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Abstrakt 

Název práce: Vliv skupinové terapie na reedukaci koktavosti 

Cíle práce: Ověření hypotéz o kladném působení skupinových terapií při reedukaci 

balbuties především na symptom psychické tenze. 

Metoda: Pro výzkum byli vybráni 4 probandi s diagnózou F98.5 Balbuties - koktavost 

(dva v předškolním věku a dva ve školním věku). Docházka na terapeutické skupiny 

trvala 3 měsíce vždy jedenkrát týdně. Před zahájením a po ukončení terapeutických 

skupin bylo provedeno testování. Testy prováděla klinická logopedka s využitím 

Materiálů pro komplexní diagnostiku koktavosti (Lechta, 2004). Z těchto materiálů byl 

využit Balbutiogram (pro předškolní a školní věk) pro zhodnocení kvantity dysfluencí a 

dotazníky psychické tenze (pro předškolní a školní věk). 

Výsledky: Z výsledků vyplynulo, že skupinová terapie má pozitivní účinky u obou 

věkových skupin probandů. Závěrečné testy prokázaly zlepšení v oblasti kvantity 

dysfluencí i v oblasti psychické tenze. 

Klíčová slova: komunikace, narušená komunikační schopnost, koktavost, psychická 

tenze, terapie, reedukace 



Abstract 

Theme: In:fluence of group therapy on re-education of stammer 

Targets: Verification of hypothesis of positive in:fluence of group therapy on re

education ofstammer (balbuties), above all on the symptom ofpsychical tension. 

Method: Four children with diagnosis F98.5 Balbuties (stammer) took part in aur 

research. Two children were at the pre-school age and another two children were of 

school age. All children were attending therapy for three months, once per week. Before 

and after the therapy all children were tested at clinicallogopaedia department using the 

"Material for complex diagnosis of stammer" (author: Lechta). From this literature 

"balbutiographs" and respective questionnaires for pre-school age and school-age were 

used to determine and evaluate quantity of disfluencies and psychical tension (for pre

school and for school age). 

Results: The results showed that group therapy has positive influence on children of 

both pre-school and school age. The final test proveď improvement at disfluency 

quantity and psychical tension. 

Keywords: communication, affected communication ability, stammer, psychical 

tension, therapy, re-education 
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I. ÚVOD 

Od roku 2005 jsem pracovala jako asistentka v soukromé ambulanci klinické 

logopedky. Zpočátku byla náplní mé práce administrativa spojená s chodem ambulance. 

Postupem času jsem praxí a studiem začala sbírat zkušenosti a vědomosti a má práce se 

rozšířila o vedení terapeutických skupin pod dohledem zaměstnavatelky. Tuto 

ambulanci navštěvovali pacienti všech věkových kategorií s diagnózami např. dyslálie, 

opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie, balbuties (koktavost), tumultus sermonis 

(breptavost), elektivní mutismus, mentální retardace, poruchy autistického spektra, 

afázie, palatolálie aj. 

Diagnóza koktavost mne zaujala již na počátku mé skoro tříleté praxe v ambulanci. 

Koktavost je velmi komplikovaná a závažná porucha komunikační schopnosti. Zasahuje 

nejen oblast produkce řeči, ale také má nepříznivý dopad na oblast psychiky jedince, na 

jeho zařazení v příslušné sociální skupině (rodina, škola, zaměstnáni). Její příčiny jsou 

současné medicíně neznámé, prognóza vždy nejasná a terapie velmi zdlouhavá, často 

celoživotní. V průběhu nemoci se střídají období remise (přechodné vymizení příznaků) 

a recidivy (návratu nemoci). Koktavost se nejčastěji projeví již v dětském věku, 

v současné době jí trpí 4-5% dětí a častěji muži. Péče o pacienty s balbuties probíhá 

většinou ambulantně jako individuální terapie, dále je možné zajistit pro pacienty 

reedukační pobyt na specializovaných lůžkových odděleních. 

Má zaměstnavatelka po domluvě s rodiči dětí zavedla terapeutické skupiny pro několik 

diagnóz ve své ambulanci a to jedna hodina jedenkrát týdně. Skupiny bohužel nejsou 

hrazeny zdravotními pojišťovnami a proto byly výhradně v režii rodičů. Děti 

s diagnózou balbuties byly rozděleny dle věku na předškolní a školní a od toho se také 

odvíjela náplň jednotlivých skupin. Dle mého názoru jsou terapeutické skupiny pro děti, 

ale i dospělé klienty s koktavostí velmi prospěšné a právě to bude předmětem výzkumu 

na malém vzorku probandů v této bakalářské práci. 
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II. POJMY 

Logopedie 

Logo = slovo pedie = výchova logopedie = výchova řeči 

= "nelékařský obor ve zdravotnictví (klinická logopedie), který se zabývá fyziologií a 

patologií komunikace lidskou řečí, tedy rozvojem řeči, výzkumem, diagnostikou, terapií, 

prevencí. 

= ve školství se jedná o obor speciální pedagogiky, který se zabývá výchovou a 

vzděláním osob s poruchami komunikace. " 

(Dvořák, 1998, str. 95) 

Logopedická péče probíhá v institucích: 

Státních nemocnice, polikliniky, lázně, léčebny 

Nestátních 

Soukromých 

Komunikace 

církevní, městské, okresní 

privátní praxe logopedů ve zdravotnictví 

= ,,přenos různých informačních obsahů pomocí pomocí rit.zných komunikačních 

systémů zejména prostřednictvím jazyka, výměna informací, sdělování a dorozumívání, 

realizuje se ve 3 hlavníchformách:mluvené, psané, ukazované." 

(Dvořák, 1998, str. 85) 

= "spojení, přenos, sdělování, výměna informací, veřejná doprava, dopravní cesta. " 

(Kol. autorů a konzultantů Encyklopedického domu, 2002, s. 180) 

Pro tuto problematiku pomineme veřejnou dopravu a dopravní cestu a zaměříme se 

na sdělování, výměnu a přijímání informací. Ta může probíhat dvěma způsoby -

verbálně a neverbálně. 
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Verbální komunikace = specifická lidská schopnost, jedná se dorozumívání slovy 

v mluveném či psaném projevu. 

Neverbální komunikace = používání mimiky obličeje, postojů a gest celého těla 

k doplnění či náhradě komunikace verbální. Mezi neverbální komunikaci lze zařadit 

i náhradní komunikační systémy jako jsou obrázkové komunikační systémy 

(Piktogramy, VOKS, Makaton) či znaková řeč neslyšících. 

Narušená komunikační schopnost (NKS) 

"Komunikační schopnost člověka je narušena tehdy, když některá rovina jeho 

jazykových projevů (případně několik rovin současně) působí interferenčně vzhledem 

ke komunikačnímu záměru. " 

(Lechta, 2003, s. 17) 

NKS se projevuje v narušení zvukové stránky řeči (např. poruchy plynulosti řeči, tempa 

řeči, výslovnosti aj.), gramatiky a obsahu řeči verbální, ale zasahuje i řeč neverbální 

("řeč těla" - gesta, mimiku). Dále se projevuje i v rovině sociální a to v uplatnění 

komunikace v různých sociálních situacích. Vzhledem k širokému spektru oblastí, které 

mohou být narušenou komunikační schopností ovlivněny, vyžaduje její náprava 

multiooboroyou spolupráci. Výstižně to osvětluje následující schéma. 
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Obrázek č. 1: Vztahy oborů vstupujících do oblasti narušené komunikační schopnosti 

PEDAGOGIKA 

speciální pedagogika 

logopedie 

MEDICÍNA 

neurologie, psychiatrie, foniatrie, fonetika 

....-----:> PORUCHY <~ JAZYKOVĚDA 
KOMUNIKACE fonetika 

PSYCHOLOGIE 

neuropsychologie, psychoterapie 

lingvistika 

psycholingvistika 

(N eubauer, 1997, s. 9) 

Terapie = "léčba, léčení, léčebný postup, terapeutika". 

(Kol. autorů a konzultantů Encyklopedického domu, 2002, s. 337) 

Terapii obecně chápeme jako způsob odborného a cíleného jednání člověka (odborníka) 

s člověkem (pacientem), které směřuje k odstranění nebo alespoň zmírnění potíží, 

ke zlepšení stavu jeho organismu či psychiky. 

Reedukace = "využití metod speciální pedagogiky při úpravě narušených funkcí 

(sluchu, zraku, řeči, řeči, pohybových a rozumových schopností). " 

(Kol. autorů a konzultantů Encyklopedického domu, 2002, s. 286) 

Muzikoterapie = "léčení hudbou, pomocná psychoterapeutická metoda. " 

(Dvořák, 1998, str. 105) 

Arteterapie = "terapeutická metoda, využívající umění (hlavně kreslení a malířské 
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projevy) pro léčebné účely. V širším smyslu (kulturní terpie) zahrnuje uplatňování 

různých uměleckých prostředků v léčbě (hudba, dramatizace atd.). " 

(Dvořák, 1998, str. 22) 

Vývojová dysfázie 

= "specificky narušený vývoj řeči, projevující se ztíženou schopností nebo neschopností 

naučit se verbálně komunikovat, i když podmínky pro rozvoj řeči jsou přiměřené. " 

(Dvořák, 1998, str. 44) 

= "má typický klinický obraz s opožděným a aberantním vývojem řeči, kdy je přítomen 

deficit v rozumění řeči různého stupně (porucha fonematického sluchu, porucha 

zpracování řečového signálu, porucha krátkodobé paměti, integrační a asociační 

problémy), takže se u těžších forem vývojové dysfázie hovoří o poruchách centrálního 

sluchového zpracování. " 

(Dlouhá, 2003, str. 93) 
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III. KOKTAVOST 

"Jde o syndrom komplexního narušení koordinace orgánů participujících na mluvení, 

který se nejnápadněji projevuje charakteristickými nedobrovolnými specifickými 

pauzami narušujícími plynulost procesu mluvení a tím působícími rušivě 

na komunikační záměr. Je to multifaktoriální, dynamický a variabilní syndrom NKS 

se složitou symptomatickou, která je často důsledkem několika parciálních, vzájemně 

se prolínajících, navazujících a/nebo recipročně i souhrnně reagujících příčin. " 

(Lechta 2004, s.16) 

1. Historie 

Koktavost provází lidstvo pravděpodobně od počátku verbální komunikace. První 

písemné zmínky o koktavosti pochází již z období dva tisíce let před naším 

letopočtem. Dokonce byl objeven egyptský hieroglyf pro koktavého člověka. Otázkou 

jak léčit koktavost se zabýval již Hippokrates v 5.-4. století před naším letopočtem. 

Také slavný řecký filosof Aristoteles hledal odpověď na otázku příčin vzniku 

koktavosti. Po celé věky lidstvo hledá účinnou terapii koktavosti. Mezi terapeutické 

postupy v historii patřilo stěhování do teplých oblastí, pití vína, řečová a dechová 

cvičení, leptání pokožky a dokonce i chirurgické zákroky v dutině ústní či na jazyku. 

V 18. a 19. století lze zachytit počátky organizované péče o osoby s narušenou 

komunikační schopností. V roce 1825 byla v New Yorku založena škola pro balbutiky 

s propracovanou metodou reedukace. V současné době je péče o lidi s balbuties 

týmovou prací. Základní tým tvoří lékař se specializací foniatr, klinický psycholog, 

klinický logoped, který vede rehabilitaci. 
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2. Etiopatogeneze koktavosti 

V etiologii koktavosti jsou již po celá staletí velké otazníky. Do současné doby nebyl 

problém možných příčin koktavosti vyřešen. Nejčastěji se jako příčiny koktavosti uvádí: 

- Dědičnost (některé prameny uvádí 40-60% pravděpodobnost, jiné hovoří pouze 

o dědičnosti dispozice ke koktavosti). 

- Sociální prostředí (nepříznivé neurotizující prostředí v rodině, škole, zaměstnání může 

být faktorem, který fixuje koktavost). 

- Napodobování (v současné době se již od této příčiny upouští). 

- Psychické faktory (strach, zážitek z leknutí, koktavost jako projev neurózy, potřeby 

na sebe upozornit). Mohou být nejen příčinou, ale i možným spouštěcím mechanismem. 

- Orgánové příčiny (v oblastech řídících center mozku, v řečových orgánech). 

- Poruchy metabolismu 

- Narušení sluchové zpětné vazby 

- Dyskoordinace mozkových hemisfér 

Možných příčin koktavosti existuje velké množství, odborníci se často přiklánějí 

k jejich prolínání. Koktavost se tedy může projevit na základě působení vnější nebo 

vnitřní příčiny při vrozené dispozici, za účasti psychické složky osobnosti jedince 

a vlivu prostředí. 

"Na vzniku koktavosti totiž participují v podstatě tři (vzájemně se prolínající) skupiny 

etiologických faktorů: 

• dispoziční činitele 

• orgánové odchylky (ve smyslu mozkových patomechanismu) 

• patopsychosociální vlivy" 

(Lechta, 2004, str. 53) 

I přes velké úsilí mnoha odborníků není stále určena přesná příčina koktavosti a proto 

je její terapie symptomatická, tedy jsou léčeny jen příznaky a nikoliv příčina. Ohledně 

prognózy této narušené komunikační schopnosti se nelze také konkrétně vyjádřit. Jedná 
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se o problém úzce individuální. Velmi často dochází k recidivám nebo dokonce někteří 

pacienti jsou zcela rezistentní na jakoukoliv známou terapii. V současné době je 

zdůrazňována potřeba časné diagnostiky již v předškolním věku a zahájení terapie co 

nejdříve od určení diagnózy. Včasná diagnostika zvyšuje šanci na maximálně možnou 

reedukaci koktavosti, aby se předešlo její fixaci a přechodu do chronicity. U vysokého 

procenta chronických balbutiků se první projevy koktavosti objevují již v předškolním 

věku. V následující tabulce je uvedeno rozdělení typů koktavosti dle Lechty. Lechta 

hodnotí přítomnost a míru prolínání 3 základních symptomů koktavosti ( dysfluence, 

nadměrná námaha a psychická tenze) v různé míře a věk balbutika. 

Obrázek č. 2: Geneze koktavosti 

dysfluence nadměrná námaha psychická tenze 

Vývojová dysfluence, 3-4r. 
vsuvky, slovní repetice, Žádné nápadné projevy. Žádné projevy. 
opravy vět. 

Incipientní kokt., 5-7r. Nepřirozená artikulace, Netrpělivost, občas 

Prolongace, opakování částí vegetativní příznaky, znaky uvědomění si potíží, 
slov, sporadický výskyt- svalového napětí, někdy ustupující zrakový kontakt, 
období fluentní řeči. narušené koverbální nejasné pocity frustrace. 

chování. 

Fixovaná kokt., 7-13r. Bloky, napětí, zápolení se Rozpaky, vyhýbavé 
Převaha prolongací a slovy, narušené koverbální chování, situační strach. 
repetic hlásek. chování. 

Chronická k., 14r.a více Prodlužování bloků spolu s Logofobie, únikové reakce a 
N ávyk příznaků. tremorem rtů, sanice apod. vyhýbavé chování, silné 

pocity frustrace a obav z 
komunikace. 

(Lechta, 2004, s. 64) 

17 



2.1 Psychická tenze 

Psychickou tenzi lze charakterizovat jako vnitřrú psychickou nepohodu či dyskomfort, 

napětí, strach, nepříjemnou obavu. Za určitých okolností, jako jsou negativní 

zkušenosti, nepříznivá prognóza apod., může psychická tenze vyústit až v logofobii. 

Logofobii nelze chápat jen jako prostý strach z řeči. Je to složitý problém projevující se 

ostychem až neurotickými a depresivními stavy. Zajímavé je, že její projevy nemusí být 

v přímém poměru s fluencí či dysfluencí projevu jedince s balbuties. Logofobie 

balbutika bývá větší překážkou v mluveném projevu než sama dysfluence v řeči. 

Koktající lidé mají často zkreslené vnímání času při předávání informací. Tato hodnota 

se nazývá percepční úzus komunikace (PÚK), lze jej vyjádřit vzorcem: 

PÚK = suma inf I t 

Tedy PÚK odpovídá poměru předaných informací za časovou jednotku. Balbutici se 

mylně domnívají, že mluví příliš dlouho ( i když tomu tak ve skutečnosti není) a že 

osoba, která s nimi vede rozhovor nemůže mít dostatek trpělivosti do dokončení jejich 

projevu. Toto zkreslené vnímání často ještě prohlubuje psychickou tenzi a dochází 

ke zhoršení plynulosti řeči. 

