvýšení prestiže, 

(4) studium na lékařské fakultě a prestiž. První subtéma, (1) prestiž v rámci společnosti, se 

zaměřuje na to, jak společnost podle respondentek vnímá profesní postavení klinického 

logopeda, jakou má tato profese prestiž ve společnosti. R05 jako jediná uvádí, že tato profese 

má relativně dobrou společenskou prestiž. R04 si myslí, že klinický logoped má lepší 

společenské postavení než logoped ve školství. R02 a R03 se shodují na tom, že společenská 

prestiž klinického logopeda se pohybuje v průměru, R06 a R07 si myslí, že společnost o této 

profesi ještě mnoho neví, lidé obor nemusí znát. R01 hodnotí společenskou prestiž 

klinického logopeda jako „ne moc valnou“, lidé klinickou logopedku oslovují jako „paní 

učitelka, doktorka“. (2) Prestiž v rámci odborné komunity hodnotí respondentky rozdílně. 

Podle R03 mají kliničtí logopedové v rámci nemocničního zařízení, kde respondentka 

působí, rovnocenné postavení s lékaři. Podle R03, R06, R04 a R01 se prestiž profese zvýšila 

oproti minulosti či se stále zvyšuje. Podle R05 je vyšší prestiž klinických logopedů zejména 

mezi mladšími lékaři. Klinické logopedky R01, R02 a R07 však hodnotí prestiž profese 

zejména mezi lékaři jako nižší, lékaři je neberou jako rovnocenné pracovníky. Podle R07 

jsou kliničtí logopedové v hierarchii zdravotnictví úplně dole společně s rehabilitačními 

pracovníky a klinickými psychology. V rámci třetího subtématu (3) návrhy na zvýšení 

prestiže profese klinických logopedů respondentky uvedly, že by ke zlepšení stavu mohla 

přispět adekvátní odborná a mediální prezentace oboru (R01), vytvoření zastřešujícího 
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pracoviště, které by klinickou logopedii jako obor vědecky vedlo (R02), profesionální 

vykonávání klinického vyšetření, prostřednictvím něhož by se mohl lékař dozvědět o 

odbornosti logopeda (R03). Podle R05 a R06 však už lékaři zjišťují, že klinická logopedie 

přesahuje další disciplíny a pomáhá léčit také těžší poruchy řečové komunikace (např. 

dysfagii). Posledním subtématem je (4) studium na lékařské fakultě a prestiž, které se 

zabývá otázkou, zda by mohlo mít studium klinické logopedie na lékařské fakultě vliv na 

prestiž profese. R03 si myslí, že by přesun vysokoškolského studia na lékařské fakulty mohl 

mít vliv na vyšší prestiž klinických logopedů, avšak zároveň by tento přesun mohl mít 

negativní vliv na prestiž logopedů ve školství. Proto by uvítala, kdyby se nejprve jasněji 

vymezily kompetence logopedů působících v resortu zdravotnictví a školství, a až následně 

se řešilo vzdělávání logopedů a klinických logopedů. Podle R05, R06 a R07 by se možná 

změnila prestiž klinických logopedů, respondentky si však nejsou jisté, zda by tato změna 

vedla ku prospěchu náplně profese. R04 si nemyslí, že by studium klinické logopedie mělo 

vliv na prestiž profese.  

5.5.4 Shrnutí výsledků 

Výzkum se soustředil na zodpovězení tří výzkumných otázek: 

VO1: V jakých oblastech kliničtí logopedové vnímají hlavní přínosy a limity své profese? 

Nejčastěji uváděným přínosem profese pro respondentky je pocit z dobře vykonané práce, 

možnost pomoci druhé osobě a smysluplnost práce. Největšími limity profese jsou zejména 

omezení dané pojišťovnami, časové a finanční limity nebo absence výzkumného 

pracoviště/logopedického ústavu pro zajištění odbornosti, norem, standardizace metod. 

Zlepšit stav těchto limitů a profese samotné by podle respondentek mohly zejména 

výhodnější podmínky ve vztazích s pojišťovnou (dostat zaplaceno za to, co si reálně 

odpracují při péči o klienta), vznik zaštiťujícího logopedického ústavu pro výzkumnou 

činnost a odbornost, větší podpora a organizovanost kurzů a stáží ze strany AKL či vznik 

systému ošetřujícího neomluvené absence klientů. Mezi výhody resortu zdravotnictví 

respondentky řadí větší míru pravomocí klinického logopeda ve srovnání s jinými resorty, 

na druhé straně výhodou působení logopedického pracovníka v resortu školství je podle 

respondentek větší množství času na osobní život a stále více peněz v resortu. Působení 

v soukromém sektoru přináší výhody větší flexibility v organizaci práce a možnost vyššího 
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platového ohodnocení, zatímco státní sektor může klinickým logopedům podle 

respondentek nabídnout týmovost a mezioborovou spolupráci v rámci nemocničního 

zařízení. 

VO2: Jaká jsou specifika poskytování logopedické intervence klinickými logopedy 

(zejména z hlediska metod, přístupu ke klientům a efektivitě intervence)? 

V rámci rozvržení práce, agendy, většina klinických logopedek věnuje nejvíce času přímé 

práci s klienty, názory na spokojenost s rozvržením agendy se ale velmi různí. Pestřejší (více 

heterogenní) klientelu z hlediska věkových skupin a skupin s různými poruchami řečové 

komunikace vykazují respondentky působící v nemocničním zařízení a zároveň v soukromé 

ambulanci klinické logopedie. V oblasti dětské klientely mají podle většiny respondentek 

největší vliv na fungující spolupráci a komunikaci mezi logopedem a klientem zejména 

rodiče dětského klienta, kteří svým působením významně ovlivňují efektivitu celé 

logopedické intervence. Všechny respondentky působí v Praze a s touto lokalitou jsou 

většinou spokojené, z hlediska zázemí však některým respondentkám schází prostorová 

kapacita pracoviště (příčinou jsou vysoké nájmy v Praze, zdlouhavý schvalovací proces 

nemocnic). Většina respondentek však hodnotí vybavení zázemí přístroji jako dostupné, 

v případě respondentek působících v nemocnici dokonce nadstandardní. Metody, které 

klinické logopedky používají, vycházejí většinou z vlastních zkušeností, od kolegů či 

z odborných kurzů. Tyto metody jsou používány všemi respondentkami hlavně v papírové 

formě (kromě R06, která používá přímých cvičení u klientů s dysfagií), elektronika 

(např. tablet) je při logopedické péči s klientem využívána jen zřídka. Při evaluaci efektivity 

metod většina respondentek užívá intuitivní evaluace na základě vlastní zkušenosti.  

VO3: Jaké jsou možnosti k zajištění profesní stability a odborného růstu klinických 

logopedů? 

Nejprve byla pozornost soustředěna na míru profesního uspokojení respondentek jako 

možného prvku k upevnění profesní stability. Většina respondentek se v tomto směru 

shoduje na tom, že je práce baví a mají dobrý pocit z úspěšné péče o klienta. Motivací 

klinických logopedek je zejména lidský kontakt při práci a smysluplnost profese, za kterou 

jsou vidět výsledky. V rámci tématu vzdělávání a růst většina respondentek hodnotí 

negativně své získané vysokoškolské vzdělání (nedostatek praxe). Přesun vysokoškolského 
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studia klinické logopedie na lékařské fakulty by však uvítaly jen 2 respondentky ze 7, podle 

většiny klinických logopedek by mělo zůstat na pedagogických fakultách (vhledem k 

možným rizikům plynoucích z rozdělení logopedie na různé fakulty; vzhledem k zajištění 

zdravotnické průpravy v předatestační přípravě) nebo by se dalo uvažovat o kombinaci. 

K zajištění odborného růstu využívají respondentky nejvíce odborných kurzů (AKL, IPVZ, 

multioborové kurzy) a konferencí (AKL, SAS, IPVZ), dále pak zahraničních workshopů, 

stáží, odborné literatury nebo tvorby vlastních kurzů. Téma spolupráce, jako prostředku k 

zajištění profesní stability, sleduje možnosti supervize, intervize a mezioborové spolupráce 

klinických logopedek. Každá respondentka má možnost alespoň nárazové konzultace, avšak 

možnosti pravidelné supervize či intervize se u klinických logopedek liší a v některých 

případech zcela chybí. Respondentky spíše hodnotí supervizi a intervizi jako důležitou 

součást profese. Více než polovina klinických logopedek pak využívá možnosti 

mezioborové spolupráce, a to zejména klinické logopedky pracující v nemocnici (jsou 

součástí týmu odborníků). Dalším tématem jsou možná rizika, která narušují profesní 

stabilitu. Ukázalo se, že každá z respondentek při výkonu profese prožívá v různé míře 

určitou podobu stresu. Nejčastějším důvodem je náročná práce s lidmi (zejména velké 

množství klientů, interakce s rodiči, nepříjemní klienti), dále pak časový stres a jednání 

s pojišťovnami. Z hlediska syndromu vyhoření si většina respondentek myslí, že této profesi 

vyhoření hrozí. Dvě klinické logopedky přitom zmiňují, že ohroženi jsou více kliničtí 

logopedové ve zdravotnictví než logopedové ve školství (větší nápor, méně času na osobní 

život). Dvě respondentky ze sedmi se již se syndromem vyhoření potýkaly, další 

respondentka hrozící riziko již v minulosti pocítila. Posledním tématem je prestiž profese. 

Společenskou prestiž profese klinického logopeda vnímají respondentky spíše jako 

průměrnou, o profesi se mezi lidmi podle nich moc neví. Prestiž v rámci odborné komunity 

hodnotí 4 respondentky jako stále se zvyšující. Lépe hodnotí prestiž respondentky pracující 

v nemocničním zařízení. Naopak 3 respondentky vnímají prestiž profese mezi odborníky 

(hlavně lékaři) jako nedostatečnou. Ke zvýšení prestiže by mohla přispět například adekvátní 

odborná a mediální prezentace oboru nebo vznik zastřešujícího odborného pracoviště. 

Studium klinické logopedie na lékařské fakultě by podle většiny respondentek sice mělo 

potenciál zvýšit prestiže profese, ale zároveň by mohlo negativně ovlivnit náplň profese jako 

takové.   



64 

 

5.6 Diskuse 

Představená práce je věnována tématu, které je v mnoha směrech komplexní a doposud jen 

málo popsané či výzkumně sledované. Studii je tak možné považovat, do určité míry, za 

průkopnickou. Tato část textu se zaměří nejen na diskusi ke klíčovým výsledkům výzkumu 

v kontextu dalších souvisejících textů a prací, ale také na limity výzkumu, které s jeho 

přípravou a realizací bezprostředně souvisejí. Na závěr budou zmíněny některé návrhy 

obsahových či metodologických modifikací pro další výzkum v této oblasti. 

Výsledky výzkumu v kontextu současné odborné diskuse 

Tento text se zabývá zasazením výsledků výzkumu do kontextu předchozích studií. 

Podrobné výsledky studie jsou pak popsány v podkapitole 5.5 „Výsledky výzkumného 

šetření“ a shrnuty v její poslední části 5.5.4 „Shrnutí výsledků“.  

Jak bylo zmíněno, výzkum přímo nenavazuje na jiné publikované studie, resp. u mnoha 

probíraných témat nelze dohledat ani jakékoliv referenční informace. Mezi texty, které se 

dotýkají či zkoumají některé z dílčích témat, patří například diplomová práce „Syndrom 

vyhoření u logopedů“ (Oulehlová, 2014), bakalářská práce „Faktory, limity a příležitosti v 

rozvoji logopedických institucí“ (Hefková, 2019) či rozhovory v Listech klinické logopedie 

(viz níže).  

Diplomová práce na téma syndromu vyhoření u logopedů je jedinou relevantní studií 

zabývající se tímto tématem, kterou bylo možné dohledat. Výzkum byl uskutečněn na 

vzorku 46 respondentů pomocí kvantitativního dotazníkového šetření. Jedním ze závěrů 

výzkumu je zjištění, že vazba mezi prací klinických logopedů v resortu zdravotnictví a rizika 

syndromu vyhoření není vysoká. „Logopedi působící v rámci resortu MPSV a MŠMT 

vykazují vyšší míru syndromu vyhoření než logopedi pracující v resortu MZ“ (Oulehlová, 

2014, s. 70). V případě našich výsledků25 se však ukázalo, že většina respondentek považuje 

svou profesi za syndromem vyhoření relativně ohroženou. Dvě klinické logopedky přitom 

zmiňují, že více ohroženi jsou právě kliničtí logopedové ve zdravotnictví, než logopedové 

ve školství (např. větším pracovním náporem a nedostatkem času na osobní život). Dvě 

respondentky ze sedmi se již se syndromem potýkaly, jedna respondentka toto riziko 

                                                 
25 Zde uváděno ve smyslu výsledků výzkumnice a respondentů. 
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v minulosti pocítila. Výsledky prací se tedy v tomto ohledu neshodují. Dalo by se přitom 

očekávat, že respondentky, které souhlasily s poskytnutím rozhovoru pro tento výzkum, 

budou pociťovat spíše nižší míru rizika syndromu vyhoření (více viz limity výzkumu). 

V rámci výzkumu se ukázalo, že největší omezení (limity), které respondentky pociťují, 

plynou z nevhodně nastavené spolupráce s pojišťovnami. O stejném problému se zmiňuje 

Hefková (2019), která v rámci bakalářské práce realizovala čtyři rozhovory s klinickými 

logopedy. Zde se respondenti ve většině shodují na tom, že limity nastavené pojišťovnami 

významně omezují poskytování logopedické péče, a to z důvodu neposkytování nových 

smluv soukromým ambulancím klinické logopedie a z nastavených finančních limitů. 

Pohled na toto téma se s výzkumem této práce víceméně shoduje. 

Další témata, která jsou součástí našich výsledků, jsou rovněž diskutována v odborném 

časopise Listy klinické logopedie. Kupříkladu Václavíková (2018) zde informuje o 

nedostatku diagnostických nástrojů k určení a posouzení poruch řečové komunikace 

v logopedické praxi. Jirousková pak komentuje aktuální situaci postavení klinických 

logopedů vůči ostatním ambulantním specialistům a lékařům ve zdravotnictví (viz Šmíd, 

2019) a naráží rovněž na problematiku nízkého počtu akreditovaných logopedických 

pracovišť. Podle ní by měl vyšší počet akreditovaných logopedických pracovišť pozitivní 

vliv na zvyšování kvality odbornosti klinické logopedie (ibid). 

Zaměříme-li se na vysokoškolské zastřešení studia logopedie, podle Neubauera (2018, s. 47) 

by se vzhledem k vývoji klinické logopedie v ČR a zahraničním tendencím vyspělých států 

měl studovat obor klinická logopedie v rámci „studijního programu Specializace ve 

zdravotnictví“ na lékařských nebo zdravotnických fakultách. Podobný názor zastává 

v rozhovoru pro Listy klinické logopedie i již zmiňovaná Jirousková, která považuje za 

optimální se pregraduálně vzdělávat pouze na lékařských fakultách, jelikož díky rozvoji 

a prohlubování oboru se klinická logopedie bez tohoto studia již neobejde (Šmíd, 2019). 

