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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zaměřuje na téma vývojové dysartrie a na vliv, kterým působí na 

komunikaci a socializaci jedinců s mozkovou obrnou. Závěrečná práce obsahuje část 

teoretickou a část empirickou. Teoretická část je členěna do několika dalších oddílů, které 

popisují postižení mozkovou obrnou, jež je nezbytné pro pochopení celé problematiky, s tím 

související narušenou komunikační schopnost, dále dysartrii a komunikaci a socializaci 

u těchto jedinců. Následující část práce se věnuje analýze vlivu narušené komunikační 

schopnosti na komunikaci a socializaci osob s mozkovou obrnou. V kapitole je nejdříve 

popsáno výzkumné šetření prováděné kvalitativní metodou, polostrukturovaným 

rozhovorem, a dále je uvedena analýza jeho výsledků. Průzkumu se zúčastnilo šest osob 

s vývojovou dysartrií. Výzkumné šetření si kladlo za cíl analyzovat, jak narušená 

komunikační schopnost zvaná vývojová dysartrie působí na komunikaci a socializaci těchto 

osob, jak je ovlivňuje v každodenních situacích, čím se tyto situace nejvíce vyznačují, co 

mají společného a jak vývojová dysartrie ovlivňuje motivaci těchto osob do budoucnosti. 

Analýza výsledků výzkumného šetření ukázala, že vliv vývojové dysartrie na život těchto 

osob vychází z několika faktorů. Samotné postižení mozkovou obrnou se ukázalo být 

velkým problémem. Za velmi obtížnou označovali respondenti komunikaci s lékaři, dále pak 

komunikaci při nedostatku času a také situace, kdy je doprovází někdo další. Aby se 

podmínky v daných oblastech zlepšily, tak respondenti označují za důležitý dostatečný 

časový prostor, trpělivost a také větší osvětu týkající se mozkové obrny a postižení celkově. 
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ABSTRACT 

This Master’s thesis explores how developmental dysarthria and communication disability 

effect the socialization and communication abilities of people with cerebral palsy. The thesis 

is divided into two primary sections: theoretical and empirical. The theoretical part is divided 

into four sections (cerebral palsy, disrupted communication abilities in people with cerebral 

palsy, dysarthria, communication and socialization in people with cerebral palsy). The next 

part of the work presents the analysis of dysarthria and disrupted communication abilities 

effect of the socialization and communication abilities in people with cerebral palsy. The 

empirical section is based on original research, primarily employing qualitative methods, 

namely semi–structured interviews. I interviewed six individuals all of whom are affected 

by cerebral palsy and developmental dysarthria. Research goals included how disrupted 

communication skills, known as developmental dysarthria, affect the individuals’ 

communication and socialization skills, how it affects them in daily situations, what the main 

hallmarks of these situations are, what these situations have in common and how 

developmental dysarthria affects the individuals’ motivation towards socializing. The results 

showed that the degree to which disrupted communication affects the individuals’ daily 

lives, and their communication and socialization abilities is dependent on a plethora of 

factors. Diagnosing cerebral palsy itself is also a huge impediment. Respondents identified 

three difficult scenarios which include, communicating with doctors, a lack of time to be 

able to express themselves, and instances in which accompanying individuals are being 

spoken by someone in lieu of addressing the respondents themselves. For the conditions in 

the aforementioned scenarios to improve, respondents posited that time, patience, and 

increased awareness of cerebral palsy are essential. Unpleasant situations which the 

respondents find themselves in daily, affect them both positively and negatively. 
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Úvod 

Diplomová práce nese název „Narušená komunikační schopnost u osob s mozkovou obrnou 

a její vliv na komunikaci a socializaci jedince“. Vymezení vztahu tématu této práce ke 

studovanému oboru, tedy oboru speciální pedagogiky, je zřejmé. S onemocněním zvaným 

mozková obrna se působením stále se zkvalitňující zdravotní péče a udržováním i vysoce 

rizikových těhotenství rodí čím dál více dětí. Téma má souvislost i konkrétně s oborem 

logopedie. U velkého procenta těchto osob je totiž současně přítomná narušená komunikační 

schopnost. U osob s mozkovou obrnou je nejčastěji se vyskytující narušenou komunikační 

schopností vývojová dysartrie. Ta je, stejně jako mozková obrna komplexně, velmi 

výrazným postižením, které s sebou přináší celou řadu omezení, která mají vliv na 

každodenní situace, ale i na osobnost člověka s postižením mozkové obrny celkově.  

Tato omezení se týkají především daných jedinců, ale jsou výrazná tak, že si jich všímají 

i další lidé. Problematika komunikace a socializace osob s vývojovou dysartrií však stále 

není výrazným předmětem zájmu. I přes to, že je ve většině případů textů věnujících se 

tématu vývojové dysartrie uvedeno, že je právě tato narušená komunikační schopnost 

obrovskou překážkou pro dané jedince, se jí nevěnuje téměř žádná pozornost. Výzkumných 

šetření, studií apod. je velký nedostatek. Tato práce si v rámci ní prováděném výzkumném 

šetření klade za cíl analyzovat vlastní pohled osob s vývojovou dysartrií na to, jak vnímají 

svou narušenou komunikační schopnost a také to, jak vnímají obtíže, které s sebou přináší. 

Předmětem zájmu šetření je také to, jaký, případně jak velký vliv má vývojová dysartrie na 

komunikaci a socializaci a to, zda a jak dané jedince dále ovlivňuje. Teoretické informace 

doplněné o výzkumné šetření slouží k osvětlení této problematiky a také k otevření nových 

témat k diskusi a dalšímu zkoumání. 

Zájmem oboru speciální pedagogiky i logopedie je mimo jiné maximální rozvoj člověka 

s postižením či znevýhodněním a dosažení kvalitní úrovně jeho socializace. Upozorňování 

na téma komunikace a socializace osob s vývojovou dysartrií a mozkovou obrnou je 

důležitým krokem, protože se jedná o velice výrazné a těžké postižení (omezení), které 

s sebou přináší velkou řadu problémů. V praxi často nastávají momenty, kdy se osoby 

s mozkovou obrnou a přidruženou narušenou komunikační schopností dostávají do 
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nepříjemných situací. Cílem speciální pedagogiky i logopedie by mělo být těmto situacím 

předcházet a eliminovat je. 

Práce je rozdělena do pěti dalších oddílů. První se věnuje mozkové obrně a popisuje její 

vymezení, epidemiologii, etiologii, klinické projevy, klasifikaci, formy a sdružené poruchy. 

Druhý se věnuje narušené komunikační schopnosti u osob  

s mozkovou obrnou, popisuje její členění, řeč u osob s tímto postižením, příčiny 

a spolupříčiny jejího vzniku, poruchy řečové komunikace, vývoj řeči u osob s mozkovou 

obrnou, jednotlivé jazykové roviny a alternativní a augmentativní komunikační systémy. 

Třetí část se zaměřuje na téma dysartrie, její definici, etiologii, klasifikaci, diagnostiku, 

terapii a také s ní spojenou dysfagii. Čtvrtá část je věnována komunikaci a socializaci osob 

s mozkovou obrnou. V rámci ní je vymezeno, co je komunikace a socializace, objasněny 

jsou pojmy jako jazyk, řeč a narušená komunikační schopnost, popsány jsou druhy 

socializace a také její průběh u intaktních jedinců. Na závěr je uveden text týkající se 

problematiky komunikace a socializace osob s vývojovou dysartrií a mozkovou obrnou 

a také tipy, které slouží pro zlepšení komunikace ze strany osoby s dysartrií či s osobou 

s dysartrií. Pátá část práce se soustředí na analýzu vlivu narušené komunikační schopnosti 

na komunikaci a socializaci osob s mozkovou obrnou. V rámci této části jsou čtenáři 

seznámeni s cíli práce a výzkumnými otázkami, designem výzkumného šetření, uveden je 

časový harmonogram, etická stránka výzkumného šetření, popsán je výzkumný vzorek 

a postup při zpracování dat. Navazující text obsahuje zpracování výsledků výzkumného 

šetření, které bylo v rámci této práce provedeno formou kvalitativního výzkumu, konkrétně 

metodou zvanou polostrukturovaný rozhovor. Doslovně přepsané rozhovory jsou analyticky 

zpracované a v závěru práce shrnuté formou odpovědí na předem stanovené výzkumné 

otázky. 
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1 Mozková obrna 

Předmětem této kapitoly je téma mozkové obrny, jež úzce souvisí s tématem dysartrie, které 

bude popsáno v další části práce. Tato část si klade za cíl popsat, co je mozková obrna, její 

výskyt, příčiny vzniku, klasifikaci a jednotlivé druhy mozkové obrny, poruchy sdružené 

s mozkovou obrnou a základy diagnostiky a terapie u osob s tímto postižením. 

1.1 Vymezení mozkové obrny 

Defektologický slovník (2000, str. 213) definuje mozkovou obrnu jako „poruchu řízení 

hybnosti a vývoje řízení hybnosti a jiných centrálních funkcí z postižení mozku v nejranějším 

dětství“. 

Mozková obrna, v terminologii vývojové kineziologie též nazývaná jako syndrom infantilní 

cerebrální parézy (Vojta, 1971, sec. cit. Neubauer, 2018), je nejčastěji se vyskytující 

somatické postižení, u něhož dominují poruchy tonusové a hybné (Jankovský, 2001; Šlapal, 

2007; Valenta, 2015). Mozková obrna není pouze častým, nýbrž i velmi závažným 

a nápadným postižením. Je neprogresivním neurologickým syndromem, který se projevuje 

v poruchách centrální regulace hybnosti (Klenková, 2000; Ošlejšková, 2008; Valenta, 2015). 

Jedná se o poškození vyvíjejícího se mozku, které vzniká v období prenatálním, perinatální 

nebo časně postnatálním (Kábele, 1988; Love, Webb, 2009). Poškozením nezralého mozku 

dochází nejčastěji k opožďování psychomotorického vývoje, epileptickým záchvatům 

a hybným poruchám (Lesný, 1980). 

V 10. revizi Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních 

problémů je mozková obrna řazena do kategorie G80–G83 Mozková obrna a jiné syndromy 

ochrnutí (G80.0 Spastická kvadruplegická mozková obrna, G80.1 Spastická diplegická 

mozková obrna, G80.2 Spastická hemiplegická mozková obrna, G80.3 Dyskinetická 

mozková obrna, G80.4 Ataktická mozková obrna, G80.8 Jiná mozková obrna, G80.9 

Mozková obrna NS) (www.uzis.cz, dostupné online). Dříve toto postižení neslo název dětská 

mozková obrna, ale aktualizací prvního dílu MKN – 10 došlo ke změně názvu. Nyní se 

onemocnění označuje mozková obrna. V lékařských zprávách či starší literatuře je však 

možné se setkat i se starším názvem (Čadová, 2015, str. 9). 

http://www.uzis.cz/
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1.2 Epidemiologie mozkové obrny 

Mozková obrna je jedno z nejčetnějších neurovývojových onemocnění (Kraus, 2005). Číslo 

přírůstku nových případů stoupá, a to důsledkem udržování vysoce rizikových těhotenství 

a rostoucí kvalitou péče. Dnes přežívají děti, které „dříve neměly naději na záchranu“ 

(Šlapal, 2007, str. 36). Výskyt mozkové obrny ze zeměpisného hlediska se řídí dle vyspělosti 

dané země. V zemích s kvalitním zdravotnictvím je výskyt osob s mozkovou obrnou vyšší 

než v zemích rozvojových (Lesný, 1980). 

Klenková (2011) uvádí, že 50–60 % z celkového počtu pohybových poruch jsou právě osoby 

s diagnostikovanou mozkovou obrnou. Lehovský (1989, sec. cit. Neubauer, 2018) udává, že 

na 2 000 novorozenců připadá jeden s touto diagnózou, Kudláček (2012) uvádí 2–3 děti 

s mozkovou obrnou na 1000 živě narozených dětí a Kraus a kol. (2005) uvádí číslo 1,5–2,5 

na 1 000 narozených. Prevalence mozkové obrny ve vyspělých zemích byla odhadnuta na 

0,1–0,2 % populace (Šlapal, 2007). 

1.3 Etiologie mozkové obrny 

 Ke vzniku mozkové obrny dochází vlivem poškození nezralého mozku (Love, Webb, 2009). 

Příčiny vzniku dělíme dle doby vzniku, tedy jak je již výše zmíněno, na prenatální, 

perinatální a časně postnatální. Podle studií zkoumajících procentuální zastoupení vzniku 

postižení v jednotlivých obdobích můžeme sledovat, že většina (75–80 %) případů vzniká 

již v prenatálním vývoji (Freudova hypotéza) a pouze 10–15 % případů je spjato 

s komplikacemi během porodu (Stanley, 1994, sec. cit. Kudláček, 2012). 

1.3.1 Prenatální příčiny 

U prenatálních, tedy předporodních příčin platí, že nejhorší účinky mají nepříznivé vlivy 

v šestém až dvanáctém týdnu nitroděložního vývoje. Jedná se o období přechodu zárodku 

z krevního oběhu choriového na krevní oběh placentární (Kábele, 1970/1971). 

Mezi tyto vlivy patří kongenitální infekce (toxoplazmóza, rubeola, cytomegalie, herpetická 

infekce, HIV, bakteriální infekce), gestózy v druhé polovině těhotenství (zvracení, křeče, 

poškození ledvin, jater), nutriční faktory (např. deficit jódu), vlivy prostředí, intoxikace 

(rtutí, alkoholem, léky, drogami apod.), preeklampsie a eklampsie. Dále mohou na vznik 

působit mnohočetná těhotenství (1 dítě 1/1 000, 2 děti 9/1 000, 3 děti 30/1 000), krvácení 
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a úrazy matky v počátečním období těhotenství, anoxie, oběhové poruchy, placentární 

dysfunkce, Rh–inkompatibilita, a vlivy záření (rentgenové, radiové apod.). Důležité je 

zmínit jako možnou příčinu hypotrofii plodu (Lesný, Špitz, 1989; Šlapal, 2007). Děti 

narozené po 32. týdnu gestačního věku či děti s nízkou porodní hmotností mají větší riziko 

pro vznik mozkové obrny (Kraus, 2005). Méně častým, ale nezanedbatelným etiologickým 

činitelem je i přenošenost, kdy „rychle klesá saturační křivka kyslíku v krvi“ (Klenková, 

2000, str. 26). Pravděpodobnost vzniku narůstá s klesající hmotností dítěte (nad 

2 500 g– 1,5:1 000; pod 1 000 g–90:1 000) (Klenková, 2000; Kraus, 2005; Ošlejšková, 

2008). 

1.3.1 Perinatální příčiny 

Perinatální příčiny jsou ty, kdy dochází k poškození plodu v průběhu porodu. Nejčastější 

perinatální příčinou je předčasný porod. „Předčasný porod je faktor nejpevněji spojený 

s dětskou mozkovou obrnou.“ (Kraus, 2005, str. 39) Relativita vzniku nervového postižení 

je několikrát vyšší u dětí se značnou prematuritou než u dětí narozených v termínu. Dalším 

faktorem působícím na vznik tohoto postižení je porod abnormální, tedy o porod 

protrahovaný, překotný, obtížný, klešťový či porod pánevním koncem a porod císařským 

řezem. Během takového porodu může dojít ke krvácení do mozku nebo hypoxii až asfyxii, 

což vede k poškození důležitých mozkových funkcí (Kábele, 1988; Klenková, 2000; 

Opatřilová, 2010; Ošlejšková, 2008). Vítková (1998, sec. cit. Klenková, 2000) uvádí jako 

možnou příčinu nadměrné množství podávaných analgetik, anestetik a dalších přípravků, 

které mohou být během porodu užívány. Za vznikem může také stát nitrolební krvácení, 

metabolické a bilirubinové encefalopatie, bakteriální meningoencefalitidy, předčasný odtok 

plodové vody apod. (Opatřilová, 2010). 

1.3.2 Postnatální příčiny 

Za postnatální dobu je označováno období mezi šesti měsíci a třemi roky života (Lesný, 

1980; Klenková, 2000; Opatřilová, 2010). Poporodní příčiny vzniku jsou nejčastěji infekce 

cévní nervové soustavy, které vznikají v raném období kojeneckého věku, jako je 

meningitida, bakteriální meningoencefalitida, virová encefalitida atd. a také rané infekce 

plicní, žaludeční a střevní. Vzniknout může mozková obrna také důsledkem poranění či 
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úrazu v oblasti hlavy (Jankovský, 2001; Kábele, 1988; Klenková, 2000; Lesný, 1980; Šlapal, 

2007). 

Jako rizikové faktory lze označit dále rodinnou zátěž, např. centrální poruchy v rodině, dále 

degenerativní onemocnění, těhotenství ve vyšším věku, opakované potraty apod. (Klenková, 

2000, str. 26). 

Etiopatogeneze mozkové obrny je velice rozmanitá, ale často neprokazatelná, protože se 

různé příčiny kombinují (Šlapal, 2007). Mozková obrna vzniká tedy teprve na základě 

souhrnného působení více škodlivých vlivů (Klenková, 2000; Lesný, 1980). 

1.4 Klinické příznaky mozkové obrny 

Tím, že dojde k poškození centrální nervové soustavy, vznikají rozmanité klinické projevy, 

které se odvíjí od kvality, rozsahu a doby trvání účinku patologické noxy. Dle Kotagala 

(1996, sec. cit. Opatřilová, 2010) ke klinickým příznakům mozkové obrny patří vývojová 

retardace, odchylky ve vývoji hybnosti, odchylky svalového tonu, abnormální kinézy 

a postury, odchylky reflexologické, poruchy somatického růstu a ortopedické komplikace. 

Pro dětskou mozkovou obrnu je typický nerovnoměrný vývoj a celková tělesná neobratnost. 

Ta postihuje hrubou, ale hlavně jemnou motoriku. Přítomna je zvýšená pohyblivost a neklid, 

nesoustředěnost, těkavost, špatné vnímání, malá představivost, impulsivní a překotné reakce, 

emoční labilita a výkyvy v duševní výkonnosti, opožděný vývoj řeči a vady řeči (Kraus, 

2005; Šlapal, 2007). 

1.5 Klasifikace a formy mozkové obrny 

Klasifikace mozkové obrny se liší podle různých autorů. Níže jsou uvedeny některé 

z možností členění. 

Lesný (1980) se přiklání k následujícímu dělení, které je v tomto případě dělením lékařským 

(neurologickým). Mozkové obrny rozděluje na formy spastické, které jsou dále děleny na 

formu diparetickou, hemiparetickou a kvadru(tetra)paretickou, formy nespastické, které 

jsou děleny na formu hypotonickou a dyskinetickou a stavy, jež vzdáleněji patří do okruhu 

DMO, tedy zaprvé raně podmíněná malá mozková postižení, která se dále dělí na malá 

mozková postižení a malá mozečková postižení a zadruhé vývojové anomálie mozečkové, 

tedy symetrické mozečkové hypogenese, dysekvilibrium syndrom či kombinace mezi nimi. 
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Kraus a kol. (2005) se přiklání k dělení na formu hemiparetickou, kterou dále dělí na 

kongenitální hemiparézu a získanou hemiparézu, formy bilaterální spastické, do kterých řadí 

diparetickou formu, atakickou diparézu, triparetickou formu a kvadruparézu, dyskinetické 

formy, cerebelární formy, smíšené formy a neobvyklé obrazy mozkové obrny. 

V následující části této práce bude detailněji popsáno dělení dle Klenkové (2000). Ta dělí 

mozkové obrny z klinického hlediska na formy spastické, které se dále člení na formu 

diuretickou, méně častou monoparetickou, hemiparetickou a kvadruparetickou, ke které se 

váže i forma triparetická, formy nespastické, kam řadí formu hypotonickou a dyskinetickou 

a formu mozečkovou. 

1.5.1 Spastické formy MO 

Pro spastické formy je typický zvýšený svalový tonus (Klenková, 2000). Kraus a kol. (2005, 

str. 117) uvádí, že spasticita se manifestuje výskytem následujících projevů či jejich 

kombinací. Buď, že se „odpor při pasivním pohybu zvyšuje s narůstající rychlostí protažení 

a mění se spolu se směrem pohybu v kloubu“ nebo že „odpor k pasivnímu pohybu rychle 

roste nad prahem rychlostí nebo kloubního úhlu“. Spastici tvoří 80 % osob s tělesným 

postižením (Vítková, 1998). 

Diparetická forma MO 

(monoparetická forma MO) 

Tato forma mozkové obrny je definována jako obrna dvou stejných končetin, kdy se většinou 

jedná o končetiny dolní (Lesný, Špitz, 1989). Horní končetiny jsou v tomto případě beze 

změny (Klenková, 2000). Diparetická forma se projevuje výrazně zvýšeným svalovým 

tonem (Klenková, 2000) a typickým držením těla, kdy lze pozorovat nesprávné napřímení 

trupu s předsunutím ramen, objevuje se flexe loktů a ručních kloubů, na dolních končetinách 

je flexe v oblasti kyčlí a kolenou, dále lze pozorovat vnitřní rotaci femorů, stání na špičkách 

a fixní kontraktury ve všech etážích (Kraus a kol., 2005, str. 75). Chůze je popisována jako 

digitigrádní, tedy chůzi po špičkách, nůžkovitou, kdy mají postižené osoby pokrčená kolena 

a „lidoopí“, kdy je pohyb kývavý s ohnutými koleny a na špičkách. V nejtěžších případech 

není daný člověk schopen chůze. Eventualitou je forma monoparetická, kdy se objevuje 

postižení pouze jedné končetiny (Klenková, 2000; Lesný, Špitz, 1989). 
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Hemiparetická forma MO 

Hemipaertickou forma se vyznačuje postižením jedné poloviny těla, kdy je více postižena 

horní končetina. Jedná se tedy o jednostrannou poruchu hybnosti (Kraus a kol., 2005, Lesný, 

Špitz, 1989). Typické pro tuto formu je, že paže je rotována dovnitř s palmární flexí ruky 

a dolní končetina je rotována dovnitř. Noha je v plantární flexi, nepostižená noha je 

flektována tak, aby se přizpůsobila kratší pravé dolní končetině s fixními kontrakturami 

(Kraus a kol., 2005). Klenková (2000) uvádí, že se jedná o nejčastější formu mozkové obrny, 

která je často přítomna v kombinaci s diparetickou formou. 

Kvadruparetická forma MO 

(triparetická forma MO)  

Jedná se o nejtěžší formu MO (Kraus a kol., 2005), obrnu všech čtyř končetin, která vzniká 

zdvojením formy diparetické či hemiparetické. Při zdvojení diparetické formy dochází 

k většímu postižení dolních končetin a v případě zdvojení formy hemiparetické se jedná 

o končetiny horní (Klenková, 2000). Pokud je daný člověk schopen asistovaného stoje, pak 

lze pozorovat nestabilní postoj s flexí kolen a přetažením Achillových šlach (Kraus a kol., 

2005, str. 80). Vlivem nejistého stoje se ztrácí schopnost udržet rovnováhu a schopnost 

chůze. V případě těžké kvadruparetické formy MO je možné sledovat charakteristickou 

polohu kyčlí, tzv. vlání ve větru. V klinickém obraze tohoto typu dominuje těžká retardace 

(Kraus a kol., 2005). Forma triparetická se vyznačuj postižením tří končetin, objevuje se ale 

velice málo (Klenková, 2000). 

1.5.2 Nespastické formy MO 

Charakteristickým rysem pro tyto formy mozkové obrny je absence svalového tonu 

(Opatřilová, 2010). 

Hypotonická fomra MO 

Hypotonická forma se označuje jako chabá obrna, která se výrazněji vyskytuje na dolních 

končetinách. Projevem je snížený svalový tonus, ochablost svalstva a uvolnění v kloubech, 

což způsobuje neschopnost stoje a chůze (Kábele, 1988; Klenková, 2000). Tato forma se 

vyskytuje převážně v období kojeneckého věku, tedy do tří let věku, kdy se poté většinou 
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mění na formu spastickou nebo dyskinetickou. Pokud forma přetrvává, objevuje se i těžká 

mentální retardace (Lesný, 1980). 

Dyskinetická forma MO 

Dominantním příznakem této formy jsou „abnormální pohyby či postury vznikající 

sekundárně při poruše koordinace pohybů nebo regulace svalového tonu“ (Kyllerman, 

1981, sec. cit. Kraus a kol., 2005, str. 81). Výrazné jsou vůlí nepotlačitelné pohyby 

doprovázející všechny volní pohyby. Jedná se o pohyby atetotické, choreatické, balistické 

a myoklonické (Klenková, 2000; Kraus a kol., 2005; Kudláček, 2012). Přítomná je porucha 

lokomoce (Kudláček, 2012). 

Mozečková forma MO 

„V pozdějším věku se můžeme setkat s rigiditou, vyznačující se svalovým napětím, ztuhlostí.“ 

(Klenková, 2000, str. 28) Mozečková forma se projevuje snížením svalového napětí 

a poruchami koordinace pohybů. Vyvíjí se z jiných forem až v pozdějším věku a někteří 

autoři ji označují za samostatný syndrom (Kábele 1988; Klenková, 2000; Lesný, Špitz, 

1989). 

V kapitole věnující se incidenci jsou uvedena čísla souhrnně za všechny formy mozkové 

obrny. Kraus a kol. (2005) uvádí i čísla dílčí, tedy zaměřující se na jednotlivé typy. Z jeho 

čísel vychází, že nejčastější formou mozkové obrny je spastická diparéza (0,41–0,90/1 000) 

spolu s hemiparézou (0,55–0,79/1 000), dále pak dyskinetická forma (0,16–0,21/1 000) 

a poslední kvadruparetická forma (0,07–0,16/1 000). 

1.6 Poruchy sdružené s mozkovou obrnou 

Mozková obrna bývá obvykle doprovázena nějakým přidruženým onemocněním či jejich 

kombinací. Mezi nejčastěji přidružená onemocnění se řadí mentální retardace a poruchy 

učení, epilepsie, narušená komunikační schopnost, poruchy smyslového vnímání a další. 

1.6.1 Mentální retardace 

Mentální retardace je trvalý stav, který je definován jako vývojová porucha rozumových 

schopností, která se manifestuje snížením kognitivních, řečových a sociálních schopností. 