Psychická tenze se, ale neprojevuje jen na vnitřních pocitech balbutika, ale dochází 

i k jejím vnějším projevům jako je vyhýbavé chování, narušené koverbální chování 

(manipulace s oblečením či předměty, tiky, odkašlávání), nestálost zrakového kontaktu, 

vegetativní projev-y (pocení, zčervenání, zrychlené povrchní dýchání atd.), tremor (rtů, 

rukou). 

2.2 Nadměrná námaha 

Každý člověk při mluvení vynakládá určitou fyzickou námahu. N ámaha vynaložená 
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k řečovému projevu může kolísat dle situace, ve které jsme nuceni mluvní výkon podat 

(např. rozhovor s nadřízeným, projev ve velké místnosti plné cizích lidí, zkouška). 

Při běžné řeči si to ani neuvědomujeme. U balbutiků je zvýšená námaha spojená 

s řečovým projevem patrná vzhledem k vegetetivním příznakům a narušenému 

koverbálnímu chování, které již bylo výše zmíněno. V případě nadměrné námahy může 

narušené koverbální chování působit jako pomoc při uvolnění svalových spasmů 

při řečovém projevu (např. dotýkání se rukou na krku apod.). Nadměrná námaha se 

často zhoršuje při fixování koktavosti. 

2.3 Dysfluence 

Dysfluence jsou neplynulosti v mluveném projevu. V minulosti se terapeuti zaměřovali 

právě jen na tento symptom koktavosti. 

Některé z dysfluencí se vyskytují v řečovém projevu u každého člověka. O balbuties se 

jedná až v případě, že je % dysfluencí vyšší a jsou zastoupeny i další symptomy 

(nadměrná námaha a psychická tenze). Frekvence výskytu dysfluencí je závislá 

na mnoha faktorech souvisejících se stavem psychiky jedince a prostředí. 

K dalším příznakům koktavosti patří např.: poruchy hlasu, poruchy dýchání, poruchy 

rychlosti řeči. 

Odborníci se liší v názoru na projevy koktavosti při čtení a psaní. Někteří balbutici čtou 

plynule, jiní ne. Odchylky v písemném projevu se jeví spíše jako projev specifických 

poruch učení. Mnoho balbutiků má řečový projev plynulý, pokuh mluví-li sami pro 

sebe, sborově recitují nebo zpívají. Myšlení balbutika je plynulé. Číselné údaje se 

u různých autorů a publikací liší. 
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Obrázek č. 3: Inventář dysfluencí podle Shipleye a McAfeea (1998) 

Repetice části slov I slabik - např.: "ba-ba-ba-

basketbal". 

celých slov - kupř.: "kolik je je je ti 

let?". 

slovních zvratů- např.: ,já jsem já 

jsem já jsem byl doma". 

Prolongace hlásek/slabik- kupř.: "pppppojďme 

domů". 

tiché prolongace - namáhavý pokus říci 
slovo, při němž není slyšet zvuk. 

Interjekce hlásek I slabik- např.: "um ... um mám 
problém". 

celých slov- kupř.: "mám, ano, takovýto 
problém". 

slovních zvratů- např.: "mám,ty víš, 
problém". 

Tiché pauzy - např.: já jsem byl (nápadná a nesprávně 
lokalizovaná pauza) v obchodě. 

Přerušovaná slova -kupř.: bylo to nádher-(pauza)-né. 

N ekompletní slovní zvraty - např.: "nevím, jestli si mohu ... pojďme 
domů". 

Opravy -kupř.: "myslím, že půjdeme domů, na 
procházku". 

(Lechta, 2004, s. 75) 
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3. Diagnostika koktavosti 

Moderní balbutologie stále nezná přesné příčiny vzniku koktavosti, proto je diagnostika 

a zvláště terapie symptomatická. Mezi všeobecná pravidla diagnostiky balbuties patří 

komplexnost, důslednost, analýza spontánní komunikace v přirozeném prostředí či 

hodnocení plynulosti řeči v rámci různých komunikačních záměrů. Při diagnostice 

koktavosti jako závažného narušení komunikační schopnosti je nejdůležitější zohlednit 

věk vyšetřovaného jedince. Dělení se provádí na předškolní děti, školní děti a dospělé 

osoby (např. děti předškolního věku při diagnostice nečtou, ale popisují obrázky, čtení 

je určeno starším dětem a dospělým). Od tohoto dělení se také odvíjí použití 

diagnostického materiálu a metodiky. Velmi důležitý je přístup logopeda k pacientovi. 

V rámci vedení rozhovoru nesmí dojít k traumatizaci balbutika. Diagnostika se opírá 

o získávání informací, které souvisí se vznikem a průběhem koktavosti, sleduje 

specifické příznaky v řeči a v neposlední řadě zjišťuje pacientův přístup ke komunikaci, 

úroveň jeho koverbálního chování. Diagnostika probíhá formou řízeného rozhovoru. 

Pokud pacient souhlasí s dokumentací na audio či videozáznam, je třeba vyhodnotit, 

do jaké míry jej toto stresuje. Vhodná diagnostická pomůcka je audiozáznam mluvy 

o samotě pořízený samotným pacientem. To následně umožní rozbor chování balbutika. 

Na diagnostice a terapii koktavosti se podílí lékař-foniatr, klinický logoped, klinický 

psycholog případně neurolog. V nejtěžších případech psychiatr. 

Hodnocení koktavosti 

Ke zhodnocení všech symptomů se využívají hodnotící škály (např. Rileyova škála, 

Kondášova adaptovaná stupnice koktavosti), indexy (např. Index konzistence, Index 

adaptace, Index zlepšení/zhoršení) a koeficienty (např. Randollův-Jehleho koeficient 

koktavosti). Výběr hodnotícího materiálu se liší podle tradice a zvyklostí pracoviště. 

4. Terapie koktavosti 

Předmětem této bakalářské práce není ucelený výčet možných terapií koktavosti, proto 
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níže uvedu jen orientační přehled využívaných terapií při balbuties. Možných terapií 

koktavosti je v současné době velké množství (literatura uvádí až několik stovek). 

Jednotlivé terapie lze rozdělit dle základních prvků na individuální a skupinové. A dále 

na terapie z hlediska metod, z hlediska věku. 

4.1 Terapie z hlediska užívaných metod 

4.1.1 Psychoterapie 

Psychoterapii provádí klinický psycholog, který využívá různé postupy při individuální 

či skupinové terapii. 

Psychofyziologické postupy - užívá se relaxačních metod (autogenní trénink, 

biologické zpětné vazby, celkového uvolnění), hypnosugestivních postupů, systematické 

desenzibilizace k odstranění tělesného a citového napětí u balbutika. 

Behaviorální postupy - využívají řízené nápodoby, nácviku v hypnóze (pokusy 

o přenos fluentní řeči z hypnotického stavu do stavu bez hypnózy), manipulace 

následky. 

Psychodynamické postupy - využívají různé výrazové tělesné, úkolové a tvůrčí 

činnosti, práci s emocemi ve hře. Při práci s dětmi a jejich rodiči se terapie zaměřuje 

na osobní a vztahové problémy dítěte a rodičů. 

Rodinněterapeutické postupy - pracují odděleně i společně s rodiči a dětmi. Zaměřují 

se na uvědomění si a pozYolnou změnu vzájemných postojů a reakcí. Využívají 

sugestivní, relaxační a nebo nácvikové metody u poruch v počátečním stádiu. U poruch 

rozvinutých pak postupy osobně a vztahově zaměřené. Nejčastějším problémem bývají 

přehnané nároky rodičů na dítě. V terapii má jednoznačně přednost citové vyrovnání 

rodičů i dítěte před kvalitou řeči. 

" Sebepoznání, sebevyjádření, sebedůvěra dítěte a vytvoření předpokladů pro účinnou 
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citově expresivní interakci v jeho rodinném prostředí jsou v tomto ohledu jádrem 

psychoterapie koktavosti. " 

(Dětská psychoterapie, 2000, s. 3 85) 

4.1.2 Medikamentózní terapie 

Medikamentózní terapii určuje lékař - foniatr, psychiatr případně neurolog. Medikace 

neovlivňuje přímo koktavost jako takovou, ale u dětí podporuje dozrávání a u dospělých 

posiluje odolnost nervové soustavy. 

4.1.3 Řečový trénink 

Řečový trénink provádí klinický logoped, je základní metodou při péči o balbutiky. 

Na řečový trénink pak navazují nebo se s ním protínají další terapeutické metody. Cílem 

řečových cvičení (dechová, rytmizační, fonační, hlasová, uvolňovací artikulační cvičení, 

cvičení plynulosti mluvy, cvičení mluvních celků, cvičení čtením, asociační cvičení, 

řečnická cvičení, rozhovor) je pod volní kontrolou pacienta navodit správný dechový 

stereotyp a plynulou řeč. Terapie užívané v řečovém tréninku se dělí na represivní 

a expresivní. 

Represivní terapie 

- Potlačují symptomy, učí pacienta záchvatům předcházet. 

- Autoritativně nacvičují nový způsob mluvení. 

- Užívané postupy- relaxace, rytmizace, změna modulačních faktorů, některé technické 

a mechanické pomůcky. 

Expresivní (symptomatologická) terapie 

-Je zaměřen na odstranění logofobie. 
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-Balbutik se učí zvládat příznaky koktavosti do té míry, aby byla přijatelná pro něho 

i jeho okolí - jedná se o tzv. akceptovatelnou koktavost. 

4.1.4 Kombinované metody 

V případě kombinovaných metod terapie koktavosti se jedná o komplexní péči 

v týmové spolupráci odborníků z lékařských i nelékařských oborů. Dle osobnosti 

pacienta se volí kombinace terapií represivních i expresivních. Těchto metod je velmi 

mnoho a jsou v současné době nejpoužívanější. V České republice mezi ně patří např.: 

Komplexní léčba řeči podle Seemana (1955) 

Byla užívána cvičná léčba řeči represivního typu od nácviku základních mluvních 

činností až k řečnickým cvičením. Nácvik probíhal pouze individuálně. Sociální 

kontakty si vytvářel pacient sám až po skončení terapie. Dále byla aplikována 

medikamentózní léčba a tělesná cvičení. Racionální psychoterapie probíhala za účelem 

odstranění strachu z mluvení. Užívaly se postupy jako např.: výcvik vůle k volnímu 

ovládání řečového procesu, úprava denního režimu, dostatek spánku, vyloučení 

stresujících vlivů a silných emocionálních zážitků. 

Komplexní léčba řeči podle Pavlové-Zahálkové (1957) 

Toto byla komplexní terapie, kde převažovali represivní přístupy v kombinaci 

s medikamentózní léčbou, psychoterapií, pedagogickými a logopedickými postupy. 

Byla aplikována klidová léčba s prodlouženým spánkem. 

Komplexní léčba řeči podle Kondáše (1973) 

Jedná se o komplexní léčbu řeči v kombinaci s psychoterapií a logopedickými postupy. 

Základními postupy jsou expresivní metody v kombinaci s autogenním tréninkem. 
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Komplexní léčba řeči podle Sováka (1978) 

V této léčbě je využíváno týmové spolupráce klinického logopeda, lékaře foniatra, 

klinického psychologa a pedagoga. Léčba vychází ze Seemanova komplexního přístupu. 

Užívá represivní přístupy v částečné kombinaci s expresivními, klade důraz na osobnost 

a tvořivou práci terapeuta, respektuje osobnost pacienta. Sovák léčbu posouvá 

i do oblasti sociální s důrazem na úpravu sociálních vztahů pacienta. Pacient je 

postupně zapojován do skupinové terapie. 

Komplexní léčba řeči podle Bubeníčkové (1982, 2001) 

Také využívá týmové spolupráce klinického logopeda, lékaře foniatra, klinického 

psychologa a pedagoga. Vychází ze Sovákovy komplecní léčby. Kombinuje individuální 

i skupinovou terapii, respektuje individuální zvláštnosti balbutika a veškeré postupy 

i výsledky jsou průběžně konzultovány v celém terapeutickém týmu. 

4.1.5 Muzikoterapie 

Muzikoterapii lze rozdělit na aktivní a pasivní. Pasivní nebo-li poslechová 

muzikoterapie spočívá v poslouchání hudby v klidové poloze nebo je možné zároveň 

provádět i jinou činnost (pracovat, malovat atd.). Aktivní muzikoterapii lze provádět 

i s osobami, které nemají příliš rozvinuté vlohy pro hudbu, zpěv či rytmus. Hudební 

hodnota výkonu zde není důležitá, přednostně jsou sledovány terapeutické zájmy. 

Muzikoterapie se provádí jako individuální, skupinová nebo hromadná terapie. 

Muzikoterapie využívá různých prostředků: \nímání hudby, aktivizace pomocí 

hudebních nástrojů, improvizace, kombinace s arteterapií, kombinace s dramatickou 

terapií, využití zpěvu. Jako pomůcky jsou využívány vlastní tělo, hlas, předměty denní 

potřeby, vybavení domácnosti, bicí i smyčcové hudební nástroje atd. 
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4.1.6 Arteterapie 

Název arteterapie je u nás spíše využíván pro označení terapie výtvarnými technikami 

(grafika, malování, kreslení, koláže, modelování, práce se dřevem ... ). Je to uznávaná 

psychoterapeutická metoda, kde není důležité umělecké hledisko při pohledu 

na výsledek činnosti, ale právě proces vytváření díla. Kresba byla a stále je využívána 

jako diagnostická metoda, později i jako terapeutická. Tato metoda má pozitivní vliv 

na psychiku pacienta a jeho sebepoznání. 

"Během výtvarného vyjadřování totiž dochází k mimovolnímu slučování klientových 

vědomých a nevědomých tendencí, jakoby ve zkratce se přitom odehraje totéž, co by si 

psychoterapie omezená na slovní vyjadřování propracovávala delší dobu. " 

(Caseová,Dalleyová, 1995, s. 9) 

4.1.7 Dechová a relaxační cvičení 

Tato cvičení jsou neodmyslitelnou součástí zdravotní tělesné výchovy i v terapii 

balbuties mají své opodstatnění. 

Dechová cvičení 

Význam dechu pro lidský organismus může být metabolický, mechanický, formativní 

a regulační. Pro problematiku balbuties se zaměříme na formativní (jde o vědomé 

ovlivňování všech složek dechu s účinkem na napětí kosterního svalstva) a regulační 

(při dýchání dochází ke změnám v dráždivosti svalů, existuje přímá závislost mezi 

napětím svalstva a nervstva). Tyto účinky dechových cvičení lze využít při ovlivňování 

spasmů vznikajících při dysfluencích. 

Relaxační cvičení 

"Při relaxačních cvičeních jde v podstatě o vědomé, koncentrované a jemné úsilí 

26 



o uvolňování tělesného a duševního napětí. " 

" Prostřednictvím relaxačních cvičení vedeme cvičící k vědomé schopnosti uvolňovat 

úroveň svalového napětí, čímž přispíváme i k ovlivnění psychického napětí. " 

(Hošková, Matoušová, 2005, str. 121) 

Je známo velké množství relaxačních technik. Např. Jacobsonova technika progresivní 

relaxace (založena na nácviku vědomého uvolňování všech částí těla), Schultzův 

autogenní trénink Ge založen na zvládnutí relaxace a koncentrace), Autoregulační 

cvičení (zaměřena na zvýšení odolnosti vůči stresu). 

Dvě výše uvedené citace velmi dobře vystihují podstatu a účinky relaxačních cvičení, 

kterých lze využít i v rámci terapie koktavosti. Při relaxačních cvičeních se zároveň 

uplatňuje terapeutický vliv hudby. Metoda relaxace se prolíná s metodou muzikoterapie. 

Důležité je ještě poznamenat, že dechová a relaxační cvičení nelze striktně oddělovat, 

protože se vzájemně prolínají a na sebe navazují. 

4.2 Terapie z hlediska věku 

U některých terapeutických metod nelze striktně vyhranit, pro který věk jsou určeny. 

Například některé metody pro předškolní věk lze využít i u dětí mladšího školního 

věku. Naopak metody zahrnující schopnost čtení lze využít až od věku, kdy má dítě 

dobře osvojené čtení. Při hledání terapie pro určitého klienta je třeba zohlednit nejen 

jeho věk, ale i jeho schopnosti. 

