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ANOTACE:
Tato rigorózní práce je
rodičovským

věnována

problematice

rodičů dětí

s vývojovou dysfázií, jejich

kompetencím a jejich posilování.

Práce je

členěna

zaměřené

na vymezení základních pojmů-rodina, zdravotní postižení, logopedická péče,

do 6 samostatných kapitol. První

spolupráce logopeda s rodinou
dostupných
domácích

zahraničních

občanských

dítěte

čtyři

s NKS. Obsahem

rodičovských

programů

čtvrté

kapitoly je analýza

stručná

a také

sdružení poskytujících logopedickou

zdravotním postižení. Pátá kapitola obsahuje námi

kapitoly jsou teoretické,

či

jinou

charakteristika
péči

osobám se

vytvořený podpůrný rodičovský

program pro rodiče dětí s vývojovou dysfázií. Šestá kapitola je zaměřena prakticky,
skládá se z analýzy dotazníkového
s vývojovou dysfázií. Cíl
podpůrných

šetření

šetření.

je

Respondenty tohoto

zaměřen

na

zjištění

šetření

jsou

poptávky po

rodiče dětí

rodičovských

kurzech.

KLÍČOV Á SLOV A:rodina dítěte s NKS, rodičovské kompetence, rodičovský podpůrný

program, vývojová dysfázie

ANNOTATION:
This thesis is concerned with problems of parents with children suffering from specific
language impainnent, with their parental competencies and their fortification.
The thesi s consists of six individual chapters. The first four chapters are theoretical,
aimed at definition of basic tenns such as family, disability, speech therapy, cooperation
of the speech therapist with the family of a child suffering from SLL The fourth chapter
features an analysis of accessible foreign parental programmes and also a brief
characterization of domestic citizen-action public providing logopaedic or other care to
people with disabilities. The fifth chapter includes an own support programme for
parents of children with specific language impairment. The sixth chapter is of practical
orientation; it consists of an analysis of an inquiry via questionnaire. Parents of children
with specific language impainnent are the respondents of this inquiry. The aim of the
above mentioned inquiry is to ascertain demand for parental support courses.

KEY WORDS: family of a child with impaired communication skills, paren tal
competencies, parental support programme, specific language impainnent
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ÚVOD
Tématem rigorózní práce Je spolupráce s rodinou
schopností a podpora

rodičovských

dítěte

vztahů

věku vytváří

členy.

mezi jeho

Mezi

silná pouto a také vzájemná

narušena-např.

zdravotním postižením

s sebou nese riziko ohrožení

komunikační

kompetencí. Rodina je zcela jedinečný a specifický

sociální systém. Tento sociální systém je charakteristický
trvalých citových

s narušenou

rodičovské

rodiči

a

vytvářením

dětmi

se již od prenatálního
může

interakce, která však

dítěte.

Narození

hlubokých a

zdravotně

být snadno

postiženého

identity. Jedním ze zdravotních postižení, které

mají bezpochyby vztah k možnému narušení vzájemné interakce, je postižení

Schopnost
společnosti.

verbálně

Jakékoliv narušení této schopnosti je vnímáno jako

populaci,

řečové.

komunikovat je základem sociální interakce mezi jedinci ve
značně

frustrující nejen pro jedince samého, ale pro jeho nejbližší okolí. Pokud se
dětskou

dítěte

největší

úlohu v terapii narušené

komunikační

limitující a

zaměříme

schopnosti hrají

na

rodiče.

Úspěšná spolupráce mezi logopedem a rodiči dítěte je pro odstranění řečové poruchy

nezbytná. Je to

právě rodič,

který zodpovídá za

prováděná cvičení

mimo

prostředí

logopedické ambulance.

Téma spolupráce mezi logopedem a
publikaci. Bohužel vždy pouze
rodiči

aplikuje

konkrétně,

úloze. V

zahraničí

speciální

podpůrné

vnímáni jako

rodičem

okrajově,

jak dokáže

programy pro

rodiče

partneři

rodiče

komunikačního

palčivé.

větší důraz.

sloužící

právě

logopeda a koterapeuti svého

poněkud

snad v každé logopedické

povzbudit a motivovat ho v jeho nelehké
Již

řadu

pro motivaci

let jsou

vytvářeny

rodiče, rodiče

jsou

dítěte.

jiná. Logopedi vnímají spolupráci jako nezbytnou,

avšak podle dostupných informací konkrétní
vytvořeny.

zmiňováno

je na daném logopedovi, jak spolupráci s

je na spolupráci kladen ještě

V naší republice je situace

nebyly

je

podpůrné rodičovské

programy dosud

Téma spolupráce s rodiči, jejich vedení, motivace a podpory jejich

chování a rodičovských kompetencí tedy vnímám jako velmi aktuální a

Předpokladem

efektivní a

úspěšné

dlouhodobá motivace, vhled do problematiky

terapie je plná angažovanost

řečové

rodičů,

poruchy u dítěte.
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Tyto

zmiňované

rodiče

v jeho rodičovské roli.

Původním záměrem
dětí

bylo

Především

ověřit

s vývojovou dysfázií. Mezi

rozhodla provést dotazníkové
svého dítěte a

samozřejmé,

faktory však nejsou

zároveň

zjistit

již

k tomu slouží

třeba

rodiči

cíleně

jež sleduje

skutečnou

pracovat, vést

podpůrné rodičovské

programy.

program pro

rodiče

však nebylo tento program zájem. Proto jsem se
úroveň

znalostí

rodičů

o

řečové

poruše

poptávku po rodičovském programu.

Cílem rigorózní práce je tedy zmapovat

potřebu podpůrných programů

s dysfázií, sledovat reálnou poptávku po
rodičovské

rodičovských

mezi

rodiči dětí

programech a

případně

role v rodinách s dětmi s NKS, respektive

s vývojovou dysfázií. Sebraná data z dotazníků by se
poučení

s nimi

vytvořená podpůrný rodičovský

šetření,

navrhnout jinou fonnu podpory

je

měla

stát zdrojem informací a

pro logopedy a další odporníky pracující s rodiči svých klientů.
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1. RODINA
Rodinou rozumíme svébytný sociální systém, který se po staletí
psychologů

a

sociologů.

Existuje

společnosti.

a role v lidské

nepřeberné

zajištění

2002, str.99).

Stejný autor pak podává

současně

.funkčně vertikálně

soukromý

svět

v řádu

pozornost

množství definic rodiny a jejího fungování

Sociologie chápe rodinu v nejširším smyslu jako:

"Institucionální

vnímána

přitahuje

lidské reprodukce, legitimní v dané

světa

ještě detailnější

společnosti"

(Možný,

definici: "Rodina je dnes

ji obklopujícího jako instituce racionální, pragmatická,

hierarchizovaná a

autenticity, spontaneity,

kulturně

omezující a

přirozené

současně

jako zvláštní

rovnosti a emocionality." (Možný,

1990, in Sobotková, 2001, str. 22) Psychologové pak vymezují rodinu jako: " Skupinu

lidí se

společnou

propojených
člověka

Pro

historií,

současnou

transakčních vztahů." Ať

realitou a budoucím

očekáváním

vzájemně

už vymezíme rodinu jakkoliv, je jisté, že v

životě

má jistě nezastupitelnou a jedinečnou roli.

účely

této práce nejprve v první

zdravými

dětmi

zaměříme

na rodinu s

tak, jak ji vidí
dítětem

části

první kapitoly

současní autoři.

V další

obecně
části

vymezíme rodinu se

první kapitoly se poté

s postižením.

1.1. Typologie rodiny, její funkce ve společnosti, rodičovská

role
Každý rodinný systém bez ohledu na bližší vymezení jeho
Abychom byli schopni orientovat se ve složité
vznikají

rozličné

přibližují či

typologie rodin.

vymykají

jiné

něčím

je

struktuře nejrůznějších

Některé dělí

společenské nonně,

členů

specifický.

rodinných

útvarů,

rodiny do skupin podle toho, jak se

dělí

rodiny na "řádné"

či

"rozvrácené".
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Pro

účely

nejvhodnější

této práce a popsaní dané problematiky se jako

jeví starší

typologie dle Bellingse a Moose z roku 1983. (In Prevendárová, 1998, str. 25)

Rodina orientovaná na profesní
úspěchy.

pracovní

Tuto skupinu

růst:

tyto rodiny se

můžeme

dále

dělit

zaměřují

na

na nezávislost,

morálně-nábožensky

orientované rodiny a rodiny s intelektuálně-kulturní orientací.

Rodina orientovaná na vztahy: V této

rodině

jsou prioritou vzájemné vztahy a

podpora, ale také možné konflikty

Rodiny orientované na udržování rodinného systému: do této skupiny spadají
ty rodiny, které nelze jednoznačně

zařadit

ani do jedné předchozí skupiny

Rodina jakožto významný sociální systém plní ve
Prevendárová (1998) uvádí následující
Biologicko-reprodukční

také pro jedince,kteří

dělení

společnosti nezaměnitelnou

na čtyři

tradiční

funkci.

základní funkce rodiny:

funkce: Tato má význam pro

společnost

jako celek a

společnost tvoří.

Ekonomická funkce: Rodina je chápána jako významný prvek v roZVOJI
ekonomického systému

společnosti.

Na

rodině

jakožto

spotřebiteli

je závislý

celý trh.

Výchovná a socializační : Ústřední úlohou rodiny je výchova dětí a jejich
příprava

na vstup do samostatného života.

Emocionální : Zahrnuje
členy

Nedílnou

citových vazeb a pout mezi jednotlivými

rodiny.

součástí

je významná jak
s ostatními

vytváření

identity

dospělého člověka

emocionálně,

členy společnosti,

tak

je bezpochyby

sociálně. Zároveň

na osobnostní

utváření

rodičovská

role. Tato role

má však výrazný vliv na vztahy

každého

člověka.
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Vágnerová (2000, str. 344) uvádí následující charakteristické rysy
Asymetričnost:

rodičovské

Je to jediná nezpochybnitelná nad řazená role.

dominantní ve vztahu k dítěti,

dítě

je zcela závislé na jeho

role.:

péči,

Rodič

je

je

rodiči

podřízené.

Nevratnost: Tímto se odlišuje od ostatních rolí dospělého člověka. Člověk se
stává rodičem navždy, tento krok nelze vzít zpět.
Dítě

Nezrušitelnost vazeb:

poutá svou specifickou vazbou k určitému

partnerovi-druhému rodiči, je jejich společným potomkem.
Nutnost

změny

závislosti

dítěte

stylu:Rodičovství

životního

mnoho povinností, klade

značné

Nutno dodat, že výše uvedená charakteristika
situaci". Existuje
narušené

či

Rodičovská

jistě

mnoho

rodičů

a

dětí,

vyžaduje vzhledem k naprosté
nároky na zodpovědnost.

rodičovské

role platí v"optimální

jejichž vzájemné vztahy lze

označit

za

patologické.
role je do jisté míry

podmíněna biologicky-potřeba

rozmnožovat se je dána

pudem. Výraznou roli však hraje vlastní zkušenost z dětství, náš

rodičovský

Matějček

Langmeier, 1986,

a Langmeier uvádí tyto motivy pro

rodičovství. (Matějček,

vzor.

in Vágnerová 2000):
Dítě

obohacuje náš život novými zážitky ,

straně

přináší

nové zkušenosti. Na druhé

také omezuje naše svobodné rozhodování.

Dítě naplňuje

Také však

naši

potřebu

proměňuje

citové vazby, stává se objektem citového vztahu.

naše ostatní citové vazby a vztahy-s partnerem, s vlastními

rodiči.
Rodičovská

role je

dospělého člověka,
Dítě

je

Přenáší

prostředkem

je důkazem

pokračováním

svých

k naplnění a seberealizaci, potvrzuje normalitu

dospělosti.

rodičů,

potvrzuje

a předává tradice, vzory chování, naší

potřebu otevřené

tělesnou

budoucnosti.

podobu.

II

Rodičovská

role je tedy zcela specifická a jak je patrné, její identita je

být snadno narušena. O tom, jak

rodičovskou

roli a její identitu

ztěžuje

křehká

a

může

a narušuje

dítě

s postižením, pojednává následující podkapitola.

1.2. Rodina s dítětem se zdravotním postižením
1.2.1. Vymezení pojmu zdravotní postižení
Český právní řád nezná obecnou definici osoby se zdravotním postižením. Definuje

pouze

některé

termíny pro

účely uplatnění

v

zaměstnání

sníženou pracovní schopností apod.)V národním plánu
důsledků

(invalidní

opatření

občan, občan

se

pro snížení negativních

zdravotního postižení lze najít následující definici zdravotního postižení:

"Zdravotním postižením se rozumí, na rozdíl od nemoci, dlouhodobý nebo trvalý stav,
který nelze
Světová

léčbou

zcela odstranit." (Národní rada zdravotně postižených, 1993).

zdravotnická organizace uvádí ve své Mezinárodní klasifikaci vad, postižení a

znevýhodnění

následující definice. (WHO, 1980)

Vada : jakákoliv ztráta nebo abnormálnost psychologické, fyziologické nebo

anatomické struktury nebo funkce.
Postižení: Jakékoliv omezení nebo ztráta schopnosti jednat a
způsobem

nebo v mezích, které se pro lidskou bytost považují za normální.

Znevýhodnění

: Nevýhoda, vyplývající pro daného jedince z jeho vady nebo

postižení, která omezuje nebo
jedince (s

provádět činnosti

přihlédnutím

znemožňuje,

aby naplnil roli, která je pro tohoto

k věku, pohlaví a sociálním a kulturním

činitelům)

normální.
Pro

účely

zdravotního

pojištění

se používá následující definice: " Stav trvalého a

závažného snížení funkční schopnosti v důsledku nemoci, úrazu nebo vrozené vady. "
(Národní plán pomoci
Národní rada

zdravotně

zdravotně

postiženým celkový

postiženým, NRZP, 1992)

postižených uvádí v Národním plánu pomocI

počet zdravotně

zdravotně

postižených asi 5-19% celkové populace.

([Online] dostupné z :http//www.nrzp.czl[cit 2009-20-10])
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Údaje o počtu osob s řečovým postižením bohužel nejsou jednotné.
Statistika NRZP pro vládu z roku 1992 uvádí 60 000 osob s

řečovým

postižením

v populaci. ([Online] dostupné z :http//www.nrzp.czl[cit 2009-20-10])
Tento údaj zahrnuje pouze osoby s primárním
řečovým

skupinou jsou osoby se sekundárním

řečovým

postižením. Další

početnou

postižením, tato však není do výše

uvedené statistiky zahrnuta.
Ústav zdravotnických informací a statistiky uvádí ve své zprávě Činnost zdravotnických
zařízení

léčebně

ve vybraných oborech

vykazuje

počet

133 245

léčených

preventivní

péče

údaj odlišný. Za rok 2008

osob v oboru klinické logopedie .. ([Online] dostupné
zmíněnou

z :http//www.uzis.czl[cit 2009-20-10]) Tento údaj potvrzuje nejen výše
poznámku o nutnosti

oddělit řečové

poruchy primární a sekundární, ale také nevypovídá

nic o osobách, které využívají logopedické péče v jiném resortu

1.2.2.

Přijetí dítěte

Narození
přirozené,
jasně

dítěte

danou

vlastnosti a
zdravotně

by

mělo

postiženého

narození

si

dítěte

vůbec.

připravovaným

narození zdravého

očekávaným

dítěte.

dítě mělo

Mnoho

okamžikem. Je

rodičů

má předem

vypadat, jaké by

znamená pro každého
také fyzickou

s postižením nejen

zjištění skutečnosti,

a

mělo

mít

v životě dosáhnout. Podle Prevendárové (1997) narození

často

měli již vytvořený většinou

rodičovské

přejí

dítěte

: " ztrátu původního obrazu

Po

dlouho

o tom, jak by jejich

ekonomickou, sociální a
přináší

rodině

rodiče

představu
čeho

nevyužívají

se zdravotním postižením

je v každé

že všichni

či

dítěte,

tj.

zátěž.

rodiče

Podle

Krejčířové

očekávání problémů,

dítěte,

jaké

očekávali,

otřes,

emocionální

(2006, str.69)

ale znamená pro

na jaké se

těšili

rodiče

i

a k němuž

hluboký stav. "

že jejich

dítě

je

zdravotně

postižené, prochází

rodiče

identity. Sobotková (2001) chápe rodinnou identitu jako pocity a

vlastní sounáležitosti, zachování jistých hodnot, spojenectví

krizí

vědomí

při řešení problémů

a

vzájemné doplňování se v procesu uskutečňování rodinných rolí.
Je tedy

zřejmé,

že

dítě

se zdravotním postižením je

rovnováhy mezi jednotlivými

určitým

narušením relativní rodinné

členy.
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Slezáková (2003,str. 20)
rodičů,

hovoří

"dočasné

o

dezorientaci a dozorganizaci nejen u

ale také mezi sourozenci a ostatními příbuznými"
působí

Dle Prevednárové (1998, str. 18) každé postižením
způsobem,

členy

rodiny specifickým

který je dán:

l)časovým

faktorem vzniku postižení- Z hlediska rodiny je podstatný faktor
či

vrozenosti

získanosti postižení. Pokud je

s novou situací

postupně

vrůstání

termín "

na

Matějček

sžívají,

postižené od narození,

stupněm

změnu

druhy postižení jsou pro

rozpaky

či

dokonce odpor ve

zaběhnutého

dosavadního

rodiče

lépe akceptovatelné,

společnosti. Přijetí

přináší

do rodiny

životního stylu.

3)

příčinami

na

přijetí dítěte zjištění dědičného podmínění

vzniku postižení- Dle

poukázat na

původce

přináší

zjištění

některé

dítěte

postižení u

souviset s velikostí či tíží postižení, záleží vždy na konkrétní

postižení.To s sebou

se

postižení- Na druhu a stupni postižení závisí jeho sociální dopad.

Některé

nevědomky

rodiče

(1986, in Prevendárová 1998, str. 18) uvádí

do nové role" . Naopak postižení náhle vzniklé

obrovské trauma, vyžadující náhlou
2)druhem a

dítě

nemusí vždy

rodině

přinášet
úměrně

a jejím prožívání.

Vágnerové a kol.(1992) má negativní vliv
postižení.

Zjištění

typu

postižení v rodině a tuto osobu

pocity viny,

mohou

sebeobviňování

dědičnosti může

určit

"viníkem"

a také narušení rodinné

integrity.
Adaptace rodiny na narození
průběh.

dítěte

s postižením má své typické projevy, typický

Adaptací rozumíme: "Schopnost rodinného systému

a rodinných pravidel podle

situačních

a vývojových

měnit

potřeb."

strukturu moci, rolí

(Prevendárová, 1997,

str. S)
Adaptační

schopnosti rodiny jsou velmi individuální, záleží na vícero faktorech.

Prevendárová (1997, str.S) uvádí
sourozenců,

schopnost

např.

volní vlastnosti

dále vztahy mezi jednotlivými

rodičů překonávat překážky

členy

i udržování

rodičů, dítěte

s postižením i jeho

rodiny, kvalitu manželského soužití,
kontaktů

s širší rodinou a přáteli.
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Dalším

význačným

faktorem je dle stejné autorky vztah k ošetřujícímu

navozená

důvěra,

předchozí

zkušenost s výchovou zdravého sourozence.

dostupnost

lékařské

a další

podpůrné péče.

lékaři, vzájemně

Svou roli

zřejmě

hraje i

Obr. č.l FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ADAPTACI
Faktory
ovlivňující

adaptaci

Kvalita

Volní
vlastnosti
rodičů i dítěte

vztahů

v rodině před
narozením

Vztah a

Dostupnost

PředchozÍ

důvěra

lékařské péče

zkušenost
s výchovou

k lékaři a
dalším

dítěte

odbornikům

Zdroj: Upraveno dle Prevendárové (/997)

Prevendárová (1998, str. 60) dále uvádí souvislost adaptace na postižení se
socioekonomickým postavením. Dle
nejobtížněji

výzkumů

probíhá adaptace na postižení

vzděláním

a

Farbera (1970, in Prevendárová 1998)
dítěte

u matek ze

střední

a vyšší

socioekonomické vrstvy.
Postižení

dítěte

u nich více ohrožuje dosažení rodinných i pracovních

matky s nižším socioekonomickým statusem se s postižením svého

dítěte

cílů.

Naopak

vyrovnávaly

lépe.
V

literatuře

přímo

jsou popisovány fáze

přijetí dítě

s postižením obvykle v obecné

se vztahující k určitému druhu zdravotního postižení.

či tělesné

Nejčastěji

rovině, či

je jím mentální

postižení.
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Fáze

přijetí dítěte

s postižením uvádí

např. Vágnerová, Hadj-Moussová a Štech

(1992, str..)

1) Fáze šoku a popření- Šok a trauma je první reakcí na skutečnost, že je dítě
postižené. Nová situace je natolik tíživá, že ji

rodiče

odmítají

přijmout. Nepřijetí

je fonnou obrany před možnou ztrátou psychické rovnováhy.

2) Postupná akceptace reality, vyrovnávání se s problémem- Tato fáze závisí na
mnoha racionálních a emocionálních faktorech.

Rodiče

se

postupně

seznamují

s charakterem postižení a jeho další prognózou. Racionálnímu pochopení brání
emocionální

stav-hněv,

zoufalství a deprese.

Úroveň vyrovnávání se s novou situací záleží na zralosti rodičů, na jejich životních

zkušenostech a
částečně

nebo

kvalitě

vůbec

jejich zázemí.

Někdy

je

a poté dochází ke vzniku

přijetí

nové situace možné jen

nejrůznějších

psychických obran.

Tyto obranné systémy vycházejí ze dvou základních fylogenetických
kterými jsou OBRANA a ÚTOK.

Útok znamená obecnou tendenci bojovat

s nepříznivou a ohrožující situací. Tato tendence bývá
vůči

zdravotnickému

či

mechanismů,

přenesena

fonnou agresivity

pedagogickému personálu. Pasivní fonnou obrany jsou

mechanismy vedoucí k úniku ze situace. Krajním

řešením

je

svěření dítěte

do

péče

jiné osoby. Další možností úniku je racionalizace. Realita je pak vykládána
přijatelnějším způsobem.

Rezignace je fonnou obrany, kdy se jedinec vzdává svých

cílů.

3) Realistický postoj - ve
svého

dítěte

většině případů

a rozvíjet ho v

schopni všichni

rodiče,

nepřiměřeně ambiciózně

u

míře

jsou

rodiče

schopni

přijmout

postižení

jeho možností. Tohoto postoje však nejsou

některých přetrvávají

hyperprotektivní

či

naopak

výchovné tendence.
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Podle Rosena (1978, in Prevendárová 1998, str.65) je finálním

stupněm rodičovské

adaptace:
•

akceptování faktu, že je

•

akceptování

•

akceptování sebe jako

dítěte

dítě

postižené

jako takového
rodiče

postiženého

dítěte,

jako

člověka

se všemi ostatními

životními rolemi, osobnostními vlastnostmi, zkušenostmi a postoji
Obr. č.2 FÁZE ADPTACE NA POSTIŽENÍ DÍTĚTE

Fáze adaptace na postižení dítěte

popření

",

Fáze šoku a

,"-

Fáze postupné akceptace reality

,"-

Fáze realistického postoje

Zdroj: Upraveno dle Vágnerové a kol. (/992)
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1.2.3.

Změny rodičovské

Jak již bylo
dítěte

zmíněno

výše,

II rodičů dítěte

identity

rodičovská

role je zcela

s postižením

jedinečná

a specifická. Narození

s postižením vždy znamená narušení uspokojení základních psychických

souvisejících s rodičovstvím.
str.49) tyto

změny

Matějček

charakterizoval

Potřeba přímé

aktivitu, neplní

stimulace: Postižené
očekávání,

dítěte,

nevědí,

dítě

rodiče

která

nestimuluje

přirozenou rodičovskou

Rodiče

mají.

jsou nejistí ve svém

dítěte.

řádu: Rodiče obyčejně

smysluplnosti a

s postižením,

a Langmeier (1986, in Vágnerová a kol. 1993,

následovně:

jednání, chybí jim odezva od
Potřeba

potřeb

jak se k dítěti chovat,

neznají podstatu vývoje

rodiče

dítěte

nechápou jednání svého

nerozumí mu.

Potřeba

citové vazby: Postižené
nevytváří

uspokojující,

rodiči

dítě

tolik

rodiče

nebývá pro

očekávanou

odpověď

vždy

citově

na jejich citové

podněty.
Potřeba

vlastní hodnoty a citové prestiže:

postiženého

dítěte,

společenském
Potřeba

jejich

společenská

životní perspektivy:

Nesmírně důležitou součástí

potřebují

přijetí

hodnota v jejích

Rodiče

nemají jasnou

klesla, cítí se ve

představu

o budoucnosti,

každodenního života rodiny s dítětem se zdravotním

a podpora ze strany širší rodiny a

znát možnosti a prognózu svého

překonat

očích

dítěte.

dítěte,

společnosti vůbec. Rodiče

zvolit adekvátní výchovný styl, zajistit

fungování celé rodiny. Pomoc a podpora ze strany okolí by
pomáhat

se cítí vinni za narození

styku méněcenní a stigmatizovaní.

mají obavu o dalším osudu svého

postižením je

Rodiče

krizové okamžiky ve vývoji

dítěte.

1998, str.78) navrhuje následující schéma pomoci

měla

být dlouhodobá, má

O.Veiel (1985, in Prevendárová
rodině

vobtížných krizových

situacích.
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Obr. Č. 3 PODPORA RODINY V KRIZOVÝCH SITUACÍCH Zdroj: Prevendárová
(/998)
Podpora v krI..zI

Prakdcká
podpora

Psychologická
podpora

Každod~nní

1.3. Rodina s dítětem s
Je

věnováno

dětmi.

přechodná

postižením

mnoho prostoru pozorování a popisu

očích veřejnosti

V

řečovým

podpol"ll

je stále "narušení

záležitost. Postižení

řeči

komunikačních vzorců

řeči"

spojeno s dětským

je vnímání jako

"lehčí"

mezi

věkem

navázat

přiměřené

člověka

souvisí také moderní definice

Termín

řečové

komunikační

li

některá

plnohodnotně

sociální vztahy a

postižení

řečového

se

v

jazyková rovina nebo

komunikačnímu záměru.

jako

řeči

jako

komunikovat s okolím,

se zapojit do

společnosti.