Dodejme, že v době, kdy se klinická logopedie snažila o emancipaci a zařazení do resortu 

zdravotnictví, zde byla velká snaha o začlenění studia klinické logopedie na lékařskou 

fakultu. Podle slov Michaličkové, bývalé předsedkyně AKL, mělo studium probíhat na 

3. lékařské fakultě, avšak nakonec se tento projekt v 90. letech 20. století nerealizoval, 

zejména vzhledem k absenci odborníků s titulem docent v klinické logopedii (Richtrová, 
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2018b). Je vhodné doplnit, že prezentovaný názor (přesunout studium logopedie na lékařské 

fakulty) se příliš neshoduje s pohledem respondentek v našem výzkumu. Pouze dvě 

respondentky uvádí, že by uvítaly přesun studia klinické logopedie z pedagogických fakult 

na lékařské fakulty, další respondentky se přiklání buď ke kombinaci studia na lékařských a 

pedagogických fakultách, nebo ke studiu klinické logopedie pouze na pedagogických 

fakultách. U respondentek, které by tento stav vysokoškolského studia neměnily, se objevuje 

obava, aby se přesunem studia na lékařské fakulty negativně neovlivnila náplň profese. 

Limity výzkumu 

Jak bylo zmíněno v úvodu, ani tento výzkum se neobešel bez řady metodologických či 

procesních kompromisů. Řada těchto limitů vyplývá z charakteru samotné práce 

(kvalifikační bakalářská práce) a z toho, že se jedná o odborný debut autorky. Je zřejmé, že 

nejvýznamnějším limitem výzkumu byl omezený počet respondentů a využití pouze jednoho 

zdroje dat (analyzována byla výlučně data z rozhovorů). Už jen z těchto důvodů není možné 

hovořit o např. „hluboké sondě do sledované problematiky“ či o „komplexní studii“. 

S ohledem na velikost souboru, resp. použitý kvalitativní design, také není možné výsledky 

zobecňovat; a to ani na populaci českých klinických logopedů a logopedů sdružených v 

AKL, ani na jejich pražskou podskupinu, která tvořila výzkumný soubor. Z hlediska výběru 

respondentů je také vhodné zmínit fakt, se kterým se potýká de facto celý společenskovědní 

výzkum, a tím je specifická profilace účastníků výzkumu, kteří jsou ochotní se studie 

zúčastnit. Z celkového počtu 25 oslovených osob se bylo ochotno do výzkumu zapojit pouze 

7. Dalo by se samozřejmě spekulovat o tom, že tito respondenti již vykazují určité 

charakteristické rysy (např. vyšší míru otevřenosti, angažovanosti, zájmu o obor, či naopak 

nižší míru nedůvěry a profesního vyhoření), oproti nezmapova(tel)né populaci. V kontextu 

limitů použité metody je pak vhodné zmínit zejména podobu a strukturu realizovaných 

rozhovorů, které by jistě bylo možné, s trochou zkušenosti a tréninku, lépe strukturovat a 

vést. S uvědoměním si uvedených limitů je však nutné poznamenat, že výzkumná část byla 

prováděna zodpovědně ve snaze o dosažení korektních a relevantních výstupů. Vzhledem 

k dokumentaci celého procesu je pak možné na výzkum bezprostředně navázat a jeho 

výsledky revidovat či dále podpořit. 
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Doporučení pro další výzkum 

V návaznosti na uvedené limity by bylo vhodné doporučit zejména rozšíření výzkumného 

souboru, a to nejen z hlediska počtu respondentů, ale získat pro výzkum i mimopražské 

respondenty. V tomto směru by mohlo být nápomocné například vedení AKL, případně 

spolupráce se zdravotními pojišťovnami, ministerstvy či konkrétními logopedickými 

pracovišti. Úpravami a doplněním by také mohly projít výzkumné metody; respondentní 

data by tak mohla být obohacena např. o analýzu produktů (výkazů, záznamů, odborných 

aktivit apod.), analýzu logopedických metod nebo o reflexe klientů či záznamy z pozorování 

(zejména náslechy přímo na vyšetřeních). Z tematického hlediska by se další výzkum mohl 

soustředit na otázky, které byly v rámci této studie akcentovány (viz část Shrnutí výsledků) 

a ke kterým by bylo možné dohledat další podklady a informace, příp. formulovat hypotézy 

pro rozsáhlejší kvantitativní šetření. Je však zřejmé, že tento postup by již nejspíš vyžadoval 

určitou míru institucionální či grantové podpory. 
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Závěr 

Představená bakalářská práce se zaměřila na výkon profese klinického logopeda v České 

republice, přičemž toto téma sledovala jak z teoretické, tak z praktické (výzkumné) 

perspektivy. Jejím cílem bylo především vystihnout a shrnout aktuální situaci, ve které se 

čeští logopedové nacházejí, a popsat výzvy či problémy, se kterými se setkávají. Pro tento 

účel byl sestaven kvalitativní výzkumný design spočívající v přípravě a realizaci 

individuálních rozhovorů s klinickými logopedy (n=7), následně tematicky analyzovaných. 

Výsledky poskytují odpověď na tři základní výzkumné otázky: (1) „V jakých oblastech 

kliničtí logopedové vnímají hlavní přínosy a limity své profese?“, (2) „Jaká jsou specifika 

poskytování logopedické intervence klinickými logopedy?“ a (3) „Jaké jsou možnosti k 

zajištění profesní stability a odborného růstu klinických logopedů?“. Jejich kompletní 

přehled je uveden v podkapitole 5.5, stručné shrnutí pak v části 5.5.4. V podkapitole 5.6 jsou 

výsledky představeny v širším odborném kontextu a jsou zmíněny i limity studie a 

doporučení pro další výzkum. 

Mimo uvedeného bylo dalším záměrem práce, byť spíše implicitním, také otevření diskuse 

nad současnou podobou výkonu klinicko-logopedické profese. Informace, které tato práce 

předkládá, nemusí být směřované pouze na uvedení a orientaci čtenáře do základních otázek 

a problémů klinické logopedie, ale mohly by sloužit i jako inspirace, např. při revizi 

současného rámce podpory klinických logopedů, pro přehlednější vymezení jejich 

specializace či k úpravám konkrétních pracovních podmínek. Tento proces, pokud by byl 

citlivě realizovaný, by nepochybně směřoval k další kultivaci profese (také z hlediska její 

prestiže), efektivnějšímu odbornému růstu klinických logopedů a vyšší míře jejich 

subjektivní spokojenosti. Z hlediska konkrétních kroků je však samozřejmě nezbytné 

představené výsledky opakovaně testovat a ověřovat, ideálně v rámci většího výzkumného 

šetření (viz závěr části Diskuse). 

Jak bylo zmíněno, problematika současné klinicko-logopedické profese je velmi pestrá, 

různorodá a stále se vyvíjející. Přináší zároveň řadu polemik a úvah o její podobě a dalším 

směřování. Přestože představená práce není velkou či komplexní studii, respektive 

prezentovaný výzkum pracuje jen s malým souborem a omezeným metodologickým 
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repertoárem, mohla by být pro odbornou komunitu cenným zdrojem informací a vítaným 

příspěvkem do tohoto aktuálního diskurzu. 
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Seznam příloh 

Příloha 1 

Klasifikace poruch řečové komunikace podle Neubauera (2018, s. 39–41): 

Vývojové poruchy řečové komunikace [PŘK] u dětí  

Poruchy na bázi percepční bariéry 

■ PŘK vyvolané vlivy poruchy sluchu – vlivy sluchové bariéry na vývoj řečové  

komunikace dítěte. 

■ PŘK vyvolané vlivy poruchy zraku – vlivy zrakové bariéry na vývoj řečové komu-

nikace dítěte. 

Poruchy primární funkce orofaciálního traktu 

■ Dysfagie – porucha procesu polykání při poruše vývoje vitálních funkcí orofaciál- 

ního traktu. 

■ Respirační insuficience – vliv selhávání respiračního systému na řečovou komu-

nikaci dítěte. 

Motorické řečové poruchy 

■ Dyslalie – konstantní porucha intaktní tvorby hlásek, vytváření jejich percepčně- 

-motorických vzorů. 

■ Vývojová řečová dyspraxie – porucha v programování hláskových segmentů řeči, 

dominantní ve spontánním projevu. 

■ Palatolalie – porušená realizace motorických modalit řečového projevu dítěte při 

rozštěpu rtu a patra. 

■ Vývojová dysartrie – vývojová centrální dyskoordinační porucha motoriky mluvy při 

organické lézi CNS. 

■ Rinolalie – rinofonie/huhňavost – porucha nazality, změny rezonance a zvuku hlasu 

/ artikulace hlásek při mluvě. 
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■ Dysfonie/chraptivost – porucha tvorby a užití hlasu rezultující z poruch činnosti 

hlasivek či orofaciálního traktu. 

■ Balbuties/koktavost – porucha plynulosti mluvního projevu s tonickými či klo- 

nickými projevy. 

■ Tumultus sermonis / breptavost – patologicky zvýšené tempo řeči se sníženou 

srozumitelností mluvního projevu.  

Poruchy vývoje individuálního jazykového systému 

■ Opožděný vývoj řečových schopností – subnormální vývoj řečových schopností 

vzhledem k fyzickému věku dítěte. 

■ Vývojová dysfázie – těžká porucha vývoje řečových schopností na organickém di- 

fuzním podkladu. 

■ Specifické poruchy učení: dyslexie a dysgrafie – specifické, neurokognitivní poruchy 

v rozvoji komunikace čteným a psaným projevem. 

Kognitivně-komunikační poruchy – KKP – v dětském věku 

■ KKP při pervazivním vývojovém onemocnění – projevy poruchy řečové komunikace 

při autismu, dětských psychózách. 

■ KKP u stavů po úrazu CNS či nemoci CNS – projevy paměťové poruchy, poruchy 

pozornosti ap., ovlivňující řečovou komunikaci. 

■ KKP při mentálním handicapu – vliv subnormálních inteligenčních a kognitivních 

schopností na rozvoj PRK. 

Poruchy řečové komunikace (PŘK) u dospělých a stárnoucích osob 

Poruchy na bázi percepční bariéry 

■ PŘK vyvolané vlivy poruchy sluchu – vliv získané sluchové bariéry na řečovou ko-

munikaci člověka. 

■ PŘK vyvolané vlivy poruchy zraku – vliv získané zrakové bariéry na řečovou ko-

munikaci člověka. 
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Poruchy primární funkce orofaciálního traktu 

■ Získaná dysfagie – porucha polykání při lézích a onemocněních CNS či orofaciál- 

ního traktu. 

■ Respirační insuficience – vliv selhávání respiračního systému na řečovou komuni-

kaci člověka. 

Motorické řečové poruchy 

■ Dyslalie – přetrvávající konstantní porucha intaktní tvorby hlásek, vytváření jejich 

percepčně-motorických vzorů. 

■ Získaná řečová dyspraxie – porucha v programování hláskových segmentů řeči, 

dominantní ve spontánním projevu. 

■ Palatolalie – přetrvávající porušená realizace motorických modalit řečového pro-

jevu při rozštěpu rtu a patra.  

■ Dysartrie – přetrvávající dysartrie u dospělých osob se syndromem DMO. 

■ Získaná dysartrie – získaná centrální dyskoordinační porucha motoriky mluvy při 

vzniklé organické lézi CNS. 

■ Rinolalie – rinofonie/huhňavost – porucha nazality, změny rezonance a zvuku  

hlasu / artikulace hlásek při mluvě. 

■ Dysfonie/chraptivost – porucha tvorby a užití hlasu, rezultující z poruch činnosti 

hlasivek či orofaciálního traktu. 

■ Balbuties/koktavost – přetrvávající nebo akcelerovaná – porucha plynulosti mluv-

ního projevu s tonickými či klonickými projevy. 

■ Tumultus sermonis / breptavost – přetrvávající nebo akcelerovaná – patologicky 

zvýšené tempo řeči se sníženou srozumitelností mluvního projevu. 

Získané poruchy individuálního jazykového systému 

■ Afázie – náhle vzniklá porucha užití individuálního jazykového systému na bázi 

lokální léze CNS. 
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■ Progredující afázie – progredující porucha individuálního jazykového systému bez 

projevů syndromu demence. 

■ Specifické poruchy učení: dyslexie a dysgrafe – přetrvávající či vzniklé poruchy v 

rozvoji komunikace čteným a psaným projevem. 

Kognitivně-komunikační poruchy – KKP – v dospělosti a stárnutí 

■ Získané KKP u syndromu demence – projevy poruchy řečové komunikace. 

■ Získané KKP u stavů po úrazu CNS či nemoci CNS – projevy paměťové poruchy, 

poruchy pozornosti ap. ovlivňující řečovou komunikaci. 

■ KKP při mentálním handicapu – vliv subnormálních inteligenčních a kognitivních 

schopností na rozvoj PRK. 

■ KKP u psychogenních onemocnění – vliv psychotických, cyklických, schizoidních 

onemocnění na řečový projev, např. inkoherentní mluvní projev u osob se 

schizofrenií. 
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Příloha 2 

Akreditovaná zařízení se vzdělávacím programem specializačního vzdělávání 

„Klinická logopedie“ (specializace v oboru „Logoped ve zdravotnictví – Klinický 

logoped“) (MZČR, 2019) 

Pořadové 

číslo 

Zařízení Město 

Akreditace 

udělena/            

prodloužena 

od – do 

Část 

programu 

Max. 

počet 

účastníků 

151 

Institut postgraduálního 

vzdělávání ve 

zdravotnictví 

Ruská 85, 100 05 Praha 

10 

Praha 
01.07.2017 – 

30.06.2022 
teoretická část 30 

280 

Městská nemocnice 

Ostrava, p.o., Nemocniční 

898/20A, 728 80 Ostrava 

Ostrava  
01.11.2018 – 

31.10.2023 
praktická část 2 

280 

Městská nemocnice 

Ostrava, p.o., Nemocniční 

898/20A, 728 80 Ostrava 

Ostrava  
01.11.2018 – 

31.10.2023 
praktická část 2 

319 
Fakultní nemocnice 

u sv. Anny v Brně 
Brno 

01.05.2014 – 

30.04.2019 
praktická část  2 

329 
PaedDr. Alena 

Merunková 
Kladno 

01.08.2014 – 

31.07.2019 

praktická část 

–  

základní kmen 

3 

330 PaedDr. Věra Kopicová Praha 
01.08.2014 – 

31.07.2019 

praktická část 

–  

základní kmen 

3 

353 
Soukromá klinika LOGO 

s.r.o. 
Brno 

01.12.2017 – 

30.11.2022 

celý 

vzdělávací 

program 

20 
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417 Naše logopedie s.r.o. Olomouc 
01.11.2015 – 

31.10.2020 
praktická část 2 

434 Logopedie s.r.o. 
Frýdek 

Místek 

01.11.2015 – 

31.10.2020 

praktická část 

–  

základní kmen 

2 

442 
SANATORIUM 

DEMOSTHENES, s.r.o. 