4.2.1 Předškolní věk 

V předškolním věku je velmi důležité při diagnostice rozlišit vývojové neplynulosti 

a koktavost. Včasné zahájení správné terapie zásadně ovlivňuje prognózu. Mezi metody 
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užívané pro předškolní věk patří například: 

Psychoterapie rodičů ( Novák 1997) 

Tato metoda se snaží pomocí psychoterapie ovlivnit chování rodičů koktavého dítěte. 

Snaží se usměrnit rodiče a ostatní blízké příbuzné v jejich požadavcích na mluvní projev 

dítěte. 

Preventivní terapie (lrwin 1988) 

Principy této metody jsou úvahy, že za vznik koktavosti u dítěte mohou lidé v jeho 

blízkém okolí a nepřiměřený nátlak a stres koktavost zhoršují a fixují. Terapie se 

zaměřuje na odstranění veškerých situací, které na dítě negativně působí a jejich 

postupné záměrné navozování až v době, kdy dysfluence pominou. Důležité je, že 

terapeut všechny situace, které by mohly zapříčinit stres u dítěte, analyzuje s rodiči. 

PROLAM- GM (Cullata a Goldberg, 1995) 

Název této terapie je složeninou počátečních písmen anglických názvů terapeutických 

postupů. V této terapii se jedná o zpomalení tempa řeči, zjednodušení a zkrácení 

užívaných vět v mluvě, před mluvním projevem si dobře rozmyslet, co chci říci, 

odstranění negativ a posílení pozitiv, začít sám sobě důvěřovat. Po nácviku se balbutik 

musí dostat do pozice, že to vše bude činit s co nejmenším úsilím, dojde 

ke zevšeobecnění užívání těchto zásad a hlavně si balbutik vše udrží. 

Tuto metodu na naše podmínky upravili Lechta a Laciková (1998), její úspěšnost ověřili 

na malém vzorku probandů v mateřské škole s poučenými učitelkami. Terapeutické 

metody aplikovali formou řízené hry. Výhodnější je používat tuto metodu v denním 

stacionáři, kde by byl denně přítomen klinický logoped. 

LIDCOMBE program (Onslow a kol.) 

Jedná se o program určený dětem s počínající (incipientni) koktavostí. Cílem terapie je 

plynulá řeč, budovaná pomocí operantního podmiňování. Součástí terapie je trénink 
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rodičů, kdy se terapeut věnuje rodičům a nikoli dítěti. Metoda má dvě etapy. První 

etapou je eliminace koktavosti, kdy rodič reaguje odpovědí na chování dítěte. Druhou 

etapou je upevňování a udržení plynulé řeči. Cílem je přenést efekt terapie 

do každodenních činností. V této terapii je rodič kompetentní osobou, která rozhoduje 

o průběhu terapie. 

4.2.2 Školní věk a adolescence 

Většina terapií je určena pro školní věk, na období adolescence se přímo nezaměřují. 

Puberta a adolescence je věk velmi složitý hlavně v oblasti sebehodnocení. Vzhledem 

k malému sebevědomí a zvýšeným psychickým tenzím u balbutiků obecně, je třeba 

vhodně zvolit metody terapie, motivaci a dbát na osobní přístup terapeuta ke klientovi. 

Česká republika 

Mezi metody tradičně využívané v České republice patří dechová a fonační cvičení, 

uvolňovací artikulační cvičení, navozování plynulosti mluvy, fixace a automatizace 

plynulosti při čtení, asociační cvičení na rozvoj slovní zásoby, řečnická cvičení. 

Originální metodiku zvanou fonograforitmická metoda, využívanou v Čechách, vytvořil 

slovenský vědec Lechta (2002). V Čechách jsou užívané metody určovány osobností 

terapeuta, represivní či expresivní orientací v přístupu k symptomu a jeho 

pedagogickým taktem. 

USA 

V USA určuje terapeutické postupy především psychika balbutika a jeho postoje 

k vlastní řečové komunikaci. Základním požadavkem je mluvit co nejvíce, vyhledávat 

příležitosti k řeči. Komunikace je výzva. 

Řečově-tréninkový program terapie chování (Wendlandt 1979) 

Jedná se o řečový trénink začínající důsledným vnímáním vlastní řeči, postupně se 

rozšiřuje o psychosociální postupy, pokračuje autoterapeutickým programem a končí 

29 



návodem na svépomocnou terapii. 

4.2.3 Dospělost 

V dospělosti se již jedná o chronickou koktavost. U vysokého procenta pacientů se 

dostavují recidivy. Ve světě je užíváno velké množství terapií a přístupů v nejrůznějších 

kombinacích. 

Intervenční program MIDVAS (Van Riper 1973) 

Cílem tohoto programu je změna postoje pacienta k vlastní řeči. Přetváří se projevy 

neplynulosti tak, aby byla pro balbutika samotného přijatelnější. Jedná se o snahu, aby 

balbutik nezápasil s řečí, nepoužíval úhybné manévry a nesnažil se utajit své potíže 

s řečí. 

Programformováníplynulosti (Webster 1979) 

Tento program nemění formu plynulosti, ale redukuje její projevy. Je založen na přísně 

strukturovaném intenzivním režimu. Balbutici jej absolvují po 3 týdny sedm krát týdně, 

deset hodin denně. Program je založen na ovládání tempa řeči, hlasitosti řeči, svalového 

napětí při mluvě. Je uváděna vysoká účinnost této terapie ihned po jejím ukončení. 

Avšak čím déle od konce terapie, tím vyšší procento recidiv. 

Program Va/Mod (Novosel) 

Základními technikami tohoto programu jsou relaxace, autosugesce, aerodynamika 

a biologická zpětná vazba. Program je aplikován celodenně nepřetržitě dvanáct dní, po 

té pacient pokračuje ještě šest týdnů pod kontrolou logopeda. Do terapie jsou zahrnuty 

všechny aspekty mezilidské komunikace z každodenního života. 

Svépomocný program při koktavosti (Fraser 1978) 

Autor tohoto programu vychází z vlastní zkušenosti balbutika. Program obsahuje 
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cvičení, která jsou kombinací logopedických technik a psychologické práce se sebou 

samým. 

Svépomocné skupiny 

Svépomocné skupiny jsou jednou z možností pomoci lidem s různými problémy či 

handicapy. Jedná se o to, že lidé se stejnými potížemi se schází a hovoří o svých 

zkušenostech, zážitcích, pocitech. Své problémy vzájemně sdílí a jejich vlastní zážitek 

může pomoci jinému při zvládání složitých životních situací. 

"Je povzbuzující diskutovat s těmi, kteří vás chápou, protože prošli podobnými potížemi. 

Stejně tak může být prospěšné radit se s jinými koktavými a mluvit s nimi v různých 

sociálních situacích. " 

(Fraser, 2006, s. 125) 

4.2.4 Komplexní diagnostika a terapie koktavosti (Lechta 2004) 

Tomuto souboru jsem záměrně věnovala samostatnou kapitolu na konci přehledu terapií 

podle věku. Jedná se o ucelený soubor materiálů pro komplexní diagnostiku a terapii 

koktavosti, kde je prakticky zpracován postup diagnostiky a terapie pro jednotlivé typy 

koktavosti dle věku (incipientní, fixovaná, chronická). Tento soubor je diagnostickým 

materiálem, který byl použit ve výzkumu, který je předmětem této bakalářské práce. 

Obsahem celého souboru je: 

Příručka pro uživatele, která uvádí do problematiky koktavosti a je koncipována jako 

manuál pro práci s pacienty s jednotlivými typy koktavosti. 

Materiál pro komplexní diagnostiku přesně vede odborníka při diagnostice koktavosti. 

Obsahuje specifické anamnestické údaje, kvantitativní i kvalitativní hodnocení 

dysfluencí, hodnocení nadměrné námahy, psychické tenze a balbutiogram (komplexní 
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záznamový list). Úkoly balbutiogramu jsou zpracovány jednotlivě pro každý typ 

koktavosti (incipientní, fixovaná, chronická) dle věku balbutika. 

Materiál pro komplexní terapii obsahuje tři složky pracovních listů. Obsah a náročnost 

cvičení odpovídá věku a schopnostem osob s koktavostí. Terapeutický materiál obsahuje 

tyto techniky: rytmizaci, základy fonograforytmiky (oblouček, čára), laserové písmo, 

představa psaní, přípravu na komunikační situace a komunikaci v konkrétní situaci. 

Materiál je opět dělen dle typu koktavosti na: 

• Pracovní listy pro terapii incipientní koktavosti jsou určeny dětem předškolního 

věku a dětem mladšího školního věku, které nemají doposud dostatečně 

osvojené čtení. Obsahují text i obrázky (zároveň slouží jako omalovánky). Jako 

motiv je použito putování kouzelnou zemí a je rozděleno do sedmi částí. 

V každé části je zahrnut nácvik jedné techniky. Průběžně jsou zařazována 

dechová a fonační cvičení. 

• Pracovní listy pro terapii fixované koktavosti jsou určeny dětem školního věku, 

které již mají osvojené čtení. Opět je rozdělen do sedmi částí, ve kterých se 

balbutik naučí zvládat postupně výše popsané techniky. Je zde použita 

kombinace krátkého textu a obrázků. 

• Pracovní listy pro terapii chronické koktavosti jsou určeny osobám, které již 

zvládají čtení s porozuměním. Obsah textů je již náročnější a opět je rozdělen do 

sedmi etap ke zvládnutí sedmi výše uvedených technik terapie koktavosti. 

Při použití veškerých postupů a metod při reedukaci koktavosti dochází ke střídavým 

výsledkům. O žádné doposud známé terapii nelze říci, že právě ona je při léčbě 

balbuties účinná. Každý člověk s balbuties potřebuje individuální přístup. Velmi 

důležité je proto vzdělání, zkušenosti a osobnost terapeuta - logopeda. Dále 

mezioborová spolupráce, nutnost konzultovat konkrétní případ s dalšími odborníky. 
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Pokud toto není možné na jednom specializovaném pracovišti, je třeba vytvořit tým 

spolupracujících ambulantních specialistů z oborů foniatrie, klinické logopedie, klinické 

psychologie případně psychiatrie. 

5. Pravidla doporučeného přístupu k balbutikům 

Při kontaktu a práci s osobami, zvláště dětmi, s balbuties je třeba dodržovat pravidla 

vhodného přístupu. Velmi důležitým faktorem je sociální prostředí dítěte. Je třeba aby 

rodinní příslušníci dítěte byli ochotni pracovat nejen s dítětem, ale i sami na sobě, 

na svém chování a přístupu. 

• Dítě je třeba k mluvení kladně a přirozeně motivovat, snažit se, aby se na řeč 

úzkostlivě nesoustředilo. Není vhodné projev dítěte hodnotit jakýmkoliv 

(kladným i záporným) způsobem. Zároveň není správné problém balbuties 

tabuizovat. Dítě musí mít možnost si o svých pocitech a problémech s někým 

pohovořit. 

• Při hovoru s dítětem je třeba udržovat přirozený oční kontakt, žádným způsobem 

nedávat najevo netrpělivost a soustředit se na to "Co" dítě říká. Je třeba nechat 

dítě samostatně dokončit projev, nenapovídat mu a nedokončovat za ně slova. 

Dítě samo dobře ví, co chce říci. 

• Na dítě je třeba mluvit klidným přirozeným tempem (ne zrychleně, ale ani příliš 

pomalu) s měkkými hlasovými počátky a správnou artikulací. 

• Pomoc i pochvalu dítěti je třeba poskytovat nenápadně. Např. tím, že otázka 

bude obsahovat zároveň možnou odpověď k výběru - "Chceš k obědu brambory 

nebo těstoviny?". Jako pochvala postačí úsměv nebo pohlazení. 

• Není vhodné dítě nutit k předvádění řečového projevu před návštěvami, pokud o 

to samo neprojeví zájem. 

• Ve výchově dítěte s balbuties je třeba, aby nároky na něj kladené byly přiměřené 

jeho věku a schopnostem. Dítěti vzhledem k jeho sourozencům nijak 
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neulevovat. Je nutné si všímat jeho vztahů s vrstevníky, ale nijak nezasahovat, 

pokud jsou přiměřené. 

• Je vhodné přiměřeně korigovat dobu strávenou u televize nebo počítače a 

vhodně volit programy, které dítě sleduje. 

• Zvláště vhodné je podporovat dítě v jeho zálibách a zájmech, zvyšovat jeho 

sebedůvěru, posilovat jeho citové vazby. 

• Dítěti pomáhá zavedený přirozený řád a pravidelnost, který zahrnuje jeho 

povinnosti i záliby. 

• S každým dítětem, tím více s balbutikem, je třeba si vyprávět nebo číst pohádky 

(zvláště před spaním vybírat s optimistickým koncem), říkanky, zpívat, hrát 

maňáskové divadlo atd. 

• U dětí s balbuties je nejdůležitější jejich vnitřní pohoda a spokojenost, klid v 

rodině. V terapii je třeba dodržovat pravidelnost, důslednost a soustavnost. 

Upřednostnit vyrovnanost dítěte před dokonalým mluvním projevem. 

• Při vstupu do mateřské nebo základní školy by o přístupu k dítěti s balbuties 

měli být poučeni i učitelé. 
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IV. VLASTNÍ ŠETŘENÍ 

1. Cíl práce 

Cílem práce je zjistit, zda je skupinová terapie přínosem v léčbě balbuties u dětí 

předškolního a školního věku, a odpovědět na otázku, zda dojde po absolvování 

terapeutických skupin ke změnám v procentu dysfluencí v mluvním projevu 

a v psychické tenzi pobandů. 

2. Úkoly práce 

1) nastudovat problematiku koktavosti 

2) zpracovat poznatky v teoretické části 

3) stanovit hypotézy práce 

4) vytvořit metodologii výzkumu 

5) vybrat skupinu probandů 

6) vyšetřit vybrané pro bandy před započetím skupinové terapie 

7) aplikovat skupinovou terapii 

8) vyšetřit vybrané pro bandy po ukončení skupinové terapie 

9) vyhodnotit výsledky 

1 O) zpracovat závěry 
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3. Hypotézy 

Hl Domnívám se, že skupinová terapie nemusí mít přímo vliv na snížení procenta 

dysfluencí v řeči. 

H2 Domnívám se, že skupinová terapie u balbutika bude mít pozitivní vliv především 

na snížení psychické tenze. 

H3 Domnívám se, že skupinová terapie bude mít v globálním hodnocení větší 

účinnost u dětí předškolního věku. 

4. Metodologie výzkumu 

4.1 Pracoviště 

Výzkum probíhal v soukromé ambulanci klinické logopedky Mgr. Ivy Bajtlerové 

v Kolíně. Mgr. Bajtlerová provádí logopedické terapie u diagnóz dyslálie, opožděný 

vývoj řeči, vývojová dysfázie, dysartrie, balbuties (koktavost), tumultus sermonis 

(breptavost), elektivní mutismus, mentální retardace, poruchy autistického spektra, 

afázie, palatolalie, poruch hlasu, poruchy polykání a příjmu potravy, poruchy sluchu atd. 

Dále se Mgr. Bajtlerová zabývá canisterapií, provádí Myofunkční terapii. Ordinace je 

vybavena i přístrojem EEG Biofeedback, který má široké použití např. při odbourávání 

stresu, zvyšování koncentrace pozornosti, omezování projevů poruch pozornosti 

a hyperaktivity. Klienti této ambulance mají možnost navštěvovat terapeutické skupiny 

pro balbutiky, pro předškoláky, pro dysfatiky. O letních prázdninách se klientům nabízí 

možnost týdenních kurzů. 
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4.2 Charakteristika vybraného souboru 

Pro tento výzkum byl vybrán malý vzorek probandů z výše uvedené ambulance. Jednalo 

se o čtyři chlapce, dva předškolního věku a dva školního věku. Všichni chlapci 

navštěvují terapeutické skupiny již delší dobu. Starší chlapci asi dva roky a mladší 

přibližně půl roku. Pro účely tohoto výzkumu byl vybrán jen krátký úsek letošm'ho roku. 

Kritérii pro výběr probandů do výzkumu byla diagnóza F98.5 Koktavost a schopnost 

pravidelné docházky na terapeutické skupiny. 

4.3 Časový harmonogram výzkumu 

• Výzkum probíhal v období od dubna do července 2008. 

• Vyšetření dle zvolených metod bylo prováděno dvakrát, na začátku a na konci 

sledovaného období. 

• Výzkum byl ukončen v červenci 2008. 