S tím

postižení.

současné

schopnost. O narušené

a

v porovnání s ostatními

druhy zdravotního postižení. A však moderní logopedie nechápe narušení
banální, naopak ho vztahuje k celkové schopnosti

rodiči

době

komunikační

několik

rovin

nahrazuje
schopnosti

hovoříme

tehdy,

současně interferenčně

(Lechta, 1995) Ta mnohem lépe a

narušená

termínem

přesněji

působí

vzhledem ke

vystihuje danou

problematiku. Je tedy patrné, že i porucha výslovnosti, byt mnohdy není považována za
postižení, se
okolí

může

přijímána

stát

překážkou

v

naplnění komunikačního záměru,

s posměchem apod.

Proces zvládnutí

rodičovské

role a

přijetí rodičovské

typ zdravotního postižení. Rodina s dítětem
pozorování,

je-li ze strany

studií

a

výzkumů

zdravotně

ze

identity je specifický pro každý
postiženým je

strany

častým

různých

objektem

odborníků.
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Při

odborníků

analýze dostupné literatury však zjistíme, že zájem

typů

značně

postižení

komunikační

rozkolísaný.

V oblasti

zaměřením

dočteme

se

dětí

problematiky

schopností najdeme studie a výzkumy zcela

publikaci s logopedickým

je v pohledu

o

ojediněle,

rodině

různých

s narušenou

naopak v každé

jako o nezbytném a

významném prvku v terapii. Škodová( 1996, str.23) vidí jako nejdůležitější složku
komplexní rehabilitace

dětí

s vývojovou dysfázii "spolupráci rodiny odborníky" .
řeči prostřednictvím

Kutálková (2001, str.56) uvádí :" Základní reedukací je výchova

matky. "

1.3.1.

Přijetí dítěte

s narušenou

komunikační

Pro srovnání s ostatními druhy postižení nyní
s narušenou

Fáze

komunikační

přijetí dítěte

1) Fáze šoku a

u

dětí

popření-

či

sebeobviňováním

řeči

pozvolna po delší dobu a
rodičů

mechanismů."

informací od

podceňování

také jisté

a pocity vlastní

značně

je tato fáze

poukazuje na to, že : " první

vyvolá u

přítomná

pouze

u náhle vzniklé koktavosti. Podle Vohradníka (2001,

často protichůdných
často

schopností

s rozštěpovou vadou: "zcela typicky reagují na narození dítěte

ostatních poruch a vad

diagnóza a

přijetí dítěte-tentokráte

Jako jasně vymezená a rozpoznatelná fáze je

úlekem, následovaným

množství

komunikační

s narušenou

rodiče dětí

uvádíme fáze

schopností.

s rozštěpovou vadou

str. 111)

opět

schopností

sdělení

rodiče

nedostačivosti."

nejasná a neostrá.

Důvodem

různých odborníků, nejasně

diagnózy.

Krejčířová

U

je velké

vymezená

(2006, str. 69) však

diagnózy vždy, i tehdy, kdy se nemoc rozvijí

ji jako ohrožení vnímali již v prediagnostické fázi,

šok, smutek a úzkost a vede k rychlému rozvoji obranných
Naopak vyhledávání

charakteru ( zejména mentálního

či

řečové

poruchy a popíraní obtíží jiného

pervazivního) je jednou z reakcí

rodičů dětí

s nevyjasněnou problematikou.
2) Postupná akceptace rodiny- Tato fáze probíhá spolu se
Rodiče

se v této fázi

poruchy u jejich

často

dítěte.

"aktivizují",

Také u

potřebují

rodičů

dětí

zpřesňováním

znát prognózu

diagnózy.

řečové

vady

či

s řečovým postižení je možné

zaznamenat obranné či naopak útočné reakce. Útokem bývá značná jednostranná
zátěž dítěte

ze strany rodičů, úporná snaha o odstranění poruchy.

20

Obrannou reakcí je naopak bagatelizace, podceňování poruchy. Často také možná
popření

změna

závažné diagnózy ajejí

3) Realistický postoj-

Rodiče

na "lehčí".

přijmou

v této fázi

komunikační

diagnózu narušené

schopnosti u dítěte.
Častým specifickým jevem u dětí s řečovým postižením jsou další přídatné poruchy

(specifické poruchy
tak

čelí

učení,

Rodiče

mentální postižení, poruchy autistického spektra.)

další diagnóze a jsou nuceni

opět

se ve svém prožívání navrátit se do první

fáze.

1.3.2.

Změna

rodičovské

dětí

identity u

s narušenou

komunikační

schopností
Pro lepší pochopení dané problematiky uvádíme již výše uvedené

změny

identity. Nyní

v souvislosti s dítětem s NKS.
Potřeba

přímé

nestandardně

Dítě

stimulace:

reaguje v interakci

rodič-dítě. Rodiče

rysy v komunikaci s řečově postiženým
situace mohou

přinášet

s dítětem

dítětem,

schopností

si musí osvojit specifické

jinak i zcela

běžné

domácí

problémy až konflikty. Veldová (1996, str. 21) v této

situaci uvádí: : " Záleží na sociálním

schopna

komunikační

s narušenou

komunikovat,

prostředí-

zda je

srozumitelných, zda její sdělení má pro

dítě

na matce, jakým

způsobem

schopna formulací pro

srozumitelný a hodnotný

je

dítě

informační

obsah. Mikulajová, Rafajdusová (1993) publikují studii Pattiové a Ramsdenové
z roku 1984, které konstatují, že

děti

s vývojovou dysfázií jsou

méně

iniciativní

v dialogu s matkou.
Potřeba

citové vazby:

často hůře

Dítě

cítí "nejistotu"

rodičů,

chování

dítěte

je pro

rodiče

identifikovatelné a naopak. Janotová (1989, str. 41) uvádí jev týkající

se rané interakce

dětí

s vývojovou dysfázií. " Tyto

zpracování řečově komunikativních
jeví svému okolí jako "jiné" a

dětí

mají, jak se zdá, potíže při

impulsů již v předverbální fázi.

může

Proto se také

dojít velmi brzo k nesprávnému vývoji ve

vztazích a interakcích mezi matkou a dítětem. "
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Potřeba

před

vlastní prestiže : Zejména v období

rodiče chtějí

znát perspektivu svého

konflikty v širší

rodině,

dítěte.

V této situaci se mohou objevit

rodičovské

které krizi

vstupem do základní školy

identity a její

změny

prohlubují.

Vohradník (2001, str.111) poukazuje dále na to, že:" velkou roli ve vztahu
matky k dítěti hraje nutnost delšího přerušení profesionální kariéry. Spadají sem
také další ekonomické otázky. "
Potřeba

životní perspektivy:

mají obavu z následků narušené
dítěte.

rodičů

Obava

"Poruchy

řeči

!'polečnosti

váhají s výběrem vhodné profese,

komunikační

schopnosti v běžném

jistě oprávněná,

obvykle bývají spojovány s problémy v sociálním
eventuálně

RODIČŮ

ADAPTACE

životě

jejich

Vágnerová (2004, str. 248) uvádí:

se tito lidé stávají obětí různých žertů,

MODEL

1.3.3.

je

Rodiče často

NA

uplatnění

a ve

šikany. "

NARUŠENOU

KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOST DÍTĚTE
Vzhledem k nedostatečnému zpracování této problematiky v literatuře, navrhujeme pro
adaptaci

rodičů dětí

s narušenou

komunikační

schopností vlastní, následující model.

V návaznosti na tématiku této práce je model zpracován pro vývojovou dysfázii.
FÁZE I.

Je jistým

způsobem předfází. Rodiče

v ní pozorují

srovnávají své dítě s dětmi v okolí, zvažují

návštěvu

příznaky

v řeči svého

dítěte,

odborníka

FÁZE II.
Rodiče

vyhledají odborníka-na žádost vlastní

apod. Do této fáze spadá prvotní
diagnosticky

určení

řadu

na

doporučení

diagnózy, typu a

sladěné/rozkolísané kolečko.

jsou nuceni navštívit

či

odborníku ke

Tento proces
konečnému

neurolog, foniatr, psycholog) Jak již bylo

zmíněno,

poruchu mohou být rozdílné, což situaci

ztěžuje

Přechodem

k následující fázi je

ujasnění

závažnosti

školního

zařízení, lékaře

stupně řečové

může

být dlouhodobý,

určení

pohledy

poruchyrodiče

diagnózy. (logoped,

odborníků

na

řečovou

a dobu trvání fáze prodlužuje.

řečového

postižení,

nepodceňování

a bagatelizace potíží. Na délce fáze se podílí reakce (pozitivní/negativní) prarodičů.
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FÁZE III.
Tato fáze je fází pochopení problematiky. V ideálním
maximum infonnací o
svého

dítěte,

úroveň-rodiče

řečové

hledají možná

případě

se

rodiče

snaží získat

poruše, zorientovat se v problematice. Orientují se na
řešení.

V této fázi je

vyhledají další odborníky,

opět

opět

možný návrat na

řeč

předchozí

probíhá diagnostika, je možná

změna

diagnózy.

FÁZE IV.
V této fázi jsou
komunikační
změna

rodiče srozuměni

s problematikou dané

strategie apod., akceptují

v chování celé rodiny k dítěti.

přesah

potíží do

Rodičům

se

daří

řečové

poruchy,

neřečových

učí

oblastí.

se vhodné
Důležitá

je

pochopit specifika poruchy, umí

s nimi pracovat.

FÁZE V.
Rodiče

znají a

přijímají

požadavky na dítě.

Opět

reálnou prognózu

dítěte,

mají reálná

očekávání

a adekvátní

je možné navrácení do II. fáze.
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Obr. č. 4. MODEL ADPTACE RODIČŮ NA NKS (dysfázii) U DÍTĚTE

"

o

MODEL ADAPACE RODICU
NANKS
J

~

Fáze I. - předfáze, pozorování potíží
"-

,

,

Fáze II. - určení základní diagnózy,
stupně poruchy

,

Fáze III. - pochopení problematiky, orientace na
dítě a jeho řeč

"-

Fáze IV. - změna
v rodině

"-

Fáze V. - pochopení a
prognózy

"-

"-

,

,

komunikačních

určení

typu a

strategií

určení (přijetí)

reálné

Zdroj: Vlastní
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2. REHABILITACE A PORADENSTVí
představí

fyzické

pracovníka nejčastěji ve zdravotnickém

zařízenÍ.

Pod pojmem rehabilitace si
rehabilitačního

většina

lidí

cvičení

pod vedením

Také pokud vyhledáme

heslo rehabilitace ve výkladovém slovníku, jako první nalezneme následující výklad:
opatření směřujících

"Soubor
nebo

zraněného, popř.

.funkce

definitivně

k rychlému návratu fyziologických funkcí nemocného

k nácviku nových pohybových schopností, které mají nahradit

ztracené. Rehabilitace používá fyzikální terapii,

léčebný tělocvik

a

pracovní terapii;" ( [online] dostupné z : http://www.cojeto.cz. [cit. 2008-4-1])
Rovněž

logopedický slovník na prvním

Souhrn

činností směřující

úrazem. "

(Dvořák,

místě

uvádí rehabilitaci

léčebnou

jako : "

k opětovnému nabytí schopností ztracených nemocí nebo

1998, str. 139.)

Původ

slova pochází z latiny a znamená habilis=

schopný, re= znovuopakovat.
V kontextu
měřítku.

tennínu,

speciálně

pedagogickém je pOjem rehabilitace chápán v mnohem širším

Jesenský (1995, str. 24) se neomezuje pouze na medicínské pojetí tohoto
ale

vykládá

znovuuschopňování při

ho

následovně:

nerozvinutí,

ztrátě

"Rehabilitace

představuje

nebo poškození určitých schopností člověka. "

Cílem rehabilitace není tedy jen úprava fyzického stavu jedince, ale
optimální a co možná nejrychlejší resocializace
"Předmětem

25) Ve

proce5y

člověka

především

se zdravotním postižením.

rehabilitace je celý člověk a jeho vztahy k prostředí. " (Jesenský, 1995, str.

speciálně

pedagogické tenninologii

hovoříme

o rehabilitaci komplexní, nebo

také komprehensivní.
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2.1. Komplexní rehabilitace
V publikaci Jesenského (1995) lze nalézt následující charakteristiku komplexní
rehabilitace:
předpokládá

zájem jedince a jeho pozitivní motivaci

v jejím průběhu je jedinec aktivní
jedince by měl mít dostatek sociálních jistot
rehabilitace vychází z pozitivních vlastností a hodnot jedince a ne z negativních
stránek a důsledků postižení
zdůrazňuje,

hledá a zakládá se na možnostech jedince

2.1.1. Složky komplexní rehabilitace
Složky komplexní rehabilitace lze

dobře

znázornit pomocí schématu:

Obr. č. 5 SLOŽKY KOMPLEXNÍ REHABILITACE
Komplexní
rehabilitace

I

I

Léčebná

Pracovní
rehabilitace

rehabilitace

Sociální
rehabilitace

I

I

Pedagogická
rehabilitace

Psychologická
rehabi Iitace

Zdroj: Vlastní zdroj

Mezi jednotlivými složkami však neexistuje ostrá hranice,
pásmech

přechodu,

můžeme hovořit

složky spolu těsně souvisí a nelze je striktně

spíše o

oddělit.
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•

Rehabilitace

léčebná:

Jejím cílem je

odstranění

fyzických

defektů

organIsmu a

poruch jeho funkcí. Je aplikována především ve zdravotnických zařízeních.
•

potřebných

•

a dovedností

k výkonu zvolené profese a tím i zapojení do pracovního procesu.
případně

napomoci

společnosti,

dosažení

Rehabilitace sociální: Snaží se zabránit rozvoji defektivity,
odstranění.

jejího

maximální možné
•

vědomostí

Rehabilitace pracovní: Jejím cílem je rozvoj schopností,

Cílem je plné zapojení do intaktní
soběstačnosti

a samostatnosti.

Pedagogická rehabilitace : Je

zaměřená

a výchovu a

vzdělávání,

na rozvoJ

dovedností a schopností jedince se zdravotním postižením.
•

Psychologická rehabilitace: Snaží se
změnou

např.

o zvládnutí psychické krize spojené se

zdravotního stavu, pomáhá osobám s postižením v orientaci v životě,

usiluje o změnu v sebepojetí a sebehodnocení jedince
Nedílnou

součástí

všech výše

zmíněných

složek je poradenství. "Poradenství provází a

zároveň podmiňuje uplatňování principů

a metod komprehenzivní rehabilitace

konkrétní práci s klientem. Bez koordinované týmové poradenské
zabezpečit

provázanost, posloupnost, variabilitu a oborovou

činnosti

vícečetnost

při

nelze

jednotlivých

oblastí rehabilitace a docílit tak její ucelenosti. " (Novosad, 2000, str. 57)

2.2. Poradenství
V

současné

odborné

synonymy, pro

účely

literatuře

se s pojmy práce,

činnost,

této rigorózní práce s nimi pracuji

se jistě v životě setkal každý z nás.

Obecně

praxe, aktivita nakládá jako se

stejně.

S termínem poradenství

jej chápeme jako udílení, poskytování rad.

Stejný výklad poskytuje i Český slovník věcný a synonymický z roku 1977. Poradenství
zasahuje do všech oblastí lidského života, do všech povolání. Každý si
minimálně

jistě

vybaví

jednu oblast poradenství, se kterou má osobní zkušenost-od poradenství

poskytování

úvěru

v bance,

přes

poradenství u

kadeřníka či

při

v poradně pro kojence u

pediatra.
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V kontextu celé práce Jsem se
činnosti-na

zaměřila

na jednu významnou složku poradenské

poradenství speciální. Jeho bližší charakteristika je náplní následující

kapitoly.

2.2.1. Speciální poradenství
V monografii Novosada (2000, str.61) nalezneme následující definici speciálního
určených

poradenství: "Komplex poradenských služeb
kteří

jsou

znevýhodněni zdravotně či sociálně

(chronický) charakter."
lékařské,

specifickým skupinám

a jejichž handicap mívá dlouhodobý
řadíme

Do komplexu poradenským služeb

psychologické i profesní, dále

jedinců,

pastorační činnost, sociálně

poradenství

právní poradenství,

rodinnou terapii atd. (Novosad, 2000) Typickým znakem speciálního poradenství je
bezpodmínečný

každý,

byť

běžně

platné

individuální, komplexní a diferencovaný

i banální problém, je postižením
přístupy

umocněn

přístup

ke klientovi, protože

a není vždy možné aplikovat

a pravidla. Speciální poradenství jako obor vychází z poznatků

medicínských disciplin, etiky, speciální pedagogiky, sociologie, sociální patologie a
dalších. Použité metody a formy práce vždy vychází z konkrétního typu postižení
klienta i z jeho osobnostních charakteristik.
U jedinců se zdravotním postižením se
poskytovatel poradenské
náležitě

činnosti

pracovat. Jedná se

osamostatňování,
nedostatečná

často

vyskytují

určité společné

rysy, se kterými

musí být seznámen, respektovat je a

např.

podmětovou

o citovou a

umět

s nimi

deprivaci, obtížné

poruchy v sebepojetí a sebehodnocení, snížené sociální kompetence,

mot ivovanost.

Formy poradenské

činnosti:

(dle Novosada, 2000)

Vedení, informování (guidance)-klientovi poskytuje informace a vstupy, poté klient
svou situaci sám. Tato forma poradenství má

osvětový

a výchovný charakter. Z hlediska

komunikace se jedná převážně o jednostranné předávání
Poradenství v užším smyslu
problém,

na jeho

Předpokladem

příčiny,

péče

rozbor a možná

poznatků.

se na hlubší náhled na

řešení,

terapeutickou

klientův

intervenci.

je oboustranná komunikace.

Konzultační činnost-jedná

v rámci

(counselling)-zaměřuje

řeší

se o odbornou poradu poskytovanou jinému odborníkovi

o klienta.
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Poradenská činnost pak

může

mít charakter vlastní práce s :

klientem

rodinou
vrstevnickou skupinou (školní

třída)

Cíle poradenské činnosti
Matějček

(1992) uvádí

tři

cílů

roviny

Obecná rovina- v této obecné

rovině

poradenské

je cílem poradenské

zdraví ( zdraví je chápáno dle WHO jako
společenská

Rovina

blaho,

či

činnosti

navození klientova

tělesná,

dobrá

psychická i

kondice)

dílčích

v sociálním

činnosti:

cílů-

nebo speciálních

prostředí dítěte,

přímých opatření

ve

do této roviny

tak okruh

cílů

přímých opatření

spadá jak
ve

např.

žádoucí

prospěch dítěte.

změna

Do okruhu

prospěch dítěte můžeme zařadit přímá cvičení prováděná dětmi

a

tedy i logopedickou terapii.
Rovina individuálních
určitého

cílů-

do této roviny náleží již zcela konkrétní

opatření

týkající se

klienta v jeho individuální situaci a tedy i sem spadá logopedická intervence.

Zásady poradenské práce
Dětský

psycholog

Z.Matějček

formuloval následující zásady poradenské práce (1992,

str.ll ):
Navození spolupráce: Jak spolupráce
tak spolupráce s

překážkou

šetrně

pro

a nikdy by

diagnostice a následné terapii,

rodiči.

Pravda s perspektivou: Zkreslování
je

dítětem při

úspěšnou
neměla

základních psychických

či

dokonce zatajování

zjištěných skutečností

spolupráci. Pravda musí být ovšem

sdělena taktně

a

uzavírat výhled do budoucna. Perspektiva je jednou ze

potřeb

a tedy každá diagnosa by

měla

být

doplněna

o

výhled a východiska do budoucnosti.
Optimistický výhled do budoucna: Tato zásada
upřesněním

perspektivy.

Samozřejmostí

doplňuje

předchozí

je, že optimismus by

neměl

a je
být

nereálný, nepodložený a přehnaný.
Rozumět

znamená pomáhat: Aby mohla být naplánována adekvátní terapie a

náprava, je nutné

porozumění

a pojmenování problému.
29

Chyby v poradenské praxi

Jedná se o zlozvyky a nevhodné postupy, které
mezi klientem

(příp.

zabraňují

navázání optimálního vztahu

i jeho rodinou) a poradcem a jsou

překážkou

v dosažení

efektivních výsledků.
Dogmatismus a dirigování
Bleskové diagnózy
Nachytání
Bagatelizace
Zveličování

zásluh

Moralizování
Monologizace
Přísná

racionalizace

Projekce a identifikace
Abstrakce
Chození kolem horké kaše
Podrobná charakteristika jednotlivých pochybení není
se jí nebudu zabývat. Lze ji dohledat

Jak již bylo

zmíněno

pedagogiky a jejích
všemi

součástmi

např.

předmětem

této práce, proto

u autora Novosada (2000)

výše, speciální poradenství vychází také z poznatků speciální

oborů.

Tedy také v logopedii se poradenství

logopedické

péče.

Více se logopedické

uplatňuje,

péči věnuji

prostupuje

v následující

kapitole.
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3. LOGOPEDICKÁ PÉČE
3.1. Vymezení pojmů
vědního

Spolu s rozvojem logopedie jako svébytného
pojmů

terminologie. Jedním ze základních
V

literatuře můžeme
péče

pojmy

oboru se rozvíjela i

příslušná

je vystihnutí samotné aktivity logopeda.

najít dva termíny, které jsou v této souvislosti používány. Jsou jimi

a intervence.

Český slovník věcný a synonymický definuje pojem péče jako: " Opatrování, starost o
někoho."

přejdeme

(1977, str.486) Pokud

z obecné roviny do roviny

pedagogické a nahlédneme do defektologického slovníku, pod pojem
zhruba 12 hesel-jen namátkou
pěstounské péče,

raná

péče

individuální logopedická
jako : "

péče

péče

péče.

hodiny ve speciálních i základních školách,

centrech,

v

níž

v kontextu logopedie se v

literatuře

učitel
(Dvořák,

provádí

úzce

zaměřen.

Zahrnuje mezi

ně

str.35.)

rozvíjení

mateřského

nebo

poukazuje na nutnost

řeči,

nebo

který se zdá být

jazyka a kultury mluveného jazyka

alespoň

zaměření

i ve

objevuje už od 70.let min.století, kdy ji

poruchám a v neposlední

"odstranění, potlačení

Zároveň

skupinovou

Sovák (1978) také definuje jednotlivé úkoly logopedické

prevenci-předcházení nejrůznějším

samotné-tj.

někdy

1998, str. 124)

ve svých publikacích uvádí Sovák. Nahrazuje termín výchova
příliš

Stejný termín-tedy

nalezneme také v logopedickém slovníku. Definuje ji

individualizovanou výchovu ke správné řeči ... "

Pojem

nalezneme

jmenovat-ochranná péče, náhradní rodinná péče,

a také individuální logopedická

Označení vyučovací

speciálně-pedagogických

můžeme

péče

speciálně

řadě péči

péče.

vůbec,

o vady a poruchy

snížení defektivity. " (Sovák, 1978,

nejen na vadu samotnou, ale i na jejího

nositele a jeho sociální prostředí.
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Pojem
1990

péče

hovoří

Lechta o

jako : "Specifickou

nebo

literatuře

se poté v odborné

alespoň

činnosti

činnost,

péči.

logopeda jako o

kterou

uskutečňuje

zredukovat narušenou

aktivitu, kterou

udržuje až do 90.let min. století.

uskutečňuje

s cílem

v roce

Definuje pojem logopedická

logoped s cílem odstranit,

komunikační
předejít

Ještě

péče

překonat

schopnost, resp. Jako specifickou

narušení

komunikační

schopnosti."

(Lechta, 1990, str. 53.)

Během
péče

90. let se pojem

péče postupně

termínem služby. Argumentuje

opouští.

Např.

následovně:

charakteristický pro situace, které z postižených

Jesenský navrhuje nahradit pojem

"Pojem

činí

péče

pasivní, na

je staršího data. Je
péči

závislý objekt. "

(Jesenský, 1995, str. 20)
V logopedické terminologii je pojem

V obecné

rovině

péče postupně

nahrazen termínem intervence.

dle psychologického slovníku znamená intervence : " V širším smyslu

zákrok, v užším smyslu cílený,

předem

promyšlený

zásah, zpravidla

zaměřený

na

zmírnění

tíživé osobní situace sledované osoby, jakýkoliv postup nebo technika

směřující

k přerušení, zamezení nebo

2000, str. 239) Pokud

opět přejdeme

úpravě

do

probíhajícího procesu. " (Hart, Hartlová,

speciálně

pedagogické roviny a vyhledáme

pojem intervence v defektologickém slovníku, nalezneme pod tímto heslem následující
jedinců

definici : "Termín pro akutní odborný zásah u

s psychickými poruchami nebo poruchami chování.

Může

sociálně

narušených,

být použita v depistáži, i jako

intervence krizová, také v další péči jako intervence terapeutická. " (2000, str. 144)
Také logopedický slovník vymezuje tento termín a to

zákrok v něčí
(Dvořák,

prospěch,

s cílem ovlivnit jej,

následovně:" Vměšování,

často

zásah,

jako synonymum reedukace."

1998, str. 79)

Výše uvedené definice mohou evokovat dojem, že intervence je jednorázové

řešení

problému a nikoliv dlouhodobá záležitost, kterou bezpochyby logopedická terapie je.
Proto Lechta, který pojem intervence do literatury zavádí, nabádá k co nejširšímu
chápání a pojetí tohoto termínu.
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Tento pak vymezuje

následovně:

aktivita, kterou logoped
alespoň

překonat

k vymezení

uskutečňuje

narušenou

komunikační

narušení(zlepšit

činnosti

" Logopedická intervence je v tomto pojetí specifická

s cílem: l)identifikovat, 2) eliminovat, zmírnit

komunikační

předejít

schopnost anebo 3)

či

tomuto

schopnost)." (Lechta, 2005, str.18) Termín intervence

logopeda používají i autorky Bytešníková, Horáková a Klenková-v

jejich publikaci z roku 2007

můžeme

najít následující vymezení

činnosti

logopeda :

" Činnost logopeda je nazývána logopedickou intervencí. Cílem logopedické intervence
je odstranit,
poruchám

překonat

komunikační schopnosti

pouze nahrazuje termín

Stejně

definice je

péče

Lechta ve své definici z roku 2005

identifikování narušené

téměř

komunikační

totožná.(V

schopnosti.)

tak pokud srovnáme Lechtovo pojetí s pojetím Sovákovým z roku 1978,

nalezneme mnoho shodného. Oba
vady také vyzdvihují prevenci
podporu rozvoje
termín

skutečnosti.

termínem intervence, jinak je definice

nově přidáno

předcházet

schopnost,

a rozvinout komunikační schopnost. " (2007, str.13)

Z výše uvedeného vyplývají následující

novější

komunikační

nebo zredukovat narušenou

péče

narušenou

je

mateřského

přeci

jen o

komunikační

autoři

řečových

kromě zaměření

na vlastní

poruch. Sovák navíc do termínu péče zahrnuje i

jazyka a kultury jazykového projevu
něco

odstranění řečové

vůbec.

