
  

UNIVERZITA KARLOVA 

FILOZOFICKÁ FAKULTA 

FONETICKÝ ÚSTAV 

 

 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 

 

Kateřina Machová 

 

Vliv koktavosti na sociální přijetí balbutika 

Influence of stuttering on social acceptance of people who stutter 

 

 

 

 

 

 

Praha 2020                               Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Martina Černá 

 



  

Poděkování: 

Ráda bych poděkovala Mgr. et Mgr. Martině Černé za odborné vedení této práce, konzultace, 

cenné rady a podnětné připomínky. Děkuji i kamarádce Míše, která mi ochotně pomáhala 

shánět respondenty. Dále chci poděkovat všem svým respondentům, kteří souhlasili 

s nahráváním, a díky kterým tak tato práce mohla vzniknout. V neposlední řadě chci na tomto 

místě poděkovat rodičům, kteří mě po celou dobu psaní podporovali. 

  



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení: 

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně, že jsem řádně citovala všechny 

použité prameny a literaturu a že práce nebyla využita v rámci jiného vysokoškolského studia 

či k získání jiného nebo stejného titulu. 

 

V Praze, dne 15. srpna 2020 

 

……………………………… 

Kateřina Machová 

 



  

Abstrakt 

Koktavost je široké veřejnosti známá. V českém prostředí se setkáváme s mnohými studiemi 

či monografiemi, které zkoumají balbutismus zejména z terminologického hlediska. 

V zahraničí pak častěji s těmi, které chtějí zjistit více o vlivu koktavosti na sociální přijetí 

mluvčích s touto vadou řeči. Cílem naší práce je do oblasti zabývající se sociálním přijetím 

balbutiků přispět. Výzkum se skládá se dvou částí: percepční test pro respondenty bez vady 

řeči a polostrukturované rozhovory s balbutiky. Výzkumu se zúčastnilo 5 balbutiků, s nimiž 

byly pořízeny jak nahrávky, tak i nenahrávané polostrukturované rozhovory zaměřené na 

zkušenosti se sociálním přijetím v různých sférách života (partnerský život, pracovní 

příležitosti apod.). Z nahrávek byl vytvořen percepční test. 20 respondentů si pouštělo 

nahrávky, na základě kterých hodnotilo osobnostní rysy mluvčích i jejich sociální příležitosti 

na pětibodové Likertově škále. Následně byly výsledky obou typů výzkumu porovnány a 

vztaženy k dosavadním prezentovaným výzkumům. Téměř úplná shoda se mezi výsledky 

našich výzkumů a výzkumů dosavadních našla jen u jednoho balbutika, jehož symptomy 

subjektivně vnímáme jako nejtěžší. Dále byla zjištěna souvislost mezi hodnocením míry 

rušivosti mluvených projevů a obecnou povahou hodnocení jednotlivých mluvčích. Taktéž 

byly diskutovány možnosti pro nadcházející výzkumy. 

Klíčová slova: koktavost, percepce, vnímání osobnosti mluvčího, čeština  



  

Abstract 

Stuttering is generally known in public. In the Czech enviroment is more common to examine 

balbutism especially from the terminological point of view. Abroad, we find also those types 

of researches, which aim is to find out more about the influence of stuttering on the social 

acceptance of people who stutter. The aim of our work is to contribute to this area of 

researches. Our reasearch consists of two parts: a perception test for respondents without 

stuttering and semi-structured interviews with people who stutter. We asked 5 stutteres, with 

whom both recording and unrecorded semi-structured interviews were made. Those 

interviews focused on their experiences with social acceptance in various spheres of life 

(relationships, job opportunities etc.) A perception test was created from the recordings a than 

played to 20 respondents without stuttering. Based on these recordings, respondents assesed 

the personality traits of the speakers and their social opportunities on five-point Likert scale. 

After that, the results of both types of research were compared and related to the previous 

research. The relation between the results of our research and previous researches were found 

in only one case out of five stutterers. In this case the symptoms of stuttering we subjectively 

percieved as the most severe. Furthermore, a positive corelation was found between the 

evaluation of the disturbance of the stutterer’s speech and the general nature of the evaluation 

of the five speakers. Options for upcoming research were also discussed. 

Keywords: stuttering, Czech, perception, perception of the speaker’s personality 
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1. Úvod 
 

Náplní této bakalářské práce je výzkum vlivu koktavosti na sociální přijetí balbutika. 

Koktavost jako porucha plynulosti projevu je široké veřejnosti známá a bývá častým 

předmětem vědeckých prací. Nejčastějším tématem v českém prostředí bývá koktavost 

z terminologického hlediska – kritéria dělení, terapeutické metody, etiologie apod. 

V zahraničí se pak kromě výše zmíněných setkáváme častěji i se studiemi, které se orientují 

na percepci dyfluencí či vliv balbutismu na kvalitu života balbutika po stránkách mentálního 

zdraví, pracovních příležitostí, vztahů a dalších aspektů. Cílem této práce je spojit tyto dva 

pohledy – jak se balbutik vnímá sám sebe v rámci svého sociálního prostředí a jak jsou 

posuzovány jeho sociální příležitosti a osobnostní rysy pouze na základě mluveného projevu. 

 

Teoretická část práce sestává ze dvou hlavních kapitol (kapitoly 2. a 3.) stejně jako část 

praktická (kapitoly 4. a 5.). První kapitola slouží k uvedení balbutismu z terminologického 

hlediska. Stručně shrneme jeho definici (podkapitola 2.1.), příčiny vzniku (podkapitola 2.2.), 

symptomatologii (podkapitola 2.3.), diagnostiku a terapeutické metody (podkapitola 2.4.) 

a nakonec zmíníme organizace, které balbutikům pomáhají při integraci do jejich sociálního 

prostředí (podkapitola 2.5.). 

 

Třetí kapitola je pro náš výzkum klíčová. V podkapitole 3.1. se budeme zabývat otázkou, jak 

jsou balbutici vnímáni z pohledu lidí bez vady řeči. Zaměříme se na dosavadní literaturu, 

která řeší zejména otázku stereotypů, partnerských vztahů a dále pracovní uplatnitelnost 

mluvčích s touto poruchou řeči. Dále (podkapitola 3.2.) se budeme zabývat vlivem koktavosti 

na samotného balbutika a zmíníme některé studie, které zkoumaly dopad balbutismu zejména 

na kvalitu života a osobnostní rysy. 

 

Kapitola 4. popíše materiál a metodu našeho výzkumu. Podkapitola 4.1. se orientuje na popis 

výběru respondentů-balbutiků, výběr respondentů-posluchačů, pořízení nahrávek, sestavení 

percepčního testu a jeho průběhu a metody analýzy. Dále popíšeme sestavení, průběh a 

metodu analýzy polostrukturovaných rozhovorů (podkapitola 4.2.). 

 

V následující kapitole (5.) představíme výsledky percepčních testů (podkapitola 5.1.) 

a polostrukturovaných rozhovorů s respondenty-balbutiky (podkapitola 5.2.). Cílem výzkumu 
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je zjistit, zda jejich interpretací můžeme vypozorovat některé souvislosti mezi tím, do jaké 

míry se balbutici cítí být přijatí společností, a naopak, jak lidé bez vady řeči posuzují člověka 

na základě jeho mluveného projevu. Shody i neshody okomentujeme a výsledky vztáhneme 

k dosavadnímu představenému výzkumu (podkapitola 5.3.). Na závěr zhodnotíme 

problematická místa a navrhneme možnosti pro nadcházející výzkumy (kapitola 6.).
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2. Balbutismus jako termín 
 

2.1. Vysvětlení termínu 

 

Balbutismus (neboli koktavost) nemá pro svoji komplikovanou etiologii, symptomatologii, 

diagnostiku a terapii jednotnou definici (Klenková, 2006). Lechta (2010, s. 28), ze kterého 

v této kapitole budeme vycházet nejvíce, balbutismus definuje  takto: „Koktavost (balbuties) 

pokládáme za syndrom komplexního narušení koordinace orgánů participujících na mluvení, 

který se nejnápadněji projevuje charakteristickými nedobrovolnými a nekontrolovatelnými 

pauzami, narušujícími plynulost procesu mluvení, a tím působí rušivě na komunikační záměr 

člověka (balbutika). Tyto poruchy plynulosti mluvení (dysfluence) jsou při rozvinutém 

klinickém obrazu koktavosti obvykle doprovázeny nadměrnou námahou při artikulaci 

a psychickou tenzí související s potřebou realizovat komunikační záměr formou mluvené 

řeči.“ Slovní vyjádření zpravidla trvá balbutikům déle a je ovlivňováno mnohými 

okolnostmi
1
. To znamená, že za určitých podmínek může docházet k aktuálnímu zlepšení či 

zhoršení plynulosti jejich vyjádření (Vágnerová, 2012). 

 

V minulosti se ke koktavosti přistupovalo různě. Tradiční pojetí označovala koktavost jako 

neurózu řeči čili funkční onemocnění. V osmdesátých letech 20. století se začaly objevovat 

názory, že koktavost může vznikat na základě jak funkčních, tak orgánových poruch. Moderní 

pojetí pak začalo pracovat s širšími definicemi. Nejen, že hovoří o neznámé etiologii, ale také 

připouští možnost, že u některých balbutiků se typické znaky koktání nedají lehce 

identifikovat (Lechta, 2010). 

 

Lechta (2010) považuje balbutismus za jeden z nejtěžších druhů narušení komunikační 

schopnosti, jelikož je při komunikaci patrný a nelze ho příliš účinně maskovat. Orgány 

podílející se na řeči nepracují koordinovaně – mezi nejčastější projevy patří nedobrovolné 

specifické pauzy, které znemožňují fluenci, a tím i realizaci komunikačního záměru. 

 

                                                 
1
 Aktuální naladění mluvčího (přítomnost nervozity, stresu apod.), komunikační situace (rozhovor tváří v tvář vs. 

telefonní hovor), prostředí, ve kterém se komunikace realizuje (klidná místnost vs. hluk), komunikační partner 

(rodinný příslušník, kamarád vs. cizí člověk, autorita). 
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2.2. Vznik a jeho příčiny 

 

Není příliš jasné, jaké jsou všechny příčiny vzniku balbutismu, ale s určitostí můžeme říci, že 

se na něm podílí mnoho faktorů. Dle Lechty (2010) se v českém prostředí stále objevuje 

schéma: „koktavost = dispozice + trauma“, které je sice obecně platné pro všechny balbutiky, 

ale více nespecifikuje jeho vznik. Proto jmenuje několik konkrétních faktorů, jež se v případě 

etiologie uvažují nejvíce: dědičnost, sociální prostředí, psychické procesy, orgánové 

odchylky, jiné druhy narušení komunikačních schopností, které mohou být předstupněm 

koktavosti, a další příčiny (přecvičování leváků, poruchy metabolismu, bilingvismus – 

v případě, že dítě nemá dostatečnou mentální a jazykovou kapacitu apod.). Zdůrazňuje však, 

že koktavost obvykle vzniká prolínáním několika příčin. To potvrzuje i fakt, že sourozenci 

balbutika koktavostí většinou netrpí, ačkoli vyrůstají ve stejném sociálním prostředí. 

 

2.3. Příznaky a projevy 

 

Vágnerová (2012) zmiňuje, že klinické příznaky se vztahují zejména k problematické regulaci 

plynulosti mluveného projevu – křečovité vyrážení, opakování i prolongace hlásek, slabik či 

slov a také atypicky dlouhé pauzy v průběhu promluvy. Balbutik se tak podle ní vykazuje 

jistou neschopností ovládat produkci řeči a koordinovat ji spolu s dýcháním, přičemž můžeme 

pozorovat značné úsilí a soustředění dané slovo vyslovit. Jak již bylo zmíněno výše, vždy 

záleží na aktuálním rozpoložení balbutika a také na jeho okolí či komunikovaném obsahu. 

Proto někdy můžeme mít pocit, že hovoříme s člověkem bez poruchy plynulosti řeči a jindy, 

u stejného mluvčího, pozorovat značné problémy při snaze o produkci plynulého mluveného 

projevu. 

 

Lechta (2010) se k tématu symptomatologie vyjadřuje šířeji. Koktavost je podle něj natolik 

komplexní, že lze pozorovat její symptomy ve všech čtyřech jazykových rovinách: foneticko-

fonologické (např. artikulační problémy), lexikálně-sémantické (volba slov bez 

problematických začátků apod.), morfologicko-syntaktické (užívání krátkých vět apod.) 

i pragmatické (např. vyhýbání se verbální komunikaci). Zároveň zdůrazňuje, že 

symptomatologii balbutismu nelze zjednodušovat. V minulosti se koktavost přisuzovala 

špatné motorice jazyka. Později se začalo hovořit o tzv. jádrové symptomatice
2
 a z ní 

                                                 
2
 Symptomatika, která se objevuje jako první, např. repetice hlásek, slov, prolongace, problém s dechem apod. 
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vyplývající symptomatice sekundární
3
. Ani s tímto přístupem však nesouhlasí, protože 

procesy ovlivňující koktavost nejsou lineární, spíše vícevrstevné a komplikované. Proto na 

symptomatologii nahlíží skrze tři oblasti: psychická tenze (pocit vnitřního neklidu), nadměrná 

námaha (grimasy, nápadná gestikulace atd.) a dysfluence (repetice, prolongace, interjekce, 

pauzy apod.).  

 

2.4. Diagnostika a terapeutické metody 

 

Jelikož je z výše uvedených důvodů náročné diagnostikovat příčiny vzniku koktavosti, stále 

více se diagnostické metody orientují na její symptomy. Stejně jako je koktavost komplexní 

syndrom, musí být komplexní i její diagnostika. Proto Lechta (2010) na diagnostiku nahlíží 

opět skrze tři výše zmíněné oblasti: diagnostika psychické tenze (pomocí dotazníků), 

diagnostika nadměrné námahy (pomocí záznamového archu) a diagnostika dysfluence 

(pomocí transkripce).  

 

Velmi užitečným měřítkem koktavosti je dle Lechty (2010) balbutiogram, jelikož umožňuje 

sledování specifik koktavosti v rozdílných komunikačních situacích. Úkoly jsou seřazeny dle 

náročnosti od nejlehčího po nejobtížnější, např. automatismy, opakování vět, čtený text, 

monolog apod. Je to z toho důvodu, aby na počátku diagnostiky z respondenta opadla 

nervozita. Výhodou je, že získáváme informace nejen o dysfluencích, ale i o psychické tenzi a 

nadměrné námaze. Každý balbutiogram má dále velmi podrobné členění, to však není 

předmětem této práce. Balbutiogram zmiňujeme z toho důvodu, že byl východiskem pro 

osnovu pořizovaných nahrávek. Vybrali jsme ho z několika důvodů. První je zmíněný výše – 

díky své pestrosti dokáže odhalit koktavost v různých typech komunikačních situací. Dále je 

velmi dobře replikovatelný i pro nadcházející výzkumy. V neposlední řadě je v českém 

prostředí hojně využívaný. 