Jejím vlivem dochází k oslabení adaptačních schopností jedince (Valenta, 2015). Postižená 

osoba nedosáhne odpovídajícího stupně mentálního vývoje vzhledem k věku (Klenková, 
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2000). Jankovský (2001) považuje mentální postižení za nejzávažnější sdruženou poruchu 

při mozkové obrně. Podle Mezinárodní klasifikace nemocí a její 10. revize rozlišujeme 

mentální retardaci lehkou (IQ 50–69, mentální věk 9–12 let), střední (IQ 35–49, mentální 

věk 6–9 let), těžkou (IQ 20–34, mentální věk 3–6 let) a hlubokou (IQ 20 a méně, mentální 

věk 3 roky a méně). Nejvíce se snížení intelektu vyskytuje u formy kvadruparetické 

a hypotonické, kde je převaha mentálních retardací z důvodu rozsáhlého a difusního 

postižní. U ostatních se typů se procenta pohybují kolem 25 až 30 % (Lesný, 1980). Mozková 

obrna se objevuje v kombinaci s poruchou duševního vývoje a snížením intelektu asi v 66 % 

(Klenková, 2000). 

1.6.2 Poruchy učení 

U osob s mozkovou obrnou se může objevit globální mentální retardace nebo právě 

specifické problémy s učením. Ty se objevují v přibližně 80 % případů a jedná se např. 

o dyslexii, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii, poruchy pozornosti, ADHD a další. Tyto 

obtíže se začínají projevovat při dosažení školního věku a při nástupu do školy a je s nimi 

zapotřebí správně pracovat, jejich predikce je však často těžká (Kraus, 2005). 

1.6.3 Epilepsie 

Epilepsie je onemocnění mozkového původu, které se projevuje opakovanými záchvaty 

s rozmanitými klinickými příznaky, které jsou podmíněnými excesivními výboji mozkových 

neuronů (Šlapal, 2007). Nemoc se manifestuje minimálně dvěma nevyprovokovanými 

opakujícími se záchvaty (Valenta, 2015). Vyskytuj se nejčastěji u forem kvadruparetických 

a hypotonických (Klenková, 2000). Záchvat je kombinací několika příznaků. Objevují se 

poruchy vědomí (kvalitativní, kvantitativní), příznaky motorické (křeče, ztráta svalového 

napětí), somatosenzorické (zvonění v uších, světelné záblesky), vegetativní (zvracení, 

pocení) a v neposlední řadě také příznaky psychické (subjektivní prožitky spojené se 

změněným vědomím) (Jankovský, 2001). Epilepsie doprovází mozkovou obrnu poměrně 

často, podle informací, které uvádí Kraus a kol. (2005) se její četnost pohybuje v rozmezí 

15–55 % a v případě přítomnosti mentální retardace se toto číslo zvyšuje na 71 %. „Může 

být hlavní překážkou při zapojení člověka s postižením do aktivního života.“ (Jankovský, 

2001, str. 36) Jedná se však o onemocnění, které je léčitelné. Čísla ukazují, že 75 % pacientů 

se podaří pomocí antiepileptik zkompenzovat a u 60 % osob je po čase možné léčbu zakončit. 
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Důležitá je ale spolupráce, tedy poctivé a pravidelné užívání těchto léků, dodržování správné 

životosprávy atd. (Valenta, 2015). 

1.6.4 Narušená komunikační schopnost (poruchy řeči) 

Téma narušené komunikační schopnosti je popsáno v dalších částech této práce. 

1.6.5 Smyslové vady (vady zraku a sluchu) 

Mezi poruchy zraku, které se často objevují u osob s mozkovou obrnou, se řadí hlavně 

strabismus, který může svým působením vést ke vzniku poruchy binokulárního vidění 

a nystagmus (Klenková, 2000). Jedná se o nejčastěji přidružené vady, je zde ale možnost 

výskytu i dalších poruch, jako jsou amblyopie, refrakční poruchy a hemianopie (Jankovský, 

2001; Kraus a kol., 2005). Vady zraku se podle literatury nejčastěji vyskytují u formy 

kvadruparetické (Klenková, 2000). 

Poruchy sluchu se u mozkových obrn vyskytují pouze ojediněle. U dyskinetických forem je 

možný výskyt hypakuze. Pokud je u postižené osoby momentálně přítomná zvýšená 

spasticita nebo mimovolní nezvladatelné pohyby, k čemuž dochází hlavně ve chvílích 

vzrušení, dochází pak k oslabení či úplné ztrátě soustředění a vnímání (Kábele, 1988; 

Klenková, 2000). 

1.6.6 Poruchy chování a změny emocí 

Poruchy chování se objevují až u 50 % všech osob s mozkovou obrnou. Změny emocí je 

možné najít nejvíce u formy dyskinetické. Za jejich vznikem stojí dlouhodobá nemocnost, 

vliv rodinného prostředí, např. přílišná ochrana a zanedbávající výchova a frustrace 

(Klenková, 2000; Lesný, 1980). 

Dále se mohou k diagnóze mozková obrna přidružit např. poruchy endokrinologické 

a vegetativně nervové, ortopedické komplikace či poruchy tělesného vývoje. Ty se projevují 

na růstu, hmotnosti, celkovém vyspívání a vzhledu. Nejvíce somaticky neprospívají osoby 

s kvadruparetickou formou mozkové obrny. Objevovat se dále může také problém s příjmem 

potravy, zvracení či nechutenství, zvýšená citlivost kůže, pocení, častější infekce dýchacích 

cest či inkontinence (Jankovský, 2001; Klenková, 2000; Kraus a kol., 2000). Problémem 

jsou také omezené zkušenosti těchto osob (Vítková, 1998).  
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2 Narušená komunikační schopnost u osob s mozkovou obrnou 

Mozková obrna je jedno z nejnápadnějších postižení, které se neprojevuje pouze 

somatickými odchylkami a postižením motoriky, ale také narušením komunikační 

schopnosti. Právě té se věnuje následující kapitola, která se zaměřuje na obecné informace, 

klasifikaci narušené komunikační schopnosti u osob s mozkovou obrnou, dále na popis řeči 

těchto osob, příčiny a spolupříčiny vzniku narušené komunikační schopnosti, popis vývoje 

řeči těchto osob včetně jazykových rovin a také na možné využití alternativní 

a augmentativní komunikace. 

2.1 Vymezení narušené komunikační schopnosti u osob s mozkovou 

obrnou 

Příčinou vzniku mozkové obrny je poškození centrální nervové soustavy, které vzniká 

v nejranějších fázích vývoje. Ukazuje se „nesmírná složitost symptomů, jejich vzájemných 

vztahů a různých modifikací, které poškození mozku v procesu jeho výstavby mohou 

rezultovat“ (Lechta, 2011, str. 103). Autor dále uvádí, že poškození má za následek poruchy 

hybnosti, psychomotoriky, intelektu, vědomí a také poruchy smyslové, jako jsou poruchy 

sluchu, zraku a řeči. 

V souvislosti s mozkovou obrnou se hovoří o symptomatických poruchách řeči. 

Symptomatická porucha řeči je narušená komunikační schopnost, která doprovází nějaké 

další, dominující postižení, poruchu či onemocnění (Lechta, 2011). Autor také popisuje tři 

modely vzniku symptomatických poruch řeči, a to situace, kdy „primární příčina způsobí 

dominující postižení nebo poruchu. Toto dominující postižení provází kromě jiného 

narušená komunikační schopnost – symptomatická porucha řeči“, situace, kdy „primární 

příčina způsobí dominující postižení se sekundárně narušenou komunikační schopností, 

současně však tatáž primární příčin a způsobí i paralelní postižení či poškození s jeho dalším 

vlivem na komunikační schopnost“ a situace, kdy „existují dvě (příp. i více) primární 

příčiny, které svým vlastním mechanismem působí negativně na komunikační schopnost 

jednotlivce“. 

Poruchy řeči se u mozkové obrny objevují velmi často. Čísla ukazují, že se jejich výskyt 

u osob s mozkovou obrnou pohybuje mezi 60 a 90 %. Podle informací, které uvádí Lesný 
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(1980, str. 226), jsou rozdíly v uváděných procentech způsobeny vlivem různých 

hodnotících kritérií. Pokud se počítají pouze výrazné poruchy, tak ty se vyskytují asi v 10 až 

15 % u různých forem mozkové obrny, s lehkými je možné se setkat téměř ve všech 

případech (Klenková, 2000; Lechta, 2011). Výzkum zahraničních autorů ukazuje, že se 

nějaká porucha komunikace u osob s mozkovou obrnou vyskytuje přibližně v polovině 

případů (Kuschmann, Neill, 2015, dostupné online). 

2.2 Klasifikace narušené komunikační schopnosti u osob s mozkovou 

obrnou 

Wellmitz (1993, sec. cit. Klenková, 2000, str. 46) dělí zvláštnosti řečových poruch u osob 

s tělesným postižením na symptomatické poruchy řeči, do kterých řadí ta poškození, která 

vznikají jako symptomy tělesného postižení, kdy dochází k poškození hrubé motoriky 

i motoriky řeči (dysartrie, anartrie), poruchy řeči vznikající v důsledku nepřímého působení 

tělesného poškození, kdy deficit zkušeností, který je podmíněný motorickým omezením, 

postihuje také řeč (porozumění řeči, aktivní slovní zásoba apod.) a poruchy řeči vznikající 

v důsledku sociálních podmínek dané osoby, kdy je zvláště postižena sociálně komunikační 

oblast. 

Lesný (1980, str. 226–227) přichází se svou klasifikací. Poruchy řeči u osob s mozkovou 

obrnou dělí na poruchy mechanické, které s vlastní mozkovou obrnou nesouvisí (Klenková, 

2000), poruchy inervační, které se nejčastěji vyskytují u formy diparetické 

a kvadruparetické, způsobují poruchy artikulačního svalstva, poruchy polykání a také 

rhinolalický charakter řeči, dále pak v souvislosti s tím autor uvádí druhotné dysartrie 

způsobené inkoordinací řeči, kdy je řeč sakadovaná s narušeným rytmem a zpožďováním 

(postižení mozečku), nebo je řeč vlivem poruchy respirace výbušná, trhavá, někdy až 

nesrozumitelná (dyskinetické formy) a druhosignální poruchy řeči, které přirovnává četností 

výskytu k dysartriím. Jedná se o pravé dysfázie nejčastěji se vyskytující u hemisferálních 

poruch. Lesný rozeznává typ telegrafické řeči, typ dyslalický a vývojovou amnestickou 

dysfázii (Lesný, 1980; Klenková, 2000). 
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2.3 Řeč osob s mozkovou obrnou 

Sedláčková (1971, sec. cit. Lechta, 2011, str. 109) uvádí, že neexistuje všeobecný klinický 

obraz řeči osob s mozkovou obrnou. Projevy závisí na umístění léze, kdy „jedna příčina 

může rezultovat celou řadu různých poruch a naopak – rozličné příčiny mohou způsobit 

stejný obraz řeči“. Řeč osob s mozkovou obrnou je ovlivňována mnoha faktory, odvíjí se 

zaprvé od vlastního postižení motoriky a zadruhé od širokého spektra dalších projevů 

mozkové obrny. Je poškozena na různých úrovních a v různém rozsahu. Vývoj je narušený, 

stejně tak i všechny jazykové roviny. Závažnost poškození se odvíjí od stupně postižení 

hybnosti a výskytu dalších narušení (Klenková, 2000; Lechta, 2011). 

Kábele (1988) uvádí, že při pokusu o řečový projev a vlastně každý vědomý pohyb se 

objevuje spasticita nebo dyskineze. Tyto reakce narušují či brání v realizaci pohybu, a navíc 

se zvětšují úměrně se zvyšováním volní snahy o provedení daného pohybu. Jedná se o jednu 

z charakteristik poškození primárních funkcí hybných – absenci tlumivých funkcí, které jsou 

právě nezbytné při zamezení těchto mimovolných rušivých pohybů. Proto autor spatřuje 

zvláštnost u osob s mozkovou obrnou v poruchách motoriky a motorické koordinace 

svalstva mluvních orgánů. Postiženy jsou jednotlivé složky projevu, to znamená dýchání, 

fonace, artikulace a celková plynulost a zároveň je narušena koordinace mluvního projevu. 

Postižen je i celkový ráz řeči z pohledu artikulace, síly, rytmu, melodie, plynulosti 

i srozumitelnosti. 

V následujícím textu se práce blíže věnuje jednotlivým poruchám. 

2.3.1 Poruchy respirace 

Poruchy respirace se objevují u spastických i nespastických forem mozkové obrny. 

U spastických forem lze pozorovat křečovité a mělké dýchání, které způsobuje, že 

vydechovaný proud vzduchu není dostačující k vytvoření dostatečně znělé řeči a delších 

mluvních celků. U dyskinetických forem je dýchání narušováno nepotlačitelnými 

mimovolními pohyby, kdy se střídá spastické zadržování dechu bez možnosti výdechu 

a prudké a nekoordinované vydechnutí, přičemž kapacita výdech taktéž nedostačuje pro 

vytvoření znělé řeči a delších mluvních celků. U hypokinetické formy mozkové obrny je 

kapacita dýchání nedostačující, rytmus dýchání i řeči by mohl být plynulý, ale je narušován 

nečekanými škubavými pohyby, takže je nepravidelný (Kábele, 1988; Klenková, 2000). 
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2.3.2 Poruchy fonace 

Poruchy fonace se vyskytují u všech forem mozkové obrny, hlavně však u formy diparetické 

a atetoidní. Hlas je tichý, nevýrazný, při zvýšeném úsilí je tlačený, nadměrně hlasitý, 

vytvářený hyperfunkcí laryngeální. Objevují se změny zvuku hlasu, které jsou způsobeny 

stahy hrtanového a hltanového svalstva a hlas pak působí rhinofonicky, tedy huhňavě. 

Charakter hlasu se liší podle formy, u spastické je tlačený, u mozečkové se zase objevuje 

„mečivé“ zabarvení hlasu (Kábele, 1988; Klenková, 2000). 

2.3.3 Poruchy modulačních faktorů 

Poruchy modulačních faktorů se projevují narušením tempa, síly, výšky a přízvuku, čím 

dochází k snížené až absolutní nesrozumitelnosti a velké nápadnosti řečového projevu. 

Objevuje se kolísavá intenzita hlasu při poruchách extrapyramidového systému. To souvisí 

s narušením výdechového proudu a jeho koordinace a tím pádem je tempo řeči zpomalené 

či naopak zrychlené s propulzí v mluvě na začátku i uprostřed slov. K tomu dochází hlavně 

u formy choreatické (Kábele, 1988; Klenková, 2000). 

2.3.4 Poruchy artikulace 

Poruchy artikulace se objevují u většiny hlásek, tedy i u lehkých hlásek, které jinak intaktní 

děti zvládají bez obtíží (Kábele, 1988). Jedná se o následek poškození již zmíněných 

hybných funkcí svalstva všech artikulačních orgánů, především pak jazyka a rtů (Kábele, 

1988; Klenková, 2000). 

2.4 Příčiny a spolupříčiny vzniku narušené komunikační schopnosti 

u osob s mozkovou obrnou 

Při zjišťování poruch řeči je nutné prováděná vyšetření opakovat. Příčiny mohou spočívat 

v poruše centrálních řečových oblastí v mozku, také ve snížení intelektových schopností, 

v poruchách mluvních orgánů nebo poruchách sluchu. Na základě jejich zjištění dochází 

následně k výběru metod a technik pro terapii, např. pak při centrálních poruchách řeči 

v motorické oblasti mozkové kůry postižená osoba slyšenému rozumí, správně reaguje na 

pokyny a příkazy, i přes dobré rozumové schopnosti nemluví, a pokud ano, tak je řeč 

agramatická, věty jsou krátké a bez větné vazby, při snížení rozumových schopností 

nedochází k samostatnému vytváření vět a delších mluvních celků. U lehkého a středního 



25 

 

stupně je možnost opakování odposlouchaného, vlastní verbální projev je ale chudý, při 

poruchách sluchu působí osoby nepozorně, při samostatné práci lepší výkon. Objevují se 

typické poruchy výslovnosti, jako zaměňování hlásek (při převodních p. hlubokých hl., při 

p. percepčního ústrojí vysokých hl.) a párových sykavek. Při centrálních poruchách sluchové 

oblasti v mozku osoba reaguje, ale nerozum významu slov a při poruchách hybnosti 

mluvních orgánů osoba nedokáže vlivem spasticity nebo nepotlačitelných mimovolných 

pohybů vytvářet správně jednotlivé hlásky. Nejvíce a často je postižena automatizace řeči 

(Kábele, 1988). 

Lechta (2011, str. 32) také zmiňuje výše zmíněné příčiny, které působí na vznik poruch řeči, 

ale navíc dodává ještě narušené chování a emoční změny podmíněné dlouhodobou frustrací 

nebo různými styly rodičovské výchovy, které se projevují agresivitou, provokací, úzkostí 

a instabilitou. Dále pak i narušený tělesný vývoj, který se projevuje v zaostávání v oblasti 

tělesného růstu, celkové dospělosti a vzhledu. Uvádí také poruchy zraku, jako je strabismus 

nebo nystagmus, epilepsii, u které může na základě častých záchvatů docházet 

k ovlivňování procesu získávání poznatků o světě a poruchy smyslové diskriminace. 

U poruch motoriky dodává, že se neprojevují pouze při mluvení, ale také v grafické podobě 

jazyka. 

Poruchy řeči se vyskytují nejvíce při dyskinetických formách, obzvláště při atetózách, kde 

se objevují skoro ve všech případech. Je narušeno tempo řeči, melodie, síla i přízvuk. 

Nepotlačitelné mimovolní pohyby jazyka, rtů a dolní čelisti způsobují poruchy artikulace, 

kdy problémy dělá hlavně artikulace hlásek, při jejichž artikulaci je nezbytné zaokrouhlení 

nebo sevření rtů (o, u, ou, č, š, ž, f) a hlásek, kdy je třeba rychlý pohyb jazyka (l, ť, ď, ň, r, 

ř). U dospělých osob je možné se setkat s pomalou a soustředěnou artikulací, pomocí čehož 

se snaží překonat mimovolní pohyby (Kábele, 1988). 

2.5 Poruchy řečové komunikace u osob s mozkovou obrnou 

Jak je uvedeno výše v textu této kapitoly, poruchy komunikačních schopností u osob 

s mozkovou obrnou jsou symptomatickými poruchami řeči. V praxi je dle Lechty (2011) 

možné se u těchto osob setkat s narušeným vývojem řeči (opožděným, omezeným), 

poruchami zvuku řeči (huhňavostí), poruchami plynulosti řeči (koktavostí, breptavostí) 
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a poruchami neverbálního chování (spastické formy – narušená mimika, atetoidní formy – 

neadekvátní výraz v obličeji v dané komunikační situaci). 

Objevovat se může také porucha polykání a zvýšené slinění, tedy hypersalivace, jež jsou 

v rámci této práce také popsány (Klenková, 2000). Kábele (1988) uvádí jako častý i výskyt 

mutismu.  

Nejtypičtější poruchou řeči u osob s mozkovou obrnou je dysartrie, která je blíže popsána 

ve třetí části práce. 

2.6 Vývoj řeči u osob s mozkovou obrnou 

Mozková obrna je postižení vznikající již v neranějším věku života dítěte (Klenková, 2000; 

Kraus, 2005). 

Negativní vliv tohoto časně vznikajícího onemocnění působí na vývoj člověka již od 

prvopočátečních momentů po narození. Z celkových narušení vychází právě i narušení 

vývoje řeči. Je tomu tak, že poruchy hybnosti úzce souvisí právě s ním – vývojem řeči 

(Klenková, 2000). „(…) pozitivní trend v celkovém motorickém vývoji často způsobí 

i zmenšení retardace ve vývoji řeči“ (Becker, 1983, sec. cit. Lechta, 2011, str. 103). 

„Vývoj řeči u dětí s DMO bývá ve většině případů omezený, v lepším případě opožděný.“ 

(Kraus, 2005, str. 244) U osob s dysartrií dochází buď k opožďování ve vývoji, nebo 

v těžších případech k omezenému vývoji řeči. Románek (1977, sec. cit. Klenková, 2000) 

k tomuto uvádí, že vývoj řeči závisí především na postižení motorických drah, celkovém 

tělesném stavu, úrovni intelektu a prostředí, ve kterém se daná osoba pohybuje a vyrůstá 

(Klenková, 2000). 

Kábele (1988) mezi možnými příčinami opoždění či omezení vývoje řeči u osob s mozkovou 

obrnou uvádí poruchu centrálních řečových oblastí v mozku, snížení rozumových 

schopností, poruchu hybnosti mluvních orgánů a poruchu sluchu. 

Pokud se jedná o diagnózu mozkové obrny, jde o tak velký vliv, že odchylky ve vývoji řeči 

se objevují již v předverbálním období. Co se týče prvních momentů života, děti s mozkovou 

obrnou mají následující potíže. Mají již brzy problémy s dýcháním a sáním, pláč těchto dětí 

může být málo pronikavý a objevovat se může zvýšená nosovost. U dětí s mozkovou obrnou 

je možné vidět klidné broukání, ale zároveň chybí hra s končetinami, mluvidly a pudové 
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žvatlání. To se objevuje až na konci prvního roku života, první slova se pak objevují 

přibližně na úrovni dvou let života. Zároveň zaostává část orálních reflexů s tím, že část 

orálních reflexů je naopak výbavnější a přetrvává déle. Přítomny mohou být také problémy 

s příjmem potravy. Vyvíjet se mohou také nesprávné a abnormální pohyby v orofaciální 

oblasti, které se dlouhodobým užíváním zautomatizují a zafixují (Klenková, 2000; Kraus, 

2005). 

Dle Gundermanna (1981, sec. cit. Lechta, 2011) lze vymezit nápadnosti vývoje oromotoriky 

u dětí s mozkovou obrnou. Do nich se řadí zaostávání orálních reflexů, hyper – nebo 

hyposenzibilita v ústní oblasti, neschopnost realizovat při pití rytmické, sací a polykací 

pohyby, těžké narušení polykacích pohybů a z toho plynoucí průchod potravy do hltanu bez 

zásahu svalstva, narušená koordinace sanice, rtů a jazyka při polykání a žvýkání a nápadné 

tvoření hlasu při vitálních funkcích. Do těch se řadí např. pláč, křik, smích apod. (Lechta, 

2011). 

Děti s mozkovou obrnou mají chudší celkový pojmotvorný proces. Je tomu tak z toho 

důvodu, že mají omezený pohyb a senzomotorické učení a dále může být přítomné smyslové 

postižení. Získávání poznatků je tedy těžší než u intaktních jedinců, některé informace znají 

tyto osoby jenom z knih. Proto se často lze setkat s verbalismem, což je situace, kdy osoba 

užívá pojem či výraz, ale nezná jeho význam. Aktivní i pasivní slovní zásoba není velká 

a pozorovat lze i rozdíl mezi kvalitou vyjadřování a schopností porozumění (Kraus, 2005). 

Vývoj řeči je velmi komplikovaným a složitým procesem. Vývoj je ovlivňován vnějšími 

a vnitřními faktory. Mezi vnitřní faktory se řadí momentální stav organismu dané osoby, její 

schopnosti, dále se sem řadí např. závažnost postižení centrální nervové soustavy, stav 

smyslových analyzátorů a funkčnost orofaciální motoriky. Vnější faktory pak vychází 

z prostředí, ve kterém osoba vyrůstá, dále z výchovy v rodině a optimálnosti prostředí 

(Klenková, 2000, Kraus, 2005). 

Narušení vývoje řeči se může zvětšovat, pokud dochází ke kombinaci s dalším postižením. 

Jak je již v této práci v kapitole o sdružených onemocněních, jednat se může např. 

o epilepsii, smyslové postižení či mentální retardaci, komplikace pak mohou nastat 

i v kombinaci s jinou logopedickou diagnózou, tedy např. vývojovou dysfázií, koktavostí či 
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rhinofonií (Kraus, 2005). Problémy mohou nastat i při častých hospitalizacích, kdy dochází 

k emočnímu strádání (Klenková, 2000). 

2.7 Jazykové roviny v ontogenezi řeči osob s mozkovou obrnou 

Jak již bylo v práci zmíněno, vývoj řeči je narušený a stejně tak i všechny jazykové roviny. 

Dvořák (2001, str. 169) charakterizuje jazykovou rovinu jako „dílčí systém (subsystém) 

jazyka charakterizovaný specifickými základními jednotkami“. Jazykové roviny jsou čtyři, 

a to foneticko–fonologická, jejímiž základními jednotkami jsou hlásky a fonémy, případně 

alofony, morfologicko–syntaktická, kdy jednotkami jsou morfémy a slova a rovina se 

soustředí na uplatňování gramatických pravidel v projevu, gramatickou správnost slov, vět, 

slovosledu, rodu, čísl, pádu apod., lexikálně–sémantická, která se zabývá slovní zásobou, 

aktivní i pasivní, definicemi pojmů, úrovní zobecňování apod. a pragmatická, která je dle 

Valenty (2015) sledována přednostně a zabývá se schopností vyjádřit rozličné komunikační 

záměry, ať už se jedná o žádost o něco, vyjádření emocí atd. (Dvořák, 2001). 

Lechta (2011) hned na úvod seznamuje čtenáře s tím, že oblast jazykových rovin není u osob 

s mozkovou obrnou tolik prozkoumaná, jako např. u osob s mentálním postižením. Uvádí 

ale také, že i přes to existují v ontogenezi řeči specifika, která jsou zřejmá. 

2.7.1 Morfologicko–syntaktická rovina 

K největšímu postižení v rámci této roviny dochází v případech, kdy se kombinuje mozková 

obrna a mentální postižení. U těchto osob dochází ke vzniku tzv. „vývojové větné dysfázie“. 

Je narušena tvorba vět a syntax, ale tvorba slov narušená není. Věty jsou holé, o řeči se říká, 

že je „telegramaticky“ stručná. V některých případech se objevuje ideoglosie, tedy originální 

řeč dítěte, která je srozumitelná většinou pouze pro nejbližší okruh lidí okolo dané osoby. 

K opožďování v gramatické stránce jazyka dochází v rámci celkově retardovaného vývoje 

řeči (Lechta, 2011; Lesný, 1980). 