• Zpracování dat proběhlo v červenci až srpnu 2008. 

4.4 Vyšetřovací metody 

Vyšetření probandů prováděla klinická logopedka. Při vyšetření na počátku i na konci 

sledovaného období bylo použito diagnostických a hodnotících materiálů z Komplexní 

diagnostiky a terapie koktavosti dle Lechty (2004). Tyto materiály při diagnostice 

sledují: 

Spontánní mluvní projev - vychází z řízeného rozhovoru mezi odborníkem a klientem. 

Rozhovor je základní formou komunikace. Cílem rozhovoru je zjistit kvalitu i kvantitu 

příznaků koktavosti, vztahy v rodině a dalších sociálních prostředích, již v počátku 

diagnostiky uvolnit atmosféru. Rozhovor musí probíhat v klidné a příjemné atmosféře, 
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aby balbutik nebyl neurotizován. Především u dětí útlého věku je vhodné zpočátku 

získat nahrávku spontánního řečového projevu z domácího prostředí. 

Čtení - se využívá v diagnostice osob školm'ho věku a dospělých. Jedná se o čtení 

standardizovaného textu 100 slov, které výpočtem indexu umožňuje při kontrolních 

vyšetřeních zjistit stav zlepšení (viz. příloha č. 2). 

Popis situačních obrázků - je využíván u dětí předškolního věku, které ještě nemají 

osvojené čtení. Dítěti jsou nabídnuty obrázky, které vlastními slovy případně 

s návodnými otázkami popisuje (viz příloha č. 3). 

Balbutiogram (viz. přílohy č. 4, 5, 6)- je vyšetření, které zjišťuje úroveň komunikace v 

různých situacích a zároveň poskytuje dostatek informací pro komplexní diagnostiku. 

Balbutiogram hodnotí: 

- automatické řady, verbální stereotypy (vyjmenování dnů v týdnu, měsíce v roce, počty 

do deseti) 

- reprodukování vět (vyšetřovaný opakuje věty od nejjednodušších ke složitějším, u dětí 

se délka vět přizpůsobuje jejich schopnostem) 

- simultánní řeč (společné odříkávání vět z předchozí úlohy) 

-šepot (balbutik stejné věty šeptá) 

- písničky, říkanky (melodie a rytmus často zredukují dysfluence, jinak lze usuzovat 

na těžký stupeň koktavosti) 

-dokončování neúplných vět (balbutik dokončuje neúplné věty, u dětí se opět přihlíží 

ke schopnostem) 

- čtení, spontánní řeč (využívá se materiálu z předchozích úloh) 

Psychická tenze je testována pomocí 45 otázek v dotazníku u starších dětí a dospělých 

osob (viz. příloha č. 7). Balbutik hodnotí své pocity v různých sociálních situacích 

známkou 1-5. Kdy známka 1 znamená, že vyřešit situaci je pro něj velmi lehké, známka 

2 - lehké, známka 3 - něco mezi, známka 4 těžké a známka 5 velmi těžké. Celkové 
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skóre je suma všech známek a vypočtený koeficient je roven průměrné známce. 

Pro předškolní děti se využívá kratšího testu a obrázků, které představují různé sociální 

situace (viz. příloha č. 8). Dítě verbálně odpovídá, jak se v těchto situacích cítí. Místo 

verbální odpovědi lze využít i obrázků s obličeji (tzv. "Šklebíků"), které vyjadřují 

dobrou, špatnou a neutrální náladu (viz. příloha č. 9). Obličeje jsou hodnoceny 

známkami 1-3. Celkové skóre odpovídá součtu všech známek a vypočtený koeficient 

průměru známek. 

V tomto výzkumu bude hodnocení psychické tenze jen kvantitativní bez ohledu na to, 

ve kterých situacích došlo ke změnám. 

4.5 Způsob vyhodnocení 

Použité materiály lze zahrnout jak do kvantitativní, tak do kvalitativní metodologie. 

Výsledky byly zpracovány pomocí níže uvedených vzorců a vyhodnoceny v tabulkové 

i grafické formě. 

Vzorec k výpočtu procenta dysjluencí: 

suma dysfluencí 

Procento dysjluencí = _________ _ 

počet slov 

Vzorec k výpočtu indexu zhoršení/zlepšení: 

suma dysfluencí 

při kontrolním vyšetření 

Index zlepšení /zhoršení = ________________ _ 

suma dysfluencí 

při předcházejícím vyšetření 
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Hodnota vyšší než 1 značí zhoršení od předcházejícího vyšetření. A jestliže se hodnota 

indexu rovná jedné, nedošlo ke změně stavu. Je-li výsledná hodnota indexu menší než 

1, jedná se o zlepšení. Z tohoto vyplývá, že čím nižší hodnota indexu, tím většího 

zlepšení balbutik dosáhl. 

Příklady užitých tabulek: 

Příklad tabulky ke zhodnocení změny průměrného počtu dysfluencí u jednotlivých 

probandů. 

Provane Počáteční hodnota Konečná hodnota Index 
zlei!Šenílzhoršení 

p 

o 
K 

J 

Příklad tabulky ke zhodnocení změn v psychické tenzi u jednotlivých probandů. 

Pro band Počáteční hodnota Konečná hodnota Index 

Celk.skóre Koeficient Celk.skóre Koeficient 
zlei!Šenílzhoršení 

p 

o 
K 

J 

Příklad tabulky ke zhodnocení celkového vlivu skupinové terapie. 

Stav Dysfluence Psychická tenze 

Počet % Počet % 
probandů probandů 

Zlepšení 

beze změn 

Zhoršení 

40 



5. Terapeutické skupiny 

5.1 Příklad terapeutické skupiny pro děti předškolního věku 

• Uvítání a úvod 

V úvodu skupiny předají rodiče děti terapeutovi a ten se s dětmi přivítá. 

• Řečová cvičení 

Prvním cvičením je rozhovor. Každé dítě vypráví zážitky z nejbližší doby. Děti ví, 

že si zpočátku povídáme, mají možnost si doma vyprávění připravit s rodiči. Při 

vyprávění používají balbutici i terapeut pravidla fonograforytmické metody (vyprávění 

je rytmizované, nádech probíhá nosem a hlasová podoba je doprovázena kreslením 

obloučků na papír, později mohou vyťukávat nebo si obloučky jen 

představovat). Příklady cvičení při fonografické metodě: 

- vyťukávání ma-so má-ma 

• • -· 
- obloučkování SO-Ya žába 

lÁJ J...........) 

Rytmizačni cvičeni patří do přípravné etapy, nácvik rytmických struktur různého typu 

s doprovodným pohybem, zejména rukou. Možnosti nácviku jsou různé. Terapeut 

vytleská rytmus a děti jej opakují jednotlivě nebo společně. Vhodné je propojení 

s hudbou, kdy při zpěvu písně se vytleskává její rytmus. Je možné do rytmizace zapojit 

celé tělo (dolní končetiny, hlava, trup). 

Dalším řečnickým cvičenim je schopnost souvisle vypravovat děj odpovídající věku, 

situaci a intelektu. Děti dostanou 4 - 6 obrázků, které složí podle děje a ten vypráví 

vlastními slovy. Postačí 1-2 věty ke každému z obrázků. 
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Důležitý je také rozvoj slovní zásoby. Děti s pomocí obrázků tvoří věty, případně 

vymýšlí co nejvíce přívlastků ("Jaký může být pejsek, talíř, ořech ..... "). 

Cvičení plynulosti mluvy navazuje na nácvik zpomaleného tempa mluvy s využitím 

vázání samohlásek a zvládnutí zejména explosiv jejich tlumenou výslovností. Děti mají 

před sebou nejdříve dva, pak tři i čtyři obrázky. Dítě se nadechne nosem a při výdechu 

vázaně říká, co na obrázcích vidí. Např. kočkaapes, slepiceakohoutakuře .... 

Uvolňovací artikulačnf cvičení patří do základní etapy nácviku, navozování měkkého 

vyslovování souhlásek a souhláskových skupin bez tenze. Taktéž měkké hlasové 

počátky děti nacvičují s pomocí obrázků. 

• Dechová cvičení 

Při nácviku dechových cvičení je třeba děti sprá\ně motivovat. V prvé řadě je třeba 

dohlédnout, aby děti měly volné dýchací cesty (vyčistit nosní dutinu, prázdná ústa bez 

bonbónů či žvýkačky). Nácvik břišního dýchání provádíme v lehu na zádech. Dítě si 

drží na břiše plyšovou hračku, provádí nádech nosem. S nádechem se hračka zvedá a při 

Yýdechu klesá. Motivací může být, že "povozíme hračku ve výtahu". 

Motivací při nácviku hlubokého nádechu nosem je vůně květin, diference vůní v 

domácnosti (hrou poznej koření podle vůně apod.). Nádech by měl trvat asi 3 sekundy. 

Prudký výdech lze provádět do větrníku, balonku. Oblíbenou hrou je foukaný fotbal 

nebo slalom mezi kostkami ze stavebnice. Foukat lze do lehkého míčku, kuličky 

z papíru, do kousku polystyrenu. 

Pomalý a dlouhý výdech nacvičíme foukáním do peříčka. Úkolem je udržet peříčko co 

nejdéle ve vzduchu. Další oblíbenou pomůckou k nácviku dlouhého výdechu je 

bublifuk. 

• Hlasová cvičení, fonace vokálů 

Nejméně náročná pro toto cvičení je poloha leh na zádech. Začínáme nádechem 

nosem do břicha a s výdechem, co nejdéle, vyslovujeme úúúú. V dalších cvičeních 

obměníme a vyslovujeme uá, uo, ue, ui, má, mé, mí, mů, mo nebo řt'kanku: "Aeiou 

máma už je tu, hahehihohu já jí pomohu." Zpočátku je možné říkanku rozdělit na dvě 
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části a v polovině se nadechnout. I toto cvičení lze motivovat plyšovou hračkou na 

břiše. 

• Celková relaxace 

Relaxace probíhá v lehu na zádech, ruce a nohy mírně od sebe. Děti jsou po 

dobu relaxace slovně vedeni k uvědomování si jednotlivých míst na těle, dotyku 

s podložkou, uvolnění svalstva postupně na celém těle. Po té se přenese pozornost 

na průběh dechu a na závěr po celkovém protažení pomalu vstávají do sedu a do stoje. 

Relaxace probíhá při klidné a příjemné hudbě. U předškolních dětí je třeba zhodnotit 

jejich možnosti a dobu relaxace přizpůsobit aktuální situaci ve skupině. 

• Závěr 

Závěrečnou částí hodiny je zhodnocení spolupráce ve skupině, rozloučení a 

předání rodičům. Po celou dobu terapie jsou děti povzbuzovány, kladně motivovány a 

chváleny. 

5.2 Příklad terapeutické skupiny pro děti školního věku 

• Uvítání a úvod 

Na počátku skupiny probíhá přivítání, kontrola a hodnocení zadaných úkolů z 

minulé terapie. 

• Řečová cvičení 

Prvním cvičením je rozhovor. Každý vypráví zážitky nejbližší doby. Při vyprávění 

používají balbutici i terapeut pravidla fonograforytmické metody. Rozhovor na počátku 

skupiny je pravidlem, dítě má možnost si doma připravit o čem a jak bude hovořit. 

Rytmizačni cvičení patří do přípravné etapy, nácvik rytmických struktur různého typu 

s doprovodným pohybem, zejména rukou. Možnosti nácviku jsou různé. Terapeut 

vytleská rytmus a děti jej opakují jednotlivě nebo společně. Vhodné je propojení 
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s hudbou, kdy při zpěvu písně se vytleskává její rytmus. Je možné do rytmizace zapojit 

celé tělo ( dolní končetiny, hlava, trup). U dětí školního věku je vhodnou motivací 

použít jejich oblíbenou hudbu či interpreta a na ni modifikovat rytmizační cvičení. 

Uvolňovací artikulační cvičení patří k základní etapě nácviku, navozování měkkého 

vyslovování souhlásek a souhláskových skupin bez tenze. U dětí školru'ho věku lze 

pro tato cvičení využít obrázky nebo lístečky s nápisy. 

Cvičení plynulosti mluvy navazuje na předchozí etapy, nácvik zpomaleného tempa 

mluvy s využitím vázání samohlásek a zvládnutí zejména explosiv jejich tlumenou 

výslovností. Nácvik vázání slov je obdobný jako u dětí předškolního věku. U starších 

dětí lze zvýšit náročnost zvýšením počtem obrázků nebo nápisů vyslovených na jeden 

nádech. 

Asociační cvičení zapojují emocionální podněty, tato cvičení napomáhají rozvoji slovní 

zásoby a vyjadřovací pohotovosti, využívají se cíleně, aby se dítě přesvědčilo, že 

mluvní projev zvládne i v náročnější situaci. Nácvikje možno provádět při hře s míčem. 

Skupina stojí v kruhu, terapeut řekne slovo a hodí některému dítěti míč, to musí co 

nejrychleji reagovat. Dítě řekne první slovo, které jej napadne v souvislosti se slovem 

předchozím a hodí míč dalšímu. 

Další možností jsou řečnická cvičení s postupně stoupající náročností, která podporují 

vyjadřovací pohotovost a schopnost souvisle vypravovat děj odpovídající věku, situaci 

a intelektu. 

Cvičení čtením se používá, má-li dítě techniku čtení bezpečně zvládnutou a netrpí-li 

specifickými poruchami učení. Navozené mechanismy se fixují, dodržuje se už 

přirozený rytmus a akcenty. Cíleně se podporují modulační faktory. Hlasité čtení před 

ostatními členy skupiny lze nazvat jako "otužování" sebevědomí. Pokud se naučí strach 

překonat před skupinou "stejně postižených", je to první krok k vylepšení celkového 

mluvního projevu a duševní rovnováhy. 

• Dechová cvičení 

Nádech a výdech cvičíme v kombinacích: nádech nosem - výdech ústy a nádech 

nosem- výdech nosem. Výdech by měl trvat asi 7-10 sekund. Cvičení lze provádět v 
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různých polohách, nácvik správného dýchání však vždy probíhá v lehu na zádech. 

Dechová cvičení je možné doprovázet pohyby horní končetiny ve vzduchu. Malujeme 

různé vzory (vlnovku, horní či dolní oblouk, ležatou osmičku, rovné čáry apod.). 

Prudký výdech lze trénovat foukáním do lehkých předmětů (větrníku,balonku, kousků 

polystyrenu ... ). Velmi oblíbený je foukaný fotbal s kuličkou z papíru či slalom mezi 

kostkami ze stavebnice. 

Pomalý výdech se využívá při foukání do bublifuku nebo do peříčka. Úkolem je udržet 

peříčko co nejdéle ve vzduchu. 

• Hlasová cvičení, fonace vokálů 

Hlasová cvičení patří do základní etapy nácviku, která obsahuje koordinaci dechu a 

mluvy, prodloužení fonace, nácvik měkkého hlasového počátku. Začínáme nádechem 

nosem a s výdechem vyslovujeme některou ze samohlásek. V dalších cvičeních 

spojujeme samohlásky do dvojic a obměňujeme jejich kombinace. Dále lze použít 

říkanku "A, e, i, o, u máma už je tu, ha, he, hi, ho, hujájí pomohu". Zpočátku je možné 

říkanku rozdělit na dvě části a v polovině se nadechnout. J ak:o motivaci lze využít, že si 

starší děti sami pro sebe složí říkanku. 

• Celková relaxace 

Relaxace probíhá v lehu na zádech, ruce a nohy mírně od sebe. Klienti jsou po dobu 

relaxace slovně vedeni k uvědomování si jednotlivých míst na těle, dotyku 

s podložkou, uvolnění svalstva postupně na celém těle. Poté se přenese pozornost 

na průběh dechu a na závěr po celkovém protažení pomalu vstávají do sedu a do stoje. 

Relaxace probíhá při klidné a příjemné hudbě a trvá 5-15minut. Pro starší děti je 

vhodnou motivací výběr jejich oblíbeného hudebního interpreta. 

• Závěr 

Závěrečnou částí hodiny je zhodnocení spolupráce ve skupině, rozdání a vysvětlení 

úkolů do příští terapie a rozloučení. Po celou dobu terapie jsou klienti povzbuzování, 

kladně motivováni a chváleni. 
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6. Kazuistiky 

Do průzkumu v této bakalářské práci se zapojili čtyři chlapci. Dva chlapci byli 

v předškohúm věku a dva ve věku škohúm. Starší chlapci se terapeutických skupin 

účastní již dva roky. Mladší chlapci terapeutické skupiny navštěvují asi půl roku. 