 

Terapeutických postupů je nepřeberné množství. Podle Kollbrunera (2004, cit. dle Lechta, 

2010) existuje na 250–300 terapeutických postupů. A můžeme uvažovat, že dnes se toto číslo 

vyšplhalo ještě výš. Vzhledem k množství studií s touto tematikou usuzujeme, že po několik 

let byla a stále je velmi palčivou otázkou. Rozlišujeme přístupy alternativní – hypnóza, 

zklidňující medikamenty, homeopatika – a tradiční, který zahrnuje navštěvování logopedické 

                                                 
3
 Symptomatika, která se objevuje jako reakce na výskyt symptomatiky jádrové, např. hezitace, volba slov bez 

problematických začátků, mrkání, dupnutí si apod. 
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ambulance (osvojování dechových i relaxačních cvičení apod.). Ačkoli je různorodost 

terapeutických přístupů veliká, cílem všech je to samé. Lechta (2010) hovoří o maximálním a 

relativním cíli. Maximálním cílem je dosažení běžné míry dysfluence. V tomto ohledu se 

staví na stranu Contura (2001, cit. dle Lechta, 2010), který nesouhlasí s dosažením absolutní 

fluence. Ta totiž není reálná a vedla by k umělému řečovému vyjádření. Jelikož ale 

maximálního cíle často dosáhnout nelze (s ohledem na množství faktorů ovlivňujících 

balbutismus), stanovují se dva body cíle relativního: zredukovat symptomatiku a, pokud toho 

nemůže být plně dosaženo, eliminovat vznik komunikační bariéry a zabezpečit tím balbutikovi 

přiměřenou kvalitu života (Lechta, 2010). 

 

2.5. Balbutismus a organizace 

 

V této podkapitole chceme krátce představit organizace, které různými způsoby pomáhají 

balbutikům s jejich začleněním do společnosti. Budeme vycházet zejména z informací, které 

jsme získali při polostrukturovaných rozhovorech.  

 

První zmíníme organizaci Balbutik, která svépomocí sdružuje lidi s poruchou plynulosti řeči, 

pořádá různé společenské akce a tím pomáhá svým členům mimo jiné i ke zvládání situací 

veřejných projevů. Členové zároveň mohou navzájem sdílet své zážitky, a aplikovat tak jistou 

formu psychohygieny (https://balbutik.webnode.cz/).  

 

Další nezisková a nezávislá organizace je Česká asociace pro koktavost, která kromě 

balbutiků sdružuje i jejich rodiny, přátele a organizuje charitativní, poradenskou i 

přednáškovou osvětovou činnost (https://www.facebook.com/pg/asociacekoktavosti/about/).  

 

Jistou pomoc mohou představovat i centra podpory studentů se specifickými potřebami 

při vysokých školách. Takové centrum pak dopředu upozorňuje vyučující, že jejich student 

má poruchu komunikačních schopností, a ti na tuto okolnost mohou během seminářů nebo 

ústních zkoušek brát zřetel.  

https://balbutik.webnode.cz/
https://www.facebook.com/pg/asociacekoktavosti/about/
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3. Balbutismus a jeho vliv na život 

 

Hlavním cílem naší práce je zjistit, zda má balbutismus vliv nejen na okolí, ale i na svého 

nositele. Následující část tedy představí dosavadní výzkum z oblasti percepce balbutismu 

a zároveň se zaměří na studie zkoumající vliv této poruchy komunikačních schopností 

na balbutika samotného. 

 

3.1. Percepce balbutismu 

 

3.1.1. Obecné postoje a stereotypy 

 

Jelikož je balbutismus porucha mluveného projevu, předpokládá se, že jsou balbutici náchylní 

k sociální stigmatizaci a vnímání skrze negativní stereotypy, které mohou vést až 

k diskriminaci (Craig, Tran & Craig, 2003). Na základě prostudovaných výzkumů dále Craig, 

Tran & Craig (2003) říkají, že lidé, kteří se osobně setkali s balbutiky (v rámci rodiny, okruhu 

přátel apod.), vůči nim zastávají negativní postoje, které nejsou ochotni změnit, a proto 

výzkum orientovali na respondenty, kteří nikdy s žádným balbutikem do styku nepřišli. 

Výsledky jejich výzkumu, jejž prováděli po telefonu, říkají, že balbutici jsou převážně 

vnímaní jako nervózní, stydliví a úzkostliví lidé bez sebevědomí. Zároveň se však ukázalo, že 

respondenti mají vůči lidem s narušenou komunikační schopností veskrze pozitivní postoj – 

konverzacím s balbutiky by se nevyhýbali, věří, že mohou být zaměstnáni na různých 

postech, a to i na těch, které vyžadují řečové dovednosti, a považují je minimálně za stejně 

inteligentní jako lidi bez vady řeči. Dle našeho názoru je ale potřeba na toto zjištění nahlížet 

kriticky, jelikož odpovědi mohou podléhat tzv. společenské přijatelnosti, to znamená, že 

respondenti odpovídají tak, aby nebyli společností pro jejich názory zavrhnuti. 

 

Náš názor potvrzují i Walden & Lesner (2018), kteří by předchozí výzkum označili 

za zkoumání explicitních postojů respondentů. Pro tyto autory je však stěžejní brát v úvahu 

explicitní i implicitní postoje. Rozdíl spočívá v tom, že explicitní postoje probíhají na vědomé 

úrovni kognice a mohou být formovány tak, aby byly společensky přijatelné. Jinými slovy 

respondenti vypovídají v nesouladu s jejich skutečnými postoji, a takové výpovědi (a tím i 

výsledky výzkumu) tedy mohou být klamné. Implicitní postoje operují na nevědomé úrovni a 

jejich formování je nevědomé. Jsou brány jako habituální a stálé napříč různými situacemi 
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(Strack & Deutsch, 2004 cit. dle Walden & Lesner, 2018). Jejich výzkum se proto zaměřoval 

na obě tyto složky s předpokladem, že implicitní postoje vyjdou jako negativnější. Implicitní 

postoje k balbutismu se ukázaly být zaujaté proti koktavému projevu – byly častěji spojovány 

s negativním hodnocením, zatímco plynulá řeč s hodnocením pozitivním. V nesouladu 

s jejich předpokladem však explicitní postoje byly negativnější než implicitní, což dle autorů 

mohlo být způsobeno faktem, že respondenti byli studenty psychologie a neměli obavy 

z projevení negativních postojů. 

 

Tyto dvě studie se orientovaly na obecné postoje vůči balbutikům a stereotypy, jež  mohou 

být vůči nim zaujímány. Výsledky prvního výzkumu se ukazují být pro balbutiky pozitivní, 

avšak máme k nim několik poznámek. První se týká tvrzení, že lidé, kteří přicházejí do styku 

s balbutiky nebo mají balbutiky ve svém blízkém okolí (rodina, kamarádi), zastávají vůči nim 

negativní stereotypy či postoje, které odmítají změnit. Toto nám přijde nepravděpodobné, 

protože právě v rodině nebo přátelském kolektivu, pokud je vytvořen, dochází dle našeho 

názoru k pochopení ze strany mluvčích bez vady řeči. Další poznámka je k volbě formy 

dotazování – telefonní hovor umožňuje větší míru anonymity a tím i vyšší pravděpodobnost 

nepravdivých odpovědí. Pokud hovoříme o druhé studii, při vyhodnocování odpovědí 

respondentů je dle našeho názoru rozhodně vhodné brát v úvahu zmiňovanou rozdílnost tzv. 

implicitních a explicitních postojů, ač je tato studie přesvědčivě neprokázala.  

 

Nyní se přesuňme ke konkrétním oblastem společenského života, které mohou být koktavostí 

ovlivňovány. S ohledem na otázky v polostrukturovaných rozhovorech se zaměříme 

především na oblasti partnerského života a pracovních příležitostí.  

 

3.1.2. Partnerský život 

 

Jelikož můžeme říci, že komunikace je pro partnerský život klíčová, dá se předpokládat, že 

balbutismus bude mít na navazování milostných vztahů vliv. 

 

Van Borsel, Brepoels & De Coene (2011) se ve své studii zaměřovali na balbutismus v rámci 

milostných vztahů u adolescentních a raně dospělých balbutiků. Volba těchto věkových 

kategorií byla dána tím, že v adolescentním věku bývá otázka navazování krátkodobých 

milostných vztahů klíčová pro určitou míru sebeidentifikace, zatímco navazování vážných 

vztahů a hledání životního partnera je pro občany západních zemí typické právě pro období 

rané dospělosti. Výzkum navazuje na předchozí studie, které vyhodnocují balbutismus jako 
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potenciální překážku při navazování milostných vztahů. Například Zhang et al. (2009)  

prováděl svůj výzkum pomocí dvou typů dotazníků. V prvním dotazníku se 44 respondentů 

bez vady řeči snažilo vcítit do pozice balbutiků a odpovídat na 56 uzavřených otázek 

týkajících se různých situací ze sociálního života. Na stejný počet otázek pak odpovídalo 47 

jiných respondentů, tentokrát však z jejich vlastního pohledu – z pohledu lidí bez vady řeči. 

Výzkum ukázal, že z pohledu lidí bez narušené komunikační schopnosti balbutismus sice 

nemusí mít negativní vliv na rodinu, přátele a sociální život či život obecně, ale může být 

velkou překážkou pro milostné vztahy, manželství a denní aktivity s tím spojené. Zároveň se 

ukazuje, že balbutici nejsou znevýhodnění v krátkodobých vztazích či v počátcích vztahů 

obecně, jsou však znevýhodnění v oblasti dlouhotrvajících a vážných vztahů. Van Borsel, 

Brepoels & De Coene (2011) chtěli možné negativní dopady balbutismu na milostné vztahy 

probádat důkladněji. Jejich výzkum obsahoval dvě části, dotazování probíhalo na ulici a 

výzkumu se zúčastnilo 343 mužů a 393 žen. V první části ukázali respondentům fotografie 

stejně starých lidí opačného pohlaví a doplnili je slovním komentářem, při kterém zmiňovali 

pozitivní i negativní charakterové vlastnosti osoby na fotografii. V polovině případů během 

slovního komentáře řekli: „Tato osoba koktá.“ V druhé polovině případů taková věta 

nezazněla. Následně měli respondenti ohodnotit atraktivitu osoby na fotografii na škále od 1 

(nejméně atraktivní) do 10 (nejvíce atraktivní). Druhé části výzkumu se zúčastnilo 354 

respondentů. Nejprve respondentům pustili nahrávku mluveného projevu balbutika. Poté byl 

použit dotazník, který zkoumal, zda by respondenti s mluvčím na nahrávce navázali milostný 

vztah. Konkrétně se dotazovali, zda by jim koktání zabránilo (a) zahájit s balbutikem 

konverzaci, (b) jít s balbutikem na schůzku, (c) začít s balbutikem „chodit“. Zjistili, že 

adolescentní a raně dospělí balbutici jsou v očích vrstevníků bez vady řeči bráni jako méně 

atraktivní a zároveň tito vrstevníci často nechtějí navazovat milostné vztahy s lidmi, kteří 

koktají. 

 

3.1.3. Pracovní uplatnění 

 

Otázka pracovního uplatnění a kariéry je klíčová pro většinu populace, jelikož práce a její 

finanční ohodnocení může být určující pro kvalitu života. Výše zmíněný výzkum Craig, Tran 

& Craig (2003) říká, že lidé bez narušené komunikační schopnosti věří, že balbutici mohou 

být zaměstnaní v jakékoli sféře pracovní kariéry, a to i v takové, kde jsou vyžadovány řečové 

a komunikační dovednosti. Podle výzkumu Kleina & Hooda (2004) na tuto problematiku však 

balbutici nahlíží jinak. 232 lidí s koktavostí bylo v 17 otázkách dotazováno, zda má podle 

nich balbutismus vliv na jejich pracovní výkon, možnost povýšení či pracovní nabídky. Podle 
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výsledků si 70% balbutiků myslí, že koktání snižuje šance na navázání pracovního poměru, 

stejné procento vidí balbutismus jako překážku pro potenciální povýšení. Lehce přes 50% 

dotazovaných věří, že zaměstnavatelé vidí balbutismus jako překážku pro povýšení a téměř 

40% respondentů si myslí, že by měli vyšší plat či jinou kariéru, kdyby netrpěli touto formou 

narušení komunikační schopnosti. Zajímavé bylo, že ženy odpovídaly výrazně optimističtěji 

než muži a respondenti věkové skupiny 50+ naopak častěji zmiňovali, že by bez balbutismu 

měli jinou kariéru či vyšší plat nebo častěji odmítli nabídku k práci ze strachu z příliš časté 

komunikace. Pro tato zjištění má Klein (2009) své vysvětlení. Ženy podle něj o věcech 

uvažují více holisticky. Starší respondenti mohou mít za sebou více pracovních zkušeností a 

příležitostí a taktéž zmiňuje, že za posledních třicet let došlo k jistému posunu v akceptování 

lidí s různými poruchami. Nic z toho však není podloženo výzkumem. 

 

Jak jsme měli možnost zjistit, u jednotlivých výzkumů pracovního i partnerského života se 

shoduje jejich metodologie. Výzkumníci se často přiklonili k formě dotazníku. V případě Van 

Borsela, Brepoelse & De Coena (2011) si respondenti před dotazníkem poslechli nahrávku 

balbutika. Tohoto postupu se v praktické části naší bakalářské práce budeme držet i my. 

Na rozdíl od Van Borsela, Brepoelse & De Coena jsme se však rozhodli brát v úvahu fakt, že 

někteří dotazovaní mohou být homosexuálně orientovaní, a proto jim automaticky 

nepřisuzujeme opačné pohlaví.  

 

Na úplný závěr této kapitoly zmíníme jako zajímavost výzkum Brundage et al. (2006), který 

pomocí virtuální reality dělal pracovní pohovory s balbutiky a zároveň během nich zkoumal 

frekvenci zadrhávání. Probíhající pohovory byly dvojího typu – jeden, který byl klasifikován 

jako náročný, a druhý, kde byla ze strany potenciálních zaměstnavatelů cítit určitá míra 

podpory. Každý respondent se účastnil obou typů pohovoru. Studie učinila dva hlavní závěry: 

(1) v pohovoru, který byl klasifikován jako náročný, byla u respondentů změřena vyšší 

frekvence zadrhávání než u pohovoru druhého typu, (2) u respondentů byla zjištěna i pozitivní 

korelace mezi frekvencí zadrhávání u virtuálního pohovoru a reálného pohovoru, který 

tomuto výzkumu předcházel. Tento výzkum tak může pomoci s přípravou balbutiků na 

pracovní pohovory a zvýšit pravděpodobnost jejich přijetí. 