2.7.2 Lexikálně–sémantická rovina 

Limitované rozvíjení této roviny je primárně způsobeno omezením v oblasti motoriky. Toto 

omezení s sebou přináší i omezení v aktivním získávání poznatků o okolním prostředí 

(Lechta, 2011). Románek (1977, sec. cit. Lechta, 2011, str. 105) upozorňuje na to, že některé 

osoby mnohdy nedokážou předmět zároveň uchopit a pozorovat. Jako problematickou 



29 

 

označuje i formální stránku řeči, „která brání adekvátnímu rozvíjení obsahové stránky řeči“. 

Autor také uvádí, že pasivní porozumění řeči se do 4. roku života vyvíjí dobře, ale 

v momentě, kdy je důležité vzájemné podmiňování vnitřní a vnější řeči, dochází 

v porozumění ke stagnaci. V těžkých případech tohoto postižení se objevuje verbalismus. 

Z důvodu omezené možnosti zapojit všechny možné smysly je tvorba pojmů ochuzená, 

pojmy jsou nepřesné a nedochází k jejich plnému pochopení (Lechta, 2011). 

2.7.3 Foneticko–fonologická rovina 

Tato rovina je u osob s mozkovou obrnou nejvíce specifická. „Jestliže je vyslovování hlásek 

motorickým aktem, narušení motoriky se na vývoji výslovnosti musí zákonitě projevit.“ 

(Lechta, 2011, str. 106) Omezený nebo opožděný vývoj artikulace je u těchto osob tedy 

obvyklý. Hauptová (1980, sec. cit. Lechta, 2011) uvádí, že osoby jsou schopny se naučit 

hláskové řeči, ale téměř pokaždé je řeč doprovázená patologickými pohyby a dalšími 

asociovanými reakcemi. Kábele (1988) píše, že spasticita či mimovolní nepotlačitelné 

pohyby brání ve vytváření jednotlivých hlásek. Dochází k narušení automatizace řeči, 

jednotlivé hlásky artikulovat lze, ale daná osoba je nedokáže spojit do vět a delších celků. 

Vlivem narušené hybnosti osoba není schopná reagovat na okolní podněty, proto je narušena 

také schopnost fonematické diferenciace (Lechta, 2011). 

2.7.4 Pragmatická rovina 

Omezená motorika a oromotorika jsou velkou překážkou při vyjadřování komunikačního 

záměru. Komunikační výstup často neodpovídá záměru a plánovanému obsahu sdělení. To 

se děje vlivem např. hypomimie, hypersalivace, bradylalie, anartrie atd. (Lechta, 2011). 

2.8 Alternativní a augmentativní komunikace 

V případě nedostatečně rozvinuté či nerozvinuté verbální komunikace, tedy ve stavu, kdy 

daná osoba není schopná se dorozumět, lze přistoupit k náhradním metodám komunikace. 

Ty zvyšují kvalitu života daného člověka a pomáhají mu v nezávislosti. AAK, tedy 

augmentativní a alternativní metody komunikace, jsou postupy, které pomáhají osobám 

s výraznými potížemi v komunikaci (Dvořák, 2001; Klenková, 2000; Kraus, 2005). 

Klenková (2000) uvádí, že dle Americké asociace pro řeč a sluch se AAK snaží 

kompenzovat projevy komunikačních poruch, které jsou závažné. 
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Augmentativní komunikační systémy podporují již vyskytující se komunikační schopnosti, 

určité existující dovednosti, usnadňují porozumění řeči i vlastní vyjadřování. Využívají je 

lidé např. s nesrozumitelnou či omezenou řečí. 

Alternativní komunikační systémy jsou náhradou mluvené řeči a slouží osobám, které 

nemohou vyjadřovat svoje pocity, myšlenky, vůli, reakce na podněty apod. (Klenková, 2000; 

Kraus, 2005). 

Systémy se dělí na dynamické, do kterých patří gesta a znaky, prstová abeceda, znakovaná 

řeč neslyšících a komunikační systém Makaton a statické, do kterých se řadí písmo, 

symboly, piktogramy, skutečné či zmenšené předměty a komunikační systém Bliss (Kraus, 

2005). 

Alternativní a augmentativní komunikace má své výhody i nevýhody. Výhodou je snižování 

pasivity a frustrace z nepochopení, zapojení se do činností, možnost samostatného 

rozhodování, přispění k rozvoji kognitivních jazykových schopností a rozšíření možnosti 

aktivně komunikovat. Nevýhodou je malé společenské využití, jelikož velká část populace 

tyto systémy neovládá, z čehož plyne izolace od společnosti. Nevýhodou je také to, že 

zavedení takového komunikačního systému může být bráno jako důkaz, že člověk nebude 

nikdy verbálně komunikovat a také to, že porozumění předchází vyjadřování. Je tedy potřeba 

určitý čas, než člověk začne systém používat (Klenková, 1998; Kraus, 2005). 

Mnoho autorů hledisky, která se posuzují při výběru vhodných prostředků. Kraus (2005) 

uvádí nejširší přehled. Při výběru vhodné formy komunikace je nutné zohlednit typ, rozsah, 

původ a prognózu postižení, to, je–li to postižení izolované či v kombinaci s dalším 

hendikepem, primární či sekundární postižení, dále se hodnotí tělesné aspekty (pohyb, sed, 

polohování, funkčnost ruky a schopnost ukazovat a ovládání pohybů hlavy pro kódování 

očima), zrakové vnímání a rozsah zorného pole, poznávací schopnosti, schopnost 

porozumění mluvené i psané řeči, vyjadřovací schopnosti, hodnotí se i to, zda je či není 

přítomné snížení intelektu. Posuzuje se také motivace člověka ke komunikaci a potřebný je 

i souhlas a podpora rodiny. 

 Co se mozkové obrny týče, tak náhradní metody komunikace využívají často např. osoby 

s anartrií či atetotické osoby (Kraus, 2005). 
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3 Dysartrie 

Závěrečná práce se zaměřuje především na narušenou komunikační schopnost u osob 

s mozkovou obrnou. Dysartrie je nejčastěji se vyskytující narušenou komunikační 

schopností při mozkové obrně, proto se jí věnuje následující část textu. Informace se 

zaměřují na definici dysartrie, její etiologii, klasifikaci, diagnostiku a terapii. Poslední bod 

této části se věnuje tématu dysfagie, které je s problematikou dysartrie úzce spjato. 

3.1 Vymezení dysartrie 

Dysartrie je porucha motorické realizace řeči jako celku na základě organického poškození 

nervové soustavy. Je to porucha mluvního výkonu, která vychází z poškození některé z částí 

motorického analyzátoru. Dysartrie je porucha článkování řeči, je tedy narušena artikulace, 

ale ne pouze některých hlásek, ale jde o poruchu vyslovování vůbec. Jedná se o expresivní 

poruchu řeči (Klenková, 2006; Neubauer, 2018). 

„Dysartrie zahrnují skupinu příbuzných řečových poruch, které jsou způsobeny obtížemi ve 

svalové kontrole řečových mechanismů.“ (Neubauer, 1997, str. 20). Při dysartrii dochází 

v různé míře a rozsahu k postižení základních modalit motorické realizace řeči. Poškozena 

je respirace, fonace, artikulace a rezonance. U těchto osob dochází k omezení kontroly 

dechu, změnám kvality hlasu a nepřesné artikulaci, což vede k celkovému snížení 

srozumitelnosti řeči (Kuschmann, Neill, 2015, dostupné online).  

Může jít o lehké poruchy artikulace, ale také o úplnou neschopnost motoricky realizovat řeč. 

Úplné neschopnosti verbální komunikace se říká anartrie (Klenková, 2006; Neubauer, 

2018). 

Tato narušená komunikační schopnost zahrnuje množství typů a syndromů řečových poruch 

(Neubauer, 2018). Jedná se o jednu z nejvíce komplikovaných a nejhůř ovlivnitelných 

narušených komunikačních schopností celkově (Lechta, 2011). 

Dysartrie i anartrie jsou narušené komunikační schopnosti, které vznikají v kterémkoli 

období života člověka (Klenková, 2006). Dělit je proto můžeme na vývojové dysartrie 

a získané dysartrie. Jelikož se ve výzkumném šetření této práce zachází se vzorkem, který 

zahrnuje pouze osoby s mozkovou obrnou, bude více informací náležet právě k vývojové 

dysartrii, ale v textu budou uvedeny i informace týkající se dysartrie získané.  
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Vývojová dysartrie vzniká na základě vrozené léze nervové soustavy. Nejčastěji ji lze nalézt 

v rámci syndromu mozkové obrny. Péče o tyto osoby je dlouhodobá a je spojena se stimulací 

psychomotorického vývoje (Neubauer, 2018). 

Získaná dysartrie je narušená komunikační schopnost, která vzniká v průběhu života jedince 

a jedná se o situace, kdy dochází k narušení procesu zrání CNS a rozvoje řečových 

schopností dané osoby ve vyšším než raném věku do jednoho až dvou let náhle vzniklým 

traumatem. To může vznikat na bázi úrazu mozku, infekce nebo onkologického onemocnění 

nervové soustavy. Jedná s o poruchy řeči, které se mohou spontánně upravovat, ale častěji 

vyžadují logopedickou péči, přičemž v některých případech mohou přetrvávat (Neubauer, 

2018). 

3.2 Etiologie dysartrie 

Projevy dysartrie závisí na lokalizaci a rozsahu léze. Poškození centrální nervové soustavy 

může mít různý původ vzniku a může zasahovat do fungování centrální nervové soustavy na 

úrovni kortikální až po periferní léze (Klenková, 2006; Lechta, 2011). 

Typicky negativně působí na vznik poškození v mozkomíšní a bulbární oblasti a poškození 

bazálních ganglií ageneze nervového systému, trauma, anoxie, infekce a toxiny. Poškození 

působí spasticitu, atetózy, ataxii a také poruchy sluchu, zraku, vnímání a intelektu 

(Klenková, 2006). 

V prenatálním období může k poškození mozku a jeho drah vlivem úrazů a infekčních 

onemocnění matky, krvácením do mozku plodu, ke kterému dochází při nedostatku vitamínu 

K, Rh–inkompatibility, nitroděložního změknutí mozku, nedonošenosti různého stupně 

a také vlivem pokusů o potracení plodu (Klenková, 2006). 

V perinatálním období se jedná hlavně o asfyxii a krvácení během porodu. (Klenková, 2006) 

V případě postnatálního období se jedná hlavně o různá onemocnění. Například se sem řadí 

meningitida, encefalitida, horečnatá onemocnění a intoxikace v prvních měsících života 

(Klenková, 2006). 

Pokud se jedná o pozdější věk, tak se to týká získaných dysartrií. Za jejich vznikem mohou 

stát cévní onemocnění, zánětlivá onemocnění mozku, nádory, metastázy, úrazy, 
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degenerativní onemocnění, roztroušená skleróza, Parkinsonova nemoc a toxická poškození 

centrálního nervového systému (Klenková, 2006; Neubauer, 2018). 

Nejčastější příčinou vzniku vývojové dysartrie je syndrom mozkové obrny, dříve nazývaný 

syndrom dětské mozkové obrny. O mozkové obrně jsou detailnější informace uvedené 

v kapitole, která se této problematice věnuje. U osob s mozkovou obrnou se vývojová 

dysartrie vyskytuje v 60–70 % případů (Neubauer, 2018). 

Při produkci řeči hrají velkou roli hlavové nervy, které mohou být vlivem mozkové obrny 

poškozeny buď unilaterálně či bilaterálně. Míra poškození pak udává to, zda je poškození 

funkce řečového orgánu částečné či úplné. Pokud se hovoří o dysartrii, vliv mají V., VII., 

IX., X. a XII. hlavový nerv (Kraus, 2005). 

V. hlavový nerv se nazývá trigeminal, tedy trojklanný nerv. Když dojde k jeho porušení, tak 

vznikají problémy s ovládáním čelisti a otevíráním a zavíráním úst. Dochází k poruše 

artikulace a žvýkání. U artikulace dochází k problémům při vyslovování oboustranných, 

retozubných a alveolárních konsonant a je znemožněna i tvorba vokálů (Klenková, 2006; 

Kraus, 2005). 

VII. hlavový nerv se nazývá facialis, tedy nerv lícní či obličejový. Pokud dojde k jeho 

porušení, tak dochází k poškození mimiky obličejového svalstva, pohyblivost rtů není 

adekvátní, nelze našpulit rty a objevují se i problémy s retoretným uzávěrem. Daná osoba 

není schopna vytvořit podtlak v dutině ústní (Kraus, 2005). Co se artikulace týče, tak při 

oboustranném poškození dochází k narušení tvorby obouretných a retozubných hlásek 

a vlivem nedostatečného podtlaku v ústní dutině je narušena i tvorba explozivních hlásek 

(Klenková, 2006). 

IX. hlavový nerv nese název glossopharyngicus, tedy jazykohltanový nerv. Při jeho 

poškození dochází k vadné pohyblivosti jazyka a kořene jazyka a svalstva hltanu. Kořen 

jazyka je ztuhlý (Klenková, 2006; Kraus, 2005). 

X. hlavový nerv se nazývá vagus. Vagus se překládá jako bloudivý a při jeho poškození 

dochází k postižení svalstva hrtanu, hltanu, měkkého patra a hlasivek, přičemž je narušena 

i tvorba hlasu, kdy je hlas dyšný, sípavý, jeho hlasitost a výšku je pro danou osobu těžké 

měnit, při vdechování je u těchto lidí možné slyšet různé zvuky. To je způsobeno omezenou 
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hybností hlasivkových vazů, kdy o ně vzduch tře a dochází právě ke vzniku zvuků. Přítomná 

je hypernazalita (Klenková, 2006; Kraus, 2005). 

XII. hlavový nerv je posledním z hlavových nervů. Jedná se o nervus hypoglossus, tedy 

podjazykový nerv. Pokud je poškozen, je přítomná porucha inervace jazyka, nejde vyplazit 

jazyk, problémy se objevují i u laterálních pohybů apod. Nedostatečný tonus činí problémy, 

protože srozumitelnost je výrazně zhoršená. Artikulace vokálů je zajisté lepší než artikulace 

konsonantů (Klenková, 2006; Kraus, 2005). 

3.3 Klasifikace dysartrie 

Nejužívanější na našem území je ale dělení dysartrií dle místa poškození. „Dysartrie je 

porucha koordinace mluvního výkonu, která je příznakem poruchy některé části motorického 

analyzátoru.“ (Sovák, 1978, str. 151) Podle lokalizace základní poruchy se tedy dysartrie 

klasifikují na dysartrie kortikální, tedy korové, pyramidové, extrapyramidové, cerebelární, 

tedy mozečkové, bulbární a smíšené. Toto rozdělení je detailněji zpracováno v následujících 

odstavcích (Klenková, 2006; Sovák, 1978). 

Dysartrie kortikální neboli dysartrie korová je narušená komunikační schopnost vznikající 

poškozením motorických korových oblastí mozku, je důsledkem poruchy korové oblasti 

motorického analyzátoru. Problémy nastávají hlavně u delších větných celků, u nichž hlavně 

je artikulace nejasná a setřelá. Obtíže se objevují při vyslovování delších vět, ale i u dlouhých 

slov. Řeč těchto osob je spastická, objevují se iterace či problémy s prozódií a doprovázet 

tento typ dysartrie mohou i mlaskavé a další zvuky (Klenková, 2006; Kraus, 2005; Sovák, 

1978). 

Dysartrie pyramidová vzniká, pokud dojde k porušení pyramidových drah od buněk 

v mozkové kůře k jádrům mozkových nervů v bulbu. Dochází tedy k porušení motorické 

dráhy pyramidové, konkrétně její části kortikobulbární. Při pyramidové dysartrii se jedná 

o spastickou obrnu svalstva mluvidel. Charakteristická pro řeč je těžkopádnost, tvrdá až 

spastická výslovnost s přehnanými pohyby artikulačního svalstva. Vlivem narušené funkce 

měkkého patra dochází k zvýšené nosovosti, otevřené huhňavosti. Hlas je také narušen a zní 

tlačeně, příznačný u tohoto typu je tvrdý hlasový počátek. Slabost výdechového proudu také 

zapříčiňuje to, že hlas mění intenzitu, na konci vět a větných celků přechází až do šepotu. 
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Dýchání je mělké, rychlé a často dochází k nádechům uprostřed slov a vět. Dochází 

k narušení hospodaření s dechem a hloubku nádechu snižuje i zvýšený svalový tonus na 

hrudníku a v břiše. Omezená pohyblivost orofaciálního svalstva negativně ovlivňuje 

artikulaci (Klenková, 2006; Kraus, 2005; Sovák, 1978). Řeč je celkově nerytmická, 

těžkopádná, monotónní, pomalá s omezenou intonací a narušována velmi frekventovaných 

mluvním frázováním či mlaskáním (Kraus, 2005). Mimika v orofaciální oblasti je také 

porušená. Objevovat se může hypomimie či amimie, dále se objevuje také takzvaný 

„spastický pláč a smích“. U tohoto typu dysartrie nedochází k problémům se sáním, polykání 

a žvýkáním, tedy s nižšími, archaickými funkcemi (Klenková, 2006). 

Dysartrie extrapyramidová nastává při onemocnění motorického systému 

extrapyramidového. Tento typ dysartrie vzniká následkem vlivu poruch podkorových 

ganglií na motorické dráhy, především pak na svalový tonus dýchacího, hlasového 

a řečového systému. Projevy v řeči jsou různé a nepravidelné. Extrapyramidové dysartrie se 

dělí na dva typy – hypertonické formy a hypotonické formy (Klenková, 2006; Kraus, 2005). 

Při hypertonické formě je přítomná pomalá a ztuhlá řeč. Způsobeno je to vlastně ztuhlým 

svalstvem a jeho omezenou hybností. Mimika i gesta jsou u osob s touto poruchou chudá 

a nevýrazná. Přítomny jsou poruchy hrudního dýchání, často se osoby nadechují i během 

řeči, funkce hlasivek je narušená, tím pádem i tvorba hlasu. Artikulace je pomalá, ztuhlá, 

nezřetelná a hlásky jsou vyráženy. Objevuje se zvýšená nosovost. Při projevu se mění tempo 

a melodie řeči (Klenková, 2006; Kraus, 2005; Sovák, 1978). 

Při hypotonické formě, která se u vývojových forem příliš neobjevuje a u níž převládá 

zvýšená hybnost pro uvolnění svalstva, dochází k narušení dýchání. Při artikulaci jsou 

některé hlásky vyráženy, jiné zní slabě. Prozódické faktory řeči jsou také narušeny a dochází 

ke změnám polohy hlasu (Klenková, 2006; Sovák, 1978). 

Dysartrie cerebelární neboli mozečková vzniká při poškození mozečku a jeho drah. Dýchání 

je mělké s nedostačující kontrolou při tvorbě výdechového proudu, kdy vydechovaný proud 

většinou není silný a je nepravidelný. Hlas je monotónní, nestabilní a má proměnlivou sílu. 

Takový hlas je označován za „mečivý“. Tempo mluvy je pomalé, hlásky, slabiky a slova 

splývají. Artikulace není přesná, typická je pro ni neobratnost mluvidel a nepřesnost 

v koordinaci pohybů, která je však nepravidelná. Artikulace je dělána s přílišným důrazem. 
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Celkově je řeč pomalá, nerytmická, objevují se časté pauzy a zárazy. Projev připomíná řeč 

opilého jedince. (Kraus, 2005; Sovák, 1978). 

Dysartrie bulbární je narušená komunikační schopnost vzniklá následkem poškození jader 

motorických nervů v bulvu nebo nervů, které ovládají artikulační svalstvo. Jedná se 

o poruchu typu chabé obrny, ať částečné či úplné, jednostranné či oboustranné. Pokud je 

poškození bilaterální, dochází k postižení i archaických funkcí. Je narušena výslovnost 

hlásek, u kterých je potřeba přesná koordinace pohybů a zvýšené svalové napětí. Tomu se 

děje proto, že je přítomné nedostatečné svalové napětí. Hlas je typicky dysfonický až 

afonický a objevuje se otevřená huhňavost (Kraus, 2005; Sovák, 1978). 

Smíšené dysartrie, jinak také nazývány kombinované, jsou definovány jako kombinace výše 

uvedených forem dysartrií. Smíšená dysartrie je velmi častým typem a vede 

k mnohočetnému postižení řeči. „Čím více je poškození nervové soustavy rozšířeno, tím větší 

počet hybných řečových komponentů je ovlivněno.“ (Klenková, 2006, str. 121) 

3.4 Diagnostika dysartrie 

Diagnostika dysartrie vychází z výsledků komplexního vyšetření, tedy z výsledků vyšetření 

několika odborníků. Mezi ně se řadí lékaři, jako např. neurolog, foniatr, oftalmolog atd. 

a dále pak např. i psycholog či speciální pedagog (Klenková, 2000). Na spolupráci se však 

také podílejí rehabilitační lékaři a fyzioterapeuti, kteří se zaměřují hlavně na rozvoj hybnosti 

(Kraus, 2005). 

Klíčovou roli hraje vyšetření neurologické. Neurolog se zabývá somatickým vývojem dítěte, 

vyšetřuje stav hybnosti, pohybové schopnosti, přítomnost patologických reflexů a dále pak 

stanovuje celkový stav centrální nervové soustavy, lokalizaci a rozsah léze. Foniatr se 

zabývá stavem sluchu, zjišťuje přítomnost patologických projevů v oblasti hrtanu, hltanu 

a nosohltanu, v dutině nosní se zaměřuje na polypy, adenoidní vegetace apod.  Oftalmolog 

se zaměřuje na stav zrakového ústrojí a případná zraková postižení. Psycholog stanovuje 

úroveň intelektu a specifika kognitivních a duševních schopností, přičemž se zaměřuje také 

na zjištění míry psychické zátěže, kterou je dítě schopno bezproblémově snášet (Klenková, 

2000; Klenková, 2006). Na spolupráci se podílí však také např. ergoterapeuti, 
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otorinolaryngologové, psychiatři apod. V neposlední řadě je důležité vyzvednout nutnost 

kvalitní spolupráce mezi tím, kdo pečuje a rodinou dané osoby (Kraus, 2005). 

Logoped výše uvedená vyšetření používá jako podklad pro logopedické vyšetření. „(…) 

údaje jsou základem pro specifické vyšetření řeči.“ Klenková, 2000, str. 57) Logopedická 

diagnostika má tedy za cíl stanovit projevy narušené komunikační schopnosti a na jejím 

základě je dále rozvíjena terapie (Klenková, 2000). 

Logopedická diagnostika spadá do speciálně pedagogické diagnostiky. Tu Vašek (1991, sec. 

cit. Klenková, 2000, str. 57) definuje jako „systém poznatků zaměřených na možnosti 

a prostředky poznávání individuálních zvláštností postiženého jedince k odhalení 

podstatných souvislostí, které jsou příčinou těchto zvláštností“. Tento typ diagnostiky si 

klade za cíl stanovit prognózu, tedy odhadnout možnosti dítěte na základě získaných 

poznatků. Jejím úkolem je určení druhu, příčin vzniku, průběhu a stupně této narušené 

komunikační schopnosti (Klenková, 2000). 

Komplexní logopedické vyšetření osoby s vývojovou dysartrií se zabývá celkovým dojmem 

z dítěte, přidruženými postiženími, příjmem potravy, provádí se orofaciální vyšetření, 

vyšetření slinotoku, respirace, fonace, rezonance, artikulace, rozumění řeči, obsahové 

stránky, modulačních faktorů, čtení, grafomotoriky, zpěvu, recitace a koná se i rozhovor 

s rodiči či blízkými dané osoby (Cséfalvay, 1995, sec. cit. Klenková, 2006; Kraus, 2005). 

Celkový dojem hodnotí např. úroveň hrubé a jemné motoriky, schopnost koncentrace, 

spolupráce, adaptace, vztahy mezi danou osobou a dalšími lidmi apod. Vyšetření příjmu 

potravy se zaměřuje na příjem tekutin a potravy, pomůcky užívané při krmení, schopnost 

polykání, polohování atd. Respirace je vyšetřována v klidu, v pohybu, při mluvení 

a vyšetřováno je i ovládání výdechového proudu, přičemž při vyšetření fonace se odborníci 

soustředí na sílu, výšku, barvu, způsob tvoření hlasu, fonační čas při prodloužené fonaci atd. 

(Kraus, 2005). 

Kábele (1988) u hodnocení komunikačních schopností dětí s dětskou mozkovou obrnou 

udává jako potřebné vyšetřit primární pohyblivost mluvních orgánů, artikulaci izolovaných 

hlásek a hláskových spojení, celkový mluvní projev a dále pak základní pohybové 

schopnosti, základní motorické předpoklady k psaní a schopnost psaní.   
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Při diagnostickém procesu u dysartrie existují jisté zásady, které je vhodné a potřebné 

dodržovat. Mezi ně Klenková (2000) řadí princip komplexnosti, který je popsán výše v textu 

a prakticky se jedná o všestrannost vyšetření. Dále sem řadí studium případu, ke kterému 

slouží zmíněná předcházející vyšetření od jiných odborníků, zpracování anamnestických 

údajů, ať už jde o údaje osobní či rodinné. Potřebné jsou všechny informace související 

s vývojem řeči. Je nutné, aby vyšetření probíhalo individuálně, na speciálním klidném místě 

vybaveném vhodnými pomůckami a předměty, dále je dodržována zásada vývojovosti, kdy 

se vyšetření provádí dle věku pacienta. Logopedická diagnostika je dlouhodobá, nelze ji 

proto provádět jednorázově. Při vyšetření logoped volí formu, která je pro dítě zábavná 

a povzbuzující, což znamená, že vyšetření je emocionální. V neposlední řadě je potřebné 

zmínit nutnost využití speciálních pomůcek, které přispívají k optimálnímu vývoji dítěte. 

Klinické vyšetření si zakládá na vodítkách a škálách pro zhodnocení ontogeneze řeči 

a komunikace dítěte, specializovaných škálách pro zhodnocení schopností dětí s dysartrií 

a na pomůckách, které slouží k zhodnocení výkonu ve vyšetřovaných oblastech (Neubauer, 

2018).  

