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ANOTACE

Rigorózní  práce  představuje  Rettův  syndrom,  závažné  neurovývojové 

onemocnění,  které  se  projevuje  poruchou  psychomotorického  vývoje. 

Jedná  se  o  jedinou  z poruch  autistického  spektra,  u  které  je  známá 

etiologie.

Dále zaznamenává historický pohled na problematiku Rettova sydromu, 

přesně  zachycuje  průběh  poruchy  a  bazální  i  specifické  projevy  dětí 

s Rettovým  syndromem.  Nabízí  možnosti,  jak  intervenovat  v oblasti 

komunikačních  deficitů.  Stěžejní  částí  rigorózní  práce  je  odborná 

diagnostika  a  tříletá  logopedická  intervence  u  dítěte  s Rettovým 

syndromem. Je provedena analýza vybraných oblastí terapeutického plánu, 

třídění  dat  a  následná  interpretace.  Práce  zmiňuje  roli  speciálně 

pedagogického  centra  a  působení  třídního  učitele  v mateřské  škole, 

spolupráci logopeda a třídního učitele a spolupráci logopeda a rodičů dítěte.

Klíčová slova: Rettův syndrom, neurovývojové onemocnění, poruchy

autistického spektra, etiologie, diagnostika, logopedická

intervence, komunikační deficit, terapeutický plán,

speciálně pedagogické centrum, logoped, třídní učitel, 

rodiče.
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ANNOTATION

This rigorous thesis presents Rett syndrome, serious neurodevelopmental 

disease, which is manifested by  psychomotor development disorder. It is 

the only autistic spectrum disorder, where the etiology is known. 

Further it gives the historical view of Rett syndrome problems, it records 

precisely  the  disorder  process  and  basal  and  specific  manifestations  in 

children with Rett syndrome. It offers possibilities of interventions in the 

area of communication deficiencies. The pivotal part of the rigorous thesis 

is  specialist  diagnostics  and three-year speech intervention for  the child 

with Rett syndrome. The analysis of the selected areas in the therapeutic 

plan,  data  sorting  and  subsequent  interpretation  is  made.  The  thesis 

mentions the role of the special pedagogical centre and the work of the 

form master  in  the  nursery  school,  the  cooperation  between the speech 

therapist  and  the  form master  and  the  cooperation  between  the  speech 

therapist and parents of the child.

Keywords: Rett  syndrome,  neurodevelopmental  disease,  autistic 

spectrum  disorders,  etiology,  diagnostics,  speech 

intervention,  communication  deficiency,  therapeutic 

plan, special pedagogical centre, speech therapist, form 

master, parents.

5



ÚVOD

Dítě s Rettovým syndromem, to je dítě se závažným postižením centrální 

nervové soustavy, jež sebou přináší výrazné oslabení psychomotorického 

vývoje,  potažmo  komunikačních  schopností,  představuje  pro  logopedy 

velkou výzvu.

Pokusit  se  vytvořit  terapeutický  program,  jehož  cílem  bude  zachování 

komunikačních  schopností,  udržení  aktivní  komunikace  s okolím, 

realizovat  průběžnou  stimulaci  řečových,  komunikačních  a  v důsledku 

kognitivních schopností, to je primární vize logopeda, jemuž je svěřeno do 

péče dítě s tak závažným onemocněním.

Splnit  tento  úkol  se  ctí  vyžaduje  pochopení  celé  problematiky  tohoto 

zákeřného onemocnění, odvahu, empatii a nesmírnou trpělivost. Výsledky 

se dostavují s velkým zpožděním a jsou často opravdu minimální.

Přesto  si  děti  s Rettovým  syndromem  a  jejich  rodiče  pozornost  a  péči 

odborné veřejnosti jistě zaslouží.

„I dětem, jež příroda nevybavila všemi schopnostmi, patří místo na slunci.“

Ze zprávy UNESCO
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1. Pervazivní vývojové poruchy

1.1 Základní terminologie

Pervazivní  vývojové  poruchy  /Pervazive Developmental Disorders – 

PDDs/1 patří k nejzávažnějším poruchám dětského mentálního vývoje. 

Termín „pervazivní“ /pronikavý/ je nadřazeným označením pro skupinu 

poruch,  které  se  svým obrazem vyčleňují  a odlišují  od jiných kategorií. 