 

3.2. Dopady koktání na balbutika 

 



 - 18 - 

Naše bakalářská práce se orientuje nejen na percepci balbutismu, ale i na dopady této poruchy 

na samotného balbutika. Proto se nyní podívejme na zjištění dosavadních výzkumů z této 

oblasti. 

 

V celé populaci se vyskytuje asi 1% balbutiků, tj. zhruba 68 milionů lidí (Walden & Lesner, 

2018). Těchto 68 milionů lidí, jak jsme měli možnost představit výše, se během svého života 

setkává více či méně se stereotypy a stigmaty, které okolo balbutismu vznikaly a vznikají. 

Děti i adolescenti jsou ve školním prostředí náchylnější k šikaně ze strany svých vrstevníků 

(Walden & Lesner, 2018) a zároveň koktání může ovlivňovat jejich studijní úspěchy 

(Peutelschmiedová, 2000). Adolescenti a raně dospělí čelí stigmatům v rámci svého 

milostného života a mají nižší šanci navázat vztahy dlouhodobé (Zhang, Saltuklaroglu, Hough 

& Kalinowski, 2009; Van Borsel, Brepoels & De Coene, 2011). Dospělí balbutici pak sami 

sebe vidí v znevýhodněné pozici v případě pracovního výkonu a šancí na povýšení či 

nastoupení do pracovního poměru vůbec (Klein & Hood, 2004). Tento výčet potvrzuje citát 

Charlese Van Ripera: „Stuttering is not merely speech impediment, it is an impediment to 

social living.“ (1973, cit. dle Peutelschmiedová, 2000). 

 

Všechny tyto aspekty naznačují, že balbutismus mluvčí ovlivňuje po celý jejich život. 

Objevuje se v dětství, u 20% případů přetrvává až do stáří, a ačkoliv balbutici nejsou 

společností vnímaní jako lidé s jinými charakterovými vlastnostmi nebo náladami, výzkumy 

potvrzují, že vyrůstání a život s balbutismem může být spojován s depresemi, úzkostmi a 

pocity bezmoci (Craig, Tran & Craig, 2003). Z toho důvodu je při volbě terapie dobré 

zohledňovat i tyto okolnosti (Bleek et al., 2012). 

 

Abychom mohli s těmito aspekty počítat, byl vyvinut dotazník, v němž balbutici hodnotí vliv 

této poruchy na každodenní život a zároveň slouží k měření jejích psychosociálních dopadů 

(Bleek et al., 2012). Dotazník nese název Overall Assessment of the Speaker’s Experience of 

Stuttering (dále OASES) a je založen na Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností, 

disability a zdraví (International Classification of Functioning, Disability and Health), kterou 

uvedla v platnost Světová zdravotnická organizace (World Health Organization) (Yaruss & 

Quesal, 2006). Zahrnuje tak kompletní informace o balbutismu: (a) obecné pohledy 

na koktavost, (b) afektivní, behaviorální a kognitivní reakce na koktání, (c) funkční potíže 

v komunikaci a (d) vliv koktání na kvalitu života mluvčího (ibid.). Odpovědi se zanáší 

do pětibodové Likertovy škály. Čím vyšší hodnoty, tím větší je subjektivně posouzený vliv 
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balbutismu na mluvčího. Bleek et al. (2012) se rozhodli spojit tento dotazník s 

Pětifaktorovým osobnostním inventářem (NEO-FFI), jelikož výzkumy ukázaly, že osobnostní 

rysy souvisí se způsoby, s jakými se balbutici se svou vadou vypořádávají. Pětifaktorový 

osobnostní inventář zahrnuje tyto parametry: neuroticismus, extraverze, otevřenost vůči 

zkušenosti, přívětivost a svědomitost (Costa & McCrae, 1992, cit. dle Bleek et al., 2012). 

Výzkum prokázal jistou spojitost mezi výsledky těchto dvou testů. Mluvčí, u kterých byly 

zaznamenány vyšší hodnoty neuroticismu, měli zároveň vysoké hodnoty OASES skóre 

zejména v oblastech (b), (c) a (d), tzn., že ve větší míře zažívají negativní reakce okolí, mají 

víc funkčních problémů s komunikací a soudí, že balbutismus má na jejich život negativní 

vliv. V závěru autoři opět podotýkají, že výsledky těchto testů by měly být brány v úvahu při 

volbě terapie. 

 

Pětifaktorovým osobnostním inventářem (tzv. Big Five) se na české vědecké scéně zabývá 

například Hřebíčková (1999). Ta říká, že Pětifaktorový osobnostní inventář je lexikální 

přístup zkoumání psychologie osobnosti, který je zakládán na předpokladu, že všechny 

individuální odlišnosti jsou zachyceny v jazyce. Jak již bylo zmíněno výše, tento model 

zahrnuje pět parametrů: neuroticismus (popř. emociální stabilita), extraverze (popř. živost), 

otevřenost vůči zkušenosti (popř. intelekt či integrita), přívětivost a svědomitost. Pro každý 

z těchto parametrů byla na základě výzkumu vybrána reprezentativní taxonomie přídavných 

jmen, která popisuje daný parametr, a následně byla zvolená přídavná jména uspořádána do 

systému. Pro faktor neuroticismus byla například vybrána adjektiva neklidný, napjatý, 

nervózní aj., pro faktor extraverze adjektiva družný, společenský, povídavý aj., pro faktor 

přívětivost adjektiva dobrosrdečný, přívětivý, snášenlivý aj., pro faktor svědomitost adjektiva 

pečlivý, svědomitý, pilný aj. a pro faktor otevřenost vůči zkušenosti adjektiva chytrý, 

originální, zvídavý aj. Zároveň pro každé z adjektiv byla zvolena jejich příslušná antonyma. 

Respondenti se následně na škále těchto přídavných jmen hodnotí a výzkumník má pak 

možnost poznat, který z faktorů u dané osoby dominuje. Detailní popis tohoto přístupu se 

nalézá v díle Pětifaktorový model v psychologii osobnosti: Přístupy, diagnostika, uplatnění 

(Hřebíčková, 2011). 

 

Jak jsme zmínili v přechozí kapitole, definic týkajících se balbutismu je nepřeberné množství. 

Většina má ale společný prvek – je brána z pozice posluchačů, terapeutů či účastníků 

komunikace, nikoli z pozice mluvčích, kteří takovou poruchou sami trpí (Tichenor & Yaruss, 

2019). Studie těchto dvou autorů se zabývala tím, jak dospělí s tímto typem narušení 
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komunikační schopnosti balbutismus definují. Zúčastnilo se 430 dospělých balbutiků, kteří 

vyplňovali dotazník s polootevřenými otázkami týkající se definice koktání a definice 

tzv. moment of stuttering (realizace daného symptomu v čase). Výsledky ukazují, že dospělí 

balbutici tyto dva termíny nevnímají odlišně. Koktání definují jako mnohostrannou událost, 

která zahrnuje různé reakce, omezení, chování a negativní důsledky. Tzv. moment of 

stuttering je pro ně zkrátka momentem, kdy se tato událost objeví. Tichenor & Yaruss (2019) 

pak vyčlenili šest hlavních myšlenek, které se objevovaly nejvíce. Balbutismus dle mluvčích 

je: (a) ztráta kontroly / pocit zaseknutí se, (b) afektivní reakce, (c) behaviorální reakce, (d) 

kognitivní reakce, (e) omezení a ovlivňující faktor a (f) vnímáním postřehnutelný vliv na 

posluchače a účastníky komunikace. Můžeme si všimnout, že tři z těchto šesti definic jsou 

přímo zahrnuty ve výše zmiňovaném OASES, složka (b). 

 

Jelikož je balbutismus vnímáním postřehnutelná porucha, která může mít vliv na komunikaci 

i její účastníky, může ve velké míře ovlivňovat kvalitu života. Kvalita života zahrnuje 

blahobyt člověka z různých perspektiv a jeho měřením můžeme určit vliv, který koktání na 

kvalitu života balbutika má (Craig, Blumgart & Tran, 2009). Craig, Blumgart & Tran (2009) 

udělali výzkum s 200 dospělými balbutiky a kontrolní skupinou mluvčích bez této vady řeči. 

Cílem bylo zjistit, do jaké míry má balbutismus vliv na kvalitu života mluvčích. Pro měření 

byl využit dotazník s názvem Medical Outcomes Study Short Form-36 (SF-36), který 

vykazuje informace o zdraví respondenta z různých hledisek. Výsledky ukázaly, že koktání 

negativně ovlivňuje vitálnost. Balbutici jsou tedy více náchylní k únavě či vyčerpání. Taktéž 

se prokázal negativní vliv na jejich fungování v rámci společnosti, emoční stabilitu a mentální 

zdraví. Tato zjištění nejsou nijak překvapivá vzhledem k tomu, že u mluvčích s koktáním je 

potvrzeno větší riziko úzkostí či depresí (viz výše). 

 

Jiný aspekt, který řešily studie zabývající se dopadem a vlivem koktání na balbutiky, je 

tzv. self-efficacy neboli sebedůvěra ve vlastní schopnosti zvládat určité situace, dosahovat 

vytčených cílů, víra v sebeúčinnost a sebeuplatnění (Bandura, 1977). Carter et al. (2017) 

říkají, že tento aspekt by mohl být potenciálním prediktorem kvality života lidí s touto 

poruchou mluveného projevu, a ve své studii chtěli spojením metody OASES a škály pro 

měření self-efficacy takové tvrzení dokázat. Výzkumu se zúčastnilo 39 dospělých balbutiků. 

Potvrdila se pozitivní korelace mezi výsledky měření kvality života a self-efficacy i negativní 

korelace mezi frekvencí symptomů balbutismu v mluveném projevu a hodnotami self-efficacy 

– čím vyšší frekvence symptomů, tím nižší naměřené hodnoty self-efficacy. 
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Kromě výše zmíněných metod výzkumu vlivu balbutismu na své nositele existuje i několik 

dalších, které se orientují například na zkoumání povahy lidí s tímto typem narušení 

komunikační schopnosti. Takový výzkum udělali Lucey, Evans & Maxfield (2019), jejichž 

prvotním cílem bylo zjistit, zda se liší subjektivně vnímaná povaha mluvčích-balbutiků a 

kontrolní skupiny (mluvčích bez vady řeči). Druhotně byla sledovaná korelace mezi frekvencí 

symptomů balbutismu, povahou balbutika a subjektivně vnímaným negativním vlivem 

balbutismu na kvalitu života. Prokázala se jistá souvislost mezi určitými aspekty povahových 

rysů a subjektivně vnímaným vlivem balbutismu na kvalitu života. Naopak se neprokázala 

spojitost mezi frekvencí symptomů a povahovými rysy, což potvrzuje výsledky některých 

předešlých studií, jak píší sami autoři. 

 

Výsledky zmíněných studií by nám měly pomoci pochopit, v jaké míře může balbutismus 

ovlivňovat kvalitu života. Zároveň jejich autoři nabádají, aby byly použity při diagnostice a 

volbě terapie. Z našeho pohledu je důležité sledovat, jak se balbutici cítí být přijati dnešní 

společností a jaký je subjektivně vnímaný vliv koktavosti na kvalitu jejich života. Zároveň 

však chceme pokračovat ve výzkumu percepce této poruchy. Proto náš výzkum bude spojovat 

oba tyto aspekty – pomocí nahrávek respondentů-balbutiků vytvoříme percepční test, který 

bude předložen posluchačům bez vady řeči, a polostrukturovanými rozhovory budeme 

zjišťovat, jak se balbutici cítí být vnímaní dnešní společností. Ústřední otázkou je, zda 

budeme schopni vypozorovat některé korelace mezi výsledky obou typů výzkumů. 
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4. Metoda a materiál výzkumu 

 

4.1. Percepční test 

 

Výzkum naší bakalářské práce probíhal ve dvou rovinách, které byly vyhodnoceny zvlášť a 

následně slovně porovnávány. Provedli jsme tak kvantitativně-kvalitativní výzkum. Nejprve 

se zaměříme na první rovinu výzkumu – vyhotovení, průběh a způsob vyhodnocování 

percepčního testu.  

 

4.1.1. Respondenti-balbutici 

 

Pro pořízení nahrávek bylo potřeba najít 5–8 respondentů-balbutiků. Tento počet měl zajistit 

dobrou zpracovatelnost výsledků, a zároveň jejich výpovědní hodnotu. Prvotní myšlenka byla 

najít dospělé respondenty zejména pro větší předpokládané zkušenosti z oblasti partnerských 

vztahů a pracovní uplatnitelnosti. Kvůli nízkému počtu uchazečů jsme ale nakonec do 

výzkumu zařadili i osobu, která plnoletosti nedosáhla.  

 

Respondenty jsme nejprve hledali skrze kontakty příbuzných a přátel. Následovalo 

kontaktování logopedických ambulancí, sdružení Balbutik a pražské i brněnské pobočky 

centra LOGO s. r. o. V poslední řadě jsme využili sociální platformu Facebook. Skrze přátele 

jsme získali kontakt na pět respondentů, skrze logopedickou ambulanci Centrum řeči spol. s. 

r. o. taktéž na pět respondentů a skrze sociální platformu Facebook jsme získali kontakt na 

jednoho respondenta. První kontaktování proběhlo formou textové zprávy nebo messengeru. 

Vždy byl vysvětlen přesný postup výzkumu s důrazem na skutečnost, že jejich osoba zůstane 

v naprosté anonymitě. Následná domluva probíhala telefonicky, pokud si to dotyčný 

respondent-balbutik přál, většinou však šlo o psanou korespondenci. 

 

Z těchto jedenácti potenciálních respondentů dva s účastí na výzkumu nesouhlasili. Důvodem 

byla obava z nahrávání či psychické trauma, které v souvislosti s koktáním mají. U dalších 

dvou dotazovaných bylo zjištěno jiné narušení komunikační schopnosti, než kvůli kterému 

byli kontaktováni. Jeden respondent měl silný cizinecký přízvuk, proto nemohl být do 

výzkumu zahrnut. Poslední respondent sice měl symptomy balbutismu, nicméně trpěl dalšími 

vadami řeči, které snižovaly srozumitelnost mluvního projevu. Z obavy ze zkreslení výsledků 
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jsme se jej do výzkumu rozhodli nezařadit. Celkově se tedy výzkumu zúčastnilo 5 

respondentů-balbutiků, 3 muži a 2 ženy. 