širší než pojem intervence, která je

schopnost jako takovou.

užívat vedle sebe jako synonyma, není

Přesto

třeba

vyžadovat používání pouze jednoho termínu.

Zdá se, že

zaměřena

se domnívám, že lze oba pojmy

jeden z nich zatracovat a

Např.

na

striktně

v publikaci Klinická logopedie lze

také nalézt oba pojmy-záleží na autorovi dané kapitoly. Lechta používá termín
intervence (Lechta in Škodová, Jedlička, 2003, str.37), Fukanová termín péče
(Fukanová in Škodová, Jedlička, 2003, str, 45).

33

3.2. Koncepce logopedické péče v České Republice

v České Republice je logopedická péče realizována v rámci resortu tří ministerstev a to:
•

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

•

Ministerstva zdravotnictví

•

Ministerstva práce a sociálních věcí

Péče může

být realizována v

zařízeních:

státních- školská zařízení, kliniky, nemocnice,
př.

nestátních-

církevní

zařízení,

krajská a městská zařízení

soukromých- privátní praxe klinických
neziskové

lázeňská zařízení

logopedů,

občanská

sdružení a

společnosti

3.2.1. Resort Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
V tomto resortu se logopedická péče
mateřské

školy

mateřské

školy logopedické

uplatňuje

v následujících zařízeních:

základní školy
základní školy logopedické
speciálně

pedagogická centra

Fukanová (in Škodová, Jedlička, 2003, str. 47) uvádí tyto odborné pracovníky
podílejících se na logopedické péči:
logopedický preventista:
vzděláním,

většinou učitel mateřské

školy se

středoškolským

který absolvoval kurz logopedické prevence. Zabývá se rozvojem

komunikační

schopnosti u intaktní populace v rámci náplni své práce

v předškolním

zařízení

logopedický asistent: absolvent

pedagogiky se

zaměřením

bakalářského

studijního programu speciální

na logopedii. Pracuje pod supervizí klinického

logopeda nebo speciálního pedagoga.
speciální pedagog: absolvent magisterského studijního programu se státní
závěrečnou

zkouškou z logopedie.
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Zákon o pedagogických pracovnících
logopedický

preventista

nezná.

č.

Jako

pOjmy logopedický asistent

56312004

pedagogické

pracovníky

učitele,

chápe

vychovatele, speciálního pedagoga, psychologa, pedagoga volného

času,

či

asistenta

pedagoga, trenéra a vedoucího pedagogického pracovníka. Tato terminologická
nejednotnost

přináší

mnoho

nedorozumění

a nejasností nejen mezi laickou

veřejností.

3.2.2. Resort Ministerstva zdravotnictví
V resortu tohoto ministerstva probíhá logopedická péče v těchto

zařízeních:

státní i soukromé logopedické ambulance
státní i nestátní ambulantní i lůžková zdravotnická zařízení
léčebny,

ozdravovny,

stacionáře

V tomto

lázeňská zařízení

(denní, týdenní, .... )

resortu

nachází

uplatnění

následující

odborníci

(Fukanová,

In

Škodová,Jedlička, 2003, str. 47):
ukončeného

Logoped-absolvent magisterského studijního programu
závěrečnou

je

zkouškou z logopedie a surdopedie. Po

zařazen

logopeda.

do

specializační

Nesplňuje

přípravy

podmínky pro

Klinický logoped: absolvent

oprávněn

i

udělení

licence k provozování vlastní praxe.
přípravy

zkouškou. Po

(postgraduální resortní

splnění

dalších podmínek je

získat licenci k provozování vlastní privátní praxe.

V resortu zdravotnictví je
lékařských

základních podmínek

a pracuje pod supervizí klinického

specializační

vzdělávání) zakončené atestační

splnění

státní

běžná

a nutná spolupráce

nelékařských pracovníků.

a to

především

•
•
•
•
•
•
•

Pediatrie

odborníků

z mnoha

resortů

Jedná se o spolupráci na diagnostice i terapii

s těmito obory:

Foniatrie
Neurologie
Otorhinolaryngologie
Chirurgie
Fyzioterapie
Psychologie
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3.2.3. Resort ministerstva práce a sociálních
"Tento resort
postižené,

zabezpečuje péči

kteří

o

věcí

těžce mentálně, duševně, tělesně

vzhledem ke svému postižení nemohou být v domácí

nebo
péči."

smyslově

(Lechta,

2002, str. 69)
V tomto resortu mohou
záleží na typu a

působit

zaměření

speciální pedagogové, logopedi i
pracoviště. Nejčastěji

konkrétního

osoby se zdravotním postižením či

kliničtí

logopedi,

se jedná o Domovy pro

stacionáře

Obr. Č. : 6 KONCEPCE LOGOPEDICKÉ PÉČE

KONCEPCE
LOGOPE DICKÉ
PÉČE

Ministerstvo
školství,
mládeže a

Min isterstvo
práce a
sociálních

Ministerstvo
zdravotnictví

tělovýchovy

v ěcí

Mateřské

Mateřské

školy

školy
logopedické

- -

Logopedické
ambulance

Ambulantní
a JlIžková
~ ~ zdravotnická
zařízení

Léčebny ,

Základní
školy

Domovy pro
osoby se
zdravotním ~ ...
postižením

. ář'"
e
StaclOn

Stacionáře

ozdravovny,
lázeňská 1-'"
zařízení

I

I

Základní
školy
logopedické

SPC

Zdroj: Vlas/ní
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3.3. Formy logopedické

péče

8orbonus a Maihack (in Lechta, 2005, str.27)

uvádějí

následující formy logopedické

terapie:
•

individuální

•

skupinová

•

intenzivní

•

intervalová

Všechny výše uvedené formy se mohou
individuálních potřeb

vzájemně

kombinovat,

přesně

podle

věnuji

pouze

klientů.

V následujících kapitolách se vzhledem k zaměření rigorózní práce
individuální a skupinové
formě

intervalové

formě

logopedické

péče.

Další informace o intenzivní a

lze nalézt např. v publikaci Lechty. (Lechta, 2005, str.27)

3.3.1. Individuální forma terapie
péče

Tato forma
všech

věkových

je

nejběžnější

skupin

v privátních logopedických ambulancích.

klientů

Uplatňuje

se u

a u všech diagnos. Její nespornou výhodou je možnost

uplatnění

individuálního

potřebám.

Další výhodou je klid k práci a možnost plné koncentrace v prostředí

pracovny.

Při

přístupu

individuální terapii je pro každého klienta

terapie, který se během sezení
Nevýhodou

může

Délka sezení je

různá,

připraven

přirozených komunikačních

"umělé" prostředí

záleží na druhu narušené

se jedná o

přizpůsobení

se jeho

individuální plán

postupně naplňuje.

být nedostatek

osvojených dovedností mimo

nejčastěji

ke klientovi, maximální

třiceti-,

pětačtyřiceti-,

situací,

obtížnější přenos

pracovny.
komunikační

schopnosti a

věku

klienta,

nebo šedesátiminutová sezení. Také

frekvence sezení se liší podle diagnosy a podle fáze, ve které se terapie nachází.(Lechta,
2005)
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3.3.2. Skupinová forma terapie
Skupinová terapie se,
komunikační

stejně

věkových

schopnosti a také u všech

různá, nejčastěji

počet

se uvádí

zařízeních,

školských

jako individuální forma,

uplatňuje

u všech

klientů.

skupin

druhů

narušené

Velikost skupiny je

6-8 osob. Tato forma terapie se využívá jak ve
stacionářích,

tak v denních

na

rekondičních

pobytech apod.

Skupinovou formu terapie lze uplatnit jak ve fázi prevence, tak ve fázi vlastní
reedukace.
členů

Výhodou této formy je vzájemná motivace
přenesení

kompetencí,
podpora

členů

nedostupnost
literatuře

•

osvojených dovedností do

skupiny. Nevýhodou

např.

mimo

může

skupiny, zlepšení

přirozeného prostředí,

náročnost

být

větší města, organizační zajištění
nejčastěji zmiňuje

se skupinová forma terapie

uplatňuje

ve školských

zřizovaných při lůžkových odděleních

zařízeních

výběru

vzájemná

členů

skupiny,

terapie. V soudobé odborné

u následujících diagnos:

vývojová dysfázie: Skupinová forma terapie se u

dysfázie

komunikačních

dětí

s diagnosou vývojové

a také v denních

foniatrických a neurologických

stacionářích
pracovišť.

(V

Praze např. již od roku 1985 na Foniatrické klinice VFN a 1. LF UK) Škodová
(2003, str. 133) uvádí následující výhody skupinové terapie vývojové dysfázie:
stimulace aktivity ostatními

dětmi

zlepšení mluvního apetitu
zlepšení a urychlení sociální adaptace
rozšíření

dítěte

slovní zásoby

Skupinová forma je vhodným

doplněním

individuální formy

péče,

navzájem se

mohou obohatit.
•

Afázie : Lechta

hovoří

v souvislosti se skupinovou formou terapie afázie o
světové

"renesanci" (Lechta, 2005, str.228) .Po druhé
hojně

využívaná,

součástí

postupně

terapie afázie.

této skupiny

klientů

opomíjená a v

Kromě

současné době

se

opět

jisté specifikum. ledním z nejvýraznějších

Pravidelné setkávání ve

stává výraznou

výše uvedených výhod skupinové formy terapie je u

sociální izolace jedince a tím i nedostatek

řešit.

válce byla tato forma velmi

skupině

tento

podnětů

palčivý

důsledků

afázie je

a možností ke komunikaci.

problém

alespoň částečně

pomáhá

Elmanová (in Lechta, 2005, str. 229) mezi pozitiva skupinové formy terapie

řadí přirozenou

stimulaci interakce mezi

členy,

posílení pragmatické stránky jazyka.
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Dále nabídku širšího okruhu
dorozumívacích funkcí a také

komunikačních partnerů, rozšíření
přímé

nepřímé

i

repertoáru

různých

posilování psychosociální integrace

jedince.

V souvislosti se skupinovou fonnou terapie afázie bychom

měli

rozlišovat

následující druhy skupin:
reedukační
cvičení,

skupina-jedná se o

reedukujeme

přímou

terapii afázie, o

provádění

primárně

všechny jazykové roviny,

konkrétních

odstraňujeme

symptomy afázie
komunikační

•

koktavost:

skupina-slouží k rozvoji

komunikačních

Skupinová terapie nachází své

uplatnění především

chronické koktavosti. I pro koktavost platí výše

zmiňované

Typickým druhem skupiny je svépomocná skupina
sdružení osob trpících koktavostí. Jejich
a

vzájemně

skupině

se podporují.

je koktání

Předností

samozřejmost, při

interakcí a kompetencí

členové

se

výhody i nevýhody.

balbutiků.

Jde o dobrovolná

pravidelně neformálně

svépomocné skupiny je
komunikaci mezi

balbutika a vzájemná podpora má vliv na

u fixované a

sebedůvěru

členy

setkávají

skutečnost,

že ve

se snižuje tlak na

jedince.
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Tab. č. 1 SROVNÁNÍ INDIVIDUÁLNÍ A SKUPINOVÉ FORMY TERAPIE

PREDNOSTI

LIMITY

Ve vztahu ke klientovi:

Ve vztahu ke klientovi:

uplatnění

INDIVIDUÁLNÍ

-možnost

FORMA TERAPIE

individuálního
přizpůsobení

-nedostatek

přístupu

se

a

potřebám

přirozených

komunikačních

situací

-obtížnější přenos naučených

klienta

dovedností mimo

Ve vztahu k vnějším

ambulance

prostředí

podmínkám:
-klid k práci, lepší
koncentrace
Ve vztahu ke klientovi :

SKUPINOVÁ

-vzájemná motivace

FORMA TERAPIE

skupiny

členů

osvojených

dovedností do

přirozeného

prostředí

-posílení sociálních
kompetencí

-možné obtíže v adaptaci
na skupinu

přenos

-snazší

Ve vztahu ke klientovi:

Ve vztahu k teraQeutovi :
-

náročný výběr členů

skupiny
- náročná organizace

(časová

i místní)

Zdroj: Vlastní
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4. ROLE RODICU V LOGOPEDICKE TERAPII
V oficiální terminologii je pojem
termín zahrnuje nejen
účely

rodiče,

rodič

nahrazen pojmem zákonný zástupce. Tento

prarodiče, pěstouny, případně

ale i

jiné

pečovatele.

Pro

této rigorózní práce, pro zjednodušení a lepší srozumitelnost však pracuji pouze
rodič.

s pojmem

péče

Typickým znakem logopedické

skutečnost,

je

že se nevztahuje pouze na klienty

samé, ale na celé jeho sociální okolí. Tímto sociálním okolím míníme

rodinu

dítěte.

V

dětském věku

tedy jsou nezbytnou
klienta jsou však

součástí

důležité

jsou to

rodiče, kteří

zodpovědnost

za své

dítě

a

terapie. Rodinné zázemí a spolupráce logopeda s rodinou
klientů dospělých-př.

iu

nesou

především

Ve své práci se nadále budu
k navrhovanému programu pro

věnovat

rodiče dětí

po cévní mozkové
dětské

pouze

příhodě.

populaci a to vzhledem

s vývojovou dysfázií.

Úloha rodičů v logopedické terapii dítěte s narušenou komunikační schopností je
jednoznačně

nezpochybnitelná. O její

ve vztahu ke všem

řečovým

důležitosti

píší

přední čeští

poruchám. Jen namátkou

můžeme

a

zahraniční

logopedi

uvést následující citace.

Škodová (1996, str.23) v kontextu terapie vývojové dysfázie uvádí: " ÚspěJná

rehabilitace

dítěte

úzká spolupráce

s vývojovou dysfázií je vždy podmíněná týmovou prací, kdy je nutná

lékaře

(foniatr, neurolog, pediatr), logopeda a psychologa v počátcích

péče, dále pak učitele MŠ, ZŠ, pracovníků SPC Nejdůležitější složkou je rodinná péče

a zejména spolupráce rodiny s uvedenými odborníky."
pokračuje:

" Klinický logoped se

rozvoj nejjednoduHích
(zvláště

matku) k

správných mluvních

při

elementů řeči

vytvoření

u nejmenHch

dětí

na

a psychomotorické dovednosti, vede rodinu
prostředí

a k prezentaci

vzorů. ..

21) poukazuje na následující
způsobem

péči zaměřuje

stimulujícího rodinného

Ve vztahu k vývojové dysfázii lze v

jakým

logopedické

Stejná autorka tamtéž dále

literatuře

skutečnost

najít i další

vyjádření.

: " Záleží na sociálním

Veldová (1996, str.

prostředí-

na matce,

je schopna s dítětem komunikovat, zda je schopna formulací pro

srozumitelných, zda její sdělení má pro
Pokud matka a nejbližJí okolí

dítě

splňují

s celkovou rehabilitací lze dosáhnout po

srozumitelný a hodnotný

informační

dítě

obsah.

tyto podmínky komunikace, pak ve spojení

určité době

uspokojivých

výsledků . ..
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Stejně

doporučuje

tak Klenková (1997, str. 20)

je spolupráce s rodinou a se všemi, kdo

spolupráci logopeda s rodinou: " Nutná

přichází

do styku s dysfatickým

dítětem."

Také Housarová (in Česká logopedie 1998, str. 101) upozorňuje na nutnost spolupráce
dítěte:

logopeda s rodinou

kompetencí)

nepřináší

"Bez kvalitní spolupráce s rodinou

vynaložené úsilí odpovídající efekt. "

vidí jako jednu ze složek komplexní
Další

řečovou

Celý jeden

při

směr-indirektivní

usměrňována

osvojit,

poruchou,

rodinu(rodiče) dítěte

dítě.
rodičů,

terapie- je postavena na tom, že koktavost je

tak mohou být

dítěte.

Tyto indirektivní techniky si

úspěšné.

Základní reedukace je výchova
důkladně

o

o

jejíž terapii je vyzdvihována úloha

skrz sociální okolí

jedině

péče

Péči

(či rozdělení úkolů

je koktavost.
ovlivňována

rodiče

řeči prostřednictvím

matky.

Především

matka musí
naučit

MUllerová ve své diplomové práci z roku 2005 zjistila následující
zaměřila

sledovala terapii

na sledování rodin s dětmi trpícími dyslálií.

dítěte-jak

v ambulanci asi 9 hodin. V domácím
cvičení

skutečnosti.
Během

péči.

Ve svém

jednoho roku

v ambulanci u logopeda, tak v rodině. Do ambulance matka

s dítětem docházela zhruba jednou za 17 dní na

jeden rok tato

se je

... "

Jak je patrné z výše uvedených citací, prognóza terapie je závislá na rodinné

výzkumu se

plně

Kutálková (2001, str. 56) k tomu dodává: "

pochopit a přijmout výhodné základní mechanismy komunikace a

spontánně používat,

musí

a

v domácím

prostředí

půl

matka

prostředí činila

hodiny. Za rok

činil

prováděla cvičení

úhrn terapie

každý den a za

zhruba 55-60 hodin-tedy asi 6,5 x

více.
Graf č. 1 Hodinová dotace

péče

60 r---------------------------~

50
c 40

:co

.c 30

!o

a. 20
10
o +---~----~--~--~

ambulance

domácí

prostředí

-----------------------'

Zdroj: Mullerová, Diplomová práce, 2005
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rodičem

4.1. Spolupráce logopeda s
zmíněno, těžiště

Jak již bylo

s dítětem. Je tedy

nezbytně

logopedické terapie

rodič plně

nutné, aby logoped i

adekvátní vztah. Oba mají v logopedické

péči

spočívá

tedy odbornou stránku intervence.

řešení

Rodič

Někteří autoři

intenzivním kontaktu, zná ho nejlépe.

spolupracovali a navázali

svou nezastupitelnou úlohu. Logoped

jako odborník diagnostikuje poruchu, navrhne vhodná
zajišťuje

rodiče

na domácí práci

a plánuje

průběh

terapie,

je s dítětem v každodenním

uvádí termín"

rodič-expert

blaha

či zdraví dítěte". (Vítková ,2004, in Květoňová-Švecová, str. 34.) To by měl logoped

respektovat a vyvářet pro

4.1.1.

Rodič

rodiče prostředí

kooperace a důvěry.

jako koterapeut

Spolu s rozvojem moderní logopedie se posouvá chápání role
terapii. V počátcích logopedické
účastnící

byli pasivní
V

současném

aktivně

péče

se jednalo o vztah

Později

terapie.

pojetí logopedické

péče

se podílejí na terapii u svého

přebírají

"změně

tedy i větší díl

odpovědnosti.

začali

jsou
dítěte

komunikační

terapeutických

kroků,

schopností,

mohou

účinně

také udržet nezbytnou motivaci.
v současné

době

a jsou jim

pochopí

reagovat na

smysl

rodiče,

o

dítěte

jednotlivých

v průběhu terapie a

Lechta (2005, str. 78) dále uvádí, že

rodiče

se

Psychologický slovník (Hartl,
následovně:

" Koterapeut je

přispívá

k ní a po skončení sezení rozebírá s terapeutem

který s dítětem absolvuje logopedickou terapii.

Koterapeutem rozumíme toho
řečové

poruchy svého

komunikační
přirozeném

dalších

poslání

rozličné změny

dětí".

hovoří

terapie. " Z výše uvedených definic vyplývá, že by bylo chybou za koterapueta

považovat každého

se

kompetence a

se terapeutického sezení, obvykle skupinové psychoterapie nebo

rodinné terapie, nevede terapii,
průběh

partneři,

další osoby v okolí
a

rodiče

chápáni jako klienti

svěřeny větší

rodiče, případně

stávají "koterapeuty svých

účastnící

asymetrický,

bráni jako rovnocenní

Hartlová, 2000, str.276) uvádí definici tohoto pojmu

terapeut

v logopedické

Lechta (2004, str. 116) v této souvislosti

paradigmatu poradenství. " Poté, co

s narušenou

rodiče

výrazně

rodiče

být

rodičů

rodiče,

který má také základní teoretické znalosti týkající

dítěte,

chápe podstatu problému, ovládá optimální

strategie a tyto také aplikuje v každodenní komunikaci s dítětem v jeho

domácím

rodičů,

prostředí.

Koterapeut je také kompetentní ke školení a vedení

je vhodnou spojnicí mezi odborníkem-logopedem a

laikem-rodičem.
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Všeobecný trend ve

světe

(Kanada, USA, severské

země) směřuje

od

přímé

terapie

k supervizi.
V zahraničí jsou
s narušenou

běžnou součástí

komunikační

terapie programy, které se

schopností. V následující kapitole uvádím

charakteristiku některých dostupných

4.2.

Zahraniční

zahraničních programů
věnována

programu. Pro lepší

na

rodiče dětí

stručný přehled

a

programů.

programy

V této kapitole jsem se

pozornost je

zaměřují

pro

zaměřila

na pOpiS a analýzu

rodiče dětí

s narušenou

programu Hanen, jakožto

přehlednost

nejběžnějších

komunikační

dostupných

schopností.

Největší

zřejmě nejznámějšímu rodičovskému

a možnost srovnání analyzuji

zahraniční

programy

podle jednotné struktury. Informace, které nebyly dostupné, jsou v textu nahrazeny
hvězdičkami.

Struktura analýzy

•

Autor programu

•

Rok

•

Místo

•

Cílová skupina

•

Cíle

•

Metody

•

Časová dotace

•

Průběh

•

Další informace

programů je

následující:

vytvoření
vytvoření

programu
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4.2.1. Freiburský koncept pro spolupráci s

rodiči

(FKZE-Freiburger Koncept zur Zusammenarbeit mit Eltem)
•

Autor programu- Hans Joachim Motsch

•

Rok vy tvoření- 80. léta 20.století

•

Místo

•

Cílová skupina-

•

Cíle- zlepšení vzájemné interakce mezi

vytvoření-Německo
Rodiče dětí

s vývojovou poruchou

řeči

rodiči

dítětem,

a

zvýšení schopnosti

výstavby dialogu u dětí
•

Metody-řízené

•

Časová dotace-* * * * *

•

Průběh programu-Rodiče

terapeuta, tyto

pozorování, rozhovor, videoanalýza

následně zařazují

interakce s dítětem jsou
zpětnou

si osvojují

vazbu-jak

různé

přítomnosti

do každodenní komunikace s dítětem. Rodinné

předmětem

během

modifikace svého chování za

videoanalýzy. Terapeut poskytuje

nácviku v ambulanci, tak

při

rodičům

videoanalýzy domácích

interakcí
•

Další informace- jedná se o první program pro
s vývojovou poruchou
návod pro práci s rodiči

řeči. Zveřejněné

německy

mluvící

rodiče dětí

studie jsou jen kusé, neobsahují podrobný

dětí.
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4.2.2. Řečové poruchy v dětském věku - materiály k brzkému
rozpoznání a poradenství
(SprachstOrungen im Kindesalter-Materialen zur Friiherkennung und
Beratung)
•

Autor programu- Wolfgang Wendlandt

•

Rok

•

Místo

•

Cílová skupina- * * * * *

•

Cíle- zlepšení

komunikačního

či opožděném

vývoji

vytvoření-*

****

vytvoření-Německo

chování

rodičů

a zvýšení informovanosti o narušeném

řeči

•

Metody-hry s rolemi, rozhovor, pozorování

•

Časová dotace- * * * * *

•

Průběh

•

Další informace-koncept nebyl dosud

programu- * * * * *

materiály vhodné k poradenství

vědecky ověřen,

byly vypracovány pouze

rodičům
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4.2.3. Pragmatická

rodičovská spoluúčast

(PEP-Pragmatische Eltempartizipation)
•

Autor programu- Utte Ritterfeld, Kathrin Otto

•

Rok

•

Místo

•

Cílová skupina- * * * * *

•

Cíle- zlepšit

vytvoření-*

****

vytvoření- Německo

tréninku

komunikační

schopnost

dětí

pomocí pragmatického interaktivního

rodičů

•

Metody- hraní rolí, pozorování, rozhovor

•

Časová dotace- * * * * *

•

Průběh

programu-

rodičovský

výstavba skupiny:

trénink je tvořen následujícími okruhy:

představení,

rozhovory v párech, demonstrace rozdílných

interaktivních rolí
korigující

zpětné

vazba:

naučení

jednoduché strategie výuky
podpůrných

řeči

I. : roztřídění

faktorů

různých cvičení

vývoje

řeči

k věku, nácvik

jazykových technik otázek

jednoduché strategie výuky
jejich zasazení do struktury

řeči

II. : využití osvojených strategií

dialogů

zakončení: představení řečových

•

se této techniky pomocí

při

hraní rolí,

všedních dní

strategií prostřednictvím

příkladových

studií

Další infonnace- * * * * *
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4.2.4.

Rodičovský

skupinový program "Stepping Stones program triple

P"
•

Autor programu -* * * * *

•

Rok vytvoření

•

Místo

-* * * * *

vytvoření-

program byl

Queenslandu v Austrálii, nyní se

vytvořen

na

uskutečňuje

základě

v rámci

výzkumu probíhajícího v
vědecké

studie a je nabízen

v pediatrických centrech pod záštitou univerzity v Heidelbergu
•

Cílová skupina-

Rodiče dětí

s vývojovými vadami a dalším postižením ve

věku

od

dvou do dvanácti let
•

Cíle-ovlivnit chování

dítěte

posilování kompetencí a
výchovných

postojů,

a

případné

problémy ve vývoji

odpovědnosti rodičů.

prostřednictvím

Dále pak posilování pozitivních

používání efektivních výchovných strategií a redukce stresu

spojeného s výchovou dítěte s postižením

*****

•

Metody-

•

Časová dotace- 9 týdnů, během kterých se uskuteční pět dvouhodinových

skupinových sezení a
•

Průběh

čtyři

individuální telefonické konzultace

programu-

vymezení jednotlivých principů-pozitivní výchova, systematické pozorování
podpora a rozvoj dobrého vztahu k

dítěti,

posilování

přiměřeného

jednání

získání dovednosti zvládání problematického chování
nově

nabyté

vědomosti

rozpoznání rizikových
individuální
•

používat jako výchovnou rutinu
momentů

přizpůsobení

ajejich zvládání

strategií potřebám konkrétní rodiny

Další informace-zkratka PPP znamená Positive Parenting Program. Zvláštností
oproti ostatním

programům

je, že probíhá bez

přítomnosti dětí.