Odrážejí v sobě trvalost projevů, postižení vícerých psychických funkcí /na 

rozdíl od specifických vývojových poruch/ a vyskytují se u nich symptomy, 

jež se kvalitativně liší od normálního vývoje.2  /pervazivní - angl. pervasive 

- všechno prostupující, vše zachvacující, pronikavý/3

Jedná  se  o  skupinu  závažných  vývojových  poruch,  které  mají  svůj 

počátek v raném dětství /projevují se od narození nebo začínají v batolecím 

či předškolním věku/, v současnosti je u nich většinou předpokládána 

organická/biologická etiologie.4

1.2 Rettův syndrom

Bzdúch5 stručně  charakterizuje  :  „Rettov  syndrom  je  geneticky 

podmienená komplexná neurologická porucha, postihujúca skoro výlučně 

dievčatá.“

Rosipal a kol., taktéž  Záhoráková a kol. charakterizují Rettův syndrom 

jako vážné onemocnění,  které se projevuje poruchou psychomotorického 

vývoje dítěte a které se manifestuje téměř výlučně u dívek.6, 7

1 HRDLIČKA,M.,KOMÁREK,V.2004,s.11
2 PEČEŇÁK,J., Diagnostika detského autismu, in: Lechta,V.,1995,s.187-193
3 DVOŘÁK,J.,1998, s.125
4 SVOBODA,M.,KREJČÍŘOVÁ,D.,VÁGNEROVÁ,M.,2001,s.513
5 BZDÚCH,V.,2002,s.671
6 ROSIPAL,R.,ZEMAN,J. et al.,2001,s.473
7 ZÁHORÁKOVÁ,D.,HADAČ,J. et al.,2004,s.162
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Rettův syndrom je neurovývojovou chorobou a je zařazen do skupiny 

pervazivních  vývojových  poruch.  V současnosti  je  termín  pervazivní 

vývojové  poruchy  často  nahrazován  termínem  poruchy  autistického 

spektra.8

Rettův  syndrom je  jedinou  vývojovou  poruchou  se  známou  etiologií 

v rámci škály poruch autistického spektra. 

1.3 Klasifikační systémy MKN – 10 a DSM – IV

Pervazivní  vývojové  poruchy  jsou  zařazeny  do  současně  platných 

klasifikačních systémů - Mezinárodní klasifikace nemocí - 10 /MKN-10/, 

jež  je  platná  v Evropě  od  roku  1992  a  vydává  ji  Světová  zdravotnická 

organizace a  Diagnostický a statistický manuál - IV /DSM-IV/, jež se 

uplatňuje  ve  Spojených  státech  amerických  od  roku  1994,  je  vydáván 

Americkou psychiatrickou asociací.9

Manuál DSM-IV obsahuje méně diagnostických jednotek. 10, 11 Thorová12 

uvádí:

„Diagnostická kritéria DSM-IV se zdají být lépe využitelná v praxi. Jsou 

přehlednější, lépe definovaná a pro praktické využití srozumitelnější.“

/Porovnání  světového  klasifikačního  systému  MKN-10  s americkým 

DSM-IV - viz . Přílohy  Příloha č. 1/

8 THOROVÁ,K.,2006,s.60
9 THOROVÁ,K.,2006,s.60
10 HRDLIČKA,M.,KOMÁREK,V.,2004,s.14
11 PEČEŇÁK,J.,1995,s.112
12 THOROVÁ,K.,2006,s.60
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2. Historický  pohled  na  problematiku  Rettova 
syndromu

Rozpoznání Rettova syndromu jako odlišného fenotypu je připisováno 

klinické  expertíze  rakouského  dětského  neurologa  doktora  Andrease 

Retta.13

Fotografie č. 1 – Andreas Rett

Andreas Rett /nar. 2.1.1924 v městě Fürth, zem. 25.4.1997 ve Vídni/ studoval medicínu v Innsbrucku, 

jeho  studium přerušila  2.  světová  válka.  Po  získání  lékařského  diplomu v roce  1949 se  plně  věnuje 

pediatrii.14

V roce 1963 zakládá první chráněné dílny pro mládež s neurologickým onemocněním. V letech 1966-

1989 působil na neurologické klinice Rosenhügel ve Vídni jako přednosta oddělení pro děti s vývojovými 

poruchami, od roku 1985 pracoval jako ředitel kliniky.15 

Jeho akademická kariéra začíná v roce 1967 na Univerzitě ve Vídni, v témže roce začíná působit jako 

ředitel Institutu Ludwiga Boltzmana pro výzkum neurologických poruch u dětí. Publikoval více než 250 

článků.16 

Během práce na své vídeňské klinice pozoroval doktor Rett dvě hubené 

pacientky sedící vedle sebe na klíně svých matek. Obě dívky se kolébaly 

dopředu a dozadu a obě neustále kroutily rukama. Podle dnešních poznatků 

byl jejich stereotypní pohyb rukou typický pro Rettův syndrom.  Rychle 

13 HAAS,R.,H.,1988,s.1
14 http://www.whonamedit.com/doctor.cfm/1972.html
15 http://aeiou.iicm.tugraz.at/aeiou.encyclop.r/r539792.htm
16 http://www.whonamedit.com/doctor.cfm/1972.html
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našel  dalších  šest  podobných  pacientek  a  do  roku  1966 byl  schopen 

informovat o studiích 22 dívek z Boltzmanova institutu pro výzkum dětí 

s mozkovým poškozením.17 

Úvodní Rettova pozorování referovala o hyperammonémii, která se, jak 

další zkušenosti naznačují, vidí jen vzácně. 