 

4.1.2. Pořizování nahrávek 

 

S každým respondentem musela být pro percepční test pořízena nahrávka. Východiskem její 

osnovy byl balbutiogram sestavený z úkolů podle Lechty (viz kapitola 1.4.). Úkoly 

zahrnovaly automatismy, opakování vět, čtený text cca o sto slovech, rozhovor a minutový 

monolog (viz Příloha 1). Díky pestrosti balbutiogramu jsme měli možnost nahrát 

respondenty-balbutiky v různých komunikačních situacích, a dát tak respondentům-

posluchačům možnost zaznamenat specifika koktavosti na celé této škále. 

 

Nahrávání probíhalo ve studiu Fonetického ústavu Univerzity Karlovy i v terénu. Ve studiu 

byli nahráni dva respondenti-balbutici, jeden muž a jedna žena. Po předchozí domluvě byla 

s mluvčími ve studiu přítomna i autorka práce. Respondenti-balbutici byli poučeni o tom, jak 

a z jaké vzdálenosti do mikrofonu hovořit.  K nahrávání byl použit studiový mikrofon obě 

nahrávání proběhla bez problémů. K pořizování nahrávek v terénu byl použit diktafon značky 

Zoom H1 a poučení probíhalo stejně jako u pořizování nahrávek ve fakultním studiu. Navíc 

však byl brán ohled na to, aby místo pořizování nahrávek bylo tiché a bez přílišné ozvěny. To 

se ve větší míře podařilo splnit ve všech třech případech – nahrávání proběhlo ve studovně 

mezi regály s knihami, v malém pokoji jednoho z respondentů a dále v malé kanceláři. 

 

Jednotlivé úkoly byly představeny a vysvětleny mimo nahrávání. Respondenti-balbutici 

dostali prostor pro dotazy a následně byli informováni o spuštění a ukončení nahrávání. 

Všechny pořízené nahrávky měly 10–15 minut. Délka se vždy odvíjela od míry zadrhávání 

konkrétního mluvčího. Dalším faktorem byla ochota povídat si v části nahrávaného 

rozhovoru. 

 

4.1.3. Zpracování nahrávek a vytvoření percepčního testu 

 

Nahrávky byly zpracovávány v programu Audacity. Nejprve jsme vystříhali části, kde mluví 

autorka práce, popřípadě části, kde se vyskytly rušivé zvuky. Následně došlo k několika 

přehráním a zaznamenání použitelných částí. Pro percepční test bylo potřeba vybrat úseky 

s různými projevy balbutismu a zároveň úseky, kde se takové symptomy neobjevují, z toho 
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důvodu, aby si respondenti-posluchači mohli udělat dobrou představu o komunikačních 

schopnostech respondenta-balbutika v celé jejich šíři. V jednom případě toho však nemohlo 

být plně dosaženo, neboť se symptomy objevovaly velmi často – zde jsme proto střídali 

symptomy lehčího a symptomy těžšího rázu. Při výběru jsme dbali na to, aby úseky 

obsahovaly ukončené výpovědi. Byly pro to dva důvody: (1) nechtěli jsme, abychom 

vystřihnutím místa s daným symptomem na tento symptom přímo upozorňovali, (2) 

předpokládáme, že neukončené výpovědi či slova vytržená z kontextu by byly pro posluchače 

rušivé samy o sobě. Vybrané úseky jsme vystříhali a poskládali za sebou tak, aby se střídaly 

části s projevy balbutismu s částmi bez nich (popřípadě části s lehčími a těžšími symptomy). 

Mezi ně jsme navíc vložili zvukový signál, aby respondenti-posluchači nebyli zmateni 

obsahovou různorodostí jednotlivých částí. Pro každého respondenta-balbutika tak byla 

vytvořena unikátní nahrávka zachycující jeho mluvní projev. Všechny nahrávky byly dlouhé 

1,5–2 minuty. Kromě toho jsme sestavili čtyři minutové hudební ukázky, které se pouštěly po 

každé nahrávce a sloužily jako tzv. desenzitační pasáže – pasáže sloužící pro odreagování 

v průběhu testování, a zabraňující tak únavě, a tím i zkreslení výsledků. 

 

Dále jsme vytvořili dokument s instrukcemi a pěti dotazníky, pro každého mluvčího jeden. 

Jelikož jsme chtěli zkoumat implicitní postoje respondentů-posluchačů (viz oddíl 2.2.1.), 

nebylo v instrukcích předloženo téma bakalářské práce ani jakákoli jiná bližší informace o 

tom, co tímto percepčním testem chceme zkoumat. V instrukcích jsme apelovali zejména na 

to, aby si respondenti-posluchači pouštěli nahrávky do sluchátek, aby nepřeskakovali 

desenzitační pasáže a odpovídali upřímně – toto jsme se snažili podpořit sdělením, že 

vyplňování dotazníků je anonymní a budou zveřejněny pouze shrnující výsledky. Testové 

otázky jsme vybírali na základě výše zmíněných výzkumů, nechali jsme se jimi inspirovat. 

Navíc jsme otázky kladli tak, aby bylo možné najít společné jmenovatele ve výsledcích obou 

výzkumů, čili zaměřovali jsme se na ta témata, jež byla probírána v polostrukturovaných 

rozhovorech. Dotazník tedy dohromady tvořil deset uzavřených otázek, které se týkaly 

manželského života, pracovní uplatnitelnosti a dále osobnostních rysů (podrobný přehled viz 

Příloha 2). Vybrali jsme dva osobnostní rysy z Pětifaktorového osobnostního inventáře (viz 

kapitola 2.2.) – neuroticismus a extraverze. Tento výběr byl učiněn z několika důvodů: (1) 

hodnocení balbutiků jako osob neurotických a neextravertních se prokázalo ve zmiňovaných 

výzkumech a chtěli jsme si tyto postoje ověřit i u našeho percepčního testu, (2) zkoumání 

faktoru intelekt jsme vynechali, jelikož nám dotazování na tuto oblast přišlo nevhodné, (3) 

poslední dva rysy, přívětivost a spolehlivost, jsme vynechali zejména proto, aby dotazník 
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nebyl příliš dlouhý a neodradil respondenty-posluchače v jeho vyplňování. Respondenti 

odpovídali na pětibodové Likertově škále: určitě ano – spíše ano – nevím – spíše ne – určitě 

ne (dotazník viz Příloha 3).  

 

Nahrávky, hudební ukázky i instrukce jsme uložili do jednoho souboru a očíslovali je 

v pořadí, ve kterém si je respondenti-posluchači měli pouštět. 

 

4.1.4. Průběh testování a jeho vyhodnocení 

 

Pro testování jsme zvolili skupinu 20 respondentů-posluchačů
4
 ve věku 25–35 let. Dělali jsme 

tak s ohledem na věkové rozmezí respondentů-balbutiků, těch bylo v této věkové skupině 

nejvíce. Soudíme, že v případě zkoumání sociálního přijetí balbutika je dobré zaměřit se 

na stejně staré respondenty-posluchače, a zvýšit tak výpovědní hodnotu výsledků výzkumu. 

Každému respondentovi-posluchači byl poskytnut soubor s percepčním testem. Nejprve byl 

pobídnut, aby otevřel instrukce a pečlivě si je přečetl. Dále byl tázán, zda instrukcím rozumí, 

popřípadě, zda nemá doplňující dotazy. Pokud respondent-posluchač instrukcím porozuměl 

a neměl dalších dotazů, byl vyzván, aby test zahájil. Respondent-posluchač si vždy pustil 

nahrávku a následně vyplnil příslušný dotazník. Aby si respondent-posluchač na mluvený 

projev respondenta-balbutika nezvykl, a nedošlo tak ke zkreslení výsledků, směl si nahrávku 

pustit maximálně dvakrát. Po každé testovací nahrávce byla spuštěna hudební nahrávka 

sloužící jako desenzitační pasáž. Takto se postupovalo u všech nahrávek. Po dokončení 

posledního dotazníku každý zúčastněný test uložil a poslal na e-mailovou adresu, jež byla 

součástí instrukcí. 

 

Před samotným testováním jsme provedli dvě zkušební testování, která do výsledků nebyla 

zahrnuta. Sloužila k tomu, abychom předešli jakýmkoli nedostatkům a vyřešili je 

před spuštěním testování pro potřeby výzkumu. 

 

Analýza percepčního testu byla kvantitativní a provedli jsme ji pomocí programu Excel. 

Sečetli jsme počet zodpovězení každého stupně na bodové škále u jednotlivých otázek pro 

všechny balbutiky (použili jsme označení B1, B2, B3, B4 a B5). Následně jsme pomocí 

funkce v Excelu vytvořili dvojrozměrný sloupcový graf, kde na ose x leží pět bodů Likertovy 

                                                 
4
 U otázky směřované na manželství byl celkový počet respondentů u žen B1 a B4 15, u zbylých mluvčích 14 – 

nechávali jsme respondenty rozhodnout, zda chtějí odpovídat v případě, že mluvčí není jejich preferovaného 

pohlaví. 
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škály a na ose y počet jejich zodpovězení. Každý bod Likertovy škály zároveň obsahuje pět 

sloupců (za každého balbutika jeden), které jsou odlišeny barevně – sloupec B1 je tmavě 

modrý, sloupec B2 oranžový, sloupec B3 šedý, sloupec B4 žlutý a sloupec B5 světle modrý. 

Každý graf nese své číslo a krátký popisek. Z našeho pohledu je typ tohoto grafu vhodný, 

protože přehledně zobrazuje zvolené odpovědi pro každého balbutika zvlášť, ale zároveň 

nabízí i souhrnný přehled o všech mluvčích dohromady. 

 

4.2. Polostrukturované rozhovory 

 

Respondenti-balbutici dále byli ochotni podstoupit polostrukturované rozhovory, jež nebyly 

nahrávané. Byla zvolena metoda dotazování a technika hloubkového rozhovoru. Tuto 

techniku lze definovat jako nestandardizované dotazování jednoho účastníka výzkumu 

zpravidla jedním dotazovatelem pomocí otevřených otázek (Švaříček, Šeďová et al., 2007). 

Tímto způsobem jsme zjišťovali, jak se balbutici cítí být dnešní společností přijatí. Na 

počátku byli respondenti-balbutici dotazováni na vznik balbutismu a zkušenosti s jeho léčbou. 

Ač tyto informace nejsou stěžejní pro náš výzkum, měly sloužit spíše k tomu, aby se mluvčí 

na toto téma naladili. Následující otázky byly vybírány s ohledem na výše zmíněné provedené 

výzkumy. Dotazovali jsme se na okolnosti zhoršující a zlepšující symptomy balbutismu, na 

začlenění do kolektivu ve školních letech. Dále na subjektivní vnímání pracovní 

uplatnitelnosti a navázání partnerských vztahů lidí s touto vadou řeči. Otázky byly řazeny od 

nejobecnějších až po ty, které jsme pokládali za nejosobnější, a tím i nejtěžší k zodpovězení. 

Poslední otázka měla představit shrnující pohled respondenta-balbutika na jeho sociální 

přijetí. Přesné složení otázek můžete vidět v Příloze 3. Vždy jsme respondenta-balbutika 

informovali, že zodpovězení jednotlivých otázek je dobrovolné, a není tedy problém některou 

z nich přeskočit. Všichni zúčastnění však v různé míře zodpověděli všechny položené otázky. 

Rozhovory probíhaly v učebně Fonetického ústavu Univerzity Karlovy i v terénu – na 

stejných místech, jako pořizování nahrávek. Polostrukturované rozhovory trvaly v rozmezí od 

15–30 minut v závislosti na tom, jak široce se k položeným otázkám respondenti-balbutici 

vyjadřovali. 

 

Analýza získaných dat probíhala kvalitativně – metodou kódování v ruce neboli papír a tužka 

(Švaříček, Šeďová et al. 2007). Každý rozhovor jsme přepsali z bodového záznamu 

do souvislého textu, vytiskli a několikrát pozorně přečetli. Následně jsme každý rozhovor 

metodou tužka a papír kódovali do jednotlivých kategorií a podkategorií. Tímto způsobem 
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máme možnost vidět každou kategorii z pohledu všech pěti balbutiků. Jednotlivé kategorie 

navíc svým zaměřením téměř odpovídají oddílům kapitoly 2. naší bakalářské práce
5
. Stejně 

jako v kvantitativní analýze percepčního testu jsme i zde zvolili pro balbutiky označení B1–

B5.   

  

                                                 
5
 Jediná kategorie, která není v teoretické části podložena jinými výzkumy, je kategorie Období školního 

vzdělávání. Téma šikany a diskriminace dětí kvůli koktání je velmi široké a vystačilo by na samostatnou 

bakalářskou práci. Proto jsme se rozhodli ho do naší bakalářské práce nezařazovat a pouze porovnat výsledky 

percepčního testu s výsledky polostrukturovaných rozhovorů z této oblasti. 
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5. Výsledky 

 

5.1. Percepční test 

 

Graf č. 1: Zájem o přátelství s balbutikem v rámci školní docházky. Čísla značí počet odpovědí respondentů pro 

daný bod na Likertově škále. Každá barva sloupce přísluší jednomu balbutikovi – mluvčímu na nahrávce 

(označení B1–B5). Celkový počet respondentů-posluchačů N = 20 . 

 

Na otázku, zda by respondenti chtěli mít B1 v kolektivu svých blízkých přátel, pět 

respondentů odpovědělo určitě ano, devět respondentů spíše ano, jeden respondent nevím, 

čtyři respondenti spíše ne a možnost určitě ne zvolil jeden respondent. U B2 odpověď určitě 

ano  nezvolil žádný respondent, šest respondentů odpovědělo spíše ano, dva respondenti 

nevím, osm respondentů spíše ne a čtyři respondenti odpověděli určitě ne. U B3 žádný 

respondent neodpověděl určitě ano, spíše ano odpovědělo devět respondentů, nevím 

odpověděl jeden respondent, odpověď spíše ne zvolilo 10 respondentů a určitě ne nezvolil 

žádný z respondentů. U B4 sedm respondentů odpovědělo určitě ano, deset respondentů spíše 

ano, dva respondenti zvolili odpověď nevím, jeden respondent odpověděl spíše ne a možnost 

určitě ne nezvolil žádný z respondentů. U B5 tři respondenti odpověděli určitě ano, patnáct 

respondentů spíše ano, jeden respondent zvolil možnost nevím, jeden respondent odpověděl 

spíše ano a možnost určitě ne nezvolil žádný z respondentů.  
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Graf 2: Pocit trapnosti při rozhovoru s balbutikem na veřejnosti. Čísla značí počet odpovědí respondentů pro 

daný bod na Likertově škále. Každá barva sloupce přísluší jednomu balbutikovi – mluvčímu na nahrávce 

(označení B1–B5). Celkový počet respondentů-posluchačů N = 20 . 

