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Anotace 

Tématem diplomové práce je vytvoření stimulačního materiálu pro terapii osob 

s afázií. Materiál je zaměřen na pouţití pragmatického přístupu terapie a stimulaci 

vybraných jazykových oblastí. Pomŧcka je určena pro pouţití v laickém i odborném 

prostředí. 

Ve své diplomové práci se zaměřím na zpracování teoretických informací 

k problematice terapie afázie a zvláště na sledování rozšířených terapeutických 

přístupŧ. Dále se v rámci procesu vytváření stimulační pomŧcky soustředím na 

pouţívání konkrétního materiálu a jeho charakteristiku. Výsledky získané v rámci 

prŧzkumného šetření terapeutických pomŧcek pouţiji při vytváření vlastního 

stimulačního materiálu. 

Klíčová slova: osoba s afázií, terapie afázie, terapeutické přístupy, učební 

pomůcka, stimulační terapeutický materiál. 

Annotation 

The aim of this dissertation is to create stimulation material for aphasia 

therapy. This material is focused on pragmatic approach and the stimulation of some 

communication parts. The document is aimed at public and professional use. 

This dissertation is focused on processing theoretical information about the 

aphasia therapy, particularly about the general approaches. In connection with the 

realisation of the stimulation material we are focused to aim of the specific material, 

how to use it and what are its merits. The results from the practical research will be 

used in realisation of the stimulation material for aphasia therapy.  

Key words: person with aphasia, aphasia therapy, therapeutic approach, 

didactic material, stimulation therapeutic material.  
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Úvod 

Terapeutické pomŧcky jsou nedílnou součástí kaţdodenní práce 

logopedického pracovníka. Zpŧsob jejich pouţívání, výběr konkrétního materiálu 

podle individuální potřeby klienta, nebo doporučení cvičení pro domácí péči je 

podmíněno dostupností tohoto materiálu z místního i ekonomického hlediska. Během 

odborných praxí v rámci studia logopedie jsem zjistila, ţe při práci s osobami s afázií 

máme jen omezený výběr terapeutického materiálu. Vzhledem k této skutečnosti a 

na základě seznámení se s rŧznými terapeutickými materiály dostupnými v zahraničí 

jsem se rozhodla zpracovat diplomovou práci zabývající se problematikou 

reedukačních pomŧcek u dospělých osob s fatickou poruchou. 

Afaziologie, jako vědní podbor logopedie, zaţívá v posledním desetiletí 

zejména v našem prostředí bouřlivý rozvoj. Zájem odborníkŧ rŧzných vědních oborŧ 

je ale často soustředěn na vybrané úseky z celé problematiky. Některá témata 

zŧstávají na okraji zájmu nejen logopedŧ, ale i dalších specialistŧ. Tuto skutečnost 

shledávám právě u problematiky terapeutických materiálŧ pro dospělé osoby 

s poruchou fatických funkcí.  

Z prostudované literatury a informací získaných v rámci praxe s osobami s 

afázií jsem zjistila, jaký vliv má prostředí klienta na prŧběh a výsledky terapie. 

Pragmaticky zaloţené terapeutické přístupy s prostředím klienta přímo pracují. 

Protoţe jsem se v rámci odborné stáţe v zahraničí setkala s pragmaticky zaměřeným 

typem terapie, který mě oslovil, rozhodla jsem se koncepci vytvářeného stimulačního 

materiálu zaměřit stejným směrem. Často se setkáváme s názorem, ţe klienti dokáţí 

splnit úkol, který mají na papíře zadaný, ale osvojené dovednosti pak nejsou schopni 

pouţívat v praxi. Z toho dŧvodu bych ráda vytvářený materiál zaměřila na 

propojování cvičení na papíře s prostředím, které je klientovi blízké.  

V rámci logopedické intervence klient kromě terapie s odborníkem často 

dostává úkoly, které plní doma, se svými blízkými nebo sám. Tyto úkoly musí být 

přizpŧsobeny schopnostem klienta či blízkých osob, musí být jednoduché a jasně a 

srozumitelně formulované. Materiály, které nacházíme na českém trhu, většinou 

celkovou koncepci postrádají a jejich pouţívání předpokládá odbornou radu 

specialisty. Klient nebo osoba jemu blízká mají jen omezenou moţnost zakoupit si 
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veřejně dostupný materiál a sami doma procvičovat. Proto předpokládám, ţe 

vytvoření nového stimulačního materiálu, který bude koncipován tak, aby byl 

srozumitelný široké laické i odborné veřejnosti, bude přínosné nejen pro účely 

splnění poţadavkŧ diplomové práce, ale také přímo pro jeho vyuţití během 

terapeutických setkání.   

Věřím, ţe zpracováním této problematiky v rámci mé diplomové práce přinesu 

malý dílek do velké skládanky problematiky terapie u osob s afázií.  
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1. Afázie 

1.1 Uvedení do problematiky  

Afaziologie, věda zabývající se diagnózou afázie, je v současnosti řazena na 

pomezí neurologie, psychologie, lingvistiky, logopedie a dalších vědních oborŧ. 

Vzhledem k interdisciplinárnímu rozměru tohoto oboru je nutné chápat termín 

v širším kontextu a umoţnit rŧzné vymezení tohoto pojmu v závislosti na konkrétním 

pohledu. 

Čecháčková (2007, str. 147) řadí afázii mezi získané poruchy řečové 

komunikace a do souboru poruch vyšších kortikálních funkcí.1 Tato porucha je 

nejčastěji zapříčiněna získaným poškozením či onemocněním mozku. Cséfalvay 

(2003, str. 203) definuje afázii jako získané narušení komunikační schopnosti, které 

vzniklo při ložiskových poškozeních mozku jako dŧsledek systémového vlivu léze 

na vyšší psychické funkce člověka a při němţ dochází k narušení symbolických 

procesŧ. Lechta tamtéţ uvádí poněkud komplexnější přístup A. R. Lurije. Řeč je 

v tomto přístupu chápána jako prostředek k regulaci chování a významný komponent 

kognitivních procesŧ. Narušení řeči pak zpŧsobuje poruchu těchto procesŧ a naopak. 

Proto afázie, která je systémovým narušením řeči, zasahuje rŧzné úrovně organizace 

řeči.  

Nejčastějšími příčinami vzniku afázie jsou: cévní mozkové příhody – 

ischemie (sníţení prokrvení) i hemoragie (krvácení); úrazy mozku; mozkové 

nádory; encefalitidy a meningoencefalitidy; intoxikace centrální nervové 

soustavy; degenerativní onemocnění centrální nervové soustavy. Na základě 

těchto příčin dochází k lézi s následným narušením komunikační schopnosti 

(Klenková, 2006).  

Pro označení osoby s afázií se v odborné praxi setkáváme s dvěma 

rozšířenými termíny: klient a pacient. Pro účely této práce pouţijeme definici obou 

termínŧ tak, jak je uvádí Dvořák (2007, str. 100, 137): Klient je popsán jako 

zákazník, osoba uţívající sluţeb advokáta, psychologa, logopeda, lékaře; pacient je 

nemocná nebo postiţená osoba v péči lékaře či zdravotnického pracovníka. V rámci 

této práce se setkáváme s oběma uvedenými termíny.  

                                                 
1
 Mezi vyšší kortikální poruchy patří také agnozie, akalkulie, agrafie, alexie, poruchy pravo-levé 

orientace, poruchy orientace v prostoru atd. (Čecháčková, 2007).  
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Podle výzkumu Ústavu zdravotnických informací a statistik České republiky 

(ÚZIS, 2009) je afázie nejrozšířenějším onemocněním u pacientŧ s poruchami řeči 

starších 20 let. Tito pacienti jsou léčeni převáţně pro poruchy řeči vzniklé v dŧsledku 

jiného onemocnění. Procento pacientŧ s diagnózou afázie v prŧběhu let mírně 

stoupá.2  

Velká variabilita přístupŧ k tomuto onemocnění souvisí také s názorovou 

nejednotností odborníkŧ na třídění jednotlivých typŧ afázie. Základní otázkou je, zda 

je pro následnou intervenci podstatné jakým zpŧsobem tyto poruchy klasifikovat. 

Domníváme se, ţe znalost jednotlivých přístupŧ je nezbytná, konkrétní postoj však 

vţdy záleţí na osobním výběru odborníka.  

Čecháčková (2007, str. 151) předkládá nejrozšířenější mezioborovou definici 

afázie: definuje ji jako ztrátu exprese nebo percepce řeči v dŧsledku mozkového 

postiţení. V souvislosti s touto definicí pouţijeme nejjednodušší dělení na expresivní 

a percepční afázii.  

Přesnější je další všeobecně rozšířené dělení, které uvádí Kiml (1969, 

str. 113) a doplňuje Čecháčková (str. 154), kdyţ popisuje afázii totální – globální; 

motorickou – Brocovu, expresivní; senzorickou – Wernickeho, receptivní. 

Většina těchto vymezení afázie je charakterizována společnými symptomy. Další 

typy klasifikace afázie vychází z jednotlivých afaziologických škol. K výše uvedeným 

rozdělením se nejvíce přibliţuje tzv. Olomoucká klasifikace3, dále je všeobecně 

rozšířena Bostonská klasifikace4 a Lurijova klasifikace5.  

                                                 
2
  Z dostupných dat (ÚZIS, 2009; ÚZIS, 2008) vyplývá, ţe v roce 2008 bylo v péči logopedických 

pracovišť 94% pacientŧ do věku 19 let, zbylých 6% připadalo na populaci starší 20 let. Pacienti nad 20 
let jsou nejčastěji léčeni pro poruchy řeči provázející jiné onemocnění – v 87,6% těchto pacientŧ, se 
v daném roce jednalo o pacienty s diagnózou afázie.  
U pacientŧ mladších 20 let jde v případě stejné diagnózy o 4,7%. Při porovnání statistických údajŧ 
z roku 2008 a 2009 se procento pacientŧ do 19 let mírně sníţilo, ve věkové skupině nad 20 let 
sledujeme nárŧst o cca jedno procento. 
3
 Podle Čecháčkové (2007) se tzv. Olomoucká klasifikace dělí na expresivní, integrační, percepční, 

amnestickou a globální (totální) afázii. Diagnostika se soustřeďuje na lokalizaci léze do určitého 
mozkového laloku, který je charakterizován určitými symptomy. 
4
 Bostonská klasifikace je zaměřena na jednotlivé řečové modality, převaţuje zde lingvistický aspekt. 

Dělí se na: Brocovu, Wernickeho, konduktivní, globální, transkortikálně-motorickou a transkortikálně-
senzorickou (Lechta, 2003, str. 208). 
5
 Lurija (1982 in Lechta, 2003, str. 209) dělí afázii na: dynamickou, eferentní motorickou, aferentní 

motorickou, senzorickou, akustickomnestickou a sémantickou. Toto dělení je zaloţeno na koncepci 
funkčních blokŧ a kortikálních zón mozku. Lurija nepojímá afázii izolovaně, ale jako součást tzv. 
funkčního systému. 
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2.2 Symptomatologie 

Společné aspekty v řeči pacientŧ s afázií dávají dohromady rozsáhlý seznam 

symptomŧ, které lze v rŧzné míře a kvalitě sledovat v prŧběhu onemocnění. Některé 

z nich jsou patrnější v počátečních stádiích a později vymizí, jiné zŧstávají a je 

obtíţné je odstranit i po několika letech terapie. Symptomatologie pacientŧ s afázií je 

velmi rŧznorodá a tento aspekt je nutné si uvědomit u kaţdého nového klienta. Jsou 

to ale nejčastěji právě symptomy, které jako první ukazují směr v určování 

diagnostiky a terapie osob s afázií. Větší variabilitu, podobně jako u klasifikace 

jednotlivých typŧ afázií, nacházíme také ve výčtu symptomŧ, které autoři uvádějí. 

Přesto však rozdílnosti nacházíme jen v malých nuancích jednotlivých termínŧ. V 

tabulce č. 1 uvádíme srovnání čtyř vybraných přístupŧ. Jsou zde uvedeny ty 

symptomy, které se u představených autorŧ alespoň dvakrát shodovaly.  

K dalším symptomŧm, které se u afatikŧ mohou vyskytovat, patří řečové 

automatismy, agramatismy, poruchy gnozie (barev předmětŧ, somatognozie), 

poruchy v orientaci místem a časem, orientací v prostoru, poruchy pravo-levé 

orientace, poruchy počítání, neschopnost zopakovat slova a jiné.  

Tab. č. 1. Srovnání symptomů afázie 

Cséfalvay, Traubner, 

1996 

Čecháčková, 2007 Kiml, 1969 Olomoucká klasifikace,  

Čecháčková, 2007  

Poruchy fluence a 

prozódie řeči 

 Anartrie  Obtíţe při vyjádření 

jednotlivých slov 

Poruchy pojmenování 

(anómie) 

Anomie Porucha pojmenování Anomie 

Perseverace Perseverace  Perseverace 

Parafázie Parafázie – 

fonemická, 

ţargonová, 

sémantická 

Parafázie ţargonová Parafázie 

Poruchy porozumění řeči Poruchy rozumění Poruchy porozumění řeči Porucha porozumění řeči 

Poruchy psaní a čtení  Porucha psaní Poruchy čtení a psaní, 

kresby 
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 Logorhea  Logorhea  

 Neologizmy Neologismy  

 Parafrázie  Parafrázie 

Zdroj:   

 CSÉFALVAY, Z., TRAUBNER, P.,  Afaziologia pre klinicku prax,  Martin: OSVETA, 1996, 
 str. 16. – 22. 

 ČECHÁČKOVÁ, M., Získané organické poruchy řečové komunikace – Afázie,  
 in: ŠKODOVÁ, E.; JEDLIČKA, I., Klinická logopedie, Praha: PORTÁL, 2007,   
 str. 151 – 153.  
 KIML, J., Afasie a reedukace řeči, Praha: SZN, 1969, str. 111-112.  

Fluence a prozódie řeči - Hledisko fluence – plynulost řečového projevu je 

měřena počtem slov za minutu (normální řečová produkce je přibliţně 120 slov za 

minutu), v případě poklesu pod 50 slov za minutu označujeme poruchu jako 

nonfluenci, při zvýšené produkci - cca 200 slov za minutu – jako hyperfluenci 

(Čecháčková, 2007). V případě nonfluentní afázie je tedy tempo řeči velmi 

zpomalené, řečová produkce je těţkopádná a afatici při vyjadřování pouţívají kratší 

věty. V některých případech bývá nonfluentní afázie spojena s dyzartrií aţ anartrií. 

Artikulace je v tomto případě obtíţná z dŧvodu špatné inervace řečového ústrojí. 

Pouţijeme-li výše uvedené dělení, mŧţeme nonfluentní afázii zařadit do symptomŧ 

motorické afázie, afatici se senzorickou afázií naopak většinou problémy s fluencí 

nemívají. U afatikŧ s fluentní až hyperfluentní afázií je tempo řeči v normě nebo 

v některých případech zrychlené. Klienti nemají s problémy s artikulací slov, obsah 

řeči je však často prázdný a slova či věty, které říkají, mají nulovou informační 

hodnotu. 

Poruchy pojmenování (anomie) – Podle Cséfalvaye a Traubnera (1996, 

str. 18) se poruchy pojmenování vyskytují při kaţdém typu afázie. Projevují se tím, ţe 

pacient hledá vhodné slovo, které by pouţil při určitém vyjádření, např. při 

pojmenování předmětu. Vzhledem k obtíţím, které nastávají, uchyluje se pacient 

k opisu pojmu, v lepších případech pouţije tzv. sémantické parafázie a slovo nahradí 

jiným, významově podobným. Pacienti často vkládají do řeči automatická slovní 

spojení, která vyplňují místa, kdy je obtíţné vyjádřit se. Anomie bývá součástí tzv. 

amnestické nebo anomické afázie.  



 13 

Perseverace – Tento pojem je moţné definovat jako neadekvátní ulpívání na 

předchozím elementu i po změně podnětu (Helmová-Estabrooksová a Albert, 1991, 

in Cséfalvay, Traubner, 1996, str. 19). Pacient nedokáţe např. přejít k odpovědi na 

další otázku a stále odpovídá na tu předchozí. Jiný typ perseverace je spojen 

s artikulací, kdy afatik není schopen vyslovit další slabiku slova a ulpí na předchozím 

artikulému.  

Parafázie – Parafázie je jedním z dalších symptomŧ u afatikŧ a vyskytuje se 

téměř u všech zmíněných typŧ afázie. Vyznačuje se deformacemi slov rŧzného typu 

a stupně. Dochází při ní k záměnám na úrovni fonémŧ, slabik i celých slov. 

Čecháčková (2007, str. 152) rozlišuje tři typy parafázie. V případě fonemické afázie 

dochází k záměně v určité části slova, nejčastěji jsou to znělé a neznělé souhlásky. 

Pacient s tzv. žargonovou afázií vytváří slova, kterým často není moţné rozumět, 

protoţe jsou úplně odlišná od pŧvodního tvaru. V některých případech mluvíme o tzv. 

neologismech (viz dále). Třetím typem je podle Čecháčkové sémantická afázie, při 

které pacient opisuje význam daného pojmu anebo pouţije pojem významově 

podobný.  

Poruchy porozumění řeči – Helmová-Estabrooksová a Albert (1991, in 

Cséfalvay, Traubner, 1996, str. 21) říkají, ţe jen málo afatikŧ úplně ztratí schopnost 

porozumět informacím, které slyší, a zároveň jen málo z nich nemá ţádné problémy 

s porozuměním. Mŧţeme tedy říct, ţe poruchy porozumění jsou typickým 

symptomem onemocnění afázie. Tento příznak je charakteristický pro senzorický typ 

afázie. V případě obtíţí porozumět řečenému, v některých případech i napsanému 

sdělení musíme být velmi opatrní při diagnostice pacienta. Nedostatky v některých 

jiných oblastech mohou mít svoji příčinu ve špatném porozumění úkolu nebo sdělení. 

Pro další terapii je správná diagnostika schopnosti porozumět nezbytná.  

Poruchy čtení a psaní – Obtíţe v mluvené řeči, které jsme zde popsali, se ve 

většině případŧ vyskytují i v psaném projevu a při čtení. Problémy nastávají při 

spontánním projevu pacienta, často také v případě obtíţného textu či sloţitých 

informací. Setkáváme se zde znovu s agramatismy, stereotypy a parafázií. Obtíţe 

nastávají v samotné schopnosti slovo napsat, protoţe afázie bývá často spojena 

s grafomotorickými problémy. V jiných případech je pacient schopen jednotlivá 

písmena napsat, ale není schopen sestavit celé slovo. Jak popisuje Kiml (1969, 
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str. 117), v případě čtení je nejtěţším postiţením s prvky senzorické afázie úplná 

alexie, kdy pacient není schopen přečíst text. Jiný problém je spojen s porozuměním, 

kdy je pacient schopen text přečíst a správně artikulovat, ale není schopen si 

zapamatovat obsah textu. Poruchy čtení a psaní jsou u některých pacientŧ spojeny 

také s obtíţemi při kreslení nebo počítání. Přesto je písemná forma vyjádření a 

kresba jedním z nejdŧleţitějších prostředkŧ terapie u afatikŧ.  

Někteří autoři dále vymezují další symptomy afázie. Patří mezi ně logorhea – 

popisovaná jako překotná rychlá mluva. Vyskytují se při ní rŧzné ţargonové 

parafázie, a proto řeč bývá velmi nesrozumitelná. Při řečovém projevu afatika se dále 

setkáváme s neologismy – nová nesmyslná slova, která vznikají záměnou určitých 

fonémŧ a parafrázií – sníţená schopnost aţ nemoţnost větného vyjádření, 

charakteristická pro expresivní typ afázie. 
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2. Terapie afázie  

2.1 Terapie narušené komunikační schopnosti 

Terapie narušené komunikační schopnosti, tedy i terapie u osob s afázií, je 

zaloţena na co nejpřesnější diagnostice, odpovídající klasifikaci a znalosti co nejvíce 

faktorŧ, které proces terapie mohou ovlivnit. V širokém slova smyslu lze 

logopedickou terapii charakterizovat jako aktivitu, která se realizuje specifickými 

metodami ve specifické situaci záměrného učení (Lechta, 2007). 

Vzhledem k provázanosti logopedické terapie s komplexním přístupem 

k osobě pacienta jsou její principy zaloţeny na tradičních metodách z pedagogiky, 

speciální pedagogiky a specificky logopedických přístupech. V popředí těchto 

principŧ stojí snaha o překonávání komunikační bariéry, princip, který je základem 

komplexního přístupu k pacientovi, jako tzv. bio-psycho-sociální jednotce (Lechta, 

2007).  

Dvořák ve svém Logopedickém slovníku definuje termín terapie v kontextu 

logopedickém jako: „zaměření na odstranění poruchy či odchylky, zmírnění následkŧ 

postiţení, onemocnění; jako reedukaci, korekci či kompenzaci apod.“ (2007, 

str. 199). V tomto kontextu lze dále chápat terapii narušené komunikační schopnosti 

jako proces výchovný.   

Terapii narušené komunikační schopnosti, která je součástí celkové koncepce 

logopedické intervence, provádí odpovědný pracovník, zpravidla klinický logoped 

nebo logoped v předatestační přípravě. Kvalifikace klinického logopeda v České 

republice je definována v zákoně č. 96/2004 Sb.6 

V souvislosti se zajištěním maximální úspěšnosti terapie je nutné znát co 

nejvíce faktorŧ, které ji ovlivňují. Bray a Tood (2006, str. 97) uvádějí v rámci definice 

terapie komunikační schopnosti koncept jednotlivých jejích sloţek a jejich 

vzájemnost. 

Model terapie prezentují jako spojení tří sloţek: obecných postojů, 

konkrétních znalostí a dovedností. Aby byla terapie úspěšná, musí logoped 

kaţdou z těchto sloţek dŧkladně znát a umět ji zkomponovat dohromady. Znalost 

                                                 
6
 Zákon č. 96/2004 Sb. O podmínkách získávání a uznávání zpŧsobilosti k výkonu nelékařských 

zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně 
některých souvisejících zákonŧ (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), Hlava 2, dík II.,  
§ 23. Dostupné na stránkách nakladatelství SAGIT http://www.sagit.cz/. 
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obecných teorií a postojŧ, znalost problematiky z pohledu rŧzných oborŧ (lingvistiky, 

psychologie, medicíny, sociologie, pedagogiky a podobně) a ve výsledku znalost 

dostupných technik a postupŧ, které lze k terapii pouţít. Zmíněné faktory bychom 

dále mohli podrobněji rozvíjet do konkrétních případŧ, jako je vhodný výběr 

terapeutického směru, reflexe prŧběhu terapie a jiné.  

Povaţujeme dŧleţité zmínit dŧleţitost komunikace terapeuta, klienta a 

klientova okolí, kdy vzájemná provázanost těchto tří sloţek pozitivně přispívá 

k účinnosti terapie. Vzájemné naladění a spolupráce terapeuta a klienta, otevřenost 

blízkých lidí okolo klienta a také dobrá komunikace mezi klientem a jeho okolím 

mohou významně pomoci prŧběhu terapie.  