Ústí nad 

Labem 

01.01.2016 – 

31.12.2020 
praktická část 2 

455 
CARPE DIEM 

BOHEMIA, s. r. o. 
Praha 

01.04.2016 – 

31.03.2021 
praktická část 4 

460 
Všeobecná fakultní 

nemocnice v Praze 
Praha 

01.05.2016 – 

30.04.2021 
praktická část 4 

475 
Klinická logopedie – 

Jirousková s. r. o. 
Ostrava 

01.07.2016 – 

30.06.2021 

praktická část 

–  

základní kmen 

2 

475 
Klinická logopedie – 

Jirousková s. r. o. 
Ostrava 

01.07.2016 – 

30.06.2021 

praktická část 

–  

základní kmen 

2 

476 

Nemocnice Blansko 

Sadová 1596/33, 678 31 

Blansko 

Blansko 
01.07.2016 – 

30.06.2021 

praktická část 

–  

vlastní 

specializovaný 

výcvik 

5 

513 
ORL a LOGOPEDIE s. r. 

o. 
Brno 

01.05.2017 – 

30.04.2022 
praktická část 4 

526 KlinLog s. r. o. Praha 
01.08.2017 – 

31.7.2022 
praktická část 6 

568 Fakultní nemocnice Brno Brno 
01.03.2018 – 

28.02.2023 

praktická část  

(základní 

kmen) 

2 
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588 

Klinická logopedie Most  

s. r. o., pracoviště: 

Žižkova 151, 436 01 

Litvínov; pracoviště: J. E. 

Purkyně 270, 434 01 Most 

Most 
01.07.2018 – 

30.06.2023 
praktická část 2 

621 

Fakultní nemocnice 

Ostrava 

17. listopadu 1790, 708 52 

Ostrava 

Ostrava 
01.05.2019 – 

30.04.2024 
praktická část  3 
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Příloha 3 

Seznam pražských klinických logopedů v AKL ČR (AKL, 2019a): 

Číslo Umístění Pracoviště Jméno 

1 obvod Hl.město 

Praha, Praha 4- 

Chodov 

Ordinace klinické logopedie Mgr. Hana 

Jirsová - Logopoint 

Mgr. Hana 

Jirsová 

2 obvod Praha - 

Petrovice 

Klinická logopedie Mgr. Šárka 

Wagenknechtová 

Mgr. Šárka 

Wagenknechtová 

3 obvod Praha - 

Petrovice 

Klinická logopedie Mgr. Šárka 

Wagenknechtová 

Mgr. Nicola 

Zábranská 

4 obvod Praha 1 Klinická logopedie - Mgr. Jarmila 

Hašková 

Mgr. Jarmila 

Hašková 

5 obvod Praha 1 Klinická logopedie - Mgr. Jarmila 

Hašková 

Mgr. Marie 

Hankeova 

6 obvod Praha 1 Klinická logopedie - Mgr. Jarmila 

Hašková 

Mgr. Daniela 

Pravcová 

7 obvod Praha 1 Klinická logopedie - Mgr. Julie Šulcová Mgr. Julie 

Šulcová 

8 obvod Praha 1 Klinická logopedie - Mgr. Julie Šulcová Mgr. Barbora 

Müllerová 

9 obvod Praha 10 Fakultní nemocnice Královské 

Vinohrady, Klinika rehabilitačního 

lékařství 

Mgr. Markéta 

Hrušková 

10 obvod Praha 10 Fakultní nemocnice Královské 

Vinohrady, Neurologická klinika 

Mgr. et Mgr. 

Michaela 

Horáková 

11 obvod Praha 10 Klinická logopedie - Mgr. Lucie 

Laudová 

Mgr. Lucie 

Laudová 

12 obvod Praha 10 Klinická logopedie - Mgr. Veronika 

Balejová 

Mgr. Veronika 

Balejová 

13 obvod Praha 10 Klinická logopedie - Mgr. Veronika 

Balejová 

Mgr. Tereza 

Pakostová 

14 obvod Praha 10 Klinická logopedie - PaedDr. Daniela 

Portychová 

PaedDr. Daniela 

Portychová 

15 obvod Praha 10 Klinická logopedie - PaedDr. Daniela 

Portychová 

Mgr. Michaela 

Karolová 

16 obvod Praha 10 Klinická logopedie - PaedDr. Iva 

Pelclová 

PaedDr. Iva 

Pelclová 

17 obvod Praha 10 

Vršovice 

Klinická logopedie - Mgr. Dominika 

Kiene 

Mgr. Dominika 

Kiene 

18 obvod Praha 10, 

Malešice 

NZZ ambulance klinické logopedie pro 

dospělé, PhDr. Ludmila Kotlínová 

PhDr. Ludmila 

Kotlínová 

19 obvod Praha 12 Logopedie Modřany Mgr. Kristina 

Horníková 
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20 obvod Praha 13 Talkagency s.r.o. PhDr. Monika 

Šulistová 

PhDr. Monika 

Šulistová 

21 obvod Praha 13 Talkagency s.r.o. PhDr. Monika 

Šulistová 

Mgr. Beáta 

Venglářová 

22 obvod Praha 15 

Horní 

Měcholupy 

Mgr. Petra Petrlíková - klinická 

logopedie, terapeutické poradenství 

Mgr. Petra 

Petrlíková 

23 obvod Praha 16 Klinická logopedie - Mgr. Jana 

Malíková 

Mgr. Jana 

Malíková 

24 obvod Praha 18, 

Letňany 

Klinická logopedie PhDr. Lenka 

Jourová 

25 obvod Praha 2 Jedličkův ústav a školy Mgr. Jana 

Havlíčková 

26 obvod Praha 2 Jedličkův ústav a školy Mgr. Milada 

Janoušková 

27 obvod Praha 2 Jedličkův ústav a školy PhDr. et Bc. 

Šárka Parmová 

28 obvod Praha 2 Klinická logopedie - PaedDr. Milena 

Vránová 

PaedDr. Milena 

Vránová 

29 obvod Praha 2 Logopedická ambulance - Mgr. Klára 

Anghelescu 

Mgr. Klára 

Ludvíková 

30 obvod Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, 

Foniatrická klinika VFN a 1.LF UK 

Praha 

PaedDr. Eva 

Škodová 

31 obvod Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, 

Foniatrická klinika VFN a 1.LF UK 

Praha 

Mgr. Jan Dezort 

32 obvod Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, 

Foniatrická klinika VFN a 1.LF UK 

Praha 

Mgr. Zuzana 

Konůpková 

33 obvod Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, 

Foniatrická klinika VFN a 1.LF UK 

Praha 

Mgr. Ivana 

Kostelanská 

34 obvod Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, 

Foniatrická klinika VFN a 1.LF UK 

Praha 

Mgr. Jaroslava 

Mrkvičková 

35 obvod Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, 

Foniatrická klinika VFN a 1.LF UK 

Praha 

Mgr. Markéta 

Tichá 

36 obvod Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, 

Klinika rehabilitačního léhařství VFN a 

1.LF UK Praha 

Mgr. Zuzana 

Stančáková 

37 obvod Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, 

Neurologická klinika 

Mgr. Eva 

Baborová 
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38 obvod Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, 

Neurologická klinika 

Mgr. Tereza 

Lištvanová 

39 obvod Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, 

Neurologická klinika 

Mgr. Hana 

Růžičková, Ph.D. 

40 obvod Praha 22, 

Uhříněves 

Klinická logopedie Mgr. Irena Franče Mgr. Irena 

Franče 

41 obvod Praha 3 Klinická logopedie - Mgr. Jarmila 

Hašková 

Mgr. Jarmila 

Hašková 

42 obvod Praha 3 Klinická logopedie – MUDr. Mgr. 

Barbora Orendáčová 

MUDr. Mgr. 

Barbora 

Orendáčová 

43 obvod Praha 3 

Žižkov 

Ambulance klinické logopedie – Mgr. 

Markéta Symonová 

Mgr. Markéta 

Symonová 

44 obvod Praha 4 Klinická logopedie - Mgr. Michaela 

Kučerová 

Mgr. Michaela 

Kučerová 

45 obvod Praha 4 Klinická logopedie - PaedDr. Eva 

Tomanová 

PaedDr. Eva 

Tomanová 

46 obvod Praha 4 Klinická logopedie - PaedDr. Marcela 

Michaličková 

PaedDr. Marcela 

Michaličková 

47 obvod Praha 4 Klinická logopedie - PaedDr. Marcela 

Michaličková 

PaedDr. Zdenka 

Peteleová 

48 obvod Praha 4 Klinická logopedie - PaedDr. Marcela 

Michaličková 

Mgr. Markéta 

Vilímková 

49 obvod Praha 4 Logopedická ambulance - Mgr. Daniela 

Palodová 

Mgr. Daniela 

Palodová 

50 obvod Praha 4 Ordinace klinické logopedie - Mgr. 

Zuzana Půstová 

Mgr. Zuzana 

Půstová 

51 obvod Praha 4 Ordinace klinické logopedie - Mgr. 

Zuzana Půstová 

Mgr. Kristýna 

Keharová 

52 obvod Praha 4 Ordinace klinické logopedie - Mgr. 

Zuzana Půstová 

Mgr. Markéta 

Volfová 

53 obvod Praha 4 Thomayerova nemocnice, Neurologická 

klinika 

Mgr. Karolína 

Hrubá 

54 obvod Praha 4 Thomayerova nemocnice, Neurologická 

klinika 

Mgr. Štěpánka 

Philippová 

55 obvod Praha 4 Thomayerova nemocnice, Neurologická 

klinika 

Mgr. Petra 

Valentová, MBA 

56 obvod Praha 4 Thomayerova nemocnice, Oddělení 

dětské psychiatrie 

Mgr. Petra 

Petrlíková 

57 obvod Praha 4 Thomayerova nemocnice, Oddělení 

dětské psychiatrie 

Mgr. Jana 

Gabrielle 

Smrčková 

58 obvod Praha 4 

Chodov 

Klinická logopedie - Mgr. Šárka 

Marešová 

Mgr. Šárka 

Marešová 
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59 obvod Praha 4, 

Komořany 

Klinická logopedie – Mgr. Štěpánka 

Philippová 

Mgr. Štěpánka 

Philippová 

60 obvod Praha 4, 

Praha-Kamýk 

Klinická logopedie - PaedDr. Věra 

Kopicová 

PaedDr. Věra 

Kopicová 

61 obvod Praha 4, 

Praha-Kamýk 

Klinická logopedie - PaedDr. Věra 

Kopicová 

Mgr. Magda 

Čermáková 

62 obvod Praha 4, 

Praha-Kamýk 

Klinická logopedie - PaedDr. Věra 

Kopicová 

Mgr. Kristýna 

Hošková 

63 obvod Praha 4, 

Praha-Kamýk 

Klinická logopedie - PaedDr. Věra 

Kopicová 

Mgr. Jana 

Skořepová 

64 obvod Praha 5 Carpe diem Bohemia s.r.o. - Centrum 

řeči a komunikace 

Mgr. Jitka 

Kaulfussová 

65 obvod Praha 5 Carpe diem Bohemia s.r.o. - Centrum 

řeči a komunikace 

Mgr. Nikola 

Chmelařová 

66 obvod Praha 5 Carpe diem Bohemia s.r.o. - Centrum 

řeči a komunikace 

Mgr. Natalie 

Vrbová 

67 obvod Praha 5 Carpe diem Bohemia s.r.o. - Centrum 

řeči a komunikace 

Mgr. Ivana 

Zoulová 

68 obvod Praha 5 Dětský domov Charlotty Masarykové Mgr. Magdalena 

Vosmiková 

69 obvod Praha 5 Fakultní nemocnice v Motole, ORL 

klinika, Foniatrické oddělení 

Mgr. Jitka 

Holmanová 

70 obvod Praha 5 Fakultní nemocnice v Motole, ORL 

klinika, Foniatrické oddělení 

Mgr. Michaela 

Crháková 

71 obvod Praha 5 Fakultní nemocnice v Motole, ORL 

klinika, Foniatrické oddělení 

Mgr. Zdena 

Jedličková 

72 obvod Praha 5 Fakultní nemocnice v Motole, ORL 

klinika, Foniatrické oddělení 

PaedDr. Dagmar 

Michejdová 

73 obvod Praha 5 Fakultní nemocnice v Motole, ORL 

klinika, Foniatrické oddělení 

PaedDr. Kateřina 

Voříšková 

74 obvod Praha 5 Klinická logopedie - Mgr. Petra 

Tabačíková 

Mgr. Petra 

Tabačíková 

75 obvod Praha 5 Klinická logopedie - PaedDr. Helena 

Kuchlerová 

PaedDr. Helena 

Kuchlerová 

76 obvod Praha 5 Klinická logopedie - PaedDr. Renata 

Cikánová 

PaedDr. Renata 

Cikánová 

77 obvod Praha 5 Klinická logopedie - PaedDr. Renata 

Cikánová 

Mgr. Markéta 

Knedlová 

78 obvod Praha 5 Klinická logopedie - PaedDr. Renata 

Cikánová 

Mgr. Pavla 

Legerská 

79 obvod Praha 5 Logopedická ambulance - Mgr. Eva 

Höslová 

Mgr. Eva 

Höslová 

80 obvod Praha 5 Logopedická ambulance - Mgr. Zdeňka 

Holoubková 

Mgr. Zdeňka 

Holoubková 



88 

 

81 obvod Praha 5 Logopedická ambulance - PaedDr. 

Lenka Horká 

PaedDr. Lenka 

Horká 

82 obvod Praha 5 Logopedie Anděl s.r.o. Mgr. Markéta 

Pavlíková 

83 obvod Praha 5 Logopedie Anděl s.r.o. Mgr. Veronika 

Kotinská 

84 obvod Praha 5 Nemocnice Na Homolce, Dětské 

oddělení - klinická logopedie 

PaedDr. Dana 

Kutálková 

85 obvod Praha 5 Nemocnice Na Homolce, Dětské 

oddělení - klinická logopedie 

Mgr. Kateřina 

Hrubantová 

86 obvod Praha 5 Rehabilitační klinika Na Malvazinkách Mgr. Andrea 

Krenželoková 

87 obvod Praha 5 Rehabilitační klinika Na Malvazinkách Mgr. Tereza 

Pakostová 

88 obvod Praha 5 Soukromá klinika LOGO s.r.o. PaedDr. Ilona 

Kejklíčková, 

Ph.D., MBA 

89 obvod Praha 5 Soukromá klinika LOGO s.r.o. Mgr. Iva 

Kučerová 

90 obvod Praha 5 Soukromá klinika LOGO s.r.o. Mgr. Barbora 

Svobodová 

91 obvod Praha 5 - 

Radotín 

Klinická logopedie - Mgr. Irena 

Šáchová 

Mgr. Irena 

Šáchová 

92 obvod Praha 5 

Anděl 

LOGOPEDICKÁ PORADNA 

LOGOPEDONLINE 

Mgr. Eva 

Kolesová 

93 obvod Praha 5 

Anděl 

LOGOPEDICKÁ PORADNA 

LOGOPEDONLINE 

Mgr. Agáta 

Hovadová 

94 obvod Praha 5, 

Stodůlky 

Talkagency s.r.o. PhDr. Monika 

Šulistová 

PhDr. Monika 

Šulistová 

95 obvod Praha 6 Ambulance klinické logopedie - 

Ústřední vojenská nemocnice Praha 

Mgr. Ivana 

Šemberová 

96 obvod Praha 6 Klinická logopedie - Mgr. Jana 

Kužílková 

Mgr. Jana 

Kužílková 

97 obvod Praha 6 Klinická logopedie - Mgr. Jitka 

Kozáková 

Mgr. Jitka 

Kozáková 

98 obvod Praha 6 Klinická logopedie - Mgr. Jitka 

Kozáková 

Mgr. Ilona 

Eichlerová 

99 obvod Praha 6 Klinická logopedie - Mgr. Renata 

Lukášová 

Mgr. Renata 

Lukášová 

100 obvod Praha 6 Klinická logopedie - PaedDr. Jaroslava 

Roubíčková 

PaedDr. 