Do průzkumu jsem zahrnula období tří měsíců v tomto roce. 

1. Kazuistika 

Jméno:P. 

Rok narozeni: 1993 

Rodinná anamnéza: Chlapec vyrůstá v úplné a plně funkční rodině. 

Matka: nar. 1968, středoškolské vzdělání ukončené maturitou, zdravotní sestra 

Otec: nar. 1969, vyučen, Osoba samostatně výdělečně činná (dále jen OSVČ) zámečník 

Starší sestra: nar. 1990, studuje gymnázium 

Rodina bydlí ve třípokojovém bytě. Rodiče i sestra jsou zdrávi. Rodina velmi dobře 

spolupracuje s odborníky. 

Zdravotni stav: Dle výpovědi matky bylo těhotenství a porod ze subjektivního hlediska 

bez potíží, porodní hmotnost 3650g. V raném věku byl chlapec rehabilitován pro 

hypotonický syndrom Vojtovou metodou. Od 2. let byl v péči logopeda, absolvoval 

opakované pobyty na foniatrické klinice, a byl sledován na neurologii. V r. 2000 P. 

prodělal komplikovaný zánět spojivek (pokles pravého víčka) - vyšetření EMG 

neprokázalo poruchu myastenického typu. Jinak chlapec prodělal běžné dětské nemoci. 

Osobni anamnéza: P. dochází na logopedii od 2 let pro opožděný vývoj řeči (dále jen 

OVŘ). Po opakovaných pobytech na foniatrii mu byla diagnostikována vývojová 

dysfázie a balbuties. Chlapec navštěvoval mateřskou školu (dále jen MŠ) v místě 

bydliště. Byl mu doporučen odklad školní docházky (dále jen OŠD). Školní docházka 

byla zahájena v roce 2000 v běžné třídě základní školy. Pro malý efekt terapií byla u 

chlapce provedena speciálně pedagogická a psychologická diagnostika, která prokázala 

specifické poruchy učení (dále jen SPU) - dyskalkulie, dysortografie, dyslexie. Dle 
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závěrů vyšetření z pedagogicko-psychologické poradny není chlapcova intelektová 

vybavenost narušena. Ve druhém ročníku nastoupil do dyslektické třídy běžné základní 

školy. Od čtvrté třídy je zařazen do dyslektické třídy běžné základní školy na základě 

integrace a vzděláván dle individuálního vzdělávacího plánu (dále jen IVP). 

Závěry dalších odborných vyšetření 

Níže jsou uvedeny závěry ze speciálně pedagogických a psychologických vyšetření 

v pedagogicko-psychologické poradně (dále jen PPP). 

Vyšetření PPP r. 2003 (opis): 

Vyšetřen na žádost logopedky pro specificky narušený vývoj řeči, který se odráží 

ve zvládání školních nároků. Výsledky vyšetření: nenarušená intelektová vybavenost, 

vysoká míra logického myšlení, zvládnutá analýza a syntéza v neverbálním úkolu, lehce 

podprůměrný výkon v řazení obrázků a rychlém spojování dějových situací odrážející 

zrakovou percepci. Ve verbálních subtestech se odráží porucha řeči. Grafický projev 

nese známky organicity. Zkřížená lateralita. Psaní vykazuje dysortografické chyby. 

Problematický proces čtení, zvýšená neuroticita, neklid a neobvyklé doprovodné 

chování, zvyšují se příznaky balbuties. Zjištěna dyskalkulie. U chlapce se rozvíjí mluvní 

apetit, avšak vnitřní tenze ( zájmy péče o zvířata, stavebnice, kolo). 

Závěr: Vývojová dysfázie, expr. sy s dobrým porozuměním, zkřížená lateralita, 

s průměrnými schopnostmi, lehký nález ADHD, aktuálně bez poruch emot. chování, 

sociabilita na výši, s výborným rodinným zázemím. Plné rozvinutí do obrazu SVPU. 

Doporučena integrace do dysletické třídy běžné základní školy s potřebou IVP, rodiče 

seznámeni s možností slovm'ho hodnocení. 

Kontrolní vyšetření PPP r. 2005 (opis) - vyšetření provedena stejnými odborníky: 

Kontrolní vyšetření na žádost rodiny. Výsledky vyšetření prokazují zlepšení ve výkonu 

některých sledovaných dílčích funkcí percepce a také v oblasti psaní (zkvalitnění 

grafické úpravy písma), písemný projev stále pro chlapce vyčerpávající, není schopen 

běžného diktátu, ubylo vynechávání písmen, text dává smysl. Kvalita a tempo čtení 
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přibližně na stejné úrovní, porozumění čtenému vcelku dobré vzhledem ke chlapcovým 

možnostem se verbálně vyjádřit. V matematice zlepšena orientace v matematické řadě, 

jinak matematický koeficient stále hluboko pod průměrem. 

Závěr: Mírná zlepšení v některých dílčích oblastech. Celkově však kombinovaná 

porucha, vývojová dysfázie, dyslexie, dysortografie a dyskalkulie přetrvává ve výrazné 

formě. Doporučena integrace, vzdělávání dle NP a individuální přístup. 

Logopedické vyšetření před skupinovou terapií: 

Balbutiogram: 

Dýcháni: Při dýchání se objevují dýchací spasmy a hlasitý vdech. 

Fonace: Objevují se tvrdé hlasové počátky, nepřirozeně vysoký hlas (může být 

způsobeno mutací). 

Artikulace: Chlapec dosud netvoří přesný artikulační plán slova, zatím nedokáže 

správně tvořit kmitné hlásky (R, Ř). 

Prozódie: Objevují se poruchy rytmu. 

Dysfluence: Objevují se časté dysfluence (repetice slov, slabik, intetjekce, prolongace, 

nekompletní slovní spojení, opravy). Četnost dysfluencí se pohybuje mezi 20-50%, 

průměrná hodnota činí 29,88%. 

Nadměrná námaha: Zde se objevují blok, startéry (hmm, eee ... ), narušené koverbální 

chování (součiny - pohyby rukama a trupem, manipulace s oblečením), vegetativní 

příznaky. 

Psychická tenze: Psychická tenze se projevuje mírnými tiky oka, absencí zrakového 

kontaktu a manipulací s oblečením. Otestováním psychické tenze bylo zjištěno celkové 

skóre 121 a vypočten koeficient 2,68. 

Hodnocení přístupu a spolupráce na terapeutických skupinách: 

P působí velmi sympatickým, slušným dojmem. Zpočátku byl trochu nesmělý, 

po navázání kontaktu a delší spolupráci je jeho projev odpovídající věku. Spolupracuje 

velmi ochotně, snaží se, uložené úkoly plní co nejlépe. Docházka je pravidelná. 
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Logopedické vyšetření po 3 měsících skupinové terapie: 

Balbutiogram: 

Dýchání: Dýchání je mělké. 

Fonace: Nepřirozeně vysoký hlas a kolísání výšky hlasu může být způsobeno mutací. 

Artikulace: U chlapce přetrvává porucha artikulace. 

Prozódie: Stále se objevují poruchy rytmu. 

Dysjluence: Objevují se méně časté dysfluence (repetice slabik, prolongace, opravy). 

Četnost dysfluencí se pohybuje mezi 0-20%, průměrná hodnota činí ll ,25%. 

Nadměrná námaha: V současné době se u chlapce neprojevují žádné příznaky 

nadměrné námahy. 

Psychická tenze: Psychická tenze se projevuje pouze absencí zrakového kontaktu. 

Otestováním psychické tenze byla zjištěna celková hodnota 1 06 a vypočten koeficient 

2,35. 

Závěr: U P. se celkově snížil počet dysfluencí. Projevy psychické tenze jsou méně 

výrazné, chlapec se jen občas vyhýbá očnímu kontaktu. Index zlepšení průměrného 

počtu dysfluencí je 0,38. Chlapec dosáhl výrazného zlepšení ve všech hodnocených 

oblastech balbutiogramu. Index zlepšení psychické tenze je 0,88. Došlo k výraznému 

posunu v hodnocení situací. Zvýšil se počet otázek, na které odpovídal známkou 1. 

Paradoxně se však mírně zvýšil i počet otázek se známkou 4 a 5. 

2. Kazuistika 

Jméno: O 

Rok narození: 1995 

Rodinná anamnéza: Chlapec vyrůstá v úplné rodině. 

Matka: nar. 1966, základní vzdělání, dělnice 

Otec: nar. 1965, vyučen, mistr 

Starší bratr: nar. 1987, vyučen 

Rodina bydlí v řadovém rodinném domku. Rodiče jsou zdrávi, bratr měl v předškolním 
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věku vývojové dysfluence. V rodině převládá ochranitelská a úzkostná výchova. 

Ze strany staršího bratra docházelo až k šikaně. 

Zdravotní stav: Dle výpovědi matky bylo těhotenství a porod ze subjektivního hlediska 

bez potíží, porod ve 38. týdnu těhotenství, porodní hmotnost 3250g. Psychomotorický 

vývoj chlapce byl v raném dětství v normě. 

Osobní anamnéza: Navštěvoval mateřskou školu v místě bydliště. Během docházky 

do MŠ absolvoval nápravu hlásek logopedickou asistentkou v MŠ. V 6-ti letech byl 

odeslán pediatrem na logopedické vyšetření. Od r. 2001, kdy již bylo rozhodnuto 

o OŠD, docházel do ambulance klinického logopeda, kde byla diagnostikována 

vývojová dysfázie a balbuties. Tyto diagnózy byly potvrzeny foniatrem a neurologem. 

Na neurologii byla nasazena farmakologická léčba pro tikové projevy. Absolvoval 

psychoterapii pro odstranění logofobie. V září 2002 nastoupil do běžné třídy základní 

školy v místě bydliště. Od 2.třídy byl integrován do běžné třídy základní školy 

a vzděláván dle IVP. Od r. 2007 (do šesté třídy) přestoupil do základní školy praktické 

v místě bydliště. 

Logopedické vyšetření před skupinovou terapií: 

Balbutiogram: 

Dýchání: Objevuje se mělké dýchání. 

Fonace: Objevuje se inspirační tvorba hlasu a kolísání výšky (může být způsobeno 

mutací). 

Artikulace: Projevuje se nazalizace. 

Prozódie: Objevují se poruchy přízvuku, tempa a rytmu. 

Dysjluence: Četnost dysfluencí (repetice částí slov a slabik, prolongace, nekompletní 

slovní spojení) se pohybuje mezi 0-35%, průměrná hodnota činí ll ,25%. 

Nadměrná námaha: Objevuje se narušené koverbální chování (součiny - pohyby 

rukama a trupem, manipulace s oblečením) a iregulerní zrychlení tempa při dysfluenci. 

Psychická tenze: Psychická tenze se projevuje vyhýbavým chováním, tiky, absencí 

zrakového kontaktu. Otestováním psychické tenze bylo zjištěno celkové skóre 130 

a vypočten koeficient 2,89. 
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Hodnocení přístupu a spolupráce na terapeutických skupinách: 

Chlapce je třeba k výkonu často a vydatně motivovat, projevuje se u něj vyhýbavé 

chování, zadané úkoly plní často s neochotou. Domnívám se, že neochota je spíše 

projevem lenosti. Docházka je pravidelná, chybí jen při nemoci. 

Logopedické vyšetření po 3 měsících skupinové terapie: 

Balbutiogram: 

Dýchání: Chlapec užívá správný dechový stereotyp. 

Fonace: Objevuje se kolísání výšky hlasu (může být způsobeno mutací) a dysfonie. 

Artikulace: U chlapce přetrvává nazalizace. 

Prozódie: Stále se objevují poruchy tempa. 

Dysfluence: Objevují se dysfluence (repetice celých slov i jejich částí a slabik). Četnost 

dysfluencí se pohybuje mezi 0-25%, průměrná hodnota činí 8,38%. 

Nadměrná námaha: V současné době se u chlapce objevuje blok, narušené koverbální 

chování, iregulemí zrychlení tempa při dysfluenci a startér. 

Psychická tenze: Psychická tenze se projevuje Vyhýbavým chováním a tiky. 

Otestováním psychické tenze byla zjištěna celková hodnota 114 a vypočten koeficient 

2,53. 

Závěr: U O. došlo kcelkovému snížení počtu dysfluencí. Projevy psychické tenze jsou 

méně výrazné, přetrvává občas vyhýbavé chování a tiky. Index zlepšení průměrného 

počtu dysfluencí je 0,74. Přibližně stejné procento dysfluencí vykazují oblasti šepot, 

zpěv, automatismy, opakování a spontánní řeč. Ke zlepšení došlo v oblastech simultánní 

řeči a dokončování Yět. Zhoršil se v oblasti čtení. Index zlepšení psychické tenze je 

0,88. Zde došlo ke zvýšení situací hodnocených známkou 1, snížení situací 

hodnocených známkami 4 a 5. Počet situací hodnocených známkami 2 a 3 zůstal 

přibližně stejný. 
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3. Kazuistika 

Jméno: K. 

Rok narození: 2002 

Rodinná anamnéza: Chlapec vyrůstá v úplné a plně funkční rodině. 

Matka: nar. 1972, vysokoškolské vzdělání, technik (na rodičovské dovolené) 

Otec: nar. 1970, středoškolské vzdělání ukončené maturitou, technik 

Mladší bratr: nar. 2007 

Nevlastní sestra z otcovy strany: nar. 1993 

Rodina bydlí ve třípokojovém bytě. Rodiče i bratr jsou zdrávi. Nevlastní sestra 

nedokončila reedukaci hlásek, stále velární R. Po narození mladšího bratra zpočátku 

"dělal, jako by žádného neměl", otázky a zájem o něj negoval .. Rodina velmi dobře 

spolupracuje. 

Zdravotní stav: Dle výpovědi matky bylo těhotenství a porod ze subjektivního hlediska 

bez potíží, porod ve 40. týdnu, porodní hmotnost 3180g. Psychomotorický vývoj 

chlapce byl v normě. Ve věku 2,5 roku mu byla odstraněna nosní mandle. Přetrvává 

uzavřená huhňavost, hypertrofie tonsill, zvýšená salivace, atopický ekzém. Dále 

prodělal běžné dětské nemoci. 

Osobní anamnéza: Dochází do logopedické ambulance od roku 2005 na doporučení 

pediatra pro zadrhávání. V ambulanci byla potvrzena diagnóza balbuties. Pro zvýšenou 

salivaci a dýchání ústy byla doporučena dechová cvičení, cvičení na posílení retného 

uzávěru a myofunkční terapie. Do MŠ dochází od září r. 2006. 

Logopedické vyšetření před skupinovou terapií: 

Balbutiogram: 

Dýchání: Objevuje se hlasitý vdech. 

Fonace: V mluveném projevu jsou občasné tvrdé hlasové začátky. 

Artikulace: Projevuje se nazalizace, nepřirozené artikulační postavení, dyslálie. 

Prozódie: Objevují se poruchy přízvuku, tempa, melodie a rytmu. 

Dysfluence: Četnost dysfluencí (repetice částí slov a slabik, prolongace, nekompletní 
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slovní spojení) v řeči se pohybuje mezi 0-60%, průměrná hodnota činí 33,13%. 

Nejčastěji se dysfluence objevovaly v oblasti dokončování vět, opakování a spontání 

řeči. 

Nadměrná námaha: Zde se objevuje blok, vegetativní příznaky a iregulemí zrychlení 

tempa při dysfluenci. 

Psychická tenze: Chlapec neprojevuje psychickou tenzi ani v cizím prostředí. 

Otestováním psychické tenze byla zjištěno celkové skóre 8 a vypočten koeficient 1,14. 

Mírné pochyby chlapec uvedl u otázky: "Jak se cítí chlapec na obrázku, když se má 

zeptat cizího člověka, kolik je hodin?". Zaváhání přikládám k tomu, že vzhledem k věku 

nemá přesný přehled o časových jednotkách. 

Hodnocení přístupu a spolupráce na terapeutických skupinách: 

Chlapec je při práci spontánní, zadané úkoly plní velmi dobře a s nadšením. Při práci se 

ukazuje chlapcův všeobecný přehled a zvídavost. Docházka na skupiny je pravidelná. 

Logopedické vyšetření po 3 měsících skupinové terapie: 

Balbutiogram: 

Dýchání: Chlapec užívá správný dechový stereotyp. 