 

Na otázku, zda by respondenti pokládali za trapné hovořit s B1 na veřejnosti, jeden 

respondent odpověděl určitě ano, žádný respondent spíše ano a taktéž žádný nevím. Dva 

respondenti zvolili možnosti spíše ne a sedmnáct respondentů odpovědělo určitě ne. U B2 

odpověděli dva respondenti určitě ano, pět respondentů spíše ano, odpověď nevím nezvolil 

nikdo. Spíše ne odpovědělo sedm respondentů a možnost určitě ne zvolilo šest respondentů. U 

B3 určitě ano nezvolil žádný z respondentů, odpověď spíše ano zvolili dva respondenti, 

odpověď nevím jeden respondent, možnost spíše ne si vybralo osm respondentů a určitě ne 

odpovědělo devět respondentů. V případě B4 možnost určitě ano, spíše ano, a nevím nezvolil 

žádný respondent. Čtyři respondenti odpověděli spíše ne a šestnáct respondentů zvolilo 

odpověď určitě ne. U B5 odpověď určitě ano a nevím nezvolil nikdo, odpověď spíše ano 

jeden respondent, možnost spíše ne si vybralo pět respondentů a určitě ne odpovědělo čtrnáct 

respondentů. 
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Graf 3: Přítomnost rysu „nervózní“ u balbutika. Čísla značí počet odpovědí respondentů pro daný bod na 

Likertově škále. Každá barva sloupce přísluší jednomu balbutikovi – mluvčímu na nahrávce (označení B1–B5). 

Celkový počet respondentů-posluchačů N = 20 . 

 

Na otázku, zda si respondenti myslí, že je B1 nervózní, jeden respondent odpověděl určitě 

ano, dva respondenti spíše ano a žádný z respondentů nezvolil odpověď nevím. Dvanáct 

respondentů odpovědělo spíše ne, možnost určitě ne vybralo šest respondentů. V případě B2 

možnost určitě ano zvolilo šest respondentů, možnost spíše ano zvolilo devět respondentů, 

jeden respondent odpověděl nevím, tři respondenti odpověděli spíše ne a odpověď určitě ne 

zvolil jeden respondent. U B3 dva respondenti zvolili možnost určitě ano, deset respondentů 

zvolilo spíše ano, žádný z respondentů nezvolil odpověď nevím. Spíše ne odpovědělo osm 

respondentů a dva respondenti zvolili odpověď určitě ne. U B4 jeden respondent odpověděl 

určitě ano, deset respondentů spíše ano a žádný z respondentů nezvolil odpověď nevím. 

Možnost spíše ne si vybralo pět respondentů a možnost určitě ne čtyři respondenti. V případě 

B5 si možnost určitě ano vybrali tři respondenti, možnost spíše ano šest respondentů a žádný 

respondent neodpověděl nevím. Deset respondentů odpovědělo spíše ne a jeden respondent 

zvolil odpověď určitě ne.  
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Graf 4: Rušivost mluveného projevu balbutika. Čísla značí počet odpovědí respondentů pro daný bod na 

Likertově škále. Každá barva sloupce přísluší jednomu balbutikovi – mluvčímu na nahrávce (označení B1–B5). 

Celkový počet respondentů-posluchačů N = 20. 

 

Na otázku, zda respondentům připadá mluvený projev B1 rušivý, dva respondenti odpověděli 

určitě ano, taktéž dva respondenti spíše ano, jeden respondent zvolil možnost nevím, devět 

respondentů odpovědělo spíše ne a šest respondentů odpovědělo určitě ne. U B2 jedenáct 

respondentů odpovědělo určitě ano, šest respondentů spíše ano, žádný z nich nezvolil 

odpověď nevím, tři odpověděli spíše ne a žádný z respondentů nezvolil možnost určitě ne. 

V případě B3 dva respondenti zvolili možnost určitě ano, sedm respondentů zvolilo spíše 

ano, žádný z nich nezvolil odpověď nevím. Možnost spíše ne zvolilo devět respondentů a 

možnost určitě ne dva respondenti. U B4 odpověď určitě ano a nevím nezvolil žádný 

respondent, odpověď spíše ano zvolil jeden respondent. Deset respondentů odpovědělo spíše 

ne a devět respondentů odpovědělo určitě ne. V případě B5 žádný respondent neodpověděl 

určitě ano či nevím. Tři respondenti odpověděli spíše ano, šestnáct respondentů odpovědělo 

spíše ne a jeden respondent zvolil možnost určitě ne.   

2
 

2
 

1
 

9
 

6
 

1
1

 

6
 

0
 

3
 

0
 

2
 

7
 

0
 

9
 

2
 

0
 

1
 

0
 

1
0

 

9
 

0
 

3
 

0
 

1
6

 

1
 

U R Č I T Ě  A N O  S P Í Š E  A N O  N E V Í M  S P Í Š E  N E  U R Č I T Ě  N E  

B1 B2 B3 B4 B5



 - 32 - 

Graf 5: Zájem o manželský svazek či vážný vztah s balbutikem. Čísla značí počet odpovědí respondentů pro daný 

bod na Likertově škále. Každá barva sloupce přísluší jednomu balbutikovi – mluvčímu na nahrávce (označení 

B1–B5). Celkový počet respondentů-posluchačů pro B1 a B4 N = 15, pro B2, B3 a B5 N = 14 . 

 

Na otázku, zda by si respondenti dovedli představit být v manželském svazku s B1, jeden 

odpověděl určitě ano, devět odpovědělo spíše ano, jeden respondent odpověděl nevím, dále 

jeden respondent zvolil možnost spíše ne a tři respondenti určitě ne. V případě B2 žádný 

z respondentů nezvolil možnost určitě ano a nevím. Jeden respondent odpověděl spíše ano, 

čtyři odpověděli spíše ne a devět respondentů zvolilo možnost určitě ne. U B3 nikdo nezvolil 

odpověď určitě ano a nevím. Spíše ano odpověděli tři respondenti, spíše ne šest respondentů a 

možnost určitě ne zvolilo pět respondentů. V případě B4 dva respondenti odpověděli určitě 

ano, deset respondentů zvolilo spíše ano, jeden respondent odpověděl nevím, dva respondenti 

zvolili možnost spíše ne a určitě ne nezvolil žádný z dotazovaných. U B5 možnost určitě ano 

zvolil jeden dotazovaný, spíše ano zvolilo sedm respondentů a možnost nevím nezvolil žádný. 

Dále čtyři respondenti odpověděli spíše ne a dva respondenti zvolili odpověď určitě ne.  
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Graf 6: Zájem o přiřazení balbutika do pracovního kolektivu respondenta. Čísla značí počet odpovědí 

respondentů pro daný bod na Likertově škále. Každá barva sloupce přísluší jednomu balbutikovi – mluvčímu na 

nahrávce (označení B1–B5). Celkový počet respondentů-posluchačů N = 20 . 

 

Na otázku, zda by respondenti chtěli mít B1 ve svém pracovním kolektivu, čtyři 

z dotazovaných odpověděli určitě ano, devět spíše ano, jeden zvolil odpověď nevím, čtyři 

respondenti odpověděli spíše ne a dva z dotazovaných odpověděli určitě ne. U B2 odpověď 

určitě ano nezvolil žádný z respondentů. Dále čtyři respondenti odpověděli spíše ano, dva 

z dotazovaných nevím, deset respondentů zvolilo odpověď spíše ne a čtyři určitě ne. 

V případě B3 žádný z dotazovaných nezvolil možnost určitě ano, jedenáct respondentů 

odpovědělo spíše ano, jeden zvolil možnost nevím, sedm respondentů odpovědělo spíše ne  a 

jeden respondent zvolil možnost určitě ne. U B4 šest respondentů zvolilo odpověď určitě ano, 

jedenáct z nich spíše ano, možnost nevím si vybrali dva z dotazovaných, spíše ne bylo 

zvoleno jednou a možnost určitě ne nebyla zvolena žádným z respondentů. V případě B5 

jeden respondent odpověděl určitě ano, patnáct dotazovaných zvolilo spíše ano, jeden 

respondent zvolil možnost nevím, spíše ne bylo zvoleno třemi respondenty a odpověď určitě 

ne nebyla zvolena ani jednou.  
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Graf 7: Ochota přijmout balbutika na pracovní pozici, která nevyžaduje zvláštní řečové dovednosti. Čísla značí 

počet odpovědí respondentů pro daný bod na Likertově škále. Každá barva sloupce přísluší jednomu balbutikovi 

– mluvčímu na nahrávce (označení B1–B5). Celkový počet respondentů-posluchačů N = 20 . 

 

Na otázku, zda by respondenti přijali B1 na pracovní pozici, která nevyžaduje zvláštní řečové 

dovednosti, třináct dotazovaných odpovědělo určitě ano, šest spíše ano a jeden respondent 

odpověděl spíše ne. Žádný z dotazovaných nezvolil odpověď nevím ani určitě ne. U B2 

možnost určitě ano nebyla zvolena ani jednou, dále dvanáct respondentů odpovědělo spíše 

ano, čtyři nevím, tři dotazovaní odpověděli spíše ne a možnost určitě ne byla zvolena 

jedenkrát. V případě B3 pět respondentů odpovědělo určitě ano, jedenáct zvolilo možnost 

spíše ano, možnost nevím byla zvolena čtyřikrát. Dále tři respondenti odpověděli spíše ne a 

jeden respondent zvolil odpověď určitě ne. U B4 byla možnost určitě ano zvolena celkem 

šestkrát, možnost spíše ano jedenáctkrát, spíše ne třikrát a možnost nevím a určitě ne nebyly 

zvoleny ani jednou. V případě B5 jedenáct respondentů zvolilo možnost určitě ano, sedm 

spíše ano, možnost nevím a určitě ne byla zvolena jednou a odpověď spíše ne si nevybral 

žádný z respondentů.  
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Graf 8: Ochota přijmout balbutika na pracovní pozici, která vyžaduje zvláštní řečové dovednosti. Čísla značí 

počet odpovědí respondentů pro daný bod na Likertově škále. Každá barva sloupce přísluší jednomu balbutikovi 

– mluvčímu na nahrávce (označení B1–B5). Celkový počet respondentů-posluchačů N = 20 . 

 

Na otázku, zda by respondenti přijali B1 na pracovní pozici vyžadující zvláštní řečové 

dovednosti, dva z nich odpověděli určitě ano, šest spíše ano, žádný z respondentů nezvolil 

odpověď nevím, dále devět dotazovaných odpovědělo spíše ne a tři respondenti odpověděli 

určitě ne. V případě B2 si žádný z respondentů nevybral možnosti určitě ano a nevím, 

možnosti spíše ano a spíše ne byly vybrány jednou a možnost určitě ne zvolilo osmnáct 

respondentů. U B3 si možnosti určitě ano a nevím taktéž nevybral nikdo, možnost spíše ano 

zvolil jeden respondent, možnost spíše ne byla vybrána šestkrát a určitě ne odpovědělo třináct 

respondentů. V případě B4 tři respondenti odpověděli určitě ano, šest respondentů spíše ano, 

možnost nevím byla zvolena jednou, spíše ne zvolilo osm respondentů a možnost určitě ne 

zvolili dva dotazovaní. U B5 možnosti určitě ano a nevím nebyly vybrány ani jednou. Dále 

dva respondenti odpověděli spíše ano, devět spíše ne a stejný počet respondentů zvolilo i 

odpověď určitě ne.  
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Graf 9: Přítomnost rysu „společenský“ u balbutika. Čísla značí počet odpovědí respondentů pro daný bod na 

Likertově škále. Každá barva sloupce přísluší jednomu balbutikovi – mluvčímu na nahrávce (označení B1–B5). 

Celkový počet respondentů-posluchačů N = 20 . 

 

Na otázku, zda respondentům připadá B1 společenský, pět respondentů odpovědělo určitě 

ano, deset dotazovaných spíše ano, odpověď nevím nebyla zvolena ani jednou. Dále dva 

respondenti odpověděli spíše ne a možnost určitě ne si zvolil jeden respondent. V případě B2 

odpověď určitě ano a nevím nebyla zvolena ani jednou. Tři respondenti odpověděli spíše ano, 

třináct dotazovaných spíše ne a možnost určitě ne zvolili čtyři respondenti. U B3 jeden 

dotazovaný odpověděl určitě ano, osm spíše ano, žádný z respondentů neodpověděl nevím a 

určitě ne a možnost spíše ne zvolilo jedenáct respondentů. V případě B4 dva dotazovaní 

odpověděli určitě ano, třináct spíše ano, jeden respondent zvolil možnost nevím, čtyři spíše ne 

a odpověď určitě ne nebyla zvolena žádným z respondentů. U B5 devět respondentů zvolilo 

možnost určitě ano, osm spíše ano, tři dotazovaní odpověděli spíše ne a možnosti nevím a 

určitě ne nebyly zvoleny žádným z respondentů.  
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Graf 10: Postoj ke snížení známky za hodnocený ústní projev. Čísla značí počet odpovědí respondentů pro daný 

bod na Likertově škále. Každá barva sloupce přísluší jednomu balbutikovi – mluvčímu na nahrávce (označení 

B1–B5). Celkový počet respondentů-posluchačů N = 20 . 

 

Na otázku, zda by respondenti z pozice učitele snížili B1 známku za hodnocený ústní projev 

(např. referát), žádný z dotazovaných nezvolil možnosti určitě ano a nevím, jeden respondent 

odpověděl spíše ano, šest respondentů spíše ne a možnost určitě ne zvolilo celkem třináct 

dotazovaných. V případě B2 jeden respondent odpověděl určitě ano, tři zvolili spíše ano a 

možnost nevím byla zvolena jednou. Dále šest respondentů odpovědělo spíše ne a možnost 

určitě ne zvolilo dohromady devět respondentů. U B3 jeden dotazovaný zvolil možnost určitě 

ano, tři odpověděli spíše ano, možnost nevím nezvolil nikdo, odpověď spíše ne si vybralo šest 

respondentů a možnost určitě ne si zvolilo deset dotazovaných. V případě B4 žádný 

z respondentů neodpověděl určitě ano ani nevím. Dále jeden respondent odpověděl spíše ano, 

čtyři spíše ne a odpověď určitě ne zvolilo patnáct respondentů. U B5 možnost určitě ano 

nebyla zvolena ani jednou, dva respondenti odpověděli spíše ano, jeden nevím, čtyři 

dotazovaní odpověděli spíše ne a odpověď určitě ne zvolilo třináct respondentů.  
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5.2. Polostrukturované rozhovory 

 

5.2.1. Schéma 1: kategorie Období školního vzdělávání 

 

 

Na základě analýzy dat jsme jako první vytvořili kategorii Období školního vzdělávání. K ní 

byly vytvořeny tři podkategorie: základní škola, střední škola a vysoká škola. Do podkategorií 

byly dále přidány výrazy, o kterých balbutici v rozhovorech pro danou podkategorii nejčastěji 

mluvili. Všechny tyto informace můžeme vidět v přehledném Schématu 1 (viz výše). 