Jaroslava 

Roubíčková 

101 obvod Praha 6 Logopedická ambulance - Mgr. 

Veronika Bílková 

Mgr. Veronika 

Bílková 
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102 obvod Praha 6 Ústřední vojenská nemocnice - 

Vojenská fakultní nemocnice Praha 

Mgr. Petra 

Citová 

103 obvod Praha 6 Ústřední vojenská nemocnice - 

Vojenská fakultní nemocnice Praha 

Mgr. Martina 

Pecková 

104 obvod Praha 7 AUDIOCENTRUM TV s.r.o. Mgr. Renata 

Číhalová 

105 obvod Praha 7 Klinická logopedická péče - Mgr. et 

MgA Markéta Hrubínová 

Mgr. et MgA 

Markéta 

Hrubínová 

106 obvod Praha 8 COMHEALTH, .s.r.o. Mgr.Bc Nicole 

Bayerová 

107 obvod Praha 8 Klinická logopedie - Mgr. Blanka 

Dvořáková 

Mgr. Blanka 

Dvořáková 

108 obvod Praha 8 Klinická logopedie - Mgr. Blanka 

Dvořáková 

PhDr. Kateřina 

Velemínská 

109 obvod Praha 8 Logopedická ambulance - Mgr. 

Kateřina Slezáková 

Mgr. Kateřina 

Slezáková 

110 obvod Praha 8 Logopedická ambulance - Mgr. 

Kateřina Slezáková 

Mgr. Hana 

Dusová 

111 obvod Praha 8 Logopedická ambulance - Mgr. 

Kateřina Slezáková 

Mgr. Eva 

Kamenčáková 

112 obvod Praha 8 Logopedická ambulance - PaedDr. 

Irena Vašatová 

PaedDr. Irena 

Vašatová 

113 obvod Praha 8 Logopedická ambulance - PaedDr. 

Irena Vašatová 

PaedDr. Irena 

Vašatová 

114 obvod Praha 8-

Libeň 

Klinická logopedie - Mgr. Iva 

Krčmářová 

Mgr. Iva 

Krčmářová 

115 obvod Praha 8-

Libeň 

Klinická logopedie - Mgr. Iva 

Krčmářová 

Mgr. Markéta 

Blažková 

116 obvod Praha 8-

Libeň 

Klinická logopedie - Mgr. Iva 

Krčmářová 

Mgr. Ivana 

Rainischová 

117 obvod Praha 8, 

Bohnice 

Psychiatrická nemocnice Bohnice-

Centrum psychomotorické rehabilitace 

Mgr. Ester 

Lochmanová 

118 obvod Praha 9 Ambulance klinické logopedie - 

PaedDr. Ester Fišerová, Poliklinika 

Vysočany 

PaedDr. Ester 

Fišerová 

119 obvod Praha 9 Ambulance klinické logopedie - 

PaedDr. Ester Fišerová, Poliklinika 

Vysočany 

Mgr. Jana 

Kycltová 

120 obvod Praha 9 Ambulance klinické logopedie - PhDr. 

Jana Schaeferová 

PhDr. Jana 

Schaeferová 

121 obvod Praha 9 Ambulance klinické logopedie - PhDr. 

Jana Schaeferová 

Mgr. et Mgr. 

Lucie Brabcová 

122 obvod Praha 9 Klinická logopedie - Mgr. Petra 

Kopecká 

Mgr. Petra 

Kopecká 
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123 obvod Praha 9 Klinická logopedie - PaedDr. Eva 

Jirutková 

PaedDr. Eva 

Jirutková 

124 obvod Praha 9 Klinická logopedie - PaedDr. Eva 

Jirutková 

PaedDr. Eva 

Jirutková 

125 obvod Praha 9 Klinická logopedie - PaedDr. Eva 

Jirutková 

Mgr. Tereza 

Polláková 

126 obvod Praha 9 Klinická logopedie - PaedDr. Eva 

Jirutková 

Mgr. Alena 

Tušlová 

127 obvod Praha 9 LogArte - klinická logopedie a 

arteterapie - Mgr. Lucie Krejčová 

Mgr. Lucie 

Krejčová 

128 obvod Praha 9 Logopedická ambulance - Mgr. Iveta 

Šťastná 

Mgr. Iveta 

Šťastná 

129 obvod Praha 9 - 

Prosek 

Klinická logopedie - Mgr. Milena 

Čámková 

Mgr. Milena 

Čámková 

130 obvod Praha 9 - 

Prosek 

Klinická logopedie - Mgr. Milena 

Čámková 

Mgr. Markéta 

Paroubková 

131 obvod Praha 9 - 

Prosek 

Klinická logopedie - Mgr. Milena 

Čámková 

Mgr. Hana 

Zaoralová 

132 obvod Praha 9 

Čakovice 

Ambulance klinické logopedie - Mgr. 

Radka Martínková 

Mgr. Radka 

Martínková 

133 obvod Praha 9 

Čakovice 

Ambulance klinické logopedie - Mgr. 

Radka Martínková 

Mgr. Helena 

Tatková 
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Příloha 4 

Ukázka informovaného souhlasu účastníka výzkumu (2 strany): 

Informovaný souhlas účastníka výzkumu 

Vážený pane, vážená paní, 

v souladu s etickými zásadami, které jsou spojené s realizací mého výzkumu na Pedagogické 

fakultě Univerzity Karlovy, Vás tímto žádám o souhlas s Vaší účastí. 

 

Název projektu: Postavení klinického logopeda: Aktuální stav a výzvy profese  

Řešitel projektu: Kamila Kostelníková; k.kostelnikova@gmail.com 

Název pracoviště: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Magdalény Rettigové 4 

Vedoucí práce: PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D.; mkotvova@email.cz 

Cíl výzkumu: Podat přehled, analyzovat a reflektovat aktuální stav logopedické intervence 

a profese klinického logopeda z pohledu klinických logopedů v Praze. 

 

Popis výzkumu:  

Ve výzkumu budou prováděny polostrukturované rozhovory s klinickými logopedy  

(s každým respondentem v rámci jednoho individuálního sezení), kteří byli zvoleni na 

základě pravděpodobnostního výběru z rejstříku AKL ČR. Z rozhovorů jsou pořizovány 

zvukové nahrávky sloužící k provedení kvalitativní obsahové analýzy. Výstupem výzkumu 

bude bakalářská práce doplněná příp. i publikací článku v odborném tisku.  

Z účasti na výzkumu nevyplývají respondentům žádná rizika, veškeré odkazy na jejich 

osobu budou při zpracování nahrávek anonymizovány. Původní nahrávky nebudou nikomu 

zpřístupněny a budou smazány bezprostředně po provedení přepisu. 

 

 

………………………………………………………………………………. 

Datum a podpis řešitele projektu 
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Prohlášení a souhlas účastníků s jejich zapojením do výzkumu 

 

Prohlašuji, že souhlasím s účastí na výše uvedeném výzkumu. Kamila Kostelníková mne 

informovala o podstatě výzkumu a seznámila mě s cíli, metodami a postupy, které budou při 

výzkumu používány, stejně jako s výhodami a riziky, které pro mne z účasti na výzkumu 

vyplývají.  

Souhlasím s tím, že všechny získané údaje budou anonymně zpracovány a použity pro účely 

vypracování bakalářské práce. 

Měl(a) jsem možnost si vše řádně, v klidu a v dostatečně poskytnutém čase zvážit. Měl(a) 

jsem možnost zeptat se na vše podstatné a potřebné. Na tyto dotazy jsem dostal(a) jasnou 

a srozumitelnou odpověď. 

Prohlašuji, že beru na vědomí informace obsažené v tomto informovaném souhlasu a 

souhlasím se zpracováním údajů v rozsahu, způsobem a za účelem specifikovaným v tomto 

informovaném souhlasu. 

Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout účast ve výzkumu nebo svůj souhlas kdykoli 

odvolat bez jakéhokoliv postihu. 

 

Jméno a příjmení účastníka: ………………………………………………………………………………. 

 

Datum a podpis účastníka: ………………………………………………………………………………. 
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Příloha 5 

Doslovný přepis ukázkového rozhovoru (R01=respondent; T=tazatel): 

T: Nejdříve se podíváme na základní informace o Vás. Kolik máte let a jak dlouho děláte 

v praxi klinického logopeda? 

R01: Ježiš to musím spočítat. Takže let mám ***26 (pozn. autora: 40–50 let), takhle, takže 

téměř ***, a logopedii dělám od roku *** (pozn. autora: cca 20 let). 

T: Jaké máte vzdělání, to znamená studijní program a obor? 

R01: Mám vystudováno přímo obor klinická logopedie na Pedagogické fakultě v Olomouci 

a potom mám atestaci v oboru klinická logopedie.  

T: A jste spokojená s úrovní získaného vzdělání? Např. s poměrem teorie a praxe. 

R01: Asi jako v zásadě ano. Dneska už to hodnotím asi jako jinak po těch letech, než jsem 

to hodnotila bezprostředně po té vysoké škole, takže v zásadě asi ano. Tím že prostě my jsme 

byli vlastně druhým rokem otevřený tenhleten obor, takže něco jako ještě asi úplně nebylo 

tak, jak by mohlo být, že ještě úplně ta koncepce nebyla, že asi úplně nevěděli, co všecko 

bychom měli mít nebo neměli mít. Samozřejmě takže něčeho by asi mělo, v rámci té teorie, 

mohlo být víc, praxe by taky tenkrát mohlo být víc, ale my jsme měli vlastně souvislou 

logopedickou praxi, měli celý jeden semestr, a pak jsme měli ještě surdopedickou a to bylo 

asi, asi měsíc.  

T: Co Vaše profesní historie? 

R01: Nejdříve jsem po absolvování byla zaměstnaná v logopedické ambulanci na 

poliklinice, poté jsem změnila pracoviště, přestěhovala jsem se sem, do Prahy, tam jsem byla 

taky zaměstnaná jako klinický logoped v zařízení, kde byla foniatrie, ORL a kde byl i 

logopedický stacionář, a potom od té doby mám svoji logopedickou ambulanci.  

K. Jaká je Vaše motivace k vykonávání profese?  

R01: Jako co mě k tomu vedlo? 

                                                 
26 Text označený „***“ je vynechán kvůli zachování anonymity respondenta a případně doplněn poznámkou 

autora o přibližném údaji. 
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T: Co Vás k tomu vedlo a co Vás pohání i teď dělat tuto profesi. 

R01: Co mě k tomu vedlo… Jako studovat klinickou logopedii, to byla taková jakoby 

z nouze ctnost, protože, chtěla jsem asi jako jít na pedagogickou fakultu, ale nechtěla jsem 

úplně klasické učitelství, takže nic jiného mi v podstatě z té pedagogické fakulty nezbylo. A 

přiznám se, že jsem úplně nevěděla, do čeho jdu. Takže to nebylo, že bych šla studovat 

s cílem „já chci být klinický logoped a vím co to znamená“, takže to ne. 

T: A jakou máte motivaci teď, když tuto profesi vykonáváte? 

R01: No to nevím, jak bych to řekla (smích). Samozřejmě teď už je to jako po těch letech 

jiné, ale je to jako pořád zajímavé v tom, že pořád se člověk učí, protože každý klient, ať už 

dítě nebo dospělý, je prostě jiný a nikdo Vám úplně nezapadá do nějakých tabulek, do 

nějakých učebnicových příkladů, takže je to takové jako… pořád je to pestré a pořád je to 

hodně variabilní a pořád je potřeba se něčemu učit. 

T: Mohla byste zmínit ještě nějaké přínosy, které pro Vás a pro společnost logopedická 

profese vytváří? 

R01: No pro společnost – já myslím, že když se člověk zaposlouchá do jakékoliv třídy 

mateřské školy nebo 1. třídy na základní škole, tak si myslím, že je hnedka jasné, že jako 

adeptů na klienty klinické logopedie je stále mnoho, navíc jich stále jakoby přibývá, protože 

si myslím, že doba je hodně rychlá, ty děti dneska… Když vezmu ty dětské klienty, tak ty 

děti dneska ve 3 letech umí ovládat mobilní telefon, tablet, ale podle mě ta nervová soustava 

není tak zralá, ta nevyspívá tak rychle, že ty děti to pak nezvládají někde v něčem jiném. 

Protože ta řeč je tak složitý výkon, že to je nejčastěji řeč, která to odnáší. Navíc přibývá i 

neurologických pacientů jako jsou po mozkových příhodách, kteří jakoby pořád mládnou. 

Není to jakoby prostě záležitost dneska jenom seniorů, ale je to záležitost čím dál mladších 

lidí.  

T: Mohla byste ještě zmínit nějaké přínosy pro Vás? 

R01: No to nevím. Kromě toho že mě to živí, tak… Jako asi nemůžu říct, že bych byla jako 

tak na tom morálně dobře, že bych řekla, že mě to úplně jako naplňuje a obohacuje. Prostě 

to asi ne. Prostě je to pro mě zdroj obživy. 
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T: Jaké jsou důvody k tomu, že jste si vybrala specializaci klinické logopedie? Proč 

nepůsobíte třeba v jiném resortu? 

R01: To je to, co jsem před chvilkou jakoby říkala, že jsem chtěla tu pedagogickou školu, 

protože moje maminka byla učitelka na 1. stupni, akorát jsem nechtěla úplně učit. Navíc tam 

tenkrát byly přijímačky jako talentovky z hudebky, výtvarky, z těláku, což jsem věděla, že 

nedám.  

T: Měla jsem na mysli, proč jste se neubrala v logopedii směrem k jinému resortu, třeba 

školství.  

R01: Protože jsem asi zcela náhodou vybrala obor klinická logopedie, a to byl zvolený obor 

už pro zdravotnictví. Ne aby odtamtud šli lidi do školství. Ti, co šli do školství, měli spíš 

speciální pedagogiku jako takovou a v ní možná nějak jako se specializovali na logopedii, 

ale tím, že my jsme byli přímo obor klinická logopedie, tak to byl obor přímo pro 

zdravotnictví.  

T: Jaký máte pohled na zařízení v soukromém a státním sektoru v klinické logopedii? Vy 

pracujete vlastně v soukromém sektoru, zmínila byste nějaké výhody a nevýhody? 

R01: Výhody a nevýhody, no… Velkým plusem pro mě je, že tím, že mám ambulanci, že si 

v podstatě můžu pracovat v uvozovkách „jak chci“, jak já si stanovím ordinační dobu, 

takovou ji prostě budu mít. Samozřejmě tam jsou předepsaný nějaký jako počet hodin a 

odkdy dokdy v rámci smluv s pojišťovnama, ale jinak tak, jak si to zorganizuju, tak to mám. 