2.2 Terapie narušené komunikační schopnosti u dospělých osob  

Logopedická intervence u dospělých osob přináší řadu specifických faktorŧ, 

kterými se částečně liší od práce s pacienty v dětském věku. Uvědomíme-li si 

skutečnost, ţe řeč člověka je rozdílná v kaţdém stádiu jeho ţivota, a jak píše 

Neubauer (2001), celý proces komunikace se v prŧběhu lidského ţivota vyvíjí a 

mění, je nezbytné, aby terapie kaţdého pacienta vţdy odpovídala jeho věku a 

rozumovým schopnostem. V rámci této kapitoly sledujeme obecná pravidla a 

specifika terapie u dospělých osob, a proto přistupujeme k osobám s narušenou 

komunikační schopností stejně jako k osobám intaktním.  

Termín „dospělá osoba“ je základním klíčem k problematice tohoto tématu. 

V českém právním systému je za dospělého povaţován člověk starší 18 let, obecně 

je to pak zralý člověk, který dosáhl dospělosti a je schopen vyspělého rozhodování. 

Tento stav přináší konkrétní práva a povinnosti. Dospělým se člověk stává v daném 

věku a v obecném pojetí termínu jím zŧstává aţ do konce svého ţivota. Příhoda 

(1974) uvádí příklad věkové rozdělení dospělého období lidského ţivota: 

Tab. č. 2. Patnáctileté periody lidského života podle Příhody (1974) 

15 - 29 postpubescence a mecítma 

30 - 44 adultium 

45 - 59 interevium, střední věk 

60 - 74 senescence, počínající, časné stáří 

75 - 89 kmetství, senium, vlastní stáří 
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90 a více patriarchium, dlouhověkost 

Zdroj:   

 PŘÍHODA, V., Ontogeneze lidské psychiky: Díl IV. Vývoj člověka v druhé polovině 
 života,  Praha: SPN, 1974, 495 s. 

Období dospělosti tedy zahrnuje velké věkové rozpětí, které je nutné v rámci 

terapie u dospělých osob respektovat. Dalšími faktory, které terapii u dospělých 

pacientŧ ovlivňují, jsou obecné skutečnosti, které mŧţeme sledovat i u dětských 

pacientŧ, patří mezi ně například vzdělanost, zkušenosti, zájmy, rodinné a sociální 

zázemí.  

Barták (2008, s. 17) ve své knize Jak vzdělávat dospělé píše: „Úspěšná 

výchovná a vzdělávací práce s dospělým účastníkem vyţaduje respektování jeho 

zvláštností a vyuţívání ‚silných stránek‘ jeho osobnosti“. Pouţívání této zásady 

povaţujeme za vhodné i v případě dětských pacientŧ. Stejným zpŧsobem hodnotíme 

jiná pravidla pro terapii narušené komunikační schopnosti u dospělých osob, která ve 

svých publikacích uvádí Neubauer (1997, 2001, 2007)7. Na základě uvedených 

pravidel musíme konstatovat, ţe specifikum terapie u dospělých osob je kromě 

dodrţování obecných pravidel pro práci s klientem charakterizováno většími 

zkušenostmi, které většinou dospělý člověk oproti dítěti má, dlouhodobě zavedenými 

návyky a zájmy, odpovědností za druhé osoby a dalšími faktory.  

2.3 Principy terapie afázie 

Rozvoj terapie afázie mŧţeme sledovat především v posledních třiceti letech 

minulého století (Cséfalvay, 2005). Díky propojení problematiky terapie afázie 

z pohledu neuropsychologŧ, lingvistŧ, foniatrŧ, logopedŧ a dalších odborníkŧ vznikají 

nové výzkumy a z nich vycházející rŧznorodé terapeutické přístupy. Více moţností 

při rozhodování pro zvolení nejvhodnější terapie nabízí větší variabilitu a moţnosti 

individuálního pojetí terapie. Zároveň s sebou nese vyšší nárok na odbornost 

terapeutŧ a jejich specializaci v oboru. Výběr terapie záleţí na konkrétním případu 

pacienta, podrobnostech získaných během diagnostiky, dostupnosti terapie a na 

                                                 
7
 Neubauer (2007) píše: „1. Cílem logopedické intervence je rozvoj a maximalizace komunikačního 

potenciálu a zachování dobré kvality sociálního kontaktu s okolím.  2. Speciální pomŧcky pro práci 
logopeda jsou na rozumové i motivační úrovni vhodné pro věk klienta. 3. Logoped umoţňuje 
maximální spolupráci s klientovým okolím. 4. Logoped zajišťuje individuální přístup zaloţený na dobré 
znalosti klientových zájmŧ a prostředí, ze kterého vychází. 5. Prostředí, kde terapie probíhá, je 
uzpŧsobeno pro práci s dospělým člověkem. 6. Logoped přistupuje ke klientovi jako k partnerovi, 
terapie je zaloţena na společné snaze o úspěch.“ 
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osobním přístupu daného terapeuta. Obecně však mŧţeme říct, ţe cílem všech dále 

popisovaných přístupŧ, jakoţ i celkového pojetí terapie afázie, je snaha dosáhnout 

optimální úrovně komunikace, jaká je při konkrétní lézi mozkových struktur 

možná. 

V návaznosti na obecné principy terapie komunikační schopnosti, jak jsme je 

uvedli v předchozí části, se na začátku této kapitoly věnujeme několika tématŧm, 

které pro prŧběh terapie povaţujeme za zásadní. V prvé řadě jsou to faktory, které 

terapii afázie ovlivňují, a kritéria, která je při realizaci terapie nutné dodrţovat.  

V rámci popisu terapie u osob s afázií je přítomno mnoho rŧzných hledisek, 

která s ní souvisí. Vzhledem k tématu práce se dále věnujeme některým z hledisek, 

jejichţ bliţší popis povaţujeme pro charakter práce za zásadní.  

2.3.1 Faktory a kritéria terapie 

V rámci řečové terapie u osob s afázií je nutné uvědomovat si faktory, které 

tuto terapii ovlivňují. Čecháčková je vyjmenovává:  

 rozsah a lokalizace mozkové léze a z toho vyplývající typ a stupeň 

fatické poruchy, 

 socioekonomický status pacienta (někdy i věk), 

 časové stádium poruchy (akutní, následné, stabilizované, chronické), 

 sociální zázemí pacienta v chronickém stadiu. 

(in Čecháčková, 2007, str. 172) 

Základním kritériem moderního pojetí terapie je pak její komplexnost, jak ji 

popisují Cséfalvay, Traubner (1996, str. 152), kdyţ říkají, ţe terapie afázie má být: 

systematická, strukturovaná, adaptovaná a intenzivní.  

Čecháčková (2007) chápe kritérium systematické terapie jako zachování 

kontinuity od počátečního ošetření v akutním stadiu aţ do období stabilizace 

pacienta. Úkolem logopeda není pouze poskytnutí kvalitní terapie, ale zároveň také 

zajištění návaznosti další péče. Systematická terapie sleduje jednotlivé fáze 

onemocnění, přizpŧsobuje se jednotlivým specifikŧm a zajišťuje jejich vzájemnou 

provázanost.  

Při výběru konkrétního terapeutického postupu je dŧleţitá následná 

strukturovanost terapie. Jednotlivé kroky terapie musí být v logickém uspořádání 

v závislosti na konkrétních obtíţích pacienta. Stejným zpŧsobem je zajišťována 
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adaptovanost terapie: jednotlivé metodiky, které terapeut během setkání pouţívá, 

jsou jen obecným návodem a nelze je komplexně pouţít u všech případŧ. Proto je 

nutné pouţívané úkoly zvolit a případně upravit podle individuálních schopností 

pacienta.  

Základním předpokladem pro úspěšnost terapie je její intenzita. Cséfalvay, 

Traubner (1996, str. 153) uvádí, ţe v první fázi, akutním stádiu, by terapie měla 

probíhat denně, v celkovém rozsahu 18–25 hodin za týden. Dále se setkáváme 

s názorem, ţe minimální hranicí maximálně účinné terapie v období od třetího 

měsíce po vzniku afázie je pět hodin týdně (Joseph a kol. in Housarová 2008). 

Intenzita terapie dále záleţí na zdravotním a psychickém stavu pacienta a také na 

moţnostech terapeuta a ostatních pracovníkŧ zařízení, ve kterém je pacient umístěn. 

V některých případech je u nás bohuţel toto hledisko podstatným problémem. 

V závislosti na jednotlivých fázích terapie je v akutním stádiu účinnější individuální 

terapie. V dalším období chronického stádia je upřednostňována skupinová terapie, 

v ideálním případě spojena s občasným individuálním setkáním.   

2.3.2 Fáze terapie 

Názory na začátek systematické logopedické terapie jsou rŧzné. Podle 

teoretických informací by terapie afázie měla začít co nejdříve, zkušenosti z jednotek 

intenzivní péče zaměřených na léčbu náhlých mozkových příhod, však ukazují, ţe je 

nutné zcela individuálně posuzovat kaţdý případ. Jak uvádí Čecháčková (str. 172), 

pokud jsou základní vitální funkce neporušeny a pacient je neurologicky vyšetřen, je 

moţné po dohodě s lékařem začít s pacientem pracovat většinou jiţ v prvních dnech 

po hospitalizaci.  

Jednotlivé fáze terapie osob s afázií odborníci dělí rŧzným zpŧsobem. Obecně 

se ustálilo jednoduché rozdělení na akutní stadium a stadium chronické.  

Někteří odborníci (př. Cséfalvay, Traubner, 1996) popisují tzv. období 

stabilizace klinického syndromu afázie, které je přechodným obdobím mezi 

zmíněnými dvěma. Specifičtější je také rozdělení Čecháčkové, kdyţ pacienty 

v akutním stádiu dělí do tří skupin podle poruchy vědomí8. Housarová popisuje tři 

stádia terapeutických fází podle Springera – aktivizaci, specifická cvičení a fázi 

                                                 
8
 Čecháčková (2007, str. 173) dělí pacienty v akutním stádiu takto: Skupina A – pacienti komatózní a 

soporózní (pacienti v bezvědomí); skupina B – pacienti somnolentní (ve sníţeném vědomí, ospalí); 
skupina C – pacienti s adekvátní odezvou na mluvní podnět či dotek. 
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konsolidace9. Z hlediska terapie afázie jsou jednotlivá stádia určujícím prvkem pro 

práci s pacientem. V akutní fázi onemocnění afázií se klinický obraz afázie často 

rychle mění k lepšímu. Během dalších fází onemocnění se rychlost dosahování 

lepších výsledkŧ zpomaluje, v některých případech aţ úplně stagnuje. Podrobnější 

popis akutního a chronického stádia uvádíme pro bliţší představení principu obou 

nejčastěji popisovaných fází a jejich přiblíţení z hlediska realizované terapie.  

Akutní stádium 

Toto období bývá definováno od vzniku mozkové léze a stabilizace pacienta 

aţ po období několika dnŧ, týdnŧ či měsícŧ po onemocnění. Vzhledem k rozdílnému 

vývoji u kaţdého pacienta nelze obecně přesněji popsat, jak dlouho toto období trvá. 

Ze začátku onemocnění Čecháčková doporučuje spojení řečové stimulace a 

psychoterapie. Pacient i lidé z jeho okolí prošli velkým psychickým otřesem a pomoc 

odborníka je v tomto ohledu velmi podstatná.10 Kiml (1969) upozorňuje na nutnost 

zajištění dostatku klidu pro pacienta a zároveň umoţnění spolupráce s obyvateli na 

pokoji. Mŧţeme konstatovat, ţe moţnost komunikace s blízkými a s okolím je 

podstatnou podmínkou pro úspěšnost následné péče. Úkolem logopeda je také 

seznámit pacienta a jemu blízké osoby s odbornými moţnostmi terapie, s dostupnými 

formami alternativní komunikace a prŧběţně spolupracovat s blízkými na aktuálních 

komunikačních moţnostech pacienta. 

Během prvních stádií akutní fáze je logopedická terapie postavena na řečové 

stimulaci, dále mŧţeme vyuţívat vizualizace, muzikoterapie a rŧzných vnějších 

podnětŧ. Další moţností je taktilní stimulace, kterou Čecháčková popisuje jako tzv. 

body therapy.  

Pokud je pacient schopen po určitý časový úsek plného soustředění a reakce 

na mluvní podnět či dotyk, je cílem terapeuta systematicky pacienta vyšetřit, 

diagnostikovat a zvolit vhodnou formu následné terapie. Cséfalvay (2007, str. 56) 

uvádí všeobecné předpoklady pro začátek terapie u afatikŧ, mezi které kromě 

diagnostiky onemocnění afázie a motivace pacienta pro komunikaci řadí pozornost a 

                                                 
9
 Fáze aktivizace – je určena jako součást akutní fáze, která trvá 6 týdnŧ po CMP. Pro toto stádium je 

typická fluktuace (nahodilé změny) a instabilita symptomŧ. Probíhá proces regenerace pacienta. Fáze 
specifických cvičení – trvá cca 2 roky po CMP. Fáze konsolidace – změny v tomto období jsou velmi 
pozvolné, dŧleţitá je podpora pacienta v jeho přirozeném prostředí. Housarová (2008) 
10

 Výzkumem psychiky pacientŧ s afázií se zabývá např. Heroutová (2003) ve své publikaci „Proţívání 
a sebereflexe u afatikŧ“. Autorka zdŧrazňuje podstatu psychoterapie a odborné pomoci u pacientŧ 
s afázií a jejich blízkých. Velký význam klade na soběstačnost pacienta a jeho integraci do rodiny a 
celé společnosti.  
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schopnost soustředit se. Autor uvádí, ţe by pacient měl být schopen soustředěně 

spolupracovat alespoň 15 minut. Po vytvoření terapeutického plánu logoped většinou 

pracuje s pacientem individuálním zpŧsobem, zároveň je stále kladen velký dŧraz na 

spolupráci pacienta s okolím. 

Chronické stádium 

Chronické stádium onemocnění bývá ve většině případŧ dlouhodobé. Terapie 

pokračují v období od několika měsícŧ aţ po řadu let. Pacienti zŧstávají v odborné 

péči logopeda a pravidelně se setkávají při individuální a nově také skupinové terapii. 

Jak popisují Cséfalvay a Traubner (1996, str. 154), terapie se v tomto období 

realizuje především skupinově a zaměřuje se na rozvoj totální komunikace afatikŧ. 

V rámci individuální péče logoped s pacientem rozvíjí ty druhy komunikace, které 

pacient nejvíce potřebuje.  

V tomto období je velmi podstatné stanovení reálných cílŧ terapie, pacient si 

má být vědom svých moţností a limitŧ. Cílem terapie je snaha o obnovení sociálních 

kontaktŧ, které vznikly jako následek onemocnění, a pacientovo plné začlenění do 

společnosti. V chronickém stádiu hraje velmi podstatnou roli prostředí, ve kterém 

klient ţije a míra pomoci, jakou jsou jeho blízcí schopni vyvinout. Při přetrvávajících 

obtíţích komunikace u těţkých typŧ afázií je nutné hledat kompenzační strategie 

(např. rŧzné formy alternativní komunikace). Často formou péče jsou také aktivity 

občanských sdruţení (v ČR například Sdruţení Záře, Sdruţení CMP), která umoţňují 

pravidelná setkávání, terapeutický i zábavní program a organizují rekondiční pobyty, 

během kterých je pacientovi zajištěna mezioborová péče odborníkŧ.  

2.3.3 Metody terapie 

Prŧběh terapie je závislý na volbě správných terapeutických metod. Prŧcha 

(2003, str. 122 a 287) definuje termín „metoda výchovy“ jako „záměrné a 

systematické zpŧsoby, postupy a prostředky, které směřují k výchovnému cíli“; 

„vyučovací metodu“ jako „postup, cestu, zpŧsob vyučování“. 

 V kontextu těchto definic sledujeme terapeutické metody jako zpŧsob 

k dosaţení cílŧ terapie afázie tak, jak byly definovány výše. Lechta (2005) rozděluje 

metody logopedické terapie do tří skupin:  

- metody stimulující (nerozvinuté a opoţděné řečové funkce), 



 22 

- korigující (vadné řečové funkce), 

- reedukující (ztracené či zdánlivě ztracené, dezintegrované řečové funkce). 

 Konkrétní metody, které volíme pro terapii u daného klienta, vycházejí 

z programu terapie - terapeutického plánu, který logoped sestaví na základě 

zjištěných informací při diagnostice afázie a zhodnocení všech informací o 

konkrétním pacientovi. Pravidla, podle kterých terapeut vybírá další prostředky pro 

terapii, vycházejí z obecně platných informací o problematice terapie afázie a 

zároveň záleţí na volbě konkrétního logopeda (viz Terapeutické přístupy). 

V souvislosti s výběrem správných postupŧ a metod Lechta (2005, str. 23) 

zdŧrazňuje hlediska účinnosti, efektivnosti a účelnosti pouţívaných metod, tato 

hlediska jsou dŧleţitým faktorem úspěšnosti celé terapie11.  

Terapeutický plán 

Koncepce terapeutického plánu záleţí na přístupu logopeda, terapeutickém 

přístupu. Součástí terapeutického plánu by však vţdy měly být: 

- diagnostika, která je základním bodem pro začátek terapie a zároveň 

 procesem, ke kterému se během terapeutického procesu neustále vracíme,  

- dlouhodobé a krátkodobé cíle vycházející z informací získaných 

 z diagnostického procesu a z terapeutova úsudku, čeho by měl být klient na 

 konci terapeutického procesu schopen; tyto cíle jsou na konci terapeutického 

 procesu zhodnoceny a podle předem stanovených kritérií pro úspěšnost 

 terapie je konkrétní terapeutický postup zhodnocen, 

- konkrétní cíle, které se v procesu terapie mohou měnit na základě 

 konkrétního vývoje terapie; podle těchto cílŧ jsou stanovena kritéria, při 

 jejichţ splnění je úsek terapie povaţován za úspěšný, 

- plán setkání, po jehoţ splnění se uskuteční zhodnocení setkání, 

 - postupy a metody. 
(Bray a Tood, 2006, str.106) 

                                                 
11

 V současné době je úspěšnost terapie stále častěji sledovaným aspektem logopedické intervence u 
osob s afázií. Odborníci se zabývají účinností doposud pouţívaných prostředkŧ a jejich aktuálností, 
zároveň pak zdŧrazňují stanovení reálných cílŧ terapie a význam sebereflexe terapeutické činnosti. 
Publikace na toto téma prezentovali např. Enderby, Emerson (1995).  



 23 

2.3.4 Formy terapie 

Logopedická terapie vyuţívá nerŧznějších forem práce, které logoped vybírá a 

pouţívá podle konkrétních cílŧ a stavu pacienta. V rámci terapie u osob s afázií 

nejčastěji slyšíme o individuální a skupinové formě. Dále autoři popisují několik 

dalších forem terapie (příklad viz tabulka č. 3), které přinášejí více moţností a rŧzné 

pohledy na práci s pacientem. Praxe ukazuje, ţe jsou moţné rŧzné kombinace 

jednotlivých forem (např. individuální intervalová terapie a další).  

Tab. č. 3. Srovnání forem terapie 

Borbonuse a Maihacke, 2000 

Formy a zaměření terapie NKS 

Neubauer, 2007 

Formy logopedické péče u dospělých osob. 

individuální individuální 

skupinová skupinová 

intenzivní komplexní 

intervalová konzultační a poradenská činnost 

Zdroj:   

 LECHTA, V., Metody logopedické intervence; NEUBAUER, K. Logopedická péče o dospělé 
 osoby s poruchami řečové komunikace 
 in: ŠKODOVÁ, E.; JEDLIČKA, I., Klinická logopedie, Praha: PORTÁL, 2007,   
 str.42, 82 - 83.  

Intenzita a interval terapie přímo souvisí s kritérii terapie, jak jsme je popsali 

dříve (3.3.1. Faktory a kritéria terapie). Komplexní terapie sleduje celkové pojetí 

práce s klientem nejen z logopedického hlediska, ale zároveň z pohledu 

psychoterapeutického. Jak jsme jiţ popisovali v kapitole o akutním stádiu (kapitola 

3.3.2.1). Psychoterapeutická podpora klienta a osob jemu blízkých je podstatnou 

součástí komplexní terapie. Konzultační a poradenská činnost je zaloţena na 

spolupráci logopeda a osob, které se o klienta starají, jako je ošetřující personál a 

klientovi blízké osoby. V této formě terapie sledujeme podobnost s prácí ve skupině 

pro rodinné příslušníky, jak je zmíněno dále.  

Individuální terapie 

V afáziologii je individuální forma terapie stěţejním pŧsobením logopeda 

v celém trvání akutního stavu pacienta a dále součástí terapie v chronickém stádiu, 
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kdy je kombinována s dalšími terapeutickými formami. Tento přístup je základem 

většiny terapeutických programŧ. Přínos individuální práce klienta a logopeda vidíme 

v navázání uţší a intenzivnější spolupráce či moţnosti pro sledování konkrétních 

potřeb pacienta.  

Neubauer (2007, in Škodová, str. 82) o individuální terapii píše: „Rozvinutí 

terapeutického procesu, intenzivní spolupráce na modifikaci řečových schopností, 

stimulace vyuţití jazykového sytému jsou procesy vyţadující individuální přístup a 

plynulou aktivní zpětnou vazbu terapeutem.“ 

V pozdějších fázích terapie je ve většině případŧ nutné propojení individuální 

terapie a skupinové terapie. Klient mŧţe být účastníkem kaţdé terapie zvlášť 

v rŧzných časových obdobích, nebo obou forem současně. Dále se setkáváme 

s vyuţitím prvkŧ individuální terapie při skupinových formách, jako je např. 

individuální čtení novin, kdy klient sleduje sdělení v článku a později se účastní 

společné diskuse.  

Skupinová terapie 

Forma skupinové terapie je v dnešní době ţádaným a propagovaným 

přístupem, který přináší klientovo větší zapojení do komunikace s ostatními lidmi a 

pomáhá mu tak k rychlejšímu návratu do společenského ţivota. V historii terapie 

afázie dlouhou dobu dominovala individuální forma péče, řízené setkávání afatikŧ ve 

skupinách zaznamenáváme aţ ke konci první poloviny dvacátého století. Cséfalvay 

(2005) uvádí zcela praktický dŧvod pro prosazení skupinové terapie, kdyţ cituje 

Kearnse (1994), ţe během druhé světové války – a po ní – byla skupinová forma 

terapie řešením pro velký počet pacientŧ s afázií. Tato forma, kterou nejčastěji 

zajišťují občanská sdruţení nebo konkrétní logopedická pracoviště, je rozvinutým 

přístupem v zahraničí a v České republice mŧţeme v současnosti úspěšně sledovat 

její stálý rozvoj. Jedním z dŧvodŧ pro prosazování skupinové formy terapie 

v minulých letech byl také rozvoj pragmatického přístupu v terapii osob s afázií, 

kterému se podrobněji věnujeme dále (viz kapitola 3.5 Terapeutické přístupy). 

Cséfalvay (2005, str. 229) uvádí několik hlavních pozitiv skupinová terapie 

podle Elmanové (1999): 

1. přirozeným zpŧsobem je stimulována interakce mezi členy skupiny a 

tím je posilována pragmatická zručnost, jako je např. výměna rolí, 
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iniciování komunikace, rozšíření repertoáru rŧzných dorozumívacích 

funkcí; 

2. skupina nabízí širší okruh komunikačních partnerŧ a přirozenější 

komunikační akty neţ individuální terapie; 

3. skupina posiluje – přímo i nepřímo – psychosociální integraci svých 

členŧ tím, ţe nabízí takové podpŧrné prostředí, v němţ je výrazně 

posilována komunikace. 