Během diagnostiky se tedy využívá škál a vyšetřovacích formulářů pro dysartrii. Ty jsou 

pak hodnoceny tím, kdo vyšetřuje a jejich zhodnocení závisí na kvalifikaci a zkušenosti 

daného odborníka. Tento odborník při vyšetřování může využít vlastního poslechu, 

pozorování, magnetofonového záznamu mluvy nebo také videozáznamu (Neubauer, 2007). 

Dle Neubauera (2018) v současné době neexistuje žádný testový materiál v českém jazyce, 

který by komplexně hodnotil oblast vývojové dysartrie a pomáhal v rozlišování 

diferenciálních typů vývojové dysartrie. 

Nejčastěji používaným materiálem při diagnostice dysartrie je „Test 3F – Dysartrický 

profil“, který rozděluje dysartrie do šesti typů (Neubauer, 2007). Ten je určen převážně pro 

dospělé pacienty, které hodnotí ve třech oblastech. První oblastí je faciokineze, tedy 

orofaciální motorika, druhou oblastí je fonorespirace, tedy respirace, respirace při fonaci 

a kvalita fonace a třetí je fonetika, tedy artikulace, prozódie a srozumitelnost. Výsledkem 

vyhodnocení postižení je graf, tzv. dysartrický profil, kde je hloubka postižení číselně 

vyjádřená tzv. dysartrickým indexem (Dvořák, 2001). 
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Při posuzování vývoje řeči osoby s narušenou komunikační schopností – dysartrií je 

zapotřebí srovnání s intaktním jedincem, jedincem v normě. K tomu slouží materiál 

vytvořený Lechtou, který vytvořil přehled rozvoje předverbálních i verbálních projevů dítěte 

od narození až do šesti let. Ten zahrnuje i možnosti stimulace vývoje (Klenková, 2000). 

Co se týče diferenciální diagnostiky, je nutné odlišit dysartrii od vývojové dysfázie, která 

vzniká na základě poruchy centrálního zpracování řečového signálu, dyslalie, u které je 

narušení v artikulaci a afázie, kdy dochází k poškození fatických funkcí (Klenková, 2006). 

Neubauer (1997) se zaměřuje ve své publikaci převážně na dysartrie získané a uvádí, že při 

diferenciální diagnostice je nutné dysartrii odlišit od apraxie, afázie a demence.  

Při diagnostickém procesu není možné opomenout fakt, že mozková obrna se může 

vyskytovat v kombinaci s jinými, dalšími postiženími. Tato postižení mohou mít vliv při 

vyšetřování, stejně tak může mít vliv somatický stav, momentální psychický stav, únava, 

stres, poloha těla, mimovolní pohyby apod. Výkon dítěte či osoby může tedy vlivem těchto 

faktorů při prováděném vyšetření kolísat a schopnost plnit zadané úkoly se také může měnit 

(Klenková, 2000). 

3.5 Terapie dysartrie 

Dysartrie se objevuje jako vrozené či získané postižení centrální nervové soustavy v raných 

vývojových stádiích života či jako získané narušení během života. Existují především 

metody využívané v terapii vývojových dysartrií, ale už se i u nás i ve světě objevují jiné 

metody, které slouží k terapiím u získaných dysartrií. Těm se věnuje ve svých publikacích 

např. Neubauer (Neubauer, 1997; Neubauer, 2007). Metody u obou typů se liší prostředky 

a metodami, které jsou využívány (Klenková, 2006). 

Terapie u získaných dysartrií vyžaduje včasný a neodkladný začátek péče. Cílem terapie je 

pak maximalizovat komunikační schopnosti a zachovat kvality sociálního života osob, které 

onemocnění postihne. Využívány jsou obnovovací postupy, speciální pomůcky apod. 

Neubauer (1997) uvádí mezi používanými prostředky při terapii osob se získanou dysartrií 

ovlivnění mluvy přiměřeným tělesným tonusem a svalovou relaxací, modifikace dechových, 

fonačních, artikulačních a rezonančních cvičení, variace v prozódii řeči a jejích využití, 
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rytmizační a intonační postupy a využití neverbální komunikace a komunikačních pomůcek 

(Klenková, 2006). 

Ve výzkumném šetření této práce jsou mezi respondenty pouze osoby s mozkovou obrnou. 

Proto se v následujícím textu práce bude věnovat terapii vývojových dysartrií. 

Neubauer (2018) píše, že při realizaci logopedické péče u osob s vývojovou dysartrií musí 

odborník zohlednit oblasti, do nichž patří snaha o koordinaci práce se somatickou 

rehabilitací, úsilí o navození uvolněné stabilní polohy a relaxace při terapii řečových 

schopností a dále snaha minimalizovat souhyby těla a mluvidel, nevyvolávat pohyb mluvidel 

za cenu vyvolávání výrazně zvýšené spasticity těla či vzrůstu mimovolných neovladatelných 

pohybů.  

V ideálním případě je klinický logoped obeznámen s postupem rehabilitační léčby a jejími 

výsledky, se kterými dále pracuje při provádění terapie. Péči o osoby, stejně jako u získané 

dysartrie, je nutné zahájit již v raném období, kdy je pozornost zaměřena především na 

rozvoj vitálních funkcí a motoriky mluvidel (Neubauer, 2018). Jak zní z textu, terapie 

dysartrie není izolovanou činností. Probíhá v kombinaci, tedy s podporou motoriky, vnímání 

atd. Cílem je to, aby se daná osoba mohla rovnoprávně účastnit komunikačního procesu 

(Vítková, 1998). 

Všechny současné terapeutické metody využívané u osob s diagnostikovanou mozkovou 

obrnou vycházejí z nějakých zásad. Kábele (1988) se zabýval rozvojem hybnosti a řeči u dětí 

s mozkovou obrnou a poté, co navázal na poznatky Lesného, tak zpracoval vlastní metodiku 

rozvíjení hybnosti a řeči.  Ta je realizována právě na základě výše zmíněných zásad, a to 

zásady vývojovosti, reflexnosti, komplexnosti, rytmizace, kolektivnosti a zásadě 

individuálního přístupu. Zásady jsou blíže popsány v kapitole o mozkové obrně. 

V současné době jsou při terapiích nejčastěji využívány rehabilitační metodiky, které 

nabízejí možnost propojení logopedické péče a fyzioterapie. Dle Neubauera (2018) se jedná 

o Bobathovu metodiku, metodiku reflexní lokomoce dle Vojty, Kabatovu metodiku, metodu 

Castillo–Morales a myofunkční terapii. Klenková (2006) ve své publikaci navíc uvádí ještě 

terapii Petöho, metodu Crickayové, Synergetickou reflexní terapii a Funkční svalovou 

terapii v orofaciální oblasti. 
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Kraus (2005) ve své publikaci o mozkové obrně uvádí mezi nejvyužívanějšími právě 

metodiku reflexní lokomoce dle Václava Vojty, metodiku manželů Bobathových, metodiku 

Kabatovu, neuromotorickou regulační terapii prof. Castillo–Moralese a myofunkční terapie. 

Tyto metody jsou detailněji popsány v následujícím textu. 

Metodika reflexní lokomoce dle Václava Vojty je u nás nejvíce rozšířeným cvičením pro 

individuální rozvoj hybnosti a celkově jednou z nejrozšířenějších postupů při rozvoji 

hybnosti u dětí. Základní pro tuto metodu jsou dva pohybové prvky. Jedná se o reflexní 

plazení a reflexní otáčení. Autor této metody říká, že „určitý podnět vyvolává řadu reakcí, 

které jsou základem pro vývoj napřimování“ (Klenková, 2006, str. 123). Jedná se o metodu 

fyzioterapeutickou, nikoli logopedickou, ale bez rozvoje hybnosti nedochází k rozvoji řeči 

(Klenková, 2006; Kraus, 2005). 

Metodika manželů Bobathových je metoda obsahující prvky fyzioterapie, ergoterapie 

a logopedie. Jedná se tedy o metodu, která využívá týmové spolupráce mezi těmito 

odborníky a rodinou dané osoby. Metoda vychází z toho předpokladu, že většina obtíží 

u osob s mozkovou obrnou je způsobena vlivem patologických tonusových reflexů a také 

hlubokých šíjových reflexů, které osoba nezvládá překonat z důvodu poruchy centrálního 

nervového systému (Klenková, 2006). V případě, že se tyto reflexy omezí, dochází k rozvoji 

normální motoriky a k budování základních vzorů, které odpovídají normálnímu pohybu 

(Klenková, 2006). Metoda se zaměřuje mimo jiné i na rozvoj po stránce sociální, psychické 

a komunikační, přičemž součástí je i ústní terapie poruch příjmu potravy (Kraus, 2005). 

Metodika Kabatova je využitelná až ve vyšším věku dítěte, protože vyžaduje jeho 

spolupráci. Jedná se o metodu založenou na „pohybových diagonálách, z nichž se skládá 

otáčení a plazení“ (Kraus, 2005, str. 249). Technika využívá odporu proti pohybu, který je 

požadován (Kraus, 2005; Neubauer, 2018). 

Neuromotorická regulační terapie profesora Castillo–Moralese je zaměřená na orofaciální 

oblast a celkový rozvoj hybnosti. Využívá se tah, tlak, vibrace, motorické body apod. Pracuje 

se u ní s faktem, že do 3. roku života má nervová soustava velkou plasticitu (Klenková, 2000; 

Kraus, 2005). 
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Myofunkční terapie je efektivní metodika pro práci s projevy svalové a funkční nerovnováhy 

v orofaciální oblasti. Zaměřením je určena spíše pro intaktní populaci s vývojovými 

obtížemi (Kraus, 2005; Neubauer, 2018). 

3.6 Dysfagie 

Dysfagie je porucha vitálních funkcí orofaciálního traktu související s poruchami inervace, 

která vzniká v důsledku narušení polykacího reflexu. Hartl a Hartlová (2010, str. 112) ji 

definují jako „poruchu polykání, obtížné polykání, ztížený a bolestivý prostup požitého 

sousta jícnem do žaludku“. V 10. revizi Mezinárodní statistické klasifikace nemocí 

a přidružených zdravotních problémů klasifikace nemocí a přidružených zdravotních 

problémů je dysfagie řazena do kategorie R10–R19 Příznaky a znaky týkající se trávicí 

soustavy a břicha (R13 Dysfagie) (www.uzis.cz, dostupné online). 

Porucha polykání je častým problémem u osob trpících dysartrií. Objevit se může u všech 

jejich typů, je tedy komplikací u vývojové i získané dysartrie. Léze nervové soustavy 

zasahují mimo jiné i vitální funkce orofaciálního traktu dané osoby, tedy dýchání a příjem 

stravy. Jak již vyznívá z přímé citace v předešlém odstavci tohoto textu, při dysfagii dochází 

k obtížím během příjmu potravy a tekutin, v těžších případech může být porucha nebezpečná 

kvůli možnému nebezpečí aspirace stravy a tekutin do dýchacího ústrojí (Neubauer, 2007). 

Při zjevných a často se opakujících obtížích, např. při polykání, nadměrné námaze při příjmu 

stravy, při obtížích s dýcháním při jídle apod., je vhodné dané osobě doporučit vyšetření 

odborným lékařem. Diagnostický proces zkoumá činnost orální, faryngeální 

a esofaryngeální. Odborníci, kteří se na diagnostickém procesu podílí, jsou např. 

otorinolaringolog či neurolog, kteří v rámci diagnostiky zjišťují minulý vývoj obtíží 

u daného člověka a také provádějí vyšetření neuromuskulárních komponent faryngeálního 

polykání. Využívány jsou přístrojové metody a jiné procedury, jako je např. 

videofluoroskopie, polykání kalibrovaného množství barya apod. Klinický logoped spolu 

s dalšími lékaři společně zkoumají a ujasňují etiologii vzniku poruchy, stanovují její typ 

a dále také diagnostický proces umožňuje zacílení kompenzačních a terapeutických postupů 

(Neubauer, 1997). 

http://www.uzis.cz/
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Efektivní práce s osobami trpícími poruchami polykání v rámci logopedické terapie 

vyžaduje zaprvé spolupráci s medicínským týmem (včetně fyzioterapeuta), jak je již 

uvedeno v předchozím odstavci, který stanoví diagnózu a schválí přistoupení k terapii 

a zadruhé také nutnost daného odborníka absolvovat speciální vyškolení k provozování 

terapie v této oblasti. Během terapie se využívají především kompenzační postupy. Dochází 

k úpravě konzistence potravy a nastavení diety, dále se využívá změn poloh těla (posturální 

změny) při jídle podle druhu a etiologie polykacích obtíží a součástí terapie jsou 

i terapeutické techniky, které se zaměřují na změnu funkce svalů a které vychází 

z logopedických a rehabilitačních cvičení v orofaciální oblasti. U nás jsou nejčastěji 

využívanými terapeutickými postupy zaprvé cvičení orofaciální motoriky na posílení 

a stimulaci mimického svalstva, svalstva jazyka a hltanu a zadruhé stimulace polykání 

prostředky, které nezvyšují nebezpečí vdechnutí stravy. Zvýšená je také ochrana dýchacích 

cest před aspirací (Neubauer, 2007). 

Klenková (2000) uvádí v souvislosti s poruchami polykání zvýšený slinotok, tedy 

hypersalivaci. „Nejedná se však o nadměrné slinění, ale o poruchu polykacího traktu.“ 

(Lesný, 1972, str. 126) U daných osob se vyskytuje nesprávný, či se nevyskytuje žádný ústní 

závěr. Osoba pak není schopná spojit zuby a rty, jazyk se sune vpřed a sliny se dostanou také 

vpřed a následně vytékají z úst ven. Příčinou může být dále také neschopnost těžce postižené 

osoby udržet hlavu ve správném postavení, kdy se v důsledku toho ústa otevřou, jazyk je 

vystrčený vpředu a sliny vytékají ven. Jiné osoby nejsou zvyklé mít zavřená ústa, a to vede 

k tomu, že polykací reflex se nemůže normálně vyvinout. K dalším příčinám patří i „tlačení 

jazyka“, což je jeho chybná poloha, kdy jazyk buď tlačí na přední zuby, nebo má svoji 

klidovou polohu mezi zuby. To má za následek chybnou polohu jazyka a k projevům dochází 

během polykání a mluvení. Autorka ještě dodává, že u atetoidních či spastických osob je 

možné se setkat s frontálně otevřeným či unilaterálně zkříženým skusem, vlivem kterého 

nemohou tito lidé dosáhnout normálního postavení zubů na sebe. To u osob s mozkovou 

obrnou zvyšuje tendenci ke slinění (Klenková, 2000).  
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4 Komunikace a socializace osob s mozkovou obrnou 

4.1 Vymezení komunikace 

Komunikace velice ovlivňuje rozvoj osobnosti, je důležitá pro mezilidské vztahy a také je 

prostředkem vzájemných vztahů. Jedná se tedy o symbolický výraz interakce (Klenková, 

2006). 

Klenková (2006, str. 25) definuje komunikaci jako „obecně lidskou schopnost užívat 

výrazové prostředky k vytváření, udržování a pěstování mezilidských vztahů“.  

Komunikací je myšlen přenos informací různého obsahu pomocí různých komunikačních 

systému, zejména pak prostřednictvím jazyka. Při komunikaci dochází k výměně informací, 

sdělování a dorozumívání. Nejčastěji je komunikace realizována ve formě mluvené, psané 

a ukazované. (Dvořák, 2001) 

Vágnerová (2004) definuje komunikaci jako proces vzájemného předávání informací 

v sociálním kontaktu. Tento proces probíhá pomocí různých prostředků, které zahrnují 

i sdílení, to znamená prožívání a hodnocení situace. 

V komunikaci tedy dochází ke sdělování i přijímání informací, což znamená, že je 

komunikace důležitou variantou sociální interakce (Vágnerová, 2004). 

Proces komunikace je tvořen čtyřmi prvky vzájemně se ovlivňujícími. Mezi ně se řadí 

komunikátor, tedy zdroj informací, komunikant, tedy jejich příjemce, komuniké, tedy obsah 

sdělení a komunikační kanál, tedy předem dohodnutý komunikační kód. Komunikační kanál 

je nezbytnou podmínkou, aby došlo k vzájemnému porozumění na obou stranách (Klenková, 

2006). 

Mimo výměny informací, vzájemného dorozumívání a sdělování je komunikace důležitá 

také proto, že pomáhá vytvářet, udržovat a pěstovat mezilidské vztahy. Komunikační 

schopnost tedy patří k těm nejdůležitějším lidským schopnostem. „Schopnost řečové 

komunikace je schopnost vědomě používat jazyk jako složitý komunikační systém znaků 

a symbolů ve všech formách.“ (Lechta, 1994, sec. cit. Klenková, 2006, str. 26) 

Co se týče motivace ke komunikaci, tak ta může vycházet z různých potřeb. Jednou ze 

základních potřeb je potřeba sociálního kontaktu, kdy komunikace odráží a ovlivňuje vztahy 
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mezi lidmi. Další je potřeba orientace, kdy potřebujeme získávat informace přispívající 

k porozumění okolnímu světu, zejména ze sociálního hlediska. Motivace může vycházet 

i z potřeby sebeuplatnění, kdy se v rámci procesu člověk prosazuje, získává pozornost 

a respekt. V neposlední řadě člověk pomocí komunikace potvrzuje svou konformitu 

k sociálním požadavkům (Vágnerová, 2004). 

4.2 Jazyk a řeč 

Pro analýzu problematiky komunikace a narušené komunikační schopnosti je nutné pochopit 

rozdíl mezi pojmy jazyk a řeč.  

„Řeč je realizace, použití jazyka.“ (Dvořák, 2001, str. 171) 

Jazyk je kognitivní a komunikační kód, který využívá určitých symbolů, které jsou 

systematicky a dle určitých pravidel uspořádány. Řeč je potom konkrétní jazykovou 

dovedností (Vágnerová, 2004). 

Jazyk je tedy prostředkem smysluplného vyjádření určitých obsahů vědomí takovým 

způsobem, který je srozumitelný pro určité společenství. Těmto sdělením dává takovou 

podobu, která je činí sdělitelnými. Užívá symbolů – znaků, kterými jsou slova. Jeho 

důležitým atributem je možnost vytváření nekonečně mnoho sdělení pomocí různých 

kombinací slovních výrazů (Vágnerová, 2004). 

Jazyk je také prostředkem poznávání. Zároveň je „chápán a používán na úrovni myšlení“ 

(Vágnerová, 2004, str. 113). To znamená, že míra porozumění verbálnímu vyjádření i kvalita 

projevu ukazují to, jak daný člověk přemýšlí. Myšlení totiž ovlivňuje způsob užívání jazyka 

a jeho úroveň dává informace o tom, jak bude nadále chápána a dekódována sdělení ostatních 

lidí. Rozvoj myšlení a jazykových schopností spolu úzce souvisí (Vágnerová, 2004). 

Jazyk je tedy soustava zvukových a druhotných dorozumívacích prostředků znakové 

povahy, která je schopná vyjádřit vědění, představy a vnitřní prožitky daného člověka. Je 

procesem společenským, řeč je potom individuálním výkonem (Klenková, 2006). 

Řeč je tedy specificky lidskou vlastností. Je vědomým užíváním jazyka jako systému znaků 

a symbolů ve všech formách. Pomocí řeči je možné sdělovat pocity, přání a myšlenky 

(Klenková, 2006). 



46 

 

Na tvorbě řeči se podílí mimo mluvní orgány i mozek a jeho hemisféry. Podle toho 

rozlišujeme vnitřní a vnější řeč. Vnitřní řeč je schopnost člověka využívat sdělovací 

prostředky, které jsou vytvářeny mluvidly. Vnitřní řeč je chápání, uchovávání a vyjadřování 

myšlenek pomocí slov ve verbální i grafické podobě (Klenková, 2006). 

Řeč je charakterizována třemi rysy. Mezi ně patří sebezapomnění, tedy to, že si ji ve většině 

případů neuvědomujeme, protože se skrze ni soustředíme spíše na to řečené. Druhým rysem 

je, že řeč se obrací k jiným lidem, patří tedy do „oblasti my“. „Řeč je to, co umožňuje 

rozhovor a vytváří společenství, spojuje já a ty.“ (Klenková, 2006, str. 27) Třetím rysem je 

její univerzálnost, tedy to, že může vyjadřovat úplně všechno (Klenková, 2006). 

4.3 Narušená komunikační schopnost 

Definice narušené komunikační schopností byla a je problémem napříč několika obory. 

Definovat ji není snadné, protože už vymezení normality je komplikované. Normalitou je 

myšleno to, kdy se jedná o normu a kdy o narušení (Klenková, 2006; Lechta, 2003). 

Při posuzování přítomnosti narušené komunikační schopnosti je nutné zohlednit prostředí, 

ve kterém člověk žije, jeho nejvyšší dosažené vzdělání, zaměstnání apod. Zároveň je 

podstatné si uvědomit, že za narušenou komunikační schopnost se nepovažuje fyziologická 

nemluvnost, vývojová dysfluence, fyziologická dyslalie a fyziologický dysgramatismus 

(Lechta, 1990). 

Existují požadavky, které musí být splněny, aby mohlo být stanoveno, že se jedná o narušený 

vývoj řeči. K tomu slouží definice, kterou sestavil Lechta (2003, str. 19) a která vymezuje 

narušenou komunikační schopnost takto: „Komunikační schopnost jednotlivce je narušena 

tehdy, když některá rovina (příp. několik rovin současně) jeho jazykových projevů působí 

interferenčně vzhledem k jeho komunikačnímu záměru.“  

V rámci narušení rovin může jít o rovinu foneticko–fonologickou, syntaktickou, 

morfologickou, lexikální, pragmatickou nebo o verbální a neverbální, mluvenou a grafickou 

formu či její expresivní a receptivní složku (Klenková, 2006). 

V zahraničí existují pro narušenou komunikační schopnost výrazy jako např. disturbed 

communication ability, Sprachstörungen a další (Lechta, 1990). 
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Narušení řeči může být trvalé či přechodné, vrozené či získané, může dominovat v celkovém 

klinickém obraze či může být symptomatickou poruchou řeči, může být částečné či úplné, 

dotyčný si ho může či nemusí uvědomovat (Lechta, 1990). 

4.4 Vymezení socializace a její cíle 

Kraus (2005) uvádí, že pro dětský věk je charakteristickým znakem vývoj. Ten probíhá po 

celou dobu a děje se tomu tak ve třech dimenzích. První z nich je vývoj tělesný, druhý 

psychický a třetí je vývoj sociální – socializace.  

Autor socializaci chápe jako celoživotní proces, pomocí kterého se člověk stává 

společenským tvorem. Postupem času se člověk adaptuje na sociální prostředí, ve kterém 

žije. Začleňuje se do něj, učí se společenské normy chování, poznává životní styl, více se 

začíná orientovat v hierarchii hodnot atd. V rámci tohoto procesu si člověk utváří „já“, 

objevuje vlastní sebepojetí a svou identitu ve společnosti. 

Socializace je proces, během kterého dochází k začleňování člověka do společnosti pomocí 

nápodoby a identifikace, která probíhá nejdříve v rodině, poté v menších skupinách (např. 

školní třída) a nakonec dochází k zapojení člověka do celospolečenských vztahů. V rámci 

tohoto procesu osoba přijímá základní etické a právní normy dané společnosti (Hartl, 

Hartlová, 2010).  

Jedná se o celoživotní proces utváření a vývoje člověka ve společenskou bytost, který 

probíhá ve vzájemné interakci člověka a společnosti (Vágnerová, 2004). 

Socializace je proces utváření a vývoje člověka tím, že na něj působí sociální vlivy i on sám 

jeho aktivity, kterými na tyto vlivy odpovídá. Buď se s vlivy vyrovná, podlehne jim nebo je 

zvládne. Nejedná se tedy o proces probíhající pouze v některé fázi života, ale o proces 

celoživotní. Proto je socializace „celoživotním vývojovým procesem, podmíněným 

sociálními souvislostmi života“ (Helus, 2015, str. 104). 

Keller (2008, str. 38) je tento proces definován jako „kulturní prostředek k zajištění kontroly 

chování a myšlení členů společnosti“. Cílem je stvoření osobnosti, která přijímá společenské 

hodnoty a normy v každé situaci. 

Člověka lze začleňovat do mezilidských vztahů, zapojovat ho do společenských aktivit nebo 

ho integrovat do společensko–kulturních poměrů. Co se mezilidských vztahů týče, jedná se 



48 

 

hlavně o ty, ve kterých člověk nachází své místo, postavení a porozumění, kde se snaží 

rozvíjet a uplatňovat. Společenské aktivity by se měli týkat společenství, spoluvytváření 

nějakých produktů, nacházení uplatnění apod. Integrováním do společensko–kulturních by 

měl daný člověk přijít do kontaktu s pospolitostí, hodnotami a cíli, měl by začít respektovat 

normy a zásady a uchovávat různé zvyklosti (Helus, 2015). 

Cílem socializace je individualizační autonomizovnání a sociální integrování 

socializovaného jedince. Hovoří se o tzv. podvojném cíli socializace, přičemž podvojnost 

znamená, že jeden z cílů se dostává do popředí a je pro člověka důležitější. Individualizačně 

autonomizující cílový aspekt socializace osobnosti klade na první místo rozvoj osobnosti, 

která má být jedinečná, svébytná, originální a aktivní individualitou. U druhého cíle se na 

první místo klade mezilidská sounáležitost, napomáhající uchování společnosti skrze 

člověka (Helus, 2015). 

Socializační vývoj je proces postupné orientace člověka v sociálním prostředí a jeho 

následná adaptace na podmínky tohoto prostředí. Socializační vývoj reguluje citové 

prožitky, v jeho průběhu dochází k ovlivnění motivačních tendencí, člověk si osvojuje 

specifická kognitivní schémata, osvojuje si jazyk, tedy specifický komunikační prostředek, 

dále se pak učí potřebné návyky a normy a také rozvíjí schopnost sebekontroly 

a autoregulace vlastních projevů (Kraus, 2005). 

V rámci procesu socializace člověk dosahuje jistého sociálního statusu, pozice a také přijímá 

odpovídající sociální roli (Kraus, 2005). 