Takže taková jistá volnost oproti klasickému zaměstnaneckému poměru.  

T: Viděla byste nějaké mínus na tom, že pracujete v soukromé sféře? 

R01: Trošku jako člověk je odtržený od těch ostatních spolupracujících oborů, tzn. když 

jsem tenkrát pracovala v tom stacionáři, tak tam byl foniatr, byl tam psycholog, to znamená, 

že jakoby možnost konzultace nějakých případů byla snazší, než je to teda teď.  

T: Teď se soustředíme na 2. okruh rozhovoru, který se týká logopedické intervence. A mě 

by zajímalo, co Vám zabere nejvíce času z hlediska typu agendy, jaké je Vaše pracovní 

vytížení? 
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R01: Tak jako nejvíc času je ta samotná práce s tím klientem a k tomu patří i ta 

administrativa, ale jako nejvíc času z toho je opravdu ta práce s tím klientem samotným a 

k tomu je přidružená ta administrativa, ale ta není taková, že by člověku zabírala prostě 50 

procent. Je to taková jedna pětina.  

T: Takovéto rozvržení Vám vyhovuje? 

R01: Více méně ano. 

T: Mohla byste specifikovat Vaši klientelu, z hlediska věku, řečového narušení? 

R01: Momentálně mám asi 99 procent dětí. A to jedno procento je v současné době asi jeden 

dospělý pacient. U těch dětí jsou to vývojové poruchy řeči, ať už opožděný vývoj řeči, 

vývojová dysfázie, a potom poruchy artikulace. Něco málo tam jsou poruchy plynulosti, ve 

smyslu balbucies, ale i tumultus. No a u těch dospělých je to afázie.  

T: A jaký je přibližný počet klientů, které máte? 

R01: Ježiš, tak to Vám neřeknu, to jsem si měla včera spočítat, jsem dělala statistiku na 

pojišťovnu. Tak já nevím, no. Takhle, já pracuju na částečný úvazek, že se dělím s kolegyní, 

že jsme tady dvě a tohle máme jeden celý úvazek, jo. Já dělám v podstatě něco málo přes 

třetinu a ona dvě třetiny dělá ten zbytek do toho úvazku. 

T: Jak byste zhodnotila komunikaci s klienty? 

R01: Komunikace s klienty je asi víceméně dobrá. Tím, že mám velkou většinu těch dětí, 

tak komunikuju jak s dítětem, tak komunikuju i s rodičem. To znamená že nejdříve člověk 

pracuje s tím dítěte a tady jakoby něco zkoušíme a dítě dostává práci na cvičení domů, to 

znamená že je potřeba to tomu rodiči vysvětlit.  

T: Takže rodič tady bývá přítomen? 

R01: Rodič je tady vždy, je to jako mizivé procento případů, kdy tady třeba to dítě s rodičem 

úplně nepracuje tak, jak by mělo, takže rodič čeká venku, ale i když rodič čeká venku, pak 

přijde a já znova vysvětlím, ukážu, co jsme dělali, co mají dělat a jak to mají dělat. 

T: Máte nějakou zpětnou vazbu? 
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R01: Já se teda jakoby vždycky ptám, jak to šlo, oni teda většinou… jsou rodiče, kteří se 

teda jako přiznají, že doma necvičili s dítětem tak, jak měli, jsou rodiče, kteří to nepřiznají. 

Jsou rodiče, kteří řeknou – „tohle, tohle nám nešlo“, jsou rodiče, kteří neřeknou nic. 

T: Jaká je podle Vás disciplinovanost Vašich klientů, dodržují například sjednané schůzky? 

R01: Velká většina chodí pravidelně, pokud nepřijdou, tak se omluví, najdou se i tací, kteří 

třeba úplně disciplinovaní nejsou a je to takové, že rodiče, kteří tady dávají pozor, třeba 

někdo si k tomu ještě píše svoje vlastní poznámky, ale že jich je velmi málo. Pak jsou tady 

rodiče, kteří tady sedí a dělají si něco na mobilním telefonu, takže úplně jako neregistrujou, 

co dělá. 

T: A jaká skupina tedy převažuje? 

R01: Převažují ti spolupracující. 

T: Dobře. Další otázkou je, jaká jsou specifika lokality a zázemí Vašeho pracoviště? Jak 

byste specifikovala svoji ambulanci? 

R01: V podstatě specifika tady nejsou asi žádná, je to soukromá ambulance, máme prověřené 

spolupracující obory, mám kontakt na klinickou psycholožku, protože je to má bývalá 

kolegyně, mám kontakty na foniatra, protože jsou opět moje bývalé kolegyně, mám kontakty 

na neurology, když potřebuju, tak je tam posílám.  

T: A z hlediska lokality? 

R01: Jsem spokojená, mám dostatek klientů, je tady všude kolem spousta dětí, je velký 

zájem, už teďka musím odmítat. Už nemám tu kapacitu.  

T: Z hlediska metod – nebudu se ptát na konkrétní metody, ale zajímalo by mě, jak s nimi 

pracujete. Z jakého zdroje přijímáte metody, které používáte, máte nějaká kritéria pro přijetí 

metod? 

R01: Vždycky je to nějaká osobní zkušenost. Když se člověk k něčemu dostane, tak si to 

vyzkouší a zjistí, že mu to třeba vyhovuje nebo mu to nevyhovuje, nefunguje to a pak je 

nepoužívá. Je to všecko osobní zkušenost. 

T: Používáte nějaké standardizované metody? 
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R01: Třeba. 

T: A modifikujete je nějak? 

R01: Asi, asi ano. Protože jak jsem říkala, nikdo nefunguje úplně prostě podle tabulek a nedá 

se úplně přesně zaškatulkovat. Každé dítě je jiné, každé reaguje trochu jinak, ať už to vezmu, 

když to budu říkat konkrétně, na konkrétních postupech, pro vyvozování hlásek, jsou děti, 

kdy jeden způsob u někoho funguje a někoho to naprosto nefunguje. Takže si to musí tak 

jako trošičku třeba jako uzpůsobit jinak. Je to všecko prostě na základě osobní zkušenosti. 

T: Jak si klienti osvojují používané metody?  

R01: Zaleží na tom, jak jim to člověk vysvětlí a podá a záleží, jak oni doma s tím potom 

pracujou.  

T: Jakým způsobem zjišťujete, že jsou ty metody efektivní?  

R01: Jestli mi to jde a vidím, že ten klient jako profituje z toho, je tam ten postup, anebo ne. 

Jestli se mi s tím pracuje i dobře, jestli to je třeba něco, co je pro mě časově náročné, příprava 

je náročná, materiálově je to náročné. Materiálově to může být náročné i v tom, abych já 

zase to těm rodičům předala dál, takže nemůžu jim prostě fotit stohy nějakých papírů a 

materiálů, takže i to jako je… 

T: Z hlediska administrace metod – v jaké podobě, formě jsou využívané nejčastěji? 

R01: Částečně elektronicky, ale velká většina spíš papírově. 

T: Takže klienti pracují hlavně s papírovými pomůckami? 

R01: Já si myslím, že té elektroniky mají doma dost, takže není úplně potřeba ji využívat. 

T: Takže teď se podíváme na 3. okruh, a to jsou možnosti odborného růstu a zajištění 

profesní stability. Jaké máte možnosti dalšího vzdělávání, jaké využíváte? 

R01: My se jako musíme celoživotně vzdělávat, teď to teda jako trošku stopli, dřív jsme měli 

za každý kurz počet kreditů a museli jsme za každé období nasbírat určitý počet kreditů, to 

se teď zase nějak stoplo. Nicméně – musíme se dál vzdělávat. 

T: Mohla byste být konkrétní? 
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R01: Jsou kurzy, které organizuje sama AKL, jsou kurzy, které organizuje institut 

postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a jsou kurzy, které organizují jiné subjekty, ale 

které mohou být určené i pro klinické logopedy.  

T: A vy sama se těchto kurzů účastníte? Využíváte nějaké další formy vzdělávání 

k odbornému růstu? 

R01: Ano. Máme i konference, které organizuje AKL vždycky každý rok, jednou za rok.  

T: Co supervize a intervize – máte tu možnost? Vy jste říkala, že máte ordinaci napůl 

s kolegyní a máte kontakty v dalších odborných kruzích, máte tedy možnost nějakých 

pravidelných supervizí, intervizí? 

R01: Pravidelně ne, spíš jako je to nárazově, když si někdy nevíme s něčím rady, tak si 

navzájem třeba poradíme, ale není to tak, že bych si volala někoho, aby se na mě podíval a 

řekl mi… 

T: Poskytuje supervizi AKL? 

R01: Úplně ne. Je to jen v rámci předatestační přípravy, tam ano, tam musí mít člověk svého 

garanta, jakoby svého školitele, ale poté, co už má atestaci a vlastně je to označeno jako že 

může pracovat bez odborného dohledu, tak pak už nad sebou nikoho nemá.  

T: A přivítala byste více supervize nebo intervize, nějaké možnosti pravidelného scházení? 

R01: Asi ne. 

T: Z hlediska profesního růstu – máte nějakou vizi nebo možnosti nějak dál růst? 

R01: Tak ty možnosti jsou takové, jakože v podstatě takové to nejvyšší možné vzdělání je 

vysokoškolské, je tam ta atestace, a pak je to pouze nějaký jakoby akademický titul. To 

znamená PhD. Nebo ještě to klasické PhDr. Jednu dobu jsem o tom přemýšlela, ale spíš 

z nějakých časových důvodů jsem se do toho ještě jako nepustila. Někde to tam jako mám, 

ale je to vyloženě jen osobní záležitost, ale není to nic, co už by člověk jako musel 

absolvovat. 

T: V jakém pracovním vztahu jste se svou kolegyní tady v ambulanci? 

R01: Já jsem její zaměstnavatel. 
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T: Posledním tematickým okruhem jsou limity této profese a také prestiž profese. Začneme 

těmi limity – jaké můžou být pro Vás nebo i další klinické logopedy překážky, limity 

v profesi? 

R01: Mě takhle jako nic moc nenapadá, co by mohlo být překážkou.  

T: Něco, co vám třeba komplikuje práci? Co by bylo dobré změnit? 

R01: No, ta byrokracie je taková, no… Jo, je to tam trošku. Někdy bývá taková složitější 

komunikace s pojišťovnami nebo vůbec, když člověk pracuje jako OSVČ, tak občas ten stát 

hází těm lidem klacky pod nohy. Ale jinak tam v podstatě asi žádné limity nejsou.  

T: Zažíváte nějaké stresové situace? 

R01: Tak jednak, že je to práce, že těch klientů je hodně. Ale to záleží na tom, jak si to člověk 

zorganizuje, žejo. Když si řekne „ne, nebudu jich tolik brát“, tak jich tolik nemusí brát. 

Jediné, co jsou trošku ty rizika toho, že člověk pracuje sám na sebe, tak je ten způsob jako 

úhrady ze stran pojišťoven. Že pojišťovny, dřív jsme nebyli ničím omezeni, co člověk 

vykázal, udělal, to dostal zaplaceno. Teď ne, teď oni mají podle výkonu 2 roky zpátky určitý 

jako limit, a ten člověk by jako neměl přesáhnout, protože když to přesáhne, tak to stejně ta 

pojišťovna nezaplatí. Takže je potřeba si trošku hlídat prostě, kolik toho jako pracuje, 

protože pak se může stát, že jako pracuje, ale pracuje zadarmo. Akorát je blbé, že se to 

nedozví člověk v tu chvíli, kdy pracuje, ale to se dozví zpětně, třeba někdy koncem března, 

koncem teď asi možná dubna, se dozvím, že třeba příští rok jsem sice hezky pracovala, ale 

pěkně „nazdar“ jako a ty peníze, které mi zaplatili budu muset třeba část z nich vrátit, protože 

jsem přešvihla nějaké limity, které jsem měla. Neovlivním prostě, kolik mi přijde nových 

klientů, neovlivním, jaké mi přijdou diagnózy, takže se to tak trošku jako i špatně odhaduje. 

Takže to může být takové jako trošku stresující, jo. Jakože jestli člověk teda dostane nějaký 

ty peníze. 

T: A měla byste tedy nějaký návrh, jak by se toto dalo zlepšit? 

R01: No měla bych návrh ten, že to, co udělám, to dostanu zaplaceno. Jakože nikdo mi 

nebude diktovat částku dejme tomu, nevím, vymyslím si částku, 50 tisíc na měsíc od jedné 

pojišťovny na měsíc. Prostě co udělám a udělám to správně, aniž bych si, dejme tomu, 

připisovala nějaké body navíc, tak to, co udělám, dostanu zaplaceno. 
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T: Pocítila jste někdy, že by vám hrozilo riziko vyhoření? 

R01: Asi jako se to může stát, no, to jako taky souvisí s tím, jak se poskládají dejme tomu ty 

diagnózy. A zase – jak si to člověk udělá, tak to má. Když by si člověk víc hlídal, že třeba 

nebude mít za sebou 7 „r“, v rámci dyslálie, což je furt pak dokolečka, že jo, ale dá si to 

pestré nebo si nenaobjedná dejme tomu nějaké těžší vývojové vady jako dysfázie nebo, jako, 

nějaké děti s autismem, jako že by to bylo hodně vyčerpávající, ale když si to rozvrhne 

rovnoměrně, tak to potom jde. Ale je to práce s lidma a každá práce s lidma je těžká. Jsou 

lidi, se kterýma se komunikuje dobře, jsou dospělí, kde ta komunikace nejde a líp se domluví 

s tím dítětem. Takže prostě jsou to rizika těch povolání, které pracují s lidma.  

T: A u Vás konkrétně jste to někdy zažila nebo pociťujete? Setkala jste se s tím u svých 

spolupracovníků? 

R01: No jako asi by to hrozilo, kdyby člověk… Já nepracuju 5 dní v týdnu, že jo. Takže je 

to trošku jiné. Kdybych opravdu pracovala 5 dní v týdnu a fakt že naplno a denně měla dejme 

tomu 8 hodin opravdu té práce, tak je to takové těžké.  

T: A u spolupracovníků jste se s tím setkala? Že by si toho někdo dal na sebe až moc a pak 

to tolik nezvládal? 

R01: Asi ne. I když jako jo, on se to potom může projevit jako nějaká psychosomatická 

nemoc, že to tělo si pak zareaguje po svém a jako končí to nějakou nemocí, ale nevím, jestli 

to bylo teda jednoznačně tím, že by ten člověk byl přepracovaný. 

T: Jak vnímáte, jakou mají kliničtí logopedové společenskou prestiž? 