Nejčastější formou této terapie je skupina osob s afázií, kde se klienti 

pravidelně setkávají s logopedem a společně pracují pod jeho vedením 

prostřednictvím konkrétní terapeutické techniky nebo plánu skupiny. Aktivity, které 

jsou pouţívány v programu skupiny, závisí na konkrétní terapeutické technice a 

výběru skupiny. Vzhledem k charakteru této práce se tématem terapeutických 

přístupŧ a uţitých materiálŧ zabýváme dále.  

Vzájemná spolupráce celé skupiny a účast na programu je základem dobrého 

fungování terapie. Avent (2004) popisuje principy společného učení ve skupinové 

terapii afatikŧ. Klienti jsou si navzájem zároveň terapeuty i pacienty, kaţdý přispívá 

k prŧběhu terapie svým zpŧsobem. Plán terapie, formy a prŧběh jsou zaloţeny na 

skupinové práci zúčastněných osob. V souvislosti s tímto tématem je nutné zaměřit 

se na konkrétní úlohu logopeda během terapie. Výzkumy, které tuto problematiku 

sledují, uvádějí pozitivní výsledky v případech, kdy logoped skupinu sice řídí, ale jeho 

pŧsobení je jen podpŧrné. Úloha terapeuta se posouvá z role vedoucího skupiny do 

pozice partnera s ostatními členy skupiny.  

Následující výčet uvádíme jako moţný popis role terapeuta ve skupině: 

 Podpora konverzace ve skupině, příprava tématu a jeho usměrňování 

v rámci potřeb skupiny, zajištění místa a pomŧcek. 

 Snaha o umoţnění komunikace pro všechny členy skupiny dle jejich 

moţností a záměru terapie. 

 Podpora vzrŧstající nezávislosti skupiny. 

 Povzbuzení a podpora pro členy skupiny. 

 Vytvoření pozitivního naladění. 

(Cséfalvay, 2005, str. 231-232) 

Neubauer (2007) popisuje dva typy forem terapie osob s afázií. Jsou jimi, 

komunikační skupina; terapeutická relaxační a konverzační skupina. V rámci 
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komunikační skupiny se pravidelně setkávají klienti s rŧznými poruchami řečové 

komunikace a jeden nebo více logopedŧ. Setkání skupiny probíhají podle určitých 

pravidel, součástí je zařazení terapeutických technik navazujících na předchozí 

individuální terapii. Druhá forma skupinového setkávání, jak ji autor popisuje, probíhá 

na bázi komplexnější terapie. Do terapeutického plánu jsou zapojeny 

psychoterapeutické techniky a relaxace. Autoři nejčastěji uvádějí, ţe pro úspěšnost 

terapie je vhodná skupina o velikosti 4–6 členŧ. Počet facilitátorŧ skupiny záleţí na 

koncepci terapie a počtu osob ve skupině. Výběr členŧ skupiny je tvořen s ohledem 

na jejich vzájemný přínos a individuální moţnosti. Některé publikace upřednostňují 

homogenní výběr skupiny afatikŧ, jiné poukazují na pozitiva terapie ve skupině, kde 

se schází pacienti s rŧznými formami a stupni afázie. 

Další formou skupinové terapie je setkávání skupiny pro rodinné 

příslušníky. Klient s afázií, logoped (v některých případech i další odborníci) a osoby 

klientovi blízké se v rámci skupiny pravidelně setkávají a společně se podílí na plánu 

terapie. Smyslem práce v této skupině je pravidelná informovanost všech 

zúčastněných o aktuálním stavu klienta, moţnostech léčby a konkrétních potřebách. 

Tento zpŧsob je velmi účinnou strategií pro zvyšování efektivity terapie za účelem 

lepší spolupráce všech zúčastněných. Setkání bývají pravidelné podle předem 

vytvořeného plánu nebo na základě aktuální potřeby. Pouţívání této formy terapie 

není v současné době v České republice plně rozšířeno. 

Rozvoj skupinové terapie a rozšíření této nabídky pro všechny osoby s afázií 

je podstatným úkolem dnešní afaziologie u nás. Podstatnou skutečností však také je, 

ţe v češtině neexistuje mnoho publikací na toto téma. Z toho dŧvodu je nutné zaměřit 

se v získávání informací na cizojazyčnou literaturu, která přináší řadu zajímavých 

prací. V rámci svého výzkumu uvádíme rozsáhlou knihu Beyond Aphasia, Therapies 

for Living with Communication Disability (Pound, Parr, Lindsay, Woolf, 2006), ve 

které se autoři zabývají otázkou terapie afázie z pohledu pacienta a popisují rozsáhlé 

mnoţství strategií, které pacientovi pomáhají plnohodnotně se na terapii podílet.  
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2.4 Nástin historie afaziologie 

V rámci podrobnějšího pochopení technik pouţívaných v terapii afázie 

předkládáme stručný pohled do historie, ze které pouţívané techniky vycházejí. 

Autoři Cséfalvay a Traubner (1996) uvádějí ve své publikaci stručný popis historie 

afázie, kde kromě klasických jmen zmiňují i starší období afaziologie ve světě i 

v našem prostředí. Historické období dělí do čtyř základních skupin, podle 

Leischnera: 

1. sporadické opisy afázie (do roku 1800) 

2. začátky systematického bádání afázie (1800-1860) 

3. vznik tzv. klasické afaziologie (1860-1945) 

4. moderní afaziologie (po roce 1945) 

1. sporadické opisy afázie (do roku 1800) 

V prvním období, které autoři vymezují, se setkáváme s popisy klinických 

obrazŧ, které jsou svými symptomy blízké diagnóze afázie. Popisované případy však 

v této době nejsou označovány společným termínem. Informace získáváme 

z rŧzných odborných i historických záznamŧ. Konec osmnáctého století přináší 

rozvoj ve výzkumech mozkového kmene a setkáváme se s dŧkazy o vztahu řeči a 

některých konkrétních oblastí mozku (Cséfalvay, Traubner, str. 79).  

2. začátky systematického bádání afázie (1800-1860) 

V rámci vymezení druhého období autoři Cséfalvay a Traubner (1996) zmiňují 

význam práce německého lékaře F. J. Galla, zakladatele frenologie, jehoţ poznatky 

ovlivnili později velmi rozvinutou teorii, ţe příčinou ztráty řeči jsou ohraničené 

mozkové léze. Ve stejné době se setkáváme s teorií M. Daxe, který spojuje poruchu 

řeči s levostranným poškozením mozku, nebo prací francouzského lékaře J. B. 

Bouillauda, který popisuje ztrátu řeči u pacienta s poškozeným frontálním lalokem. 

Místo sledování přímých souvislostí mezi určitou oblastí mozkového kmene a 

poruchou řeči autoři dále popisují opačný postoj Nasseho, který zjistil, ţe poruchy 

řeči mohou vznikat i v jiných případech neţ jen při lezích přední části mozku. 

3. vznik tzv. klasické afaziologie (1860-1945) 

Obecně je moţné konstatovat, ţe druhá poloviny devatenáctého století byla 

pro vývoj afaziologie zásadním obdobím. V popředí stojí výzkumy spojované se 
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jmény Paula Brocy a Karla Wernickeho. V roce 1861 Paul Broca popsal případ 

pacienta s obtíţemi ve vyjadřování, který nazval termínem „afémie“. Karl Wernicke 

pak v roce 1974 uveřejnil poznatky z výzkumu poruch řeči, které jsou charakteristické 

obtíţemi při porozumění mluvené řeči. Během výzkumŧ byly označeny společné 

symptomy a byla určena diagnóza afázie, kterou tímto termínem jako první 

pojmenoval Trousseau (Cséfalvay, Traubner, str. 79). Později Wernicke spolu 

s Lichtheimem jednotlivé typy afázie popsali a své poznatky soustředili do tzv. 

Wernicke-Lichtheimova schématu12.  

Výzkum afázie v tomto období probíhal především na evropské pŧdě, 

významná pracoviště nalézáme na území Německa, Velké Británie či Francie. 

V Německu zaznamenáváme práci lékaře A. Kussmaulla, který jako první zavedl 

systematické léčení poruch řeči u afatikŧ, kdyţ k terapii pouţil tzv. zrakově-hmatové 

metody, uţívané při výchově hluchoněmých (Kiml, 1969). Jedním z prvních 

afaziologŧ, kteří zdŧrazňovali připojení lingvistického pohledu při výzkumech 

pacientŧ s afázií, byl Němec Pick. Anglický neurolog Jackson upozornil na fakt, ţe při 

poškození mozku je především poškozeno uvědomění řeči, některé automatizované 

formy naopak zŧstávají zachovány. Jackson také upozornil na rozdíl mezi lokalizací 

léze, následkem které vznikla porucha řeči – afázie, a lokalizací řeči jako samotné 

psychické funkce. Cséfalvay a Traubner zmiňují význam představitelŧ francouzské 

afaziologické neurologické školy (Déjérine, Charcot, Marie). První polovina 

dvacátého století se z  pohledu afaziologie pohybovala na pomezí výzkumu 

souvislostí mezi lézí v určité oblasti mozku a konkrétní řečovou poruchou a tím, ţe 

určité ohraničené poškození mozkové kŧry mŧţe zpŧsobit rozmanité poruchy 

mozkových funkcí (Cséfalvay, Traubner, 1996). 

4. moderní afaziologie (po roce 1945) 

Podstatný rozvoj v oboru afaziologie zaznamenáváme v období po druhé 

světové válce, kdy dochází k velkému nárŧstu počtu pacientŧ s lokálním poškozením 

mozku a s následnými poruchami schopnosti komunikovat mluvenou řečí (Cséfalvay, 

2005). V tomto období vznikají na rŧzných místech světa centra, z jejichţ pracovišť 

se později vyvinuly jednotlivé afaziologické školy. Mezi nejznámější patřila pracoviště 

                                                 
12

 Wernicke-Lichtheimovo schéma popisuje konkrétní oblasti mozku, jejichţ poškození znamená 
obtíţe v určité oblasti řeči. Autoři v rámci schématu popisují: Brockovu afázii, Wernickeho afázii, 
Konduktivní afázii a Transkortikální senzorickou a motorickou afázii. Zmíněné termíny byly později 
podkladem pro moderní klasifikační systém afázie (Czéfalvay, Traubner 1996, str. 80). 
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na území USA, Německa a v tehdejším Sovětském svazu. Významný podíl na rozvoji 

afázie v druhé polovině dvacátého století mělo zapojení nemedicínských oborŧ do 

péče o pacienta s afázií. Tato změna mŧţe být popsána jako přenesení zájmu 

z psychopatologických studií na „ţivé pacienty“ (Cséfalvay, Traubner, 1996, str. 82). 

Během výzkumŧ účinných metod terapie afázie vznikala významná afaziologická 

centra, mezi která Cséfalvay (2005) řadí bostonskou afaziologickou školu, 

německou neurologickou školu a ruskou neuropsychologickou školu.  

Bostonskou afaziologickou školu reprezentuje např. N. Geschwind, 

H. Goodglas, E. Kaplanová a později také N. Helm-Estabrooksová. N. Helm-

Estabrooksová je spoluautorkou klinicky orientované monografie Manual of Aphasia 

Therapy (N. Helm Estabrooksová a Albert, 1991), ve které jsou popsány tzv. 

stimulační a facilitační techniky, všeobecně rozšířené v klinické praxi v USA i 

v Evropě. Na území Spojených státŧ amerických a v Kanadě vznikala v období druhé 

poloviny dvacátého století rŧzná afaziologická centra, jako např. Aphasia Institut 

v Torontu a Aphasia Centre of California (ACC)13. Mezi představitele německé 

neurologické školy Cséfalvay řadí K. Poeckeho a A. Leischnera. Ruskou 

neuropsychologickou školu zastupují A. R. Lurije a L. S. Cvetková. Lurijovský přístup 

terapie vyšších kognitivních procesŧ byl vypracován v poválečném období a dál 

rozpracován zástupci ruské neuropsychologické školy. Cvetková v roce 1988 uvádí 

publikaci Obnovovací cvičení při afázii, popis lurijovské afaziologie pro logopedy 

v anglické jazykové oblasti připravila v roce 1992 Kaganová a Saling (Cséfalvay, 

2005, str. 205). 

Rozvoj afaziologie na území Československa v druhé polovině dvacátého 

století byl vzhledem k historickým souvislostem ovlivněn výzkumem pracovníkŧ 

v tehdejším Sovětském svazu. Rozvoj logopedie jako samostatné vědy, a tedy i 

soustředění na pacienty s afázií, podpořil svým výzkumem M. Sovák (1978), 

podrobně se však této problematice nevěnoval. Sovák popisuje práci F. Šroma a 

J. Kimla (1969), českého foniatra, který ve své době významně přispěl k rozvoji 

terapie afázie. Dále zmiňujeme foniatra M. Seemana a publikaci M. Truhlářové 
                                                 
13

 Jednotlivé zařízení popisuje Elmanová (2007): Aphasia Institut, Toronto, Kanada, bylo zaloţeno 
v roce 1979 jako první nezávislé centrum pro skupinovou práci s afatiky. Pŧvodně malé centrum 
zaloţené rodinnými příslušníky osob s afázií se rozrostlo v organizaci, ve které se pravidelně setkává 
kolem 600 afatikŧ. Informace dostupné na: www.aphasia.ca. Aphasia Centre of California bylo 
zaloţeno v roce 1989 jako organizace zaloţená na stejném principu jako Aphasia Institut. Informace 
jsou dostupné na: www.aphasiacentre.org. Skupinová terapie je v současnosti velmi rozšířenou 
metodou práce s afatiky na území Severní Ameriky. 

http://www.aphasia.ca/
http://www.aphasiacentre.org/
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(1973) Obrázkový slovník pro afatiky, jehoţ vydání bylo velkým přínosem v terapii 

afázie. Od rozdělení Československa v roce 1993 sledujeme větší počet výzkumŧ 

v oblasti afaziologie na území Slovenska, k nimţ přispívají především práce 

Z. Cséfalvaye (1991, 1996). Z publikací vydaných na českém území zmiňujeme 

zajímavý interdisciplinární pohled autorŧ Kulišák, Lehečková, Mimrová, Nebudová 

(Afázie,1997), mezi další práce patří publikace K. Neubauer (1997, 2003) a 

M. Čecháčkové (1999, 2007).  

2.5 Terapeutické přístupy 

Rozvoj afáziologických škol v druhé polovině dvacátého století přinesl několik 

nových přístupŧ k terapii afázie. Informace o pouţívaných technikách získáváme 

především z prací Cséfalvaye (2007), Cséfalvaye a Traubnera (1996) a Neubauera 

(2007), kteří se zabývají popisem jednotlivých technik a své poznatky doplňují 

klinickým příkladem pacientŧ ze své praxe. Popis dalších terapeutických přístupŧ 

mŧţeme sledovat v cizojazyčné literatuře, v publikacích jednotlivých afaziologických 

škol a v odborných článcích. V české odborné literatuře však v současné době 

neexistuje publikace, která by se komplexně věnovala všem dostupným 

terapeutickým technikám, a mohla by tak být příručkou logopedŧ pro jejich praxi. 

Vzhledem k šířce tématu je obtíţné terapeutické přístupy rozdělit do určitých 

kategorií. Dělení, které nacházíme v literatuře je nejednotné, ve většině případŧ 

bývají přístupy představovány jednotlivě bez určitého zařazení. Jedno z moţných 

rozdělení uvádí Cséfalvay, Traubner, (1996) podle Chapeyové14. Význam třídění 

terapeutických technik vidíme v jejich uspořádání a pro lepší orientaci odborníkŧ i 

laikŧ, kteří nemají s konkrétní terapií bliţší zkušenosti.  

V rámci této práce se zabýváme dvěma v současnosti dominujícími směry 

v terapii afázie, kterými jsou – kognitivně-neuropsychologický přístup a 

pragmatický orientovaná terapie afázie (Cséfalvay, 2005). Následně 

představujeme Lurijovu neuropsychologickou koncepci a tzv. Specifické 

intervenční postupy. Na závěr se souhrnně věnujeme těm terapeutickým 

postupŧm, které vzhledem ke své podstatě nejsou v praxi příliš rozšířeny.  

                                                 
14

 Czéfalvay, Traubner (1996, str. 150) uvádějí: 1. stimulační přístupy, techniky kognitivní stimulace, 
funkcionálně orientované postupy; 2. jiné přístupy, mezi které řadí například Melodicko-intonační 
terapii, alternativní a augmentativní komunikaci; obnovování specifických narušení, například terapie 
porozumění řeči nebo čtení.  
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Pro lepší orientaci nejprve předkládáme srovnání těchto přístupŧ z hlediska 

jejich charakteru, zaměření na určitou skupinu afatikŧ a zařazení do terapeutické 

fáze, vyuţití v individuální či skupinové terapii a také srovnání jednotlivých přístupŧ 

z hlediska pomŧcek, které jsou během konkrétní terapie pouţívány (Tabulka č. 4). 

Tab. č. 4. Srovnání terapeutických přístupů 

 Klíčová hesla Pro koho je terapie 

určena 

Podíl pacienta 

na terapii 

Individuální 

terapie a 

skupinová 

terapie 

Terapeutické 

materiály 

Kognitivně-

neuropsycho

logický 

přístup 

Model 

jazykových 

procesŧ. 

Kompenzace, 

reaktivizace 

narušené 

oblasti. 

Pacienti s rŧznými 

typy afázie. 

Pacient je 

především 

příjemcem. 

Individuální. Stimulační 

materiál: 

obrázkové 

slovníky, úkoly, 

cvičebnice, 

počítačové 

programy a jiné 

podle volby 

terapeuta. 

PACE Komunikace 

v přirozeném 

sociálním 

prostředí; 

Model 

přirozené 

situace. 

Pacienti s rŧznými 

typy afázie i 

heterogenní skupiny 

afatikŧ. 

Pacient se podílí 

na stanovení 

cílŧ, výběru 

úkolŧ, během 

terapie je 

partnerem 

terapeutovi nebo 

komunikačnímu 

partnerovi. 

Individuální  

i skupinová. 

Stimulační 

obrázky podle 

volby terapeuta. 

Konverzační 

trénink 

Kompenzační 

komunikační 

strategie. 

Pacienti s rŧznými 

typy afázie. 

Pacient 

partnerem 

terapeutovi, 

později 

komunikačnímu 

partnerovi. 

Individuální. Scénář terapie, 

kamera + 

záznam; V rámci 

Podpŧrné 

komunikace 

Kaganové – 

Komunikační 

kniha pro afatiky. 

Luriova 

neuropsycho

logická 

koncepce 

Strukturovaná 

obnovovací 

restituční 

terapie; 

přestavba 

Pacienti s rŧznými 

typy afázie. 

Pacient je 

především 

příjemcem. 

Individuální. Stimulační 

materiál: 

obrázkové 

slovníky, úkoly, 

cvičebnice, 



 32 

funkcionálních 

systémŧ či 

vytvoření 

nových. 

počítačové 

programy a jiné 

podle volby 

terapeuta. 

MIT Intonace 

krátkých 

mluvních frází. 

Pozitivní výsledky u 

pacientŧ nonfluentní 

afázií a pacientŧ 

s intaktní pravou 

hemisférou. 

Pacient je 

především 

příjemcem. 

Především 

individuální, 

moţná i 

skupinová. 

Stimulační věty, 

obrázky, 

fotografie. 

TAP Strategie pro 

vědomou 

kontrolu 

perseverace. 

Pacienti 

s perseverací středně 

těţkého a těţkého 

stupně. 

Pacient je 

především 

příjemcem. 

Individuální. Reálné 

předměty, 

ilustrace 

předmětŧ, 

činností, 

geometrických 

tvarŧ. 

BBA Stimulace 

obrazem 

(kreslený vtip). 

Pacienti 

s poškozením levé 

hemisféry. 

Pacient je 

především 

příjemcem. 

Individuální i 

skupinová. 

Série 

obrázkových 

vtipŧ. 

Fonematicko

-vizuální 

metoda 

Stimulace 

v oblasti 

hlásek, 

vytvoření 

stabilní 

realizace. 

Těţká globální či 

smíšená afázie, těţké 

motorické afázie. 

Pacient je 

především 

příjemcem. 

Individuální. Zrcadlo, grafický 

obraz hlásky, 

karty s tiskacími 

a psacími 

písmeny, 

stimulační věty. 

Zdroj:  

 CZÉFALVAY, Z., Afaziologia pre klinicku prax, Martin: OSVETA, 1996, str. 149 - 193. 
 CZÉFALVAY, Z., Terapie afázie, in LECHTA, V., Terapie narušené komunikační  
 schopnosti, Praha: PORTÁL, 2002, str. 203 – 237.  
 CZÉFALVAY, Z., Terapie afázie, Praha: PORTÁL, 2007, str. 53 – 78.  
 NEUBAUER, K., Neurogenní poruchy komunikace u dospělých, Praha: PORTÁL, 2007, 
 str. 143 – 159. 
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2.5.1 Kognitivně-neuropsychologický přístup 

V rámci této teorie dochází ke zkoumání zákonitostí fungování kognitivních 

procesŧ v normě a na příkladech lidí, u kterých byly z rŧzných dŧvodŧ tyto procesy 

narušeny. Princip této terapie Cséfalvay (2005, str. 213) vysvětluje na modelu 

jazykových procesŧ podle Kaye, Lesserové a Colthearta. Tabulka popisuje schéma 

jednotlivých modulŧ jazykového procesu a přehledně prezentuje souvislosti mezi 

nimi. V rámci kognitivně-neuropsychologické diagnostiky identifikujeme narušený 

modul, nebo více modulŧ, z výsledkŧ diagnostiky následně terapeut vytvoří hypotézu, 

které moduly a jakým zpŧsobem bude terapie modifikovat. Terapeut sestaví sérii 

úloh, připraví stimulační materiál a definuje strategie, které bude při terapii pouţívat 

(Cséfalvay, 2007). 

V souvislosti s určení charakteru léze a narušení určitého jazykového procesu 

Cséfalvay (in 2005, str. 215) popisuje dva typy narušení, degradaci modulu 

(částečné nebo úplné nefungování modulu) a problém v přístupu do modulu 

(narušení přístupu k daným informacím). Zároveň ale připouští, ţe není vţdy moţné 

jednoznačně diferencovat tyto dva typy poškození, v některých případech mŧţe jít i o 

kombinaci obou příčin. Podle určitého narušení terapeut dále určí co nejpřesnější 

strategii intervence. Cséfalvay (2005) dále uvádí tvrzení Lesserové, ţe při deficitech 

ve smyslu narušení v modulu (degradace) je třeba vyhledávat kompenzační 

strategie, zatímco v druhém případě (problémy v dostupnosti) lze vyuţít reaktivační 

strategie. Podle dostupných informací však v současnosti nelze prohlásit tento 

postup za jednoznačný a vţdy plně aplikovatelný Neubauer (2007) vidí úskalí 

kognitivně-neuropsychologického přístupu v případě, kdy intervencí nedochází 

k předpokládanému zlepšení v dané části jazykového systému, nebo pokud 

dosaţené zlepšení od jisté doby trvale stagnuje.  