Sociální status a pozice vychází z vrozených a získaných vlastností člověka, přičemž do 

vrozených se řadí hlavně genetická výbava a získané vlastnosti jsou ovlivňovány přírodními, 

kulturními a společenskými vlivy prostředí, kde se člověk pohybuje. Status je spíše trvalý, 

role je proměnlivá, protože závisí na věku, zdravotním stavu apod. Pomocí role se lidé 

realizují ve společnosti. To, zda je jedinec schopen role přijímat, závisí na možných 

přítomných omezení, do kterých se řadí např. tělesná, psychická či smyslová postižení. Ta 

mohou přijetí role oslabovat, ale také úplně znemožňovat (Kraus, 2005). 

Osoby s postižením jsou v osvojování rolí omezené a jejich role jsou modifikované tím, že 

jednou z nich je právě i role handicapovaného člověka. Je tomu tak, protože osvojování 
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sociálních rolí závisí na sociálních kontaktech, zkušenostech s různými prostředími 

a schopnostech se chovat způsobem, který je žádoucí a vhodný (Vágnerová, 2000). 

Kraus (2005) uvádí, že postavení zdravého člověka je jiné než postavení člověka méně 

výkonného, chronicky nemocného, pohybově omezeného či žijícího s nějakou 

vadou/poruchou. 

4.5 Druhy socializace 

Rozlišovány jsou různé druhy socializace. Jedná se o socializaci primární, sekundární, 

terciární, socializaci završující osobní biografii a socializaci nápravnou, pomáhající 

a podpůrnou (Helus, 2015). 

Primární probíhá od narození do nástupu do školy a hlavní roli zde hraje především rodina. 

O sekundární socializaci se jedná v období nástupu do školy, kdy dítě překračuje rámec 

domova a vstupuje do instituce – základní školy. Terciární socializace probíhá v dospívání 

a dospělosti. Jedinec se učí být dospělým a zodpovědně jednat. U socializace završující 

osobní biografii se jedná o proces, který začíná po zakončení pracovního života, jedná se 

tedy o socializaci stárnoucích a seniorů. O poslední typ socializace – socializaci nápravnou, 

pomáhající a podpůrnou se jedná, když je daný člověk v krizi, má problémy apod. Tento typ 

je realizován pomáhajícími profesemi (Helus, 2015). 

4.6 Průběh socializace u intaktních jedinců 

Socializace je uskutečňována skrze sociální učení. To probíhá celý život. Nejintenzivnější 

a nejvíce významné je dětství, ale socializace probíhá i v dospělosti a ve stáří (Vágnerová, 

2004). 

Průběh socializace ve své publikaci popsala dobře Vágnerová (2004) a v této práci je popsán 

v následujících odstavcích.  

V dětství se rozvíjí základní vlastnosti, postoje a vzorce chování. Dochází k uplatňování 

sociálního podmiňování, nápodoby a identifikace a slovní poučování.  

Průběh tohoto procesu záleží na působení dalších osob, skupin, institucí apod. 

Nejvýznamnější je však rodina.  
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V kojeneckém věku se hlavně hovoří o vztahu s matkou, která je jeho prostředníkem 

a pomocí které se dítě učí vnímat okolní svět.  

V batolecím věku se projevují první socializační zkušenosti, kdy socializace probíhá hlavně 

v rodině. V tomto období se dítě učí rozlišovat různé lidi a situace a přizpůsobovat jim své 

chování. Dítě získává sociální role – vnuk, sourozenec apod.  

V předškolním věku se dítě dostává do kontaktu s lidmi mimo rodinu. Tím pádem získává 

další sociální role – role podřízené (učitel – žák) a souřadné (spolužáci). Důležitá je v tomto 

období verbální komunikace. 

Z uvedených informací vyplývá, že významný socializační vliv má na dítě škola. Objevují 

se zde normy, které jsou nové a odlišné od těch, na které je dítě zvyklé, musí se učit je 

dodržovat. Dítě přijímá dvě důležité role – školáka a žáka.  

Další velký vliv má vrstevnická skupina, ve které není dítě v podřízené roli. V tomto případě 

se jedná o interakce na souřadné úrovni. Ve středním školním věku dochází k utváření 

trvalejších rolí spojených s postavením a k zvětšení významu norem vrstevnické skupiny, 

které převažují nad normami dospělých.  

V období dospívání dochází k přijímání zodpovědnosti vycházející z role dospělého 

člověka, kterým se pomyslně člověk stává. Osoba, která je psychicky dospělá pak dokáže 

podřizovat své vlastní potřeby sociálně významnějším hodnotám.  

V dospělosti už je člověk ve společnosti začleněn a jedná se spíše o vývojově podmíněné 

proměny sociálního postavení. I v této fázi dochází k získávání nových rolí, které jsou 

typické pro tuto životní fázi. Jedná se o roli partnerskou, rodičovskou či profesní. 

Ve stáří dochází k získávání rolí, jako jsou prarodiče, vdova či vdovec, důchodce apod. 

Zároveň dochází i ke změně vztahu k normám. 

4.7 Problematika komunikace a socializace osob s mozkovou obrnou 

a vývojovou dysartrií 

Narušená komunikační schopnost zvaná vývojová dysartrie a s ní spojená mozková obrna 

na osobu s postižením působí různými způsoby. Kombinace těchto dvou omezení má často 
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negativní dopad na komunikaci a socializaci těchto osob. To lze pozorovat například v praxi, 

či při setkávání se s těmito osobami.  

Osoby s handicapem jsou lidé, kteří jsou oproti zdravým jedincům nějak znevýhodněni 

(Kraus, 2005).  

Např. řeč je pro fungování ve společnosti velmi důležitá. Pro komunikaci s okolím je tím 

nejpodstatnějším, proto pokud je přítomná nějaká porucha, dochází k tomu, že je daná osoba 

společensky deklasována (Kraus, 2005). Voorman a kol. (2010, dostupné online) v rámci 

jimi provedeného výzkumu zjistili, že zásadní vliv na vnímání těchto osob dalšími lidmi má 

hlavně kombinace mozkové obrny s epilepsií či narušenou komunikační schopností. Skóre 

sociálního fungování bylo u těchto osob výrazně nižší než u osob intaktních. Vlivem snížené 

srozumitelnosti řeči tedy dochází k problémům v navazování kontaktů (Murphy a kol. 2000, 

dostupné online). 

U osob s mozkovou obrnou a vývojovou dysartrií se samozřejmě objevují i problémy se 

socializací. Narušená struktura či funkce organismu vede k omezené schopnosti či úplné 

neschopnosti, ze které plynou psychické a sociální důsledky. Vznikající mikrotraumata CNS 

a z nich vznikající parézy a plegie, smyslové, mentální léze atd. omezují rozvoj osobnosti 

a zapříčiňují její nemožnost zařadit se plně mezi vrstevníky. „Organické postižení tak vede 

ve svých důsledcích k různým sociálním omezením.“ (Kraus, 2005, str. 265) 

Obrovským problémem je postižení pohybového aparátu. Pokud není léčeno, dochází 

k omezení pohybu, vývoje i poznávání okolního světa, protože daná osoba nemůže přijímat 

takové množství podnětů, jako intaktní jedinec. Z toho dále pramení problémy v oblasti 

seberealizace, osoba zaostává v sociálním vývoji apod. Sociální kontakty jsou v porovnání 

s intaktními osobami často chudé, jelikož jsou omezeny možnosti vyhledávání a navazování 

konexí (Kraus, 2005). 

V případě pouze pohybového postižení se v rámci omezování těchto osob jedná především 

o architektonické bariéry. Pokud se pohybové postižení vyskytuje v kombinaci s nějakým 

dalším přidruženým postižením, např. řečovým – narušenou komunikační schopností, jsou 

problémy o poznání větší. Jedná se tak o bariéry sociální. Ve velké míře se objevují již během 

školní docházky, v rámci pracovního uplatnění i následovného života (Kraus, 2005). 
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Voorman a kol. (2010, dostupné online) uvádí, že na to, jak osoba s mozkovou obrnou 

a dysartrií komunikuje a funguje ve společnosti, mají vliv samozřejmě osobnostní faktory 

a faktory okolního prostředí. Výsledky jejich výzkumu ukázaly, že vnější a vnitřní vlivy 

působí na socializaci a komunikaci daleko více než samotné postižení. 

„Věnujte pozornost mému tělu, ale více osobě v něm.“ (Murphy a kol. (2000, str. 1, dostupné 

online) 

V rámci analýzy výsledků výzkumného šetření autoři upozornili na to, že rostoucí problémy 

v komunikaci a sociálním fungování často vedou k problémům v chování. Tyto problémy 

vznikají např. na základě sociálního zanedbávání, odmítání a celkově nižších studijních 

a kariérních předpokladů (Voorman a kol., 2010, dostupné online). 

V rodině vidí autoři velké riziko. Pokud rodinní příslušníci vyvíjí na osobu s postižením 

velký nátlak a způsobují jí nepřiměřený stres, tak dochází ke změně komunikačních 

schopností a dovedností (Voorman a kol., 2010, dostupné online). 

Murphy a kol. (2000, dostupné online) uvádí, že pokud se tyto osoby cítí ohroženy, např. ve 

chvíli, kdy se mají potkat s někým novým, kdy nastupují do školy, do práce apod., tak si 

mají stanovit jasné cíle toho, co chtějí dokázat, mají si najít vzor v někom se stejným typem 

postižení a narušené komunikační schopnosti a také se zbytečně nezatěžovat a nestresovat. 

K tomu jsou k dispozici kliničtí psychologové či psychiatři a další odborníci.  

Tato problematika však není úkolem či „oříškem“ pouze pro jedince, ale i pro jeho rodinu 

a celou společnost. Sám jedinec může prožívat pocity méněcennosti, samoty, může se cítit 

segregovaný atd. Rodina se musí přizpůsobit postižení, někdo musí s dítětem zůstat doma, 

řeší se finance apod. V neposlední řadě je tu společnost, která musí péči o tuto osobu 

nějakým způsobem dotovat, protože ztrácí jeho plnohodnotnou produktivní sílu.  

Celospolečenským úkolem je v co největší míře zabránit či kompenzovat handicap. Děje se 

tomu tak pomocí tří druhů či úrovní prevence. Primární prevence se snaží zabránit 

samotnému vzniku, sekundární prevence se snaží v případě jejího vzniku o co nejrychlejší 

diagnostiku a kompenzaci a terciární prevence se zabývá odstraňováním nebo minimalizací 

psychických a sociálních dopadů (Hartl, Hartlová, 2010; Kraus, 2005). 
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Prevence se zaměřuje na tzv. ohrožené děti, za které se považují ty děti, jejichž podmínky 

života i vývoje jsou tak odlišné od normy, že vývoj omezují, deviují či znemožňují. Ohrožení 

dítěte vychází z příčin subjektivních a vnějších. Subjektivní vychází z člověka samotného 

a jeho stavu, jedná se tedy např. i o handicap. Vnější pak pramení z prostředí (Kraus, 2005). 

4.7.1 Tipy pro zlepšení komunikace osoby s dysartrií/s osobou s dysartrií 

Americká společnost ASHA sdružující osoby s vadami sluchu a řeči na svých internetových 

stránkách uvádí doporučení, která se vážou ke komunikaci osob s dysartrií či komunikaci 

s nimi. Tato doporučení pomohou osobám s většími obtížemi v řečové produkci k tomu, aby 

nedocházelo k problémům v komunikaci a sociálním fungování (www.asha.org, dostupné 

online).  

Na webových stránkách asociace rozděluje tipy určené pro osoby s narušenou komunikační 

schopností a tipy pro osoby, které s tímto člověkem právě komunikují.  

Osoba s dysartrií by měla vždy na úvod uvést jedním slovem či krátce to, co bude říkat. Také 

by si měla pravidelně ověřovat, zda posluchač rozumí tomu, co ona říká. Hovořit by tato 

osoba měla pomalu a mírně hlasitěji a v případě, že je unavená, by měla hovořit pomaleji 

a méně. V případě potíží s mluvením by měla osoba využít jiných způsobů komunikace. 

Posluchači asociace doporučuje hovořit s osobou s dysartrií na tichém a světelném místě. 

Zdůrazňována je potřeba poslouchat druhého, dívat se, jak hovoří, na pohyby úst apod. 

Vhodné je také opakovat to, co druhý řekl a tím pádem ukázat, že rozumíme a posloucháme 

a v případě nepochopení či neporozumění poprosit o zopakování či vysvětlení jiným 

způsobem. 

  

http://www.asha.org/
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5 Analýza vlivu NKS na komunikaci a socializaci osob s mozkovou 

obrnou 

Pátá část se věnuje výzkumnému šetření a jeho výsledkům. 

5.1 Metodika výzkumného šetření 

Tato část práce se věnuje provedenému výzkumnému šetření. V rámci kapitoly jsou popsány 

cíle práce a výzkumné otázky, volba designu výzkumného šetření, časový harmonogram, 

etická stránka výzkumu a popsán je i výzkumný vzorek a postup při zpracování dat. 

5.1.1 Cíle práce a výzkumné otázky 

Hlavním cílem výzkumného šetření této diplomové práce je analyzovat to, jaký vliv má 

symptomatická porucha řeči u osob s mozkovou obrnou (vývojová dysartrie) na každodenní 

život daného člověka a jeho fungování v různých situacích.  

Mezi dílčí cíle patří analyzovat to, jak často se vlivem vývojové dysartrie respondenti 

setkávají s negativními reakcemi okolí a zda si na základě této narušené komunikační 

schopnosti přijdou omezováni. Dále je cílem zkoumat konkrétní situace, ve kterých dochází 

k problémům a také analyzovat to, co je zdrojem těchto problémů a dalším dílčím cílem je 

objasnit, jak dané situace ovlivňují tyto osoby do budoucna. 

Předem stanovené výzkumné otázky jsou tři a znějí: 

• Jak narušená komunikační schopnost ovlivňuje komunikaci a socializaci daného 

člověka? 

• Čím se nejčastěji vyznačují situace, kdy dochází k problémům při/v komunikaci? 

• Jak narušená komunikační schopnost ovlivňuje motivaci člověka k další 

komunikaci? 

5.1.2 Design výzkumného šetření 

Zvolit si lze mezi dvěma typy výzkumu – kvalitativním a kvantitativním. V této závěrečné 

práci se pracuje s výzkumem kvalitativním. 

Kvalitativní výzkum popisuje Creswell (1998, sec. cit. Hendl, 2008, str. 48) jako „proces 

hledání porozumění založený na různých metodologických tradicích zkoumání daného 
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sociálního nebo lidského problému.“ Ten, kdo výzkum provádí, dle autora formuje 

komplexní, holistický obraz, zabývá se a analyzuje různé typy textů a informuje čtenáře 

o názorech respondentů výzkumného šetření. Rozhovor výzkumník provádí v přirozených 

podmínkách účastníků. 

Výzkumník na začátku bádání vybírá téma a stanovuje základní výzkumné otázky, které 

však může během práce upravovat. Při realizaci kvalitativního výzkumu daný člověk 

analyzuje všechny dostupné informace a provádí deduktivní a induktivní závěry (Hendl, 

2008). 

Mezi základní charakteristiky kvalitativního výzkumu patří dle Milese a Creswella (2003, 

sec. cit. Hendl, 2008) to, že se provádí v delším čase a soustředí se situace jedince či skupiny, 

které jsou často normální a věnují se každodennímu životu. Výzkumník během práce získává 

integrovaný pohled na to, co je předmětem jeho bádání, nepoužívá (či velmi málo) 

standardizované metody sběru dat, jelikož hlavním nástrojem je on sám. Snahou toho, kdo 

výzkum provádí, je i izolování témat či projevů, ale zároveň jejich zasazení do celého 

kontextu. Na závěr výzkumník analyzuje a interpretuje získaná data. 

Největším úkolem výzkumníka je ukázat to, „jak lidé chápou, prožívají a vytvářejí sociální 

realitu“ (Švaříček, 2014, str. 17). 

Pro výzkumné šetření této závěrečné práce byla zvolena metoda spadající do oblasti 

kvalitativního výzkumu. Jedná se o polostrukturovaný rozhovor.  

Rozhovor je nejvíce využívanou metodou sběru dat v oblasti kvalitativního výzkumu. 

Švaříček (2014) ho definuje jako výzkumníkovo nestandardizované tázání se otevřenými 

otázkami. Cílem této metody je získat od respondentů popis toho, co zažívají.  

Rozhovor umožňuje výzkumníkovi pochopit jednání a jevy, kterými disponují členové 

určité skupiny, prostředí apod. Díky otevřeným otázkám nedochází k okleštění respondentů 

omezeným výběrem odpovědí a tím pádem výzkumník získává výpovědi 

respondentů   jejich přirozené podobě (Mišovič, 2019; Švaříček, 2014). 

V rámci této práce je rozhovor členěn do tří, respektive čtyř okruhů, které byly stanoveny 

již před započetím jeho realizace. První okruh se věnuje informacím, které blíže popisují 

respondenty. Další tři okruhy byly stanoveny na základě zkušeností z autorčiny praxe. První 
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okruh se věnuje vlivu narušené komunikační schopnosti na respondenty prováděného 

výzkumného šetření, další se zaměřuje na konkrétní situace z praxe respondentů a poslední 

okruh se zabývá motivací osob s narušenou komunikační schopností k další komunikaci. 

5.1.3 Harmonogram výzkumného šetření 

V období od prosince 2020 do března 2021 probíhalo kompletování dostupných informací 

z odborné literatury, elektronických a dalších zdrojů. Zároveň byly sestaveny materiály pro 

výzkumné šetření. V tomto období také probíhal výběr respondentů, diskuse o jejich výběru 

s jedním ze zaměstnanců organizace Asistence o.p.s. a oslovování jednotlivých respondentů. 

Od března do konce května 2021 probíhalo vlastní výzkumné šetření prováděné formou 

kvalitativního výzkumu – polostrukturovaného rozhovoru a také analýza literárních a dalších 

zdrojů. 

V červnu 2021 probíhalo zpracování a vyhodnocování dat sesbíraných při výzkumném 

šetření.  

V červenci 2021 byla dokončena teoretická i empirická část závěrečné práce. 

5.1.4 Etika výzkumného šetření 

Respondenti byli vybráni na základě zkušeností, které autorka této práce získala v praxi. 

Výběr respondentů byl dále zkonzultován s jedním z vedoucích pracovníků organizace 

Asistence o.p.s. Poté byli respondenti osloveni skrze sociální síť, e–mail či SMS. 

Účastníci, kteří souhlasili s realizací rozhovoru, byli seznámeni s tématem závěrečné práce. 

Všichni respondenti s uskutečněním rozhovoru souhlasili a byli dopředu seznámeni 

s podmínkami jeho provedení. Všichni rozhovor poskytli dobrovolně. Jejich motivací 

k poskytnutí rozhovoru bylo sdělení vlastního názoru na tuto problematiku a vyjádření svých 

vlastních myšlenek. Každý z respondentů podepsal předem vytvořený informovaný souhlas, 

ve kterém je uvedeno, že jména osob budou v práci anonymizována. Informované souhlasy 

jsou k nahlédnutí u autorky práce. 

Tázaní si sami určili, kde chtějí, aby se rozhovory uskutečnily. Pět rozhovorů proběhlo 

v domácím prostředí těchto respondentů, jeden byl realizován pomocí platformy (aplikace) 

MS Teams. Rozhovory trvaly 30 až 60 minut. 
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5.1.5 Charakteristika výzkumného vzorku 

Respondenti tohoto výzkumného šetření jsou osoby s diagnostikovanou mozkovou obrnou, 

které mají narušenou komunikační schopnost zvanou vývojová dysartrie. Všichni jsou 

klienti organizace Asistence o.p.s., která sídlí v Praze. 

Proběhlo celkem šest rozhovorů, čtyři se ženami a dva s muži.  

Popis respondentů je blíže zpracován v následující (analytické) části této práce. 

Jméno Datum rozhovoru Délka nahrávky 

M1 23. 3. 2021 26:58 

M2 9. 3. 2021 49:16 

Ž1 4. 3. 2021 27:08 + 01:21 

Ž2 12. 3. 2021 43:47 

Ž3 11. 3. 2021 44:02 

Ž4 22. 3. 2021 35:58 

   Tabulka 1– Respondenti 

5.1.6 Postup při zpracování dat 

Realizované rozhovory byly nahrány na nahrávací zařízení v mobilním telefonu. Následně 

byly rozhovory doslovně přepsány. Přepisy jsou k dispozici u autorky práce. V doslovných 

přepisech je zkratkou T je označen „tazatel“, tedy autorka této práce. Zkratky M1, M2, Ž1, 

Ž2, Ž3 a Ž4 označují respondenty tohoto šetření, M jsou zkratky použité pro muže a Ž jsou 

zkratky určené pro ženy. V textu se objevují tři tečky v závorkách – (…), které označují 

vynechání textu, respektive některé z jeho částí. V přepisech rozhovorů, nikoli však 

v analytické části, se vyskytuje i (smích). Jedná se o poznámku, která zachycuje momentální 

emoce respondentů. 

Získané informace prováděného výzkumného šetření jsou podrobně analyzovány 

v následující části práce. 
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5.2 Vlastní výzkumné šetření 

Výzkumné šetření sleduje názory, postoje a skutečnosti prezentované respondenty 

výzkumného šetření této práce, které byly zjištěny při vykonaných rozhovorech na téma 

problematiky komunikace a socializace osob s mozkovou obrnou se zaměřením na jejich 

narušenou komunikační schopnost – vývojovou dysartrii.  

Část je rozdělena do tří, respektive čtyř okruhů, které byly stanoveny již před zahájením 

výzkumného šetření a vychází z okruhů otázek předem připraveného rozhovoru. První okruh 

obsahuje spíše obecné a orientační informace o respondentech výzkumného šetření, další tři 

okruhy jsou již rozděleny do jednotlivých podotázek, kterých bylo před započetím 

rozhovoru celkem 15. Výpověďmi respondentů však došlo k drobným úpravám v členění 

otázek, proto je v analytické části podotázek celkem 19. Uvedené informace jsou 

v některých případech doplněny citacemi respondentů.  

Na následujících řádcích jsou uvedeny části výpovědí respondentů, které autorku této práce 

při uskutečňovaných rozhovorech zaujaly. U každého z respondentů se vždy jedná o jednu 

větu, která jako by vystihovala podstatu toho, jakým směrem chtěl daný respondent výpověď 

vést či co bylo jejím hlavním tématem. Jedná se o následující pasáže.  

M1: „(…) právě proto se já snažím co nejvíce inteligentně komunikovat, abych dokázal, že 

nejsem tak blbý, jak vypadám.“ 

Ž1: „Důležitý je prostě ten lidský přístup, to určitě každý oceníme.“ 

M2: „Záleží, jak ty lidi chtěj poslouchat.“ 

Ž2: „Takže si myslím, že tam nejde ani moc o tu samotnou dysartrii, ale prostě hrůzu z toho 

postižení a co se člověku jako může stát.“ 

Ž3: „To je naprostej pocit ohrožení, jako skoro bych řekla neexistence.“ 

Ž4: „To prostě lidi si myslej, že jakmile máte kolečka a padá vám hlava, tak musíte mít 

sníženou kognitivní schopnost čehokoliv, to je stigma prostě.“ 
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Jaký je váš věk, nejvyšší dosažené vzdělání, zaměstnání a diagnostikované 

onemocnění? 

První otázka (okruh otázek) zjišťuje věk respondentů prováděného výzkumného šetření, 

jejich nejvyšší dosažené vzdělání, povolání a samotnou diagnózu. Informace slouží 

k lepšímu utvoření představy o jednotlivých respondentech. 

Věk respondentů se pohybuje mezi 25 a 47 lety. 

Nejvyšší dosažené vzdělání jednoho z respondentů je střední škola bez maturitní zkoušky, 

další tři respondenti mají vystudovanou střední školu s maturitní zkouškou a poslední dva 

respondenti mají ukončené vysokoškolské vzdělání. Jeden z respondentů, který má střední 

školu s maturitní zkouškou, studoval i několik oborů na VŠ, ale z důvodu vysokého stresu 

vždy studium nedokončil, respektive nezvládl státní závěrečné zkoušky. Studium chce však 

obnovit, ne z důvodu potřeby titulu, ale jak sám respondent řekl – „kvůli sobě“. Respondent 

s vystudovanou střední školou bez maturitní zkoušky studium nedokončil kvůli jeho délce 

způsobené opakováním ročníků a z toho plynoucí nízké motivaci. Zaměření jednotlivých 

studovaných oborů je různé. 

Co se týče zaměstnání a povolání jednotlivých respondentů, tak z šesti respondentů 

vykonávají nějakou práci tři osoby. Jeden z respondentů je zaměstnancem společnosti 

zodpovědné za strategii komunikace se zákazníky, další respondent je zaměstnaný jako 

instruktor neziskové organizace a třetí spolupracuje při práci na projektu, který se zaměřuje 

na porovnávání cen v internetových obchodech. Tři z respondentů žádné zaměstnání nemají. 

Jeden z respondentů plánuje v nejbližší době nastoupit na vysokou školu, další 

z respondentů v minulosti nárazově nějaké práce prováděl, nyní nikde zaměstnaný není. 

V minulosti vykonávané práce se týkaly korektur a editorských prací, avšak teď již 

respondent konstatuje, že potřebuje práci pro něj nenáročnou, tedy práci, kde vzhledem ke 

svému zdravotnímu stavu nebude tolik psát, ale více využívat mluvený jazyk. Poslední 

z respondentů žádné povolání nevykonává, jelikož po absolvování vysoké školy a ve chvíli 

nástupu do zaměstnání nebyl nikde přijat. Po nějaké době hledání práce vzdal, jelikož ho 

„nebavilo být pořád odmítán“. 
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Všichni z respondentů tohoto výzkumného šetření mají spastický kvadruparetický typ 

mozkové obrny. 

Jak NKS ovlivňuje komunikaci a socializaci daného člověka? 

Druhý okruh otázek je zaměřen na komunikaci a socializaci respondentů výzkumného 

šetření této diplomové práce a na to, jak je narušená schopnost ovlivňuje. Jedna 

z výzkumných otázek zní: „Jak narušená komunikační schopnost ovlivňuje komunikaci 

a socializaci daného člověka?“ S pomocí odpovědí tázaných osob se autorka práce pokusí 

o zodpovězení tohoto dotazu. 