R01: No úplně že by měli nějakou valnou ne jako. My máme vlastně spolupracovat s lékaři 

a oni nás ne vždycky ti lékaři třeba berou, jo. Že když prostě děláme ve zdravotnictví, ale 

nejsme lékaři, když by za mnou ještě ti rodiče přišli dříve, než půjdou k obvodnímu nebo 

jako k pediatrovi… Já potřebuju, aby měli doporučení od pediatra a oni jsou jakoby 

obráceně. Řeknou „my jsme byli tady a oni nám jako doporučili, abychom začli tady“. On 

ten pediatr někdy nerad nese, jo, že on není ten první, kdo řekl: „vy už musíte jít ke 

klinickému logopedovi“. Takže někdy tak trochu narážíme, že jsme ve zdravotnictví, ale 

nemáme to postavení jako lékaři. No a lidi – jak kdo. Někdo nás bere jako… oslovuje jako 
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paní doktorka, já říkám „já nejsem paní doktorka“, někdo to bere, že jsme jako učitelé, někdo 

tak jako… různě. 

T: Napadlo by Vás, co by mohlo pozvednout prestiž této profese? Zejména mezi odbornou 

komunitou? 

R01: Že budeme prezentovat obor jako takový. Prostě adekvátně, odborně. Že to nebude 

jenom to „tdtdtd“, ale i jiné odborné záležitosti. Ale já si myslím, že se to jako zlepšilo. Že 

už máme v řadách takové jako hodně akční kolegyně, které to tak jako prezentují mediálně, 

takže ten obraz se tak jako zlepšil. 

T: Myslíte, že na to mohou mít vliv i různé akce organizací? Třeba právě konference, … 

R01: No, konference, ty jsou takové jako více méně interní, jo. Jako samozřejmě chodí nám 

tam přednášet i jiní odborníci než kliničtí logopedové, ale o těch konferencích se tak nějak 

jako nikde mezi veřejností neví. To jsou spíše takové ty naše interní akce. Ale spíš takové ty 

akce, kdy se mluví v novinách, v televizi, v rámci nějakých pořadů „Sama doma“, „Dobré 

ráno“ s ČT, kde vždycky tam někdo jde a o té logopedii mluví. Takže takhle spíš asi. 

T: Myslíte si, že by se klinická logopedie měla studovat na Pedagogické fakultě? 

R01: O klinické logopedii se už mluví, že by se studovala v rámci lékařské fakulty, akorát 

se to ještě nepodařilo úplně prosadit, protože není jednoduché vytvořit tu koncepci toho 

oboru a sehnat si všecky ty odborníky, kteří tam budou v rámci tohohle toho přednášet, takže 

ano, ty snahy tady jsou už dlouho, ale zatím to ještě není. 

T: Myslíte si, že by to bylo přínosné, kdyby se to prosadilo? 

R01: Asi jo. Ono jako část těch lidí i pracuje v nemocnicích, ať už to jsou prostě neurologické 

kliniky, jsou i třeba na psychiatrických odděleních, takže asi jo. Nebylo by to od věci.  

T: Ještě poslední otázka – napadlo Vás ještě něco dalšího, co Vám práce přináší kromě platu? 

R01: To nevím. Fakt nevím, co by bylo jako pro mě přínos. Jako pro mě přínosem je to, že 

jako nikdo mi nebude házet klacky pod nohy, nebude mě omezovat, ať už ta pojišťovna, 

nebude mě omezovat stát, nějakýma papírovýma blbostma alias GDPR třeba že jo, které je 

jako úplně zbytečné podle mě, to je takové jako zatěžující. Že prostě když si budu moct dělat 
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svobodně tu svoji práci, tak jak já se rozhodnu, tak jak já si myslím, že je správné a potřebné, 

tak to bude supr. 

T: A tu možnost máte? 

R01: Plus mínus jo. 

T: Napadá Vás ještě něco, co byste chtěla zmínit nebo co tu ještě nezaznělo a mělo by? 

R01: Asi ne.  

T: Tak já Vám moc děkuju za rozhovor. 
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Příloha 6 

Odpovědi respondentů zařazené do jednotlivých výzkumných otázek: 

Odpovědi respondentů na výzkumnou otázku 1 (VO1): V jakých oblastech kliničtí 

logopedové vnímají hlavní přínosy a limity své profese? 

VO1: V jakých oblastech kliničtí logopedové vnímají hlavní přínosy a limity své 

profese? 

Respondent R01 

Téma Subtéma Odpověď 

Přínosy 

profese 

Přínosy pro 

klinického logopeda 

zdroj obživy 

Přínosy pro 

společnost 

klinické logopedie je potřeba – nárůst klientely 

Limity 

profese 

Konkrétní limity 

trochu byrokracie; složitější komunikace s 

pojišťovnami – limity od pojišťoven; GDPR je 

zatěžující 

Pociťování limitů v podstatě žádné velké limity nejsou 

Návrhy na zlepšení 

stavu 

za práci dostat zaplaceno, zrušit limity od 

pojišťoven; nezatěžování administrativou (GDPR), 

aby mohla dělat svobodně práci 

Porovnání 

rezortů a 

sektorů 

Rezort zdravotnictví x 

Rezort školství x 

Soukromý sektor volnost v organizaci své práce  

Státní sektor 
možnost konzultace je snazší, menší izolace od 

ostatních spolupracujících oborů 
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VO1: V jakých oblastech kliničtí logopedové vnímají hlavní přínosy a limity své 

profese? 

Respondent R02 

Téma Subtéma Odpověď 

Přínosy 

profese 

Přínosy pro 

klinického logopeda 

x 

Přínosy pro 

společnost 

jedinec s kvalitně rozvinutou řečí je cennější pro 

společnost 

Limity 

profese 

Konkrétní limity 

profese bere hodně času (když se tomu člověk plně 

věnuje); vysoké nájmy ambulance (centrum Prahy); 

absence něčeho zastřešujícího, co by vědecky vedlo 

obor, chybí výzkumy, výzkumná pracoviště; limit 

finanční (oproti nemocnicím nemá finance na 

přístrojové vybavení) 

Pociťování limitů pořád jsou nějaké limity 

Návrhy na zlepšení 

stavu 

zaštiťující logopedický ústav, kde by se dělaly 

výzkumy, průzkumy, metody 

Porovnání 

rezortů a 

sektorů 

Rezort zdravotnictví více pravomocí 

Rezort školství 
nehrozí tolik riziko vyhoření, ale školní log. mají 

málo pravomocí 

Soukromý sektor volnost v organizaci své práce  

Státní sektor 
méně práce oproti soukromé ambulanci; lepší 

vybavení (mají na to finance) 
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VO1: V jakých oblastech kliničtí logopedové vnímají hlavní přínosy a limity své 

profese? 

Respondent R03 

Téma Subtéma Odpověď 

Přínosy 

profese 

Přínosy pro 

klinického logopeda 

smysluplnost; pokora k životu; opravdovost; láska k 

našemu jazyku 

Přínosy pro 

společnost 

důležité pro jedince, aby mohli vyjádřit potřeby, 

přání 

Limity 

profese 

Konkrétní limity 

pojišťovny si dělají, co chtějí – největší limity dává 

pojišťovna, tyto limity pak omezují péči; pečovatelská 

dokumentace – sesterská práce, ne logopedická 

Pociťování limitů je to o osobnostním nastavení; překážky překonává 

Návrhy na zlepšení 

stavu 

někteří KL nemají smlouvy s pojišťovnami; každý by 

měl začít u sebe a dělat tu práci poctivě 

Porovnání 

rezortů a 

sektorů 

Rezort zdravotnictví práce v nemocnici, výhoda všech kompetencí 

Rezort školství 
 více času pro osobní život; více peněz v systému; ale 

méně kompetencí; není takový psychický nápor 

Soukromý sektor 
vyšší plat, ale zároveň to stojí více energie; více 

papírování; nejistota 

Státní sektor 

výhoda jistoty – kolektivu, komplexní přistup ke 

klientovi; na druhé straně větší nápor, vyšší riziko 

syndromu vyhoření 
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VO1: V jakých oblastech kliničtí logopedové vnímají hlavní přínosy a limity své 

profese? 

Respondent R04 

Téma Subtéma Odpověď 

Přínosy 

profese 

Přínosy pro 

klinického logopeda 

spolupráce s dětmi a dospělými; má ráda komunikaci 

jako takovou; dobrý pocit při úspěšnosti péče 

Přínosy pro 

společnost 

x 

Limity 

profese 

Konkrétní limity 

pojišťovny nedávají moc smlouvy; zahlcenost prací; 

jednání s pojišťovnami je zátěžové; není ideální, že 

někteří KL dělají všechno (měli by se specializovat); 

není dostatečně odměněná za práci s cizinci; špatné 

hrazení; chybí postihy za absenci klienta, logoped tak 

nedostane zaplaceno 

Pociťování limitů ano, je jich hodně 

Návrhy na zlepšení 

stavu 

cizinci by za péči (i když mají péči hrazenu 

pojišťovnou) měli platit přípatek, měly by se ošetřit 

neomluvené absence 

Porovnání 

rezortů a 

sektorů 

Rezort zdravotnictví 
větší pravomoce než školní log., více informací o 

dítěti 

Rezort školství x 

Soukromý sektor x 

Státní sektor x 
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VO1: V jakých oblastech kliničtí logopedové vnímají hlavní přínosy a limity své 

profese? 

Respondent R05 

Téma Subtéma Odpověď 

Přínosy 

profese 

Přínosy pro 

klinického logopeda 

jsou vidět výsledky; má to smysl; nedělá to zbytečně 

Přínosy pro 

společnost 

vliv na začleňování člověka do společnosti; přínos 

pro jedince i okolí 

Limity 

profese 

Konkrétní limity 
pojišťovna neposkytla smlouvu (přitom v okolí je 

málo logopedů a zájem o služby je veliký), 

Pociťování limitů 

v Praze se nové smlouvy moc nevypisují; 

neorganizovaná předatestační příprava – kurzy, 

které se musí splnit, mají omezenou kapacitu, 

přihlašování se musí udělat v tu chvíli vypsání kurzů, 

jinak se tam člověk nedostane; 

Návrhy na zlepšení 

stavu 

málo akreditovaných zařízení, která jsou navíc 

přeplněná pro stáže; 

Porovnání 

rezortů a 

sektorů 

Rezort zdravotnictví stáže si hradí sami stážisti 

Rezort školství 
ano, v rámci pojišťovny a neorganizovanosti 

předatestační přípravy 

Soukromý sektor 

větší organizovanost předatestační přípravy; při 

vypisování kurzů v rámci předatestační přípravy – 

posloupnost kurzů, hierarchie  

Státní sektor 

AKL se snaží přemluvit pracoviště, aby si akreditaci 

zařídily (s tím pak ale přichází problém – mnoho 

stážistů) – návrh – organizace přípravy jako na VŠ 

(systém prerekvizit) 
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VO1: V jakých oblastech kliničtí logopedové vnímají hlavní přínosy a limity své 

profese? 

Respondent R06 

Téma Subtéma Odpověď 

Přínosy 

profese 

Přínosy pro 

klinického logopeda 

práce v týmu; multidisciplinarita; práce ji živí 

Přínosy pro 

společnost 

x 

Limity 

profese 

Konkrétní limity 

časové limity – KL je personálně podhodnocená, 

nápor klientů je enormní, musí se tedy dělat nějaké 

kompromisy, nelze se každému věnovat naplno;  

Pociťování limitů 

organizační limity zvnějšku – pojišťovny, hodně ji 

tíží, že mají v ambulanci dané limity, které určují, co 

mohou vykázat, byť je těch pacientů mnohem víc a 

práce je také uděláno mnohem více; tlak na 

logopedy, aby přijímali pacienty x práci navíc jim 

pojišťovny nezaplatí 

Návrhy na zlepšení 

stavu 

x 

Porovnání 

rezortů a 

sektorů 

Rezort zdravotnictví 
jednání s pojišťovnami – nastavení takové, aby to 

vyhovovalo oběma stranám je ale náročné 

Rezort školství x 

Soukromý sektor x 

Státní sektor 

tlak na body a rovná čísla; náročná komunikace s 

pojišťovnami týmová spolupráce; nemusí řešit 

smluvní vztahy s pojišťovnou; složitý schvalovací 
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proces v nemocnici, když se něco kupuje, zařizuje; 

menší tlak na přímou práci s klienty, je v nemocnici 

více svým pánem; má ale určitý platový strop 

 

VO1: V jakých oblastech kliničtí logopedové vnímají hlavní přínosy a limity své 

profese? 

Respondent R07 

Téma Subtéma Odpověď 

Přínosy 

profese 

Přínosy pro 

klinického logopeda 

- 

Přínosy pro 

společnost 

x 

Limity 

profese 
Konkrétní limity 

doba jde dozadu – kladou se vysoké nároky na 

ambulance; problémy ambulancí řeší SAS, nikoliv 

AKL, ta řeší hlavně odborné záležitosti; 

celospolečenský problém – zdravotnictví přeje více 

nemocnicím než ambulantním specialistům 

(finančně), na ambulance zbyde méně peněz; absence 

kvalitních testů; AKL – komunikace je těžkopádná, 

mají od nich nedostatek informací; konkrétní limity: 

KL jsou zahlceni prací a velkou klientelou, nemají 

čas, dopisují karty; už se neškolí v AKL – do kurzu se 

totiž nedostane kvůli omezené kapacitě; práce je 

hodně navíc, pracuje po víkendech; časově hodně 

náročné, kus osobního života dává do práce, když se 

to dělá pořádně; chybí dané normy, standardizace 

(testy, diagnostické nástroje atd.) – každý si to dělá 

po svém, na koleni 
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Pociťování limitů x 

Návrhy na zlepšení 

stavu 

AKL by mělo více zajišťovat odbornost: kvalitní 

kurzy, které by nebyly tak drahé; využít peníze z AKL 

pro mladé začínající logopedy, aby mohli vycestovat 

na zahraniční stáže a pak o tom přednášet; finanční 

podpora kvalitních diplomek, které směřují do praxe 

– překládání testů a ověřování, vymýšlení pomůcek; 

AKL by mělo snížit členské příspěvky, dotovat kurzy, 

zvýšit odbornost; uvítala by vznik logopedické kliniky 

či ústavu, kde by byla možnost konzultací 

Porovnání 

rezortů a 

sektorů 

Rezort zdravotnictví x 

Rezort školství x 

Soukromý sektor 

je zaměstnavatelem, tudíž více povinností (podávání 

daňových přiznání – náklady); podle některých 

pracovníků ze zdravotnictví jsou ambulantní 

specialisté „šmudly“ 

Státní sektor 

není tam takový tlak na výkon; KL je zaměstnancem 

a nemá žádnou jinou povinnost; KL má tabulkový 

plat v tomto sektoru 
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Odpovědi respondentů na výzkumnou otázku 2 (VO2): Jaká jsou specifika poskytování 

logopedické intervence klinickými logopedy (zejména z hlediska metod, přístupu ke 

klientům a efektivitě intervence)? 

VO2: Jaká jsou specifika poskytování logopedické intervence klinickými logopedy? 