Aplikace kognitivně-neuropsychologického přístupu v terapii afázie v našem 

(rozumějme českém a slovenském) prostředí není příliš rozšířena. S pouţitím tohoto 

přístupu se setkáváme v práci Holanové a Cséfalvaye (2000), kteří pouţili techniku 

Beesonové (2000). V terapii na bázi kognitivně-neuropsychologického přístupu se 

setkáváme s termíny model-based treatment (terapie vycházející z modelu 

jazykových procesŧ) a theory based treatment (podle teoretické koncepce 

kognitivní neuropsychologie) (Cséfalvay, 2005). Přestoţe v zahraniční literatuře 

nalézáme práce, které potvrzují efektivitu tohoto přístupu a podstatné vyuţití technik 
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v klinické logopedii (Howard, 2000, in Cséfalvay 2007), naráţíme na nejednotnost 

v celkové koncepci teorie terapie (Caramazza a Hillisová, 1993, in Cséfalvay, 2005). 

Autoři vidí podstatu problému ve faktu, ţe neexistuje přesnější model fungování 

kognitivních procesŧ, který by byl teoreticky podloţený a všeobecně akceptovaný. 

Současné modely jsou podle Beesové (2000) zatím zjednodušeným popisem 

stávajících procesŧ.  

2.5.2 Pragmatické přístupy 

K rozvoji pragmatického přístupu v terapii afázie vedlo pozorování afatikŧ 

v jejich přirozeném prostředí a zkušenost některých odborníkŧ, ţe pacient, který 

v testu v rámci intervence dosáhl nízkého skóre, je v některých přirozených 

komunikačních situacích úspěšný (Cséfalvay, 2005). Tento přístup byl podle 

Cséfalvaye (2005) poprvé popsán na konci šedesátých let dvacátého století 

(Taylorová-Sarnová, 1969), kdy se cílem terapie stala snaha dosáhnout zlepšení 

komunikace afatika v přirozeném sociálním kontextu.  

Cséfalvay a Traubner (1996) uvádějí, ţe úroveň pragmatických schopností u 

pacientŧ s afázií je poměrně dobře zachována, a to lépe neţ gramatické, lexikální a 

morfologické sloţky jejich vyjadřování. Afatici dokáţí pouţívat relativně úzký 

repertoár komunikačních strategií a spontánně zařadit kompenzační komunikační 

strategie. Cséfalvay (2005) dále uvádí, ţe relativně dobře fungující pragmatická 

úroveň je zřejmá i v nejtěţších případech, u pacientŧ s globální afázií. Zároveň autoři 

varují před jednostrannou aplikaci tohoto přístupu u všech pacientŧ s afázií. 

Upozorňují na riziko, ţe afatik začne poměrně brzy komunikovat alternativními 

zpŧsoby komunikace a přitom potenciál přestavby narušené komunikační schopnosti 

nebude zcela vyuţitý. 

V souvislosti s tímto přístupem je pouţíván i termín funkcionálně 

orientovaná terapie afázie. Neubauer (2007, str. 147) říká, ţe funkcionálně 

orientované terapeutické techniky vycházejí z diagnostiky pragmatických schopností 

osoby s afázií a jsou vedeny snahou o navození praktické obousměrné komunikace 

mezi terapeutem a klientem. 

V rámci funkcionální terapie se pacient podílí na stanovení cílŧ terapie, výběru 

úkolŧ a prŧběhu terapie. Jak uvádí Cséfalvay (2005), během terapie je akceptován 

kaţdý zpŧsob dorozumívání (mluvenou řečí, psaním, kresbou, gesty, v jakékoliv 

kombinaci), agramatická produkce i fonologická parafázie.  
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Mezi nejrozšířenější formy pragmatického přístupu v terapii afázie patří 

technika PACE (Promoting Aphasic’s Communicative Effectiveness – pomoci 

pacientŧm s afázií zefektivnit jejich komunikaci) a konverzační trénink. Oběma 

technikám se věnujeme podrobněji dále. V rámci obou zmíněných technik se 

setkáváme s postavou komunikačního partnera, jehoţ úlohou je být především 

rovnocenným partnerem a zároveň podporou klienta v komunikaci v širším prostředí. 

Pound a kol. (2006) rozpracovávají úlohu komunikačního partnera pro sniţování 

bariér k okolnímu prostředí, Cséfalvay (2005, str. 226) popisuje práci Kaganové, 

která přirovnává komunikační partnery k rampám, které vytvářejí dostupnější 

prostředí pro komunikaci pacientŧ s afázií s jejich okolím. 

Cséfalvay (2005) popisuje aplikaci konverzačního tréninku ve slovenském 

prostředí. Tato technika byla realizována Šebianovou a Cséfalvayem (2000) a její 

aplikace byla povaţována za úspěšnou. Jak autor zmiňuje dále, pragmaticky 

orientovaný přístup v terapii afázie často byl a je realizován zcela intuitivně. Logoped 

se méně soustřeďuje na specifický deficit a jeho stimulaci, ale zabývá se hledáním 

vhodných kompenzačních strategií, které klientovi umoţní lepší komunikaci s okolím.  

Technika PACE 

Podle Cséfalavaye a Traubnera (1996) byla tato technika poprvé popsána 

Davisem a Wilcoxovou a je zaměřena na zlepšení efektivity komunikace pacientŧ 

z afázií. V rámci techniky se jedná o modelování přirození situace, během níţ 

dochází k výměně nové informace, kterou vysílá střídavě terapeut nebo pacient. 

Během komunikace oba mohou pouţívat rŧzné zpŧsoby dorozumívání a přirozenou 

zpětnou vazbou je pro ně porozumění dané informaci. Úlohu produktora a recipienta 

lze aplikovat v komunikaci mezi terapeutem a klientem. V současnosti je však stále 

častější zapojení blízké osoby, příbuzného, přátel jako komunikačního partnera 

pacienta s afázií (Cséfalvay, 2007). 

Během terapie pouţíváme rŧzné stimulační obrázky. Nejprve pracujeme 

s obrázky předmětŧ denní potřeby a postupně zvyšujeme náročnost vybraných 

témat. Mezi náročnější patří dějové obrázky nebo příběh sloţený z několika krokŧ. 

Terapie PACE je pouţívána v individuální i skupinové terapii. Tento terapeutický 

přístup je moţné pouţít i ve skupině heterogenních pacientŧ. 
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Konverzační trénink 

Autorkou techniky konverzačního tréninku je podle Cséfalvaye (2005) 

A. Hollandová (1997), která píše, ţe cílem konverzačního tréninku je, aby se pacient 

s afázií snaţil vyuţít kompenzační komunikační strategie při vysílání informace. 

V první fázi terapie pacient a terapeut společně vytvoří osnovu, scénář prŧběhu 

konverzace. Jedná se o seznam 6-8 vět, které jsou seřazeny do logické sekvence. 

Scénář je zaznamenán takovým zpŧsobem, aby jej pacient mohl sám vyuţít, je 

pouţito jednoduchých symbolŧ, klíčových slov a podobně. Terapeut a pacient 

vytvářejí strategie pro případ, ţe by u pacienta došlo k nějaké překáţce při vysílání 

zprávy. Druhou fází terapie je nácvik scénáře. Pacient a terapeut společně vytvářejí 

strategie pro situace, které mohou během konverzace nastat. Po několikanásobném 

opakování je do místnosti pozván někdo z blízkých nebo příbuzných – komunikační 

partner. Úkolem pacienta je reprodukovat informace. Logoped do prŧběhu rozhovoru 

zasahuje co nejméně, například jen tehdy kdyţ má pacient obtíţe s nalezením 

vhodné strategie. Cílem této terapie je zlepšení komunikace mezi pacientem a jeho 

komunikačním partnerem (Neubauer, 2007).  

Cséfalvay (2005) dále rozvíjí práci Kaganové, která je autorkou přístupu, který 

je nazýván podpůrná komunikace. Principem tohoto přístupu je příprava širšího 

okruhu komunikačních partnerŧ. Kaganová vybírá osoby, které budou pro další ţivot 

pacienta dŧleţité. V rámci tohoto přístupu je pouţíván speciální obrazový materiál – 

komunikační kniha pro afatiky. Vybrané osoby absolvují s pacientem komunikační 

trénink, řízené konverzaci, v rámci které jsou logopedem usměrňováni k pouţívání 

vhodných strategií.  

2.5.3 Lurijova neuropsychologická koncepce obnovovací terapie 

Teorie ruského neurologa A. R. Luriji je zaloţena na teorii syntézy poruch 

vyšších psychických funkcí a systémového vlivu mozkové léze na tyto funkce. 

Metodologie obnovovací terapie, která na Luriovu teorii navazuje, byla popsána 

později Cvetkovou, Anochinovou (Cvetková 1989, in Neubauer, 2007). Základem 

terapie je předpoklad, ţe při afázii mŧţeme řeč obnovit jen prostřednictvím speciální, 

správně organizované obnovovací restituční terapie. Terapie se skládá z přesně 

určených postupných krokŧ, které terapeut vytváří podle konkrétního typu afázie a 

etapy terapie. Oproti jiným přístupŧm v rámci obnovovací terapie nepŧsobíme na 

porušené psychické procesy přímo, ale naopak primární poruchu obcházíme. 
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Cvetková (1989) popisuje dva typy obnovování vyšších psychických funkcí: 

první je přestavba funkcionálních systémů pomocí oţivení funkcí, které nejsou v té 

chvíli pouţívané a byly následkem onemocnění odstaveny, tzv. záloţní zdroje; 

druhým zpŧsobem je vytvoření nových funkcionálních systémů tím, ţe jsou do 

stávajícího systému zapojovány nové články, které se předtím nepouţívaly. 

Přestavba funkcionálních systémŧ je nejčastěji realizována převodem funkce na niţší 

nebo naopak vyšší úroveň organizace. Neubauer (2007, str. 144) jako příklad 

převodu na vyšší volní úroveň uvádí metody komentování vlastní činnosti pacientem 

nebo popis jím vybraných pojmŧ. V případě zapojování nových sloţek jde např. o 

zapojení hmatu a kinesteze při obnově čtení nebo metoda tzv. ozvučeného čtení. 

Pro kaţdou fázi, ve které je tato terapie realizována, jsou charakterizované 

konkrétní cíle, po splnění daného cíle pacient přechází k další etapě. Během terapie 

jsou vyuţívány metodiky z jiných přístupŧ, pouţití a jejich zařazení však vţdy probíhá 

podle jasně formulovaného teoreticko-metodologického základu. Terapeut mŧţe 

vyuţít obecné úlohy a obrázkový materiál pouţívaný v terapii afázie obecně, v jiném 

případě je materiál vytvářen v prŧběhu terapie, aby přímo odpovídal individuální 

potřebě a stavu afatika.  

Aplikace lurijovské terapie není v našich podmínkách příliš rozšířena. Tato 

technika klade vysoké poţadavky na práci terapeuta. Přístup vyţaduje určité klinické 

zkušenosti terapeuta, kreativitu, zručnost v práci s osobami s afázií a odbornou 

znalost dalších terapeutických technik, aby byla zajištěna aktualizace a moţnost 

individuálního přístupu (Cséfalvay a Traubner, 1996).  

2.5.4 Specifické intervenční postupy 

Do této skupiny řadíme terapeutické přístupy, které jsou zaloţeny na konkrétní 

specifické stimulaci určitého typu afázie. Neubauer (2007) tyto techniky popisuje jako 

přístupy zaměřené na překonávání určitých častých komplikací při afázii, v některých 

případech je terapie specifikována přímo k odstranění určitého symptomu. Cséfalvay 

a Traubner (1996) staví do popředí tohoto terapeutického směru techniky popsané 

Helm-Estabrooksovou (in Manual of Aphasia Therapy, 1991), která mezi ně řadí 

především Visual Action Therapy (pouţívání kreslených symbolŧ a gest při 

komunikaci pacientŧ s globální afázií), Melodicko intonační terapii (MIT) a program 

pro využívání kresby při komunikaci afatikŧ s těţkými poruchami expresivní sloţky 

(Back to the drawing board).  
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Melodicko intonační terapie (MIT) 

Princip MIT je zaloţen na vyuţití schopnosti některých afatikŧ zpívat text a 

melodii známé písně, během terapie se pracuje s intonací krátké mluvní fráze. Tato 

teorie byla poprvé systematicky popsána v roce 1973 Albertem, Helmovou a 

Sparksem (Cséfalvay, Traubner, 1996). Autoři popisují časté úspěchy v terapii u 

osob s intaktní pravou hemisférou, u kterých je zachováno porozumění a schopnost 

reprodukovat melodické písňové vzory. Cséfalvay a Traubner (1996) zmiňují práci 

Sparks a Decka (1986), kteří popisují tzv. vhodné a nevhodné kandidáty pro 

terapii15.  

Program terapie se skládá ze tří na sebe navazujících úrovní, během kterých 

pacient pracuje s určitým větným sdělením, při uţití melodické struktury věty a 

doprovodného rytmického pohybu. V první a druhé úrovni terapie jde o intonaci 

frekventovaných vět, které jsou zároveň pro afatika dobře odezíratelné a jednoduché. 

Helm-Estabrooksová (1991, in Cséfalvay, Traubner, 1996) doporučuje začít 

s trojslabičnými větami. Pro lepší aktualizaci slov terapeut vyuţívá, kromě vyřčených 

či napsaných vět, obrázky nebo fotografie předmětŧ či výstiţnou ilustraci intonované 

věty. Během třetí úrovně terapie dochází k nácviku komplexnějších celkŧ a ke změně 

v charakteru intonace – intonace věty se co nejvíce podobá intonaci hovorové řeči.  

V souvislosti s touto terapií v praxi často dochází k zaměňování MIT 

s vyuţíváním techniky zpívání v rámci terapeutických setkání. Během běţného 

zpívání terapeut pracuje s pacientovi známými texty písní, terapie je zaměřena na 

společné uvolnění a naladění se, dŧleţitá je také motivace a vztah pacienta ke zpěvu 

a hudbě obecně. Narozdíl od toho technika MIT pouţívá intonaci jako prostředek 

k upevnění konkrétních frází a naučení se určitého řečového vzorce.  

Intervenční techniky při perseveraci afatiků , terapie TAP 

Perseverace patří mezi jeden z nejčastějších symptomŧ u pacientŧ z afázií 

(viz  kapitola 2.2 Symptomatologie). Během techniky zaměřené na tento symptom se 

terapeut snaţí soustředit pozornost afatika na tento symptom a společně nacvičují 

strategie, pomocí kterých je pacient schopný perseverace vědomě kontrolovat 

                                                 
15

 Czéfalvay a Traubner (1996, str. 157) mezi vhodné kandidáty řadí pacienty s jednostranným 
poškozením mozku, s lézí v přední oblasti frontálního laloku (Brocově oblasti), dále jsou to pacienti 
s nonfluentní afázií, s narušenou artikulací ve spontánní řečové produkci, s poruchami pojmenování či 
s řečovými automatismy. Mezi nevhodné kandidáty autoři řadí skupiny afatikŧ s oboustranným 
poškozením mozku (lokalizovanou ve Wernickeho oblasti). Méně účinná aplikace MIT bude také u 
pacientŧ s fluentní afázií a s těţkými poruchami porozumění řeči.  
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(Cséfalvay, Traubner, 1996). Mezi nejrozšířenější strategie patří postup Treatment 

of Aphasic Perseveration (TAP), který rozpracovali Helm-Estabrooksová, 

Emeryová, Albert (1987).  

Technika TAP je určena pro afatiky, u kterých se při stimulaci pojmenování 

manifestují perseverace středně těţkého a těţkého stupně. K určení stupně 

perseverace autoři pouţívají základní sémantické kategorie zahrnuté v rámci 

diagnostiky v Boston Naming Test, jako jsou pojmenování předmětŧ, písmen, 

geometrických tvarŧ, činností, číslic, barev a částí těla.  

Během terapie postupujeme od stimulace oblastí, ve kterých má afatik 

nejmenší počet perseverací a je tedy nejúspěšnější, k oblastem obtíţnějším. 

V programu TAP terapeut pouţívá reálné předměty nebo výstiţné ilustrace 

předmětŧ, činností, geometrických tvarŧ a podobně. Základem terapie TAP jsou 

podobné principy jako v postupu, který vypracovala Cvetková (1988) pro redukci 

perseverací při eferentní motorické afázii. (Cséfalvay, Traubner, 1996.) 

Využití kresby v terapie afázie, terapie BBA 

Kresba, jako jeden z prostředkŧ vyjadřování, je často zařazována do terapie 

osob s afázií nebo jsou její principy vyuţívány zcela intuitivně. Odborné práce 

zabývající se systematickým vyuţitím kresby v terapii afázie popisují pouţití terapie u 

pacientŧ s těţkým stupněm afázie, především s výrazným narušením řeči. Hel-

Estabrooksová (1987, in Cséfalvay, 2007) popisuje realizaci nácviku kresby u 

pacientŧ s poškozením levé hemisféry, u kterých je kresba sice zjednodušená a bez 

detailŧ, ale s dobře rozpoznatelnou konfigurací a formou. Principem terapie je ve 

většině případŧ systematický nácvik pouţívání kresby, jako plnohodnotného zpŧsobu 

vyjadřování. Nácvik kresby je zmiňován v případě individuální i skupinové intervence. 

(Cséfalvay, 2007.)  

Rozšířeným terapeutickým programem, který pracuje s kresbou jako 

terapeutickým prostředkem, je tzv. Back to the Drawing Board (BBA). Principy 

programu popisují Helm-Estabrooksová a Albert (1991, in Cséfalvay, Traubner, 

1996). Autoři vycházejí z předpokladu, ţe obrázky s určitým emočním nábojem 

(kreslené vtipy) mohou i pacienta s těţkým stupněm afázie povzbudit k určité 

komunikační aktivitě. Terapeut pouţívá sérii jednoduše znázorněných vtipŧ, úkolem 

pacienta je obrázky si zapamatovat a později graficky vyjádřit pointu vtipu. Cílem této 
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terapie je aktivace pouţívání tohoto zpŧsobu komunikace v kaţdodenních ţivotních 

situacích.  

Fonematicko-vizuální stimulační metoda 

Stimulační program s vyuţitím foneticko-vizuální metody popisuje Neubauer 

(2007, str. 149) jako techniku, která je určena pro osoby s velmi závaţnými projevy 

afázie. Technika je pouţívána u osob s těţkými globálními či smíšenými afáziemi 

v postakutním období po vzniku poruchy a těţkými motorickými afáziemi 

s koexistující těţkou přetrvávající orální dyspraxií.  Tato terapie je určena pro 

pacienty, u kterých není moţné pouţít jiné stimulační techniky jako například MIT. 

Cílem terapie je stimulace pacienta v oblasti hlásek a snaha naučit pacienta s afázií 

určité stabilní reakci na obrazové stimuly a slovní a větné tvary s označením ústních 

obrázkŧ. V první fázi terapie se pacient učí pojmenovat hlásky. Podle moţností 

klienta terapie začíná od nastavení mluvidel, přes uţití grafického obrazu hlásky aţ 

k spontánnímu pojmenování. V druhé fázi terapie pacient obnovuje slovní a větné 

tvary, při jejichţ produkci je kladen dŧraz na dodrţování počtu slabik a slov ve větě, 

nejde tedy o přesnou artikulaci hlásek.  

Rŧzné odborné publikace popisují další terapeutické postupy, které lze v rámci 

terapie afázie realizovat. Pouţívání těchto přístupŧ souvisí s jejich konkrétním 

vyuţitím a rozšířeností dané terapeutické techniky mezi odbornou společnost. 

Jedním z těchto postupŧ je např. terapie zaloţená na vysoce automatizovaných 

formách řeči (VAF). Lezáková (in Cséfalvay, 2007, str. 59) verbální automatismy 

popisuje jako materiál mechanicky naučený v dětství a často během ţivota 

pouţívaný, jako přesné reakce bez myšlení a bez námahy – jako automatismus 

Autorka mezi ně řadí abecedu, číselné série, dny v týdnu, měsíce v roce, roční 

období, slogany, dlouhé praktické fráze. Tyto automatizované formy jsou vyuţívány 

v rámci terapie a slouţí ke stimulaci produkce slov a následného adekvátního 

pojmenování. 

Dalším terapeutickým principem jsou neurolingvistické přístupy k terapii 

afázie na úrovni vět. V rámci této terapie pracujeme s pacienty, u kterých jsou 

procesy na úrovni slova relativně intaktní, ale mají problémy s porozuměním a 

produkcí větších celkŧ. U těchto pacientŧ bývá přítomen společný symptom, 

označován jako agramatismus. Prŧběh tohoto terapeutického přístupu podrobněji 
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popisuje Cséfalvay (2007). Další názory přináší práce Goodlase (1997) nebo Van de 

Sandt-Koendermana a Bonta (1998).  

U pacientŧ s těţkou formou afázie jsou kromě jiţ uvedených technik 

pouţívány i metody alternativní a augmentativní komunikace (AAK). Tyto techniky 

se pokouší kompenzovat (po určitou dobu nebo trvale) projevy poruchy u osob se 

závaţnými expresivními komunikačními poruchami (Laudová, in Škodová, 2007). 

Cílem terapie je umoţnit pacientŧm v co největším rozsahu účinně se dorozumívat a 

reagovat na podněty ve svém okolí. U osob s afázií se setkáváme s rŧznými formami 

AAK, často pouţívané jsou například komunikační tabulky, fotografie.  

Popis principu skupinové terapie jsme uvedli v předchozí části. V rámci 

terapeutických přístupŧ zmiňujeme některé techniky, které jsou v této formě terapie 

často vyuţívány. V rámci setkávání afatikŧ ve skupině vyuţíváme kromě výše 

uvedených technik také prostředky, které nejsou přímo k terapii určeny, jejich 

pouţívání má ale kladný vliv na prŧběh terapie. Cséfalvay (2005, str. 232-233) 

popisuje tyto: hraní rolí a simulace reálných situací, památníky, techniky stimulující 

formulaci názoru a řešení konkrétních problémŧ, rŧzné společenské hry. V rámci 

terapie ve skupině se Neubauer (2007) zaměřuje na význam skupiny 

v psychoterapeutické intervenci. 
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3. Terapeutické materiály  

3.1 Vymezení pojmu a klasifikace 

Materiál neboli pomŧcku pouţívanou k terapii osob s narušenou komunikační 

schopností chápeme jako prostředek k dosaţení cíle terapie. Konkrétní pomŧcky si 

kaţdý terapeut volí např. podle druhu narušení komunikační schopnosti, věku klienta, 

rozsahu postiţení (Vítková, 2004). Chápeme-li terapii narušené komunikační 

schopnosti jako proces reedukační a výchovný, jak jsme popsali dříve (viz kap. 3.1. 

Terapie narušené komunikační schopnosti), mŧţeme k definici pomŧcky pouţívané 

v rámci terapie přistupovat ve smyslu didaktickém nebo učebním.  

Hapala (1963, str. 23) říká, ţe učební pomŧcka je v materiálním smyslu slova 

předmět, který je pouţívaný ve vyučování a který určitým zpŧsobem reprezentuje 

vyučovaný jev nebo činnost.  

Jinou definici předkládá Maňák (1995, str. 50), kdyţ říká, ţe učební pomŧcky 

zahrnují všechny materiální předměty, které se bezprostředně pouţívají ve výchovně 

vzdělávacím procesu k hlubšímu osvojení vědomostí a dovedností.  