Kategorie Období školního vzdělávání se zaměřuje na zkušenosti se sociálním začleněním 

dotazovaných balbutiků v rámci kolektivu spolužáků a dále na přístup učitelů k jejich vadě 

řeči. 

 

Z rozhovorů vyplynulo, že zkušenosti balbutiků se sociálním začleněním jsou v případě 

základní i střední školy různorodé. V případě vysoké školy se naopak neliší. O kolektivu 

na škole B1 vypovídá: „Akutní šikana trvala od 3. do 8. třídy. Projevovala se tak, že po 

vyvolání k tabuli se spolužáci začali smát, popřípadě napodobovali symptomy koktání. Ti, 

kteří se šikany neúčastnili aktivně, mě většinou ignorovali, zřejmě ze strachu, aby se šikana 

neobrátila i proti nim. Učitelé do šikany nijak nezasahovali, prostě nechali děti, ať se vybouří, 

takže jsem necítila žádné zastání z jejich strany. Na střední škole se to změnilo, spolužáci mě 

ignorovali, a to mi stačilo. Učitelka cizího jazyka mi řekla, že ačkoli známky na jedničku 

mám, na vysvědčení mi ji dát nemůže, protože nemluvím plynule. Podobný postoj jsem viděla i 

u některých jiných učitelů, ač to explicitně nikdy neřekli. Na vysoké škole jsem se konečně 

začala cítit normálně. Učitele začal zajímat obsah vyjádření, ne forma, a ve třídě jsme měli 

dobrý kolektiv. Našla jsem si kamarády, se kterými se vídám dodnes.“ B2 na svá školní léta 

vzpomíná odlišně: „Nepamatuji se na žádného konkrétního člověka ani situaci, kterou bych 

Období školního 
vzdělávání 

Základní škola 
šikana (B1, B4), ignorace (B1, 

B2), bezproblémovost (B3, B5), 
postoj učitelů (B1, B2, B4) 

Střední škola 
šikana (B4), ignorace (B1, B2), 
dobrý kolektiv (B3, B5), postoj 

učitelů (B1, B4) 

Vysoká škola 
dobrý kolektiv (B1, B5), postoj 

učitelů (B1) 



 - 39 - 

označil přímo za šikanu. Spíše ze začátku, když mě spolužáci neznali, přišly nějaké drobné 

narážky, ale nic akutního. Školní léta jsem ale strávil víceméně sám, ostatní mě ignorovali a 

já jsem se jich stranil. Na střední škole to probíhalo stejně a po střední jsem odešel 

do zaměstnání.“ Podobně jako B2 odpověděl i B3: „Nepamatuji si, že by docházelo k šikaně, 

možná zezačátku, než jsme si na sebe zvykli. Nikdy to nepřerostlo v nic většího. Učitelé se 

chovali normálně. Na střední jsem si našel kamarády a po střední odešel do zaměstnání.“ 

Naopak podobné zkušenosti jako B1 má B4: „S šikanou jsem se setkala na obou základních 

školách. Na první se mě spolužáci opakovaně ptali, proč se to děje, což později přerostlo 

v šikanu. Šlo hlavně o posmívání se, dostala jsem přezdívku ‚kokokokodák‘. Na druhé 

základce to probíhalo úplně stejně. Teď na gymnáziu se posmívání objevuje taky, ale spíš 

v situacích, kdy diskutujeme a oni se tímhle způsobem snaží shodit můj názor. Zároveň mám 

učitelku, která mi za referát dává vždy známku o stupeň horší, a to ne kvůli obsahovým 

nedostatkům, ale kvůli tomu, že zadrhávám.“ B5 se svými zkušenostmi přibližuje B2 a B3: 

„Na základní školu si nepamatuji. Na střední vím, že byly nějaké jednotlivé případy různých 

narážek, ale spíš šlo o sociální distanc. Na vysokou vzpomínám rád, měli jsme dobrý kolektiv 

a našel jsem si spoustu kamarádů, se kterými se scházíme dodnes a podnikáme různé výlety.“ 

 

5.2.2. Schéma 2: kategorie Zaměstnání 

 

 

Při sestavení schématu postup opakujeme jako u Schématu 1. Kategorie Zaměstnání se 

zaměřuje na zkušenosti balbutiků jednak se sociálním začleněním v rámci svého pracovního 

kolektivu, ale i na to, zda balbutismus měl či neměl vliv na výběr profese. V neposlední řadě 

se také zabývá skutečností, zda dotazovaní byli při pohovoru diskriminováni kvůli své vadě 

řeči. Dle výpovědí byly stanoveny podkategorie: volba zaměstnání, pracovní pohovor a 

pracovní kolektiv. Přehled nabízí Schéma 2.  

 

Zaměstnání 

Volba zaměstnání 
žádný vliv balbutismu (B1, 

B2, B3, B5), jistý vliv 
balbutismu (B4) 

Pracovní pohovor 
obava zaměstnavatele 
(B1), bezproblémový 

průběh (B1, B2, B3, B5) 

Pracovní kolektiv 
dobré vztahy (B1, B3, B5), 

práce osamotě (B2) 
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V této kategorii docházelo mezi respondenty B1–B5 převážně ke shodě. B1 vypověděla: 

„Před stávajícím zaměstnáním jsem pracovala ve dvou odvětvích. Prvním byla práce 

v archivu, tam pohovor nebyl a ani nebyl důvod k tomu mě nezaměstnat, protože jsem 

pracovala sama. Druhé odvětví byla práce v turismu, tam se komunikace vyžadovala, avšak 

žádný pohovor neproběhl, nikdy si na mě nikdo nestěžoval, takže to zřejmě bylo v pořádku. 

Dnes pracuji v knihovně na místě, kde s klienty komunikuji na běžné bázi. Pohovor na tuto 

pozici proběhl bez problémů, avšak později se ke mně doneslo, že nadřízený měl obavy, jak 

při mé vadě řeči budu zvládat běžný provoz. Pracovní kolektiv je dobrý. Vada řeči na výběr 

profese vliv neměla.“ Podobně vyznívá i odpověď B2: „Vada řeči na výběr povolání vliv 

neměla. Dělám to, co mě baví. V prvním zaměstnání jsem pracoval se dvěma muži, jeden mě 

znal, druhý ne a nikdy jsem neslyšel, že by mojí řeč nějak komentovali. Pak jsem chvíli 

pracoval ve velkém kolektivu lidí, je pravda, že jsem se držel zpátky, ale že by docházelo 

k nějaké diskriminaci, to určitě ne. Dnes dělám v lese víceméně sám a jsem spokojený.“ Ke 

zkušenosti z pracovního prostředí se shodně vyjadřuje i B3: „Vada řeči na výběr profese 

určitě vliv neměla, vybral jsem si práci v oboru, který jsem vystudoval a bavil mě, což bylo 

strojírenství. Co se týká pracovního kolektivu, tam žádný problém nevidím a ani si nejsem 

vědom toho, že by zaměstnavatel váhal, zda mě přijmout nebo ne.“ Jiný postoj k volbě 

povolání vnímáme u B4, která říká: „Dlouho jsem se chtěla věnovat učitelství, dnes už vím, že 

by to pro mě nebylo vhodné. Chtěla bych dělat něco s psychologií – jedním z důvodů je právě 

má vada řeči. Určitě budu budoucí povolání vybírat tak, abych nebyla neustále vystavena 

komunikaci s lidmi a měla také chvilku pro sebe.“ Poslední dotazovaný B5 se výpovědí opět 

přibližuje B1, B2 a B3: „Vada řeči na výběr povolání určitě vliv neměla. Vybral jsem si 

profesi, kde je komunikace důležitou součástí pracovní náplně a nepociťuji diskriminaci ani 

ze strany kolegů, ani ze strany nadřízených. Pracovní kolektiv je dobrý.“ 
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5.2.3. Schéma 3: kategorie Partnerský život 

 

 

 

Opakujeme postup jako u předchozích schémat. Kategorie Partnerský život se zabývá 

subjektivním vnímáním balbutika v rámci vážných milostných vztahů – od seznámení až 

po rozchod. Dle zážitků, které s námi respondenti sdíleli, jsme vytvořili podkategorie: 

seznamování, průběh vztahu a rozchod. Pokud u výpovědi chybí vyjádření k některé 

z kategorií, znamená to, že respondent nemá či neměl vztah, a proto se k otázce vyjádřit 

nemohl. Grafické znázornění včetně klíčových slov užitých v rámci jednotlivých podkategorií 

můžeme vidět na Schématu 3. 

 

Výpovědi B1–B5 ukazují, že nejkomplikovanější je proces seznamování. Pokud k seznámení 

a započetí vztahu došlo, průběh vztahu se jeví být bezproblémový a případný rozchod se pak 

nezdá být balbutismem přímo ovlivněn. Na otázku tykající se oblasti partnerského života B1 

odpověděla: „Myslím, že to byl problém dříve, protože jsem koktala daleko více než dnes. 

Nebyla jsem s tím vyrovnaná, takže i v seznamování jsem byla dost nejistá, nechtěla jsem 

nikoho oslovit. Dneska už to tak nevnímám, nepřijde mi to jako problém.“ Problém 

v seznamování vidí i B2: „Určitě je těžší najít si životního partnera. Dříve to bylo kvůli vadě 

řeči jako takové. A protože jsem byl zvyklý celý život spíše mlčet a držet se stranou, dnes 

nemám takovou tu mluvní pohotovost. Nedokážu rychle a vtipně reagovat, a tím třeba i 

zaujmout potenciální partnerku.“ B3 tuto oblast subjektivně hodnotí jinak než respondenti B1 

a B2: „V seznamování jsem nikdy problém neviděl. V současné době partnerku mám a 

nemyslím si, že by vada řeči byla důvodem nějakých sporů. Spíše mám zkušenost, že mi i 

bývalé partnerky pomáhaly a upozorňovaly mě, když jsem třeba začal mluvit moc rychle a 

zadrhával, za což jsem byl rád. Nejsem si ale vědom, že by kterýkoli z mých vztahů ztroskotal 

kvůli koktání. Na druhou stranu si myslím, že pokud někdo zadrhává hodně, problém by to 

Partnerský život 

Seznamování 
komplikace (B1, B2, B3, 

B4), bezproblémové (B1, 
B5) 

Průběh vztahu bezproblémový (B3, B5) 

Rozchod 
žádný vliv balbutismu 

(B3, B5) 
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mohl být. “ Názorově se k B1 a B2 přiklání respondentka B4, která říká: „Najít potenciálního 

partnera je rozhodně složitější. Myslím, že by to musel být někdo z okruhu mých přátel, 

protože komunikace s cizími lidmi mi nejde. Nemyslím si ale, že vada řeči je v tomhle úplná 

nevýhoda, protože může do jisté míry sloužit jako jakýsi filtr, který mi pomůže najít člověka, 

který mě bude mít opravdu rád se vším všudy.“ Poslední respondent B5 se k této oblasti 

vyjadřuje podobně jako B3: „Nemyslím si, že by zadrhávání bylo překážkou v seznamování. 

Také si neuvědomuji, že by koktání bylo ve vztahu někdy zdrojem komplikací nebo důvodem 

k rozchodu. Obecně to říct nedokážu, protože nemám ve svém okolí nikoho, kdo by třeba 

zadrhával víc a mohl bych to porovnat.“ 

 

5.2.4. Schéma 4: kategorie Obecné sebepojetí 

 

 

 

Kategorie Obecné sebepojetí se zaměřuje na to, jak respondenti B1–B5 subjektivně hodnotí 

své obecné sociální přijetí, faktory, které mají vliv na plynulost řeči (ať v pozitivním či 

negativním slova smyslu), a také osobnostní charakteristiky, s nimiž se mluvčí identifikují. 

Z jejich odpovědí byly vytvořeny podkategorie: faktory ovlivňující řeč, osobnostní rysy 

a sociální přijetí. Celkový přehled včetně slov, která byla respondenty opakovaně užívána, 

nabízí Schéma 4.  

 

Na faktorech, které řeč pozitivně či negativně ovlivňují, se všichni respondenti shodli. 

U podkategorie osobnostní rysy a sociální přijetí již respondenti odpovídali různě. Ku 

příkladu B1 při dotazování na obecné sebepojetí odpověděla: „Koktání se určitě zhorší, když 

mě něco takříkajíc ‚vyvede z konceptu‘. Může to být pobyt u rodiny, se kterou nemám dobré 

vztahy, nebo pokud se mi děje něco nepříjemného a vím, že to nemůžu ovlivnit, třeba hádka se 

Obecné sebepojetí 

Faktory ovlivňující řeč 

stres (B1-B5), nepříjemný 
zážitek (B1, B4), hluk (B2), 
klid (B1-B5), dýchání (B1-

B5)  

Osobnostní rysy 
společenskost (B1, B3, 

B5), samota-nervozita (B2, 
B4) 

Sociální přijetí 
bezproblémové přijetí (B2, 

B3, B5), různorodé 
zkušenosti (B1, B4) 
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zákazníkem. Dříve jsem nerada volala, a to hlavně, když jsem já po někom něco chtěla. Pak 

samozřejmě stres, to se vždycky snažím uklidnit, nadechnout a většinou se to zlepší. Řekla 

bych, že jsem společenská, ráda cestuji, vídám se s přáteli, ale potřebuji i svůj klid. Při 

komunikaci s cizími lidmi nebývám kvůli své vadě nervózní. Myslím, že sociální přijetí strašně 

záleží na společnosti, v níž se dotyčný pohybuje. A nezáleží jen na věku, ale hlavně na nějaké 

sociální inteligenci. Během dospívání jsem kolem sebe měla spoustu dospěláků, kteří mi svou 

netaktností a neohleduplností ubližovali, a pak jsem změnila prostředí a našla si kamarády. 