Fonace: Hlas dobře vyznívá. 

Artikulace: U chlapce přetrvává dyslálie. 

Prozódie: V mluveném projevu užívá správné tempo, dynamiku, modulaci i melodii 

řeči. 

Dysjluence: Objevují se dysfluence (repetice částí slov a slabik), jejich četnost se 

pohybuje mezi 0-20%, průměrná hodnota činí 15%. 

Nadměrná námaha: V současné době se u chlapce nejsou žádné projevy nadměrné 

námahy. 

Psychická tenze: Chlapec nevykazuje žádné projevy psychické tenze, což ukázalo i její 

otestování. Otestováním psychické tenze byla zjištěna celková hodnota 7 a vypočten 

koeficient 1. 
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Závěr: U K. došlo k celkovému zlepšení a to jak v oblasti snížení počtu dysfluencí, tak 

v psychické tenzi. Index zlepšení průměrného počtu dysfluencí je 0,45. Chlapec dosáhl 

výrazného zlepšení ve všech hodnocených oblastech balbutiogramu. Index zlepšení 

psychické tenze je 0,88. Již od počátku byl chlapec bez potíží v této oblasti a zaváhání 

u jedné otázky v prvním testu je přikládáno spíše neporozurnění. 

4. Kazuistika 

Jméno: J. 

Rok narození: 2002 

Rodinná anamnéza: Chlapec vyrůstá v úplné a plně funkční rodině. 

Matka: nar. 1974, středoškolské vzdělání ukončené maturitou, nyní na rodičovské 

dovolené 

Otec: nar. 1972, vysokoškolské vzdělání, ředitel kin 

Mladší bratr: nar. 2006 

Rodina bydlí ve třípokojovém bytě. Rodiče i bratr jsou zdrávi. Rodina velmi dobře 

spolupracuje. 

Zdravotní stav: Dle výpovědi matky bylo těhotenství ze subjektivního hlediska 

bez potíží, porod ve 37. týdnu, porodní hmotnost 2800g. Psychomotorický vývoj 

chlalpce byl zcela v normě. Prodělal běžné dětské nernoci. 

Osobní anamnéza: Do logopedické ambulance byl odeslán pediatrem v pěti letech 

pro vadnou výslovnost. Zde byl diagnostikován opožděný vývoj řeči z hlediska 

motoriky. Asi po měsíci se objevily mírné dysfluence, prozatím byly diagnostikované 

jako vývojové. Docházka do MŠ v místě bydliště zahájena v r. 2006. 

Logopedické vyšetření před skupinovou terapií: 

Balbutiogram: 

Dýchání: Chlapec užívá správný dechový stereotyp. 

Fonace: Hlas dobře vyznívá. 

Artikulace: Chybně tvoří hlásky II. artikulačního okrsku ( L, R, Ř a sykavky C, S, Z) 
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dosáhl výrazného zlepšení ve všech hodnocených oblastech balbutiogramu až na běžnou 

populační normu. Index zlepšení psychické tenze se rovná 1, ale v tomto případě je 

bezpředmětné jej uvádět. U chlapce J se nejednalo o koktavost, ale pouze o vývojové 

dysfluence. 
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, 
V. VYSLEDKY 

1. Psychická tenze 

Tabulka č. 1 Zhodnocení změny průměrného počtu dysfluencí u jednotlivých probandů. 

Pro band Počáteční hodnota Konečná hodnota Index 
zlenšení/zhoršení 

p 29,88% 11,25% 0,38 

o 11,25% 8,38% 0,74 

K 33,13% 15% 0,45 

J 12,25% 1,25 0,10 

Tabulka č. 1: Ukazuje, že u všech probandů je konečná hodnota průměrného procenta 

dysfluencí nižší než počáteční, všechny indexy jsou menší než 1 a jedná se o zlepšení. 

Graf č. 1 Porovnání počtu dysfluencí 

p o K J 

g počáteční hodnota 

iJ konečná hodnota 

Graf.č.1: Uvádí průměrné procento dysfluencí u jednotlivých probandů na počátku 

a na konci sledovaného období terapeutických skupin. Údaje vychází z Balbutiogramu 

pro předškolní věk a Balbutiogramu pro školní věk. Všech probandů došlo ke snížení 

průměrného procenta dysfluencí, tudíž ke zlepšení. 
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2. Dysfluence 

Tabulka č. 2 Zhodnocení změn v psychické tenzi u jednotlivých probandů 

Pro band Počáteční hodnota Konečná hodnota Index 

Celk.skóre Koeficient Celk.skóre Koeficient 
zleJ!Šení/zhoršení 

p 121 2,68 106 2,35 0,88 

o 130 2,89 114 2,53 0,88 

K 8 1,14 7 1 0,88 

J 7 1 7 1 1 

Tabulka č. 2: U 3 probandů jsou konečné hodnoty nižší než počáteční a index je menší 

než 1. Došlo ke snížení projevů psychické tenze a jedná se o zlepšení stavu. 

U jednoho chlapce se počáteční i konečné hodnoty shodují, nedošlo ke změně. 

Graf č. 2 Porovnání psychické tenze 

1 

1~n-~~----~ •------------------~ 

1 

p o K J 

Cll počáteční hodnota školní 
věk 

l!l konečná hodnota školní 
věk 

D počáteční hodnota 
předškolní věk 

D konečná hodnota 
předškolní věk 

Graf č. 2: V grafu nalezneme srovnání celkového skóre z testů psychické tenze 

u jednotlivých probandů na počátku a na konci sledovaného období terapeutických 

skupin. Údaje uvádí celkové skóre v bodech. Čím vyšší počet bodů, tím vyšší psychická 

tenze. Pro školní věk byl použit jiný test než pro věk předškolní. Tomu také odpovídá 

barevné rozlišení v grafu. U 75% brobandů (3 osoby) došlo ke snížení projevů 

psychické tenze, tudíž ke zlepšení. U 25% probandů (1 osoba) se stav nezměnil, 

chlapec byl bez psychické tenze již od počátku. 
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3. Celkový vliv skupinové terapie 

Tabulka č.3 Zhodnocení celkového vlivu skupinové terapie. 

Stav Disfluence Ps!chická tenze 

Počet % Počet % 
probandů probandů 

zlepšení 4 100 3 75 

beze změn o o 1 25 

zhoršení o o o o 

Tabulka č. 3: V oblasti dysfluencí došlo ke zlepšení u 100% probandů. V oblasti 

psychické tenze došlo ke zlepšení u 75% probandů a u 25% se stav nezměnil. 

Ke zhoršení nedošlo u žádného ze sledovaných chlapců. 

Graf č. 3 Celkový vliv skupinové terapie 

1 

Dysfluence Psychická 
tenze 

O zhoršení 

lil beze změn 

O zlepšení 

Graf č. 3: Graf znázorňuje procentuelní rozdělení úspěšnosti skupinové terapie 

u balbutiků v obou sledovaných oblastech. U 100% balbutiků došlo ke zlepšení 

v oblasti dysfluencí v mluvním projevu. Nikdo z probandů se nezhoršil ani nezůstal 

beze změny. V oblasti psychické tenze došlo ke zlepšení u 75% probandů, 25% zůstalo 

beze změn a u nikdo nedošlo ke zhoršení. 
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4. Vliv skupinové terapie na probandy předškolního a školního věku 

Tabulka č. 4 Srovnání průměrných hodnot indexu zlepšení I zhoršení 

Průměrná hodnota indexu Předškolní věk Skolnívěk 

zlepšení u 

dysfluencí 0,275 0,56 

psychické tenze 0,94 0,88 

Tabulka č. 4: Porovnává průměrné hodnoty indexu zlepšení zvlášť u probandů 

předškolního a školmno věku. Z vysvětlení v kapitole 4.5 Způsob vyhodnocení 

vyplývá, že nižší hodnota indexu značí větší zlepšení. U chlapců předškolnímu věku 

došlo k většímu zlepšení v oblasti dysfluencí. Chlapci školního věku dosáhli většího 

zlepšení v oblasti psychické tenze. 

Graf č. 4 Srovnání průměrných hodnot indexu zlepšení/zhoršení 

dysfluence psychická 
tenze 

O předškolní věk 

lil školní věk 

Graf č. 4: Ukazuje grafické porovnání vlivu skupinové terapie zvlášť na obě věkové 

skupiny probandů. Je zde patrný výrazný rozch1 v průměrných hodnotách indexu 

ve sloupci dysfluence. Skupina probandů předškolmno věku dosáhla výrazného zlepšení 

v oblasti fluentnosti řeči. Skupina probandů školního věku prokázala větší zlepšení 

v oblasti psychické tenze. 
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VI. DISKUZE 

V této bakalářské práci jsem se věnovala problematice narušené komunikační 

schopnosti - koktavosti u dětí předškolního a školm'ho věku. Byl vybrán malý vzorek 

dětských klientů logopedické ambulance, kde jsem dříve pracovala jako asistentka. 

Do výzkumu byli zahrnuti čtyři chlapci s diagnózou F98.5 - Balbuties. Dva 

v předškolním věku a dva ve věku školním. 

Hypotéza č. 1 kde se domnívám, že skupinová terapie nemusí mít přímo vliv na snížení 

procenta dysfluencí v řeči, se u vybraného vzorku klientů logopedické ambulance 

nepotvrdila. U všech probandů, bez rozdílu věku, došlo ke snížení průměrného procenta 

dysfluencí v mluvním projevu. Toto zjištění je velmi potěšující. U obou starších 

chlapců, kteří mají zároveň diagnostikovánu vývojovou dysfázii a specifické poruchy 

učení, Však nemusí být zlepšení trvalé. S největší pravděpodobností se již jedná o 

chronickou balbuties. 

Hypotéza č. 2, která předpokládá, že skupinová terapie u balbutika bude mít pozitivní 

vliv především na snížení psychické tenze, byla správná. U 75% (3 chlapců) se 

prokázalo snížení psychické tenze. Jedná se především o oba starší chlapce, kteří si již 

více uvědomují svůj handicap v oblasti komunikace. Navíc je u nich výraznou 

komplikací jejich další diagnóza vývojová dysfázie. Dva mladší chlapci (vzhledem ke 

svému věku) nevykazovali téměř žádné projevy psychické tenze ani při prvním 

vyšetření. Výsledky jsou touto skutečností mírně zkreslené. 

Hypotéza č. 3 Kde vyjadřuji svou domněnku, že skupinová terapie bude mít 

v globálním hodnocení větší účinnost u dětí předškolního věku, se potvrdila jen 

z poloviny. Porovnáním průměrného indexu zlepšení u obou skupin probandů jsem 

zjistila, že děti předškolního věku dosáhly většího zlepšení v oblasti dysfluencí. Chlapci 

školního věku se více zlepšili v projevech a subjektivních pocitech psychické tenze. 
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Plně si uvědomuji, že veškeré výsledné hodnoty u takto malého vzorku probandů nelze 

považovat za směrodatné. Zvláště, pokud děti předškolního věku při počátečním 

testování psychickou tenzi téměř neprokázaly. Zároveň u mladších dětí je mnohem větší 

pravděpodobnost, že se bude jednat o vývojové dysfluence, které se v koktavost jako 

takovou nevyvinou. 

V každém případě jakékoliv, "byť i přechodné zlepšení v řeči či psychické tenzi, 

považuji za úspěch. Zvláště jedná-li se o balbutiky, kterým komplikují komunikaci i jiné 

diagnózy jako tomu je i u obou starších chlapců, kteří mají diagnostikovány ještě 

vývojovou dysfázii a specifické poruchy učení (dyslexii, dyskalkulii, dysortografii, 

dysgrafii). Dle výzkumu, který byl prováděn na Foniatrické klinice v Praze O. Dlouhou 

(2003) je potvrzen vztah mezi vývojovou dysfázií a koktavostí. 

"I naše nálezy svědčí o tom, že narušený řečový vývoj může být rizikovým faktorem 

pro vznik koktavosti. " 

(O.Dlouhá,2003,s.96) 

Výzkum na Fonistrické klinice v Praze proběhl u 120 dětí s vývojovou dysfázií, z toho 

bylo 33 v kombinaci s koktavostí. Přetrvávající těžká koktavost se vyskytla u 9 dětí, 24 

dětí mělo jen přechodné problémy s plynulostí řeči. Rehabilitace řeči při této 

kombinaci diagnóz je velmi složitá, náročná a dlouhodobá záležitost. Terapie každé 

z diagnóz má svá specifika, která je třeba respektovat. Je nutná úzká a kvalitní 

spolupráce rodiny s odborníky. 

Vzhledem k tomu, že ve výzkumu v této bakalářské práci figurují dva chlapci 

s vývojovou dysfázií, kteří trpí těžkou koktavostí, považovala jsem za vhodné se o 

riziku kombinace výše uvedených diagnóz alespoň krátce zmínit. 

Tato bakalářská práce neměla za úkol testovat účinnost konkrétní terapeutické metody. 

Při skupinové terapii jsme využívali metodu kombinovanou. Převážně jsme vycházeli 

62 



z metodik Sováka, Lechty a Bubeníčkové a Kutálkové. 

Sovák (1989) zdůrazňuje prevenci a včasné rozpoznání prvních příznaků koktavosti 

u dětí předškolního věku. Dále upřednostňuje úpravu výchovného působení a správný 

mluvní vzor před medikamentózní léčbou. Jeho metodika pro skupinovou logopedickou 

péči v mateřských školách zahrnuje pohybová, dechová, řečová, hlasová cvičení 

a smyslová cvičení. I tato cvičení byla součástí skupinových terapií v rámci výzkumu 

pro tuto bakalářskou práci. Právě u předškolních dětí se velice osvědčily pohybové hry, 

hry se slovy a dechová cvičení bez i s doprovodnými pohyby částí těla, i dechová 

pcvičení při lokomočních pohybech. Vždy je nutná správná kladná motivace. Pohyb 

a hra jsou přirozenými metodami učení u dětí každého věku. Touto formou je možně 

děti přirozeně naučit správný stereotyp dýchání, správně relaxovat, správně provádět 

řečová a další cvičení. 

Další součástí byla Lechtova fonograforytmická metoda a z ní vycházející metodika ( 

Komplexní materiály pro diagnostiku a terapii koktavosti, 2004). Tato metodika 

předpokládá, že balbutik (mladší a starší školní věk) již zvládl základní dechová a 

fonační cvičení. U předškolních dětí je součástí metodiky nácvik správného dechového 

stereotypu a fonace formou hry. 

Toto vše jsme kombinovali s metodikou terapie koktavosti Bubeníčkové a Kutálkové. 

(2001). Tato metoda kromě řečových cvičení využívá i cvičení dechová, relaxační 

cvičení nejsou její součástí. 

Tento výzkum mne utvrdil v tom, že dechová a relaxační cvičení by měla být 

rovnoprávnou součástí terapie koktavosti. V námi prováděné skupinové terapii byla tato 

cvičení její součástí. Celkové výsledky prokázali její účinnost, byť bylo srovnání 

prováděno jen u malého vzorku klientů. Vycházíme-li z teorie relaxačních cvičení, že 

docílené uvolnění ve svalových skupinách má příznivý vliv na zklidnění psychiky 

a následně harmonizuje vnitřní funkce. Logicky dojdeme k závěru, že u balbutiků by 

měla tato metoda pomáhat při snižování psychické tenze i zmírňování možných spasmů 
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při tvorbě hlasu a tím ke snížení počtu dysfluencí v mluvním projevu. Relaxační cvičení 

je možné nacvičovat individuálně i ve skupině, dokonce i v rámci vyučování ve škole. 

Relaxaci ve škole popisují Lokšová a Lokša (1999) v jedné z kapitol publikace 

Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole. 

Skupinová terapie jako taková, má příznivý vliv na psychiku balbutiků. Přináší jim 

pocit sounáležitosti. Balbutik poznává, že problémy podobného rázu mají i jiní lidé a že 

společně mohou pracovat na jejich odstranění nebo alespoň zmírnění. Někteří balbutici 

vzhledem ke svým psychickým tenzím mohou špatně hledat přátele nebo partnera. 

Právě skupinové terapie jsou příležitostí je najít. 
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VII.ZAVER 

V této bakalářské práci jsem se věnovala jedné z nejtěžších a nejzávažnějších poruch 

komunikace s dosud nevyjasněnou etiologií- koktavosti. Terapií koktavosti je na světě 

velké množství. O žádné z nich nelze s určitostí říci, že je stoprocentně účinná. Úkolem 

práce nebylo objevit novou či otestovat jednu konkrétní známou terapii koktavosti. 