Utřídění pomŧcek do určitého systému je spojeno s hledisky, podle kterých 

pomŧcky dělíme, tato hlediska vymezuje autor, který dělení sestavuje. Hapala (1963) 

popisuje zpŧsob dělení například podle materiálu, obsahu, formy a dalších. Hapala 

dále uvádí konkrétní návrh roztřídění pomŧcek, které dělí na pomŧcky – zrakové, 

sluchové, hmatové a literární. Maňák (1995) a Šimoník (2003) učební pomŧcky 

dělí do určitých skupin, které uvádíme v následujícím přehledu, jednotlivé kategorie 

jsou doplněny moţnými příklady:  

- skutečné předměty, přírodniny, preparáty, výrobky, 

- modely, 

- zobrazení (obrazy a nákresy, obrazové soubory, fotografie, schémata), 

- nosiče statických obrazů (folie pro zpětný projektor, diapozitivy), 

- nosiče dynamických obrazů a zvuku (video, CD, DVD), 

- zvukové pomůcky (hudební nástroje, CD), 

- dotykové pomůcky (reliéfové obrazy, texty slepeckého písma), 

- nosiče počítačových programů (CD, DVD), 

- literární pomůcky (učebnice, sbírky úloh, slovníky, knihy, texty). 

Maňák (1995, str. 50-51) a Šimoník (2003, str. 80-81) 
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Mezi další zpŧsob rozdělení mŧţeme také zařadit skutečnost, jestli je 

pomŧcka přímo určena k učení, nebo si ji pedagog k učení vybral, dále také jestli 

byla pomŧcka vyrobena odbornou firmou a pedagogem zakoupena nebo si ji 

pedagog vyrobil sám. Souhrnně mŧţeme říct, ţe kaţdá pomŧcka musí splňovat 

určité poţadavky a mít určité vlastnosti. Hapala (1963, str. 53) říká, ţe pokud učební 

pomŧcka nemá určité základní vlastnosti, ztrácí svoje opodstatnění, stává se 

zbytečnou a nepotřebnou.  

3.2 Vlastnosti pomůcky 

Šimoník (2003, str. 80) říká, ţe dobrá učební pomŧcka má pravdivě odráţet 

skutečnost, měla by být zajímavá, poutavá a bezpečná. K dalším vlastnostem řadí 

přiměřenost věku, ţákŧm, estetický vzhled pomŧcky a jednoduchost. Tento 

jednoduchý výčet vlastností pomŧcky je sice přehledný, ale v některých ohledech 

příliš zjednodušený. Podrobněji se této problematice věnuje Hapala (1963) ve své 

publikaci Učebné pomộcky, systém a zásady ich používania. Autor vlastnosti učební 

pomŧcky dělí podle tří pedagogických hledisek, zásad: didaktického, technického a 

ekonomického.  

1. Didaktické zásady 

- vědecká a odborná správnost 

- názornost 

- přiměřenost 

- kolektivnost 

- estetická a umělecká hodnota 

- zajímavost 

- potřebnost 

- účelnost 

2. Technické zásady 

- technická vyspělost 

- přiměřená konstrukce (technická vyspělost, jednoduchost, přiměřená 

velikost, lehkost, levnost, pevnost a trvalost) 

- bezpečnost proti úrazŧm 

- hygieničnost 

- materiálová vhodnost 
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3. Ekonomické zásady 

- hospodárnost 

- cenová přiměřenost 

Šifferová (2006) ve své diplomové práci uvádí srovnání těchto zásad podle 

Hapaly se zásadami dle Krejčířové (1997) a Valenty (1997, 2003, in Šifferová, str. 

25), kteří popisují čtyři zásady pro didaktické pomŧcky: zásadu názornosti, 

systematičnosti, trvalosti a přiměřenosti. V souvislosti s výčtem zásad, které by 

učební pomŧcka měla splňovat, se zabýváme otázkou, zda je ve všech případech 

moţné zachovat všechny popsané vlastnosti. Hapala (1963) říká, ţe při zachovávání 

vlastností učební pomŧcky zajišťujeme, aby pomŧcka především odpovídala úloze, 

kterou má splňovat a aby byly všechny poţadavky v souladu, zároveň se 

nevylučovaly, ale podporovaly.  

3.3. Tvorba pomůcky 

Často se setkáváme se situací, kdy nejsou dostupné materiály pro vyučování 

či terapii dostatečné. Pedagog, terapeut si pomŧcky celé vytváří nebo upravuje ty, 

jejichţ pŧvodní vyuţití bylo určeno k jiným účelŧm. Podobná situace nastává 

v případě, kdy je vytvářena nová pomŧcka pro vyuţití a distribuci mezi širokou 

veřejnost. Obecně mŧţeme říct, ţe pro vytvoření nové pomŧcky ve všech těchto 

případech musí platit určité zásady. Tyto zásady povaţujeme za totoţné s  

vlastnostmi vyjmenovanými v předchozí kapitole. Pedagog či jiný odborný pracovník 

sleduje didaktické, technické i ekonomické hledisko (zásady) a zajišťuje jejich 

vzájemné provázání.  

V souvislosti s dodrţením všech zmíněných zásad dále zdŧrazňujeme 

sledování cíle, který má pomŧcka splňovat. Jistý rozdíl zaznamenáváme v případě, 

ţe pomŧcku vytváří odborný tým a v situaci, kdy pomŧcka vzniká pedagogem pro 

konkrétní vyuţití při vyučování nebo terapeutickém setkání. Obě tyto situace mohou 

mít společné i rozdílné podmínky realizace. Řadíme mezi ně například zkušenosti 

autora pomŧcky, dobu přípravy, finance, kreativitu a další. Ve všech těchto případech 

se však osvědčuje dodrţení určitého postupu, který Maňák (1995) řadí do čtyř krokŧ: 

1. koncepce, 2. analýza, 3. projekt a 4. realizace.  

Koncepce pomůcky je spojována s určitým nápadem, myšlenkou, která 

mŧţe vycházet z potřeb a cílŧ dané výuky či terapie. Po vytvoření návrhu dochází 
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k analýze a kontrole, zda pomŧcka dodrţuje všechny potřebné zásady a jestli 

sleduje cíl, který byl pro učební pomŧcku vytvořen. V projektové fázi se zabýváme 

promýšlením předchozí koncepce z hlediska metodického, technického a 

technologického, pŧvodní myšlenka se konkretizuje a objektivizuje. Realizační fáze 

zahrnuje výrobu pomŧcky a její praktické ověření. 

Popsaný postup předkládá základní fáze, kterými při přípravě pomŧcky 

procházíme. Při podrobnějším zkoumání by bylo moţné sledovat jednotlivé fáze 

konkrétněji a podrobně rozpracovat jednotlivé části přípravy. V některých případech 

výroby učební pomŧcky se fáze postupu mohou opakovat a zároveň prostupovat. 

3.4 Logopedické pomůcky 

Pouţití pomŧcek a terapeutických materiálŧ je v rámci komplexní logopedické 

péče její nutností (Neubauer, 2001). Téma pomŧcek pouţívaných v logopedii je 

samo o sobě velmi široké. Pro charakter této práce však povaţujeme za dŧleţité 

představit jejich základní klasifikaci, funkci, kterou splňují a faktory, které výběr 

pomŧcky ovlivňují. 

V rámci tématu logopedických pomŧcek se setkáváme s popisem vybavení 

logopedického pracoviště (Sovák, 1984; Neubauer, 2001) jako místa, kde 

logopedická intervence probíhá, a s obecným výčtem pomŧcek pouţívaných 

v logopedii (Vitásková, 2005; Vítková 2004). Rádi bychom zdŧraznili, ţe v koncepci 

terapie u dospělých osob s afázií často dochází k rozdílnostem v prostředí, kde 

terapie probíhá. Vybavenost terapeutického prostředí je podstatnou součástí terapie, 

zároveň však povaţujeme za dŧleţité přistupovat ke klasifikaci pomŧcek v širším 

kontextu a umoţnit tak jejich pouţívání mimo běţné prostředí logopedické 

ambulance. Systematické dělení pomŧcek pouţívaných v logopedii uvádí Sovák 

(1984), z nich dále vychází Lechta (1990), později Neubauer (2001) uvádí rozdílné 

dělení. Srovnání těchto klasifikací uvádíme v tabulce č. 5: 

Tab. č. 5 Srovnání klasifikace logopedických pomůcek 

Sovák (1989) Lechta (1990) Neubauer (2001) 

stimulační stimulační diagnostické 

motivační motivační pomŧcky pro vícemodální zpětnou vazbu 
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didaktické didaktické specializované počítačové programy 

derivační derivační pomŧcky pro záznam a reprodukci zvuku, 

videozáznam 

podpŧrné podpŧrné  stimulační pomŧcky 

názorné názorné relaxační pomŧcky 

registrační registrační kompenzační pomŧcky 

 víceúčelové Pomŧcky pro alternativní a augmentativní 

komunikaci 

 diagnostické  

Zdroj:   

 LECHTA, V., Logopedické repetitorium, Bratislava: SPN, 1990, str. 59.  
 NEUBAUER, K., Logopedie, Hradec Králové: GAUDEAMUS, 2001, str. 35-37.  
 SOVÁK, M., Logopedie předškolního věku, Praha: SPN, 1989, str. 110.  

Při porovnání klasifikace logopedických pomŧcek podle autorŧ zmíněných 

v tabulce a klasifikace učebních pomŧcek, jak jsme je uvedli v kapitole 4.1 Vymezení 

pojmu a klasifikace, sledujeme rozdílnost v hlediscích, podle kterých je klasifikace 

provedena. Učební pomŧcky v předchozí kapitole jsou děleny spíše podle formy, 

v jaké se vyskytují, zatímco logopedické pomŧcky v tabulce č. 5 jsou rozděleni podle 

jejich funkce. Přínos v obou těchto klasifikacích vidíme ve větší variabilitě v přístupu 

ke zmíněným pomŧckám, která je dŧleţitá pro jejich rozlišování. Termíny, které obě 

tato rozdělení uvádějí, dále pouţíváme při klasifikaci pomŧcek pro terapii afázie.  

Obecné funkce a vlastnosti, které mají logopedické pomŧcky splňovat, 

povaţujeme za totoţné s vlastnostmi popsanými v kapitole 4.2 Vlastnosti pomůcky. 

Vzhledem ke specializaci oboru se však také zabýváme specifickou funkcí těchto 

pomŧcek v logopedickém kontextu. Lechta (1990) popisuje tři tyto funkce, které jsou 

v rámci jednotlivých pomŧcek zastoupeny v rŧzném rozsahu: 

1. Kompenzační činitel – pomŧcky pomáhající v případě, kdy pacient není 

schopen vyvinout určitou schopnost pro odstranění chyby či poruchy; tyto 

pomŧcky danou schopnost nahrazují (př. logopedické sondy). 

2. Motivační činitel – pomŧcky zvyšující motivaci k práci. 

3. Urychlující prostředek – pomŧcky, které zvyšují efektivnost logopedické 

intervence. 
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V závislosti na individuálním terapeutickém plánu a výběru terapeutického 

přístupu následuje i výběr konkrétních pomŧcek. Tento výběr je provázen několika 

ovlivňujícími faktory. Jako příklad uvádíme ty, které popisuje Vitásková (2005): věk 

klienta, typ a stupeň narušené komunikační schopnosti, přítomnost či absence 

přidruženého postižení, dosavadní zkušenosti terapeuta, ekonomický faktor. 

V současné logopedické praxi v českém prostředí neexistuje příručka či přehled, 

který by obsahoval aktuální seznam dostupných pomŧcek. Dílčí přehledy nalézáme 

v katalozích jednotlivých firem nebo na internetových stránkách logopedických 

pracovišť. Zajímavými publikacemi zabývajícími se tématem logopedické pomŧcky 

obecně a následně výběrem pomŧcky pro konkrétního tímto tématem jsou například 

některé diplomové práce (Šifferová, 2006; Urbancová, 2007) nebo odborné články 

(Šlapáková, Housarová, 2000). 

3.5 Logopedické pomůcky v terapii afázie 

Vzhledem k širokému pojetí problematiky terapie afázie se setkáváme s velmi 

širokou skupinou pomŧcek, které jsou v rámci této terapie pouţívány. Bohuţel ani 

v této oblasti nepřináší česká odborná logopedická veřejnost přehled nebo publikaci, 

do které by bylo moţné nahlédnout a pomŧcku si podle zvolených faktorŧ vybrat. 

V této části práce pomŧcky pro terapii u osob s afázií klasifikujeme a vytváříme 

přehled materiálŧ, které terapeut pouţívá.  

Klasifikaci pomŧcek pro terapii u osob s afázií předkládá ve své publikaci 

Afasie a reedukace řeči Kiml (1969, str. 213): 

1. předměty denní potřeby u lŧţka nemocného, 

2. hračky, stavebnice, miniaturní modely, 

3. obrázkové materiály (slovníky, soubory obrázkŧ – z rŧzných oblastí, 

situační obrázky, katalogy, časopisy, knihy, leporela), 

4. ţivá abeceda (obrázek a počáteční písmeno pojmenování předmětu, 

5. písmena a slabiky (určené k procvičování slabik, slov, vět), 

6. číslovky a čísla, 

7. slabikář, 

8. čítanka, 

9. říkadla, 

10. zpěvník, 

11. zrcadlo, jazyková lopatka, logopedická sonda, 



 48 

12. magnetofon, 

13. záznamový sešit. 

V současnosti k tomuto výčtu přibývají vyspělé elektronické pomŧcky, které 

afatikovi pomáhají v komunikaci s okolím, a specializované počítačové programy. 

V rámci této práce dělíme pomŧcky pouţívané v terapii u osob s afázií podle 

některých kategorií, jak je uvádí Kiml (1969), zároveň některé skupiny slučujeme či 

přidáváme. Pomŧcky v některých skupinách dělíme na tištěné materiály a tzv. 

materiály multimediální. Základní termíny, které při dělení pomŧcek pro afatiky 

pouţíváme, jsou:  

1. přirozený materiál 

- předměty nebo i situace, které se v denním ţivotě afatika objevují a jejich 

 pouţívání a proţívání je kaţdodenně součástí terapie, 

2. obecné logopedické pomůcky 

- materiál a pomŧcky, které logoped obecně při terapii narušené komunikační 

 schopnosti pouţívá, 

3. nespecializované materiály 

- obsáhlá skupina, do které řadíme materiály, které k terapii afázie nebyly 

přímo určeny, ale terapeuti je často vyuţívají, 

4. specializované materiály 

 - materiály přímo určené k terapii narušené komunikační schopnosti a 

 k terapii afázie. 

Tab. č. 6 Přehled materiálů používaných v terapii afázie 

 Tištěné materiály a předměty Multimediální materiály 

1. Přirozený materiál Př. vybavení pokoje pacienta, 

oblečení kolemjdoucích lidí  

Př. vysílání zpráv rozhlasových 

a televizních zpráv 

2. Obecné logopedické 

pomůcky 

Př. záznamový arch – záznam 

terapeutického setkání, 

individuální terapeutický plány, 

zrcadlo, logopedická sonda 

Př. Zvuková nahrávka 

terapeutického setkání, 

videonahrávka 

3. Nespecializované materiály Př. časopisy, knihy, jízdní řády, 

mapy, fotoalba, památníky, hry 

pro jednotlivce, společenské 

Př. rozhlasové a televizní 

pořady, internet, rŧzné 

počítačové programy a hry 
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hry, učebnice pro výuku 

českého jazyka pro cizince, 

materiály pro skupinovou 

terapii, psychoterapeutické hry 

a programy  

4. Specializované 

materiály 

NKS Př. Obrázkové slovníky pro děti 

se sluchovým postiţením, 

některé materiály pro reedukaci 

řeči u dětí, pomŧcky pouţívané 

při alternativní a augmentativní 

komunikaci 

Př. Počítačové programy pro 

rozvoj komunikace, 

komunikátory, globální slabikář, 

počítačové pomŧcky  

Afázie Př. Portfolium, obrázkové 

slovníky pro afatiky, textové 

cvičebnice pro afatiky  

Př. Počítačové programy pro 

afatiky, počítačové obrázkové 

slovníky  

Pomŧcky uvedené v tabulce č. 6 nejsou kompletním výčtem materiálŧ, které 

lze v terapii afázie pouţívat, předkládáme zde obecný přehled o moţnostech terapie 

a uvádíme příklady materiálŧ, které lze do dané skupiny zařadit. 
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4. Tvorba stimulačního materiálu 

4.1 Cíl práce 

Cílem praktické části této diplomové práce je vytvoření návrhu stimulačního 

materiálu pro osoby s afázií nezávisle na konkrétním typu afázie ani na stupni 

narušené komunikační schopnosti. Stimulační materiál je určen pro osoby s afázií, 

jejich blízké osoby a pro odborné pracovníky z oblasti afaziologie.  

4.1.1 Dílčí cíle 

Mezi dílčí cíle této práce řadíme: 

- prŧzkumné šetření pouţívaných terapeutických materiálŧ na 

vybraném území České republiky a Spojeného království Velké 

Británie a Severního Irska (dále jen Velká Británie), 

- stanovení podmínek pro vytvoření stimulačního materiálu, 

- vytvoření návrhu stimulačního materiálu pro terapii osob s afázií, 

- zhodnocení vytvořeného materiálu z hlediska pravidel pro vytváření 

učebních pomŧcek a zhodnocení předem zvolených podmínek. 

4.3 Použité metody, techniky, postupy 

Součástí přípravné fáze výzkumné části této diplomové práce bylo kvalitativní 

šetření a porovnání vybraných terapeutických materiálŧ. Pro získání potřebných 

informací jsme zvolili metodu pozorování, rozhovoru, dotazníku a také studium a 

analýzu dokumentŧ.  

Volní i záměrné pozorování bylo nejčastěji realizováno v prostředí 

logopedických pracovišť, během kaţdodenní práce logopedického pracovníka, 

v prŧběhu odborných porad týmu a během terapeutických setkání s klienty a jejich 

rodinami. Dále se jednalo o pozorování ţivota studentŧ a pracovníkŧ v akademickém 

prostředí. Metoda rozhovoru byla pouţita při zjišťování informací od logopedických 

pracovníkŧ, odborných akademických pracovníkŧ, osob s afázií a dalších lidí, kteří se 

ve zvoleném prostředí pohybují. V rámci prŧzkumného šetření byla zařazena 

především metoda částečně standardizovaného rozhovoru. Pro doplnění dílčích 

informací od osob více vzdálených byla pouţita metoda dotazníku. Jednou z často 

pouţívaných metod výzkumu bylo studium a analýza nejrŧznějších dokumentŧ.  
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4.2 Harmonogram výzkumu 

Praktická část této práce byla realizována od ledna do listopadu roku 2009. 

Součástí výzkumu byly prŧzkumné, realizační a vyhodnocovací práce. Harmonogram 

výzkumu probíhal podle předem vytvořeného plánu s malými změnami zpŧsobenými 

organizačními a časovými okolnostmi. Časový harmonogram uvádíme v tabulce č. 7. 

Tab. č. 7 Časový harmonogram praktické části  

Přípravná fáze 01/09 – 07/09 

Fáze realizace 08/09 – 09/09 

Fáze vyhodnocení 10/09 

4.2.1 Přípravná fáze 

Součástí přípravné fáze výzkumu bylo nejprve shromáţdění teoretických 

informací týkajících se zpracovávaného tématu. Dále bylo připraveno a realizováno 

prŧzkumné šetření tří zvolených okruhŧ pouţívání terapeutických materiálŧ. Časový 

harmonogram výzkum na území Velké Británie byl předem určen v závislosti na 

časových moţnostech během denního studia v Praze. Prŧzkumné šetření v Cardiffu 

bylo realizováno během odborné stáţe v rozsahu čtyř týdnŧ během studijního volna 

v únoru a červnu 2009. Informace z pracovišť v České republice byly shromaţďovány 

od března do července stejného roku. V další části přípravné fáze byly shromáţděné 

informace vyhodnoceny a byl vytvořen závěr prŧzkumného šetření.  

Přípravná fáze dále pokračovala pouţitím získaných výsledkŧ, byly stanoveny 

podmínky realizace projektu a byla vytvořena první koncepce. Stanovené podmínky i 

koncepce byly konzultovány s vedoucím práce a odbornými pracovníky. Na základě 

získaných informací byla provedena analýza konceptu a byl vytvořen konkrétní 

projekt. 

4.2.2 Fáze realizace 

V rámci realizační fáze byla připravena obsahová i formální stránka 

stimulačního materiály pro osoby s afázií. Součástí obsahové stránky byla volba 

charakteru materiálu, jednotlivých tématických oblastí, slov a konkrétních úkolŧ. 

Podle zvolených tématických oblastí a slov byly shromáţděny potřebné fotografické 

obrázky. Dále byly zvoleny konkrétní stimulační okruhy, na které je materiál zaměřen. 
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V rámci další fáze realizace bylo zvoleno formální a grafické rozvrţení vytvářené 

pomŧcky a konkrétní rozvrţení jednotlivých listŧ i celého materiálu. Na základě všech 

vytvořených návrhŧ byl celý projekt realizován. Vytváření pomŧcky probíhalo 

v domácím prostředí za odborného vedení konzultanta práce a mnohých konzultací 

s blízkými osobami. K vytvoření materiálu byly pouţity vlastní finanční zdroje. 

4.2.3 Fáze vyhodnocení 

Během vyhodnocovací fáze byla provedena analýza vytvořeného 

terapeutického materiálu. Zhodnocení bylo provedeno na základě předem 

stanovených podmínek realizace a podle obecných didaktických, technických a 

ekonomických hledisek učební pomŧcky. Během vyhodnocení byly vytvořeny další 

moţnosti pouţívání pomŧcky a návrhy dalšího zpracování.  
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5. Proces tvorby stimulačního materiálu 

5.1 Průzkumné šetření 

Cílem prŧzkumného šetření bylo porovnání tří zvolených okruhŧ pouţívání 

terapeutických materiálŧ pro osoby s afázií na území České republiky a Velké 

Británie, Walesu. Toto šetření si klade za cíl zmapování konkrétního vzorku pracovišť 

zabývajících se terapií u osob s afázií, jejich vzájemné porovnání podle předem 

zvolených oblastí a pouţití získaných informací pro vytvoření návrhu stimulační 

pomŧcky pro osoby s afázií.  

5.1.1 Charakteristika souboru 

Prŧzkumné šetření proběhlo na vybraném území České republiky, v Praze a 

Brně a na území Velké Británie, Walesu, v Cardiffu. Pro realizaci prŧzkumného 

šetření jsme vybrali čtyři okruhy pouţívání terapeutických materiálŧ pro osoby 

s afázií. Tyto okruhy jsme pojmenovali: 

1. akademické prostředí,  

2. veřejně dostupné materiály, 

3. ambulantní a stacionární péče, 

4. domácí péče. 

V rámci prvního okruhu jsme se zabývali terapeutickými materiály, se kterými 

pracují studenti univerzitních oborŧ logopedie a pomŧckami, které jsou jim během 

studia k dispozici. Druhá skupina popisuje terapeutické materiály, které jsou běţně 

dostupné veřejnosti. Třetí skupina sledovala pouţívání terapeutických materiálŧ mezi 

odborníky pracujícími ve zdravotnických zařízeních nabízejících ambulantní i 

stacionární péči. Čtvrtým okruhem byly terapeutické materiály pouţívané v tzv. 

domácí péči16. V rámci tohoto přístupu terapie probíhá v prostředí, ve kterém se 

klient běţně pohybuje. Nejčastěji se jedná o domácí prostředí, v některých případech 

terapeut dojíţdí za klientem do zdravotnického zařízení nebo zařízení sociálních 

sluţeb, ve kterém je klient umístěn. 