Nemyslím si ale, že by se tohle týkalo jen koktání, objevuje se to u každé viditelné odlišnosti, 

kterou člověk má.“ Na stejnou otázku B2 odpověděl: „Mluví se mi hůř, když je v místnosti 

ruch a musím mluvit přes něco nebo přes někoho jiného. Může to být televize nebo rádio, 

pokud jdou nahlas, nebo takový ten šum hovorů v hospodě. Také jsme vypozoroval, že se mi 

mluví hůř za chůze. Určitě je rozdíl, zda mluvím s kamarádem nebo cizím člověkem – s cizím 

člověkem se mi vždy mluví hůř, jsem nervózní. Povahou jsem spíš samotář. Významným 

faktorem, který komunikaci znesnadňuje, je stres. Pokud přijde situace, kdy se nemůžu 

vymáčknout, snažím se uklidnit a aplikovat cvičení od mé logopedky. Z vlastní zkušenosti si 

myslím, že lidé, kteří koktají, jsou společností přijímaní veskrze dobře. Vlastně si 

nevzpomínám na situaci, kdy by se mi někdo vyloženě posmíval. Jediné, co opravdu nemám 

rád, jsou telefonické rozhovory, a hlavně ty, kdy potřebuji já něco vyřídit. To mám pak pocit, 

že působím jako hlupák, který neví, co chce.“ Podobně se k faktorům ovlivňujícím plynulost 

řeči vyjádřil B3: „Pokud jsem ve stresu nebo potřebuji něco říct rychle, tak se většinou 

nevyjádřím vůbec. Pomáhá, když si v tu chvíli udělám dechová cvičení a uklidním se. Pokud je 

to možné, vyhýbám se telefonické komunikaci, doma trénuji čtení nahlas a nahrávám se u 

toho. Jsem společenský, komunikaci s cizími lidmi spíš vyhledávám, beru to jako trénink. 

Myslím si, že pro sociální přijetí koktajících lidí je stěžejní, jak moc daný člověk koktá. 

Samozřejmě záleží i na lidech, které dotyčný potká. Já osobně jsem se nikdy s žádnou akutní 

šikanou ani diskriminací nesetkal, možná jsem zažil pár rozpačitých reakcí. Ale věřím, že lidé, 

kteří koktají víc než já se do takových situací mohou dostat velmi snadno. Nejhorší totiž je, že 

se tahle vada nedá nijak efektivně maskovat.“ Respondentka B4 má svou výpovědí blíže 

k B1: „Určitě koktám víc, pokud jsem ve stresu a pokud vím, že budu muset mluvit před více 

lidmi. Také, pokud mě někdo na mou vadu přímo upozorní, vyvstane problém. V případě, že 

k něčemu z toho dojde, snažím se uklidnit, udělat si dechová cvičení, popřípadě si dupnout 

nebo ťuknout, to většinou pomůže zastavit repetici a slovo vyslovit. Je zajímavé, že chodím do 

dramaťáku a dokud jsem v roli, nekoktám vůbec. Jakmile si ale uvědomím, že je to jen role, 

koktat zase začnu. Mám kamarády, ale jsem spíš samotář, jsem nervózní, když mluvím s cizími 
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lidmi. Myslím si, že tolerantních lidí je méně než půlka populace. Setkala jsem se i s lidmi, 

které vada řeči vyloženě uráží, to je hlavně starší generace. Mladší generace je podle mě až 

na výjimky tolerantnější. U učitelů jsem se setkala hlavně s tím, že je vada řeči zdržuje.“ 

Poslední respondent B5 odpověděl na tuto sadu otázek nejstručněji: „Zadrhávání zhoršuje 

nervozita a stres, asi jako u ostatních. Vím, že mi pomůže vydýchat se, uklidnit a zpomalit. 

Také vím, že mi na mluvení pomáhá alkohol, to pak mluvím jedna báseň. Řekl bych, že jsem 

společenský, nemám problém mluvit s lidmi. Osobně jsem se s šikanou nebo diskriminací 

nesetkal, takže si myslím, že společnost přijímá koktající lidi dobře.“ 

 

5.3. Srovnání výzkumů a diskuze 

 

V předchozích podkapitolách jsme prezentovali a popsali výsledky kvantitativního i 

kvalitativního výzkumu. Pojďme se nyní podívat, zda můžeme či nemůžeme vypozorovat 

v obou provedených výzkumech souvislosti. Pro přehlednost nebudeme postupovat 

po otázkách ani po kategoriích, ale budeme postupovat po jednotlivých mluvčích od B1 k B5,  

porovnáme hodnocení respondentů se sebehodnocením balbutiků a pokusíme se některá 

srovnání stručně okomentovat. 

 

Mluvčí B1 se považuje za společenskou osobu, která při komunikaci s cizími lidmi nebývá 

nervózní (viz oddíl 5.2.4). Stejný výsledek nabízí i grafy percepčního testu (viz Graf 3 a Graf 

9), kdy k rysu „společenský“ se přiklonilo 15 z 20 respondentů a zároveň 18 z 20 

dotazovaných nepovažuje projev B1 za nervózní. Naprostá neshoda se prokázala v oblasti 

školních let. B1 byla na základní škole ze strany spolužáků šikanovaná, na střední škole 

ignorovaná (viz oddíl 5.2.1.). Graf 1 nám přitom ukazuje, že 14 respondentů z 20 by B1 

chtělo mít na škole mezi blízkými kamarády. Je nutné si však uvědomit, že percepční test 

vyplňovali dospělí v rozmezí 25–35 let, nikoli děti, jejichž názor a chování častěji nepodléhá 

tzv. společenské přijatelnosti. Nemůžeme tedy s jistotou říct, zda by se respondenti v době 

svého dětství skutečně chtěli s B1 kamarádit. B1 nám dále sdělila, že na střední škole byla ze 

strany učitelů známkována hůře s vysvětlením, že kvůli neplynulosti projevu nikdy na 

nejlepší známku dosáhnout nemůže (viz ibid.). Na Grafu 10 pak ale vidíme, že se respondenti 

jednoznačně přiklonili k tomu snížené hodnocení za ústní projev neudělit (19 respondentů se 

přiklonilo k ne, 1 respondent k ano). Naopak shoda se ukázala v oblasti milostných vztahů. 

B1 vypověděla, že najít životního partnera byl problém dříve, kdy symptomy byly 

frekventovanější, dnes už to jako problém nevidí (viz oddíl 5.2.3.). To potvrzuje i Graf 5 – 10 

z 15 respondentů odpovědělo, že by si dokázalo představit žít s B1 v manželském svazku. 



 - 45 - 

Pokud jde o zaměstnání, respondentka vypověděla, že se v pracovním kolektivu necítí být 

diskriminovaná či odstrkovaná, s kolegy má dobré vztahy. Pracuje v odvětví, kde je 

komunikace běžnou a vyžadovanou součástí pracovní náplně (viz oddíl 5.2.2.). V případě 

pracovního kolektivu se 13 respondentů z 20 přiklonilo k odpovědi ano (viz Graf 6), tzn. 

mluvčí B1 by respondenti přivítali v rámci svého pracovního kolektivu. Je potřeba mít na 

paměti, že zejména při této otázce (stejně jako např. při otázce směřované na manželství) 

mohou hrát roli i jiné faktory než vada řeči jako taková (např. to, zda je respondentovi hlas B1 

příjemný). Na otázku, zda by respondenti zaměstnali B1 na pozici vyžadující zvláštní 

komunikační schopnosti však respondenti odpovídali různě, konkrétně 8 se přiklonilo 

k odpovědi ano, 12 se vyslovilo pro ne (viz Graf 8). Naše vysvětlení je, že během pracovního 

pohovoru se v případě mluvčí B1 přihlíželo k oborovým znalostem a předchozím 

zkušenostem, nejen k formě řečového vyjádření. Zároveň se po přijetí do pracovní pozice 

dozvěděla, že zaměstnavatel měl jisté obavy ohledně toho, jak bude běžný provoz s vadou 

řeči zvládat. Můžeme tedy do jisté míry říci, že zkušenosti mluvčí B1 se v této oblasti 

s výsledky percepčního testu shodují. 

 

B2 se vidí jako samotář, který je nervózní, pokud mluví s cizími lidmi (viz oddíl 5.2.4.). 

Stejně ho vidí i respondenti – 17 z 20 ho skrze mluvený projev nevnímá jako společenského 

člověka (viz Graf 9) a 15 z 20 dotazovaných hodnotí jeho projev jako nervózní (viz Graf 3). 

V období školní docházky mluvčí B2 nezažil žádnou diskriminaci či šikanu se strany 

spolužáků ani učitelů, kamarády ale také neměl a většinu času trávil sám (viz oddíl 5.2.1.). 

Tyto zkušenosti nacházejí oporu i v grafech (viz Graf 1 a Graf 10), kdy 12 respondentů z 20 

se na otázku, zda by chtěli, aby mluvčí B2 byl během školních let jejich blízkým kamarádem, 

přiklonilo k odpovědi ne a 15 respondentů z 20 by stejnému mluvčímu nesnížilo známku za 

hodnocený ústní projev. V otázce milostných vztahů vidí B2 úskalí ve fázi seznamování. 

Jednak kvůli vadě řeči jako takové, jednak proto, že téměř celý život kvůli koktání mlčel nebo 

se držel stranou pozornosti a dnes mu chybí schopnost pohotově a vtipně reagovat, a tím 

potenciální partnerku zaujmout (viz oddíl 5.2.3.). Shodně se k této otázce vyjádřili i 

respondenti – 13 ze 14 se přiklonilo k odpovědi ne (viz Graf 5), tedy nedokáží si představit žít 

s tímto mluvčím v manželském svazku. V zaměstnání má B2 s kolegy i zaměstnavatelem 

bezproblémové vztahy, jeho práce probíhá většinu času v lese a nevyžaduje zvláštní 

komunikační dovednosti (viz oddíl 5.2.2.). Ve výsledcích percepčního testu 14 z 20 

respondentů se na otázku, zda by chtěli mít B2 v rámci pracovního kolektivu, přiklonilo 

k odpovědi ne a 12 z 20 respondentů by B2 přijalo na pozici, která nevyžaduje zvláštní 
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komunikační dovednosti. Na první pohled se zejména první výsledek může jevit jako 

neshoda, vzhledem k tomu, že B2 nikdy neměl s kolegy v práci negativní zkušenosti. Naše 

vysvětlení je, že B2 žil celý život v malé vesničce, kde se většina lidí zná. To může být 

důvod, proč sám nikdy žádný problém se sociálním přijetím nezažil, ačkoli 17 respondentů 

z 20 hodnotí jeho projev jako rušivý a na otázku, zda by pokládali za trapné hovořit s B2 na 

veřejnosti, se 7 respondentů z 20 se přiklonilo k odpovědi ano (viz Graf 2 a Graf 4). Jedná se 

sice o menšinu respondentů, avšak ze všech mluvčích evidujeme u této otázky v případě B2 

nejvyšší počet kladných odpovědí. 

 

B3 o sobě soudí, že je společenský člověk, který při komunikaci s cizími lidmi nervózní není, 

spíše ji vyhledává (viz oddíl 5.2.4.). Nicméně u tohoto mluvčího nelze z výsledků 

percepčního testu nic usuzovat, neboť při hodnocení přítomnosti rysu „společenský“ i 

nervozity mluvčího respondenti odpovídali v polovině případů ano a v polovině případů ne 

(viz Graf 3 a Graf 9). Pro období školní docházky jsme mezi výsledky percepčního testu a 

sebepojetím balbutika našli částečnou shodu. B3 vypověděl, že v období školní docházky se 

nesetkal s šikanou a kamarády si našel bez problémů (viz oddíl 5.2.1.). Výsledky 

prezentované na Grafu 1 však hovoří rozporuplně – jen 9 respondentů z 20 zvolilo kladnou 

odpověď. V postoji učitelů B3 žádnou diskriminaci necítil (viz ibid.), což je podpořeno 

výsledky testu – 16 respondentů z 20 by mluvčímu známku za hodnocený ústní projev 

nezhoršilo. V oblasti milostných vztahů a seznamování mluvčí B3 omezení nevidí. Ze 

zkušenosti nikdy problémy se seznámením neměl a není si vědom toho, že by vada řeči byla 

důvodem k rozchodu (viz oddíl 5.2.3.). Na Grafu 5 však můžeme vidět, že 11 ze 14 

respondentů se v otázce potenciálního manželského svazku s mluvčím B3 vyslovilo pro 

možnost ne. Jak už jsme psali výše, důvodem tohoto rozporu může být například to, že 

respondentům nebyl hlas B3 příjemný. Mluvčí B3 je zaměstnán v odvětví, kde nejsou 

vyžadovány zvláštní komunikační dovednosti. Sám žádné negativní zážitky nemá – ani 

s kolegy ani se zaměstnavatelem (viz oddíl 5.2.2.). Výsledky percepčního testu s těmito 

zkušenostmi korespondují jen částečně. Zatímco 16 z 20 respondentů by bylo ochotných 

zaměstnat B3 na pracovní pozici bez potřeby zvláštních komunikačních dovedností (viz Graf 

7), jen 11 z 20 respondentů by přijalo B3 do svého pracovního kolektivu (viz Graf 6).  

 

Mluvčí B4 vypověděla, že ačkoli kamarády má, povahou je spíše samotář a konverzace 

s cizími lidmi ji znervózňuje (viz oddíl 5.2.4.). Na základě hodnocení jejího mluveného 

projevu však respondentům přijde společenská – 15 respondentů z 20 – a na tom, zda 
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mluvený projev nese rys „nervozita“ se respondenti neshodli – 11 respondentů se přiklonilo 

k ano a 9  k ne. Na obou základních školách a částečně i na střední škole zažívala a zažívá ze 

strany některých spolužáků šikanu. Jedna z učitelek jí z referátů vždy dává známku o stupeň 

horší kvůli tomu, že její řeč není fluentní (viz oddíl 5.2.1.). V obou těchto případech vidíme 

ve srovnání s Grafem 1 a Grafem 10 poměrně znatelnou neshodu. 17 z 20 respondentů 

vypovědělo, že by B4 chtěli na škole mít mezi blízkými kamarády a dokonce 19 z 20 

respondentů by ji nesnížilo známku za hodnocený ústní projev. To může být dáno tím, že 

respondentka během nahrávání byla v lepším aktuálním naladění, což nám sama potvrdila. 

Míra koktání ve škole je tedy zřejmě odlišná od míry koktání při pořizování nahrávky. 