Tyto otázky zjišťují, jakou narušenou komunikační schopnost mají respondenti 

diagnostikovanou a jak sami vnímají své schopnosti a dovednosti týkající se komunikace. 

Okruh dále mapuje, jak často se respondenti setkávají s jinými osobami, které buď znají, či 

neznají a zjišťuje, zda jsou pozorovatelné rozdíly při komunikaci se známým a neznámým 

člověkem a v čem se tyto situace liší. Navíc se otázky zaměřují na to, zda se někdy tázané 

osoby cítily být omezovány z důvodu jejich narušené komunikační schopnosti, jak 

omezování vypadalo a jak ho samy vnímaly, zda se někdy setkaly opravdu přímo 

s odmítnutím a zda se někdy cítily omezovány v navazování kontaktů s dalšími lidmi. 

a. Jakou NKS máte diagnostikovanou? 

Druhý okruh otevírá otázka, která se zaměřuje na zjištění narušené komunikační schopnosti, 

kterou mají tázané osoby diagnostikovanou. Zjišťuje, zda mají opravdu všichni respondenti 

vývojovou dysartrii, která, jak již bylo zmíněno v teoretické části, je jednou z nejhůře 

ovlivnitelných a velice komplikovaných poruch řeči. 

- vývojová dysartrie 

Respondenti potvrdili, že mají narušenou komunikační schopnost zvanou dysartrie. U všech 

se jedná o její vývojový typ.  

Čtyři z respondentů si nebyli jisti tím, kdy k diagnostice vývojové dysartrie došlo a jak 

rozsáhlá byla. U většiny z nich se nikdo během jejich života více do hloubky narušenou 

komunikační schopností nezabýval, a to i přes to, že sami respondenti si uvědomují, že 

komunikační hendikep je závažným problémem. 
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Dva z respondentů doplnili ještě další informace týkající se narušené komunikační 

schopnosti. Jedna z respondentek uvedla, že má dyslalii a další doplnila, že má navíc 

pocitově velké dechové obtíže způsobené nejspíše vlivem onemocnění zad (lordóza, 

skolióza a kyfóza). 

b. Jak vnímáte své komunikační schopnosti a dovednosti? 

Tato otázka zjišťuje, jak sami respondenti vnímají svoje komunikační schopnosti 

a dovednosti a co na ně má vliv. To, jak tito lidé vnímají své komunikační schopnosti 

a dovednosti může ovlivňovat i jejich výkon či vnímání sebe samých, ale hlavně tyto 

odpovědi slouží k trochu lepšímu utvoření představy o konkrétně těchto osobách. 

Většina tázaných osob vnímá své komunikační schopnosti a dovednosti tak, že jsou na dobré 

úrovni, např. i proto, že u nich vady nejsou přítomné ve velké míře. Někteří tyto vlastnosti 

dokonce popisují jako nejlepší z jejich fyzických schopností.  

Jeden z respondentů uvádí, že si uvědomuje, že jemu mohou jeho vlastní schopnosti připadat 

na dobré úrovni, avšak lidem dalším to tak připadat nemusí. 

Jedna z respondentek říká, že kdyby měla posoudit své komunikační schopnosti a dovednosti 

komplexně, tak musí uznat, že jí pojetí těchto vlastností narušuje přítomná dysfagie.  

Ž2: „Když mluvím, tak prskám. Já teda moc neslintám, ale občas se mi to stane. A to je 

vlastně při tý komunikaci hrozně nepříjemný. Jak společensky, tak je to i nehezký. A vlastně 

s tím nemůžu nic dělat, tak je to pro mě složitý se s tím nějak srovnat.“ 

Z odpovědí respondentů vyšlo najevo, že na to, jak vnímají své schopnosti a dovednosti, 

může působit mnoho faktorů a okolností. Vlastní vnímání vychází z faktorů vnějších i 

vnitřních. 

- „bublina známých“ 

První faktor by nejspíše respondenti označili za „bublinu“. Jedná se o faktor působící zvenčí, 

vychází totiž částečně z jiných lidí. Mezi osobami jim známými se ve většině případů potíže 

neobjevují, mezi lidmi, které neznají, jsou pak obtíže větší. Situace, kdy se respondenti 

pohybují mimo tyto skupiny osob, označují za náročné. 

Odpovědi však také ukázaly, že tomu tak nemusí být ve všech případech, že někdy se 



62 

 

stává, že ani osoby, které se znají, si nerozumí z důvodu narušené komunikační schopnosti 

jedné z nich. 

- mentální postižení 

Ze zkušeností respondentů si mnoho osob z laické, bohužel ale i z odborné veřejnosti stále 

myslí, že mozková obrna je automaticky spjata s mentálním deficitem. To na vnímání 

vlastních kvalit komunikační schopnosti a dovednosti respondentů velice působí. 

Ž2: „Že se pohybuju v bublině, kde ví, že když má někdo dysartrii, tak nemusí bejt mentálně 

postiženej.“ 

Tento problém je úzce spjat s nízkou mírou osvěty týkající se osob s mozkovou obrnou 

obecně. 

- místo/oblast, kde respondent žije 

Podle odpovědi jedné z respondentek má na vnímání kvality komunikačních schopností 

i dovedností vliv také to, kde tento člověk žije. Jedná se tedy také o činitel, který vychází 

z okolí osoby s postižením. Odpovědi ukázaly, že tázaní se s negativním vnímáním jejich 

komunikačních schopností a dovedností setkávají více mimo hlavní město. Situace ve 

velkých městech se zdá být lepší než ve městech malých a na vesnicích. 

- momentální rozpoložení 

Momentální rozpoložení je faktor, který vychází z respondentů samotných. Týká se hlavně 

negativního vlivu stresových situací, jejichž působení zhoršuje momentální řečové obtíže 

dané osoby. Pokud je člověk v klidu, dokáže i v klidu mluvit, pokud je však ve stresu, tak je 

jeho projev méně srozumitelný či nesrozumitelný. 

- charakter druhého člověka, postoj k postižení 

Vnímání může vycházet také z charakteru lidí a jejich postojů k osobám s postižením, 

protože právě to ovlivňuje přístup těchto osob k osobám s postižením a jejich následné 

vnímání sebe samých. Tento poznatek úzce souvisí i se samotným postojem k postižení, 

který má, jak vychází i z informací uvedených dále v této analytické části, zásadní vliv v této 

problematice. 

M2: „A myslím si, že když někdo chce, tak rozumí. Když ne, tak to odmítá od začátku.“ 
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- srovnání s dalším člověkem se stejným typem postižení 

Na vlastní vnímání svých schopností a dovedností může mít vliv také porovnání s někým, 

kdo má obdobné zdravotní problémy. 

c. Jak často se pohybujete ve společnosti dalších osob? Jak často se jedná o osoby, 

které neznáte, ony neznají vás? 

Další otázka zjišťuje, jak často se respondenti pohybují ve společnosti cizích osob, tedy tam, 

kde na jejich narušenou komunikační schopnost nejsou zvyklí. Otázka si také klade za cíl 

zjistit, co, zda a jaký má na komunikaci vliv právě to, že se odehrává mezi dvěma a více 

neznajícími se lidmi. 

Respondenti v odpovědích uvedli, že počty lidí, se kterými přichází do kontaktu, a se kterými 

se znají či neznají, jsou přibližně vyrovnané. Někteří respondenti cítí převahu spíše cizích 

lidí, někteří zase naopak.  

Důležité je zmínit, že jelikož se jedná o klienty organizace poskytující mimo jiné i služby 

osobní asistence, tak se často setkávají např. s asistenty, kteří se pravidelně obměňují 

a střídají, což už samo o sobě přináší mnoho nových kontaktů. Dále respondenti uvedli, že 

vliv na získávání nových známých má samozřejmě i pandemie.  

d. Pozorujete rozdíl při komunikaci se známou osobou a cizím člověkem? V čem 

se situace liší? 

Tento dotaz výstižně uvádí následující citace jedné z odpovědí respondentů. 

Ž3: „Normálně cizí lidi prostě tě buď ignorujou, nebo s tebou komunikujou úplně normálně 

relativně.“ 

Otázka zjišťuje to, zda jsou v komunikaci respondentů se známými a cizími lidmi nějaké 

rozdíly a také mapuje to, o jaké odlišnosti se jedná. Respondenti se shodovali na tom, že se 

v mnoha případech, ne však ve všech, rozdíly vyskytují. 

- první setkání 

Za velmi náročné a možná i jedny z nejhorších situací označují tázané osoby první setkání 

s daným člověkem/lidmi. Takové momenty označila jedna z respondentek za výzvu pro ni 

samotnou. 
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- vliv postižení obecně 

Za jednu z největších překážek tázaní označují určitě, že problém je často již v tom, jak cizí 

lidé vnímají osoby s postižením obecně. V jednom z uvedených příkladů respondentka 

zmiňuje také nedostatečnou osvětu konkrétně v tom, že mozková obrna nemusí vždy 

souviset s mentální retardací, jak je také uvedeno v teoretické části této závěrečné práce. Jak 

se ukazuje i z dalších výpovědí respondentů, jedná se opravdu o obrovský problém. 

Ž3: „Skoro mně přišlo, že nechce, že si jako myslí, že jsem „mentoska“, že není potřeba mi 

rozumět, že budu mlít prostě a stejně o tom nic nevím.“ 

Tento bod také souvisí s nedostatečnou osvětou. 

e. Cítíte se někdy omezováni kvůli své narušené komunikační schopnosti? 

Tato otázka je úzce svázána s dalšími dvěma následujícími a zaměřuje se na to, zda vůbec 

respondentům připadá, že by byli někdy omezováni. Pět z tázaných odpovědělo, že jim 

nepřijde, že by byli nějak výrazně (více) omezováni z důvodu své narušené komunikační 

schopnosti. Jedná se spíše o výjimky, např. osoby, které s nimi nechtějí komunikovat. 

f. Jak takové omezování vypadá? Kdy a s kým se nejčastěji objevují problémy? 

Další otázka zjišťuje, jak případné omezování z důvodu narušené komunikační schopnosti 

vypadá a proč vůbec vzniká, respektive proč si respondenti myslí, že vzniká. V odpovědích 

lidé uváděli následující informace a příklady. 

- cizinci, cizí jazyky 

V případě komunikace s cizinci, tedy s lidmi, kteří hovoří jiným jazykem než osoba 

s narušenou komunikační schopností, mohou také nastat problémy. Ty např. jedna 

respondentka řeší tak, že v těchto chvílích poprosí o pomoc osobního asistenta/ku 

(doprovod), který za ni situaci vyřeší. 

- komunikace pomocí telefonu 

Častým problémem při komunikaci osob s mozkovou obrnou a dysartrií je také používání 

mobilního telefonu a komunikace pomocí něj.  
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Vlivem pandemie se museli právě i lidé s postižením adaptovat ve větší míře na výpočetní 

techniku. Jedna z respondentek uvedla, že problém vyvstává v případě komunikace přes 

videohovor. 

Nemožnost vnímat neverbální komunikaci a sledovat pohyby úst vede ke ztížení pochopení 

a následnému možnému odmítnutí ze strany druhé osoby, protože tím je celý komunikační 

proces zhoršený, jelikož se daný člověk musí spoléhat pouze na to, co slyší. Při osobním 

kontaktu lze druhého ovlivnit pomocí neverbální komunikace. 

- ne negativní zkušenosti 

Osoby se cítí omezovány také v případech, kdy se je před odmítnutím snaží „chránit“ někdo 

třetí (další osoba). Jedná se o trochu jinou situaci, ale problémy s sebou přináší také. 

- doprovod, přítomnost osobního asistenta, rodinného příslušníka 

Respondenti se cítí omezováni v momentech, kdy je doprovází další osoba. Jednat se může 

o rodinného příslušníka, osobního asistenta apod. Děje se tomu tak proto, že komunikant má 

tendenci hovořit spíše na doprovod osoby s postižením, a to i v případech, kdy to není vůbec 

vhodné. Dochází k tomu dle respondentů z důvodu spěchu, strachu z postižení atd.  

Problémem však je, že i přes upozornění, že se má komunikant bavit přímo s osobou 

s postižením, dochází k tomu, že dotyčný stále komunikuje pouze s doprovodem. Nejčastěji 

k takovýmto situacím dochází dle tázaných u lékařů a na úřadech. 

g. Jak takové omezování vnímáte? 

Odpovědi na tuto otázku ukazují subjektivní chápání této problematiky, tedy to, jak se samy 

osoby s postižením v těchto situacích cítí. Většina dotazovaných hodnotí takové momenty 

za velice nepříjemné, vyvolávající stres a také ponižující. I přes to, že k těmto situacím 

nedochází ojediněle, je někteří respondenti hodnotí jako překvapující a cítí se v nich 

zaskočeni. 

Ž3: „To je naprostej pocit ohrožení, jako skoro bych řekla neexistence. (…) Protože kdyby 

tam ten asistent nebo máma, to je jedno kdo, tak by si s tebou mohli dělat, co chtějí. (…) Já 

to vnímám asi trochu výrazněji, než bych měla, ale je to jediná příležitost, kdy opravdu se 

něčeho reálně bojím.“ 
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h. Setkáváte se někdy vyloženě s odmítnutím? Jak často se s ním případně 

setkáváte? 

Další otázka se zaměřuje na zjištění toho, zda se dotazovaní někdy setkali vyloženě 

s odmítnutím ve smyslu nevole a nechutě se s nimi bavit z důvodu jejich narušené 

komunikační schopnosti apod. Všichni respondenti uvedli, že se s odmítnutím již během 

svého života setkali, ať už se jednalo o jeho různé podoby. Někteří se cítí omezováni často 

i nyní a uvádí, že problém spatřují v tom, že se jejich situace stále vůbec nelepší. 

Respondenti často uváděli v odpovědích povolání, která spěchají. Jedná se dle nich o lékaře, 

pracovníky na úřadech, veřejných místech apod. Návštěvy lékařů byly označovány za 

„šílené“ a opravdu nejvíce problematické. Dříve se s odmítnutím setkávali respondenti 

především na základní škole. 

Dva z respondentů ve svých odpovědích uvedli, že se s odmítnutím již dlouho nesetkali, 

naposledy před dlouhou dobou. Dodali, že pokud by k takové situaci došlo nyní, uměli by si 

s ní lépe poradit a zareagovali by na ni adekvátněji. Záleží dle nich na schopnosti se umět 

prosadit či reagovat např. povoláním asistenta či jiného doprovodu k pomoci. 

Ž3: „Určitě, ale já si to nebrala osobně, protože jsem to, minimálně podvědomě, vnímala 

tak, že to není nic osobního.“ 

Respondenti také ve svých odpovědích uvedli důvod, proč si myslí, že k odmítání dochází. 

Neměli ani tak pocit, že se tak děje na základě samotné narušené komunikační schopnosti, 

ale spíše na základě pohledu na postižení jako celek. Problém vidí respondenti ve stigmatu, 

kdy si lidé myslí, že osoba na vozíku musí mít např. snížené kognitivní schopnosti apod. 

Jak je již uvedeno výše v textu analytické části této práce, k problémům často dochází právě 

již na základě toho, že se vůbec jedná o člověka s postižením, se kterým nemá velká část 

populace takovou zkušenost, aby na něj uměla správně zareagovat. Jak je již uvedeno, toto 

souvisí s osvětou, která, jak se zdá, není dostatečná.  

i. Cítíte se někdy omezováni v navazování kontaktů s jinými lidmi?  

Tato otázka od respondentů zjišťuje to, zda se někdy cítili omezováni již v samotném 

navazování kontaktu s další osobou. Většina z nich se shodla, že omezování v navazování 

kontaktů již zažili.  
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Odpovědi se shodovaly v tom, že často nejde dle respondentů tolik o odmítnutí, jako spíš 

o nepříjemnou situaci vycházející z jejich povahy, povahy komunikanta, momentální nálady 

apod., která vede ke špatnému pocitu, který může daný člověk vnímat právě jako odmítnutí.  

Respondenti se v odpovědích na tuto otázku částečně shodují na tom, že odmítnutí nemusí 

být stálé, ale že záleží např. na povaze a momentálním rozpoložení obou osob, ale také třeba 

na tom, jak dokážou být tyto osoby trpělivé a jakou snahu jsou schopné vynaložit na 

pochopení člověka s narušenou komunikační schopností. 

- momentální rozpoložení 

Do tohoto bodu respondenti zařadili např. momentální náladu druhé osoby. 

- snaha, trpělivost 

Respondenti uváděli, že pokud se s nimi někdo vůbec nebaví, tak je to založeno na 

nedostatku snahy. Snaha dle nich úzce souvisí s trpělivostí. 

Ž1: „(…) co se setkávám s lidmi, co mají těžší tu vadu řeči, jsem zjistila, že mají 

neuvěřitelnou schopnost, téměř takovou superhrdinovskou, že mají velkou trpělivost.“ 

j. V jakých situacích dochází k omezování v navazování kontaktů nejčastěji? 

Poslední otázka prvního okruhu zjišťuje to, v jakých situacích nejčastěji dochází 

k omezování v navazování kontaktů s novými lidmi a proč se tomu tak děje dle názoru 

respondentů tohoto výzkumného šetření. 

- komunikace po telefonu 

Velkým problémem, na který je poukázáno již výše v textu, je komunikace pomocí 

mobilního telefonu. U telefonu vyvstává problém, že osoby nejsou v osobním kontaktu 

a odmítnutí je lehčí, protože stačí pouze „položit telefon“. 

- momentální emoce 

K omezování dle jedné z respondentek dochází v situacích, kdy dochází k emočnímu vypětí. 

Za takové situace označila respondentka např. to, když se snaží nezdržovat druhého a mluví 

rychle, je rozveselená, vyděšená nebo když se příliš soustředí na to, jak hovoří. K takovým 

okolnostem může dojít i při prvním setkání dvou osob. 
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- studium 

Jedna z respondentek uvedla, že se s odmítáním setkávala často při studiu na vysoké škole. 

V rámci své výpovědi popisuje během studia momenty, kdy vyučující využívali jiných 

studentů, kteří osobám s postižením pomáhali, aby se s nimi sami vyučující nemuseli bavit 

a „zdržovat“. Přišlo jí ale, že problém byl v tom, že se tito lidé báli komunikace s ní z toho 

důvodu, že se jedná o osobu s postižením. 

V rozhovoru také respondentka uvedla, co řekl jeden vyučující studentovi, který jí pomáhal: 

„Hele postarej se o ní, ty si s ní rozumíš, napiš s ní písemnou práci, protože ty si s ní rozumíš 

a ty si s ní v kontaktu.“ 

k. Proč si myslíte, že se tohle děje? 

Tato otázka vyplynula z odpovědí dotazovaných osob na otázky předešlé. Za zásadní 

činitele, které působí negativně na vnímání osob s postižením a narušenou komunikační 

schopností a ze kterých pak vychází právě omezování a odmítání, považují někteří 

respondenti především vliv masmédií a vliv historie. 

- vliv masmédií 

Respondentka uvedla, že vinu přičítá masmédiím za to, jak prezentují osoby s postižením 

obecně. Dle jejího názoru ukazují média osoby s postižením velice nevhodně, což vede dle 

jejich slov k zaškatulkování těchto osob. Obraz osob s postižením je dle ní demonstrován 

jako málo reprezentativní. 

Ž4: „(…) není tam prostě někdo reprezentativní, (…) ale je tam člověk, který prostě slintá, 

šilhá a prostě má to postižení velice velký.“ 

- vliv historie 

Jedna respondentka uvedla, že si myslí, že za zkreslený pohled na osoby s postižením a jejich 

následné odmítání může to, jak se na tyto lidi hledělo dříve. Pohled na osoby s postižením 

tedy dle ní vychází, nebo možná spíše přetrvává, z historického pohledu na tyto osoby. 

V historii se osoby odkazují na období druhé světové války či období totality a komunismu. 

Ž4: „(…) protože nevěděli, jestli jako nejsme nějaký zrůdičky nebo co prostě jsme.“ 
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Čím se nejčastěji vyznačují situace, kdy dochází k problémům v komunikaci?  

Třetí okruh otázek se zaměřuje na konkrétní situace, které se vážou k tématu práce 

a výzkumného šetření. Zjišťuje, kdy dochází k problémům při komunikaci, v jakých 

situacích nejčastěji, co respondenti považují za zdroj těchto problémů a dále jak takové 

situace vnímají, jaké pocity v nich vzbuzují a jak v těchto chvílích reagují. 

Jelikož každý okruh dotazů tohoto výzkumného šetření souvisí s jednou výzkumnou 

otázkou, tak i v tomto případě s pomocí odpovědí autorka práce analyzuje výpovědi uvedené 

k otázce, která zní: „Čím se nejčastěji vyznačují situace, kdy dochází k problémům při/v 

komunikaci?“ 

l. V jakých situacích dochází nejčastěji k problémům? 

Odpovědi na tuto otázku dávají nahlédnout do toho, v jakých situacích dochází nejčastěji 

k problémům, které pramení z narušené komunikační schopnosti dotazovaných osob. 

Odpovědi na tuto otázku lze rozdělit do dvou pomyslných kategorií, a to zaprvé na situace, 

ve kterých k nesnázím dochází a zadruhé na osoby, u kterých lze dle výpovědí respondentů 

očekávat, že problém nastane. U níže uvedených bodů se v případě komunikace po telefonu 

jedná o kategorii situace, u všech ostatních hovoříme o osobách/povoláních. 

- komunikace po telefonu 

Co se tedy týká kategorie situace, tak i v této otázce se objevuje odpověď, která poukazuje 

na velkou problematiku komunikace po telefonu. 

Komunikace po telefonu je uvedena již výše v této části textu. Jeden z respondentů vrhl na 

toto téma nové světlo, když uvedl, že mu někdo zavěsil telefon z toho důvodu, že si myslel, 

že volá osoba pod vlivem alkoholu. 

Tento bod je velkým problémem, jelikož osoby s postižením musí často řešit jisté záležitosti 

přes mobilní telefon. Současná pandemie virové choroby covid–19 toto neusnadňuje, ale 

naopak spíše ztěžuje. 

- cizinci, cizí jazyky 

Toto již bylo také zmíněno výše v textu. Lze tedy konstatovat, že obtížná je komunikace 

osob s narušenou komunikační schopností s někým, kdo hovoří cizím jazykem. 
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- lékaři 

Lékaři byli respondenty výzkumného šetření často zmiňováni. To ukazují i informace, které 

jsou již uvedeny výše, např. v bodě, který se věnuje tomu, zda se již respondenti setkali 

s odmítnutím. 

Respondenti uváděli, že u lékařů se musí předem připravit na to, co jim chtějí říct. 

Problematický je u tohoto povolání dle respondentů spěch a také pocit lékařů, který 

respondenti popisovali tak, že si lékaři myslí, že všechno ví a všemu nejlépe rozumějí. 

Tázané osoby často upozorňovali na to, že lékaři jsou opravdu obrovským problémem. 

Přiznávali, že se nejedná o všechny, ale že ve velké míře je realita taková, že lékař působí 

tak, jako by nerozlišoval mozkovou obrnu s mentální retardací a mozkovou obrnu bez 

mentální retardace. Jeho přístup se pak odráží z tohoto vnímání, které je však zkreslené 

a vede k tomu, že tito lidé nemají motivaci či chuť lékaře navštěvovat. To je v případě osob 

s diagnostikovanou mozkovou obrnou nepříznivé. 

- staří lidé 

Mezi odpověďmi na tuto otázku se objevovali také staří lidé. U nich to respondenti 

vysvětlovali tím, že vychází z toho, že na postižení nebyli zvyklí a nevědí, jak na něj 

reagovat. Zde je tedy dobře vidět vliv historie a historického pohledu na osoby s postižením, 

který je také již zmíněn v této části práce. 

U osob starších a starých osob respondenti také pozorují to, že nedochází k oddělení 

mozkové obrny od mentálního postižení. 

- úřady apod. 

Úřady, pošty apod. jsou také zdrojem problémových situací. Tyto problémy pravděpodobně 

vychází z nedostatečného časového prostoru. 

I zde si respondenti předem připravují, co chtějí říct, ale zároveň uvádí, že velmi záleží na 

ochotě a snaze druhé osoby je poslouchat. 

m. Co je zdrojem těchto problémů? 

Tato otázka úzce souvisí s otázkou předchozí. Odpovědi ukazují, co je zdrojem problémů, 

které nastávají při komunikaci osob s narušenou komunikační schopností. Jak se ukázalo, 
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všechny z odpovědí se již v textu analytické části objevily. O problémy se tedy jedná často 

v opakujících se situacích. 

- doprovod 

Problém při komunikaci, vlastně možná již na jejím začátku – při navazování kontaktu 

samotného, způsobuje často doprovod osoby s postižením. Nejde o to, že by on sám byl 

problematický, ale o to, že přítomnost další osoby svádí komunikanta k tomu, aby hovořil 

s ní, protože „je to jednodušší“ a rychlejší než hovořit s osobou s postižením. 

Často dochází k tomu, že daný člověk sice hovoří na obě osoby, ale kouká na doprovod, což 

je pro respondenty nepříjemné. Také se stává, že lidé nerozlišují osobní asistenty od 

příbuzných, přátel apod., což také vede k nepříjemným situacím. 

- nedostatečná osvěta, strach z postižení 

Nedostatečná osvěta byla výše v textu zmiňována již vícekrát. Respondenti vnímají, že lidé 

nejsou poučeni o tom, jak člověk s postižením vypadá, jak spolu jednotlivá postižení souvisí, 

a jak se k lidem s handicapem chovat.  

Problematické tedy je, pokud druhý člověk nikdy dříve nepřišel s postižením do styku 

a vůbec neví, jak se chovat, jak jednat. Respondenti uváděli, že chápou, že setkání 

s fenoménem postižení je pro tyto osoby nepříjemné. Tuto skutečnost si interpretují tak, že 

lidé mohou mít strach z toho, co vše se jim může stát. 

V tomto bodě jedna z respondentek uvedla, že vidí rozdíl v tom, jak lidé jednají 

a komunikují s lidmi po úrazu a s lidmi s postižením. 