Cílem bylo ověřit, jaká je úspěšnost "našich" skupinových terapií. Počet testovaných 

probandů není dostatečný pro objektivní výzkum. I přes to jsem po zhodnocení 

výsledků dospěla k názoru, že skupinová terapie je vhodná metoda reedukace balbuties. 

Vhodnost jakékoliv metody reedukace určuje terapeut individuálně u každého balbutika. 

Pokud je pro balbutika vhodná skupinová terapie, měl by terapeut umět klienta pro ni 

získat. Také za cenu, že není hrazena z veřejného zdravotního pojištění a balbutik je 

nucen ji hradit z vlastních prostředků. V logopedické ordinaci jsem se setkala s různými 

názory rodičů dětských balbutiků. Někteří by rádi absolvovali se svým dítětem 

jakoukoliv terapii za jakoukoliv cenu v naději, že právě jejich dítěti pomůže. Jiní 

preferují jen péči hrazenou zdravotními pojišťovnami ať už z principu či vzhledem ke 

svým finančním možnostem. 

Domnívám se, že skupinová terapie je rovnoprávnou součástí komplexní péče o osoby 

s balbuties jako péče individuální. Každá z nich má své klady i zápory, ale vzájemně se 

doplňují. Je třeba zdůraznit, že při volbě terapie je nutno respektovat osobnost balbutika 

a přistupovat ke každému individuálně. Toto platí i při výběru účastníků do jednotlivých 

terapeutických skupin. Terapeut by měl být schopen operativně reagovat na 

momentální náladu ve skupině a v rámci možností zachovat individualitu každého 

z klientů. 
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Příloha č. 1 

Vyjádření Etické komise 

Informovaný souhlas 



.., 

UNNERZITA KARLOVA 
FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU 
José Martfho 31, 162 52 Praha 6 -Veleslavín 
tel. (02) 2017 1111 
http:/ /www.ftvs.cuni.cz/ 

Zádost o vyjádření 
etické komise UK FTVS 

k projektu výzkumné, doktorské, diplomové (bakalářské) práce, zahrnující lidské účastníky 

Název: Vliv skupinové terapie zaměřené na reedukací koktavosti 

Forma projektu: ~fiH'B zélEiatitH / llJ3likeY&Bý (li illHBěstftaas\i) 
doktorská I rigorémi práce-
diplomová I bakalářská práce 

Autor I hlavní řešiteV Martina Šimáková 
spoluředitelé Mgr. lva Bajtlerová 

Školitel (v případě studentské práce) PaedDr. Eva Škodová 

Popis projektu 
Cflem projektuje dokázat vliv terapeutických skupin na děti předškolnfho a školnfho věku s diagnózou balbuties 
(koktavost). Při zahájení projektu bude dětem vyhotoven balbutiogram a otestována psychická tenze. Náplní skupin 
jsou dechová, relaxační, rytmizační, fonační a artikulační cvičení, rozvoj slovní zásoby a cvičení na rozvoj komunikace 
a posílení sebevědomí. Po stanovené době bude opět vyhotoven balbutiogram a otestována psychická tenze. 
Porovnáním vstupních a výstupních informací bude zjištěno, zda došlo k pozitivnímu ovlivnění projeVIl koktavosti a 
psychické tenze. 
Zajištění bezp~nosti pro posouzení odbornfky: 
V průběhu projektu nebude použito invazivních metod 
Etické aspekty výzkumu 
Rizika pro účastníky výzkumu nejsou žádná. Děti byly informovány o průběhu výzkumu a rodiče (zákonní zástupci) 
byli seznámeni s průběhem a cílem výzkumu. 
Informovaný souhlas (přiložen) 

t/ / 

' ;t;. Podpis autora ......... '("?~."!: .. ~ 

Vyjádření etické komise UK FTVS 

Složení komise: doc.MUDr.Staša Bartdňková, CSc 
Prof.Ing.Václav Bunc, CSc. 
Prof.PhDr. Pavel Slepička, DrSc 
Doc.MUDr.Jan Heller, CSc. 

Projekt práce byl schválen Etickou komisí UK FTVS pod jednacím číslem: ...... . 9:: .1t~1 ./. . J-~1 .:: k .. ...... .. 

dne: ..... ~.~:. ~. : . ~Q~ ............ .. 

Etická komise UK FTVS zhodnotila předložený projekt a neshledala žádné rozpory s platnými zásadami, předpisy a 
mezinárodní směrnicemi pro prováděni biomedicinského výzkumu, zahrnujícího lidské účastníky. 

Řešitel projektu splnil podmínky nutné k získáni souhlasu etické komise . 

........ ~ .. ~ ..... 
podpis předsedy EK 



Informovaný souhlas 

Všechny testované osoby a jejich zákonní zástupci (rodiče) byli seznámeni s probíhajícím 

Yýzkumem v rámci terapeutických skupin dětí s diagnózou koktavost a souhlasí. 

Jméno, příjmení, rok narození 

Potůček Josef, 1993 

Zvoník Ondřej, 1995 

Procházka Kryštof, 2002 

Martinec Jiří, 2002 

Podpis zákonného zástupce 

····~··· ~ ·~·····/·~ ~ ··········· ·· · 

··~·tf;V··· · ····· 
... ~.~ .... .... .. .. . 



Informovaný souhlas 

Všechny testované osoby a jejich zákonní zástupci (rodiče) byli seznámeni s probíhajícím 

výzkumem v rámci terapeutických skupin dětí s diagnózou koktavost a souhlasí. 

Jméno, příjmení, rok narození 

Potůček Josef, 1993 

Zvoník Ondřej, 1995 

Procházka Kryštof, 2002 

Martinec Jiří, 2002 

Podpis zákonného zástupce 



Příloha č. 2 

Text na čtení (1 00 slov) 

"Spícímu lvu přeběhla po těle myš. Lev vyskočil na nohy, chytil myš a chtěl ji na místě 

sežrat. Myš ho poprosila, aby ji pustil na svobodu: když ji nechá naživu, odvděčí se mu. 

Lev se zasmál, ale pustil ji. 

Uplynulo několik dní. Lovci lva chytili, provazem ho přivázali ke stromu. Když myš 

zaslechla lvův nářek, přišla k němu, přehryzala provaz a osvobodila ho,. Řekla mu: 

" Tehdy jsi se mi vysmál, že ti sotva mohu odvděčit. Odteď si dobře zapamatuj, že i myši 

se mohou odvděčit". 

POUČENÍ' V životě, který je bohatý na změny, se ani mocní neobejdou bez pomoci 

slabších. 

(EZOPOVA BAJKA)" 

Text užívaný při diagnostice koktavosti u osob, které mají již osvojené čtení. Opis ze 

souboru Komplexní diagnostika a terapie koktavosti (Lechta, 2004, Dgb.8.4). 



Příloha č. 3 

Situační obrázek 

Ukázka jednoho z obrázků ze souboru Komplexní diagnostika a terapie koktavosti 

(Lechta, 2004, Dgb. 8.1.1) užívaný při diagnostice balbuties u dětí, které nemají 

dostatečně osvojené čtení. 
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Dgb. 8.1.1 - obr. 3 
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Příloha č. 4 

Balbutiogram 

Balbutiogram - záznamový list užívaný při diagnostice balbuties bez rozdílu věku. 

Komplexní diagnostika a terapie koktavosti (Lechta, 2004, Dgb. 8.1) 



Dgb. 8.1 

BALBUTIOGRAM 

Jméno atum Věk: 
a příjmení: Narození: r. m. 

Dýchénl (stupeň) Fonace (stupeň) Artikulace(stupeň) Prozódle (stupeň) 

o nepravidelné o tvrdé hlas. začátky [J nepfirozené artikul. O přlzvuk: 
o mělké o insp1r. tvorba hlasu postaveni O tempo: 

c hlasitý vdech o nepřirozeně vysoký o nazalizace D melodie: 

o dýchacl spasmy hlas o dyslálie O rytmus: 

D narušené dýchání o nepfirozeně nízký D problémové hlásky: 

i v klidu hlas o jiné: 

o jiné: o kollsánl výšky 

o dysfon ie 

o jiné: 

~!.JN.IGKÝ OBRAZ 
Dysflaentie {%) Nadměmá namaha (stupeň) Psychickélenze (stupeň) 

o R1 -Repetice části slov/slabik o b- Blok D Vs-Vyhýbavé chováni 

o RS - Repetice celých slov o nakoch - Naruš.koverb.chovánf 
(situace. lidé, slova) 

D RSS -Repetice slovnlch spojeni Lokaliz. : D TI- Tiky 

o P- Prolongace O Vp vegetativnl o ~ - Absence zrakového kontaktu 
přfznaky 

o I - Interjekce o rhos- lregulernr zrychleni tempa D Man - Manipulace s oblečením 

o TPA- Tichá nespr.lokaliz.pauza pl'i dysfluenci předměty 

o PRER - Prerušované slovo D st- Startér o Ir -nes rukou 

o NEK- Nekompletnl slovnl spojeni o jiné: o Lo - Logofobie 

o OP -Oprava o jiné: 

D jiné: 

% dYsfl. ll<: lA: IZ: ...... . t1atum IZ: .... .. datum 

Balbutiograf 

% 

dysfl. 

Úlohy 1. šepOt 2.simult. 3.zpěv 4.automa- 5.opako- 6.dokonč. Htenl B.spontánl 

řeč tlzmy vánf vět rač 

~ Vývoj. dysfluence o lncip. koktavost o Fix. Koktavost o Chron. koktavost D 
Jiné: 

Datum: Vyšetřil: 



Příloha č. 5 

Úkoly balbutiogramu -předškolní věk 

Materiál pro diagnostiku balbuties u dětí, které nemají osvojené čtení. 

Komplexní diagnostika a terapie koktavosti (Lechta, 2004, Dgb. 8.1.1 a 8.1.2) 



ťHooy balbutiogramu - phdMrolní věk 

l , Š.epta:ná fe.ř 
. . 

lfh~hél bohodno!me ~·eS ďí.těfr:rtl1 ie &i budeme po1'ttÍal ;~'f!pfem; p.o{tJ/J.I UMZitjf!fhe YUl jedJ!ulhW Čá:.ti á'l~/'i'O lr!/a, 
kúm f.>~J·ti/jtist!ptť'r'.l poJnrr:it.. .. ~vat: · · · · 

vlasy,. ol.o; ·ucbo, tllo.i zuby, 1ty, ;loket, bfiivho_ zM01, kol~n~-

Pučet d:y~ifluend t:::::.:J Počet vsedt sl.ov CTIL] 

2~ Simultánní řeč 

(7crha: Jc:dftol/iht ·věJy Nkán'!e spolu s dit.!tem: l'éty m.y/ n<~růsltljicí S)-'l'l1a!tidtou nťlroó<Jt>st Jsou-Jí vJ~1 phtiš 
nim.Cn~ ~a pa~f di1lte, nepvkračliljem.: 

Uctt~I zr,fv:.{. · 
Eva čte kmhu. 
Auto· stojí tra z·a9távce. 
V letě se budeme ke111pat. 
Oblaky jsou drte!i bilé jako snH:~. 
Jt:nik spí a nlÁma vaří .dobrou večeři . 

Jderne ~e n.).jfo.t, abychom už nebyli hl:~dovL 
U.z se tě~im na ~ •. taká bude " i:elevizi jlubádka. 
Ažt1·a ·konci z.rřnady tostou jablka, hrwl-:y a švestky. 
M. kdv ž se vštchni n&Ohěd>'ál)1.e, půjdeme sp0lu na výlet. 

Počet dysflruencí c:::::::J 

3' Zpěv 

[;'l'(lha,· ZazpNi.'i p1seň .,PtSf, pršl,jen se leje ... " 

Počet dystluencí c::::J Počet všech slov c=J 

4. Automatizmy 

% d}sfluencí c=:J 

(/ivha: Ditě má ffc.:i: jak se jmenuje, kde bydlí, Jd* zdravíme ráno, nupotíiat do 5 

Počet d.ysfluencí c:J Počet vš·c~h slov C:J % dystluencí [==:J 

5, Opakti'\'árti 

(Iloha: Ditě máponds opakv'V.zl vě.ly Si? l'Zri'lilolajii'Jiali'tJkulaénl míročwut (:: hleill-skafl.u.mdl .... tj. ~po.=átku 
vlity zaúnajl sa1iwhláskou, na· konci opakuje v.Yy, zi:rú114Jic:i oklu-:.:il'Oi1 

Autoje.de po c~stE . 

Umyj si ruce. 
Fi..Jl)' krásně voní. 
V}áů'ajde d'o školky 

Dgb. R1.1 



I 

.i 

Š~k :fý$tilpt!]t V i:uh1SC. 

Pavli k Sll hntJe- n·a pískt• .. 
n l,l;(;t>m,e $'1. ·spolu bi'at 
Tl:t~k:4me ·do rytml!l. 
Kdhout koli::rhá m<J d\-Ói'~. 
f~.rtek ~~~:za 1t země. 

6. Dokonča:v.ání vět 

ť.izaha: DJti má· doko/R~it l:btJ~Dltiý1J·•i slu\y 11r!iu, ktetau jsme zoJi!ali 

Ráno !;1\'Ítí ............................. : ............................................ : .......... ....... ............ .... , .......... .. .............. ...... ....... .. .. 

Ml\tAvai'L ........................................ ........................................ .. ............ . , ..................................................... .. 
.1\iú.J ~ dio.ďi do ..... : ....................................... ....................... ... ................................................................... .. 
Veéer musim.e j.ít.. ...................................................................... ,. ........... .... , ........ ... .. .. ......................... _. ..... ....... . 
\'elié .iěú se uěf ·v·e ........ _ ........................................................................................................................ : ......... . 
N~>(Íhloze J,étají. ........................................... : ........ , ........... ....... .... ................................................................. .. 
V tele··iizi di.v.crjí ..... .' .............. ....... ........... .. : ... .. ...... ................. ... ..... ....... .......... : .... .............. ................. ..... ...... . 

7:~ P~pis obt·ázku 

(rzoha: Pvprs sitUačnifJ.oolJ.;;ázliU RoJ.ma 
Po(;et dystluentí t:=J Počet všcob slov c::J % dysfluend c=:J 

S. S.pontánuí ·řel 

Úloha: Ru::ho.l'o" na t~ma cknni rd)lm 
Po.':et dy&fliui:ncí .t==J Počet všech &lov c::::J % ~-etluend c=:J· 



Příloha č. 6 

Úkoly halhutiogramu - školní věk 

Materiál pro diagnostiku balbuties u školních dětí, které již mají osvojené čtení. 

Komplexní diagnostika a terapie koktavosti (Lechta, 2004, Dgb. 8.2.1 a 8.2.2) 



~gh s.:.1 

Úlohy b.albuliogrtttnu - školní vek (o.s·vojeni čtenQ 
1. Š't.ptQ7Jd řeč 

ť·roJuJ ' Du.hťli'ltt~'#l'' .~~s r.ht;Jtc:ti, že s·í budc'fflt>JJi>"<lidat ffep$CI.n; jl@fom ukíttuj:t!i•:u: na j ednot!tt.-9 lastt ~ .. :.Jr(i) těla, . 
k(eni mJ l>alřiutitc .~eptem pojmcnowil. 
vlasy, ob;; ucho, nos, zulil}',·tt}', loket, břki10, záda, k(ll!dlt' 

% dysfl.ntud r=:=J 

i. Simultánní ř.et~ 

{rtvh::~: J'édizot/ivJ vtriy ftkámesouca:mě s ba!tutikPm; i•ěty mají narfJstající svntaktick.Ju nilrotnMt. Js~u-!i yě.ty 
p:Nliš n.irui'né na p<lffliť dite"t.!,dcíle nept1kl'ml(uji!me . 

Anička čte. 

UmyJh si rttce. 
lv:ántád shír.i hú.Uby. 
AzaU.y rv8túu v naši llahtadě. 
Autobul! nédalpl'edhot.t\ jizdě. 
Eva j~ to.nmlé dě\' če od sousedů, 

Už za někohk dní b.udmi pťázdttiriy. 
l..l-útet; ktet~r šel okolCt; lieměl hoJmky. 
O':oo.::t:, ktt:lé rtiáma mupíla. nebyh,· př.fhs o.hnhé. 
Až když se í oz:;viti zelená ,m{;želn.e jcit; s' Ifii-li čarvená, mu&íme stát 
Úterý b)·l úsp~šn)· den pro naše hokeJ:iety, pt c·tože ve fínile :•.,:ft ;mli. 
I kdý! ~i za chvíli začnu hrát, předtiin si <bli 'Jněun .:IJúmát·í úkol. 
ůtco'i:i znáurl, 8e kter ýmt j&me byli vto,ld n:oa doYvle~. pra.:ujf v zuhraničí. 