Respondent R01 

Téma Subtéma Odpověď 

Agenda 

Rozvržení 1/5 administrativy, zbytek práce s klientem 

Spokojenost s 

rozvržením agendy 

více méně ano, ale GDPR administrativně zatěžuje 

Klientela 

Pestrost  99 % dětí, vývojové poruchy a poruchy artikulace 

Disciplinovanost  většina chodí pravidelně na schůzky; převažují 

spolupracující klienti 

Komunikace více méně dobrá s dítětem i rodiči 

Zpětná vazba vždy se ptá rodičů dětí 

Pracoviště 

Lokalita spokojená, dostatek klientů, velký zájem 

Prostorové zázemí žádná specifika; nemá dostatečnou prostorovou 

kapacitu 

Přístrojové zázemí x 

Metody 

Zdroj osobní zkušenost 

Formy převažuje papírová forma nad elektronickými  

Modifikace ano, metody uzpůsobuje klientovi 

Evaluace efektivity klientův postup; časová, materiálová či přípravná 

náročnost; spolupráce klienta 
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VO2: Jaká jsou specifika poskytování logopedické intervence klinickými logopedy? 

Respondent R02 

Téma Subtéma Odpověď 

Agenda 

Rozvržení 75 % s lidmi, 25 % administrativa  

Spokojenost s 

rozvržením agendy 

hodně administrativy (psaní do karet, statistiky) 

Klientela 

Pestrost  děti 80 %, kolem 5. –6. rok; hl. dyslálie, pak vývojové 

dysfázie; na chroniky není prostor; pár dospělých 

Disciplinovanost  různé, půl na půl 

Komunikace záleží na motivaci a osobnosti klienta 

Zpětná vazba akce reakce, bezprostřední; jestli spolupracují, jak se 

tváří 

Pracoviště 

Lokalita centrum Prahy, pestrá klientela (cizinci, bilingvní) 

Prostorové zázemí ambulance by mohla být větší, nejlépe dvojitá 

ambulance (ale nájem je vysoký) 

Přístrojové zázemí co si koupí, to má, co si nekoupí, to nemá; finanční 

limity ambulance 

Metody 

Zdroj zkušenost; od studentů na školení; z konferencí; od 

kolegů 

Formy využití elektroniky (tablet) i papír, ale pro 

efektivnější terapii lepší forma papírová 

Modifikace vše upravuje, podle funkčnosti 

Evaluace efektivity zlepšení řeči – pokud se řeč nelepší – změna; terapie 

se šije na míru 
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VO2: Jaká jsou specifika poskytování logopedické intervence klinickými logopedy? 

Respondent R03 

Téma Subtéma Odpověď 

Agenda 

Rozvržení z administrativy – komplexní vyšetření (zabere z 

adm. nejvíc času, ale píše průběžně); práce s 

klientem může trvat i 1,5 hod (pojišťovna hradí 45 

min) 

Spokojenost s 

rozvržením agendy 

záleží na dobré organizaci; administrativu dělá to 

průběžně 

Klientela 

Pestrost  ano, díky nemocnici; dysfázie, pak dyslálie, dysartrie 

a anartrie; děti předškolní, ale na druhé straně 

hodně dospělých 

Disciplinovanost  chodí pravidelně, musí se jim věnovat čas; 

v nemocnici je to dáno těžkostmi rodiny  

Komunikace nespolupracující klient neexistuje, důležité je navázat 

vztah a motivaci 

Zpětná vazba dobrou, nemá problém; většinou osobní nebo od 

lékařů (prostřednictvím osobního kontaktu, lidé se 

vrací, odborníci posílají klienty jí, FB) 

Pracoviště 

Lokalita výběr dle absence dalších ambulancí se smlouvou se 

ZP 

Prostorové zázemí x 

Přístrojové zázemí zázemí nemocnice nabízí všechny přístroje; má vše, 

co potřebuje 

Metody 
Zdroj další oborné vzdělávání, CŽV; od kolegů,  

Formy převažuje papír (většina testů je zatím papírová) 
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Modifikace použití standardizovaných i nestandardizovaných 

metod 

Evaluace efektivity objektivní metody (testy) a subjektivní zpětná vazba 

od rodiny; pravidelné ověřování 

 

VO2: Jaká jsou specifika poskytování logopedické intervence klinickými logopedy? 

Respondent R04 

Téma Subtéma Odpověď 

Agenda 

Rozvržení nejvíce času zaberou přejezdy mezi pracovišti, v 

rámci intervence zabírá nejvíce času práce s 

klientem  

Spokojenost s 

rozvržením agendy 

nevyhovuje, pracuje v podstatě pořád, i o víkendech 

Klientela 

Pestrost  děti kolem 4 let; opožděné vývoje řeči, dyslálie, 

dysfázie; 2 dospělí 

Disciplinovanost  v soukromých MŠ – rodiče s dětmi často nepracují a 

čekají od logopeda, že jim dítě napraví sám; ale s 

některými rodiči to smysl má; spíše nejsou 

disciplinovaní 

Komunikace 50 na 50, záleží na rodičích 

Zpětná vazba x 

Pracoviště 

Lokalita pracuje na více místech 

Prostorové zázemí pracuje na více místech 

Přístrojové zázemí x 

Metody Zdroj z vlastní zkušenosti; když neví, poradí se s kolegy 
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Formy využívá papíru k veškeré administraci, používá i 

elektroniku při terapii – tablet 

Modifikace  za pochodu s dítětem modifikuje metody, 

přizpůsobuje je jedinci 

Evaluace efektivity zkouší a když vidí, že to nikam nevede, zkouší něco 

jiného 

 

VO2: Jaká jsou specifika poskytování logopedické intervence klinickými logopedy? 

Respondent R05 

Téma Subtéma Odpověď 

Agenda 

Rozvržení nejvíce času přímá práce s klienty, není tolik 

administrativy – nepíše vykazování na pojišťovnu, 

karty vyplňuje jen pro svou potřebu 

Spokojenost s 

rozvržením agendy 

vyhovuje 

Klientela 

Pestrost  99 % děti; dyslálie, vývojová dysfázie; dospělí jen 4; 

není velká pestrost, jen v rámci dysfázie 

Disciplinovanost  jak kteří – myslela si, že když si péči rodiče platí, 

budou více pracovat s dětmi, což se nepotvrdilo; jsou 

rodiče, kteří pracujíc s dětmI, ale taky ti, kteří nemají 

čas nebo zájem 

Komunikace s dětmi většinou dobrá, s rodiči je větší problém 

(málokdy je to naopak); rodiče, se kterými jsou 

problémy, jsou v menšině 

Zpětná vazba nejčastější – někdo přijde na doporučení; 

bezprostřední přímo po lekci 
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Pracoviště 

Lokalita ordinace na budově polikliniky, poliklinika jí 

vyhovuje – je více v centru Prahy a nemá pocit 

izolace, je více mezi lidmi 

Prostorové zázemí 2 místnosti – čekárna a ordinace, žádné stísněné 

prostory – je spokojená 

Přístrojové zázemí některé pomůcky si vyrobila sama nebo koupila, ale 

dostupnost je dobrá, její zaměstnavatel zařídí vše 

potřebné 

Metody 

Zdroj na stážích a od zaměstnavatele na násleších; od 

bývalých spolužaček – dělají pravidelné schůzky a 

radí se; atestační kurzy; internet (zahraniční videa) 

Formy využití elektroniky úplně minimálně, využití 

papírových forem; nejčastější věci, se kterými 

pracuje, jsou obrázky, zrcadlo, fyzické pomůcky typu 

špátle 

Modifikace většinou ano, podle toho, jak se to hodí 

Evaluace efektivity nejprve u klienta vyzkouší nějakou metodu a když 

nefunguje, zapracuje na tom s ním, poté ji znovu 

vyzkouší a vidí buďto pokrok v té oblasti, nebo ne 

 

VO2: Jaká jsou specifika poskytování logopedické intervence klinickými logopedy? 

Respondent R06 

Téma Subtéma Odpověď 

Agenda 

Rozvržení půl na půl (administrativa/přímá práce s klienty), 

administrativa: psaní zpráv o pacientech, denní 

záznamy z terapií, vstupní a výstupní vyšetření 
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Spokojenost s 

rozvržením agendy 

x 

Klientela 

Pestrost  v nemocnici – dospělí hlavně s dysfagií (90 % z 

dospělých), pak afázie, dysartrie; v ambulanci – děti 

s dysfázií, dyslálií, opožděný vývoj řeči 

Disciplinovanost  u dospělých záleží na motivaci; u dětí je také potřeba 

je motivovat, najít nějaký fígl, ale hlavně motivovat 

rodiče 

Komunikace dospělý klient ani není většinou schopen 

komunikovat 

Zpětná vazba stav klienta se zlepší, výsledky 

Pracoviště 

Lokalita vyhovuje 

Prostorové zázemí v nemocnici to není ideální, jsou tam ve 3 malých 

místnostech, záleží na rozpočtu nemocnice; je více 

limitovaná v nemocnici než v ambulanci – složitý 

schvalovací proces 

Přístrojové zázemí nadstandardní přístrojové zázemí v rámci 

nemocnice; běžné vybavení v ambulanci 

Metody 

Zdroj odborné kurzy 

Formy více papír než elektronika, ale hlavně se využívá 

přímých cvičení (nácviky manévrů) vzhledem ke 

klientele (klienti s dysfagií) 

Modifikace nepracuje s konkrétní metodou, ale z každé vytahuje 

něco podle potřeb klienta; je to individuální 

Evaluace efektivity kontrolní test – porovnání se vstupním vyšetřením 
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VO2: Jaká jsou specifika poskytování logopedické intervence klinickými logopedy? 

Respondent R07 

Téma Subtéma Odpověď 

Agenda 

Rozvržení vedení zaměstnanců je asi největší, ale zapisování 

karet zabere nejvíce času z administrativy, dávky na 

pojišťovnu si nedělá sama; agendy přibývá – 

elektronické podpisy, přílohy, registr zaměstnanců, 

statistika (mnohem déle se tím trápí než mladé 

kolegyně)  

Spokojenost s 

rozvržením agendy 

přešla z přímé práce s klientem na vedení 

zaměstnanců; už nemá tolik administrativy, ale i tak 

musí vyřizovat pracovní záležitosti mimo pracovní 

dobu 

Klientela 

Pestrost  hlavně předškolní děti, těžší dyslálie, dysfázie; 2 

dospělí; hodně se zaměřují na předškoláky a na vstup 

do školy (řeším ortoptiku, všechny smysly)  

Disciplinovanost  rodiče jsou moc uhnaní, rychlé životní tempo, práce 

rodiče s dítětem bylo asi více v minulosti 
Komunikace 

Zpětná vazba rodiče jí děkují, píšou jí maily 

Pracoviště 

Lokalita x 

Prostorové zázemí působí na více místech 

Přístrojové zázemí x 

Metody 

Zdroj hodně materiálů si zpracovala sama; Národní ústav 

vzdělávání – školení – to mohou využít i KL a zde je 

velmi mnoho pomůcek; od kolegů; internet; 
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semináře; vyrábí si pomůcky; aplikace; od stážistů; z 

knížek, sbírá testy, pomůcky z ortoptiky 

Formy spíše papírové pomůcky; z elektroniky jen tablet, ale 

ten není moc využíván 

Modifikace připravují si svou metodiku (se zaměstnanci), nebo 

upravují nějaké testy; upravuje, vytváří vlastní 

pomůcky, základní metodika je rozšířená a zpřesňuje 

se  

Evaluace efektivity pracuje s dítětem intuitivně, nemá metodiku; vidí dítě 

a začne hned zkoušet různé věci z praxe; jestliže se 

dítě neposouvá dál – snaha zjistit příčinu 

prostřednictvím toho, že zadají rodičům rozvrh, který 

musí s dítětem dodržovat a pravidelně s ním cvičit 

(zde se pak projeví, zda to nebylo jen zanedbání 

cvičení) 
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Odpovědi respondentů na výzkumnou otázku 3 (VO3): Jaké jsou možnosti k zajištění 

profesní stability a odborného růstu klinických logopedů? 

VO3: Jaké jsou možnosti k zajištění profesní stability a odborného růstu klinických 

logopedů? 

Respondent R01 

Téma Subtéma Odpověď 

Profesní 

uspokojení 

a motivace 

 

Míra profesního 

uspokojení 

úplně ji práce neobohacuje, nenaplňuje 

Motivace k výkonu 

povolání 

člověk se pořád učí; pestrost 

Vzdělávání 

a růst 

 

Spokojenost 

se získaným 

vzděláním 

v zásadě ano; teorie i praxe mohlo být víc 

Výzvy ve 

vzdělávání 

studium KL na lékařské fakultě ano, je však potřeba 

sehnat odborníky  

Odborný růst kurzy AKL, kurzy IPVZ, konference AKL 

Kariérní růst x 

Spolupráce 

 

Možnosti 

supervize a 

intervize 

jen nárazová; AKL poskytuje jen v předatestační 

přípravě 

Důležitost 

supervize 

a intervize 

asi ne 

Mezioborová 

spolupráce 

bývalí kolegové – klinická psycholožka, foniatr, 

neurolog – jen kontakty 
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Rizika 

 

Syndrom vyhoření hrozí, když člověk pracuje 5 dní v týdnu, to není její 

případ; práce s lidmi – riziko vyhoření je vždy 

Stresory velké množství klientů; riziko práce sama na sebe – 

úhrady ze stran pojišťoven (to, že pracuje zadarmo, 

se dozví pozdě – trošku stresující) 

Mechanismy 

prevence rizik 

rozvrhnout si práci, mít ji pestrou; záleží na 

organizaci práce 

Prestiž 

profese 

Prestiž v rámci 

společnosti 

nemá moc valnou; lidé ji oslovují paní učitelka, 

doktorka 

Prestiž v rámci 

odborné komunity 

KL nemá ve zdravotnictví postavení jako lékaři, na to 

naráží; měli by spolupracovat, ale lékaři je ne vždy 

berou; stav se oproti minulosti zlepšil díky mediální 

prezentaci 

Návrhy na zvýšení 

prestiže 

adekvátně, odborně prezentovat obor, mediálně 

prezentovat 

Studium na 

lékařské fakultě 

a prestiž 

x 

 

VO3: Jaké jsou možnosti k zajištění profesní stability a odborného růstu klinických 

logopedů? 

Respondent R02 

Téma Subtéma Odpověď 

Míra profesního 

uspokojení 

práce k něčemu je, ale to je všechno; znovu by si 

logopedii nevybrala 
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Profesní 

uspokojení 

a motivace 

 

Motivace k výkonu 

povolání 

má smysl; je vidět výsledek  

Vzdělávání 

a růst 

 

Spokojenost 

se získaným 

vzděláním 

praxi získávala až z vlastní iniciativy (zajímala se 

obor, chodila k logopedům na náslechy) 

Výzvy ve 

vzdělávání 

kombinace studia KL na medicíně a pedagogické 

fakultě 

Odborný růst konference (AKL, SAS, IPVZ), odborná literatura 

Kariérní růst výzkumná činnost 

Spolupráce 

 

Možnosti 

supervize a 

intervize 

pravidelné schůzky s bývalými kolegy; AKL podporu 

neposkytuje 

Důležitost 

supervize 

a intervize 

nikdy potřebu spolupráce neměla, ale ta možnost tu 

ani není 

Mezioborová 

spolupráce 

bývalí kolegové, kontakty z minulé práce; lékaři 

z okolí – dobrá spolupráce 

Rizika 

 

Syndrom vyhoření práce jí bere energii, cítí se unavená často; zažila 

syndrom vyhoření, v této profesi je velké riziko; 

riziko není tak velké v rezortu školství 

Stresory mnohokrát za den prožívá stres – práce s lidmi je 

náročná, s rodiči bývá problém; časový stres – je 

toho hodně, zajištění předatestační přípravy  

Mechanismy 

prevence rizik 

člověk se musí hlídat; udělat si dovolenou, mít méně 

práce  
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Prestiž 

profese 

Prestiž v rámci 

společnosti 

někde uprostřed 

Prestiž v rámci 

odborné komunity 

lékaři cítí, že KL jsou níž 

Návrhy na zvýšení 

prestiže 

vytvořit odbornou společnost, pracoviště, aby byly 

vidět výsledky 

Studium na 

lékařské fakultě 

a prestiž 

x 

 

VO3: Jaké jsou možnosti k zajištění profesní stability a odborného růstu klinických 

logopedů? 