Kurz je hrazen

rodiči.
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4.2.5. Koncept prevence podle Irwina

(Praventivkonzept nach Irwin)
•

Autor programu- M. Irwin

•

Rok

•

Místo

•

Cílová skupina-

•

Cíle-prostřednictvím změny

vytvoření-*

dítěte,

****

vytvoření-*

****

rodiče dětí

se začínající koktavostí,
chování a jednání

zmenšení tlaku na dítě,

•

Metody- * * * * *

•

Časová dotace -* * * * *

•

Průběh

•

Další informace- autor

odstranění pocitů

děti

s rizikem vzniku koktavosti

rodičů nepřímo působit

na koktání

viny u rodičů dětí s koktavostí

programu -* * * * *
přirovnává

tento program k deštníku, který má zabránit a

odstranit pocity viny u rodičů, má zaclonit negativní vlivy na koktající
vytvořit příznivé

dítě

a naopak

rodinné klima
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4.2.6. Hanen program
•

Autor programu- Ayala Manolson

•

Rok vy tvoření- centrum Hanen založeno 1977

•

Místo

•

Cílová skupina-

vytvoření-

přičemž

Toronto, Kanada
Rodiče dětí

s

opožděným

vývojem

řeči

a vývojovou poruchou,

etiologie není rozhodující
komunikačních

•

Cíle-rozvoj

kompetencí u

•

Metody- hlavní metodou je trénink

dítěte

rodičů. Rodiče Sl

osvojují 3 hlavní skupiny

technik a to:
techniky orientované na
rodičů

s

dítětem

dítě:

na základě

jejich cílem je posilovat epizody

zájmů dítěte

techniky povzbuzující interakci :
komunikačních

rolí

společné činnosti

mluvčího

a

zaměřují

posluchače

se na posílení vyvážené

výměny

a také vzájemné komunikace

techniky jazykového modelování: tato technika napomáhá

dítěti utvářet

vztahy

mezi jazykovou formou, obsahem a použitím
•

Časová dotace- jedenkrát týdně po dobu dvanácti týdnů

•

Průběh

programu-8-10 skupinových

zpětnou

vazbou.

tréninku se

Rodičovská

natočí čtyři

následně

předmětem

jednotlivé

komunikační

rodičovských

sezení, 3 individuální sezení se

skupina se s logopedem setkává jednou
rodiče

videonahrávky interakcí

analýzy. Hlavní náplní jsou
strategie. Jednotlivá

s dítětem, které jsou

semináře,

komunikační

týdně, během

kde se probírají

pravidla, která si

rodiče

osvojují, jsou snadno zapamatovatelná díky zkratkám. Jednou ze zkratek je 3P
přístup:

Pozoruj,

rodičů vůči dítěti.

neumí
tváře

počkej,

poslouchej.Tato

Pozorováním

verbálně vyjádřit. Rodiče

a také

vůbec

slova

dítěte můžeme

se

učí

vnímat a vyslyšet

NOS: Nechme se vést zájmy

tři

dítěte.

sledovat

vyjadřují důraz

na vnímavost

potřeby

a pocity, které

odhalit jeho

řeč těla dítěte,

komunikační

Oba dva se

pokusy

jeho pohledy, výraz

dítěte. Druhou

podělme

zkratkou je

o své zážitky. Slova a

zku.venost.
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Tento
a

přístup

měl

strategie a

náměty,

přirozeným způsobem

dítěte.(Lechta,

•

rodič

nemá být v komunikaci direktivní a autoritativní
dítěte.

by se nechat vést zájmem svého

komunikační

a

vyzdvihuje, že

jimiž se

efektivním

rodič může

způsobem

Slova a zkušenost

vyjadřují

prostředí

inspirovat

v domácím

rozvíjet

komunikační

2005)
směr

Další informace- Hanen reprezentuje nový

v logopedii. Vychází z teorie
řeči

sociálního interaktivismu, který zastává názor, že zdrojem vývoje
dítěte

vrozené jazykové schopnosti, ale rané interakce
tradiční

ambulantní logopedické

Předpokladem úspěšné

z
•

péče

se

a

dospělého.

zaměřuje přímo

Na rozdíl od

na rodinu a

realizace tohoto programu je vyškolení

nejsou

rodiče.

odborníků-terapeutů

řad logopedů.

Centrum Hanen vydává také velké množství publikací-jak pro odborníky, tak pro
laiky-rodiče.

poutavým
úrovně

Publikace

způsobem

určené rodičům

tak, aby byly

jsou psány na zjednodušené úrovni a

přístupné

všem i bez odborného

odbornosti se publikace liší i specifickým

rodiče

poruchami apod. (První publikace pro
Pomozte svému dítěti
Německá

naučit

diagnostice

neměly

programy nejsou
efektivní a

prospěšný

rodiče dětí

osob s vývojovými

se mluvit. )

upozorňuje,

být podrobeny jen

stejně

dospělých

pro

byla vydána v roce 1979 s názvem

autorka Ulrike Centini ve své práci

intervence? z roku 2004

vzdělání. Kromě

zaměřením-např.

s pervazivními vývojovými poruchami, pro poradce

•

schopnost

že

děti,

při

Rodičovský
volbě

ale i jejich

trénink-možnost rané

vhodného programu by
rodiče,

a to

právě

proto, že

efektivní ve všech rodinách. Program Hanen se ukazuje jako
u motivovaných matek

střední třídy.(Centini,

in Forum

Logopadie, 2004)
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Tab. č. 2 SROVNÁNÍ ZAHRANIČNÍCH PROGRAMŮ
AUTOR
FREIBURSKY
KONCEPT PRO
SPOLUPRÁCI
S RODIČi
RECOVE
PORUCHY
V DĚTSKÉM

Hans Joachim
Motsch

ROK

MISTO

VYTVOŘENÍ

VYTVOŘENÍ

80.léta 20.stol.

Německo

CÍLOV A SKUPINA

METODY

ČASOV Á DOTACE

Děti s vývojovou
poruchou řeči

Rízené pozorování,
rozhovor, videoanalýza

*********

Německo

Wolfgang
Wendlandt

Hry s rolemi, rozhovor,
pozorování

*********

********

**********

VĚKU

PRAGMA TlCKA
RODIČOVSKÁ
SPOLUÚČAST

RODlCOVSKY
SKUPINOVÝ
PROGRAM

Německo

Utte Ritterfeld,
Kathrin Otto

********

******

********

Na základě výzkumu
z Queenslandu
vytvořeno v
Německu

KONCEPT
PRVENCE DLE
IRWINA

M.lrwin

HANEN
PROGRAM

Ayala Manolson

********

*********

1977

Toronto, Kanada

Hraní rolí, pozorování,
rozhovor

**********

**********

Děti s vývojovými
vadami a dalším
postižením ve věku od
2 do 12 let

**********

9 týdnů-5
dvouhodinových
skupinových sezení a 4
individuální telef.
konzultace

**********

******* ***

Děti se začínající
koktavostí a dětí
s rizikem vzniku
koktavosti
Děti s opožděným
vývojem řeči a děti
s vývojovou poruchou

Trénink

rodičů

Jedenkrát týdně po
dobu 12 týdnů

Zdroj: Vlastní zdroj
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4.3.

Občanská

Jak bylo

zmíněno

komunikační

v

sdružení zaměřující se na logopedickou
předchozí

kapitole,

zahraniční

schopností jsou realizovány

buď

programy pro

rodiče dětí

u vyškolených klinických

péči
s narušenou

logopedů,

nebo

také v rámci výzkumných projektů na univerzitách. V České Republice zatím žádný
z

těchto programů

různá občanská
semináře

a

sdružení, která pro své

přednáška.

těchto občanských
zaměřením,
zdrojů

nebyl realizován. V oblasti poradenství zaujímají výraznou úlohu
členy

i širokou

V této kapitole jsem se proto

sdruženÍ. Pokud existují i jiná

pak infonnace o nich nejsou

běžně

zaměřila

veřejnost pořádají

na stručnou charakteristiku

občanská

dostupné z

školení,

sdružení s logopedickým

tištěných či

elektronických

a nebudu se jimi proto zabývat.

Stejně jako zahraniční programy, i občanská sdružení působící v České Republice

popisuji z

důvodu větší přehlednosti

hlubší analýza není

předmětem

dle jednotné struktury. Jedná se o

této práce.

internetových stránkách jednotlivých sdruženÍ.

Podrobnější
(Adresář

literatury.) Nedostupné infonnace jsou v textu nahrazeny

stručný

popis,

infonnace lze nalézt na

sdružení je

součástí

seznamu

hvězdičkami.

Struktura popisu jednotlivých sdružení je následující:
•

Zaměření

•

Rok vzniku

•

Působnost

•

Cíl

•

Aktivity

sdružení, cílová skupina
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4.3.1.
•

Občanské

Zaměření

sdružení Balbus

sdružení, cílová skupina- osoby s diagnosou balbuties a jejich nejbližší

okolí
•

Rok vzniku- 1998

•

Působnost-

•

Cíl- zvýšení

celé území republiky
počtu členů

sdružení, zakládání dalším svépomocných skupin na celém

území republiky, kontakt se
mezinárodních setkáních
•

zahraničními

účast

na

balbutiků

přibližně čtyřikrát ročně

Aktivity-

svépomocnými skupinami,

v balbutologii, osvojení a trénink

setkání

členů,

rozličných

besedy nad aktuálními trendy

řečových

technik a dovedností,

vzájemná podpora členů, vydávání publikací o balbuties
•

[Online] dostupné z :http//www.volny.czlbalbus/ [cit 2008-20-2]

4.3.2.
•

Občanské

Zaměření

sdružení Záře

sdružení, cílová skupina- komplexní rehabilitace osob s poruchami

hybnosti a komunikace
•

Rok vzniku-1999

•

Působnost-

•

Cíl-

•

Aktivity-

různé

etiologie

celé území republiky

*****
rekondiční

pobyty (l4-denní pobyty v rekreačním

zařízení zaměřené

na

skupinovou i individuální logopedickou terapii, fyzioterapii a ergoterapii. Odborný
tým je

•

tvořený

Jedenkrát

týdně

přednášek

a besed.

lékařem,

fyzioterapeutem, logopedem,

v Praze funguje

klub-kromě

setkávání

příp.

členů

ergoterapeutem.)

slouží také k pořádání

[Online] dostupné z http://www.home.tiscali.czl[cit 2008-20-2]
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4.3.3.

Občanské

sdružení Klub Afázie

•

Zaměření

•

Rok vzniku-* * * * *

•

Působnost-Praha

•

Cíl

sdružení, cílová skupina- osoby s diagnosou afázie

-vytvářet

optimální podmínky pro rozvoj osobnosti postiženého
zařazení

napomáhat jeho rovnoprávnému

do

občana,

společnosti, spoluvytvářet občanská

práva osob s postižením
•

Aktivity-terapeutická skupina-dvakrát týdně pod vedením logopeda. Náplní skupiny
je zvyšování

komunikačních

kompetencí, terapie narušené

komunikačních

nácvik každodenních

komunikační

schopnosti,

situací, vzájemná podpora a zlepšení celkové

sociální situace klienta-afatika.
•

[Online] dostupné z http://www.afasie.wz.czl[cit 2008-20-2]

4.3.4. Sdružení CMP
•

Zaměření

sdružení, cílová skupina-osoby po cévní mozkové

příhodě,

jejich rodinní

příslušníci

•

Rok vzniku-l 990

•

Působnost-

•

Cíl -* * * * *

•

Aktivitypro

členy

přípravě

sdružení má sídlo v Praze, služeb využívají klienti z celé republiky

rekondiční

pobyty, zdravotní a ekonomické poradenství,

i širokou

veřejnost,

právních

předpisů

vzdělávací

akce

skupinová i individuální logopedická terapie, podíl na
týkajících se osob se zdravotním postižením. Další

aktivitou je zapojení do projektu Kompas. Jedná se o komplexní program aktivizace
skupin

ohrožených

individualizovaného

•

sociální

exkluzÍ.

vzdělávacího

Projekt

programu pro

se zdravotním postižením

tělesným

jeho následné vyhodnocení

včetně

je

zaměřen

zpětné

vytvoření

dlouhodobě nezaměstnané

a kombinovaným, pilotní

získání

na

ověření

osoby

programu a

vazby od účastníků programu.

[Online] dostupné z http://www.sdruzenicmp.czl[cit 2008-20-2]
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4.3.5. Asociace klinických
•

Zaměření
logopedů,

sdružení, cílová skupina-sdružení Je profesním sdružením klinických
jeho

členy

jsou tedy

•

Rok vzniku-1992

•

Působnost-

•

Cíl-hájit a prosazovat
činnost

•

logopedů

kliničtí

logopedi

celá republika

a v etické

oprávněné

rovině

profesní zájmy svých

členů,

koordinovat jejich

také korigovat výkon logopedické praxe

Aktivity-jednání s orgány státní správy, podíl na legislativních procesech
-zpracovávání metodik a koncepcí oboru
- podíl na koncepci a organizaci
- vydávání
-

licenčních osvědčení

časopisu

Diagnostika a terapie poruch komunikace

[Online]dostupné z http://www.klinickalogopedie.czl[cit 2008-20-2]

4.3.6. Asociace

logopedů

ve školství

•

Zaměření

•

Rok vzniku-2006

•

Působnost-

•

Cíl-vypracovat ucelený systém

sdružení, cílová skupina- logopedi pracující ve školství

celá republika

společenský

školských
•

k provozování privátní praxe

šíření osvěty

- vydávání odborného
•

vzdělávání logopedů

vzdělávání

školských

a profesionální kredit, koordinovat

logopedů,

činnost

zlepšit jejich

logopedů

v

různých

zařízeních

Aktivity-pořádání

odborných konferencí,

vytváření programů vzdělávání

školských

logopedů

•

[Online]dostupné z http://www.alos.czl[cit 2008-20-2]
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4.3.7. Logopedická
•

Zaměření

•

Rok vzniku-1970

•

Působnost-celá

•

<=íl -* * * *

•

Aktivity-pořádání
sborníků,

•

společnost

Miloše Sováka

sdružení, cílová skupina-logopedi a další odborníci

republika

celostátních konferencí
logopedů

sdružování

a

odborných

seminářů,

vydávání

odborníků

a dalších

[Online]dostupné z http://www.lsms.ora.czl[cit 2008-20-2]

4.3.8. 8albutická komunita
občanské

Nejedná se o
velké

aktivitě

sdružení, ale o internetové fórum.

a pravidelné

•

Zaměření

•

Rok vzniku-* * * * *

•

Působnost-

•

<=íl-

do

ho vzhledem k jeho

přehledu.

sdružení, cílová skupina- osoby trpící koktavostí

celá republika

prolomení

veřejností,

•

činnosti zařazuji

Přesto

infonnačního

vakua,

zvýšení

informovanosti

mezI

širokou

vzájemná podpora, sdílení zkušeností s terapií balbuties

Aktivity- pravidelné nefonnální setkávání

členů,

internetová diskuse a chat,

seznamka
•

[Online ]dostupné z http://www.balbuticka.komunita.czl[cit 2008-20-2]
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Tab. č. 3 SROVNÁNÍ SDRUŽENÍ S LOGOPEDICKÝM ZAMĚŘENÍM
ZAMĚŘENí
SDRUŽENí

BALBUS

ZÁŘE

KLUB AFÁZIE

CMP

Osoby
s diagnosou
balbuties a
jejich okolí
Osoby
s poruchami
hybnosti a
komunikace
Osoby
s diagnosou
afázie

Osoby po cévní
mozkové

ROK
VZNIKU

PŮSOBNOST

AKTIVITY

1998

Celé území
republiky

Setkávání členů, besedy nad
aktuálními tématy, trénink
řečových technik, publikace

1999

Celé území
republiky

******

Praha

1990

Celé území
republiky

1992

Celé území
republiky

Rekondiční

příhodě

ASOCIACE
KLINICKÝCH
LOGOPEDŮ

Kliničtí

logopedi

týdně

pobyty, jedenkrát
setkávání členů

Dvakrát týdně reedukační
skupiny pod vedením
logopeda
Rekondiční pobyty,
poradenství, logopedická
péče, vzdělávací akce,
projekt Kompas
Zpracování metodiky a
koncepcí vzdělávání, osvěta,
vydávání odb. publikací,
profesní organizace kl.
logopedů

ASOCIACE
LOGOPEDŮ VE
ŠKOLSTVí

Logopedi
pracující ve
školství

2006

Celé území
republiky

Jednotné vzdělávání
školských logopedů,
pořádání konferencí

LOGOPEDICKÁ
SPOLEČNOST
MILOŠE SOVÁKA

Logopedi

1970

Celé území
republiky

Pořádání odborných
konferencí a seminářů,
vydávání sborníků, osvěta

BALBUTICKÁ
KOMUNITA

Osoby trpící
koktavostí

******

Celé území
republiky,
aktivní
především

Setkávání členů, vzájemná
podpora, zvýšení
informovanosti mezi
veřejností, chat, diskuse

Morava

Zdroj: Vlastní zdroj
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4.4.

Občanská

Občanská

sdružení s jiným než logopedickým

zaměřením

sdružení popsaná v následující kapitole jsou pouhou ukázkou. Vybrala jsem

taková sdružení, která mají vztah k logopedické oblasti

či

jinak korespondují s námětem

této rigorózní práce.

4.4.1. Asociace
•

Zaměření

rodičů

a

přátel zdravotně

postižených

dětí

(ARPZP)

sdruženÍ, cílová skupina- osoby se zdravotním postižením, jejich rodiny,

odborníci i jinak angažované osoby
•

Rok vzniku- 1991

•

Působnost-celá

•

Cíl- sdružovat jednotlivé regionální kluby

republika
zaměřené

na osoby se zdravotním

postižením
•

Aktivity-pořádání psychorehabilitačních pobytů
dětí.

Posláním těchto

kurzů

je zajistit

rodičům

pro rodiny

zdravotně

postižených

odborné znalosti a z oblasti medicíny,

psychologie, fyzioterapie, speciální pedagogiky a také informace ze sociálního
práva.

Děti

každý den absolvují

rehabilitační cvičení

podle

individuálně

plánu. Bývá realizována také rodinná terapie a vlastní terapie
•

sestaveného

rodičů

[Online]dostupné z http://\\-WW.arpzp.czl[cit 2008-4-3]
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rodičů

4.4.2. Klub
•

Zaměření

a

přátel dětí

s Downovým syndromem

sdružení, cílová skupina- osoby s Downovým syndromem a jejich

nejbližší okolí
•

Rok vzniku- 1996

•

Působnost-

•

Cíl-

celá republika

pomoc

rodinám

společenského

•

Aktivity-

a

osobám

s Downovým

syndromem,

ovlivňování

klimatu ve vztahu k osobám s Downovým syndromem

pořádání seminářů

rodiče dětí

pro

s D.S., setkávání

rodičů dětí

s touto

diagnosou, jejich vzájemná podpora
•

[Online]dostupné z http://www.downsyndrom.czl[cit 2008-4-3]

4.4.3. Federace

rodičů

•

Zaměření

•

Rok vzniku-1990

•

Působnost-

•

Cíl-

přátel sluchově

celá republika

přispívat

k rozvoji

péče

sluchově

o

odborných

přednášek

a

rodiče

seminářů,

a psychologické poradny,

děti

rodičů,

a pomáhat jim a jejich

volnočasové

aktivity pro

péče

péče

v oblasti

vyšetření,

dětí,

pořádání

hluchotě

a sociální

děti,

pravidelná

postižených

informačního

ambulantní

a děti, provoz střediska rané

sluchově

provoz

logopedické a nácvik na audiometrické

•

postižené

následky sluchového postižení.

Aktivity-komplexní služby pro

setkávání

postižených (FRPSP)

sdružení, cílová skupina- děti se sluchovým postižením a jejich rodiny

rodičům překonávat

•

a

centra o
rodiče

i

psychologické, pedagogické,

týdenní pobytové akce pro

Tamtam, vydávání

časopisu

rodiče

Info-Zpravodaj

[Online]dostupné z http://www.frpsp.czl[cit 2008-4-3]
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4.4.4.
•

Společnost

Zaměření

pro ranou

péči

sdružení, cílová skupina-

děti

se zrakovým

či

kombinovaným postižením

ajejich rodiny
•

Rok vzniku-1990

•

Působnost-

•

Cíl- Prosazovat a hájit ranou

po celém území republiky
péči

pro

děti

s postižením ajejich rodiny jako soustavu

služeb a programů poskytovaných ohroženým

dětem,

dětem

postižením a jejich rodinám s cílem eliminovat nebo zmírnit
a poskytnout
zřetelem

•

rodině, dítěti

i

společnosti předpoklady

důsledky

postižení

sociální integrace, a to se

na včasnou diagnostiku a následnou péči.

Aktivity-služby rané

péče,

setkávání rodin-jedná se o seberozvojové a

skupiny, jejichž náplní je posílení
stresu spojeného s
Jedenkrát
•

se zdravotním

péčí

o

dítě

komunikačních

s postižením,

ročně pořádá Společnost

relaxační

kompetencí, techniky zvládáni

náměty

pro trávení volného

času

apod.

jednotýdenní rehabilitační pobyty.

[Online]dostupné z http://www.ranapece.cz/[cit 2008-4-3]

4.4.5. Démosthenes
•

Zaměření

sdružení, cílová skupina-děti se zdravotním postižením a jejich rodiny

•

Rok vzniku-

•

Působnost-Ústecký kraj

•

Cíl-poskytování komplexní

*****

péče-propojit

sociální oblast s oblastí školství a

zdravotnictví
•

Aktivity-poskytování rané

péče,

zdravotnických ambulancích,
pořádání přednášek

ze
•

a

provoz

speciálně

sociálně-právní

seminářů

pedagogického centra,

servis,

pro klienty i širokou

péče

ve

pořádání rekondičních pobytů,

veřejnost

a vydávání

sborníků

těchto přednášek

[Online]dostupné z http://www.demosthenes.czl[cit 2008-4-3]
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Tab.č.4 SROVNÁNÍ SDRUŽENÍ S JINÝM NEŽ LOGOPEDICKÝM
ZAMĚŘENÍM

ASOCIACE
RODIČŮ A
PŘÁTEL
ZDRAVOTNĚ
POSTiŽENÝCH
DĚTí

ZAMĚŘENí
SDRUŽENí

ROK
ZALOŽENí

PŮSOBNOST

AKTIVITY

Děti se
zdravotním
postižením

1991

Celé území
republiky

psychorehabilitačn ích

K!--~B ROD}Č~ A

Děti

PRATEL DETI
S DOWNOVÝM
SYNDROMEM

s Downovým
syndromem

FEDERACE
RODIČŮ A
PŘÁTEL
SLUCHOVĚ
POSTiŽENÝCH

Osoby se
sluchovým
postižením

SPOLEČNOST
PRO RANOU PÉČi

Děti se
zrakovým a
kombinovaný
m postižením

DÉMOSTHÉNES

Děti se
zdravotním
postižením

Pořádání

1996

Celé území
republiky

1990

Celé území
republiky

1990

Celé území
republiky

... ... ... ... ... ... ... ...

Ústecký kraj

pobytů, poradenství,
rodinná terapie

Setkávání rodin, pořádání
poradenství

seminářů,

Komplexní služby pro
sluchově postižené,
poradenství, ambulantní
péče, semináře, vydávání
odb. časopisu, raná péče,
SPC, ....
Služby rané péče, setkávání
rodin, seberozvojové
skupiny pro rodiče,
rehabilitační pobyty

Služby rané péče, SPC,
ambulantní péče, sociálněprávní servis, rekondiční
pobyty, publikační činnost

Zdroj: Vlastní
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4.5. Srovnání občanských sdružení
Z výše uvedeného srovnání tabulkách vyplývá, že s výjimkou Logopedické

společnosti

Miloše Sováka, která byla založena v roce 1970, všechna sdružení vznikla až
v 90.letech minulého století, což jistě souvisí se společenským klimatem v ČR. (Naproti
tomu

zahraniční

programy pro

rodiče

vznikají již od 70.let minulého století.)

S výjimkou sdružení Afázie a organizace Démosthénes se jedná o sdružení
s celorepublikovou
městech či

na

působností,

otázkou je ovšem

dostupnost

např.

v menších

venkově.

Všechna sdružení s jiným než logopedickým
aktivity pro

rodiče či

přednášek

seminářů

a

skutečná

partnery

klientů

zaměřením

a to s různým

mají ve své nabídce služeb

zaměřením. Vzdělávací

akce typu

či přímo

na téma souvisejícím se zdravotním postižením,

práce

s rodinou jako sociální skupinou-rodinnou terapii apod. Oproti tomu v nabídce sdružení
s logopedickým
především

zaměřením

u sdružení

pobyty, jejichž

zaměřených

účastníky

některých

organizací-

klientelu. Tyto organizují

rekondiční

bychom podobné aktivity našly jen u
na

dospělou

jsou i rodinní

příslušníci

coby doprovod klienta a zpravidla

s nimi bývá pracováno, bývají jim poskytovány poradenské služby apod. U profesních
sdružení je otázka

vzdělávaní rodičů či partnerů klientů

ovšem otázkou, zda
či

skutečně nějaké vzdělávací

skryta pod pojmem

osvěta.

aktivity probíhají, jaké je jich

Je

zaměření

dostupnost.
o

,

v

ov,

5. PODPURNY PROGRAM PRO RODICE DETI
S vÝVOJOVOU DYSFÁZIÍ
vývojová dysfázie je závažnou poruchou
Současná
řeči,

řeči,

projevující se širokou škálou

symptomů.

literatura ji definuje jako :" Vývojová dysfázie je specificky narušený vývoj

projevující se ztíženou schopností nebo neschopností

naučit

se

verbálně

komunikovat, i když podmínky pro rozvoj řeči jsou přirozené. " (Škodová, Jedlička,
2003, str.

106) Úspěšná terapie vyžaduje multidisciplinární přístup,

přičemž

nejdůležitější složkou zůstává rodinná péče. (Škodová, Jedlička, 2003) Aby reedukace

v rodině probíhala
základních

úspěšně,

komunikačních

je nutné uvedení

strategií

při

rodičů

do problematiky a také osvojení

komunikaci v rodině.

63

V zahraničí jsou k tomuto

hojně

využívány

podpůrné

programy pro

rodiče

. (Jejich

popis viz kapitola 3.2.) V ČR není zatím tato fonna používána, podle dostupných
infonnací nebyl dosud žádný podobný program pro

rodiče vytvořen.