Počet dysflue:neí c=J Pqčet v!.ech slov CJ:rJ % dystluencí r=:=J 

3. Zpěv 

Úloha: Za:.pívej píseií .. PdH, prši,jen se leje ... " 

Počet dystlttetid c:J Počet ·:šeeh ~lm· E::J , % dysfluencí c::=J 

4. Auiomatizmy 

Úlvha: Napoč{tej du ro. Vyjmenuj dny v týdnu, mťsice v ro.:e, ruán4 období. 

Počet dysfluenci c:=J Počet všeeh. 8lov r==J 

s. Qpilkovaní 

(rtoha:· BalbŮtik má po nás opdkovcit věty, kter-6 mají :J hle.Ji~ka jliJ.end núrW'tajfcí ar'tikuiační-nJr:ot'nost- tj. 
zp'Oi:átku 11ě0 začir!aJÍ samohlaskou, na kvnci (lpu!.:uje 1iěty, ;;atín<:[jícf okludwru. Jsou-li věty příliš náročné na 
parnU dítěte, dak nepof,račv.jcme. · · 

Ukhd~m s~ity. 
Opozdthjsme se. 
Šelmy maJÍ jemný sluch. 
Železo &e dhýbá za hot l'-.a. 
Fol'Jkal s'ifuý Yltr, a nalror.kh sněžilo. 
Mouchami se .ži~í mnoho živočichů. 
Banánovníky j&au n~většl rostliny na s\·ětě. 
Ta milá slečna ze sousední ulice se jmenuje Lucie. 



\ 

Penítf; k.tere J&pc; si n~~t.flb, utratíme i:a užtteené v(;.-i, 
Když začneu prá7.dniny' ll!Jl)ŽU déJe S!'lat ~ nen11!ll;t:m se UČlL 

Počet všech slov L 50 I 

6; Dalíonlován·í -vět 

! ;'Johu: B.tlbl:ták má dfJkonht l/h()V()/.rjmi shny 1-étu, kM•ou jsme za.':ali 

Kdy~ táno vstaill:t-2 p~stele, 11ejdt"ív .................................... ................................ ... .... .............. .. .... ............ . 
Pes. hond~oi::ku a kočka t'áda hooL .............. ...... : .. : .. .. ...... .. ... .. ............... ........ . · .................. ... ...... ~.... . · 
K;~:žde\\'<Ítlooe mame doma .. ..... ................................ .. .. ... ... ... ............. ............. .. ....................................... . 

~~ž<;~~~'i:i;:~·:·~b; ·. ·.·.·.·.·.·.·.·. ·.·.·. ~·.·. ·.·. ·.· .. ·.:·.· .. ·.·.·. ·.·.·.·. ·.·.·. ·.~·.·. ·.·.·.~·. ·. ·.·.·.·.:·.·. ·. ~ :. ·.·. ·. ·.:·: ·. ·.~~~·.· ·.: ·.:·.·.·.·.·.·. ·.:·.·.··.··.·.·. ·. ·.· .. ·.·.·.·.··.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· .. ·.·.·.·.·.·.·.·.·.··.·.· ··· 
N'Sk'tl"t~zviřl(<c. umf tretmi ryehl'e .. ................ .... ............................... ...... ...... ......... : ......... . : .. , ............... . 
Až buclu ,i.elkj:, cl·d-1 bych ............... ..... .. ..... ........................... ......................................................... . 
Mezi sp01ty, ktere umím, patrí ..................................................................... ....................... " ....... ..... .. 

Počet dysflueaci .c=J Počet všech slov t==':] % dysfluencí c=J 

7. čt~m 

Úloha: BolbútJk má přet.'i.;t tt.i.i Dgb. 8. 4; tento te:tt mJ logopéd pr-o záznam 

St~ícímu lvu pl'eběhla po těl'e ~-yš. Lev ·vyskoúlna nohy, d:qt;t myš a chtěl ji na mi8t~ &ežrat. 

DgbS 2 2 

Myš húpfostla, aby ji pus.ti.l na svobodu: když ji nechá naii"i'U; od"<·dečí se mu. Lev se c>:as,ná:l, ale pu.!itíl ji . 

Uplynulo někohk dr •. í. Levci lv-a Ch)' ti li, ptoYazem ho pi'tvÍizal'i ke stromu. Kd:, ž myš zaslechla lv{w ·J'Imek. přl:;!.a 

k němu, piehryt.ala pro·,·az a óSvobodda ho. Rcld:a t'ill!Y. ,;tehdy ses mi vysmál, že se Ti sutva móhu odvděč~t. 

Odteď si d'~1brc pamatuj , že i rny~t se t:nollou od:vděcit". 

POTJČENÍ. V Z.ivůtě, ktery j.e bohatý na změny, se ani moení neebejdau bez pomoci &l:lt..šic!lt. 

PoGet v3ech s:lov I 100 I % dysflueneí .c=J 

8. Sponténni ř.eč 

Úlvha: Rv::hovor nu terna denní ret.1m 

!\)čet dysfluenci c=:J Počet všech slov c=J % dystluencí c:=J 



Příloha č. 7 

Dotaznlk a záznamový list situační psychické tenze 

Dotazník a záznamový list užívaný při testování situační psychické tenze při chronické 

koktavosti. Vzhledem k věku a schopnostem starších chlapců byl užit pro účely 

výzkumu k této bakalářské práci. 

Komplexní diagnostika a terapie koktavosti (Lechta, 2004, Dgb. 7.1 a 7.2) 



Dg'b. 7.1 

Dotaznlk .situační psychické tenze při chronické koktfll'Osti 
Instrukce: VaillLt~ ú:kole:m je ůdpovidat na nasled~jfcjch 45 modewvych situaci pjiřa1lertbn élsla; k.t~é . označl!je 
váš p01i't-oj ~e·lomunikac.l v dané komunlkal:ní sitwad. Jlcdnotlivé \)tázky t~:;d;l ozna.';íte čfsJy 1 - 5 , je-li: 

5 1 
Velmi lehké Lehké 

3 
Něco ~zí 

4 
Těžké V e>hni těžké 

Situace 

.1. Zav~lat méuxu/me nc;Jlepšfmu1ší kaliilaíádo> i!ce jen ta:k:, ábyt.:h''Jtn s.i popo'Y.ÍJali, j'c pm nnre ... 
2. Hádat 8e r; br>1ttcm nebo: se s~trou (jin~m rod f)řllllušr1ikem) o tetrtl, na kt:etý fitm fi.e P'~diváme t1ejdřívc, je pro mne ... 
3. Zavolat do kina, abych zjistil'la, zdá jsou je& tě volná mhta na ,·eiíerní přeastavení., je pro nm~ ... 
4. Foho\·uřit si .s rodičť:m o fí1n:rt.J, ktery js.m~ piiávě spolu viděli, j,e ptů mne... · 
5.. Piiroat S'e noW!nu sou,sedovi, ze JSem mu prii'Vě rózb-il/a ot'no~ je pro nme... · 
6 .. Ro~mlou-...at se skupin~u·mých obllbenýchspolUžálcl/spo\'Upl acowH .. ú, j.e pro nme ... 
7. Ríci učitcliína:díizentmu ('l néčeJ.n, co mě tuipí,je p1o nme... · 
8. ;R,othllou:vat s no...,"ýmí žákyikokgy v úa:sJ škole/pnid, je pro In'!'le .. . 
9. Př.ečíst oci'líavť.C ťnejaké ·.kn~hy/tex'fu sp<il\WMI:úmfspQlupracovniloim, j:e pro rnne ... 
I O Zeptat se katnarád;alk:y, Zl1a by k hám piišelJla po škole/práci, je pro mne ... 
11. Říci todiči/pari.ner~t Ucr:?srěchá: Jo pr.ícetš.k(ily, že chci Jit vcčei s přá~li ven,je pr<> mne ... 
12. Zeptat se ptodavaée Y obchodě, kolik stojí věc, kterou jsem si vybtallla, je pro mne ... 
13. Říd učii:elilnadřízetté~nu, ženernzurtlím úlo:te,je pro nme ... 
14. Po~áda.t ryc!:lle o jí2d~, protože mi už jede aut:ohus, je pro mne ... 
15. Telefonovat s dědečkem neh.ú s ·babičkou, je pm mne ... 
16. Převzít telefonní vzkaz pro bratra nebo sestru (jiného 10d. příslušnfk:a), je pro mn·~ .. ; 
17. Hádat se s ka,marádetn/kou kvtili děvčeti'chlapci, J....'terélktctého máme oba/obě tád:u':t·ády, j.e pro mne ... 
18. Zeptat &e tláhodrt~ho okolojdoucího, zda j~ tot-o adreSa, n.i k"teré bydtí moji známí, j~ f'to mn,c ... · 
19: Rozmlouvat s~. sesíirou ;J:ebo bratrem (jifclýni rod.příslU.~níkem) ph obooě, je:pto rane ... 
20. Vysvětlit řediteliišéfo•ti , proč jsem. chyběl/a ve s:kc-l~'v práci (důvod: lékař), je pri:.' mne ... 
21. Říci něCQ důl~žiiého hrakl},i,.~estřc {j.in;;m rodpřislušnfl.ůril) .. když velmi tspěcMm do Šk•)1ylpráce,je pro mne ... 
22. \'ys\ětHt kamarádum jak se hraje nová hra, Je pro mne. .. 
23. PředStavit se skupmě n:eznárných·lidí na nějaké Ofi.lav-ě , je pro tmJ.e ... 
24. Pí ednetst refcr;it pi' ed publikem; Je pro nule ... 
2?. Zeptat ts.e rtffiičů/pa:rtriera, zda by múj piitelllí:yn:ě mohl/a u nás Ifře&!lat, je pm mne ... 
26. Uptat se někoho z ''ČÍŠÍ sk.upi~ liJ.i na správný ča<S, je pro tutte ... 
27. V. světht u:<.-ad~čj V kině, ie mOJe místo j,o obs~--cllé1 _je pro Itine ... 
28. Obj~nat si v restauraci; když číšník jíž na obj:cdmá~·ku 9eká, j.e·pro mn~ ... 
29. Zatdefono . at rna:tc.e nebo otci d0 p-ráce, ptotoft: něco po.třeb:u,Ji, je pro rrtne .... 
30. Teiefo~ovats rtovýrn/voa s.polUžáketQ'čkou, sp{)ll:lp'r!ICOVníkern/cí (opačneho pohla.-i), je pro mne ... 
Jl. Ode-vZiJat vzkaz katnarádovi/dcc ve dveřích odJížd~jicího autObusu, je pro mne 
32. Říci pattě kamarádů, že s nimi nehodlám koui'it, je pl'v mne ... 
33. Prot<lstevat proti někomu, kdo mě předběhl ve frontě, je pto nme ... 
34. Rozmlouvat rrajakékoli téma se vzdil1eněj8ím příbtL.."»ým, je pro mne ... 
35. Říci policistovi ua jeho vyžádání moji adlesu, je pro mne ... 
36. Vyprávět ,-tip skupině kamarádů, je pxo mne... .. _. 
3 7. Poradit neztlám)1n lidem, kteíí jedou autem oko}o :našeho. domu a ptají se na cestu, je pro mne ... 
38. Být na:tá~ný/ná katnerw, když recituji báseň, je pr-o n:ine ... 
39. Požádat kamatá.Ja/ifk.u, Zda by mi po škole/práci s něčím ncpornohl/a, je pro mne ... 
40. Požadat děvčeJ.chlapce o táncc., je pr.o mne ... 
41. Vysvětlit uči'tcliina·dřfzenému, proč jsem se opozdil, je pro mne ... 
42. Požádat někoho, kd'o spěchá, o pom~c. j'e Jll'O mne ... . 
43.

1 
lliat nějakou roli v o:chotnkkérn diva4le, Je pro n1ne .. . 

44. Říd rodičum o špatném vysvědčení./Řicí partnct~vi o propúštění z práee, je pro mne ... 
45. Čist ozruí:mcní do rozhlasu, je pro mne ... 

Bratislava: ~entrum pre dysfluencie, V. Lechta; A. Šk:Fa:báková, 



Dgb. 7.2 
Záznamový list 

Jméno: Datum narození: 

Pohlaví: Dnešní datum: ----

Zkouška (" Vyzkoušíme si to na následujících situacích"): 

Situace Postoj 

1. Jít do kina s partou kamarádú, je pro mne .. . 
t:~T=fx 3 [-4 1 ~ j 

2. Jít si koupit nové super tričko, je pro mne .. . 
3. Jít k zubaři, protože mne bolí zub, je pro mne ... 

Postoj 

I 1 I 2 I 3 J 4! 5 

T: _---· ~-:~-:~t~~~il~~~~t=~ lehké __ n~:~-=~zi -~=~=~~~: __ --· \ velmi t~ 
2. . ' t • I . ~ -=~-~-L~~==-~+-- =--==1--=---j-__ 
4. 1 r +== . 
l~~~==~±~~~:~~r==~~~~~t -=r==~ 
'8. I 
!9. 
:10. 
i ll. 
: 12. 
; 13. 

! 14. 
Bratislava: Centrum pre dysfluencie, V. Lechta., A. Šk.rabáková. 

15. 
16. 

1 
velmi lehké 

2 
lehké 

3 
něco mezi 

4 
těžké 

5 
velmi těžké 

11. ---;--- _ ___ ---r--:-~=~--==- 1 ·---- -~~~~l 

i==}-~~~~~ -~ ---- -=- :~~~t--~-3 
~==~:_ --~~:=-- ~==--=- == ~--==--=~~--~=~ ~- _J_____ - ± ---r·--------j 
}6. --=~-~-------··- ---=~ _:_·-.=______ -·--c-----~ rfs~----r----·- ··-
29. -
30. -
31. -
32 . 
-
33. -
34. -
35. 
-
36. -
37. 
-
38. -
39. -
40. -
41. 
42. l I I I I 
43. 
-
44. -
45. 

i 

Celkové skóre r- ~---~ 



Příloha č. 8 

Dotazník situační psychické tenze pro děti, obrázek k jedné z otázek 

Dotazník situačrú psychické tenze pro děti a ukázka jednoho z obrázků k otázkám 

z dotazníku. Tento materiál je užívaný při testování psychické tenze u dětí předškolru'ho 

a mladšího školru'ho věku. Komplexní diagnostika a terapie koktavosti (Lechta, 2004, 

Dgb. 6) 



Dotazník situační psychkké tenze pro děti 

1. Jak se cítí toto děvčátko na obrázku, když si má v obchodě říci o nějakou hračku? 

2. Jak se cítí tento chlapeče·k na obrázku, když se má zeptat cizfho člověka, kolik je 

hodin? 

3. Jak se cití toto děvčátko na obrázku, když má ve škole odpovědět na otázku pana 

učitele? 

4. Jak se cítí tento chlapeček na obrázku, když má zdvihnout telefon, který právě zvoní? 

5. Jak se cftí toto dě\·čátko na obrázku, když něco vypráví své mamince? 

6. Jak se cití tento c-hlapeček na obrázku, když něco povídá konfkovi? 

7. Jak se cítí tento chlapeček na obrázku, když říká své kamarádce kam si půjdou hrát? 

Datum: Zaznamenal: 

Dgb. 6 



Dgb. 6- ůb1' . 1 



Příloha č. 9 

"Šklehíci" 

Příklad obrázků s obličeji, které lze využít při testování situační psychické tenze u 

balbutiků předškolního věku. Místo verbální odpovědi dítě ukáže na obličej, který 

vyjadřují dobrou, špatnou a neutrální náladu. Pro účely naší ambulance je souhrnně 

nazýváme "Šklebící". Tento název odlehčí situaci, je variabilní podle toho, co je dítě 

schopné a ochotné přijmout. Jednotlivé názvy si dítě vymyslí samo nebo mu jsou 

b 'dn t ( " s ·lík" s" fuk" Mr v ") na 1 u y napr. " maJ , " urna , " acoun . Obrázky nejsou záměrně 

vybarveny, aby dítě nevolilo podle oblíbené barvy. 
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