Ž3: „(…) vědí, že ten člověk je mentálně v pořádku, kdežto u toho DMO to nevědí.“ 

- nedostatek času, nátlak 

Nedostatečný časový prostor je často zmiňovaným problémem. U člověka s postižením 

může probouzet pocity, že by měl spěchat, což vede ke zhoršení řeči. Někteří respondenti 

uvedli, že při nátlaku neřeknou někdy nakonec vůbec nic. S nedostatkem času pak souvisí 

např. i využívání doprovodu, aby hovořil za osobu s postižením apod.  
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n. Jak vnímáte takové situace? Jaké pocity ve vás vzbuzují? 

Otázka se zaměřuje na zjištění vlastního vnímání situací, kdy jsou respondenti omezováni 

na základě narušené komunikační schopnosti (či obecně jejich postižení).  

Odpovědi ukazují, že osoby se v krizových situacích mohou cítit opravdu špatně a může to 

mít i vliv na jejich budoucí život. Někteří takové situace hodnotili jako marnost vyvolávající, 

jiní říkali, že je tyto momenty mrzí, nebo rozčilují.  

Ž3: „Jak už jsem říkala, cítím se asi… jsou to asi nejvíc ohrožující situace, které v životě 

zažívám.“ 

Někteří respondenti uvedli, že si na takové situace již zvykli a nepřijdou jim již tak „šílené“.  

Jedna z respondentek, která uvedla, že se v poslední době s omezováním ve velké míře 

nesetkává, také uvedla, že tím, že na to již není zvyklá, tak je reakce jiná než dříve, kdy se 

to stávalo častěji. 

I v této otázce se respondenti často vyjadřovali k tomu, že velký problém vidí už v samotném 

vnímání postižení společností. 

o. Jak na takové situace reagujete? 

Tuto podotázku opět výstižně uvádí jedna z citací odpovědí respondentů. 

Ž4: „Různě, to se nedá takhle říct, protože každá situace je jiná a každý člověk je jiný. Odvíjí 

se to od toho, jaký ten člověk je a tak.“ 

Otázka zjišťuje obranné strategie a postupy, pomocí kterých dotazovaní reagují na situace 

pro ně nepříjemné. 

- doprovod 

Výše v textu byl doprovod zmiňován spíše v té souvislosti, že ho další lidé využívají, aby 

nemuseli komunikovat s osobou s narušenou komunikační schopností a postižením. Zde je 

však doprovod myšlen v tom smyslu, že s jeho pomocí komunikuje osoba s postižením, 

protože „již nevidí jiné řešení“.  
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Pomoci doprovodu respondenti využívají v situacích, kdy od nich chce někdo něco slyšet 

„hned teď“. V takových momentech jedna z respondentek reaguje domluvou se svým 

osobním asistentem. Ten mezi ní a komunikantem vytvoří potřebný prostor pro komunikaci. 

- osamostatnění  

Osamostatnění lze provést dvěma způsoby, a to zaprvé tak, že se bude člověk s narušenou 

komunikační schopností a postižením pohybovat sám, tedy bez doprovodu, aby se nebylo 

na koho jiného obrátit v případě nevole či nechuti ke komunikaci ze strany komunikačního 

partnera. Druhou možností je, že doprovod odejde v případě, kdy si daný člověk 

s postižením chce problém či situaci vyřešit sám. 

Jedna z respondentek uvedla, že jí nejvíce pomohlo začít jezdit na vozíku sama, tedy bez 

doprovodu, na který by se komunikační partner mohl v případě potřeby obrátit. 

- rezignace 

V těch nejtěžších a nejnáročnějších případech někteří z tázaných řeší problém tak, že na něj 

rezignují a ze situace odejdou. U některých respondentů dochází k rezignaci poměrně často. 

Ž1: „Nebo taky odejdu, to už se taky několikrát stalo.“ 

- udržení klidu 

Respondenti uvedli, že rozlišují situace, kdy vidí potenciál v diskuzi s druhou osobou 

a situace, které nikam nevedou. V situacích, ve kterých vidí ještě nějaké možnosti, se snaží 

zachovat klid, zopakovat znovu to, co řekli apod.  

Zachování klidu je velmi důležitým krokem, protože při emočním rozladění dochází 

u některých respondentů k razantnímu zhoršení řečové poruchy, což celou situaci jen 

zhoršuje. 

-  „vydržet“ 

Jak ukázaly některé odpovědi, důležitá je i dovednost vydržet a nenechat se odbýt.  

Snaha respondentů spočívá v tom normálně komunikovat s druhou osobou např. i v případě, 

kdy tato osoba kouká na doprovod člověka s postižením. V takových momentech reagují 

respondenti verbálně i neverbálně, důležité je prostě „vydržet“ a nepřipouštět nic jiného. 
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Jak narušená NKS ovlivňuje motivaci člověka k další komunikaci?  

Poslední okruh otázek se věnuje motivaci spojené s fungováním člověka s narušenou 

komunikační schopností ve společnosti. Mapuje, co tyto osoby motivuje ke komunikaci a to, 

zda a jak ovlivňují výše zmiňované situace a momenty motivaci k další komunikaci. Dále se 

otázky zaměřují na zjištění toho, zda za sebe respondenti výzkumného šetření nechávají 

někdy hovořit svůj doprovod či někoho dalšího, a v jakých situacích se tomu tak děje. 

Poslední podotázka tohoto okruhu a poslední otázka rozhovoru celkově se snaží od 

respondentů zjistit, zda znají jiné osoby se stejným postižením a narušenou komunikační 

schopností a to, zda tito lidé prožívají také nějaké situace související s tématem této 

závěrečné práce. 

Tento okruh pomůže zodpovědět výzkumnou otázku, která zní: „Jak narušená komunikační 

schopnost ovlivňuje motivaci člověka k další komunikaci?“ 

p. Co vás motivuje ke komunikaci? 

Pomocí této otázky se zjišťuje to, co motivuje respondenty ke komunikaci. 

- domluvení se 

Samozřejmě, že pro každého člověka je hlavní motivací se vůbec domluvit. Osoby 

s postižením často navštěvují různé lékaře, úřady apod., na kterých se musí vyjadřovat 

k určitým tématům a věcem, které jsou pro ně důležité, a nelze z těchto situací vždy prostě 

odejít.  

-  „Někdo, kdo mluví hůř než já, se taky domluví…“ 

Motivovat tyto osoby mohou i jiní lidé. V tomto případě respondentka popsala situaci, kdy 

ji motivuje výkon holčičky, která má závažnější a náročnější postižení, ale i přes to 

komunikuje na dobré úrovni, protože se snaží. 

- stop generalizaci 

V analytické části práce se často objevovaly informace, které poukazovaly na to, že probíhá 

nedostatečná osvěta a jisté věci jsou generalizovány na všechny osoby s postižením. 

Z výpovědí respondentů lze konstatovat, že hodně lidí si stále myslí, že osoby s mozkovou 
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obrnou mají automaticky i snížený intelekt. Jedna tázaná proto uvedla, že ji ke komunikaci 

motivuje to, aby dokázala, že „není taková, jak si oni myslí“. 

- vlastní názor 

Jedna z odpovědí ukázala, že motivací pro komunikaci je např. i to, že pomocí ní lze hájit 

své či společenské názory. Respondentka uvedla, že kdyby neměla vývojovou dysartrii 

a postižení mozkové obrny celkově, nikdy by se takto vlastní názor hájit nenaučila. 

- zlepšování se 

Jedna z respondentek uvedla, že setkání s novými lidmi, kteří na její narušenou komunikační 

schopnost nejsou zvyklí, ji motivuje k lepšímu výkonu a větší snaze. 

q. Ovlivňují výše zmíněné situace vaši motivaci k další komunikaci? Jak ji 

ovlivňují? 

Další otázka byla kladena respondentům s cílem zjistit, jestli a případně jak ovlivňují situace, 

nad kterými se respondenti zamýšleli během rozhovoru, či svého života obecně, jejich 

motivaci k další komunikaci. Zda, kvůli tomu, co se děje, dochází k motivaci nebo 

demotivaci. 

- demotivace 

V několika případech respondenti zmínili momenty, které je v tomto směru velice 

demotivují. Reakcí většiny tázaných na zažívané situace je, že mají spíše negativní vliv na 

jejich další život. 

Vlivem nepříjemných situací se respondentům např. nechce na daná problémová místa 

znovu docházet. Jedna z respondentek uvedla, že je pro ni demotivací a zklamáním 

infantilizace, která provází postižení mozkovou obrnou. 

- motivace 

M2: „To ještě o to víc se pak člověk snaží.“ 

Mezi odpověďmi se objevovaly také pozitivní vlivy situací, které respondenti zažívají, ať se 

jedná o situace dobré i nepříjemné.  
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Jedna z respondentek např. uvedla, že se naučila, že musí zjednodušit to, co chce říct, naučila 

se tedy jisté verbální mechanismy. Další zase prozradila, že ji motivuje vlastní chyba, 

protože ji nutí se zlepšovat. Jako způsob, kterým to jde, uvedla, že si s někým dalším, 

většinou známým, zkouší modelové situace. Jiná respondentka sdělila informace, které 

ukazují, že vstřícný a milý přístup ze strany okolí vede k získání zkušeností, které mohou 

být právě pro osobu s postižením velice přínosné a pomoct jí více získat odvahu hovořit 

s cizími lidmi a komunikovat beze strachu. 

r. Necháváte za sebe někdy hovořit někoho jiného (asistent, rodina apod.)? 

V jakých situacích za sebe necháte hovořit další osobu? Proč? 

Věta uvedená na dalším řádku ukazuje, jak osoby s narušenou komunikační schopností 

a postižením obecně vnímají tuto problematiku. 

Ž2: „To pak prosím asistenta. Protože to nedávám, bojovat každej den u šunky, jenom proto, 

abych dokázala, že jsem samostatná.“ 

Otázka tedy zjišťuje, zda se respondenti někdy setkali s takovou situací, kdy již nebyla jiná 

cesta, než aby za ně hovořil někdo jiný. Bod související s touto otázkou se již také objevil 

výše v textu, v části, která se věnuje tomu, jak respondenti reagují na situace, kdy se objevují 

problémy. Mimo to si také otázka klade za cíl zjistit, v jakých situacích se tomu tak děje 

a proč. 

Respondenti se ve většině případů shodli, že pomoci další osoby minimálně občas využívají. 

Nejčastěji respondenti uváděli následující situace. 

- cizinci, cizí jazyky 

Jak již bylo uvedeno výše, problémy se objevují i při komunikaci s cizinci. Proto se nelze 

divit, že respondenti zmínili tuto kategorii i zde. 

- jiná překážka 

Objevovat se mohou i jiné překážky. Může jít např. o prostorovou bariéru, v dnešní době 

o respirátory apod. Vlivem nich dochází ke zhoršení porozumění, které vyřeší právě 

přítomný doprovod.  
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- nedostatek času 

Nedostatečný časový prostor byl uváděn i v rámci odpovědí na tuto otázku. 

- neporozumění 

Pomoci druhé osoby využívají respondenti v případech, kdy mezi nimi a komunikantem 

nedochází k porozumění. Jak sami zdůraznili, většinou se snaží informaci zopakovat a až 

poté využívají pomoci někoho jiného. Druhá osoba pomáhá až po předchozí vzájemné 

domluvě. 

Ž3: „(…) když už vidím, že ta komunikace by nikam nevedla, a když vidím, že ten člověk to 

jako fakt nedává.“ 

- panika 

Jedna z respondentek uvedla, že za sebe nechává hovořit další osobu v případech, kdy začne 

panikařit. Dle jejích slov se toto stává převážně u lékařů. 

Ž4: „Panikařím… většinou se to děje s doktory, protože z nich mám fobii.“ 

- únava, naštvanost 

O pomoc žádají tázaní někoho dalšího také v momentech, kdy jsou unavení, naštvaní či jinak 

emočně rozladění.  

s. Setkáváte se s dalšími osobami se stejným typem NKS? Jaké situace zažívají 

oni? 

Snahou poslední otázky celého rozhovoru je získat od respondentů informace týkající se 

tématu, které mají od jiných (dalších) osob se stejným typem narušené komunikační 

schopnosti. Odpovědi na tuto otázku ukazují, jaké situace zažívají další lidé a také to, jak 

tito lidé zvládají a prožívají situace spojené s problémy při komunikaci a socializaci. 

Z příběhů a situací, které zažívají další lidé, vychází, že problémy jsou spjaty s následujícími 

faktory. 

- přítomnost další osoby (osobního asistenta, rodinného příslušníka) 

První respondentka k této otázce uvedla krátký příběh, který se týkal jejího přítele. 

Popisovala situaci, kdy byl tento přítel ubytován v hotelu v zahraničí se svým asistentem, 
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a recepční se bavila pouze s asistentem, i přes to, že ten hovořil pouze anglicky, zatímco její 

přítel hovořil i jejich jazykem (němčinou). 

V rámci své výpovědi se zamyslela i nad tím, že přítomnost osobního asistenta či někoho 

jiného ovlivňuje celou situace velice výrazně, protože lidé spoléhají často na asistenta či jiný 

doprovod osoby s postižením. Nejlepší je tedy podle jejich slov nechat asistenta odejít, aby 

si komunikační partner musel poradit sám a komunikoval přímo s osobou s postižením. 

- neporozumění 

Jedna z respondentek uvedla příběh týkající se jejího přítele, který má velice těžkou formu 

dysartrie. U něj narušená komunikační schopnost vede k nepochopení, frustraci a dalším 

nepříjemným pocitům. 

- špatná zkušenost, vliv postižení celkově 

Jeden respondent uvedl, že se jeho příteli stalo, že si volal na pohovor do práce a byl 

odmítnut z důvodu vady řeči. Respondent k tomuto uvádí, že v tu chvíli prý bylo úplně 

jedno, zda by šlo o kvalitního pracovníka, který práci rozumí, nebo ne. Celkový dojem ze 

situace měl přítel spíš takový, že nejde ani tak o vadu řeči, jako spíš o postižení celkově. 

- mechanický či elektrický vozík 

V jedné z odpovědí se objevil názor, že není vozík jako vozík. Hlavní myšlenkou je to, že 

v případě mechanického vozíku je nutný doprovod, což daného člověka na vozíku 

kategorizuje jako osobu, která potřebuje pomoc i s pohybem, což pohled a názor na ni může 

zhoršovat. To částečně souvisí s tím, co uvedla jedna z respondentek dříve v rozhovoru, tedy 

že je vidět rozdíl v jednání s člověkem po úraze a s člověkem s postižením. 

5.3 Závěry výzkumného šetření 

Hlavním cílem práce bylo analyzovat vliv vývojové dysartrie na každodenní život člověka 

s mozkovou obrnou. Předmětem zkoumání bylo analyzovat, jak často se respondenti 

dostávají do nepříjemných situací, při kterých se setkávají s negativními reakcemi okolí 

a zda se právě na základě těchto okolností cítí být omezováni. Dále bylo cílem rozebrat, čím 

se tyto situace vyznačují a z čeho plynou a také analyzovat, jak tyto situace ovlivňují 

dotazované do budoucího života. 
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Předem stanovené cíle práce byly naplněny. Respondenti se shodli, že vliv vývojové 

dysartrie a mozkové obrny je na život daného jedince velký. Spíše se ale přikláněli k tomu 

názoru, že větší vliv na komunikaci a socializaci má než narušená komunikační schopnost, 

samotné postižení mozkovou obrnou. Za vinu to dávali nedostatečné osvětě. Vlivem toho se 

respondenti dostávají do nepříjemných situací, kdy se setkávají s negativními reakcemi 

okolí, poměrně často. Ve více případech se zažívané situace i důvod jejich vzniku 

u jednotlivých respondentů shodovaly. Pocity plynoucí ze zažívaných situací a motivace 

k další komunikaci do budoucího života se u jednotlivých respondentů různí. 

Na začátku provádění rozhovorů byly stanoveny tři hlavní okruhy otázek. Tyto okruhy se 

shodují s výzkumnými otázkami šetření této závěrečné práce a výsledky výzkumného šetření 

jsou zpracované formou odpovědí na tyto otázky. Výzkumné otázky znějí: 

Jak NKS ovlivňuje komunikaci a socializaci daného člověka? 

Čím se nejčastěji vyznačují situace, kdy dochází k problémům při/v komunikaci? 

Jak NKS ovlivňuje motivaci člověka k další komunikaci? 

Jak NKS ovlivňuje komunikaci a socializaci daného člověka? 

Všichni respondenti se potýkají s narušenou komunikační schopností, která nese název 

vývojová dysartrie. Většina z nich osobně vnímá své vlastní komunikační schopnosti 

a dovednosti tak, že jsou na uspokojivé úrovni. Uvědomují si, že to, jak oni vnímají své 

schopnosti a dovednosti, se však může lišit od toho, jak je vnímají jiní (další) lidé.  

Již to, jak respondenti vnímají své komunikační vlastnosti, úzce souvisí právě s tím, jak 

narušená komunikační schopnost ovlivňuje komunikaci a socializaci těchto osob. To, jaké 

jsou jejich kvality v tomto směru, vymezují respondenti především dle úspěšnosti 

v komunikaci, z reakcí okolí apod.  

Z analýzy výpovědí vyplývá, že na vnímání těchto vlastností mají vliv různé faktory vnější 

a vnitřní. Vnímání kvalit vychází z postojů jiných lidí k těmto osobám. Jednání a přístup 

dalších osob může být dle respondentů ovlivněn např. jejich charakterem a momentálním 

rozpoložením. K tomu se dále váže problematika toho, že si mnoho lidí neodmyslitelně 

spojuje diagnózu mozkové obrny s mentálním postižením. To, že jiný člověk vnímá člověka 

s mozkovou obrnou jako mentálně slabšího, mění jeho chování k němu.  
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Vliv má samozřejmě i místo, kde se člověk pohybuje. Hovořit lze o místě ve smyslu lokality, 

kdy z analýzy odpovědí vychází, že ve větších městech (např. Praze), je společnost 

k postižení, a tím pádem i narušené komunikační schopnosti otevřenější než ve městech 

menších. O místě lze hovořit také ve smyslu okruhu osob, ve kterém se osoba pohybuje. 

Vnímání se odráží také od srovnání schopností a dovedností s někým jiným, kdo má obdobné 

zdravotní a řečové obtíže. 

To, zda se dotazované osoby setkávají s dalšími lidmi se stejným postižením, má zajisté také 

vliv na jejich vnímání oněch kvalit a vlastností. Všichni respondenti uvedli, že minimálně 

několikrát za měsíc setkají s někým novým a pro ně do té doby cizím. Při komunikaci s jim 

známým a cizím člověkem dotazovaní zajisté pozorují rozdíly. Jako náročné hodnotí hlavně 

první setkání, ale za největší problém považují to, co bylo zmíněno již výše v této části textu, 

a to jaký postoj mají lidé z intaktní společnosti k lidem s postižením obecně.  

Na dotaz, zda se někdy respondenti cítí omezování, většina z nich odpověděla, že spíše ne, 

ale jedna z respondentek uvedla, že je často přítomná u situací, kdy se tomu tak děje. Jde 

tedy o to, jak to každý člověk individuálně vnímá.  

Omezováni se respondenti dle uvedených informací cítí hlavně v situacích, kdy je doprovází 

někdo další. Tyto momenty označovali dotazovaní za velmi problematické i dále 

v rozhovoru. Dále se jedná o situace, kdy někdo třetí omezuje osoby s narušenou 

komunikační schopností na základě vlastního strachu o ně a strachu z jejich odmítnutí. 

Omezováni se dotazovaní cítí také v situacích, kdy komunikují pomocí telefonu nebo 

v cizím jazyce. 

Situace, které respondenti popsali, jsou pro ně stresující, cítí se v nich nepříjemně 

a z některých pramení strach, který přetrvává i po dlouhou dobu. 

Všichni tázaní se s odmítnutím setkávají, či setkávali v minulosti. Ti, kteří se s ním setkávají 

i nyní, se dělí na dvě skupiny, a to na ty, kteří si přijdou odmítáni velice často a na ty, kterých 

se to netýká tak často a tolik to nevnímají. Ti, kteří se s odmítáním již dlouho nesetkali, 

uvedli, že nyní by s ním již uměli lépe pracovat a na danou situaci by již zareagovali 

adekvátněji.  
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Všichni respondenti se shodli, že za negativní postoj k lidem s mozkovou obrnou a dysartrií 

může stigma. To často respondenti spojovali s nízkou mírou osvěty, která by šířila 

komplexně, pravdivě a vhodně podané informace o osobách s postižením intaktní 

společnosti.  

Všichni respondenti se již během svého života setkali s omezováním v oblasti navazování 

kontaktů. Odmítání v této otázce popisovali spíše jako negativní pocit, který vychází 

z daných okolností, povahy druhé osoby apod. Z analýzy odpovědí vyplývá, že velký vliv 

na toto vnímání má momentální rozpoložení druhé osoby, míra její trpělivosti a vynaložená 

snaha. 

Za situace, kde je frekvence odmítání při navozování kontaktu nejčastější, označili 

dotazovaní hlavně komunikaci po telefonu, která se ukázala být problematická vícekrát 

během rozhovorů a také situace, ve kterých jsou emočně rozladěni, protože v takových 

momentech dochází ke zhoršení řeči. Jedna z odpovědí také ukázala, že velmi problematická 

je i oblast vzdělávání a na příkladu popsala, jak moc jsou studenti s postižením v některých 

případech omezováni.  

To, že jsou tito lidé odmítáni, přičítají hlavně vlivu historie a vlivu masmédií. Velká část 

společnosti se v minulosti lidí s postižením stranila, a ještě v poměrně nedávné době osoby 

s postižením utlačovala. Za více zásadní však respondenti považují vliv masmédií, která 

podle nich osoby s postižením dehonestují a lidé z intaktní společnosti si pak neumí 

o postižení udělat správnou představu. 

Čím se nejčastěji vyznačují situace, kdy dochází k problémům v komunikaci?  

Nejčastěji dochází k problémům při komunikaci s povoláními, která „spěchají“. Za taková 

označili respondenti např. zaměstnance na úřadech, ale také sem zařadili lékaře. U těch nejde 

pouze o problém týkající nedostatečného časového prostoru, ale většina dotazovaných 

považuje u lékařů za závažnější to, že „se chovají, jako by všemu rozuměli“, a že 

neoddělitelně spojují diagnózu mozkové obrny s mentálním deficitem. Dále za osoby, které 

mohou být „problematické“, označují respondenti lidi staré a cizince. I zde se jako jedna 

z odpovědí objevila komunikace prostřednictvím mobilního telefonu. 
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Jako stěžejní problém při komunikaci vnímají respondenti hlavně situace, kdy je málo času. 

S tím pak částečně souvisí i problematika spojená s osobou, která doprovází. Na tu se často 

komunikační partner obrací, a to právě jak v případech nedostatečného časového prostoru, 

tak i v případě, kdy se chce vyhnout komunikaci s osobou s postižením. To pak zase souvisí 

s nedostatečnou osvětou a strachem z postižení jako celku. 

Respondenti dále zdůrazňovali to, jaké pocity se v nich probouzí v těchto situacích. Opět 

uváděli, že jsou to situace velice náročné, které v nich vyvolávají špatné pocity, až pocit 

marnosti, a že je tyto situace mrzí. Někteří již neberou takové momenty příliš vážně, protože 

se do nich dostávají velice často a zvykli si na ně. 

Na tyto náročné stavy reaguje každý odlišně. Pokud již opravdu situace přeroste tak, že je 

neúnosná, tázaní využívají podpory svého doprovodu, který řeší situaci alespoň částečně za 

ně. Pokud není doprovod k dispozici, tak se snaží vydržet v tom slova smyslu, že se 

nenechají odbýt. Pokud je však situace opravdu neúnosná, respondenti uvedli, že na ni 

rezignují a s jejím řešením vyčkávají. Pokud vidí v dané situaci potenciál, snaží se zachovat 

klid a např. znovu danou informaci zopakovat. Dlouhodobým řešením toho, jak zvládat tyto 

momenty, je podle jedné z respondentky osamostatnění se. To lze aplikovat jak dlouhodobě, 

kdy se jednoduše daný člověk pohybuje sám a tím pádem se např. nemá komunikační partner 

na koho jiného v případě problémů obrátit, tak i krátkodobě, kdy pokud např. s doprovodem 

někdo hovoří místo osoby s narušenou komunikační schopností, tak řešením je nechat 

doprovázejícího člověka odejít. 

Jak NKS ovlivňuje motivaci člověka k další komunikaci?  

Hlavní motivací je pro respondenty samozřejmě samotná potřeba se domluvit a s tím 

související potřeba dokázat říct svůj vlastní názor. Z analýzy dále vyplývá, že pro 

dotazované je velkou motivací zlepšování se v komunikaci. K tomu je motivuje i to, když se 

setkají s člověkem, který má horší postižení řeči, ale dokáže s ním pracovat a domluví se. 

Z výše uvedených informací vyplývá, že se často tito lidé setkávají s tím, že jsou odmítáni 

z důvodu samotného postižení. Proto je pro ně motivací pro další komunikaci to, aby 

dokázali, že všechny osoby s postižením nejsou stejné. 
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Respondenti uvedli, že některé z popsaných situací je motivují a jiné zase naopak. Negativní 

situace je motivují v hledání chyby na sobě, v dalším pokroku a snaze. Jako příklad uvedla 

jedna z respondentek modelové situace, které si na popud špatných zážitků zkouší. 

Demotivace spočívá dle jejich slov v tom, že se jim např. nechce na místa, která jsou 

problémová, dále docházet, protože na nich dochází k ponižování osob s postižením. 

Výše v textu je doprovod uváděn spíše v negativním slova smyslu, kdy jeho přítomnost 

narušuje komunikaci mezi osobou s postižením a dalším člověkem. V otázce, zda za sebe 

někdy nechávají osoby s postižením řešit situaci někoho jiného, se však někdy doprovod 

ukazuje jako užitečný. Pomoci další osoby tedy lidé s postižením využívají v situacích, kdy 

jsou unavení, vystrašení, či emočně rozladění, když druhá osoba nechápe, co daný člověk 

říká, dále pak v situacích, kdy jsou tlačeni nedostatkem času, když komunikují v cizím 

jazyce apod. 

Když se měli respondenti v závěru zamyslet nad tím, jaké situace zažívají ostatní lidé se 

stejným typem narušené komunikační schopnosti, došli k tomu, že se jedná o to samé, co 

prožívají oni, tedy hlavně o problémy plynoucí z přítomnosti dalšího člověka, vzájemného 

neporozumění, špatné nebo žádné zkušenosti s postižením či z vlivu samotného postižení. 