Námi

vytvořený

program má následující parametry:
•

Cílová skupinaškolního

•

rodiče dětí

s vývojovou dysfázií

předškolního

a mladšího

věku

Cíle:
získání informací o podstatě poruchy a její reedukaci
osvojení základních dovedností v oblasti
posílení interakce mezi

rodiči

rozšiřování komunikačního

komunikačních

strategií s dítětem

a dítětem

chování

rodičů

podpora rodičovských kompetencí
motivace k dlouhodobé terapii
vzájemná podpora rodičů
•

Časová dotace-5 jednotlivých lekcí o délce 60 minut

•

Délka programu- 5 týdnů, po absolvování
s měsíčním odstupem jedno

méně

pěti

lekcí následuje zhruba

fonnální setkání

zkušenosti se změnou komunikačního chování,
Rodiče

rodičů,

kde se

sdělí

případné úspěchy či neúspěchy.

mají po celou dobu trvání programu možnost individuálních

telefonických konzultací
•

Použité metody- práce ve
komunikačního

skupině,

individuální práce, pozorování

chování a následná analýza, diskuse, výklad

v průběhu programu aktivními

činiteli,

pojmů. Rodiče

jsou

nejen posluchači.
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5.1. Lekce

č.

1
FORMA

LEKCE

1.
CÍLE

POMŮCKY

ČAS.

PRÁCE

PLÁN

diskuse

15 min

-seznámení se základními pojmy
-uvedení do tématu

ÚVOD

Vzájemné

představení,

navázání

kontaktů
Sdělení dosavadních zkušeností:
Kde rodiče dosud sháněli
informace? Mají pocit, že mají
informací dostatek? Co je ve
spojitostí s řečovým postižením
jejich dítěte nejvíc trápí? Co
očekávají od programu?

Papír

Lektor zapíše a při poslední lekci
porovná-naplnila se očekávání?
Nastínění průběhu

první i

následujících lekcí

HLAVNÍ
ČÁST

Vymezení základních Qojmů:
cvičení: Rodiče se rozdělí do
dvojic. Aniž by rodiče nahlédli
do tištěných materiálů, pokusí se
vyjmenovat všechny způsoby
vzájemné komunikace. Lektor
zapisuje návrhy na tabuli, poté
srovnání s tištěnými materiály.
Diskuse-souhlasí rodiče
s uvedeným?

Práce ve
dvojicích,
diskuse

Tištěné

25 min

materiály
Tabule

Stejný postup aplikujeme u
všech dalších položek tištěného
materiálu-tzn. stavba řečového
ústrojí, souvislosti řeči a
motoriky atd.
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Cvičení: Rozdělíme rodiče

do 3
skupin, každá skupina se pokusí
najít nejvhodnější komunikační
prostředek v následujících
situacích:
Skupina čl: Uspávání dítěte

Práce ve
skupinách,
diskuse

Papír, tabule

10 min

Individuál
ní práce

Tištěné

10 min

Skupina č.2 : Jsme na návštěvě a
dítě se chová nevhodně
Skupina č.3 : Provádíme
logopedické cvičení a dítěti se
poprvé podaří dosud neúspěšná
věc

Skupinám necháme čas na
zpracování, poté ostatním
prezentují své myšlenky,
společně diskutujeme a hledáme
nejvhodnější řešení.

Cílem cvičení: Uvědomit si, že
komunikace probíhá mnoha
kanály, nejen verbálně, rodiče
by si měli osvojit dovednost
komunikovat jasně a účelně.
ZÁVĚR

Shrnutí nových poznatků,
zhodnocení cvičení, zadání
cvičení do domácího prostředí:
Cvičení do

domácího
prostředí:Cíleně se zaměřte na
své komunikační chování
v rodině, pokuste se zodpovědět
následující otázky (zapište):

materiály

-Je vaše komunikace v rodině
především verbální?
- Užíváte i ostatních
komunikačních kanálů?

(doteky,
oční kontakt, postoj těla .. .)
V jaké situaci konkrétně?
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ZÁVĚR

-Domníváte se, že vaše
chování je
jednotné?
komunikační

-Pokuste se změnit své
komunikační chování v určité
situaci-pf místo slov použít
dotek nebo postoj těla-reaguje
dítě na tuto změnu? Osvědčila
se?
Rozloučení,

oznámení tématu

další lekce
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5.2. Lekce

Č.

2
FORMA

LEKCE

POMŮCKY

ČAS.

PRÁCE

2.

PLÁN

CÍLE

-získat základní znalosti o
vývojové dysfázii, pochopit
podstatu poruchy, rozpoznat
symptomy

ÚVOD

Přivítání,

prezentace cvičení
v domácím prostředí-rodiče
prezentují, lektor zapisuje
odpovědi na tabuli, poté
rozbor-opakují se některé
odpovědi? Pokud ano,
jaké? Překvapila rodiče nějaká

Individuální
prezentace,
diskuse

Tabule

15 min

Vymezení pojmu vývojová
dysfázie. Cvičení:Rodiče se
rozdělí do dvojic,pokusí se
nejprve sami vytvořit definici
vývojové dysfázie. Poté se
pokusí složit rozstříhanou
definici VD-porovnají. Poté
prezentují své definice, lektor
zapisuje, společné srovnání
vlastních a naší definice. Lektor
zopakuje, případně vysvětlí
nejasnosti.

Práce ve
dvojicích,
prezentace,
diskuse

Papír,
tabule,

10 min

Podmínky pro zdravý vývoj

Skupinová
práce

Tabule,

zjištění?

Seznámení s tématem lekce
HLAVNÍ
ČÁST

řeči: Cvičení: rodiče společně

vymýšlí podmínky pro zdravý
vývoj řeči, lektor zapisuje na
tabuli, poté srovnání s tištěnými
materiály-souhlasí? ?

rozstříhaná

definice

tištěné

5 min

materiály
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Příznaky

ve

YD:

Cvičení:

Práce

skupině. Rodiče přiřazují

příznaky

VD do dvou skupinzapisují na tabuli.
Diskuse:Jakou mají rodiče
zkušenost? Objevují se ujejich
dětí všechny příznaky? Které
vnímají jako nejvíc limitující?

Práce ve

Tabule,

skupině

tištěné

materiály

Lístečky

Odborníci:

Cvičení:

Práce ve

dvojicích-přiřadit

k odborníkům náplň práce.
Poté diskuse-zkušenosti rodičů.

10 min

Práce ve
dvojicích,
diskuse

5 min

s oborníky a
náplněmi

jejich práce

Co nás čeká?:Lektor přednese,
poté diskuse s rodiči-jakou mají
zkušenost?

ZÁVĚR

Zopakování a shrnutí poznatků,
zodpovězení případných dotazů

Zadání cvičení do domácího
prostředí:Rodiče se zaměří
především na tyto oblasti:

Individuální
práce

Papír

10 min

-pozorování dítěte a výše
zmíněných příznaků

-jaké příznaky jsou jasně
patrné?
-jaké příznaky dítě podle vás
nejvíce limitují?
Rozloučení,
příští

oznámení tématu

lekce
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5.3. Lekce

č.

3

LEKCE

FORMA

č.3

PRÁCE

CÍLE

ÚVOD

-seznámení s pravidly a
zásadami komunikace
s dysfatickým dítětem. Osvojení
těchto pravidel, jejich přenesení
do běžného života rodiny.
-uvědomění si nutnost změny
přístupu k dítěti.
Přivítání, oznámení tématu
lekce, prezentace cvičení do
domácího prostředí. Rodiče
prezentují, lektor zapisuje, poté
diskuse nad zjištěnými

POMUCKY

CAS.
PLÁN

Individuální
prezentace
Diskuse

Tabule

10 min

Práce ve

Tabule

15 min

skupině

Tištěné

Diskuse

materiály

skutečnostmi.

HLAVNÍ
ČÁST

Náplní je seznámení a osvojení
základních komunikačních
pravidel:
l}jednoznačnost /
nejednoznačnost vydávávaných
pokynů. Lektor uvede cvičení,
aniž by rodiče nahlédly do
tištěných materiálů. Lektor
vydává rodičům pokyny, ti je
mají splnit. Cílem je, aby si
rodiče uvědomili, že jimi
vydávané pokyny musí být
jednoznačné a přesné. Př. Rodič
má v ruce dva předměty, lektor
vydá pokyn: Ukliďte to! Rodiče
poté společně diskutují.je vydaný
pokyn dostatečný? Co bylo
špatně? Co by mělo být uděláno
lépe? Lektor zapisuje návrhy na
tabuli. Poté srovnání s tištěnými
materiály, lektor opět shrne a
vyzdvihne podstatné informace.
tří
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2) ZQůsob vydávání Qokynů:
Lektor imituje běžnou situaci.
Cílem je uvědomit si, jak by
vydávání pokynů nemělo
vypadat. V místnosti hraje rádio,
lektor stojí zády k rodičů, přes
rameno polohlasem pronese
nezřetelný pokyn směrem
k rodičům. (případně pokyn
pronese z vedlejší místnosti)
Poté s rodiči analyzuje chybybyl pokyn srozumitelný?
Nerušila rodiče zvuková kulisa?
Jak my mělo vydání pokynů
vypadat lépe? Lektor situaci
znovu zopakuje, tentokrát
správně. Na tabuli společně
zapisují chyby i vhodné řešení.
Poté opět srovnání s tištěnými
materiály a diskuse.

Práce ve

3)Forrnulace Qokynů. Cílem je
uvědomit si, že pokyny by měly
být jednoduché a v opakujících
se situacích stejné. Lektor zahájí
cvičením: Vybraný rodič
dostane za úkol splnit
pokyn, který bude po ilustraci
schválně složitý, bude se skládat
z několika požadavků. Zvládne
jeho provedení správně?
Nesplete pořadí? Zapamatuje si
všechny položky? Poté lektor
zdůvodní volbu takto složitého
pokynu, společně diskutují-jaké
pokyny volí doma v běžných
situacích? Rodiče se pokusí o
sebereflexi. Společně vymýšlí
nejlepší možné varianty pokynů
pro běžné denní situace (hygiena,
stolování, uspávání) Nápady
zapisují, poté srovnání
s tištěnými materiály.

skupině

Rádio
Tabule

Diskuse

Tištěné

15 min

materiály

Práce ve

Tabule

skupině

Tištěné

Diskuse

materiály

15 min
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ZÁVER

Zodpovězení případných dotazů.

Zadání

cvičení

do domácího

Individuální
práce

Tištěné

5 min

materiály

prostředí:
Cvičení:

pozorujte své
komunikační chování, pokuste se
je srovnat s dnes uvedenými
zásadami a tyto zásady aplikujte
při běžných domácích
činnostech. Zpočátku si vyberte
jen jednu zásadu ze tří
uvedených okruhů, poté se
pokuste okruh rozšířit.
Pozonljete u dítěte reakci na
změnu ve svém chování? Jaká je
tato reakce? Zapište.
Rozloučení.
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5.4. Lekce

č.

4

LEKCE

FORMA

č.4

PRÁCE

CÍLE

-hlubší proniknutí do
problematiky symptomů YD
-pochopení nezbytnosti
reedukovat všechny oblasti,
nejen řeč
-osvojení reedukačních postupů
a vhodných cvičení při reedukaci
zrakové a sluchové oblasti,
motoriky a paměti
-poskytnutí námětů pro domácí
cvičení s dítětem
-reedukaci osvojit jako
každodenní rutinu, zapojit ji do
chodu domácnosti

ÚVOD

Seznámení s tématem lekce
Prezentace domácích cvičení,
následná diskuse
Zrakové
vnímání:připomenutí
symptomů v oblasti zrakového
vnímání(viz lekce2)
Cvičení:
rodiče
si vylosují
lístečky, na kterých jsou uvedeny
různé
emoce-velká
radost,
smutek ... Předvádí tyto emoce,
ostatní hádají, o jakou se jedná
emoci.
Cílem
cvičení
je
upozornit na potřebu kvalitního
zrakového vnímání. Po skončení
cvičení rodiče definují, proč je
vnímání tak důležité.

HLAVNÍ
ČÁST

Ukázky vhodných
konkrétně:

cvičení

Individuální
prezentace
Diskuse
Skupinová
práce

a to Individuální
práce

-rozlišení figury a pozadí
-hledání rozdílů mezi obrázky
-hledání dvou stejných obrázků
-dokreslení poloviny obrázku
-najdi v řadě stejný/odlišný tvar

POMUCKY

CAS.

PLÁN

Tabule

7 min

Tištěné

10 min

materiály
z minulé
lekce
Lístečky

s napsanými
emocemi

Okopírované
materiály pro
každého
rodiče

-bludiště

73

HLAVNÍ
ČÁST

Sluchové

vnímání:připomenuti

symptomů v oblasti sluchového

vnimáni (viz lekce2)
Ukázky vhodných cvičeni a to
konkrétně:

Všechna
cvičení si

Orffovské
nástroje

10 min

Misky
s drobnými

10 min

rodiče

vyzkouší,
lektor

-rozpoznáni-je zvuk stejnýljiný?
předvádí
-na předem domluvený zvuk zvuky,
vyskočit či sednout na zem
rodiče
-poznat původce zvuku(cinknuti, hádají apod.
bouchnuti, tlesknuti)
-jsou slova stejnáljiná? (pes/pec)
-zopakovat předvedený rytmus
-slovni kopaná

Motorika:
Obecně doporučit jakoukoliv

pohybovou aktivitu(všestranná
pohybová výchova-Sokol)
-pro hrubou motoriku dálenapodobováni pohybů, hra
s mičem, prolézačky, švihadlo,
" opiči dráha"
-pro jemnou motoriku-práce
s rozličnými materiály-modelina,
přirodniny (třidit hrách a
fazole), práce s papirem(trháni,
mačkáni, lepeni), navlékáni
korálků, poznáváni předmětů
poslepu, skládat drobné
předměty do krabičky apod. (Pro

Individuální
práce

předměty

hrách, fazole
Provázek a
korálky

rodiče připravime třiděni

předmětů,

navlékáni korálků-to
všechno provádět nedominantni
rukou-simulace dyspraxie)
-do jemné motoriky řadime i
kresleni-volime grafomotorická
cvičeni od jednoduchých po
složité
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HLAVNÍ
ČÁST

Paměť:

cílem je opět poskytnout
na domácí práci
s dítětem, vysvětlit nutnost
paměťového tréninku
-zraková paměť-pexeso, Kimova
hra, zapamatovat si pořadí
náměty

Individuální
práce

Předměty pro
Kimovu hru a
pro hmatovou
hru

10 min

Diskuse

Tištěné

13 min

obrázků

-sluchová paměť-poznat písničku
podle melodie, zapamatovat si
básničku, písničku, napodobit
rytmus, zapamatovat instrukce a
poté provést
-hmatová paměť-najít předmět
podle tvaru se zavázanýma
očima

-pohybová paměť-napodobit
pohyb podle předvedení,
básničky s pohybem
(Brambora,Pásla ovečky)

zÁ VĚŘ

Zhodnocení lekce, zodpovězení
dotazů

materiály

Zadání domácího cvičení
Pokuste se do denního režimu
zařadit aspoň jedno cvičení
z kterékoliv oblasti.
Zapište
časovou náročnost provedení,
úspěšnost,
zapojila se celá
rodina? Líbila se dítěti aktivita?
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5.5. Lekce

č.

5

LEKCE

FORMA

č.5

PRÁCE

-hlubší proniknutí do
problematiky řečových
symptomů VD
-osvojení reedukačních postupů
a vhodných cvičení při reedukaci
oblasti slovní zásoby, gramatiky,
tvoření vět, tyto zařadit do
běžného chodu rodiny, přijmout
je jako součást běžného dne
Přivítání, prezentace cvičení do
ÚVOD
domácího prostředí.
Následná diskuse.
HLAVNÍ Lekce je zaměřená především na
tři oblasti -slovní zásobu,
ČÁST
tvoření vět, gramatiku
Slovní zásoba:
Cvičení: Lektor zadá rodičům
k vysvětlení nepříliš používaní
slova či slova cizího
původu. Rodiče se je snaží
vysvětlit. Cílem je vžít se do
situace dítěte, které má malou
slabou zásobu a nerozumí
slovům. Význam slov poté najít ve
slovníku cizích slov.
Lektor připomene námět lekce
2-symptomy VD-následuje
výklad k tématu slovní zásoba.

POMUCKY

CAS.
PLÁN

CÍLE

Tvoření vět:

Rodiče

se rozdělí do dvojic,
dostanou na lístečcích napsaná
slova, ze kterých se pokusí
sestavit smysluplnou větu. Slova
spolu zdánlivě nesouvisí.
Poté výklad problematiky
tvoření vět.

Individuální
prezentace.
Diskuse
Individuální
práce
Výklad

Tabule

10 min

Slovník cizích
slov

10min

Tištěné

materiály

Práce ve
dvojicích
Výklad

10 min
Na lístečcích
napsaná
slova-pro
každou
dvojici
Tištěné

materiály
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ZÁVĚŘ

Gramatika:
Konkrétní cviční na gramatiku
se liší dle rovně konkrétního
dítěte, cvičení volí ošetřující
logoped dle aktuální potřeby a
situace. Proto k tomuto tématu
pouze stručný výklad a
především diskuse rodičů-jejich
zkušenosti, co činí jejich dítěti
největší problém, jaká cvičení
doma provádí, jak se osvědčují
apod.

Výklad,
diskuse

Tištěné

Zhodnocení dnešní lekce.
Diskuse o dojmech, o

Diskuse

Zápis z první
lekce-

naplnění/nenaplnění očekávání.

10 min

materiály

20 min

očekávání

Srovnání s očekáváními
uvedenými při první lekci. Co
rodiče nejvíc oceňují? Co
naopak postrádají? Co by bylo
možné udělat lépe?
Zhruba s měsíčním odstupem
bude navazovat méně formální
setkání, kde si rodiče sdělí
dojmy úspěchy apod.
Vedení deníku-Rodiče se pokusí
zavést deník terapie, zapisovat
použité metody, cvičení,
aktivity, úspěchy, neúspěchy
apod. Deník mohou vést spolu
s dítětem-jako obrázkový
zážitkový deník, nebo pouze pro
svou vlastní potřebu-záleží na
volbě. Prezentace deníků bude
součástí posledního
neformálního setkání.
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,

v

6.ANALYZA

v

POTREB

o

v

RODICU

,

DETI

S vÝVOJOVOU DYSFÁZIÍ V OBLASTI EDUKACE
A VÝCHOVY DĚTÍ
Formulace

6.1.

výzkumných

výzkumného

sdružení neukázala ani v teoretické ani v reálné situaci

jakékoli informace o programech
Nabídka

rodičům

o možnosti

účasti

či

rodiče

kurzech pro

Dílčím

dětí

rodiče dětí

cílem je pak

s touto

řečovou

s problematikou dysfázie.

v kurzu se nesetkala s pozitivní odezvou.Hlavním

cílem této rigorózní práce je proto analýza poptávky po již
programu pro

stanovení

cílů
občanských

Analýza nabídky

problému,

vytvořeném rodičovském

s vývojovou dysfázií.

zjištění úrovně

znalosti problematiky vývojové dysfázie u

rodičů

poruchou.

6.2. Stanovení použitých metod
Při

zpracování této rigorózní práce byly použity následující metody:
•

Analýza

dokumentů-byla

využita

především při

zpracování teoretických kapitol

této práce
•

Dotazníkové

•

Kvalitativní

šetření-

a

dotazníkového
•

kvantitativní

analýza

dotazníků-

použita

k vyhodnocení

šetření

Analýza dostupných
vzdělávacího

sloužilo k sebrání dat a hodnot

zahraničních programů-

programu pro

rodiče dětí

sloužila k vypracování vlastního

se zdravotním postižením

6.2.1. Harmonogram zpracování rigorózní práce
Průběh

zpracování rigorózní práce je možné
přípravnou,
vytvoření

která zahrnuje

dotazníku

realizační,

sběr

na fázi

a studium literatury

zaměřeného

na poptávku po

jejíž náplní rozeslání a

vyhodnocovací, která se

členit

zaměřuje

sběr

rodičovském

programu

dotazníku

na analýzu

dotazníků
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přehlednost

Pro
ve

formě

a zjednodušení, uvádím harmonogram zpracování rigorózní práce

tabulky.

Tab.č.S ČASOVÝ HARMONOGRAM ZPRACOVÁNÍ RIGORÓZNÍ PRÁCE
I. 07

X.07

I. 08

VI.08

V.09

Vl.09

IX. 09

XI. 09

Volba tématu RP

o

koncepci

RP,

volba metod
Sběr

literatury

Studium literatury

potřebné

k tvorbě teoretické

části

RP

rodičovského

Tvorba
podpůrného

programu
potřebné

Studium literatury

k vypracování dotazníku
Tvorba teoretické

části

RP

Tvorba dotazníku

Rozeslání

Sběr

dat z

dotazníků

a analýza získaných
dotazníků

Diskuse

nad

dotazn íkového

výsledky
šetřen í

Kompletace RP

Odevzdání RP

Zdroj: Vlastní zdroj
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6.3. Charakteristika výzkumného vzorku
Respondenty dotazníkového
šetření

šetření

jsou

rodiče dětí

s vývojovou dysfázií. Dotazníkové

bylo realizováno ve dvou fázích. V první fázi

rodiče vyplňují stručný

dotazník

(dotazník "A") mapující jejich znalosti týkající se problematiky vývojové dysfázie.
Tento dotazník se sestává ze 14 otázek, které jsou formulovány velmi
otázky, se kterými se
prarodiče,

rodiče

potkávají v každodenním

známí. V druhé fázi

rodiče vyplňují

životě,

obecně.

které jim pokládají

podrobný dotazník (dotazník "B")

týkající se stejné problematiky a dále mapující poptávku po

podpůrném rodičovském

programu. Tento dotazník "B" obsahuje 26 otázek, které jsou formulovány
rodiče

jsou v něm vedeni a je jim nabídnuta struktura

odpovědi. Rodiče

na totožné otázky jako v prvním dotazníku, tyto otázky jsou však
•

Bylo rozesláno 19 dotazníků.

•

Dotazníků

•

Dotazníků

•

Návratnost je 63%

případech

dvě

z pohledu typologie obtíží

dokonce 2

děti

šetření

formulovány.

jsou rodiny

dětí

třech případech

se jedná o rodiny úplné, ve

neúplné. Z této podskupiny se jedná o

rodiče

tak odpovídají

"B" bylo navráceno 12

dysfázií. V devíti

rodičů

odlišně

podrobně,

"A" bylo navráceno 19

Jak již bylo uvedeno, respondenty dotazníkového

skupinu

s vývojovou
pak o rodiny

matky a jednoho otce. Podíváme-Ii se na

(tab.č.6)

zjistíme, že ve

třech případech

s danou diagnózou, z hlediska typu dysfázie jde

forem dysfázie. Z hlediska

rodiče)

převažuje střední

Charakteristiku

zátěž

komplikuje fakt, že více než u 1/3

probíhá diagnostický proces

přehlednost

postižení

výraznou symptomatiku a tedy velkou

(zejména pro
či

stupně

souběhu

dětí, konkrétně věk,

dalších

dobu od

řečových

zjištění

na

dětí

rodiče. Celou

je

buď

o

četnosti

těžký stupeň,

a

mají

většinou

expresivní formu, 3x smíšená a senzorická. Toto zastoupení odpovídá obvyklé

předpokládá

Jsou to

což

problematiku

již diagnostikována

poruch či jiného postižení.

diagnózy, typ a

stupeň

dyfázie pro

uvádím v následující tabulce.
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Tabulka č.6 CHARAKTERISTIKA DĚTÍ
VĚK

DÉLKA

TYPVD

STUPEN VD

DALSÍ PORUCHY

OD DlAG.
VD.

Dl

6,5

3,5

Smíšená

Těžká

Těžká

D2

5

2

Expresivní

Lehká

X

D

6

2

Expresivní

Střední

X

D4

5

2

Expresivní

Lehká

X

D

6

3,5

Expresivní

Střední

Sluchová

dysartrie

3+A

5+A

vada

lehká

D6

4

1,5

Senzorická

Těžká

Podezření

na MR

D7

7

2

Expresivní

Těžká

Podezření

na MR

D8

4

1

Expresivní

Střední

X

D9

5,5

2

Expresivní

Těžká

X

D 10

6

2,5

Smíšená

Těžká

Podezření

Dll

6

1

Expresivní

Lehká

Lehká MR

D

5

3

Smíšená

Střední

X

na PAS

12+A
Zdroj." Dotazmkove šetřem
Děti, označené

jako D+A mají sourozence s diagnostikovanou NKS, u dvou

sourozenec právě vývojovou dysfázií, další pak

dětí

trpí

suspektně.

6.4. Vlastní analýza
6.4.1. Složení

respondentů

Respondenty dotazníkového
případech
případech

šetření

JSou

rodiče dětí

vyplnila dotazník matka, v jednom
oba rodiče

případě

s vývojovou dysfázií. V osmi
otec (samoživitel), ve

třech

společně.

Tato data jen potvrzují zkušenosti, že jsou to
s odborníky, a které v domácím prostředí

většinou

provádějí

matky

dětí,

které komunikují

terapii NKS.
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Graf.č. 2.RESPONDENTI DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ
RESPONDENTI DOTAZNíKOVÉHO
ŠETŘENí

• matky
• otcové
Doba

rodič

Zdroj: Dotazníkové šetření

Stručná

6.4.2.

analýza dotazníku "A"

Hlavním cílem dotazníkového

šetření

posouzení znalosti problematiky vývojové dysfázie u
Otázky jsou v dotazníku kladeny
Rodiče

100%

obecně,

nemají

rodičů dětí

předepsanou

tak odpovídají na otázky, se kterými se mohou setkat v

v rozhovoru se známými
rodičů

s touto diagnózou.

rodiče

si v první

respondent neuvedl ostatní

běžném životě například

řečovou

řadě

přídatné

poruchu, kdy

děti hůře

deficity v dalších

oblastech-např.
neměli

informovat rodiče o nutnosti reedukace také v ostatních oblastech rozvoje

rodičů

si je jisto v komunikaci se svým

vzájemné komunikaci jisto není.

Paradoxně

100%

dítětem,

cokoliv v komunikaci s dítěte

v rodině "normální",
obou

stran-rodičů

neuvědomují

naopak 26%
téměř

79%

měnit. Rodičům dětí přijde

si, že

špatně

řada aspektů

by se dala

motorika,
zapomínat

dítěte.

rodičů nepřipouští

komunikaci žádné potíže. Z toho vyplývá další údaj, kdy
potřebu

nebo

všímají zvukové stránky jazyka. Ani jeden

pozornost, emoce apod. Logopedi a další odborníci by tedy

Pouze 21 %

odpovědi.

strukturu

či příbuznými.

charakterizuje dysfázii jako

mluví. Je patrné, že

orientační

za pomoci dotazníku "A" bylo

rodičů

si ve

ve vzájemné
rodičů

necítí

jejich komunikace

změnit

ve

prospěch

a dětí.