                                                 
16

 Odborné sluţby v oblasti domácí péče jsou na území České republiky poskytovány dle vládního 
usnesení č. 493/93 Národní plán opatření pro snížení negativních důsledků zdravotního postižení. 
Dostupného na stránkách Národní rady osob se zdravotním postiţením ČR: NRPZ 
http://www.nrzp.cz/. Informační a poradenský servis v tomto oboru zajišťuje Národní centrum domácí 
péče České republiky, http://www.domaci-pece.info/. 

http://www.nrzp.cz/
http://www.domaci-pece.info/
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Pracoviště v Praze byla vybrána na základě informací získaných během 

odborných praxí v rámci studia logopedie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy 

v Praze. Prŧzkum byl realizován v období od ledna do července 2009. V rámci první 

skupiny šetření probíhalo na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (PedF 

UK), na Katedře speciální pedagogiky a v univerzitních knihovnách. Veřejně 

dostupné materiály byly sledovány ve veřejných knihovnách, knihkupectvích, 

prodejnách odborné literatury a na internetu. Do skupiny ambulantní a stacionární 

péče bylo vybráno pracoviště Foniatrické kliniky v Ţitné ulici na Praze 2. Výzkum 

okruhu domácí péče proběhl v Občanském sdruţení LOGO, ulice Vsetínská, Brno a 

na Karlově náměstí, v Praze 2.  

Výzkum vybraných pracovišť na území Velké Británie byl realizován během 

odborné stáţe v první polovině roku 2009. Prŧzkumné šetření akademického 

prostředí bylo uskutečněno na University of Wales Institute, Cardiff (UWIC), Cardiff 

School of Health Sciences a za odborné podpory pracovníkŧ Centre for Speech and 

Language Therapy. Prŧzkumné šetření probíhalo v knihovně UWIC, ve 

studijní kartotéce materiálŧ, v počítačové laboratoři a na základě dokumentŧ 

poskytnutých pracovníky Centra. Šetření bylo realizováno také prostřednictvím 

rozhovorŧ s akademickými pracovníky a studenty. Informace z okruhu veřejně 

dostupných materiálŧ byly získány během šetření na UWIC, během setkání s dalšími 

odbornými pracovníky a také pomocí internetu. Velkým přínosem pro výzkum v této 

oblasti bylo setkání s odborníky The Stroke Association, kteří se věnují práci 

s osobami po cévních mozkových příhodách, a s logopedickými pracovníky Cardiff 

and Vale NHS Trust. Jako pracoviště reprezentující ambulantní a stacionární péči 

bylo zvoleno rehabilitační oddělení West Wing Hospital, Cardiff. Šetření okruhu 

domácí péče proběhlo v rámci programu Reablement, se sídlem v Rookwood 

hospital, Cardiff. 

V rámci přípravy, realizace a vyhodnocení prŧzkumného šetření jsme si byli 

vědomi rozdílnosti zvolených územních oblastí výzkumu. Porovnání České republiky 

a Velké Británie bez dŧrazu na základní reálie povaţujeme za nerelevantní. 

V souvislosti s charakterem šetření vidíme rozdíl mezi oběma zeměmi především 

v počtu obyvatel, a tedy i počtu osob s afázií, jak v případě celého státu, tak při 

srovnání zvolených měst. Další rozdíl sledujeme například v historii jednotlivých 

státních celkŧ a s tím spojený vývoj terapie u osob s afázií. Dŧraz klademe také na 
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ekonomické zázemí obyvatel státu a jejich sociální vyspělost. Vzhledem k uvedeným 

rozdílŧm a dalším existujícím faktorŧm chceme zdŧraznit, ţe toto šetření bylo 

uskutečněno za účelem získat povědomí o terapeutických materiálech v českém i 

britském prostředí a jejich studiem získat informace pro vytvoření vlastního návrhu 

stimulační pomŧcky pro terapii osob s afázií. 

5.1.2 Oblasti průzkumu 

V rámci prŧzkumného šetření byly určeny oblasti, které na vybraných 

pracovištích porovnáváme. I kdyţ bylo pro prŧběh a výsledek šetření zásadní získat 

podrobnější informace o provozu pracoviště, zpŧsobu práce či zázemí, hlavním 

tématem porovnání byly pouţívané terapeutické materiály. Shromáţděné materiály 

byly sledovány podle předem zvolených kritérií. V případě některých okruhŧ jsou 

popsána všechna vyjmenovaná kritéria, u jiného okruhu jen vybraná část. Z dŧvodu 

zúţení zkoumané oblasti a shromáţdění konkrétnějších výsledkŧ pro následné 

zpracování, se v porovnání zabýváme především terapeutickými materiály určenými 

k individuální terapii. Mezi kritéria zkoumaná v rámci prŧzkumného šetření řadíme: 

- charakter materiálu (tištěné, multimediální), 

- materiály určené pro terapii afázie, jiné materiály, 

- dostupnost pomŧcky – cenová, místní; pro odborného pracovníka, pro 

klienta, 

- aktuálnost pomŧcky, aktualizace, 

- moţnost samostatného vyuţití, potřeba spolupráce odborníka, 

- výběr materiálu (zpŧsob inspirace). 

V následující kapitole kaţdý z popisovaných okruhŧ představujeme. V tabulce 

č. 8 porovnáváme dostupné terapeutické materiály podle jejich charakteristiky. 

Tabulka uvádí přehled rŧzných typŧ materiálŧ pouţívaných na jednotlivých 

pracovištích. Pokud je s touto pomŧckou na vybraném pracovišti pravidelně 

pracováno, je v tabulce označena písmenem A, pokud je materiál součástí 

pracoviště, ale pouţíván je jen občas, je označen písmeny A/N, další moţností je 

písmeno N, které označuje, ţe tento typ materiálu není na pracovišti pouţíván. 

Pomlčkou je označena kategorie, která nebyla v dané oblasti sledována.  
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5.1.3 Výsledky šetření 

1. Akademické prostředí 

Rozdílnost zázemí studia logopedie na PedF UK a  Cardiff School of Health 

Sciences je dána především v celkové koncepci studia logopedie na těchto 

pracovištích. V České republice je moţné logopedii studovat na pedagogických 

fakultách, narozdíl od situace ve Velké Británii, kde je tento typ studia součástí 

zdravotnických oborŧ. Praţská Katedra speciální pedagogiky vyučuje celé široké 

spektrum speciálně pedagogických oborŧ a logopedie je jedním z nich. Centre for 

Speech and Language Therapy v Cardiffu je odborným pracovištěm, zabývajícím se 

pouze vzděláváním studentŧ logopedie. Vzhledem k tomuto rozdílu je pochopitelné, 

ţe počet akademických pracovníkŧ z oboru logopedie je na pracovišti v Cardiffu 

vyšší neţ na Katedře speciální pedagogiky v Praze. V rámci přednášek o terapii 

afázie na PedF UK je student seznámen s terapeutickými materiály pouţívanými 

v praxi, některé z těchto materiálŧ si mŧţe vypŧjčit v Centrálním katalogu Univerzity 

Karlovy nebo od logopedŧ, se kterými se v rámci studia a odborných praxí setká. 

Povědomí o terapeutických materiálech je z velké části ponecháno na aktivitě 

studenta a jeho zájmu o tuto problematiku. Studenti logopedie na UWIC absolvují 

během studia specializované přednášky o materiálech pouţívaných v terapii afázie. 

Zvláštní přednáška je věnována pouţívání počítačŧ v terapii afázie a významu 

multimediálních pomŧcek pro komunikaci osob s narušenou komunikační schopností. 

V rámci odborných seminářŧ studenti podrobně rozebírají charakteristiku vybraných 

pomŧcek. Některé z nich jsou volně přístupné v univerzitní knihovně a především 

v kartotéce v prostorách Centre for Speech and Language Therapy17. Multimediální 

pomŧcky jsou v rámci studia dostupné v odborné učebně, Speech Science Labs.  

2. veřejně dostupné materiály 

Dostupnost terapeutických materiálŧ pro laickou veřejnost povaţujeme za 

zásadní poţadavek úspěšné terapie. Jednotlivé fáze onemocnění, kterými osoba 

s afázií prochází, jsou spojeny s narŧstající potřebou zapojení blízkých osob. Osoba 

afatikovi blízká se často dostává do role terapeuta, a proto má mít moţnost vyuţívat 

co nejvíce prostředkŧ pro dosaţení dobrých výsledkŧ. Na českém území se častěji 

                                                 
17

 Tato kartotéka obsahuje diagnostické a terapeutické materiály, video a audio nahrávky, praktické 
pomŧcky a vybrané odborné publikace ze všech logopedických oblastí. Studenti mají moţnost 
pŧjčovat si materiály domŧ.  
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setkáváme se situací, kdy je osoba afatikovi blízká postavena do role terapeuta 

z dŧvodu časové vytíţenosti odborných pracovníkŧ.  

Během prŧzkumného šetření českého a britského prostředí jsme zjistili, ţe 

prvním zdrojem informací pro laickou veřejnost jsou odborní pracovníci. Součástí 

terapeutických setkání je také předávání informací o dostupných materiálech. 

Konkrétním zdrojem informací jsou informační letáky, katalogy firem s materiály 

určenými pro terapii jak v tištěné formě, tak na internetu, dále jsou to informace 

specializovaných sdruţení pro osoby po cévních mozkových příhodách a kluby pro 

afatiky. V českém prostředí se častěji setkáváme s osobními doporučeními 

odborného pracovníka, který klientovi předává informace, které povaţuje za vhodné. 

Naopak v britském prostředí existuje strukturovaný systém státní zdravotnické 

organizace National Health Service (NHS), na území Cardiffu reprezentovaný Cardiff 

and Vale NHS Trust. V rámci tohoto systému osoba s afázií během jednotlivých fází 

onemocnění prochází odbornou péčí zdravotnických zařízení od hospitalizace 

v nemocnici aţ k formě domácí péče nebo péče v dlouhodobém rehabilitačním 

zařízení. Systém předávání informací o terapeutických materiálech dostupných pro 

osoby s afázií a jejich blízké je přímo navázán na péči jednotlivých sloţek systému 

státní zdravotnické péče. Cenová dostupnost terapeutických materiálŧ je na obou 

územích závislá na sociálním systému státu a ekonomických moţnostech klientovy 

rodiny. Problematické je především zajištění multimediálních pomŧcek, které bývají 

velmi drahé. Objednání a zakoupení pomŧcky je v dnešní době vzhledem 

k moţnostem internetu ve většině případŧ vyhovující. Mezi veřejně přístupnými 

materiály nalezneme tištěné i multimediální pomŧcky. Obecně mŧţeme říct, ţe výběr 

terapeutických materiálŧ mezi laickou veřejností záleţí především na doporučení 

odborných pracovníkŧ a informacích dostupných ve specializovaných prodejnách, 

v tisku a na internetu. Ve většině případŧ klienti a osoby jim blízké výběr pomŧcky, 

její aktuálnost a moţnosti vyuţití konzultují s odborným pracovníkem.  

3. ambulantní a stacionární péče 

Pouţívání terapeutických materiálŧ pro o osoby s afázií na úrovni ambulantní 

a stacionární péče na obou zvolených územích je z velké části srovnatelné. 

Terapeutická setkání na Foniatrické klinice v Ţitné ulici probíhají v pravidelných 

intervalech podle charakteru klientova onemocnění a moţností odborného 

pracovníka, většinou pak jedenkrát týdně po dobu tak dlouhou, jak je v případě 



 58 

konkrétního klienta potřebné. Rehabilitační oddělení West Wing Hospital v Cardiffu 

poskytuje kompletní odbornou péči, jejíţ součástí je i logopedická intervence. 

Pacienti procházejí většinou šestitýdenním rehabilitačním programem, během 

kterého klient absolvuje individuální i skupinovou terapii v rámci fyzioterapie, 

ergoterapie a logopedie. Dŧleţitou součástí programu jsou pravidelná setkávání 

odborných pracovníkŧ, klienta a blízkých osob. Po skončení pobytu na rehabilitační 

oddělení klient odchází do domácí péče nebo je přemístěn do zařízení dlouhodobé 

péče. Terapeutické materiály pouţívané na obou popisovaných pracovištích mají 

podobný charakter, rozdíly sledujeme především v širší dostupné nabídce na trhu ve 

Velké Británii. Mezi pouţívané materiály patří tištěné i multimediální pomŧcky pro 

osoby s afázií, zároveň také pomŧcky vyuţívané v terapii jiných oblastí narušené 

komunikační schopnosti. V případě britského území jsou tyto materiály většinou 

součástí vybavení pracoviště, zároveň si odborný pracovník do praxe přináší i své 

vlastní materiály a pomŧcky. Vybavení pracoviště je financováno z rozpočtu 

nadřízeného orgánu. Na českém území se častěji setkáváme s tím, ţe si logoped do 

praxe přináší většinu pomŧcek sám. Odborní pracovníci pouţívají sobě dobře známé 

materiály, zároveň se informují o nově dostupných technikách a vybaveních. Nové 

informace získávají na základně odborných konferencí, školení a rŧzných 

dostupných publikací a katalogŧ. V tomto ohledu zdŧrazňujeme větší počet materiálŧ 

z anglické jazykové oblasti, zároveň je tím také zajištěna jejich větší aktuálnost. 

Odborní pracovníci spolupracují s osobami klientovi blízkými a doporučují jim 

terapeutické materiály k procvičování s klientem.  

4. domácí péče 

V rámci terénní formy terapie, domácí péče, porovnáváme práci v Občanském 

sdruţení LOGO, realizované v Brně a v Praze, a pracovníkŧ programu Reablement, 

který je součástí Cardiff and Vale Intermediate Care Teams. Forma domácí 

logopedické péče není v České republice rozšířena dlouho. Občanské sdruţení 

LOGO tuto sluţbu nabízí od května 2009, sluţba tedy vznikla v prŧběhu našeho 

šetření. Tato forma péče byla jiţ dřív praktikována jako nabídka některých odborných 

sdruţení nebo v rámci odborné praxe studia logopedie. Individuální logopedická 

sezení Občanského sdruţení LOGO jsou realizována logopedem nebo logopedickým 

asistentem, většinou v rozsahu 1-2x týdně. Setkávání probíhá nejčastěji v domácím 

prostředí, v nemocnicích, domovech pro seniory a centrech lékařské péče. 



 59 

O nabídce domácí péče se klienti mohou dozvědět z webových stránek Občanského 

sdruţení, z informačních materiálŧ, časopisŧ a z informací poskytovaných 

zdravotnickými zařízeními a odbory sociální péče. Terénní sluţba v rámci programu 

Reablement v Cardiffu je návaznou sloţkou celkové koncepce péče o osoby s afázií. 

Informace o pracovištích, která tuto sluţbu nabízejí, klient získává v rámci ukončení 

terapie na předchozím zařízení. Terénní péče je klientŧm poskytována během 

šestitýdenního rehabilitačního programu, podle potřeby klienta většinou 1-2x týdně. 

V obou případech je odborná skupina zajišťující terénní sluţby sloţena 

z logopedického pracovníka, sociálního pracovníka a fyzioterapeuta, v případě 

programu Reablement je součástí skupiny dále ergoterapeut a dietolog. Mezi 

terapeutické materiály pouţívané v rámci terénní péče poskytované Občanským 

sdruţením LOGO patří především tištěné materiály a reálné předměty. Cenová 

dostupnost těchto materiálŧ je vzhledem k moţnostem kopírování vyhovující. Během 

programu Reablement pracovnicí většinou pouţívají předměty denní potřeby, které 

se vyskytují v místě terapie, pomáhají klientovi vytvořit vlastní portfolium a zaměřují 

se na sníţení komunikačních bariér mezi klientem a blízkými osobami. Protoţe je 

spolupráce klienta s nejbliţším okolím povaţována za jeden z hlavních cílŧ terénní 

péče, je její součástí také umoţnění vyuţívání terapeutických materiálŧ blízkými 

osobami. Vybavení logopedického pracovníka pro realizaci terénní terapie je 

zaloţeno na zázemí kmenového pracoviště. Obě porovnávaná pracoviště jsou 

součástí péče klinické logopedie. Odborní pracovníci tak mají moţnost vyuţívat i 

terapeutických materiálŧ z jiných logopedických oblastí.  

Tab. č. 8 Porovnání rozšířenosti terapeutických materiálů požívaných v terapii osob 

s afázií na vybraných pracovištích v České republice a Velké Británii.  

 PedF 
UK v 
Praze 

Centre, 
Cardiff 

ČR VB Žitná, 
Praha 

West Wing 
Hospital, 
Cardiff 

o.s. 
LOGO 

Reabl
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T
iš

tě
n

é
 m

a
te

ri
á

ly
 

obrázkové 
slovníky pro 
osoby s afázií 

A A A A A A A A 

souhrnné 
cvičebnice určené 
pro osoby s afázií 

A A A A A A A A/N 

cvičebnice určené 
pro osoby s afázií 
a stimulující 
jednotlivě určité 
oblasti NKS 

N A N A N A N A/N 
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cvičebnice určené 
pro jiné typy NKS 

A A A A A A A A/N 

cvičebnice 
zaměřené na 
stimulaci 
tématických 
oblastí 

N A N A N A N A/N 

situační 
obrázkové karty 

N A N A N A N A/N 

portfolium N N - - N A N A 

konkrétní 
předměty denní 
potřeby 

N N - - A/N A/N A A 

komunikační 
tabulka 

N A A A A/N A A A/N 

příručka pro 
osoby s afázií 

N A A A A A N A 

M
u

lt
im

e
d

iá
ln

í 
m

a
te

ri
á

ly
 

programy 
zaměřené na 
stimulaci 
jazykových 
oblastí 

N A A A A A N N 

obrázkové 
slovníky 

A A A A A A N N 

komunikační 
programy 

N A A A  A N N 

programy 
pracující 
s tématickými 
oblastmi   

N A A A A A N N 

Pomŧcka pro 
osoby s afázií 
fungující na 
základě 
internetové 
aplikace 

N A N A N N N N 

programy pro 
vytváření 
terapeutických 
materiálŧ 

N A N N N N N N 

Podle údajŧ shromáţděných během prŧzkumného šetření a uvedených 

v tabulce mŧţeme konstatovat, ţe všechna pracoviště pouţívají určité druhy 

terapeutických pomŧcek v rámci terapie osob s afázií. Na všech zkoumaných 

místech se setkáváme s pouţíváním některého z obrázkových slovníkŧ, ať uţ 

tištěného nebo počítačového charakteru. Téměř všechna pracoviště také pouţívají 

určitý typ tištěného materiálu obsahujícího rŧzné typy stimulačních cvičení a tyto 

materiály doplňují pomŧckami pŧvodně určenými pro jiný typ narušené komunikační 

schopnosti. Dále téměř všechna pracoviště pouţívají určitý počítačový program 

stimulující některé jazykové oblasti, tyto programu většinou obsahují také stimulaci 
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v rámci konkrétních tématických oblastí. V britském prostředí se setkáváme 

s programem, k jehoţ aktualizacím a zpŧsobu vyuţívání je pouţíván internet. V rámci 

tohoto materiálu je zajištěna jeho dobrá aktualizace a praktické vyuţití. Pro české 

prostředí neobvyklý je také počítačový materiál, který přímo umoţňuje vytváření 

terapeutických listŧ stimulující určité oblasti.   

Příručka pro osoby s afázií je v britském prostředí systematicky rozšiřována 

během terapie na všech pracovištích, v českém prostředí se setkáváme s materiály, 

které mají charakter příručky a byly vytvořeny Sdružením pro cévní mozkové příhody. 

Situační obrázkové karty jsou velmi rozšířené v britském prostředí, v České republice 

se tato konkrétní pomŧcka neobjevuje. Komunikační tabulka a programy bývají 

součástí pomŧcek alternativní a augmentativní komunikace a bývají pouţívány 

v především případě těţších případŧ expresivní afázie. Koncepce terapie domácí 

péče v rámci programu Reablement je zaloţena na vyuţívání konkrétních předmětŧ, 

dostupných v okolí klienta a jejím hlavním cílem je vytvoření nebo posílení 

komunikačních kanálŧ mezi klientem a jemu blízkými osobami. Z toho dŧvodu nejsou 

v rámci terapie většinou vyuţívány stimulační úkoly a jiné materiály. Terapeutické 

postupy terénní terapie v České republice jsou velmi podobné prŧběhu terapie 

v rámci ambulantní nebo stacionární péče. Hlavním rozdílem je zasazení terapie do 

prostředí blízkého klientovi a praktičnost této formy, kdy terapeut ke klientovi přímo 

dochází.  

5.2 Stanovení podmínek 

Na základě informací získaných během prŧzkumného šetření terapeutických 

materiálŧ a poznatkŧ shromáţděných během studia terapeutických přístupŧ byly 

stanoveny podmínky, podle kterých by měl být návrh stimulačního materiálu pro 

terapii osob s afázií vytvořen.  

5.2.1 Kritéria pomůcky 

Základním kritériem pro vytvoření učební pomŧcky povaţujeme dodrţení 

pedagogických hledisek – didaktického, technického a ekonomického, jak bylo 

popsáno v kapitole 4.2 Vlastnosti pomůcky. Kromě těchto obecných poţadavkŧ jsme 

pro vytvoření návrhu stimulačního materiálu zvolili následující kritéria: 

- vytvoření tištěného pracovního sešitu určeného pro terapii osob s afázií,  
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- zachování pragmatického přístupu terapie z hlediska přirozeného prostředí 

osoby s afázií,  

- snadná dostupnost materiálu – cenová i místní,  

- snadné vyuţití odborníkem i laickou veřejností. 

5.2.2 Obsahová stránka 

V závislosti na prozkoumaných pramenech vznikla určitá představa o koncepci 

běţných tištěných terapeutických materiálŧ, jejichţ charakter lze popsat jako velmi 

variabilní. Podle získaných informací byla vytvořena koncepce návrhu. Podstatou 

stimulačního materiálu pro osoby s afázií se staly tématické oblasti a konkrétní slova, 

která jsou pro danou oblast charakteristická. Tento přístup byl zvolen na základě 

pragmatického přístupu v terapii afázie a přiblíţení obsahu pomŧcky pacientovu 

reálnému ţivotu. Zvolený přístup není v rámci materiálŧ dostupných v českém 

prostředí příliš obvyklý. Terapeutické materiály, zejména slovníky, bývají většinou 

rozděleny podle oblastí nadřazených pojmŧ, jako například: jídlo, doprava, barvy18, 

nebo z hlediska slovních druhŧ19. Textové cvičebnice mívají charakter úkolŧ 

řazených podle určitých trénovaných oblastí20.  

Pro vytvoření návrhu stimulační pomŧcky jsme se rozhodli zkombinovat 

pouţití tématických oblastí z prostředí pacientova života21 a stimulaci vybraných 

jazykových oblastí: mluvená řeč, čtení, psaní. Jelikoţ se jedná o návrh materiálu, 

určili jsme počet a charakter představených oblastí, které ukazují moţnou koncepci 

budoucí kompletní pomŧcky. Pro vytvářený stimulační materiál byly zvoleny 

samostatné tématické oblasti, kaţdou oblast reprezentují vybraná slova. V rámci 

kaţdé tématické skupiny jsou slova trénována ve třech jazykových okruzích: mluvená 

řeč, čtení, psaní. Čtvrtá tématická oblast byla zvolena jako ukázka dalších moţností 

trénování slov ze základních oblastí. 