V letech  1966 až  1969 zveřejnil  doktor  Rett  řadu  dalších  publikací 

v němčině. Vzhledem k zavádějící dominanci přidružené hyperammonémie 

a  nedostatku  literatury  v angličtině  byla  znalost  Rettova  syndromu 

omezena.

V roce  1972 byl  syndrom  označen  jako  „Rettův syndrom“,  ale  opět 

v německé  publikaci.  V roce  1977 doktor  Rett  rozsáhle  popsal  syndrom 

v angličtině.18

Syndrom se však do obecného povědomí odborné veřejnosti  dostal až 

v roce 1983, kdy ve spolupráci francouzských, portugalských a švédských 

odborníků byl publikován popis 35 dívek. Za stěžejní symptomy označili 

ztrátu kognitivních schopností, ataxii a ztrátu účelných schopností rukou.19, 

20

Jejich  článek  potvrdil  skutečně  mezinárodní  charakter  Rettova 

syndromu,  vzbudil  zájem  v anglicky  mluvícím  světě  a  uznal  Rettovu 

průkonickou práci. 

V roce  1984 uspořádal  doktor  Rett  ve  Vídni  druhou  mezinárodní 

konferenci o Rettovu syndromu. Na této konferenci bylo referováno o 20 

amerických případech z celkového počtu 125 po celém světě.

Mezinárodní seminář zaměřený na Rettův syndrom, konaný v Baltimore 

v roce 1985 a sponzorovaný Kennedyho institutem, podpořil rozvíjející se 

celosvětový zájem o Rettův syndrom. Podpora přišla z Národního institutu 

17 HAAS,R.,H.,1988,s.1
18 HAAS,R.,H.,1988,s.1
19 THOROVÁ,K.,2006,s.211
20 DUNN,H.,G.,2001,s.38
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zdraví a z řady soukromých agentur včetně Mezinárodní asociace Rettova 

syndromu.  Vědecké porady znamenaly  významný posun vpřed v rozvoji 

výzkumu a zájmu.21 

Na semináři navrhli  Hagberg a  Witt-Engerström systémy etap Rettova 

syndromu.  Toto  schéma  bylo  všeobecně  přijato.22 V roce  1985 byla 

Hagbergem sestavena diagnostická kritéria.23

 INCLUDEPICTURE 

"http://www.epns.info/membership/Hagberg.jpg"  \*  MERGEFORMAT 

Fotografie č. 2 - Bengt Hagberg

Bengt  Hagberg  /nar.  v roce  1923  v Göteborgu,  ve  Švédsku/  studoval  medicínu  na  Univerzitě 

v Uppsale,  v popředí  jeho  zájmu  byla  pediatrie  a  dětská  neurologie.  Po  zveřejnění  originální  práce 

doktora  Retta  vydává  v roce  1983  společně  s Jean  Aicardi  /Paříž/  a  Karin  Dias  /Lisabon/  první 

mezinárodní publikaci o Rettovu syndromu. To byl začátek souvislého rozvíjení klinických a vědeckých 

poznatků o Rettově syndromu. Doktor Hagberg vybudoval ve Švédsku pracovní tým zabývající se touto 

problematikou /P. Sourander – neuropatolog, A. Erlandsson - genetik, L. Svennerholm – neurolog /. Tato  

spolupráce různých odborníků na národní úrovni se posléze rozšířila na úroveň mezinárodní.24 

21 HASS,R.,H.,1988,s.1
22 HASS,R.,H.,1988,s.2
23 THOROVÁ,K,2006,s.211
24 http://www.epns.info/membership/honorary.html
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Diagnostická  kritéria  se  zpřesňovala  s narůstajícím  počtem 

publikovaných  případů  v literatuře.  Tato  kritéria  jsou  v současnosti  již 

taxativně vymezená a jsou známá jako „vídeňská kritéria“ /Rett Syndrome 

Diagnostic Criteria Work Group,1988/.25

/Diagnostická kritéria pro Rettův syndrom – viz. Přílohy Příloha č.2/

V roce 1992 byl Rettův syndrom zařazen do oficiálního diagnostického 

systému  Mezinárodní  klasifikace  nemocí  mezi  pervazivní  vývojové 

poruchy. V té době se ještě jednalo o syndrom neznámé příčiny.

/Kritéria MKN – 10 pro Rettův syndrom /F 84.2/ - viz. Přílohy Příloha č. 