Dle mého názoru není v literatuře
nenapadne pochybovat o svém

věnován

způsobu

prostor této problematice,

rodiče

tedy ani

komunikace s dítětem.
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Tuto
dětí

skutečnost

s NKS,

by bylo možné pochopit u

či přímo

zvláštní,

či

poruchy jejich

nepřijde

63%

58%, se zajímala o informace týkající se

rodičů

informací

se spoléhalo na informace od

využilo

vytváření informačních
proč rodiče častěji

dlouhé objednací

materiálů

jistě

přínosné

přínosné

konkrétně

velkou úlohu a je

časová náročnost

s vývojovou dysfázií nelze

podceňovat

význam dalších

spolupráce s rodiči je více než nutná. Naopak nejvíce
respondentů

třeba

před

s ním proto

při

vlastním setkáním

šetření

poskytli
stejně

rodičům

jako

lékaři,

Je patrné, že v péči o
odborníků

děti

a jejich vzájemná

emočně přínosné

informace podle
jsou

patrně

schopni, díky každodennímu styku s rodinami, navázat úzké vztahy s rodiči i

dětmi,

tohoto

poznat více rodinné

šetření přinášejí učitelé dětí-ve

fenomén

odborníků.

Naopak logopedi,

případů.

infonnace pouze v 26%

průzkum,

rodičů

takového osobního setkání,

dotazníkového

případů.

ve 36%

37%

řečové

Další otázkou k diskusi je jistě i

sbírání informací

výsledků

odborníků,

ukazuje

nedostupnost kvalitních

informace podle

psychologové a to

způsob

hraje velká

lhůty, případně

Jak

rodiče počítat.

pro

volí neosobní

s odborníkem. Svou roli

internet.

společnosti

elektronického média hraje v naší

dodávají

zdravé, se

jim stávající odlišná komunikace s dítětem s VD

respondentů,

dítěte.

pak k vyhledání

Nejvíce

děti

odlišná.

Více jak polovina

to,

již mají zkušenost s výchovou

s vývojovou dysfázií. U rodin, které mají ještě další

proč

lze jen domýšlet,

rodičů, kteří

prostředí dětí

a poskytnout

více jak 42%.

rodičům emoční

Učitelé

podporu podle jejich

individuálních potřeb.

Jako

nejobtížnější část

dotazníku se pro

rodiče

ukazuje definovat jevy, které v terapii

nejvíce postrádají, a které by v terapii jejich rodinám naopak nejvíce pomohli. Plných
58%

rodičů

potřebnost

není schopno na tuto otázku

dalších infonnací a

případně

odpovědět.

další logopedické

Pouze 2 respondenti uvádí
péče.
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6.4.3.

Stručná

charakteristika dotazníku "B"

Dotazník "B" se skládá z 26 otázek. Tyto otázky jsou koncipovány více
Některé

tomu bylo v dotazníku "A".
byly

přidány

dotazníku, je
a

následně

které se

následující kapitoly.

podrobeny analýze. Další

přímo

analyzovány

otázky se shodují s prvním dotazníkem,

navíc. Analýza otázek, které se vyskytují
předmětem

týkají poptávce po

zvlášť,

je jim

podrobně

Odpovědi

samostatně

některé

v prvním i druhém

na tyto otázky byly porovnány

hodnocenou skupinou jsou otázky,

rodičovském podpůrném

věnována

shodně

než

programu. Tyto otázky byly

samostatná kapitola. V dotazníku "B" byla

sledována i další témata, jejich stručné hodnocení je obsahem této kapitoly.

Jednou ze sledovaných oblastí je
věku dítěte. Odpovědi rodičů

pro

např.

to, které informace

přehlednost

rodiče

zajímaly v určitém

uvádím v následující tabulce.

Tab.č.7 POŽADOVANÉ INFORMACE VZHLEDEM K VĚKU DÍTĚTE

Zdroj: Dotazníkové šetření

Jak je patrné z přehledu
dorozumívání se svým
s předešlými

odpovědí

dítětem

odpověďmi

v komunikaci se svým

ao

v tabulce,

rodiče

nejvíce požadují informace

řeč dítěte celkově.

rodičů-v

prvním

dítěte. Důvodem

Tento výsledek je

dotazníku

ani jeden

je podle mého názoru

opět

opět

ohledně

v rozporu

necítí

potíže

odlišná formulace

otázek v obou dotaznících.
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Jednou

z možností

Je

také

povrchní

dítěte.

(nesystémovost) v obtížích

může

dítětem.

kterých

rodiče

mají zájem, což

mají neustále

S narůstajícím

svědčí

o tom, že u

věkem
dítěte

se

nestrukturovanost

potřebu

informací o

problémy a deficity

rozšiřuje

musí

dítěte, přes

dovedností

intuitivně pociťují

vypovídat o tom, že

v dorozumívání s vlastním

či

potíží,
řečových

zlepšování

odborníků rodiče

poradenství logopeda a dalších
dorozumívání, což

Přes

vnímání

okruh oblastí, o

překonávat

potíže v této

oblasti.

Z tabulky dále vyplývá, že perspektiva školní
psaní a cizího jazyka,
tím, že se

rodiče

rodiče

v raném

úspěšnosti,

zajímá už v předškolním
věku dítěte

zaměřují

tedy informace o výuce

věku. Jistě

na

současné

je tato

skutečnost

dítěte rodiče

vyhledávají bez ohledu na věk

dítěte.

Nejvíce

Zajímavé je, že tato skupina je

rodičů-celkem

různorodá

skupině

je poté

z pohledu

nemá tedy srovnání. Další
v problematice orientují 6
je tato doba

přiměřené,

ovdovělý

početnou

měsíců.

měsíc

již

rodiče

rodiče

orientovali

sourozenců těchto dětí. Dvě děti
přitom

v potížích orientovaly

otec a matka, která má pouze

skupinou byla skupina

Tuto variantu zvolili 3

rodiče.

rodičů,

dítě

s YD,

kteří

se

Podle našeho názoru

vzhledem k nutné víceoborové diagnostice a tedy k delšímu

seznámení s řečovou poruchou ze všech
další 2

ohledně

4, zvolili možnost více jak 1 rok.

z této skupinky mají sourozence také s YD. Matky se
nejdelší dobu. V této

a

dítěte.

Další sledovanou otázkou v dotazníku byla doba , po kterou se
v potížích svého

dána

potíže a problémy

problematiku školní docházky zatím nevidí jako aktuální. Naopak informace
výchovy

čtení,

se v potížích svého

dítěte

úhlů

3

pohledu. 2

měsíce.

rodiče

volí variantu 1 rok,

Jedna matky zvolila možnost 1

jako dobu, po kterou se s problematikou seznamovala. Nutno dodat, že matka má

dvě

starší

přehlednost

děti, obě

s NKS-má tedy jisté zkušenosti s logopedickou

péčí.

Pro

uvádím tato data ještě formou grafu.
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Graf.č.3 DOBA, PO KTEROU SE RODiČE ORIENTOVALI V POTÍŽÍCH

SVÉHO DÍTĚTE
DOBA NUTNÁ K ORIENTACI V
DIAGNÓZE

.1 MĚsíc

8%

.3 MĚSíCE

06 MĚsíců
01 ROK

• ViCE JAK 1 ROK

Zdroj: Dotazníkové šetření

6.4.4. Srovnání dotazníku "A" a "B"
Pro

potřebu

výsledků

analýzy

obou

výsledků

dotazníků.

dotazníkového

šetření

je tato kapitola

věnována

srovnání

Pro lepší orientaci ve výsledcích bude porovnání provedeno

podle jednotlivých okruhů otázek. Sledovaných oblastí je celkem 5 a jsou to oblasti:
rodičů

•

Pochopení problematiky VD a schopnosti

tuto poruchu charakterizovat

•

Úspěšnosti v komunikaci a případných obtíží

•

Dostupnosti informací, jejich přínosnosti a srozumitelnosti

•

Chybějících

•

Nejvíce

rodičů

informací

potřebných skutečností

Provedené srovnání je jak kvalitativní, tak kvalitativní, záleží na povaze otázek

OBLAST

POCHOPENÍ

PROBLEMATIKY

vÝVOJOVÉ

DYSF ÁZIE

A

SCHOPNOSTI RODiČŮ TUTO PORUCHU DEFINOVAT
Jak již bylo uvedeno výše
:

"Vysvětlete

při

zevrubné analýze dotazníku "A", 100%

co je to VD", popisovalo VD jako poruchu, kdy

mluví. V dotazníku "B" byla

rodičům

měli rodiče srozumitelně

a

dítě hůře,

otázka položena jiným

nabídnuto 18 oblastí, které mohou být při VD narušeny. V čem
stručně vysvětlit

rodičů

nebo

způsobem.

spočívá

na pokyn
špatně

Bylo jim

možné narušení

a popsat známému (sousedce).
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rodičů

Osm

bylo schopno popsat a

vysvětlit alespoň

10 z 18 sledovaných oblastí

symptomů. Čtyři rodiče neuměli potíže svých dětí blíže vysvětlit, uvedli pouze, že daná

oblast je u jejich
vysvětlení

dítěte nějakým způsobem

velmi podrobné. Dalo by se

oslabená. Jedni z rodičů byli schopni podat

říci,

vyjádření

že jimi uvedené definice a

mohly být publikovány v kterékoli publikaci na dané téma. Je patrné, že tito
řečovou

aktivní zájem o

poruchu svého

dítěte.

rodiče

by

jeví

Pro ukázku uvádím doslovnou citaci

jejich vlastní definici vývojové dysfázie. : " Vývojová dysfázie je stav, jako když se
prostředí,

octnete v cizím
postupně

se

učíte

kde na vás všichni mluví cizím jazykem, který neznáte a

orientovat podle

klíčových

slov. " ( Zdroj: dotazníkové

Jak si nesoulad v odpovědích v obou dotaznících
jistě

v řečovém projevu

dítěte nejnápadnější, rodiče

dotazníku

vzpomněli nejdříve.

To, jak je

dítě

schopno se

ve vztahu k okolí, k širší
chápání pojmu

řeči

vysvětlit?

dorozumět,

rodině

Zvuková stránka jazyka je

si na ni tedy

při vyplnění

jakou má výslovnost, je pro

a proto ji

zřejmě

šetření)

prvního

rodiče důležité

staví na první místo.

Rodiče

také

zužují

jen na zvukovou stránku

OBLAST ÚSPĚŠNOSTI V KOMUNIKACI A PŘÍPADNÝCH OBTÍŽÍ
Při

analýze dotazníku "A" plných 100%

Naopak z

výsledků

rodičů nepřipouští

dotazníku "B" lze zjistit, že 75%

bariéry ve vztahu k dítěti-nutnost opakovat pokyn
aby jej

dítě

žádné potíže v komunikaci.

rodičů přiznává

jisté

komunikační

či potřebu přeformulovat

pokyn tak,

pochopilo.Podle mého názoru je diskrepance ve výsledcích dána formulací

otázky. V případě prvního dotazníku byla formulace obecná,

rodiče zřejmě neměli

přesnou představu

o zadané otázce. Ve druhém dotazníku byla otázka položena

podrobněji, rodičům

bylo nabídnuto schéma odpovědi.

Z výše uvedeného vyplývá nutnost jasného a
odborník klade. Jen tehdy se
to, že danou
takže

věc

představa

může dozvědět

pro

stručného znění
něj důležité

nepovažují za potíže/patologii, ale

něco

otázek, které

rodičům

a konkrétní údaje. Ale také

normální ve vztahu k dítěti,

"normy" v komunikaci je zcela vychýlená.
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OBLAST

DOSTUPNOSTI

INFORMACí,

PŘÍNOSNOSTI

JEJICH

A

SROZUMITELNOSTI
PŘÍNOSNOST INFORMACÍ:

Analýzou

údajů

z této oblasti dotazníkového

potřebnost

vývojové dysfázie-a to nutnost a
V obou dotaznících
logopedů

shodně

rodiče

důležitý

lze zjistit

interdisciplinárního

stejnou míru

přínosnosti

prvek v terapii

přístupu

k terapii.

infonnací ze strany
její

přesah

do

oblastí psychického prožívání, psychomotorického vývoje a rodinných

vztahů

je

značný.

psychologů. Ač

uvádí

šetření

i

je vývojová dysfázie poruchou

Z toho dle mého názoru pramení

který jim dokáže informace podat
vzdělání,

relativní, závislý na
infonnace je pro
musí

vědět

o

takové, aby to pro

rodičích

a

ně přínosné

způsobem

pro

spolupracovat s psychologem,

ně přijatelným. Přínosnost

je pojem

profesi, stylu rodinného života- což znamená, že stejná

různé rodiče

rodině

potřeba rodičů

řečovou,

či

psycholog

co nejvíce, aby podával infonnace a kontext

či příklady

jinak

přínosná.

obráceně-

Proto

logoped

bylo

Tab. č.8 PŘÍNOSNOST INFORMACÍ PRO RODIČE

DOT AZNÍK "A"

DOT AZNÍK "B"

PSYCHOLOG

21 %

33 %

LOGOPED

21 %

33 %

UCITEL

0%

16 %

LÉKAŘ

10,5%

25 %

INTERNET

5,2%

8,3 %

Zdroj." Dotazníkové šetření

SROZUMITELNOST INFORMACÍ:
dotazníků, nejsrozumitelnější

Jak je patrné z obou
logopedi (ve

skupině

"A" tento údaj uvádí 26,3%

dokonce celých 75%

respondentů),

názoru tyto skupiny

odborníků

dále následují

ví, jak

podávat infonnace po

částech

opakovaně

rodičům

učitelé

podávají

ve dotazníku "B" pak

a psychologové. Podle mého

infonnace podat, aby byly snadno
mají možnost

( ne všechno najednou, a "aktivní"

rodiče zřejmě

nechat

rodiče

rodičů,

rodičů

častěji,

pochopitelné a srozumitelné. Tím, že

využívají možnosti si

infonnace podle

i s klienty vidí

vysvětlit

to,

čemu nerozuměli.
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Z toho vyplývá, že by nás

mělo

nějakým

rozhovorem s rodiči a jestli se s tím

Naopak

lékaři zřejmě

nerozumí.
lékaři

Jistě

podle

zajímavým jevem je porovnání

mínění respondentů

Neméně

stejně přínosné

zajímavé

výše uvedených

počítá

termínů,

zjištění

nám

odborníků.

se

rodič

jsou dle

přinese

srovnání, jak

průměrně

Zatímco

se

vyšetření

ostatním

většina rodičů

ne

příliš srozumitelně

rozumí, nejsou však tolik

rodičů

často

rodiče

realizují po 6-8

z ohledu toho srovnání

získává informace

rodiče

méně,

s neurologem dle

měsících,

lékaře,

od

s dítětem s dysfázií setkávají
potřeb

s logopedem a učitelem

Na subjektivním vnímání informací se jistou

podílí vnímání postavení "odborníka". Vnímání
"nadřazené"

pojišťoven.

jako srozumitelné.

častěji.

setkává mnohem

kterým

přínosné, leč

s psychologem (cca 1-2 za rok), s foniatrem 1x za rok, i
medikace, jinak se kontrolní

s VD stráví logopedi

a srozumitelnosti informací-

pedagogů rodiče dobře
zdrojů

dětí

v časovém limitu od

přínosnosti

podávají informace

Informace z internetových

vyrovnané-jsou

v terapii

používají mnoho odborných

podané. Naopak informacím od
přínosné.

času

zajímat, kolik

jeho postavení, je

měrou

mírně řečeno

odborníkům.

Tab. č.9 SROZUMITELNOST INFORMACÍ PRO RODIČE
nOT AZNÍK "A"

nOT AZNÍK "B"

PSYCHOLOG

10,5 %

42%

LOGOPED

26,3 %

75 %

UČITEL

21 %

42%

LÉKAŘ

0%

25 %

INTERNET

5,2%

8,3 %

Zdroj: Dotazníkové šetření

EMOCIONÁLNÍ PŘÍNOS INFORMACÍ:
V otázce emocionálního

přínosu

informace z internetových

zdrojů

informací se ukazuje
jsou sice

V dotazníků "A" uvádí emocionální
procento

rodičů-ve

přínos

přínosné

potřeba
věcně,

informací ze stran

srovnání s dotazníkem "B".

Při

osobního kontaktu-

nikoliv

emocionálně.

psychologů

velmi malé

podrobném prozkoumání

dotazníků

zjistíme, že v případě dotazníku "A" není v předchozích otázkách psycholog zmíněn.
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Naopak v dotazníku "B" je psycholog v nabídce možných
čerpali

informace. Je tedy možné, že si

psychologa "nevzpomněli". Z analýzy
hrají pedagogové. Ti

jistě

rodiče

dotazníků

odborníků,

od kterých

v prvním dotazníku na možnost
rodiče

dále vyplývá, že velkou roli pro

znají rodiny z každodenního kontaktu, mají
případných

pro vzájemnou komunikaci a vyslechnutí

rodiče

obav, potíží

či

časový

prostor

naopak dobrých

zpráv od rodičů.
Lékaři
Jistě

poskytují dle

je tato

mínění rodičů emocionálně přínosné

skutečnost

mezi pacientem a

dána

lékařem

časovým

vytížením

lékařů

méně.

infonnace a podporu

a také jistým odstupem, který

panuje.

Tab. č.1 O EMOCIONÁLNÍ PŘÍNOSNOST INFORMACÍ PRO RODiČE

DOT AZNÍK "A"

DOT AZNÍK "B"

PSYCHOLOG

5,2%

50%

LOGOPED

10,5 %

42%

UČITEL

21 %

33 %

LÉKAR

10,5 %

8,3 %

INTERNET

0%

0%

Zdroj: Dotazníkové šetření

OBLAST CHYBĚJÍCÍCH SKUTEČNOSTÍ U RODiČŮ
Jak již bylo
58 %

zmíněno

respondentů

chybělo.

21 %

odpověď

není schopno

respondentů

diagnózy nic. Po
v průběhu terapie

výše,

zjištění

určit,

činila respondentů největší

potíže.

zda jim po zjištění diagnózy i během terapie

nepostrádalo v terapii ani v počáteční fázi po

diagnózy

počet rodičů

na tuto otázku

mělo

15%

rodičů

pocit

chybějících

něco

určení

informací,

klesl na 10,5%. Kontakt s rodinami by rádi vyhledali 2

respondenti-5,2%. Stejné procento

rodičů

postrádalo v průběhu terapie dostupnou

péči.
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Tab. Č. 11 CHYBĚJÍCÍ SKUTEČNOSTI-DOTAZNÍK "A"
PO ZJIŠTENÍ DIAG.

V PRŮBĚHU TERAPIE

NEVÍM

58%

58%

NIC

21 %

21 %

INFORMACE

15 %

10,5 %

KONTAKT

5,2%

0%

0%

5,2%

S RODINAMI
DOSTUPNÁ PÉCE
Zdroj: Dotazníkové šetření

V dotazníkovém šetření "B" rodiče již patrně měli své odpovědi více rozmyšlené,
odpovědi
téměř

nevím a nic uvedla pouze

polovina

potřebu

respondentů

čtvrtina respondentů.

šetření

postrádala infonnace-42%. Zatímco v prvním dotazníku

podpory neuvedl ani jeden

strany okolí touží celá polovina

rodič,

rodičů.

ve druhém dotazníku po

Dle mého názoru je tato

stylem sestavení dotazníku. V dotazníku "A" se
dotazník je koncipován

Na rozdíl od prvního

podrobněji

a

rodiče

rodiče vyjadřovali

podpoře

a pomoci ze

skutečnost opět

velmi

stručně,

se mnohem více "rozepisovali".

dána

druhý

Odpovědi

nejen označili, často také dopisovali různé své postřehy-" Podpory není nikdy dost..",
"Okolí

někdy

umí být velmi kruté ... " apod.

Tab. č.12 CHYBĚJÍCÍ SKUTEČNOSTI-DOTAZNÍK "B"
NEVÍM

25%

NIC

25 %

INFORMACE

42%

KONTAKT

25%

S RODINAMI
DOSTUPNÁ PÉCE

0%

PODPORA

50%

Zdroj: Dotazníkové šetření
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OBLAST NEJVÍCE POTŘEBNÝCH SKUTEČNOSTÍ
Stejně

jako v předchozí oblastí v dotazníku "A",

potřeby. Opět

své

se ukázalo, že v prvním
Tři

nevím-a to celkem v 63%.

měli

i zde

stručném

rodiče

dotazníku

potíže

vyjádřit

často

volí

slovy

odpověď

respondenti pak uvedli, že nepostrádali nic. Naopak ve

druhém vice strukturovaném a podrobném dotazníku se

rodiče vyjadřovali

konkrétne

podle svojí aktuální situace. Dva respondenti by uvítali více kvalitních infonnaCÍ. 25%
rodičů

by také využili možnosti setkat se s rodinami s dětmi se stejnými potížemi.

Žádné další odpovědi se již neshodují. Rodiče by uvítali např. více času na své dítě,
podrobněji

dalšího

uplatnění

Původním záměrem

po

do budoucna, další by rádi znali možnosti

zařízení-pomoci

ve školním

6.4.5. Poptávka po
dětí

dítěte

danou prognózu svého

rodičovském

vybrat vhodný typ školy pro své dítě.

programu

vytvoření rodičovského

programu bylo jeho

ověření. Rodičům

s vývojovou dysfázií byl tento program nabídnut, ani jeden z rodičů

takovou formu

sebevzdělání

zájem.

Nejčastějším

argumentem byla

takového kurzu. Rozhodla jsem se proto v dotazníkovém
poptávku po

rodičovském

kurzu v této

šetření

skupině respondentů.

neměl

o

časová náročnost

zjistit

skutečnou

Této problematiky se

týkalo celkem 6 otázek. Jejich vyhodnocení je obsahem této kapitoly.

Otázka: Účastnila jsem se někde skupinové terapie rodič-dítě s VD?

Celkem 11

respondentů

ponechal otázku bez
forma terapie za
se.

Zřídka

z 12 (tedy 92%) uvedlo

odpovědi.

(8%). Z odpovědí

přítomnosti rodiče

odpověď

NE. Jeden respondent

rodičů jasně

vyplývá, že skupinová

není v našich podmínkách obvyklá a

se užívá skupinová terapie

dětí

a to

např.

v denním

stacionáři

neuskutečňuje

na foniatrické

klinice Žitná. Ani zde se však nepracuje s rodičovskou skupinou.
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Graf.č. 4 ÚČAST NA SKUPINOVÉ TERAPII RODIČ-DÍTĚ
SKUPINOVÁ TERAPIE RODiČ-DíTĚ

S%
.ANO
• BEZ ODPOVĚDI

92%

Zdroj: Dotazníkové šetření

Otázka:

Přečetl/a

Na tuto otázku

bych si

příběh rodičů

odpovědělo

8

s dítětem s VD

respondentů

ANO (66,66%), 1 respondent NE( 8,33%),

3respondenti (25%) uvedli odpověď NEVÍM. Z odpovědí je patrné, že příběhy osob se
stejným osudem-problémem jsou pro tuto skupinu
nejen

předení

tedy funkci
zřejmě

zkušeností ostatních

podpůrnou

rodičů,

a dalo by se

zvolili také z důvodu

říci

ale

respondentů přínosné.

přináší

Poskytují jim

také podporu psychickou a plní

psychoterapeutickou. Formu knihy by

rodiče

nenáročnosti pořízení.

Graf. č.5 VOLBA PŘEČTENÍ PŘÍBĚHU
VOLBA pŘEČT~í PŘÍBĚHu

8%

Zdroj: Dotazníkové šetření
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Otázka: Jsem ochoten lna

zúčastnit

rodiče

se pravidelného kurzu pro

o

problémech a dorozumívání s dítětem s VD"
Jak již bylo

zmíněno,

orientačním zjištění

kurz odmítla,

či

poptávky po

přináší

není

V odpovědích

ještě

rodičů

šetření.

rodičů

pak nemá o
rodiče

záleží na financování, na personálním obsazení kurzu, na
Tedy výsledné procento nemusí být
zcela nerozhodnutí. Pro
otázka naplněnosti

konečné,

42%

ve

většina rodičů

skupině

ve své

odpovědi

rodičů

nedokázalo

rodičovský

kurz zájem.

by se kurzu

časových

případné pořadatele těchto kurzů

kurzů-zda

rodičů

Stejné procento

ANO se objevily poznámky, že

nefonnálně při

rodičů odpovědělo kladně.

pouze minimum

účastnilo.

rozhodnuto. 16%

s VD pokládána

programu. Tehdy drtivá

také toto dotazníkové

uvedlo, že by se podobného kurzu
odpovědět,

rodičům dětí

rodičovském

vyjádřila vyhýbavě,

se

Podobné výsledky

tato otázky byla

zúčastnili,

ale

možnostech rodiny.

ANO se našli i

rodiče ještě

je podle mého zcela zásadní

se podaří najít dostatek rodičů,

Otázka: Jsem ochotný la financovat kurzovné pro

kteří

o kurz mají zájem.

rodiče

o problémech a

dorozumívání s dítětem s VD.
Na tuto otázku

odpovědělo kladně

financovat a 42%

rodičů

pouze 25%

rodičů.