                                                 
18

 Dělení podle nadřazených oblastí pouţívá například Truhlářová, Obrázkový slovník pro afatiky a 
Rabová, Slovník pro dospělé osoby s afázií. 
19

 Rozdělení do skupin podle slovních druhŧ představuje práce Salače, Lísalové, Afatický slovník. 
20

 Jedním z příkladŧ tohoto typu publikace je práce Fawcuse, a kol., Aphasia Therapy in Practice, 
1990, kteří pracovní sešit dělí na oblast porozumění, vyjadřování, čtení a psaní. Podobné dělení 
nacházíme i v počítačovém programu REACT 2 – Speech and Language therapy software, 1998. 
tento program je rozdělný do oblastí stimulující sluchový proces, zrakový proces, sémantiku, paměť, 
posloupnosti a ţivotní dovednosti. 
21

 Pouţívání tématických oblastí z reálného ţivota bývá často součástí rozdělení učebnic cizích jazykŧ 
a učebnic českého jazyka pro cizince. Ve většině případŧ se v rámci těchto učebnic kombinuje 
pouţívání dělení podle nadřazených oblastí a podle situací, například: v restauraci, návštěva lékaře, 
čtyři roční období, a jiné. 
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5.2.3 Formální stránka 

Koncepce stimulačního materiálu a určení formálních náleţitostí tohoto 

pracovního sešitu byly také vytvořeny na základě prozkoumaných pramenŧ. 

Dostupné tištěné materiály jsou většinou spojené krouţkovou nebo pevnou vazbou a 

mají charakter sešitu nebo knihy. Vzhledem k praktickému vyuţití pracovního sešitu 

a moţnou prostupnost jednotlivých oblastí bylo vybráno uspořádání na volných 

listech, shromážděných ve složce. Pro pracovní sešit byly vybrány měkké a tvrdé 

listy formátu A4. Počet pracovních listŧ byl zvolen na základě počtu zvolených 

oblastí. Hlavní oblastí zpracování se staly barevné a černobílé fotografické 

obrázky zvolených předmětŧ a doplňující text k jednotlivým úkolŧm. Velikost textu 

byla určena na základě grafických a designových poţadavkŧ textu a podle 

charakteristik sledující potřeby a moţnosti dospělé osoby s afázií. Forma 

fotografických obrázkŧ byla zvolena v závislosti na předchozím porovnání 

terapeutických pomŧcek s kreslenými obrázky a materiálŧ, které pracují s fotografií. 

Na základě tohoto porovnání bylo pouţití fotografie povaţováno za názornější a 

praktičtější neţ vytváření kreslených obrázkŧ. Zdrojem pouţitých fotografií se staly 

materiály vlastní tvorby a fotografie dostupné na internetu22. Pouţití barevného a 

černobílého rozlišení bylo určeno na základě cenové dostupnosti pomŧcky.  

5.3 Realizační fáze 

Součástí další fáze vytváření stimulačního materiálu pro terapii osob s afázií 

bylo zpracování jednotlivých oblastí, které proces realizace vytváření pomŧcky 

ovlivnily. Do těchto oblastí patří například vytvoření formální i obsahové stránky 

pomŧcky, výběr jednotlivých tématických oblastí, zpracování úkolŧ. Příprava a 

realizace terapeutického materiálu byla konzultována s odborníky z oboru logopedie, 

lingvistiky, s osobami s afázií a jejich blízkými.  

5.3.1 Realizace obsahové stránky 

Jednotlivé části obsahu stimulačního materiálu pro osoby s afázií byly 

realizovány postupně od zvolení tématických oblastí aţ po vytvoření konkrétních 

úkolŧ. Pro konkrétnější představu uvádíme schématické zobrazení zpracování 

                                                 
22 Pro shromáţdění fotografických obrázkŧ z rŧzných oblastí bylo, z dŧvodu jednoduché dostupnosti a 
časové náročnosti získávání všech potřebných obrázkŧ, zvoleno pouţití internetových portálŧ volně 
nabízející fotografie a obrázky rŧzných předmětŧ. V této práci pouţíváme fotografické obrázky 
dostupné na portálu http://images.google.cz/. 

http://images.google.cz/


 64 

obsahové stránky vytvářené pomŧcky a dále se jednotlivými fázemi realizace 

zabýváme podrobněji: 

TÉMATICKÉ OBLASTI    SLOVA STIMULOVANÉ  

        OKRUHY 

          

 

FORMULACE ZADÁNÍ                     OBTÍŽNOST      TYPOLOGIE ÚKOLŮ 

1. Výběr tématických oblastí 

Jedním z prvních krokŧ vytváření obsahu pomŧcky byl výběr konkrétních 

tématických oblastí. Na začátku byl vytvořen rozsáhlý seznam tématických okruhŧ 

pouţívaných v rámci odborných materiálŧ z oboru logopedie a témat uváděných v  

učebnicích cizích jazykŧ, stejně tak v materiálech výuky českého jazyka pro 

cizince23. Vytvořený seznam obsahoval mnoho variant tématických celkŧ. Jak bylo 

zmíněno dříve, materiály se lišily především v rozdělení oblastí. Vzhledem k tomu, ţe 

pro vytvoření pomŧcky bylo předem určeno zachovávání pragmatické sloţky terapie, 

zaměřili jsme se při výběru témat na oblasti reálných situací a míst, ve kterých se 

osoba s afázií běţně pohybuje. Dalším hlediskem výběru se stala témata 

charakteristická pro dospělé osoby s afázií.  

V další fázi byla zvolena tři témata, která se stala hlavními oblastmi vytvářené 

pomŧcky. Tyto oblasti byly nazvány: 1. V pokoji, 2. Na jídelním stole, 3. Na 

procházce. Do čtvrté oblasti bylo zvoleno téma: Věci denní potřeby, které spojuje 

slova z prvního a druhého tématu. Tato témata byla vybrána jako příklad oblastí 

z běţného prostředí pacienta. Mezi další moţné okruhy, které by v rámci 

stimulačního materiálu bylo moţné v budoucnosti zpracovat, patří například téma: 

v obchodě, návštěva lékaře, v restauraci, na zahradě, na úřadě, v prostředí rodiny. 

Počet témat byl zvolen v souvislosti s ekonomickými a časových moţnostmi 

vytvoření návrhu materiálu v rámci diplomové práce. 

                                                 
23 Inspiraci v této oblasti jsme čerpali například z těchto publikací: Campà, Á., FORUM, Méthode de 
Française; Jones, L., Making Progress to First Certificate; Holá, L., Česky krok za krokem 2. 



 65 

2. Výběr slov 

Stejným zpŧsobem jako při vybírání tématických oblastí byla shromáţděna 

slova, která by se v rámci konkrétního tématu měla vyskytovat. Vzhledem k širokému 

rozpětí popisovaných oblastí nebylo obtíţné vytvořit seznam cca dvacet pěti 

moţných předmětŧ. V závislosti na zvoleném rozsahu pomŧcky, který byl vymezen 

na základě ekonomických a časových moţností, byl určen počet dvanácti slov, která 

budou v rámci jedné tématické oblasti pouţívána. Počet slov byl vybrán tak, aby bylo 

moţné zpracovat tři archy obrázkových karet, na kaţdém archu čtyři obrázky 

předmětŧ. Dalším kritériem výběru byla moţnost zobrazení předmětu na fotografii. 

Slova byla vybrána z předchozího seznamu tak, aby co nejvíce charakterizovala 

zvolenou oblast a pacient se s nimi v rámci konkrétní oblasti mohl setkat. Do 

jednotlivých tématických oblastí byla vybrána tato slova: 

V pokoji: 

 - okno, postel, stŧl, ţidle, dveře, lampička, televize, topení, hodiny, 

  skříň, přikrývka, polštář. 

Na jídelním stole: 

 - hrnek, talíř, lţíce, nŧţ, chleba, máslo, jablko, mléko, sŧl, ubrus, noviny, 

  brýle.  

Na procházce: 

 - pes, lavička, strom, deštník, popelnice, pták, auto, poštovní  

 schránka, přechod pro chodce, tramvaj, schody, trafika.  

Věci denní potřeby: 

 - noviny, hrnek, postel, dveře, přikrývka, hodiny, lţíce, televize, talíř, 

  nŧţ, brýle, polštář.  

3. Stimulované okruhy 

Okruhy logopedické stimulace u osob s afázií přímo souvisejí se symptomy 

tohoto onemocnění, tak jak je popisujeme v kapitole 2.2 Symptomatologie. Proto 

jsme při výběru konkrétních stimulačních oblastí sledovali charakter jednotlivých 

symptomŧ a zároveň jsme vycházeli z rozdělení oblastí v rámci prostudovaných 

materiálŧ. Na základě získaných informací jsme se rozhodli věnovat stimulaci oblastí: 

porozumění, vyjadřování, čtení a psaní. Vzhledem k charakteru pomŧcky byl okruh 
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porozumění a vyjadřování sjednocen a nazván mluvená řeč. Byly tak vytvořeny tři 

stimulační okruhy, které se staly základem koncepce vytvářeného materiálu. 

Jednotlivé okruhy byly rozlišeny pomocí číselného a písemného označení a pomocí 

symbolŧ. Stimulační okruhy byly dále rozpracovány a uspořádány do čtyřstránkové 

koncepce obsahující úkoly určené ke stimulaci dané oblasti.  

4. Typologie úkolů a jejich obtížnost 

Jednotlivé úkoly stimulující oblast mluvené řeči, čtení i psaní byly vytvořeny 

v závislosti na prostudovaných materiálech a osobních zkušeností s vedením terapie 

u osob s afázií získaných během odborných praxí při studiu logopedie. Na začátku 

realizace byl vytvořen návrh moţných úkolŧ, později byl tento návrh doplněn a 

pozměněn na základě konzultací s odbornými pracovníky, osobami s afázií a jejich 

blízkými. Zvolené úkoly byly v rámci stimulovaného okruhu koncipovány od 

nejjednoduššího ke sloţitějšímu, zároveň mŧţeme, vzhledem k volně poloţeným 

listŧm, úrovně a konkrétní úkoly z rŧzných stimulovaných okruhŧ libovolně 

kombinovat. Vzhledem k rozsáhlým moţnostem kombinací textových cvičení bylo 

obtíţné vybrat úkoly tak, aby reprezentovaly určitý typ cvičení a předvedly tak 

moţnosti vyuţití vytvářené pomŧcky. Nakonec byly z velkého počtu moţných úkolŧ a 

cvičení postupně vybírány ty, které povaţujeme za vhodné pouţít v rámci této 

pomŧcky. V rámci stimulačního okruhu mluvená řeč jsme zařadili úkoly procvičující 

pojmenování, popis předmětu, charakteristika předmětu a v poslední části 

propojujeme oblast mluvené řeči a psaní. V dalším okruhu kromě čtení procvičujeme 

například výběr rŧzných slov z jedné oblasti. Okruh psaní obsahuje opis, přepis, 

psaní z paměti, doplňování chybějících písmen a sestavování slov. Jak bylo jiţ 

řečeno dříve, vytvářená stimulační pomŧcka není určena pro konkrétní typ ani 

stádium afázie, zároveň ale konstatujeme, ţe zvolené úkoly předpokládají aktivní 

zapojení klienta.  

V rámci úkolŧ je kombinována práce s obrázky a psaným textem. Během 

jednotlivých částí jsou většinou pouţívány všechny obrázky předmětŧ, v části 2A a 

2B pracujeme jen s některými z nich. Tato úprava byla vytvořena z grafických dŧvodŧ 

a vzhledem ke skutečnosti, ţe některé předměty jsou pro danou oblast obvyklejší neţ 

jiné, a proto je v rámci úkolŧ pouţíváme častěji. Úkoly jsou dále koncipovány tak, ţe 

z předmětŧ uvedených na obrázku přecházejí v práci s konkrétními předměty 

v místnosti, kde terapie probíhá. Tato forma úkolu byla zvolena z dŧvodu zachování 
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pragmatického hlediska vytvářeného materiálu. Charakter úkolŧ ve třech základních 

zvolených tématických oblastech je stejný, rozdíl je v pouţívání rozdílných slov a 

tématu. V rámci jedné tématické oblasti je pravidelně zaměňováno pořadí 

pouţívaných slov a grafické uspořádání některých archŧ stimulačního materiálu. Tato 

skutečnost je zařazena z dŧvodŧ větší variability pouţívané pomŧcky a rozdílné 

stimulace klienta v jednotlivých fázích pouţívání materiálu. Na pracovním listu 2C 

čtvrtá tématická oblast ukazuje moţnost provázání slov z vybraných témat a jejich 

další procvičování. Další úkoly v rámci čtvrté tématické oblasti byly zařazeny jako 

ukázka moţného rozšíření vytvořené stimulační pomŧcky. 

5. Formulace zadání a popis úkolů 

V poslední fázi přípravy obsahu stimulačního materiálu bylo formulováno 

zadání jednotlivých úkolŧ. Aby byla zachována podmínka snadného vyuţívání 

materiálu odborníky i laickou veřejností, byl kaţdý úkol doplněn jeho konkrétním 

popisem. Součástí krátkého textu je přiblíţení charakteru úkolu, pouţívaných částí 

materiálu, zpŧsobu práce terapeuta s úkolem, popsání prŧběhu práce s konkrétním 

úkolem, a také další moţné vyuţití materiálu. Zadání je formulováno jako přímá řeč 

terapeuta ke klientovi. 

6. Název pomůcky  

Výběr názvu pomŧcky byl uskutečněn aţ v samotném závěru realizace. 

Vzhledem k charakteru pomŧcky bylo diskutováno pouţití názvu textová cvičebnice, 

soubor textů, souborná cvičení, stimulační cvičení. S přihlédnutím ke grafické a 

 jazykové podobně názvu byl pro vytvářený stimulační materiál zvolen název 

Pracovní sešit pro afatiky.   

5.3.2 Realizace formální stránky 

Vytváření jednotlivých listŧ pomŧcky bylo realizováno postupně. Nejdříve byla 

vytvořena první tématická oblast V pokoji, listy týkající se stimulovaných okruhŧ byly 

vytvářeny ve skupinách po jednotlivých okruzích, v některých případech i na 

přeskáčku mezi stimulovanými oblastmi. Na začátku realizace byl vytvořen 

schématický návrh pomŧcky, který ukazoval grafiku jednotlivých listŧ, jejich 

uspořádání a pracovní označení. Podle tohoto návrhu byla pomŧcka vytvářena a 
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v prŧběhu realizace byly jednotlivé listy upravovány podle nových informací, 

získaných během konzultací s odborníky a jinými nezávislými osobami.  

1. Uspořádání pracovního sešitu 

Na základě praktického vyuţití pomŧcky, moţnosti pouţít během terapie jen 

vybrané listy, a vzhledem k moţné prostupnosti jednotlivých oblastí, plnění rŧzných 

úkolŧ podle moţností klienta a volby terapeuta, bylo vybráno uspořádání na volných 

listech, shromáţděných ve sloţce. Kaţdá oblast byla uspořádána na 21 

samostatných listech. Všechny části stimulačního materiálu byly vzhledem 

k praktickému vyuţití uspořádány do papírové sloţky, ze které mohou být postupně 

vyndávány a zároveň drţí materiál pohromadě. Na tyto desky bylo kromě označení a 

názvu materiálu umístěno také představení materiálu a metodické pokyny pro 

terapeuta. Kaţdá tématická oblast byla označena charakteristickým symbolem a 

tématickým obrázkem. Toto rozlišení bylo pouţito proto, aby i osoba s obtíţemi 

v porozumění mohla na základě jednoduchého symbolu vybrat, se kterým listem 

bude pracovat a nebo tyto listy mohla do sloţky seřadit. Z organizačních dŧvodŧ je 

také celý vytvořený stimulačním materiál očíslován. Tématický obrázek, který 

reprezentuje danou oblast, by měl obsahovat slova, která se dále v konkrétní oblasti 

pouţívají, vzhledem k časovým a ekonomickým dŧvodŧm jsme tento fakt nebyli 

schopni uskutečnit.  

Na začátek kaţdé tématické oblasti byl zařazen barevný úvodní list na 

tvrdém papíru. Na přední straně tohoto listu byl uveden název oblasti a tématický 

obrázek, na druhou stranu listu byl umístěn seznam stimulovaných slov a 

charakteristika konkrétní tématické oblasti. Tento list slouţí k oddělení tématických 

oblastí. Jednotlivé listy tématické oblasti byly kromě charakteristického symbolu a 

tématického obrázku rozlišeny označením pomocí čísla a písmene. Součástí kaţdé 

ze tří základních skupin jsou: obrázkové karty – tři barevné archy papíru 

s fotografiemi a názvy jednotlivých předmětŧ na obrázku; listy s obrázky – dva 

měkké barevné listy s fotografiemi předmětŧ; listy s obrázky a texty – dva měkké 

barevné listy s fotografiemi a názvy jednotlivých předmětŧ; Stimulace oblasti mluvená 

řeč – listy 1, 1A, 1B a 1C; list 1 – jeden měkký list s textem, zadání úkolŧ; list 1A, 

1B, 1C – ke kaţdému označení jeden měkký list s textem. Stimulace oblasti čtení – 

listy 2, 2A, 2B, 2C; list 2 – jeden měkký list s textem, zadání úkolŧ; listy 2A, 2B a 2C 

– ke kaţdému označení jeden měkký list s textem a černobílými fotografiemi. 



 69 

Stimulace oblasti psaní – listy 3, 3A, 3B, 3C; list 3 – jeden měkký list s textem, 

zadání úkolŧ; list 3A – dva měkké listy s černobílými fotografiemi; listy 3B a 3C – ke 

kaţdému označení jeden měkký list s textem a černobílými fotografiemi. Pouţití 

tvrdých archŧ bylo zvoleno z dŧvodu lepší manipulace a ţivotnosti materiálu. Tato 

koncepce materiálŧ ve sloţce a jejich označení byla zvolena na základě 

prozkoumaných informací, v rámci jiného zpracování nebo při dalším ověřování 

pomŧcky mŧţe být pouţitá jiná varianta uspořádání a označení. Popis konkrétních 

úkolŧ a jejich zadání bylo umístěno na listy označené číslem 1, 2 a 3. Další listy, 

které jsou součástí stimulovaných okruhŧ, byly koncipovány jako pracovní listy. 

Rozdělení zadání úkolu a konkrétních cvičení bylo zvoleno z části z grafických 

dŧvodŧ, ale také proto, ţe nabízejí moţnost seznámit se s úkoly na jednom archu, 

vybrat si konkrétní úkol a dále pracovat jiţ jen z vybraným pracovním listem.  

2. Uspořádání pracovního listu 

Pro pracovní listy stimulačního materiálu byl zvolen formát stránky A4, a to 

především z dŧvodu praktické manipulace s materiálem a zároveň aby bylo zajištěno 

odpovídající místo pro úkoly. V rámci popiskŧ názvŧ předmětŧ bylo zpravidla pouţito 

písmo 18 a 28, v textu velikost 12 a 14, typ písma Arial. Tato velikost by mohla být 

povaţována za nedostačující. Vzhledem k tomu, ţe se při vytváření tohoto materiálu 

jedná o návrh, byl ve výsledku z dŧvodu jednoduší grafické koncepce stránky a 

moţnosti představit více úkolŧ zvolen menší typ písma. V případě realizace projektu 

doporučujeme velikost písma na základě lepšího vyuţívání upravit. V záhlaví 

dokumentu bylo umístěno označení listu: číslo, písmeno, název tématické oblasti, 

název stimulačního materiálu, název stimulované oblasti a odpovídající symbol. 

V zápatí pak obrázek charakterizující tématickou oblast. Toto označení bylo zvoleno 

pro snadné orientování ve sloţce a aby byla moţná jednoduchá identifikace 

pracovního listu. Rozvrţení jednotlivých úkolŧ na listu bylo upraveno tak, aby byl list 

přehledný a vhodný pro práci terapeuta i klienta.  

5.4 Pracovní sešit pro afatiky 

Stimulační materiál pro terapii osob s afázií vznikl jako součást praktické části 

této diplomové práce. Vytvořený materiál obsahuje tři vybrané tématické oblasti a byl 

vyroben jako ukázka moţného zpracování nového stimulačního materiálu. V rámci 

této kapitoly představujeme koncepci celého pracovního sešitu. Stimulační okruhy 
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mluvená řeč, čtení a psaní představujeme prostřednictvím první tématické oblasti 

nazvané V pokoji. Další tématické oblasti se liší v pouţití vybraných slov, charakter 

úkolŧ zŧstává stejný. Čtvrtou tématickou oblast, nazvanou Věci denní potřeby, 

představujeme samostatně. 

5.4.1 Titulní strana a popis pracovního sešitu 

Titulní strana stimulačního materiálu je umístěna zvnějšku papírových desek a 

obsahuje název a čtyři obrázky, které charakterizují jednotlivé tématické oblasti. 

Představené obrázky neobsahují ty konkrétní předměty, které v určité oblasti 

pouţíváme, ale ukazují obecné vyjádření situace.  

 Z druhé strany desek se nachází úvod a popis materiálu. V horní části 

dokumentu je napsáno, komu je Pracovní sešit pro afatiky určen a o jaký druh 

materiálu se jedná. Dále je představena koncepce celého sešitu a seznam 

tématických oblastí s čísly stránek, kde se nachází. Úvod také obsahuje představení 

stimulačních okruhŧ a jejich symbolické rozlišení, které je dále na pracovních listech 

pouţíváno. Ukázku symbolického rozlišení okruhŧ uvádíme na obrázcích níţe. 

V dolní části dokumentu je umístěn komentář a doporučení k pouţívání stimulačního 

materiálu. 

Obrázek. č. 1 Ukázka titulní strany a vnitřního obsahu desek Pracovního sešitu pro afatiky 
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5.4.2 Úvodní strana a představení tématické oblasti 

Na začátek kaţdé tématické oblasti je zařazen list s názvem tématu a 

obrázkem, který oblast reprezentuje. Tento arch je z tvrdého papíru, aby lépe oddělil 

jednotlivé oblasti. Z druhé strany listu se nachází úvod do tématické oblasti. Tento list 

obsahuje představení oblasti a seznam pouţívaných slov. V dolní části stránky je 

umístěno rozdělení stimulovaných okruhŧ a seznam pracovních listŧ. Tento list byl 

zařazen na začátek pomŧcky, aby měl terapeut moţnost seznámit se s oblastí a 

vybranými slovy. 