Respondent R03 

Téma Subtéma Odpověď 

Profesní 

uspokojení 

a motivace 

 

Míra profesního 

uspokojení 

práce má smysl; výborná spolupráce s kolegy 

Motivace k výkonu 

povolání 

smysluplnost práce za předpokladu pestré klientely 

a řečových poruch (nikoliv jen dyslálie) 

Vzdělávání 

a růst 

 

Spokojenost 

se získaným 

vzděláním 

myslí, že ano 

Výzvy ve 

vzdělávání 

ne obsahová změna studia, ale spíše přesun studia 

více do zdravotnictví – vliv na prestiž, a hlavně na 

vymezení kompetencí mezi rezorty 

Odborný růst kurzy v rámci AKL; kurzy na to, co je ještě potřeba se 

naučit, propojuje s psychoterapií 
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Kariérní růst není moc možností, tato profese není o kariéře 

Spolupráce 

 

Možnosti 

supervize a 

intervize 

každý týden schůzky (nemocnice), jinak konzultace 

přes telefon s lékaři (ambulance)  

Důležitost 

supervize 

a intervize 

určitě ano 

Mezioborová 

spolupráce 

výborná spolupráce s SPC, speciálními školami, 

lékaři 

Rizika 

 

Syndrom vyhoření profese jí nebere energii, naučila se pracovat s lidmi; 

zatím u ní syndrom nehrozí; u kolegů se s tím 

setkala; riziko je vyšší ve zdravotnictví (větší nápor) 

Stresory nepříjemný pacient; nejistota, kolik dostane 

zaplaceno 

Mechanismy 

prevence rizik 

je potřeba si nebrat osobně u nepříjemného pacienta 

jeho reakce a uvědomit si, že je to hlavně způsobené 

jeho problémem 

Prestiž 

profese 

Prestiž v rámci 

společnosti 

průměrnou 

Prestiž v rámci 

odborné komunity 

v nemocnici, kde pracuje, rovnocenná s lékaři; s 

vyšší prestiží se hlavně zvyšuje možnost spolupráce 

Návrhy na zvýšení 

prestiže 

dělat profesionálně klinické vyšetření, doktoři si 

udělají obrázek skrze klienta o naší práci 

Studium na 

lékařské fakultě 

a prestiž 

ano, ale nechce, aby se brala prestiž pedagogickým 

oborům; je potřeba, aby si rezorty vymezily 

kompetence – jsou totiž rozhádané – až následně 

řešit vzdělávání 
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VO3: Jaké jsou možnosti k zajištění profesní stability a odborného růstu klinických 

logopedů? 

Respondent R04 

Téma Subtéma Odpověď 

Profesní 

uspokojení 

a motivace 

 

Míra profesního 

uspokojení 

Baví ji práce s bilingvními dětmi; má dobrý pocit při 

úspěšnosti péče 

Motivace k výkonu 

povolání 

hodně ji baví práce s bilingvními, trilingvními dětmi 

– je to pro ni zajímavé i z hlediska vlastní rodinné 

situace 

Vzdělávání 

a růst 

 

Spokojenost 

se získaným 

vzděláním 

vůbec ne; žádná přímo logopedická praxe, protože se 

s nimi plánovalo jako s učiteli zvláštních škol 

Výzvy ve 

vzdělávání 

podle zaměření logopeda; kombinace studia na 

lékařské i pedagogické 

Odborný růst kurzy, akce AKL a dalších organizací 

Kariérní růst chce pracovat sama na sebe, mít vlastní ambulanci 

Spolupráce 

 

Možnosti 

supervize a 

intervize 

má možnost konzultací jenom s jednou kolegyní z 

jiného pracoviště; supervizi ani intervizi nemá 

Důležitost 

supervize 

a intervize 

uvítala by supervizi s nadřízenou 

Mezioborová 

spolupráce 

x 
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Rizika 

 

Syndrom vyhoření unavuje jí být stále jen zaměstnancem, chtěla by 

pracovat na sebe, mít volnější ruku; riziko vyhoření 

ještě nehrozí, protože ji ta práce baví 

Stresory přejezdy mezi pracovišti jsou nejvíce zátěžové; nese 

si práci domů, pracuje o víkendech; ano, pociťuje 

stres; je to časově hrozně náročné; neplatí se za čas 

strávený nad prací, ale platí se za počet vyléčených 

pacientů 

Mechanismy 

prevence rizik 

x 

Prestiž 

profese 

Prestiž v rámci 

společnosti 

lepší prestiž má klinický logoped než logoped ve 

školství – lidé ale už moc neví, jaké jsou jejich 

kompetence, jak se ta povolání liší 

Prestiž v rámci 

odborné komunity 

je to lepší, než v minulosti, lékaři se vyměnili a už je 

vnímají jinak; k dobré spolupráci pomáhá to, že si ti 

odborníci „nelezou do zelí“ 

Návrhy na zvýšení 

prestiže 

x 

Studium na 

lékařské fakultě 

a prestiž 

ani si nemyslí, že by to něco ovlivnilo; nikdo se jí 

neptá na to, co vystudovala 

 

VO3: Jaké jsou možnosti k zajištění profesní stability a odborného růstu klinických 

logopedů? 

Respondent R05 

Téma Subtéma Odpověď 
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Profesní 

uspokojení 

a motivace 

 

Míra profesního 

uspokojení 

má ráda individuální práci s dítětem; má to smysl, 

nedělá to zbytečně 

Motivace k výkonu 

povolání 

baví ji individuální práce s dětmi 

Vzdělávání 

a růst 

 

Spokojenost 

se získaným 

vzděláním 

málo praxe; vyšli ze školy s tím, že toho moc neumí 

Výzvy ve 

vzdělávání 

na lékařských fakultách by studium nabralo jiný 

směr, ne ve všem lepší; nemá problém s tím, že má 

vystudovanou pedagogickou fakultu; mělo by se to 

studovat dále na pedagogické, protože zdravotnické 

je pak doplněno během předatestační přípravy 

Odborný růst kurzy (AKL), stáže 

Kariérní růst K3 (tj. odbornost), mít možnost otevřít si vlastní 

ordinaci 

Spolupráce 

 

Možnosti 

supervize a 

intervize 

supervize – se zaměstnavatelem má možnost okamžité 

supervize, scházejí se pravidelně 1x týdně; intervize – 

s kolegyněmi, logopedkou ve školství (pravidelně) 

Důležitost 

supervize 

a intervize 

má tu možnost a využívá ji  

Mezioborová 

spolupráce 

x 

Rizika 

 

Syndrom vyhoření psychicky unavená – občas – záleží na skladbě dětí a 

rodičů; nemá pocit, že by u ní úplně propuklo riziko, 

práce s dětmi ji baví, ale zažila někdy pocity lítosti, 

když rodiče bojkotovali spolupráci; riziko vyhoření u 

této profese asi hrozí, třeba těm, kteří jsou ze začátku 
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velmi zapálení pomoci každému, a pak přijde 

deziluze 

Stresory nikde není přesně napsané, co se musí splnit při té 

práci – člověk neví, co by jak mělo správně být, aby 

to bylo v pořádku; interakce s rodiči občas stres; 

diagnóza, se kterou se ještě nesetkala – když není 

zkušenost 

Mechanismy 

prevence rizik 

je potřeba vědět, že nemůže pomoci všem a že ani 

rodiče nezmění; nesmí si to brát ten logoped osobně 

Prestiž 

profese 

Prestiž v rámci 

společnosti 

relativně prestiž má 

Prestiž v rámci 

odborné komunity 

mezi jak kterými lékaři, v mladší generaci je to lepší 

Návrhy na zvýšení 

prestiže 

už se zvyšuje, protože se dostává do povědomí, že 

nejde jen o dětskou klientelu, ale i jiné diagnózy  

Studium na 

lékařské fakultě 

a prestiž 

možná by bylo prestižnější, ale není to to hlavní, na 

čem záleží  

 

VO3: Jaké jsou možnosti k zajištění profesní stability a odborného růstu klinických 

logopedů? 

Respondent R06 

Téma Subtéma Odpověď 

Míra profesního 

uspokojení 

baví ji práce s lidmi; vyváženost v práci 

(dětská/dospělá klientela) se jí líbí 



130 

 

Profesní 

uspokojení 

a motivace 

 

Motivace k výkonu 

povolání 

zajištění rodiny; práce s lidmi ji baví; jsou vidět 

výsledky 

Vzdělávání 

a růst 

 

Spokojenost 

se získaným 

vzděláním 

z pohledu budoucího zaměstnání bylo vzdělání 

rozhodně nedostatečné; logopedie bylo minimum 

Výzvy ve 

vzdělávání 

studium by mělo probíhat na pedagogických 

fakultách s větším přesahem do medicíny 

Odborný růst specializační kurzy (AKL, kurzy multioborové) podle 

zájmu; zahraniční workshopy 

Kariérní růst ani ne, v budoucnu možná zřízení soukromé praxe 

Spolupráce 

 

Možnosti 

supervize a 

intervize 

tým logopedů v nemocnici; pravidelné schůzky 

nemají z časových důvodů; má s kým se poradit 

Důležitost 

supervize 

a intervize 

vyhovuje jí, je důležitá 

Mezioborová 

spolupráce 

spolupráce s lékaři v rámci nemocnice 

Rizika 

 

Syndrom vyhoření často jí bere energii; cítí se často unavená, ale 

zároveň se vždy těší po delší době volna zpátky do 

práce; dělá práci ráda, ale vysává jí energii; riziko 

vyhoření – periodicky pociťuje, zejména kvůli 

velkému množství práce 
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Stresory nese zodpovědnost, je u akutních pacientů, kde se 

podílí na procesu léčby; stresory – lékaři vyžadují 

její názor – správné vyhodnocení; časové stresory 

Mechanismy 

prevence rizik 

x 

Prestiž 

profese 

Prestiž v rámci 

společnosti 

moc se o této profesi neví 

Prestiž v rámci 

odborné komunity 

v rámci nemocnice jde prestiž hodně nahoru, tu 

prestiž získává v porovnáním před pár lety – byl to 

velmi okrajový obor, dnes je to obor, který se hodně 

vyžaduje a skoro každé oddělení má svého klinického 

logopeda 

Návrhy na zvýšení 

prestiže 

odborníci a lékaři už vědí, že tento obor přesahuje 

spoustu dalších disciplín a že se logopedi zabývají i 

dysfagiemi, které do té doby nikdo tolik nedělal 

Studium na 

lékařské fakultě 

a prestiž 

možná ano, ale nemyslí si, že by to bylo dobře 

vhledem k té profesi; KL patří hlavně mezi 

pedagogické obory s přesahem do medicíny 

 

VO3: Jaké jsou možnosti k zajištění profesní stability a odborného růstu klinických 

logopedů? 

Respondent R07 

Téma Subtéma Odpověď 

Profesní 

uspokojení 

a motivace 

Míra profesního 

uspokojení 

práce ji nesmírně baví; občas je práce unavující, ale 

pořád je to profese, ve které se našla a je to její 

obrovský koníček; baví ji inovace v rámci 

poskytování intervence 
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 Motivace k výkonu 

povolání 

stále je v kontaktu s mladými zaměstnanci, školí 

logopedy – díky tomu má pořád motor 

Vzdělávání 

a růst 

 

Spokojenost 

se získaným 

vzděláním 

málo praxe, vše se naučila až po škole 

Výzvy ve 

vzdělávání 

asi by se mělo studovat spíše na pedagogické než 

lékařské fakultě; neví, jestli by přesun studia 

logopedii prospěl 

Odborný růst už nevyužívá kurzy AKL – je příliš těžké stihnout 

zápis kurzu; chodí na SAS setkání; s dalšími 

logopedkami dělají kurzy samy podle toho, co je 

zajímá, zde se setkávají a předávají si zkušenosti 

Kariérní růst přemýšlí nad vyšší funkcí v rámci organizace, ale 

pravděpodobně se zaměří hlavně na své ambulance a 

zpracuje testy; spíše by ji bavilo podpořit studenty v 

psaní odborných diplomových prací zaměřených na 

testy, normy 

Spolupráce 

 

Možnosti 

supervize a 

intervize 

hodně se věnuje zaměstnancům, proškoluje, dělají 

pravidelné schůzky, zaměstnankyně se mohou přijít 

kdykoliv poradit; s dalšími logopedkami si dělají 

kurzy samy podle toho, co je zajímá, zde se setkávají 

a předávají si zkušenosti; supervize – každý týden 

schůzky, ale může být i průběžná; intervize – má 

možnost u kolegyň 

Důležitost 

supervize 

a intervize 

hlavně zaučuje zaměstnance, poskytuje supervize, 

které jsou důležité pro chod ambulance 
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Mezioborová 

spolupráce 

x 

Rizika 

 

Syndrom vyhoření stává se, že logopedi, které vyškolí, neprojeví žádnou 

vděčnost a jdou po atestaci pryč – přemýšlí nad tím, 

zda do toho dávat tolik energie; už ji ta práce tolik 

nenabíjí, sil ubývá věkem; je špatná z toho, že 

komunikace vázne s AKL i SAS; říká si, co dál; ano, 

nemá už sílu na to dělat tolik přímé práce s klienty, 

takže ubrala klientelu a věnuje se zejména 

zaměstnancům; vždy, když pocítila toto riziko, snažila 

se něco změnit  

Stresory hodně lidí, práce bez zdravotních sester – mnoho 

telefonátu; vše je termínované – potřeba dodat 

dokumenty do daných termínů; stres z toho, že jí 

odejde hned po atestaci zaučená logopedka; 

zodpovědnost, povinnosti s tím, že vlastní ambulanci 

a kdyby se stal malér, je to vše na ni; nejsou daná 

přesná pravidla (přijde revize – hygiena); „dělám to 

správně?“; provozní věci; jednání s pojišťovnou 

Mechanismy 

prevence rizik 

x 

Prestiž 

profese 

Prestiž v rámci 

společnosti 

moc se o ní neví 

Prestiž v rámci 

odborné komunity 

je v hierarchii ve zdravotnictví úplně někde dole mezi 

rehabilitacemi s psychologií – „učitelky ve 

zdravotnictví“ 

Návrhy na zvýšení 

prestiže 

x 
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Studium na 

lékařské fakultě 

a prestiž 

možná ano, ale neví, jestli by to prospělo té náplni 

profese 

 

 

 

 

 