33%

rodičů

není ochotno kurz

dosud není rozhodnuto-v tuto chvíli neví. Je tedy patrná

výrazný nesoulad s odpovědí na

předchozí

otázku.

ale nejsou ochotni jej financovat. Záleží tedy na
v jeho možnostech kurz financovat ze svých

Rodiče

by

chtěli

kurz navštívit, už

případném zřizovateli kurzů,

zda je

zdrojů, případně určit spoluúčast rodičů

v symbolické rovině.
Graf. č.6 OCHOT A RODIČŮ FINANC OV AT KURZ
OCHOTA RODiČŮ FINANCOVAT KURZ

.ANO

.NE

o NEVíM

Zdroj: Dotazníkové šetření
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Otázka: Koupil/a bych si brožuru/knihu pro
s

dítětem

rodiče

o problémech a dorozumívání

s VD

Na takto položenou otázku

odpovědělo kladně

více než 66%

respondentů.

pouze 2 respondenti-tedy 16% by si knihu nekoupili, stejné procento
již bylo

zmíněno

výše, knižní forma je pro

rodičů

Naopak
neví. Jak

rodiče zřejmě nejpřijatelnější. Důvody

jsme

již uvedli v předchozích otázkách.
Graf.č.7 OCHOTA ZAKOUPENÍ KNIHY/BROŽURY
OCHOTA ZAKOUPENí BROŽURY/KNIHY

16%

.ANO
.NE
oNEViM

Zdroj: Dotazníkové šetření
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6.5. Diskuse
Prvotním plánem po vytvoření rodičovského programu bylo jeho ověření v praxi. Po
jeho realizaci ovšem nebyla mezi rodiči patřičná poptávka. Rodiče argumentovali
nedostatkem času a odvolávali se na případnou pozdější dobu uskutečnění. Ke
spolupráci byla oslovena i mateřská škola logopedická Don Bosco, ani zde však nebyl
nalezen dostatečný počet rodičů k realizaci programu. Proto byl vytvořeno dotazníkové
šetření, jehož hlavním cílem bylo zmapování skutečné poptávky po tomto podpůrném

programu mezi rodiči dětí s diagnózou vývojové dysfázie. Dílčím cílem pak bylo
zhodnocení úrovně povědomí rodičů o charakteristice řečové poruchy jejich dítěte.
Získaná data jen potvrdila rozporuplnost postojů rodičů dětí s dysfázií. Necelá polovina
všech respondentů z řad rodin s dětmi s vývojovou dysfázií by sice ráda nějaký
rodičovský kurz navštěvovala, jen čtvrtina je ochotna jej financovat ze svých zdrojů.

Přitom více jak polovina respondentů by ráda informace k tomuto tématu získala

například formou brožury či knihy. Čtvrtina rodičů také v dotazníku přiznává, že by se

ráda setkala s dalšími rodiči s podobným problémem, necelá polovina rodičů má pocit
chybějících

informací. Otázka tedy zní,

proč rodiče raději

internetu než možnost osobního setkání? Mají
finanční náročnosti

příjemnější?

ně

kurzu, nebo je pro

záležitostí individuální spolupráce mezi
ambulance.

Zřejmě

zahraničí

nejznámější,

najdou

jsme našli šest

vzdělávací

Jen

programů

Hanen program, má již
aktivity pro

různé rekondiční

pobyty pro

děti

při

reálné v našich podmínkách kurz

mají pocit, že logopedie je

dobře představit.

V zahraničí je
zdrojů

se danému tématu, z nichž

znevýhodněných

Namátkou

s DMO, týdenní
kurzů

s řečovým postižením

historii. I v našich podmínkách se

zdravotně
rodiče.

zdrojů

a logopedem za zdmi logopedické

věnujících

rodiče

na

jen strach z možné

studiu literatury a dostupných

třicetiletou

sluchovou vadou apod. Ani jeden z těchto
vůbec

dětí

Rodiče zřejmě

organizátory jsou v nemalém procentu sami

tedy

rodiči

rodiči, dětmi

běžná.

či příspěvek

studování informací z tištěných

si nedovedou jinou metodiku terapie

podobná forma logopedické formy
ze

rodiče skutečně

V našich podmínkách chybí mezi

zkušenost s podobnou formou spolupráce.

volí knihu

můžeme

rehabilitační

děti,

jejich

jmenovat

kurz pro

např.

děti

se

však není logopedicky orientován. Je

uspořádat?
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Porovnáme-Ii

přednosti

a nevýhody edukace a vedení ve skupinové

formě,

nejvíce

pozornosti vyvolává parametr času,jinanční parametr a otázka organizační náročnosti.
Skupinová forma terapie je jistě
optimálního

času

náročná

časové

na

v denním režimu všech

možnosti

zúčastněných

rodičů

Vyžaduje nalezení

rodin vzhledem k pracovním a

dalším rodinným povinnostem. Naopak individuální forma edukace se
požadavkům
Finanční

jen jedné konkrétní rodiny.

parametr vyvolává mnoho

forem je nutné
pro

případnou

většinu rodičů.

faktorů při

Pro mnoho

rozhodování o

rodičů

náročná

je

případné

organizační náročnosti

není nijak

rozpaků

a otázek.

citlivě

výši úhrady zvolit

k financování nedalo využít dalších
stránce

přizpůsobí

finanční

účasti

Při

organizování skupinových

tak, aby výše platby byla

stránka

věci

přijatelná

jedním z nejdůležitějšch

na kurzu. Je na zvážení, zda by se

zdrojů-sponzorských darů,

dotací a

grantů

apod.Po

se jako jednodušší jeví individuální forma výuky, která

na prostor a další materiálové zázemí. Pro skupinovou terapii je

naopak nutné najít vhodné prostory pro
ambulancí tento nárok

nesplňuje,

větší počet

osob.

Většina

bylo by tedy nutné využít prostor

školách, základních školách apod. Pak se ovšem

opět

logopedických

např.

v

mateřských

vracíme k předchozímu bodu-jak

financovat pronájem.
Po odborné stránce dle mého názoru
skupiny

dospělých

reedukační

většině logopedů

osob. (Výjimkou mohou jsou

chybí zkušenost s vedením

samozřejmě

logopedi,

kteří

vedou

skupiny osob s afázií, Parkinsonovou chorobou apod. )Je tedy otázka, zda

pro logopedy bude tato forma terapie přitažlivá a zda se jí budou chtít

věnovat.

Výhodou individuální terapie je jistě možnost intimního sdělení problémů a obav,
přistoupit

možnost

k rodiči

individuálně

podle jeho

sociokulturní

úrovně

a

osobnostnímu nastavení. Nevýhodou může být "úzký" pohled na daný problém a jeho
možná řešenÍ. Ostatní rodiče mohou do terapie vnášet další prvky, další návrhy a
nápady,

rodiče

se mohou navzájem obohatit.

Podle mého názoru nelze jednoznačně určit, která forma terapie je výhodnější. Obě mají
svá pro a proti a ideálním případem je jejich kombinace. Poté se obě formy mohou
vzájemně

doplnit a obohatit.

Srovnání obou forem edukace je pro přehlednost uvedeno v následující tabulce.

97

Tab.č. 13.SROVNÁNÍ INDIVIDUÁLNÍ A SKUPINOVÉ FORMY EDUKACE

ČAS

INDIVIDUÁLNÍ

SKUPINOVÁ

FORMA EDUKACE

EDUKACE

FORMA

"Kdykoli" při návštěvě Casově omezená a řízená
logopeda
Aktivní rodič - dle
Průřezově
pro všechny
aktuálních potřeb
oblasti a věky
Pasivní rodič- dle volby
logopeda
Intimita
Kladení otázek, které by
Aktuálnost
jiné rodiče nenapadly?
Uvědomění si, jaký kus
práce již odvedli
(problémy, které vyřešilimožné obtíže, které je

TÉMA

VÝHODY

čekají)

Různí

specialisté opakující se informace,
různorodé a nepřesné
informace
Podávání informací na úkor
poskytnutí péče ( zejména
logopedické)
Zádný nadstandard k běžné
ambulanci či poradně

NEVÝHODY

PROSTOROVÉ
NÁROKY
ODBORNÉ NÁROKY

Zádné speciální

FINANCE

Žádné
individuální

součást

-

péče

o

dítě

Možné jiné varianty řešení
potíží
Casová investice
Otevření se jiným rodičům
Ochota se podělit

Nároky na umístění cca
(6-8)+ 1 dospělých (rodiče+
logoped)
Vedení skupiny dospělých
Určitá

forma

finanční

spoluúčasti

Zdroj." Vlastni

Základním
(např.

předpokladem

pro

účast rodičů

je

zprostředkování

základních informací

obsah kurzu, rozsah, organizace), což ještě nemusí vyvolat zájem

Protože námi

vytvořený

program

předpokládal několik

rodičů

o akci.

setkání s rodiči, bylo by možné

pro nastartování podobných aktivit zahájit jednodenní aktivity, aktivity spojených
s terapií

dětí

( skupinová terapie

rodičů

a

dětí)

nebo využít média - internet. Ukázku

programu dát k dispozici na internetové stránky
konkrétně

na portály zabývající se

různými

zaměřené

na rodiny

všeobecně, či

typy zdravotního postižení.
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Sami

rodiče

v dotaznících

často uváděli

jako zdroj infonnací

stránky. Pokud by ani tato fonna propagace nebyla
přepracovat

tyto internetové

program by bylo lépe

do fonny jednoduché brožury, která by byla k dostání v ordinacích

pediatrů, psychologů

jak již bylo

úspěšná,

právě

zmíněno

a

logopedů.

Samostatnou otázkou je pak

realizace skupinových forem terapie
rodiči.

financování,

výše.

Podle mého názoru by se výzkum dané problematiky

odborníky i

samozřejmě

dětí

a

rodičů, šíření

Pokusit se najít optimální

akceptovatelný jak pro lektory kurzu, tak pro

měl

infonnací na dané téma mezi

způsob

rodiče.

dále zabývat možnostmi

financování, který by byl

Oslovit zainteresovaná

vzdělávací

zařízení (MŠ, ZŠ, SPC) a ve spolupráci s nimi pracovat na šíření informací o různých

možnostech a formách terapie-tedy i o

podpůrných rodičovských

programech pro

rodiče.
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ZÁVĚR:

Tato rigorózní práce byla
komunikační

věnována

schopností a

podpoře

rodičovských

dítěte

s narušenou

komunikační

logopedické publikaci, konkrétních a specificky

Při

kompetencí.
ač

následném studiu odborné literatury jsem zjistila, že
logopedem a rodinou

dítěte

spolupráci logopeda s rodinou

zmiňováno

schopností

zaměřených

nastupující logoped bez praxe nemá kde sehnat
pouze

zahraniční

nemluvě.

patřičné

literatura, kde je této problematice

domnívám, že téma spolupráce

zůstává

vyhledávání a

je téma spolupráce mezi

či

studie této

rovině

i

konkrétně

opět

také v

věnována větší

i nadále aktuální a

pozornost. Proto se

potřebné.

rovině

vzdělávání

(a to

se zdravotním
zaměřených

zahraničních podpůrných rodičovských

občanských

sdružení s logopedickým i jiným

Cílem této analýzy bylo zjistit, jaké možnosti v oblasti podpory a
mají rodiny

sdružení byla

zdravotně

zjištěna skutečnost,

postižených
že

aktivnější

klientů.

Při

studiu

těchto občanských

jsou soukromé subjekty, nikoliv státní.

Tyto soukromé subjekty mají v nabídce svých aktivit i
pro

přijetí dítěte

rodiny s dítětem s NKS. V teoreticky

a také analýzou domácích

zaměřením.

péče

v oblasti logopedie), dále charakteristika specifik

kapitolách jsem se dále zabývala i popisem
programů

či

informace. Jedinou možností je

spolupráce s rodinou klienta a dále zpracování tématu
postižením,

rodič

Zainteresovaný

Teoretickým základem práce bylo terminologické vymezení poradenství a
v obecné

v každé

informací je nedostatek.

K dispozici jsou pouze kusé a obecné formulace, hlubší analýza
problematiky chybí, o samostatné monografii

s narušenou

vzdělávací

a

podpůrné

aktivity

rodiče.

Další samostatnou kapitolu práce

tvořil

s vývojovou dysfázií. Tento program je

námi

zaměřen

vytvořený

program pro

rodiče dětí

nejen na poskytnutí informaCÍ o

řečové

poruše, ale také k podpoře rodičovských kompetencí. Další funkcí tohoto programu je
vzájemná podpora
rodičovskou

rodičů-během

setkávání

rodiče spontánně vytvoří

svépomocnou

skupinu. Program je koncipován jako pět samostatných schůzek, každá má

100

vlastní

náplň. Zaměřuje

pojat jako

přednáška,

individuálně, součástí

rodiče nově

tak, aby si

dosud

rodiče.

ověřen-a

Tyto jsou

jsou aktivními

Součástí

vytvořeného

součástí přílohy

použito dotazníkové

šetření.

rodiči dětí

šetření

stručných

dotazník byl sestaven ze

šetření

dítěte,

rodiče

řadě

se na něm podílet,

či

První

odpovídali na obecné otázky, nijak

na oblast povědomí

se otázky týkaly poptávky po

rodiče dětí

dotazníků.

rodičům

rodičů

o

byla nabídnuta

řečové

dále na to, kde sbírali o poruše infonnace a zda tyto byly

v neposlední

poptávky po

se stali

bylo koncipováno do dvou

otázek,

směřovaly

skutečné

s vývojovou dyfázií. K dosažení cíle bylo

nestrukturované. Druhý dotazník byl pojat jako podrobný,
struktura odpovědí. Otázky

tištěné

rodičů

Respondenty dotazníkového

s vývojovou dysfázií. Dotazníkové

v praxi-v

rigorózní práce. Tento program nebyl

to z důvodu malého zájmu ze strany

programu mezi

ověřili

programu jsou také

Hlavním cílem této rigorózní práce bylo tedy zmapování
rodičovském

účastníky.

programu jsou také úlohy do domácího

osvojené dovednosti a znalosti ihned

životě.

každodenním rodinném
materiály pro

cvičení, rodiče

ale jako interaktivní

Pracují ve skupinách i
prostředí

se na všechny oblasti terapie vývojové dysfázie. Program není

rodičovském

programu,

poruše svého
dostačující

a

ochotě rodičů

jej spolufinancovat.

Z analýzy výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že rodiče mají ve více než 66%
případů velmi dobré znalosti o vývojové dysfázii. Tuto dokáží podle námi předepsané

struktury charakterizovat přesně a věcně. Pouze čtyři respondenti nemají dosud o řečové
poruše dítěte povědomí. Dalším zajímavým údajem byla dostupnost infonnací pro
rodiče. Více jak polovina rodičů připouští, že infonnace o poruše cíleně vyhledávali,
nejčastěji u odborníků (celkem v 63% případů). Dalším zdrojem informací je internet,

ten

využilo

37%

srozumitelnost a

respondentů.

emoční přínosnost

psychologové. Z odpovědí

podporu, získali

setkáváním s rodiči

dětí,

rodiče

lékaři.

od

sledována přínosnost,

infonnací, které poskytují logopedi,

respondentů

psychologové, dále logopedi a
emoční

V dotazníku byla dále

vyplývá, že

nejpřínosnější

Tento fakt je

a

infonnace poskytují

Naopak infonnace, které

učitelů.

lékaři

jistě

rodičům

poskytují

dán každodenním

vzájemná důvěra a především znalost sociokulturního prostředí

rodiny a tedy možnost učitelů komunikovat s rodiči dle jejich individuálních potřeb.
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rodičovském

Votázkách poptávky po
vodpovědích

rodičů.

skupinové terapie
rodičovský

programu se ukázala jistá nejednotnost

Ani jeden z rodičů dosud nebyl

rodiče

a

dítěte.

rodičů

42%

program. Tento údaj není

účastníkem

uvádí, že by

konečný, rodiče často

mělo

žádné formy

zájem o

dopisovali

různé

podpůrný

podmínky,

za kterých by byli ochotni program navštívit. Jednou z klíčových otázek je
financování tohoto kurzu-jen
Přitom

68%

rodičů

by

mělo

čtvrtina respondentů

zájem o

případné

jistě

i

by byla ochotna kurz financovat.

zakoupení knihy

či

brožury se stejným

námětem.

Z výše uvedených

údajů

vyplývá nutnost

důkladného

materiálního

prokonzultování financování s rodiči. Je

třeba případnou

citlivě

např.

tak, aby

byla tedy pro

případná

rodiče

cena odpovídala

dostupná.

Zároveň

získávání informací a to jak za použití
zda tedy tento
formě

rodičovský

elektronické,

zaměřených

se ukazuje, že

program nenabídnout ve

například

běžně

dostupných publikací a

rodiče raději

tištěných zdrojů

volí neosobní formu

tak internetu. Je tedy na zvážení,

formě

jednoduché brožury,

využít možnosti volného stažení z internetových

nejefektivnější.

aktuální poptávka po
rodičovských

Hlavní cíl této rigorózní práce byl

podpůrných rodičovských

programech nyní není

kurzu a

výši kurzovného nastavit

na osoby se zdravotním postižením. Podle našeho názoru by

tato forma byla

po

cenám

zabezpečení

splněn,

či

ve

portálů

momentálně

byla

zjištěna

programech. Ukazuje se, že poptávka

dostačující

k naplnění nutné kapacity programu

a zorganizování tohoto programu nyní není v našich podmínkách reálné. Domnívám se,
že

zjištěná

data mohou být inspirací pro všechny odporníky spolupracující s rodinami

s dětmi s NKS-například v oblasti formy komunikace s rodiči, v oblasti informací, které
jsou rodičům poskytovány a v oblasti vzájemné spolupráce a podpory

vůbec.
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PŘÍLOHA Č.l.

LEKCE Č. 1 - ZÁKLADNí TERMINOLOGIE
CO JE TO KOMUNIKACE, ŘEČ, JAZYK?
výměna

Komunikace=

•

Probíhá -slovy, gesty, mimikou-výrazem

•

Aby komunikace byla srozumitelná a dobře
být v

informací mezi

dvěma

•

souladu-vyjadřovat

a více osobami

tváře,

pohledem, doteky, postojem

"čitelná", měly

by jednotlivé složky

totéž

•

Jazyk= soubor zvukových, psaných nebo znakových

•

Řeč= použití jazyka v konkrétní situaci

symbolů

(písmena, hlásky)

CO VŠECHNO MŮŽEME V ŘEČi SLEDOVAT?
•

Věty-tvoří dítě věty?

Jaké to jsou věty? Jak jsou dlouhé? Jaké obsahují slovní

druhy?
•

Gramatiku- jak dítě umí

skloňovat, časovat,

•

Slovní zásobu-kolik slova jaká dítě zná a také používá

•

Výslovnost-vyslovuje

•

Chuť

dítě

hlásky

správně?

používat předložky,tvořit

Pokud ne, které vyslovuje

komunikovat, schopnost být komunikačním partnerem

věty

apod.

špatně

CO POTŘEBU~EME PRO ŘEČ?

Centrální řečové Dechové ústrojí
ústrojí v mozku

Hlasové ústrojí

Artikulační

ústrojí
(rty, zuby, jazyk, ... )

Sluchové
ústrojí

JAK SE VLASTNĚ TVOŘí HLAS?
•

Vzduch vychází z plic, prochází
základní zvuk, který se
v lidský hlas.

přes

při průchodu

Artikulační

hlasivky, kde se

tvoří

tzv. základní tón. To je

dutinami (ústní, nosní a nosohltanovou)

ústrojí ho poté svými pohyby

mění

změní

v hlásky.

JAK souVisí ŘEČ A MOTORIKA (pohyb)?
•

Řeč je ve své podstatě pohybový výkon-když mluvíme, hýbeme rty, čelistmi,

jazykem. Tyto pohyby jsou

často

velmi malého rozsahu,

prováděny

Mezi

řečí

Malé

dítě

s velkou

přesností.

doprovází svou

jsou rytmické hry

důležité

řeč-žvatlání

přitom

ale musí být

a pohybem je ještě jedna spojitost-rytmus.

pohybem zcela

pro správný rozvoj

řeči

přirozeně.

(paci paci) Proto

u dítěte.

JAK souVisí ŘEČ A MYŠLENí?
•

Tak, jak se
V

dítě

vyvíjí,

mění

nejranějším věku dítěte-v

nezávisle na

vzájemně

prvních týdnech života

sobě, postupně

zvyšuje slovní zásoba

se a vyvíjí i vzájemný vztah myšlení a

dítěte

se

dítěte,

se myšlení a

začínají vzájemně ovlivňovat.

a rozvíjí se výstavba

provázané a splývají v jednotnou činnost.

řeči,

řeč

řeči.

rozvíjí

V okamžiku, kdy se

myšlení a

řeč

se stávají

CO JE NEZBYTNÉ PRO PŘIROZENÝ A ZDRAVÝ vÝVOJ ŘEČi?

-

v

ZDR.AVE TELo

ZDRAVÁ

NE.~VO vÁ

SO!AS1J\VA I MOZ.E-K

ZDRAVf SU.A.ct-(
ZRAK
-

Z.ORAVE

u

V

,-

RE.cov~
a~Nr

JAKÉ ZNÁME

ŘEČOVÉ

PORUCHY?

ROD lNA

•

dyslálie-patlavost

•

opožděný

•

vývojová dysfázie

•

koktavost

•

symptomatické vady

•

afázie

•

mutismus

•

palatolalie-řečová

•

rhinolálie-huhňavost

•

poruchy hlasu

•

poruchy polykání

vývoj

řeči

řeči-př.

u

sluchově

porucha provázející

POZNÁMKY K DNEŠNí LEKCI:

postižených

rozštěp

rtu, patra

PŘÍLOHA Č. 2

LEKCE Č. 2 - ZÁKLADNí INFORMACE O vÝVOJOVÉ DYSFÁZII
CO JE TO vÝVOJOVÁ DYSFÁZIE?
" V.vechno je v pořádku,

•

dítě

je zdravé. ale
řečová

vývojová dysfázie je
naučit

neschopností

se

stejně

nemluví. "

porucha, která se projevuje ztíženou schopností nebo

slovně

komunikovat, i když podmínky pro rozvoj

řeči

jsou

přiměřené.

CO ROZUMíME TĚMITO PODMíNKAMI?

~

Vhodné sociální prostředí

~
.Am

Zdravé smyslové orgány

Dostatečný

Dostatek kvalitních

podnětů

Zdravá nervová soustava

intelekt

JAK DYSFÁZIE VZNIKÁ, MOHLI JSME JI PŘEDEM ZABRÁNIT?
•

Dysfázie není

•

Příčinou

je

dědičná

zřejmě

a nelze ji

předejít

drobné poškození mozku, které vzniká v těhotenství,

porodu,nebo krátce po

něm-toto

drobné poškození však nelze

předem

při

nijak ovlivnit

JAK SE PROJEVUJE?
V ŘEČI:

•

Vždy

•

opožděný

vývoj

řeči

Pomalý rozvoj slovní zásoby, chudý slovník, obtížné zařazení
nových slov do slovníku

•

Špatná výslovnost

•

Nerozumění větám, pokynům

•

Obtíže v osvojováním gramatických pravidel-skloňování,

•

Obtíže v

tvoření vět

časování, ....

OSTATNÍ PŘÍZNAKY:

.~2l

J"
•

Narušené sluchové
hlásky,

•

špatně

vnímání-dítě

nerozpoznává jednotlivé

a pomalu zpracovává pokyny, otázky

Narušené zrakové

vnímání-dítě chybně

umístění předmětů

vnímá proporce,

apod.

m
l

~.

-\/-

Špatná orientace v prostoru, v čase

•

•

Projevy v

kresbě-kresba

jsou nepřesné,

má typické znaky, je jednodušší,

roztřesené,

obrázek má nesprávné

proporce, ....
•

Problémy s pohybem-neobratnost, nešikovnost

•

Špatná paměť

•

Problémy se

soustředěním, roztěkanost,

neposednost

čáry

rozměry,

JAK SE DYSFÁZIE DIAGNOSTIKUJE?
JAKÁ VYŠETŘENí JSOU POTŘEBA, KTERÉ ODBORNíKY MusíM
NAVŠTívíT?
•

K

určení

správné diagnosy a rozpoznání dysfázie je

odborníků,

•

jeden

lékař či

logoped

zapotřebí

spolupráce

několika

nestačí

Je nutné navštívit tyto odborníky:

NEUROLOG

PSYCHOLOG

ORL, FONIATRIE

LOGOPED

CO KTERÝ ODBORNíK ZJIŠŤUJE?
•

Neurolog-vyšetřuje

•

Psycholog-vyšetřuje

•

ORL,

•

Logoped-vyšetřuje

zralost nervové soustavy,

poškození mozku

psychické funkce, jejich výkonnost, intelekt

foniatrie-vyšetření

vnímání, jak dítě

případné

sluchu, mluvidel

výslovnost, srozumitelnost, slovní zásobu, zrakové a sluchové

celkově

komunikuje

co NÁS TEĎ ČEKÁ?
•

Po získání
logoped

•

určí průběh

Lékařské

nutné

lékařských

zpráv od ostatních

a po potvrzení diagnosy,

terapie

zprávy je nutné po

počítat

odborníků

čase

obnovovat,

s tím, že v průběhu terapie

provádět

čekají

kontrolní

Vás i Vaše

vyšetření.

dítě

další

Je tedy

vyšetření

a

spolupráce s odborníky

NA CO JE TŘEBA SE PŘIPRAVIT?
•

Terapie vývojové dysfázie není krátkodobou záležitostí, naopak. Této
je třeba být si

•

a

připravit

na ni i další

Pokroky v terapii mohou být pozvolné,
mohou

•

vědom

přijít

"skoky"

Aby reedukace byla
komunikace v rodině.

střídané

s obdobími

úspěšná,

bude

Komunikační

POZNÁMKY K DNEŠNí LEKCI:

členy

dítě

rodiny

skutečnosti

(prarodiče)

se navíc nevyvíjí

rovnoměrně,

ale

neúspěchu

třeba změnit komunikační

chování a styl

strategie v rodině budou námětem další lekce.

PŘÍLOHA Č. 3

LEKCE Č. 3
PRAVIDLA KOMUNIKACE S DíTĚTEM S vÝVOJOVOU DYSFÁZlí
•

Jak již bylo

zmíněno

s dysfatickým
•

dítětem

v předchozích lekcích, pro snazší a
je

třeba změnit způsob

pocitu

dorozumění

snazšího

komunikace v rodině

úspěšnosti

při

s dítětem i podpora chuti

mluvení.

z nedorozumění a předchází pocitu
Tato nová

komunikační

U

dítěte

dítěte

zabraňuje

k mluvení a zvýšení

případnému

pravidla a zásady je vhodné

postupně

včetně prarodičů

učit

na vydávání pokynů

ZÁSADA 1. : Jednoznačnost a nejednoznačnost vydaných pokynů

-

často
dítě

používáme pokyny typu:

Ukliď to! Přines

nám ovšem nerozumí, nechápe co

přesně

to! Dones to tam!

požadujeme,

pokyny nejsou jednoznačné

lepší možnost: Pokyny
Tedy místo

upřesnit,

všechna slova musí být konkrétní

Ukliď to! --+ Ukliď autíčko
Přines

to!

--+ Přines

Dones to tam!

--+

do poličky.

si z kuchyně lžičku.

Dones si pyžamo do koupelny.

zavést do

a dalšího okruhu

příbuzných.