V partnerských vztazích vidí problém zejména v seznamování, domnívá se, že by se mohla 

sblížit pouze s někým z okruhu přátel, nikoli s úplně cizím člověkem (viz oddíl 5.2.3.). Je 

tedy zajímavé, že 12 z 15 respondentů se u otázky, zda si dokáží představit být s B4 

v manželském svazku, přiklonilo k odpovědi ano. Opět však může hrát roli dobré aktuální 

naladění, a tím menší míra koktání B4. Jako jediná se B4 rozhodla vlivem balbutismu pro jiné 

povolání, než původně zamýšlela. Chtěla být učitelkou, dnes už jí tato volba vzhledem ke 

koktání nepřijde vhodná (viz oddíl 5.2.2.). Vyjádření respondentů na otázku, zda by B4 

zaměstnali na pozici vyžadující zvláštní řečové dovednosti,  je v tomto případě rozporuplné – 

8 z nich se přiklonilo k odpovědi ano, 10 pak pro ne.  

 

Mluvčí B5 se vnímá jako společenský člověk, kterého komunikace s cizími lidmi 

neznervózňuje (viz oddíl 5.2.4.). Rys „společenský“ na základě mluveného projevu vnímá i 

většina respondentů – 17 se přiklonilo k odpovědi ano (viz Graf 9). Výsledky nedokáží jasně 

určit, zda byla u mluvčího znatelná nervozita či nikoli, neboť kladně odpovědělo pouze 9 

respondentů z 20. B5 dále vypověděl, že během školní docházky se nesetkal s žádnou akutní 

šikanou, spíš s jednotlivými narážkami. Nejlepší kolektiv měl na vysoké škole. Ze strany 

učitelů si není vědom žádné diskriminace či nižšího hodnocení kvůli vadě řeči (viz oddíl 

5.2.1.). Graf 1 a Graf 10 tyto zkušenosti víceméně potvrzují – pro kamarádství během školní 

docházky se vyslovilo 18 z 20 respondentů a 17 z 20 respondentů by dotyčnému nesnížilo 

známku za hodnocený ústní projev. Pro B5 není koktání pro navazování vztahů překážkou a 

není si vědom, že by vada řeči někdy byla důvodem k rozchodu (viz oddíl 5.2.3.). Zde se však 

respondenti neshodují, jelikož pro potenciální manželství či vážný vztah s B5 se rozhodlo 8 

respondentů, 6 zbývajících se přiklonilo na stranu ne (viz Graf 5). Poslední srovnání se opět 

týká oblasti zaměstnání. Mluvčí B5 pracuje na pozici, kde je komunikace s kolegy i jinými 

lidmi běžnou a vyžadovanou součástí pracovní náplně. S kolegy má velmi dobré vztahy a 
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není si vědom žádné diskriminace ze strany nadřízeného (viz oddíl 5.2.2.). Ve vtahu 

s výsledky percepčního testu máme shodu opět jen částečnou. Zatímco 16 respondentů z 20 

odpovědělo, že by chtěli, aby byl B5 součástí jejich pracovního kolektivu, 18 respondentů 

z 20 se přiklonilo k odpovědi ne, pokud jde o ochotu zaměstnat B5 na pozici vyžadující 

zvláštní komunikační dovednosti. Podle našeho názoru je tato větší nesrovnalost dána opět 

tím, že u pohovoru byl kromě formální stránky řeči kladen důraz na předchozí vzdělání a další 

podmínky, které musel B5 splnit. 

 

Pokud se na jednotlivá srovnání opět podíváme, uvidíme, že téměř úplná shoda mezi výsledky 

kvantitativního a kvalitativního výzkumu se nachází jen u mluvčího B2. Tento mluvčí 

vykazoval nejtěžší a nejfrekventovanější symptomy, které zahrnovaly nadměrnou námahu i 

dysfluenci, jak stanovil Lechta (viz podkapitola 2.3.) Je tedy možné domnívat se, že pokud 

bychom měli všechny balbutiky zhruba se stejnou mírou zadrhávání jako B2, shoda mezi 

oběma typy výzkumů by se výrazně zvýšila. Tato domněnka by mohla být potvrzena dalšími 

výzkumy. 

 

Naopak jsme zjistili, že při vzorku 20 respondentů se nedá příliš usuzovat na osobnostních 

rysech. Shoda vyšla u dvou mluvčích z pěti. U třech zbývajících šlo buď o neshodu mezi 

sebepojetím balbutika a hodnocením ze strany respondentů, anebo se respondenti vyjadřovali 

příliš různorodě. Taktéž ve vztahu k dosavadním výzkumům nelze říci, že by náš výzkum 

jejich výsledky potvrdil. Respondenti by ani jednoho z balbutiků nezaměstnali na pozici 

vyžadující komunikační dovednosti, což je v rozporu s výsledky výzkumu Craig, Tran & 

Craig (2003) (viz oddíl 3.1.1.). Důvodem může být to, že výzkumníci zkoumali postoje 

respondentů, kteří se nikdy s balbutiky nesetkali, zatímco u nás respondenti vycházeli 

z nahrávek, které si předem poslechli. Ještě o něco zajímavější je skutečnost, že zatímco Klein 

& Hood (2004) tvrdí, že balbutici vnímají svou vadu jako překážku pro pracovní nabídky (viz 

oddíl 3.1.3), všichni zaměstnaní balbutici v našem výzkumu si myslí opak – nemají pocit, že 

by jejich vada někdy byla reálnou překážkou. V případě dvou balbutiků z celkových pěti se 

většina respondentů vyslovila pro potenciální vážný vztah či manželský svazek, nelze tedy 

říci, zda můžeme potvrdit výzkum Van Borsela, Brepoelse & De Coena (2011), kde většina 

respondentů potenciální vážný vztah či manželský svazek s balbutikem odmítla (viz oddíl 

3.1.2). Všechny výše zmíněné nesrovnalosti však připisujeme tomu, že vzorek balbutiků 

vybraných pro naší bakalářskou práci zřejmě nebyl ideální, a byl proto jedním z problémů, jež 

diskutujeme níže. 
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6. Obecná diskuze 

Shrňme nyní zajímavé poznatky a naopak problematické části výzkumu. Jak jsme zmínili 

výše, největším problémem, který se nesporně odráží na výsledcích našeho výzkumu, je 

zvolený vzorek balbutiků. Důvodem, proč náš vzorek obsahuje zejména „lehčí“ balbutiky, je 

fakt, že oslovení balbutici, u nichž byly symptomy frekventovanější, s výzkumem 

nesouhlasili. Čtyři z pěti účastníků výzkumu tak měli subjektivně (i dle jejich výpovědí) 

koktavost lehčí, v této věci navštěvují logopedickou ambulanci nebo se vzdělávají sami, a tím 

pádem mají naučené techniky, jak s touto vadou řeči pracovat. Tento problém se však ukazuje 

být i zajímavým zjištěním, neboť navzdory našemu původnímu očekávání jsme se 

přesvědčili, že opravdu velmi záleží na aktuálním naladění mluvčího, jak píše Vágnerová 

(2012) (viz. podkapitola 2.1.). Při komunikaci, která nebyla součástí výzkumu, jsme tak často 

měli na první poslech pocit, že hovoříme s člověkem, který vadu řeči nemá. Až poté, co jsme 

zapnuli nahrávání, se začaly projevovat některé ze symptomů (nejčastěji repetice slovních 

začátků, nedobrovolné pauzy, pomocná slova apod.), které se zhoršovaly, pokud mluvčí 

hovořili na téma, které jim nebylo příjemné (např. šikana). Tři z pěti balbutiků nám dále 

nezávisle na sobě řekli, že se jim v naší společnosti mluví lépe než obvykle. To všechno má 

samozřejmě na výsledky našeho výzkumu vliv. Pro nadcházející výzkumy považujeme za 

vhodné vybrat balbutiky se slyšitelnějšími projevy balbutismu a ověřit, zda se skutečně objeví 

shoda mezi výsledky percepčního testu a polostrukturovaného rozhovoru, jako tomu bylo u 

mluvčího B2. Zjistili jsme také souvislost mezi hodnocením rušivosti projevu a celkovým 

hodnocením balbutika. Čím rušivější projev balbutika, tím větší je sklon negativně hodnotit 

daného mluvčího. To opět potvrzuje naši domněnku, že při odlišném vzorku balbutiků by 

výsledky mohly mít více vypovídající hodnotu a shodněji reflektovat výsledky představených 

výzkumů.  

 

7. Závěr 

 

Tato studie se snažila přispět ke zkoumání sociálního přijetí balbutika, a to primárně v rámci 

partnerských vztahů, pracovního života a obecných postojů a sebepojetí. Jádrem výzkumu je 

spojení kvantitativního i kvalitativního přístupu, tzn. percepční test pro respondenty bez vady 

řeči a polostrukturovaný hloubkový rozhovor s balbutiky. Materiálem pro percepční test je 5 

nahrávek, ze kterých jsme sestříhali mluvený projev každého balbutika do 1,5–2 minut 

a následně je pouštěli 20 respondentům ve věku 25–35 let. Věk byl zvolen záměrně s ohledem 
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na stáří mluvčích s vadou řeči. Respondenti pak v deseti otázkách hodnotili jejich osobnostní 

rysy a sociální příležitosti. Kromě nahrávek jsme s balbutiky pořídili i polostrukturovaný 

hloubkový rozhovor, kde se svěřovali se svými zkušenostmi z oblasti sociálních příležitostí 

a zhodnocovali svou vadu řeči i osobnostní rysy. Největší shoda mezi výsledky percepčního 

testu a rozhovoru se prokázala u mluvčího, jehož symptomy subjektivně hodnotíme jako 

nejtěžší a nejfrekventovanější. Zároveň jsme zjistili pozitivní korelaci mezi obecnou povahou 

hodnocení balbutika a mírou rušivosti jeho projevu. Naopak nemůžeme dělat žádné obecnější 

závěry v oblasti hodnocení osobnostních rysů balbutiků, jelikož výsledky percepčního testu 

byly příliš různorodé. Jasnější výsledky by mohly přinést výzkumy, které se budou orientovat 

na balbutiky s těžší formou koktání a pro percepční test zvolí větší vzorek respondentů. Vliv 

koktavosti na sociální přijetí balbutika se určitě ukázalo být tématem, které stojí i za další, 

hlubší zkoumání.  

Zdroje 

 

Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. 

Psychological Review, 84, s. 191–215. 

 

Bleek et al. (2012). Relationships between personality characteristics of people who stutter 

and the impact of stuttering on everyday life. Journal of Fluency Disorders, 37, s. 325–333.  

 

Brundage, S. B. (2006). Frequency of stuttering during challenging and supportive job virtual 

reality job interviews. Journal of Fluency Disorders, 31, s. 325–339. 

 

Carter, A., Breen, L., Yaruss, J. S. & Beilby, J. (2017). Self-efficacy and quality of life in 

adults who stutter. Journal of Fluency Disorders, 54, s. 14–23. 

 

Craig, A., Blumgart, E. & Tran Y. (2009). The impact of stuttering on the quality of life in 

adults who stutter. Journal of Fluency Disorders, 34, s. 61–71. 

 

Craig, A., Tran, Y. & Craig, M. (2003). Stereotypes towards stuttering for those who have 

never had direct contact with people who stutter: A randomized and stratified study. 

Perceptual and Motor Skills, 97, s. 235–245. 

 



 - 51 - 

Hřebíčková, M. (1999). Obecné dimenze popisu osobnosti: Big Five v češtině. 

Československá psychologie, 43, s. 1–12.  

 

Hřebíčková, M. (2011). Pětifaktorový model v psychologii osobnosti: Přístupy, diagnostika, 

uplatnění. Praha: Grada. 

 

Klein, J. F. & Hood, S. B. (2004). The Impact of Suttering on Employment Opportunities and 

Job Performance. Journal of Fluency Disorders, 29(4), s. 255–273. 

 

Klenková, J. (2006). Logopedie. Praha: Grada. 

 

Lechta, V. (2010). Koktavost: Integrativní přístup. Praha: Portál. 

 

Peutelschmiedová, A. (2000). Aktuální problémy balbutologie. Olomouc: Univerzita 

Palackého v Olomouci. 

 

Lucey, J., Evans, D. & Maxfield, N. D. (2019). Temperament in Adults Who Stutter and Its 

Association With Stuttering Frequency and Quality-of-Life Impacts. Journal of Speech, 

Language, and Hearing Research, 62, 2691–2702. 

 

Reitzes, P. & Jackson, E. (Moderátoři). (2009, 11. 6.). The Impact of Stuttering on 

Employment Opportunities and Job Performances with Dr. Joe Klein. StutterTalk [Internetové 

rádio]. Host Joseph F. Klein. Dostupné z: https://stuttertalk.com/the-impact-of-stuttering-on-

employment-opportunities-and-job-performance-with-dr-joe-klein/. (citováno 29. června 

2020) 

 

Švaříček, R., Šeďová K. et al. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: 

Portál. 

 

Tichenor, S. E. & Yaruss, J. S. (2019). Stuttering as Defined by Adults Who Stutter. Journal 

of Speech, Language, and Hearing Research, 62, s. 4356–4269. 

 

Vágnerová, M. (2012). Poruchy plynulosti řeči: balbuties (koktavost). Psychopatologie pro 

pomáhající profese, Praha: Portál, s. 239–241. 

https://stuttertalk.com/the-impact-of-stuttering-on-employment-opportunities-and-job-performance-with-dr-joe-klein/
https://stuttertalk.com/the-impact-of-stuttering-on-employment-opportunities-and-job-performance-with-dr-joe-klein/


 - 52 - 

 

Van Borsel, J., Brepoels, M. & De Coene, J. (2011). Stuttering, attractiveness and romantic 

relationships: The perception of adolescents and young adults. Journal of Fluency Disorders, 

36, s. 41–50.  

 

Walden, T. A. & Lesner, T. A. (2018). Examining implicit and explicit attitudes toward 

stuttering. Journal of Fluency Disorders, 57, s. 22–36. 

 

Yaruss, J. S. & Quesal, R. W. (2006). Overall Assessment of the Speaker’s Experience of 

Stuttering (OASES): Documenting multiple outcomes in stuttering treatment. Journal of 

Fluency Disorders, 31, s. 90–115. 

 

Zhang, J., Saltuklaroglu, T., Hough, M. & Kalinowski, J. (2009). Jobs, Sex, Love and 

Lifestyle: When Nonstutterers Assume the Roles of Stutterers. Folia Phoniatrica et 

Logopaedica, 61, s. 18–23.  

 



 - 53 - 

Přílohy 

 
Příloha 1: Nahrávací protokol  



 - 54 - 

Příloha 2: Otázky polostrukturovaného rozhovoru 



 - 55 - 

Příloha 3: Dotazník percepčního testu 

 