Obrázek. č. 2 Ukázka úvodní strany tématické oblasti V pokoji a její představení 

 

 

 

 

 

 

5.4.3 Obrázkové karty, karty s obrázky a texty 

Součástí kaţdé tématické oblasti jsou tzv. obrázkové karty, obrázky – 1 a 2, 

obrázky – text 1 a 2. Podle číslování celého pracovního sešitu následují po úvodní 

straně k tématické oblasti tři listy obrázkových karet. Kaţdý list obsahuje čtyři 

obrázkové karty. Na kartě je vyobrazen konkrétní předmět z oblasti tématu, pod ním 

je tiskacím písmem napsán název předmětu. Obrázkové karty jsou vyrobeny 

z tvrdého papíru, obrázky jsou barevné. Čárkované čáry naznačují místo, kde je 

potřeba list rozstříhat a karty od sebe oddělit. V záhlaví dokumentu listŧ: obrázkové 

karty, obrázky – 1 a 2, obrázky – text 1 a 2 je umístěn název listu, tématické oblasti a 

celého dokumentu. Další částí stimulační pomŧcky jsou dva listy obrázky – 1 a 2. 
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Kaţdý pracovní list představuje skupinu šesti obrázkŧ. Názvy předmětŧ zde nejsou 

uvedeny, protoţe jsou tyto listy pouţívány při přímém pojmenování předmětu na 

obrázku. Uvedené obrázky jsou barevné, vytištěné na měkkých listech papíru. Třetím 

typem představovaných pracovních listŧ jsou další dva archy: obrázky – text 1 a 2. 

Tato část stimulační pomŧcky obsahuje dva měkké listy s barevnými obrázky 

předmětŧ, na kaţdém listu se nachází šest obrázkŧ. Pod obrázky jsou uvedeny 

názvy těchto předmětŧ. Čárkovaná čára naznačuje místa, kde je moţné listy 

rozstříhat. 

Obrázek. č. 3 Ukázka pracovních listů: obrázkové karty, obrázky – 1 a 2, obrázky – text 1 a 2 

 

5.4.4 Část 1 – Mluvená řeč 

První stimulovanou oblastí je mluvená řeč. Pracujeme s listy 1, 1A, 1B a 1C. 

Všechny listy jsou z měkkého papíru a v tištěné verzi jsou černobílé. Na prvním 

archu, v záhlaví označeném číslem jedna, jsou popsány všechny úkoly z tohoto 

okruhu. Kaţdý stimulovaný okruh obsahuje čtyři úkoly. Některá cvičení jsou sloţena 

z více částí. V popisu kaţdého úkolu je uvedeno, které pracovní listy pouţíváme, a 

jak během cvičení postupujeme. V rámci prvního úkolu trénujeme pojmenování 

předmětŧ na obrázku, pouţíváme obrázkové karty a s obrázky – 1 a 2. Druhý úkol je 

zaměřen na charakteristiku předmětu, úkolem klienta je poznat popisovaný předmět 

na obrázku a pojmenovat jej. V dalším úkolu se jedná o obrácený zpŧsob popisování 

předmětu, během tohoto úkolu má klient před sebou obrázek předmětu, který 

popisuje. Čtvrtý úkol má tři části a), b), c). Pouţíváme listy 1B a 1C. V první části 
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čtvrtého úkolu pouţíváme obrázkové karty, volný list papíru a tuţku. V rámci tohoto 

úkolu klient odpovídá na otázky a odpovědi zapisuje na volný papír. Na kaţdé slovo 

připadají dvě otázky. První z nich se vţdy týká předmětu na obrázku a druhá 

stejného předmětu v místnosti, kde terapie probíhá. Na dalším listu, označeném 1C, 

jsou umístěny další části čtvrtého úkolu. Podstatou úkolu 4 b) je vyjmenovat určité 

věci a zapsat je na připravenou linku. V části 4 c) klient odpovídá na otázky ano nebo 

ne. V rámci čtvrtého úkolu dochází k přesahu od předmětŧ na obrázku ke konkrétním 

předmětŧm v klientově reálném ţivotě. 

Obrázek. č. 4 Ukázka pracovních listů: 1, 1A, 1B, 1C 

 

5.4.5 Část 2 – Čtení 

Druhou stimulovanou oblastí je čtení. Pracujeme s listy 2, 2A, 2B, 2C. 

Všechny listy jsou z měkkého papíru a v tištěné verzi jsou černobílé. Na prvním listu 

jsou opět umístěny popisy úkolŧ a zadání. V rámci prvního úkolu pouţíváme 

obrázkové karty a obrázky – text 1 a 2. Nejprve klient trénuje čtení názvu předmětu 

na obrázkové kartě a v druhé části úkolu přiřazuje obrázky k názvŧm na zvláštních 

papírkách. Obrázky a popisky předmětŧ vznikly rozstříháním listŧ obrázky – text 1 a 

2. V druhém úkolu této oblasti pouţíváme list 2A. Klient postupně čte text pod 

obrázkem, název předmětu, v druhé úrovni jde o slovní spojení charakteristické pro 

předmět na obrázku, ve třetí úrovni je předmět zařazen do věty. Počet slov a úrovní 

lze upravit podle potřeby klienta. Třetí úkol je umístěn na listu 2B. Klient vybírá 

z nabídky tří rŧzných slov to, které patří k předmětu na obrázku. Zvolené slovo 

podtrhne. Na listě 2C pracujeme na čtvrtém úkolu. V první části klient vybírá 

z nabídky slov to, které patří k předmětu na obrázku. Ostatní slova jsou nesmyslná. 

V druhé části klient plní stejný úkol. Doplňující slova mají stejný počet slabik jako 
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název předmětu na obrázku a vytvářejí k němu rým. Klient opět vybere jedno ze slov 

a podtrhne jej. Je doporučeno pouţívat tuţku, aby bylo moţné odpověď vygumovat a 

list znovu pouţít.  

Obrázek. č. 5 Ukázka pracovních listů: 2, 2A, 2B, 2C 

 

5.4.6 Část 3 – Psaní 

V rámci poslední tématické oblasti stimulujeme psaní. Pouţíváme listy 3, 3A – 

list 1 a 2, 3B, 3C. Všechny listy jsou z měkkého papíru a v tištěné verzi jsou 

černobílé. List 3 opět postupně představuje jednotlivé úkoly stimulující tuto oblast. 

Část psaní obsahuje tři rozdílné úkoly. Při prvním úkolu pouţíváme listy 3. A – 

V pokoji – listy 1 a 2 a obrázkové karty. Úkol je zaměřen na opis, přepis a psaní 

zpaměti. Klient opisuje název předmětu napsaný na obrázkové kartě. Klient slova 

píše na linky pod obrázky na listech 3. A – V pokoji – listy 1 a 2. Doporučujeme 

pouţívat tuţku, aby bylo moţné slova vygumovat a znovu pouţít. Při druhém úkolu 

pracujeme s archem 3B. Klient doplňuje vynechaná písmena do názvu předmětu pod 

obrázkem. K dispozici má 3-4 rŧzná písmena. Ve třetím úkolu, list 3C, klient 

sestavuje název předmětu na obrázku. Písmena názvu jsou rozházena vedle 

obrázku. Klient slovo napíše na linku pod obrázkem. 
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Obrázek. č. 6 Ukázka pracovních listů: 3, 3A, 3B, 3C 

 

5.4.7 Tématická oblast Věci denní potřeby 

Tato oblast byla zařazena, aby ukázala propojení dvou předchozích 

tématických oblastí V pokoji a Na jídelním stole. Slova z těchto oblastí znovu 

pouţívá. Tato část neobsahuje zvláštní obrázkové karty, listy s obrázky nebo 

s obrázky a textem, ale pracuje s materiály z předchozích oblastí. Pracovní listy jsou 

koncipovány stejným zpŧsobem, jiná je úroveň úkolŧ a jejich charakter. V rámci úkolŧ 

je vyţadována rozvinutějších schopnost ve všech typech stimulovaných okruhŧ. 

Obrázek. č. 7 Ukázka úvodní strany tématické oblasti Věci denní potřeby a její představení 
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Část 1, 1A, 1B, 1C Mluvená řeč 

Úkoly zaměřené na stimulaci oblasti mluvená řeč jsou rozloţeny stejným 

zpŧsobem jako v předchozí části úkolŧ. Strana 1 - Věci denní potřeby obsahuje 

zadání úkolŧ a jejich vysvětlení. Na listě 1A – Věci denní potřeby pracujeme 

s charakteristikou jednotlivých předmětŧ. Vybíráme obrázky předmětŧ, které mají 

nějaký společný charakter. Druhý úkol je zaměřen na sluchové rozlišení. Klient se 

dozví určitou informaci a v zápětí má odpovědět na otázku, která se na danou 

informaci ptá. Úkol vyţaduje dobré soustředění klienta. V úkolu tři na pracovním listě 

1C – Věci denní potřeby klient také cvičí schopnost zapamatovat si informaci, kterou 

slyšel. V rámci tohoto úkolu jde o přesné rozlišení, pořadí slov a jejich charakteristiku.  

Obrázek. č. 8 Ukázka pracovních listů 1, 1A, 1B, 1C  

 

Část 2, 2A, 2B, 2C Čtení 

Stimulace čtení je obsahem pracovních listŧ 2, 2A, 2B a 2C. Kromě listu 2 – 

věci denní potřeby, který popisuje zadání a charakter úkolu, je součástí této části 

materiálu úkol zaměřený na výběr slov stejné tématické oblasti (2A – Věci denní 

potřeby). Popsaná oblast mŧţe být dále charakterizována v diskuzi s klientem. 

Pracovní list 2B – Věci denní potřeby obsahuje úkol, kde klient spojuje větu s názvem 

předmětu, který k ní odpovídá. Na listě 2C – Věci denní potřeby je popsán 

jednoduchý příběh, se kterým klient dále pracuje.   
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Obrázek. č. 9 Ukázka pracovních listů 2, 2A, 2B ,2C  

 

Část 3, 3A, 3B, 3C Psaní 

Třetí stimulovaní oblast psaní obsahuje pracovní listy zaměřené na práci 

s textem a porozumění textu. Druhý a třetí úkol ukazuje jiné moţnosti vyuţití 

materiálu. Částí 3B – Věci denní potřeby je kříţovka, pomocí které klient procvičuje 

slova, která jiţ zná z předchozích částí. Třetí úkol na pracovním listě 3C – Věci denní 

potřeby obsahuje úkol,  při kterém je kromě psaní procvičováno vyjádření pomocí 

kresby.  

Obrázek. č. 10 Ukázka pracovních listů 3, 3A, 3B, 3C 
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5.5 Analýza stimulačního materiálu 

Zhodnocení vytvořeného stimulačního materiálu pro terapii osob s afázií 

provádíme na základě podmínek vytyčených v kapitole 6.2 Stanovení podmínek a 

podle tří pedagogických zásad učební pomŧcky (didaktické, technické a 

ekonomické), tak jak je popisuje Hapala (1963) a jak jsme zmínili v kapitole 4.2. 

Vlastnosti pomůcky. 

6.5.1 Hledisko didaktické 

Vědecká a odborná správnost byla zajištěna teoretickou přípravou na 

vytváření pomŧcky, nastudováním dostupných materiálŧ, jak z oblasti terapie afázie, 

tak informací týkajících se vytváření učební pomŧcky. Podstatnou součástí bylo 

prostudování konkrétních terapeutických materiálŧ a informace získané od 

odborných pracovníkŧ v České republice a Velké Británii. Získané informace jsme 

zpracovaly v předchozích kapitolách této práce, zejména v kapitole 3.5 Terapeutické 

přístupy, 4. Terapeutické materiály a 6.1 Průzkumné šetření.  

 Stimulační pomŧcka Pracovní sešit pro afatiky byla vytvořena jako nový 

terapeutický materiál pro osoby s afázií, který zachovává pragmatický přístup terapie 

afázie. Vzhledem k malému počtu terapeutických materiálu na českém trhu, 

povaţujeme tento návrh za přínosný. Zároveň také, v souvislosti s pouţitím 

pragmatickému přístupu, který není v našem prostředí příliš rozvinutý, povaţujeme 

vytvořený materiál za názorný a zajímavý. V rámci technických a ekonomických 

moţností jsme se snaţili vytvořit obsahově i graficky zajímavou a účelnou pomŧcku, 

plně vyuţitelnou laickou i odbornou veřejností. Materiál je zároveň moţné vyuţít 

nejen pro osoby s afázií, ale i pro terapii jiných typŧ narušené komunikační 

schopnosti. V případě rozšíření pomŧcky a pokračování v jejím zpracování 

povaţujeme za nutné otestovat vytvořený materiál mezi osobami s afázií, jejich 

blízkými i odbornými pracovníky.  

5.5.1 Hledisko technické 

Pro vytvoření stimulační pomŧcky byla zvolena tištěná forma materiálu. 

Pomŧcka je tak vyuţitelná v jakémkoliv prostředí a není vázána na technické 

vybavení. Aby byla zachována ţivotnost materiálu a zároveň bylo moţné s některými 

listy lépe manipulovat, zvolili jsme pro obrázkové karty variantu tvrdého papíru. Další 

části pracovního sešitu jsou na měkkém papíře, vzhledem k dnešním moţnostem 
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předpokládáme, ţe budou pracovní listy dále kopírovány. Grafická stránka listu byla 

vytvořena podle technických a ekonomických moţností. Velikost písma jsme zvolili 

tak, aby byl materiál přehledný, a zároveň bylo moţné představit větší mnoţství 

úkolŧ. Jak jsme zmínili jiţ v realizační fázi vytváření pomŧcky, v případě další práce 

na projektu doporučujeme velikost písma i rozvrţení dokumentu na základě lepšího 

vyuţívání upravit. Stimulační materiál byl vytvořen v domácím prostředí 

prostřednictvím dostupné techniky. Přestoţe byla v rámci vytváření materiálu 

zajišťována odpovídající technická vyspělost, další práce na projektu by vyţadovala 

větší technické zázemí. 

5.5.1 Hledisko ekonomické 

Během přípravné fáze byl vytvořen návrh předpokládaných výdajŧ na realizaci 

projektu. Jednou ze stanovených podmínek byla cenová dostupnost materiálu pro 

veřejnost. Hledisko ekonomické bylo zachováno v rámci předpokládaných moţností.  

Pořizovací cena Pracovního sešitu pro afatiky, tedy vytvoření tří základních 

tématických částí a jedné části, které témata propojuje, byla vyčíslena na částku 

294,- Kč. Tato cena neobsahuje výdaje spojené s přípravou materiálu, s prŧběţným 

tiskem upravovaných oblastí ani výdaje spojené s pořizováním fotografií. V případě 

realizace výroby celého didaktického materiálu předpokládáme nárŧst ceny o 

pořizovací hodnotu nových fotografických obrázkŧ, náklady spojené s konzultační 

činností a testováním pomŧcky, jako je například kopírování pracovních listŧ pro 

klienty s afázií. Vzhledem k okolnostem předpokládáme, ţe by v rámci zpracování 

širšího materiálu naopak klesla cena tisku a grafického zpracování, tedy by se 

výsledná cena za jednu tématickou oblast mohla pohybovat okolo hranice 100,- Kč. 

Vzhledem k didaktickým materiálŧm dostupným na našem území povaţujeme tuto 

cenu za reálnou. 

V rámci stanovených podmínek jsme dosáhli vytvoření tištěného pracovního 

sešitu vyuţitelného v terapii osob s afázií. Vzhledem ke zvolené koncepci 

tématických okruhŧ byla zachována podmínka pragmatického přístupu. Dalším 

faktorem podílejícím se na splnění této podmínky je přesah jednotlivých úkolŧ do 

reálného prostředí klienta. Na začátek kaţdého úkolu jsme zařadili vysvětlení jeho 

podstaty a popis prŧběhu plnění. Díky této koncepci je pomŧcka vyuţitelná i laickou 

veřejností. V souvislosti s ekonomickým hlediskem stimulačního materiálu jsme se 
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snaţili o jeho dostupnost cenovou i z hlediska pořízení. Cenová přiměřenost byla 

podle moţností zachována. V případě další realizace projektu je nutné počítat 

s vyššími náklady na realizaci. 
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6. Diskuze 

Na základě výsledkŧ provedené analýzy mŧţeme konstatovat, ţe jsme dosáhli 

dílčích cílŧ uvedených v kapitole 5.1 Cíl práce. Vytvoření stimulačního terapeutického 

materiálu vyţaduje dodrţení mnoha podstatných podmínek, dŧslednou přípravu 

projektu, mnoho práce na realizaci, testování prototypu pomŧcky a její finální 

zpracování. V rámci této diplomové práce jsme se pokusili většinu podmínek splnit a 

z velké části povaţujeme vytvořený materiál za úspěšný. Zároveň ale vidíme mnoho 

nedostatkŧ a podnětŧ pro další úpravy obsahové a grafické stránky pomŧcky.  

Jedním z hlavních podílŧ na úspěchu při práci tohoto druhu je dobré časové 

rozvrţení projektu a především následné dodrţování termínŧ. V případě dostatečné 

časové rezervy je moţné nakonec doplnit potřebné části a odstranit nedostatky. 

Faktor času byl při realizaci této práce velmi podstatný. Předešlá nezkušenost v této 

oblasti byla příčinou chybného rozvrţení a rychlého dokončování v závěru práce. 

V případě dalšího zpracování tohoto projektu doporučujeme vytvořit dostatečné 

časové rezervy. Protoţe se jednalo o návrh stimulační pomŧcky, nebylo součástí 

naší práce ověření materiálu mezi osobami s afázií, jejich blízkými i odbornou 

veřejností. Testování Pracovního sešitu pro afatiky povaţujeme pro další práci v této 

oblasti za zásadní.  

Zhodnocením obsahové stránky vytvořeného materiálu se nám potvrdila 

nutnost konzultace s dalšími osobami. Zvolené úkoly byly realizovány podle pŧvodní 

představy. Staly se zároveň ukázkou moţné práce v rámci stimulovaných oblastí. 

Úkoly byly vybrány na základě získaných informací a konzultací během přípravné i 

realizační fáze, dále však bylo shledáno, ţe by bylo potřeba úkoly podrobněji 

rozebrat, konkrétněji je zhodnotit a podrobit je analýze. Podrobnější analýza úkolŧ 

nebyla v této realizaci provedena. Další součástí obsahu materiálu by v rámci další 

spolupráce bylo vytvoření ostatních tématických oblastí a jejich vzájemné propojení, 

jak naznačujeme v kapitole 4.7 Tématická oblast Věci denní potřeby. Dŧleţitým 

kladným podnětem, který z analýzy vychází, je pouţití fotografie jako formy obrázkŧ 

předmětŧ. Fotografie byla zvolena pro její názornost a jednodušší technické 

zpracování. Během realizace nebylo moţné vytvořit celý komplet pouţívaných 

obrázkŧ. Proto byly v rámci této diplomové práce pouţity fotografie dostupné na 

internetových portálech. Tento postup byl zvolen v závislosti na ekonomických a 

technických moţnostech, a pro vytvoření Pracovního sešitu pro afatiky jej 



 82 

povaţujeme za dostačující. Zároveň si uvědomujeme, ţe v případě uveřejnění 

dokumentu a dalšího pouţívání je potřebné pouţít jiný postup. Proto pro další 

realizaci doporučujeme vytvořit nové zpracování pouţívaných fotografií.  

Tvorba stimulačního materiálu z hlediska formálního, především grafika 

jednotlivých listŧ a celé sloţky, proběhla podle našich moţností a její výsledek 

povaţujeme za dobrý. Určité potíţe nastaly při volbě velikosti písma, proloţení znakŧ 

a vytvoření dostatečného prostoru pro konkrétní úkol v rámci pracovního listu. 

V tomto případě, jak jiţ bylo dříve řečeno, bylo v textu zvoleno menší písmo, 

převáţen velikost 12 a 14. Tento typ písma povaţujeme pro práci s materiálem za 

minimální. Pro další zpracování by bylo vhodnější koncepci úkolŧ upravit, aby 

s pracovním listem mohli pracovat i osoby s horším zrakem. Celková koncepce 

stimulačního materiálu z hlediska formálního splňuje vytyčené cíle a podmínky 

vytvoření učební pomŧcky, a proto ji povaţujeme za dobrý výchozí koncept pro další 

tvorbu materiálu. 
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Závěr 

Součástí této diplomové práce bylo rozpracování terapeutických přístupŧ 

zaměřených na logopedickou intervenci u osob s afázií, se zaměřením na materiály, 

které jsou v rámci terapeutických setkání pouţívány. Vzhledem k získaným 

informacím konstatujeme, ţe rozvoj pomŧcek pro terapii osob s afázií je aktuálním 

tématem pro diskuzi v rámci této oblasti. Výsledky prŧzkumného šetření, které bylo 

součástí přípravné fáze projektu, ukazují, ţe se na českém trhu setkáváme přibliţně 

s pěti stále se opakujícími materiály určenými pro terapii osob s afázií. Nízký počet 

dostupných materiálŧ a především jejich omezený charakter, vedou ke skutečnosti, 

ţe si většina logopedických pracovníkŧ na našem území materiály sama vytváří 

podle individuálních potřeb kaţdého klienta.  

Prostudované informace a výsledky prŧzkumného šetření se staly hlavním 

východiskem pro vytvoření vlastní stimulační pomŧcky. Pracovní sešit pro afatiky, 

který je součástí přílohy této diplomové práce byl vytvořen za účelem rozšířit 

moţnosti pouţívání materiálŧ v terapii u dospělých osob s afázií. Tento materiál je 

ukázkou moţného rozšíření pomŧcek určených k terapii u osob s afázií, byl určen 

široké laické i odborné veřejnosti a navrţen  tak, aby byl v případě realizace cenově i 

místně dostupný.  

Hodnocení vytvořeného materiálu ukazuje, ţe by vytvoření kompletní verze 

Pracovního sešitu pro afatiky, bylo v budoucnu moţné. V případě realizace projektu 

doporučujeme rozšíření tématických oblastí, větší propracovanost úkolŧ a zvláštní 

zpracování fotografického materiálu, který pomŧcka obsahuje. Dŧleţitou součástí 

dalšího zpracování je testování materiálu mezi osobami s afázií, blízkými osobami i 

odbornými pracovníky. Pracovní sešit pro afatiky, tak jak jej představujeme v rámci 

této práce, je vyuţitelný také v terapii u osob s jinými oblastmi narušené komunikační 

schopnosti. Vzhledem k pŧvodnímu poţadavku vytvořit materiál dostupný všem 

osobám, které by jej mohli v rámci terapie pouţít, doporučujeme v případě realizace 

celého projektu umoţnit prodej tohoto materiálu v tištěné podobě, nebo jej nabídnou 

za odpovídající cenu na internetu. 
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Shrnutí 

Tématem diplomové práce bylo vytvoření stimulačního materiálu pro terapii 

osob s afázií. V teoretické části této práce byly vysvětleny základní pojmy týkající se 

problematiky onemocnění afázie. V rámci jednotlivých kapitol byly předloţeny 

informace týkající se dané oblasti. Stěţejním tématem se stala problematika terapie 

afázie a pouţívaných terapeutických materiálŧ. 

V praktické části práce bylo provedeno prŧzkumné šetření oblasti pomŧcek a 

materiálŧ pouţívaných v terapii afázie. Na základě výsledkŧ výzkumu a získaných 

informací byla realizována výroba konkrétního stimulačního materiálu.  

Summary 

The aim of this dissertation was to create stimulation material for aphasia 

therapy. The basics of aphasia were explained in the theoretical parts of this thesis. 

The basic theme was problem of aphasia therapy and the therapeutic material for 

people with aphasia.  

The study of tools and materials used in the therapy of aphasia was presented 

in the practical part of the dissertation. In consequence of the research and with the 

outcomes we were able to create particular stimulation material. 
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Příloha č. 1............. Pracovní sešit pro afatiky (vloţeno samostatně) 

 