Zásady a pravidla se budeme

zklamání

neúspěšnosti.

každodenního života rodiny a to pokud možno

•

komunikaci

Úprava komunikačního chování také napomáhá v terapii dysfázie, jejím úkolem je
kromě

•

kvalitnější

ZÁSADA 2. : Způsob vydávání pokynů

Q

- pokyny

dítěti běžně

vydáváme ve velkém shonu, kdy doslova děláme

"deset věcí najednou" -hraje televize, u toho telefonujeme,

a do druhé místnosti prohodíme k dítěti pokyn:
-

takto

řečenému

pokynu ale

dítě

nerozumí,

často

vaříme večeři

Pojďjíst!

ho ruší zvuková kulisa,

pokud není osloveno jménem, není si jisté že je pokyn určený jemu

- co

můžeme udělat

lépe?

- zapamatovat si následující pravidla:
~
~

odstranit rušivé zvuky v okolí dítěte-např. příliš hlasitou hudbu
vždy nejprve navázat s

dítěti oční kontakt, případně

i kontakt dotekem,

vždy hovořím na dítě ve vzdálenosti cca natažené paže-tedy ne na dálku!
~

oslovit dítě jménem

ZÁSADA 3. : Formulace pokynů

Q

- pokyny jsou pro
děti

dítě často

velmi složité a dlouhé a jak již víme,

s dysfázií mají problémy s

např.

pamětí

pokyn: Jdi do pokoje, převlékni se, umyj si ruce, nachystej příbory a

zavolej tátu k večeři. Takto dlouhý pokyn si
navíc si není jisté pořadím

dítě

není schopno zapamatovat,

pokynů.

- lepší možnost: místo dlouhého a složitého pokynu je lepší
několik

tedy

rozdělit

jej na

kratších.

např.

Teprve až

takto:
dítě

Zavolej tátu k

Převlékni

splní prví

večeři

se v pokoji a pak si umyj ruce.

část, pokračujeme

druhou

a pak spolu na chystáte příbory.

! pokyny by měly být stručné

částí

pokynu.

SHRNUTÍ ZÁSAD:

! při komunikaci s dítětem jsme co nejvíce konkrétní, situace a předměty pojmenováváme
přesně

! dítě oslovujeme jménem a udržujeme oční kontakt
!

pokyny volíme v každodenních opakujících se situacích stejné-tedy stejný pokyn

k úklidu

hraček,

k převlékání, k hygieně apod.

! pokyny volíme krátké, stručné a jasně dané
! odstranit rušivé hluky z okolí dítěte, hudba ano, ale ne příliš hlasité.
Zvýšíme tím pozornost dítěte.

! pochvala i pokárání by také měly být konkrétní a jasně řečené.
je chváleno,

případně

Dítě musí vědět za co

káráno.

! při komunikaci používáme všechny prostředky-doteky, postoj těla, oční kontakt, výraz
tváře-dítě

!

tak lépe porozumí našemu jednání

tyto zásady se snažíme zavést do každodenní komunikace s dítětem-jako trvalou

změnu,

nejen

dočasnou.

Pokusíme se změnit chování celé rodiny.

POZNÁMKY K DNEŠNí LEKCI:

PŘÍLOHA Č. 4
LEKCE č. 4

PROČ

JSOU V TERAPII DŮLEŽiTÉ I DALŠí OBLASTI
JAK JE MŮŽEME TRÉNOVAT?

KROMĚ ŘEČi

A

ZRAKOVÉ VNíMÁNí

•

Proč je zrakové vnímání důležité pro řeč?

Zrak při komunikaci s druhými osobami používáme hojně, aniž bychom si
toho byli vědomi.
Zrak )e flři komunikaci takřka stejně dŮ\c7.\tý )ako s\uch.
oční

Udržujeme

zájem o to, co nám

ůruhý

druhé osoby a vnímáme jeho mimiku-tedy jak se

tváří

kontakt a tak dáváme najevo

svůj

člověk říká.

Pozorujeme

tvář

usmívá se?

Mračí

se? Je v rozpacích?

Děti

s vývojovou dysfázií mají

s vnímáním a chápáním mimiky problém, je proto

třeba

často

zrakové vnímání

trénovat.
Kromě

vnímání mimiky nám zrak slouží také k

prostředí

odezírání-např.

v

hlučném

nám odezírání pomáhá pokud sluchem nezachytíme všechny

informace.
I když nám zrakové vnímání v porovnání
nepodstatné,

•

Vhodné jsou

např.

Hledání
Při

měli

bychom mu

věnovat

např.

s výslovností u

pozornost a

intenzivně

dítěte přijde

ho rozvíjet.

tyto aktivity:

rozdílů

mezi

dvěma

obrázky

prohlížení obrázkové knížky

dítě

hledá zadanou

věc

("Najdi mi

černou

kočku")

Vybarvování mozaikových

obrázků

podle vzoru (puntíky

modře)

Hledání dvou stejných obrázky ve

skupině obrázků

Hledání stejného/ odlišného obrázku v řadě
Hledání cesty v bludišti
Dokreslení

chybějících částí

Domino, Puzzle

obrázku

obrázků

zeleně, čtverečky

SLUCHOVÉ VNíMÁNí
•

Proč

důležité

je sluchové vnímání

Význam sluchu pro

řeč

řeč?

je nepopiratelný a na první pohled

představit

si dovedeme

pro

zřejmý.

Všichni
řečí.

neslyšící a jejich potíže s mluvenou

Již

v předchozích lekcích jsme se zmínili o tom, že zdravý sluch je nezbytnou
řeči.

podmínkou rozvoje
nestačí

Ovšem

pouze

nepřítomnost

sluchové vady,

důležitá

je

kvalita

sluchu.
Dětem

lékaře zjištěna řečová

s vývojovou dysfázií není u

vada, ale

přesto

mají se sluchovým vnímáním potíže.
Nedovedou
Představme

správně

"rozšifrovat"

si situaci, kdy by na nás

tedy jakousi tajnou

•

někdo

zvuky,

hlásky

a

slova.

mluvil "zašifrovanými slovy"

řečí.

Sluchové centrum v mozku je proto
správně

slyšené

třeba

trénovat, aby se

naučilo

rozlišovat

jednotlivé zvuky, hlásky a slova.
např.

K trénování sluchového vnímání jsou vhodné

tyto aktivity:

(vytváříme různé

Rozpoznání, zda je zvuk stejný / jiný

zvuky-tleskání,

cinkání, klepání apod.)
Rozpoznáním zda jsou slabiky, slova stejná / jiná
poté i slova, dítě určuje, zda jsou stejné
V řadě

zvuků

tlesknutí,

dítě

hledáme daný zvuk (
vykoná

zavřenýma očima,

Určujeme původce

tomto

Slovní

se

zvuky, až se ozve

pohyb. Pozor!

zády! Pokud

Dítě

dítě

př.

hádá se

dobře

zvládá,

dva zvuky a dva pohyby)

předvedeného

cvičení

otočené

slabiky a

X če" , "pes X pec")

vytváříme

určený

zvuku ( dítě hádá,

ho po nás opakuje.
Při

předem

případně

postupně zařazujeme

Zopakování

"či

(před říkáváme

čím

jsme zvuk vyrobili)

zvuku-napodobit rytmu

Zpočátku

(předvedeme

volíme velmi jednoduché

zvuky-př.

zvuk,

dítě

tlesknutí.

zároveň procvičuje paměť.)

kopaná-především

pro starší

děti,

které se již učí rozpoznávat hlásky

•

MOTORIKA (pohyb)
Motoriku, tedy pohyb, můžeme rozdělit na HRUBOU-tzn. velké, hrubé pohyby
končetin

a JEMNOU-tedy drobné, jemné pohyby. Pod jemnou motoriku spadá také

GRAFOMOTORIKA(kreslení, psaní) a OROMOTORIKA(pohyby úst, jazyka,
•

Proč

je motorika (pohyb)

důležitá

pro

rtů)

řeč?

Jak jsme již zmínili v předchozích lekcích, mluvení je

vlastně

pohyb úst,

rtů.

jazyka,

Tak jako se v průběhu prvního roku života

učíme

ovládat své nohy

k chození, je třeba naučit se ovládat své rty, jazyk a ústa k mluvení.
Děti

s vývojovou dysfázií mají

nohou a rukou,
ně

tedy

provádět

přirozeně

Je proto

třeba

často

potíže i s "velkými, hrubými" pohyby

drobné a velmi

přesné

pohyby

při

mluvení je pro

velice obtížné.

posilovat jak velké svaly a jejich koordinaci, tak také pohyby

úst, jazyka a rtů.
Cvičení

•

na jemnou motoriku také rozvíjí myšlení vašeho

dítěte

Pro procvičení HRUBÉ motoriky jsou můžeme použít př. tyto aktivity:

Vhodný je

téměř

dovedností-př.

Pohyb je pro

každý sport, zejména však celkový rozvoj pohybových

v Sokole
děti

zábavou,

např. prolézačky

na

hřišti

JSou na rozvoJ

pohybových schopností výborné
Hry s míčem

různé

velikosti- házení a chytání, kutálení apod.

Hry se švihadlem, skákání
Opičí

dráha-postavíme

přes

dětem

skákání po jedné noze apod.

gumu
jednoduchou dráhu-slalom

přes

kuželky,

•

Pro rozvoj JEMNÉ motoriky jsou vhodné tyto aktivity:
Modelování-modelína,

těsto,

Manipulace s drobnými

modurit

předměty- třídění

vkládání drobných předmětů do

hrášku a fazolí do misek apod.,

krabičky

Navlékání korálků
Trhání a mačkání papíru, skládání papíru
Práce s přírodninami a drobnými
karton lepíme těstoviny,

potravinami-př. vytváření obrázků-na

čočku ....

Stříhání
Stavění

•

ze stavebnice-Lego apod.

~

KRESLENí
Kreslení v předškolním
mu proto

věnovat

věku

je

průprava

pro

pozdější

psaní,

měli

bychom

velkou pozornost

Pro kreslení využíváme nejen malé plochy-papír, ale i velké-tabule, papír
nalepený na dveřích apod.
Nekreslíme jen tužkou
kuchyňském
Začínáme

pastelkami, ale

např.

prstem do mouky na

stole, do písku ...

od jednoduchých linií-svislé

Poté přecházíme ke
Zároveň

či

necháme

čáry

složitějším-obloučky,

dítě

vykreslovat

vlnovky,

klubíčka,

"ulity"

obrázky-zpočátku větší,

bez drobných

detailů

Spojujeme obrázky, které se k sobě hodí apod.
Dbáme na správný úchop!
Zajímáme se a rozvíjíme také obsahovou stránku kresby-"co

dítě

kreslí"

PAMĚŤ

•

Proč

je

paměť důležitá
Paměť

při

řeči

v krátkodobé

pro

řeč?
např.

využijeme

paměti

téma hovoru-o

její slova mohli

vhodně

Kromě

toho je

paměť třeba

dobrou

paměť,

aby si

v rozhovoru, kdy je
čem

třeba

udržet

druhá osoba mluví, abychom na

reagovat až dostaneme slovo.

např.

v každodenních situacích-Vaše

dítě potřebuje

zapamatovalo Vaše pokyny (dojdi si do pokoje

pro pyžamo).
Dobrá paměť je také nedílnou
•

Pro rozvoj

paměti

jsou vhodná

Paměť můžeme

součástí

např.

tyto aktivity:

trénovat kdekoliv-po

koupit...,

při

šaty, ... na

výletě-zapamatuj

kvalitního myšlení.

cestě

na nákup-zapamatuj si, co máme

sledování pohádky-zapamatuj si jméno princezny, jaké
si, jaká zvířata jsme

viděli

v ZOO, co jsme

měla
měli

k snídani, ....
Pexeso
Kimova hra-na zem rozložíme
snaží zapamatovat, poté si
Dítě

dítě

má za úkol poznat, který

Zapamatování si

několik předmětů(zpočátku

zakryje

předmět

oči

a my jeden

cca 5),

předmět

dítě

vyndáme.

zmizel.

písniček, básniček.

Poznat písničku podle melodie.
Napodobit předvedený pohyb.
Provést úkoly podle

pokynů-zapamatovat

POZNÁMKY K DNEŠNí LEKCI:

si je

si jak jdou pokyny za sebou.

PŘÍLOHA Č. 5

LEKCE Č.

5

SNIŽOVÁNí, ODSTRAŇOVÁNí PŘíZNAKŮ, KTERÉ SE PROJEVUJí
V ŘEČi
•

Jak víme již z druhé lekce, vývojová dysfázie má
v oblasti

•

Q

řadu příznaků,

které se projevují

řeči.

chybou by bylo zaměření pouze na zvukovou stránku jazyka-tedy
výslovnost

•

naopak správné je zaměření na všechny složky jazyka-tedy na:
slovní zásobu
tvoření vět

gramatiku
chuť

k mluvení, monolog, dialog

výslovnost

•

v dnešní lekci se

zaměříme především

na první

tři

složky

JAK RozvíJET SLOVNí ZÁSOBU?

•

Q

Není vhodné používat k rozvoji slovní zásoby pouze jeden druh
činnosti,

•

aktivity je třeba

střídat.

Jinak hrozí ztráta zájmu

K rozvoji slovní zásoby se snažíme využít i běžné denní
pojmenováváme předměty a

činnosti

v okolí

dítěte,

dítěte

činnosti.

nejlépe stále

stejným výrazem
dítě

s dysfázií si nová slova ukládá do

paměti

pomaleji,

je slyšet vícekrát
raději

než

zdrobněliny

pejsánek- pes

používáme

běžné označení

místo

potřebuje

•
•

Q

Bylo by chybou rozvíjet jen pasivní

o

Rozvíjíme
vlastní

•
•

Q

obě

složky-tedy jak

vyjadřování-aktivní

či

jen aktivní slovní zásobu

porozumění-pasivní

slovní zásobu, tak

slovní zásobu.

Chybou by také bylo slovní zásobu rozvíjet nahodile, na přeskáčku

Slovní zásobu je třeba budovat
-zvířata, oblečení,

-k

okruhům

cíleně

a to nejlépe jako jednotlivé okruhy

potraviny, nábytek apod.

se pravidelně vracíme, opakujeme je a případně

rozšiřujeme

o další slova

•

POROZUMĚNÍ -trénujeme např. za pomocí obrázků-Ukaž kde je ... Každé

takto ukázané slovo pojmenujeme. Využíváme každé

příležitosti-např. při cestě

školky apod.

•

VLASTNÍ VY JADŘOV ÁNÍ-

- chybou by bylo vyžadovat rovnou složitá dlouhá a pro dítě obtížní slova

- pozitivně reagujeme na každý pokus o vlastní

vyjádření,

oceníme

snahu dítěte
- využíváme tzv. napodobovací reflex

- postupujeme od jednoslabičných slov-obvykle
(bubu, pipi, papa)
(nekončí
slovům

přes jednoslabičná

přírodních zvuků

slova-s tzv.

zavřenou

na a, e, i, o, u)(haf, bum, pes) až k prvním

slabikou

dvouslabičným

ze

opět

- snažíme se
pro
- např.

dítě

použít

různé

denní situace a hry, tak aby i cvičení bylo

zábavné

při hře

pro starší

pexeso obrázky pouze neotáčíme, ale obrázek vždy pojmenujeme
děti

je vhodná např. hra-vymysli co nejvíce zvířat

JAK RozvíJET VYJADŘOVÁNí VE VĚTÁCH?

© Stejně

jako u slovní zásoby, rozvíjíme jak

Využíváme
Např.

stereotypů

kdo co

dělá?

Dítě pojmenovává

a stále stejných vzorců

tvoření vět

při

měníme

Pokud

dítě

např.

lentilku.

již zvládá tvořit

vyprávění-např.

vět

jen jednu položku-Máma

podle

vaří oběd,

polévku, ...

kostky, korálky, lentilky-klademe je za sebe

každém vyslovení slova z věty-Máma
či

tvoření vět

podle stále stejného vzorce-Kluk spí. Klukjí .....

využíváme

položíme kostku

tak vlastní

Využijeme obrázek osoby a k němu obrázky činností.

-ve stále stejných větách

K

porozumění,

Dítě

vaří oběd-zároveň

si tak slova lépe

věty, začínáme

s vyslovením slova

uvědomí.

je spojovat do jednoduchého

dějových obrázků-zpočátku

pouze 3-4 obrázky

JAK RozvíJET POUŽíVÁNí SPRÁVNÉ GRAMATIKY?

Q

Osvojení gramatických pravidel je dlouhodobá záležitost, bylo by chybou
očekávat

Q

rychlé pokroky

Chybou by bylo používat
(červený

auto)

Dítě

Snažíme se o co

Procvičovaný

Vždy se

Opět

při

komunikaci s dítětem nespisovných tvarů

není schopné rozlišit správný tvar.

nejsprávnější

jev v řeči

zaměříme

užívání gramatických tvarů.

zdůrazňujeme-červená čepice,

najeden okruh gramatiky a ten

se snažíme využít rozmanitých

POZNÁMKY K DNEŠNí LEKCI:

modrý svetr

procvičujeme

pomůcek, činnosti střídat

PŘÍLOHA Č.6

Dotazník pro
Dotazník vyplnil: otec ........ .
Věk dítěte:

rodiče---- část

A

matka ....... .

..

,

Jlny .............. .

... Délka DG dysfázie: ..................... Typ a

stupeň

dysfázie

1. Pokuste vysvětlit (třeba sousedce), co to je vývojová dysfázie ( mít
dítě s vývojovou dysfáziO:

2. Jste v komunikaci s
(vyberte a zakroužkujte
• vždycky
• většinou
• občas nikdy

dítětem úspěšní

a bez potíží?

odpověď)

3. Zaznamenal/a jste u sebe (otec matka)
nějaké potíže?

při

komunikaci s

dítětem

(vyberte a zakroužkujte odpověd; v případě ANO specifikujte jaké)
• ano ........................................................................................ .
•

ne

4. Zaznamenal/a jste při komunikaci jiných
známO s dítětem nějaké potíže?

dospělých (prarodiče,

(vyberte a zakroužkujte odpověd; v případě ANO specifikujte jaké)
• ano ......................................................................................... .
•

ne

5. Cítil/a jste někdy (od stanovení DG)
chování k dítěti?

potřebu změnit

své

komunikační

(vyberte a zakroužkujte odpověd; v případě ANO specifikujte jak)
• ano ..................................................................................... .
• ne.

6. Hledal/a jste informace o
DG?
(vyberte a zakroužkujte
•

ano

•
•

ne
trošku

řečovém

odpovědJ

postižení Vašeho

dítěte

po

určení

7. Pokud ANO,

označte,

kde jste tyto informace hledal/a:

(vyberte a zakroužkujte odpověď)
• televize
• rozhlas
• internet
• časopis
• od známých
• od širší rodiny
• od pediatra
• od neurologa
• jiní (uved'te) ............................................................................ .

8.

Uveďte

pořadí,

v

(alespoň tři

9.

Uveďte

v

pořadí,

(alespoň tři

IO.Uveďte

v

které informace byly pro Vás nejvíce přínosné
zdroje): .......................................................................................... .

které informace byly pro Vás nejvíce srozumitelné
zdroje) : ..................................................................... .

pořadí,

které zdroje byly pro Vás nejvíce

emocionálně

",
, ( Iespon"".
.) ...................................................... ..
prmosnea
trl zd rOle

11.Co jste po

zjištění řečové

poruchy Vašeho

dítěte

nejvíce postrádal/a?

(vyberte a zakroužkujte i více variant, případně dopište dle své potřeby další)
• kvalitní informace
• dostupnou komplexní péči
• kontakt s rodinami s podobným problémem
• podporu povzbuzení

•

12.Co jste v průběhu terapie
postrádal/a?

řečové

poruchy Vašeho

dítěte

nejvíce

(vyberte a zakroužkujte i více variant, případně dopište dle své potřeby další)
• kvalitní informace
• dostupnou komplexní péči
• kontakt s rodinami s podobným problémem
• podporu povzbuzení

•
13.Co by Vám osobně nejvíce pomohlo ke zvládnutí potíží Vašeho dítěte
a jeho další výchově?

14.Jiné informace,

důležité

k tématu:

PŘÍLOHAČ.7

Dotazník pro
Dotazník vyplnil: otec ........ .
Věk dítěte:

rodiče---- část

B

..

,

Jlny .............. .

matka ....... .

.... Délka DG dysfázie: .................. Typ a

stupeň

dysfázie .. .

1. pokuste vysvětlit (třeba sousedce), co to je vývojová dysfázie ( mít dítě
s vývojovou dysfázií) podle následujícího schématu:
"" s1ovnl'k .......................................................................... .
recgramatika ........................................................................... .
věty ................................................................................... .
výslovnost .......................................................................... .
' , , ,
s1uc hove vnlmanl ................................................................... .
motorika ............................................................................ .
.
, mo t·k
Jemna
orl a .................................................................... .
grafomotorika ...................................................................... .
motorika mluvidel ................................................................. .
paměť ............................................................................... .
pozornost ........................................................................... .
mys"1 enl' .............................................................................. .
emoce ............................................................................... .
orientace prostorová .............................................................. .
. t
l eva
' ............................................................... .
orlen
ace pravo
orientace časová ................................................................... .
příčina .............................................................................. .
jiné .................................................................................. .
2 . v k omuDl·kaCI. s d'f't
I e em v d omaclm pros f're d'I
dítě rozumí
opakuji dítěti domluvit se
dítě se při
jednoduchým několikrát
na něčem trvá dorozumívání
vzteká, že
pokynům
pokyn
nějakou
chvilku
nerozumím
ano
ne
3. informace o problémech mého dítěte ( s VDl jsem získal/a Ode o
směr od odborníka k rodiči)
Pediatr

Neurolog

Foniatr

Psycholog Jiný
lékař

Ano
Ne
částečně

Učitel

/sppg

Logoped

Jiný/kdo

4. informace o problematice (VD) mého dítěte jsem hledal/a
opakovaně se dotazoval/a (jde o směr rodič- odborník)

.Q)

;>

Q)

Q)

f-

OJ)

.......

rJl

N

ro

rJl

.0..

Q)

~o

E
Q)

o=::

...r::

orJl

.......

t::
......

ro

~

ro

'u

'8'ro

t::
N

~i

td

o
"O
a...

Q)

Q)

a...

:.a

,r:/)

~

;:j

Z

.a...

td
t::
o

~

o
"O
...r::
u

"'O
Q)

Q)
.......

;(3

~
rJl

~

či

tl

::J

o..
oOJ)
o

.....:l

,~ 1
t::

~

;.::;~

ano
ne
občas
Uveďte příklady

5.

uveďte

v

webových stránek,

uveďte

v

které informace byly pro Vás nejvíce přínosné
zdroje) ......................................................... ..

pořadí,

(alespoň tři

7.

knih .................................. .

pořadí,

(alespoň tři

6.

časopisů,

které informace byly pro Vás nejvíce srozumitelné
zdroje) ........................................................... .

uveďte

v pořadí, které zdroje byly pro Vás nejvíce emocionálně
",
, ( Iespon" t"·
.) .............................................. .
prlnosnea
rl z d rOle

8. informace od různých odborníků: (zakroužkujte odpovídající variantu)
• se doplňovaly
• se opakovaly
• byly odporující si
• odkazovaly na jednoho odborníka (logopeda)
• byly povrchní
9. které informace mne

hodně

(označte křížkem)
Reč
Motorika Orientace

Paměť

zajímají - zajímaly, dle věku
Dorozumívání

Výchova

2-4 r
4-5 r
5-7 r
školáci
10. účastnil/a jsem se někde skupinové terapie
(zakroužkujte odpovídající variantu)

Kroužky

rodič- dítě

dítěte
Cizí
jazyk

Psaní/čtení

s VD

ANO-NE

l1.přečetl/a

bych si příběh rodičů s dítětem s VD
(zakroužkujte odpovídající variantu)

ANO-NE- NEVÍM

2

12. jak dlouho mi trvalo, než jsem se zorientoval/a v potížích mého
(zakroužkujte odpovídající variantu)
I měsíc .... 3 měs .... 6 měs ...... I rok..... více než I rok
13.naučil/a
činnosti

}\~()

jsem se doma stimulovat dítě tak, že to prolíná
(zakroužkujte odpovídající variantu)

běžné

dítěte

domácí

- ~~ - JI~}\~ (l1'1~f)1l~) ................................................ .

14.doma zprostředkovává informace, co a jak s dítětem dělat
(zakroužkujte odpovídající variantu)
matka otci ................ otec matce .................. , jinak (uveďte)

15.v průběhu terapie se ukazuje, že dítě potřebuje dopomoc v
další oblasti (zakroužkujte odpovídající variantu)

nějaké

ANO - NE - NEVÍM O TOM

16.v průběhu zlepšování řečových dovedností se v domácích
podmínkách objevují jiné potíže v komunikaci
(zakroužkujte odpovídající variantu)
ANO - NE - NEVŠIML JSEM SI

17.jsem ochoten/na účastnit se pravidelného kurzu pouze pro
problémech a dorozumívání s dítětem s VD
(zakroužkujte odpovídající variantu)

rodiče

o

ANO-NE- NEVÍM

18.myslím, že by příběh o našem dítěti by mohl být inspirací pro jiné
rodiče (zakroužkujte odpovídající variantu)
ANO - NE- NEVÍM

19. jsem ochotný/a financovat kurzovné pro rodiče o problémech a
dorozumívání s dítětem s VD (zakroužkujte odpovídající variantu)
ANO - NE- NEVÍM

20. koupil/a bych si brožuru/knihu pro rodiče o problémech a
dorozumívání s dítětem s VD (zakroužkujte odpovídající variantu)
ANO - NE- NEVÍM

21.lof!oped mi

v~ světlova I

(pokud

někdo ·inÝ~

uved'te prosím kdo'

.~

E
a)
Vl

..:.:

~

:::s

N

...oo

,-,"0

.....
~

3

ano
ne
částečně

nepamatuji
SI

22.v průběhu terapie řečové poruchy mého dítěte jsem nejvíc postrádali
(zakroužkujte odpovídající variantu, označte i více variant,případně
dopište dalšO
• kvalitní informace
• dostupnou komplexní péči
• kontakt s rodinami s podobným problémem
• podporu a povzbuzení

•
23.věřím,

že potíže mého dítěte se odstraní do nástupu školní docházky
(zakroužkujte odpovídající variantu)

ANO - NE - DO ZAČÁTKU ŠKOLY JE DALEKO

24.co by Vám osobně nejvíce pomohlo ke zvládnutí potíží Vašeho
a jeho další výchově

dítěte

25.které informace či očekávání byste rádla získalla
(zakroužkujte odpovídající variantu)
• další informace k danému řečovému postižení
• doporučení ke komunikaci s dítětem
• nové inspirace pro práci s dítětem a jeho výchovu
• setkání s rodiči dětí se stejným problémem
• podporu v rodičovské roli
26.iiné informace,

důležité

k tématu
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