Navíc zde jedna respondentka doplnila, že velký vliv na to, jak s lidmi s mozkovou obrnou 

cizí komunikují, má to, zda dotyčný využívá vozík mechanický nebo elektrický. 

 

 

Na závěr je nutné uvést, že z důvodu malého výzkumného vzorku není možné výše uvedené 

závěry výzkumného šetření zobecnit. Přínosem šetření je nicméně určitě poukázání na 

problematiku nedostatečné osvěty, která by potencionálně cílila na laickou i odbornou 

veřejnost a věnovala by svou pozornost osobám s mozkovou obrnou, ale i postižením 

obecně. Doporučením pro speciálně pedagogickou praxi je proto naléhat na příslušné 

orgány, aby se toto zkvalitnilo a osobám s mozkovou obrnou se tak alespoň částečně ulevilo. 

I přes tak nápadnou a těžkou narušenou komunikační schopnost, jakou je vývojová dysartrie, 

se stále zdá být větším problémem obecně strach z postižení a jeho neznalost. Časté uvádění 

případů na lékařích odkrývá další závažný problém, který úzce souvisí s již uvedenou nízkou 

mírou osvěty a je také potřeba ho začít řešit. V tomto případě je nutné apleovat na lékařské 

fakulty i na lékaře, kteří již v zaměstnání jsou, aby se situace zlepšila.  



84 

 

Závěr 

Závěrečná práce se věnovala tématu narušené komunikační schopnosti u osob s mozkovou 

obrnou, konkrétně vývojové dysartrii a jejímu vlivu na komunikaci a socializaci daných 

jedinců. Celý název práce zní „Narušená komunikační schopnost u osob s mozkovou obrnou 

a její vliv na komunikaci a socializaci jedince“. Hlavním cílem práce bylo analyzovat, jaký 

má vývojová dysartrie vliv na komunikaci, socializaci a obecně každodenní život osob 

s mozkovou obrnou. Práce sledovala, jak narušená komunikační schopnost ovlivňuje dané 

osoby, v jakých situacích dochází nejčastěji ke komplikacím, co je jejich zdrojem, jak 

vypadají a zda takové situace nějak ovlivňují tyto jedince v dalším jednání. 

Práce je rozdělena do několika částí, přičemž první se věnuje mozkové obrně, jejímu popisu, 

epidemiologii, etiologii, klinickým projevům, dělení, formám a přidruženým poruchám. 

Druhá část se zabývá narušenou komunikační schopností u osob s mozkovou obrnou, jejím 

členěním, řečí těchto jedinců, příčinami či spolupříčinami vzniku, poruchami řečové 

komunikace, vývojem řeči těchto osob včetně všech jazykových rovin a systémům AAK. 

Třetí část se věnuje dysartrii, jejímu popisu, etiologii, klasifikaci, diagnostice, terapii a také 

dysfagii. Čtvrtá část se zaměřuje na komunikaci a socializaci osob s mozkovou obrnou, 

definuje pojmy jazyk, řeč a narušená komunikační schopnost, popisuje jednotlivé druhy 

socializace a její průběh u intaktních jedinců. V závěru části je text věnující se problematice 

komunikace a socializace osob s vývojovou dysartrií včetně tipů pro zlepšení komunikace. 

Poslední část práce analyzuje vliv narušené komunikační schopnosti na komunikaci 

a socializaci daných osob, popisuje cíle práce a výzkumné otázky, design výzkumného 

šetření, jeho časový harmonogram, etiku výzkumného šetření, výzkumný vzorek a postup 

při zpracování dat. V další části práce jsou uvedeny výsledky výzkumného šetření. To bylo 

prováděno formou kvalitativního výzkumu, metodou zvanou polostrukturovaný rozhovor. 

Na základě autorčiných zkušeností z praxe bylo vybráno, zkonzultováno a následně 

osloveno šest osob s mozkovou obrnou a vývojovou dysartrií, které souhlasily, že rozhovory 

absolvují. Realizované rozhovory byly zaznamenány na nahrávací zařízení, doslovně 

přepsány a zanalyzovány. Jeden z přepisů je společně s informovaným souhlasem 

a přepisem otázek rozhovoru k dispozici v příloze této práce. Osmá část obsahuje analýzu 

výsledků výzkumného šetření. 
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Výsledky ukázaly, že vývojová dysartrie a mozková obrna obecně zajisté mají vliv na 

komunikaci, socializaci a každodenní život respondentů (srov. Kraus, 2005). Narušenou 

komunikační schopnost nelze v tomto případě oddělit od celkového postižení (onemocnění), 

jelikož mozková obrna s vývojovou dysartrií je velmi výrazným a na první pohled zřejmým 

hendikepem (srov. Voorman a kol., 2010).  Problémových situací, do kterých se respondenti, 

tedy osoby s mozkovou obrnou a vývojovou dysartrií dostávají, není malé množství. Je tomu 

tak i přes to, že konkrétní komunikační schopnosti respondentů výzkumného šetření této 

práce, nejsou dle jejich názoru na špatné úrovni. Úroveň svých komunikačních schopností 

posuzují dle reakcí okolí a úspěšnosti v komunikaci. Na to, jak ovlivňuje vývojová dysartrie 

jejich život mají vliv různé faktory, ať už se jedná o místo bydliště, skupinu lidí, ve které se 

daný jedinec pohybuje, momentální rozpoložení obou komunikačních partnerů apod. (srov. 

Voorman a kol., 2010). Ukazuje se, že výrazný vliv má to, jaký názor na postižení má člověk, 

se kterým právě osoba s postižením přichází do kontaktu. 

Pro situace, kdy dochází k problémům, je charakteristický spěch. Jedná se např. o osoby na 

úřadech, veřejných místech či lékaře. Lékaři byli během rozhovorů často zmiňováni, hovořili 

o nich téměř všichni respondenti a jako jediné konkrétní povolání byli opravdu hodně 

probíraní. Je to z toho důvodu, že od nich osoby s postižením očekávají pochopení 

a adekvátní přístup, ale realita je spíše taková, že právě lékaři jsou často označováni za ty, 

kteří se chovají špatným způsobem, a hlavně často generalizují a jednají s osobami 

s vývojovou dysartrií tak, jako by všechny tyto osoby měly určitě mentální postižení, protože 

mají diagnostikovanou mozkovou obrnu. K problémům či omezování dochází také při 

jednání se starými lidmi, při komunikaci pomocí mobilního telefonu, dále v případech, kdy 

se jedná o první setkání, kdy dochází ke komunikaci v cizím jazyce či s cizincem, při 

vzdělávání nebo v situacích, kdy je u osoby s postižením přítomen doprovod. Doprovod, ať 

už se jedná o rodinného příslušníka či např. osobního asistenta apod., byl často označován 

za spouštěč problémových situací.  

Na základě těchto situací dochází k různým reakcím ze stran osob s postižením. Někteří 

jejich vlivem a častým opakováním docházejí k názoru, že s nimi již umí lépe zacházet 

a reagovat na ně. Pro jiné z nich však pramení strach a nepříjemné pocity, které mohou 

přetrvávat i velmi dlouhou dobu a způsobovat těmto lidem celoživotní následky (srov. 
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Voorman a kol., 2010). Řešením při problémech je například neúprosné opakování toho, co 

druhý nepochopil a „vydržení“, tedy nenechání se odbýt. Pokud se již jedná o opravdu 

nepříjemnou situaci, osoby s vývojovou dysartrií a mozkovou obrnou využívají pomoci 

svého doprovodu. Dlouhodobým řešením je samostatný pohyb, kdy se komunikant nemá na 

koho jiného obrátit (srov. Murphy a kol., 2010).  

Různé situace působí na dané osoby různými způsoby. Některé situace tyto osoby motivují, 

jiné naopak demotivují. To, co motivuje jednoho, může demotivovat druhého. Záleží na dané 

osobnosti a jiných faktorech. Obecně jsou však motivací další osoby s vývojovou dysartrií 

či osoby s jiným a těžším stupněm narušené komunikační schopnosti. Velkou motivací 

konkrétně pro osoby s mozkovou obrnou a vývojovou dysartrií je ukázat, že ne všichni lidé 

s postižením jsou stejní, že projevy jednotlivých postižení se mohou lišit, ale že i projevy 

jednoho postižení se mohou různit – že ne každý s mozkovou obrnou má snížený intelekt 

apod. Demotivace pak vede k omezování aktivit, které jsou z hlediska komunikace 

a socializace problematické. 

Základem pro co největší omezení problémových situací je trpělivost – ze strany osoby 

s postižením i ze strany druhé osoby (srov. www.asha.org). Ta souvisí s již zmíněným 

spěchem, který se ukázal být v případě osob s postižením mozkové obrny a narušenou 

komunikační schopností nazývanou vývojová dysartrie velkým problémem. Velkým 

problémem je také komunikace s lékaři. Ukazuje se totiž, že nejen laická veřejnost, ale 

i např. lékaři mají problém s tím odlišit osobu bez mentálního deficitu od osoby s mentálním 

postižením. Jak mají ale osoby z laické veřejnosti adekvátně přistupovat k postižení, když to 

ani sami lékaři, od kterých se vhodný přístup očekává, nezvládají. To svědčí o tom, že osvěta 

v této oblasti není dostatečná. 

Z výše uvedených informací lze soudit, že se podařilo naplnit cíle, které si tato práce předem 

stanovila. Ze závěrů výzkumného šetření vyplývá, jak vývojová dysartrie ovlivňuje životy 

respondentů, co je typické pro problémové situace, proč k nim dochází, jak je respondenti 

řeší a jak tyto situace ovlivňují motivaci do budoucího života. Dotazovaní se shodli, že téma 

vývojové dysartrie, mozkové obrny a vlivu na komunikaci a socializaci je velice důležitým 

předmětem zkoumání, na který je bohužel kladen malý důraz. Vyvstává zde akutní potřeba 

zlepšit v tomto odvětví osvětu a laickou i odbornou společnost seznámit s tím, jak doopravdy 



87 

 

postižení vypadá, jak se k osobám s postižením chovat a jak s nimi jednat (srov. Kraus, 

2005). Z výsledků analýzy je zřejmé, že právě nedostatečná osvěta a z ní často plynoucí 

negativní postoj k osobám s postižením stojí za velkým procentem problémových situací 

(srov. Kraus, 2005). Ve většině publikací, studií apod. je uvedeno, že vývojová dysartrie je 

opravdu velmi velkým omezením, ale téměř žádné z těchto textů nezdůrazňují potřebu na 

problematice dále pracovat a zlepšovat tak situaci osob s mozkovou obrnou a vývojovou 

dysartrií, ale i situaci osob s postižením celkově. Pro možné rozvíjecí výzkumné šetření se 

nabízí možnost zpracování materiálů sloužících ke zlepšování povědomí o osobách 

s postižením mozkové obrny, ale i postižením obecně. Druhým nápadem pro další výzkumné 

šetření je analyzovat, z čeho pramení postoje a názory lékařů na osoby s postižením 

mozkové obrny a objasnit, proč je situace v tomto sektoru na tak špatné úrovni. 
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Příloha 1 – Informovaný souhlas 

 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

zaznamenaný pro potřebu vypracování diplomové práce 

Název: Narušená komunikační schopnost u osob s mozkovou obrnou a její vliv na 

komunikaci a socializaci jedince 

Autor: Barbora Hálová 

 

Rozhovor probíhá pro potřeby zpracování diplomové práce, kterou vede Mgr. Zuzana 

Korandová. Práce je psaná v oboru Speciální pedagogika (N SPPG) při Pedagogické fakultě 

Univerzity Karlovy v Praze. 

 

Cílem rozhovoru je analyzovat názory a postoje dotazovaných, které se týkají tématu práce. 

 

V diplomové práci budou náhradou za skutečná jména osob použita jména smyšlená.  

 

Souhlasím s poskytnutím rozhovoru Barboře Hálové pro účely výše popsaného projektu. 

 

 

V: 

Dne: 

 

Podpis:       Podpis výzkumníka: 

        Barbora Hálová 



 

 

Příloha 2 – Rozhovor – otázky 

 

Otázky výzkumného šetření: 

1. Jaký je váš věk, nejvyšší dosažené vzdělání, zaměstnání 

a diagnostikované onemocnění? 

Jak NKS ovlivňuje komunikaci a socializaci daného člověka? 

2. Jakou NKS máte diagnostikovanou (jakou NKS máte)? 

3. Jak vnímáte své komunikační schopnosti a dovednosti?  

4. Jak často se pohybujete v přítomnosti dalších osob? Jak často se 

jedná o osoby, které neznáte/ony neznají vás? 

5. Pozorujete rozdíl při komunikaci se známou osobou a cizím 

člověkem? V čem se situace liší? 

6. Cítíte se někdy omezováni kvůli NKS? Jak toto omezování vypadá? 

Jak ho vnímáte? 

7. Setkáváte se někdy vyloženě s odmítnutím? Jak často se s ním 

případně setkáváte? 

8. Cítíte se někdy omezováni v navazování kontaktů s jinými lidmi?  

Čím se nejčastěji vyznačují situace, kdy dochází k problémům při/v komunikaci? 

9. V jakých situacích dochází nejčastěji k problémům? Co je zdrojem 

těchto problémů? 

10. Jak vnímáte takové situace? Jaké pocity ve vás vzbuzují? 

11. Jak na takové situace reagujete? 

Jak NKS ovlivňuje motivaci člověka k další komunikaci?  

12. Co vás motivuje ke komunikaci? 

13. Ovlivňují výše zmíněné situace vaši motivaci k další komunikaci? 

Jak ji ovlivňují? 

14. Necháváte za sebe někdy hovořit někoho jiného (asistent, rodina 

apod.)? V jakých situacích za sebe necháte hovořit další osobu? 

Proč? 



 

 

15. Setkáváte se s dalšími osobami se stejným typem NKS? Jaké 

podobné situace prožívají ony? 

  



 

 

Příloha 3 – Rozhovor – přepis 

 

Respondent: Ž2 

Datum rozhovoru: 26. 3. 2021 

Délka rozhovoru: 44 minut 

(T = tazatel) 

 

T: Jaký je tvůj věk, nejvyšší dosažené vzdělání, zaměstnání a diagnostikované onemocnění? 

34 let; VŠ (Mgr. – Veřejná a sociální politika); content manager; spastický kvadruparetický 

typ MO 

T: Jak NKS ovlivňuje tvou komunikaci a socializaci? Jakou NKS máš diagnostikovanou 

(jakou NKS máš)?  

Když jsem byla malá, tak se s tím nikdo nezabýval, takže mi to nikdo nikdy 

nediagnostikoval, ale samozřejmě že dysartrii mám. (smích) Přitom ten komunikační 

handicap je skoro stejně důležitej, jako ta chůze… 

T: A oni se řečí tedy nezabývali tenkrát vůbec, když jsi byla malá? 

Chodila jsem na nějakou logopedii, ale nic zvláštního jsem nedělala. 

T: Jak vnímáš své komunikační schopnosti a dovednosti?  

(smích) Já nevím jako… Nevím, co na to mám říct. Asi v tý sociální bublině, ve který se 

majoritně pohybuju, to vlastně až takovej limit není. Že se pohybuju v bublině, kde vědí, že 

když má někdo dysartrii, tak nemusí bejt mentálně postiženej. Nebo se snaží komunikovat 

na tý dospělý úrovni a samozřejmě když byly fáze někde mimo tohle bublinu, tak je to 

náročný. Jako mimo Prahu je to náročnější. A jak se pohybuju venku v prostředí, tak jsem 

se naučila ovládat ten hlas, takže když chci, tak dokážu komunikovat celkem dobře. Že jako 

těch situacích, kdy na mě někdo kouká jako „WTF?“, tak těch už je hrozně málo. Ale jako 

pamatuju si třeba z puberty, že to bylo daleko častější. 



 

 

T: Jak často se pohybuješ ve společnosti/v přítomnosti dalších osob? Jak často se jedná 

o osoby, které neznáš/oni neznají tebe? 

Jako teď hodně málo, ale tím, že pracuju, tak se pohybuju vlastně docela hodně mezi lidma, 

který mi… ne! Vlastně to tě bude zajímat. Během týhle doby jsou pro mě složitější 

videohovory. Když je to hovor, s někým, kdo mě zná, jako ty nebo moji kolegové, tak si 

myslím, že to není takovej problém, ale párkrát jsem callovala s někým, kdo mě moc nezná, 

a to je pro mě fakt náročný. Že tam, když je to naživo, tak i když ti ten člověk nerozumí, tak 

to můžeš ovlivnit nějak jako neverbální komunikací a je to v pohodě. Ale přes ten počítač je 

to daleko horší. 

T: A je to horší, i když máš zapnutou kameru? 

Jo… je to prostě horší a bez kamery to je úplně tragický. 

T: A takže když není tato situace a ty ses potkávala s novými lidmi mimo práci, tak to bylo 

v pořádku? 

No znáš to… to jsou úplně výjimky. Někdo mi rozumí okamžitě, někomu to trochu trvá. Je 

to různý, ale tím, že pracuju ve skvělým týmu, kde to vlastně vůbec neřeší. 

T: Pozoruješ rozdíl při komunikaci se známou osobou a cizím člověkem? V čem se situace 

liší? 

Jo, to určitě. Jakoby každý setkání s někým cizím, je pro mě trochu výzva. Že toho člověka 

musím přesvědčit, že mám co říct, že mě musí jen víc poslouchat. 

T: Cítíš se někdy omezovaná kvůli NKS? Jak toto omezování vypadá/jak ho vnímáš? 

To minimálně, to jsou spíš výjimky a lidi, co fakt nechtějí. Třeba lékaři komunikují s tím 

asistentem a vlastně si nechtějí dělat problémy. Mně se to fakt stalo, třeba když to vezmu, 

tak tři roky zpátky. Jak se mi to teď děje fakt málo, tak jsem z toho vždycky pak v šoku, že 

už jsem ztratila takovou tu dovednost toho přesvědčování. Mě to tak jako zaskočí vždycky. 

Mě to vlastně tak jako zaskočí vždycky. (smích) A věc jediná, která je komplikace v Praze, 

je u Vietnamců nebo u Turků, když si objednávám jídlo, tak to musí překládat ta asistentka. 

A taky je problém po telefonu někdy, no… Ale teď mi nedávno volala paní z hygieny, a to 

bylo v pohodě. 



 

 

T: Setkáváš se někdy vyloženě s odmítnutím? Případně jak často? 

Jakože by fakt někdo odešel? 

T: Třeba… nebo že jsi někde byla s někým a ten daný člověk komunikoval s tou osobou, co 

tam byla s tebou. Cokoli tě napadne. 

Tak jako někdy se mi to určitě stalo, ale asi když jsem byla v pubertě nebo něco. Taky záleží 

na tom se naučit jako se prosadit, že se nejedná jenom o tu komunikaci verbální, ale spíš 

celkovou… Jít do toho s tím, že nepřipouštíš nějakou jinou verzi. 

T: Takže dřív to bylo podle tebe spíš tím, že ses neuměla prosadit? 

No… a taky teda ale lidi, co mě znají dlouho mi říkají, že mluvím postupem času líp a líp. 

Já sama nevím, protože se neslyším, ale… prej jo. (smích) 

T: Cítíš/cítila jsi se někdy omezena v navazování kontaktů s jinými lidmi? 

To myslím, že funguje tak, že ty lidi k tomu nejdou naproti, nebo že se tomu setkání úplně 

vyhnou, to se samozřejmě taky děje.  

T: Čím se nejčastěji vyznačují situace, kdy dochází k problémům při/v komunikaci? 

V jakých komunikačních situacích dochází nejčastěji k problémům? Co je zdrojem těchto 

problémů? 

Jak jsem říkala, tak u těch, co nejsou rodilý mluvčí nebo u lidí a u profesí, který jako spěchají. 

Že prostě když máš uhoněnýho lékaře nebo paní na úřadě, která má plnou čekárnu, tak…  

T: Takže myslíš, že problémem je nedostatek času nebo trpělivosti? 

To taky, ale hlavně malá osvěta. I když se to za posledních 15 let zlepšilo, tak pořád myslím, 

že jsou lidi, který mají pocit, že člověk na vozíku je nějaká smutná zakletá bytost. A ta 

samotná konfrontace s tím fenoménem toho postižení je pro ně nepříjemná. Nebo si asi 

říkají, co by asi dělali oni v mým případě a jaká by to byla katastrofa. To jsem nedávno četla 

v nějaké diskuze, že by se jako radši někdo zabil, než byl postižený. A psal to vysokoškolák, 

to mě šokovalo. Takže si myslím, že tam nejde ani moc o tu samotnou dysartrii, ale prostě 

hrůzu z toho postižení a co se člověku jako může stát. Nebo takhle si to nějak interpretuju… 

 



 

 

T: Jak vnímáš takové situace? Jaké pocity v tobě vzbuzují? 

Je to nepříjemný, vyvolává to… marnost. Ale tím, jak se mi to teď stává fakt minimálně, tak 

jsem z toho v šoku, jakože fakt „WTF“. Ale jako to tam samozřejmě nebylo, když se mi to 

stávalo častěji, tak jsem na to byla zvyklá. 

T: Jak na takové situace reaguješ? 

Jak kdy, záleží. Když vidím, že je tam ten potenciál, tak se snažím to zopakovat, někdy 

poprosím asistenta, teda asistentku. Ale někdy se na to vykašlu. 

Ale tím, jak se pohybuju mezi hodně novýma lidma, tak vlastně… už to umím nastavit tu 

situaci tak, aby to fungovalo, že třeba minulý rok jsme s kolegyní školily asi 30 lidi v ČT 

a bylo to jako hodně intenzivní a ona ta kolegyně si mě pozvala proto, že věděla, že umím 

zlomit ten ostych nebo jako to vnímání těch lidí… A my jsme je měly asi po sedmi skupinách 

a vlastě se mi to až na půlku jedný skupiny podařilo. Bylo to hodně náročný, ale povedlo se. 

Byli to ajťáci, takže nikdo nějakej moc sociální to nebyl. 

T: Jak NKS ovlivňuje motivaci člověka k další komunikaci? Co tě motivuje ke komunikaci? 

Prostě se potřebuješ s tím člověkem domluvit, ať už je to lékař nebo někdo na úřadě, tak 

prostě nemůžeš odejít a jako čau. A někdy jsou to zajímavý lidi a mě to zajímá, tak s nimi 

chci komunikovat prostě. 

T: Ovlivňují výše zmíněné situace tvou motivaci k další komunikaci? Jak? 

Vnímám to na sobě, že když se teda výjimečně stane takový to neporozumění, který je 

k tomu ještě provázený tou infantilizací, tak mě to jako zklame, že pak je to složitý… Ale já 

to mám vždycky tak půl dne a pak na to zapomenu. No… 

T: Necháváš za sebe někdy hovořit někoho jiného (asistent, rodinný příslušník)? V jakých 

situacích za sebe necháváš hovořit další osobu? Proč? 

No… zejména u těch jako Vietnamců nebo Turků a občas u nějakýho blbýho uspořádání. 

Když je okýnko vysoký 1,6 metru, tak já jako… A teď jak se vlastně nosí ty respirátory, tak 

je to ještě daleko horší to porozumění. Jsem koukala, že někdy si nerozumí ani dva normální 

lidi, tak to nechávám taky mluvit asistentku. Třeba v X, kam teď chodím nakupovat je pult 

s obrovským plexisklem. A mně se ta prodavačka za sklem totálně leskne, já se lesknu. To 



 

 

pak prosím asistenta. Protože to nedávám bojovat každej den u šunky, jenom proto abych 

dokázala, že jsem samostatná. 

T: Setkáváš se s dalšími osobami se stejným typem NKS? Jak podobné situace prožívají oni? 

Jako záleží na velikosti tý dysartrie. Já se teď pohybuju kolem organizace X a tam je 

obrovská škála těch dysartrií. A prostě mám dojem, že jako spousta těch asistentů to 

u spousty lidí nevnímá, ale pak je tam jeden kluk na vozíku s obrovskou dysartrií a tomu 

nerozumí ani ti nejzkušenější. A je to vlastně hrozně smutný, když vidím, jak ho to frustruje. 

A chápu to, že se snaží někomu něco říct, ale většinou to končí tak, že jsou z toho vlastně 

oba unavený a vlastně se to ty lidi nedozvědí, co chtěl říct. Takže to mi přijde fakt smutný… 

T: A takže jak on komunikuje, když mu nikdo nerozumí? 

Hele fakt blbě. 

T: A on využívá AAK nebo něco? 

Právě že ne. Komunikuje normálně nakonec. Je mu přes 20 let. Já to vůbec nechápu. Třeba 

jinej klient měl ten povídací tablet, kam to napsal a ono to mluvilo, ale tenhle to nemá. Prostě 

komunikace s někým novým… no. Jakože když on něco zopakuje třikrát, tak to není tak 

hrozný, tak tomu zkušenej člověk rozumí, ale lidi, který ho moc neznaj, maj problém. A pak 

ho poslali něco studovat, aby ho motivovali ke komunikaci, tak ho poslali na učňák na 

zahrádkáře. To je asi tak absurdní, jako kdybych já dělala zahradnici. Nechápu. 

A vlastně ještě jedna věc, co by tě mohla zajímat. Když mluvím, tak prskám. Já teda moc 

neslintám, ale občas se mi to stane. A to je vlastně při tý komunikaci hrozně nepříjemný. Jak 

společensky, tak je to i nehezký. A vlastně s tím nemůžu nic dělat, tak je to pro mě složitý 

se s tím nějak srovnat. 

T: A kvůli tomu ses někdy setkala s odmítnutím? 

Ne… S tím mám problém já. (smích) Ale je to nepříjemný, když komunikuješ s nějakým 

klukem nebo tak… 

T: A přemýšlíš nad tím hodně? 

Asi jo. Ale vlastně tím, že je pro mě tohle i ta komunikace náročná, tak jsem se musela naučit 

spoustu verbálních mechanismů, že to umím zlehčit, okomentovat. Vlastně i nějakých 



 

 

neverbálních, třeba se usmát a tak. A někdy vlastně, když mluvím, tak často hodnotím, jak 

to probíhá a jestli to je v pohodě. 