3/.

V roce  1999 objevil  tým  profesorky  doktorky  Hudy Y.  Zoghbi ,  že 

Rettův syndrom je způsoben mutacemi v genu MECP2.26

 INCLUDEPICTURE 

"http://www.bcm.edu/genetics/facultyaz/zoghbi.jpg" \* MERGEFORMAT 

25 GLÓS,J.,PEČEŇÁK,J. et al.,1993,s.602
26 http://rett-cz.com/
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Fotografie č. 3 - Huda Y. Zoghbi

Huda Y. Zoghbi, M.D. studovala medicínu na Americké univerzitě v Bejrútu, Meharry Medical College a na 

Baylor College of Medicine v Houstonu. 

Působí v Ústavu molekulární a humánní genetiky, pediatrie, neurologie a neurověd, věnuje se práci v buněčné a 

molekulární biologii a ve vývojové biologii, pracuje na Baylor College of Medicine v USA.

Je vědeckou pracovnicí, působí na Howard Hughes Medical Institut /jedna z největších neziskových lékařských 

institucí ve Spojených státech amerických./

„Moje  laboratoř  využívá  geneticko-behaviorální  a  buněčně  biologické  přístupy  ke  zkoumání  patogeneze 

polyglutaminových neurodegenerativních onemocnění a Rettova syndromu a ke studiu genů nezbytných pro normální  

vývoj nervové soustavy“.27

Podle  dosavadních  výzkumů  je  gen  MECP2  situovaný  na  raménku 

chromozomu X odpovědný z 77-80% případů za vznik Rettova syndromu. 

Zbylých 20-23% tvoří dívky, u nichž se nepotvrdí na základě dosavadních 

limitovaných  znalostí  genetická  porucha,  ale  splňují  klinická  kritéria 

Rettova syndromu či se k nim nápadně blíží. Naopak dívky, u kterých byla 

mutace genu prokázána, nemusí kritéria naplňovat.28

Významného pokroku v rámci výzkumu Rettova syndromu dosáhl tým 

britských  vědců  z Univerzity  of  Edinburgh  v únoru  roku  2007. 

V laboratořích  profesora  Birda probíhal  výzkumný  projekt,  jehož  cílem 

bylo pokusit se zvrátit příznaky Rettova syndromu u geneticky upravených 

pokusných myší.

Výzkum  ukázal,  že  u  malého  počtu  myší  se  známkami  Rettova 

syndromu  /mutovaných  myší,  nesoucích  MECP2  mutaci/,  u  nichž  byla 

mutace MECP2 genu použitím speciální  techniky „maskována“,  způsobí 

návrat  genu  k normální  aktivitě,  k vymizení  abnormálních  klinických 

příznaků.

Tyto pozoruhodné výsledky dávají pevný základ pro vývoj léčby, která 

v podstatě  zmírní  –  možná  vyléčí  abnormality,  které  se  objevují  u  lidí 

27 http://imgen.bcm.tmc.edu/molgen/facultyaz/zoghbi.html
28 THOROVÁ,K.2006,s.211
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s Rettovým syndromem, dokonce i při plně projevených známkách tohoto 

syndromu.

Výsledky této studie zveřejnila 8. února roku 2007 Nadace pro výzkum 

Rettova syndromu.29

29 http://rett-cz.com/
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Fotografie č. 4 - Adrian P. Bird

Adrian  P.  Bird,  Ph.D.  působí  jako  profesor  genetiky  na  Univerzitě  v Edinburghu,  je  předsedou  vědeckého 

poradního výboru RSRF a ředitelem Wellcome Trust Centre for Cell Biology.

Jako  první  identifikoval  v roce 1990 protein MeCP2 /produkt  genu  MECP2/,  který  hraje  významnou  roli  v 

systému regulace genové exprese.30, 31

RSRF – Rett Syndrom Research Foundation – Nadace pro výzkum Rettova syndromu byla založena koncem roku 

1999 a je největším soukromým zdrojem prostředků vynakládaných na biomedicínský výzkum Rettova syndromu. 

/http://www. rsrf.org/ 

Wellcome Trust Centre for Cell Biology je největší charitativní organizací ve Spojeném Království a druhou  

největší charitativní organizací zdravotnického výzkumu na světě. Podporuje inovační biomedicínský výzkum jak ve  

Spojeném Království,  tak mezinárodně a vynakládá kolem pěti set milionů liber ročně na podporu nejbystřejších  

vědců. /http://wellcome.ac.uk/32

Od roku 2001 se diagnostikuje Rettův syndrom na základě genetického 

laboratorního vyšetření i v České republice.33,34

Tato vyšetření se provádějí v Laboratoři pro studium mitochondriálních 

poruch ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.35

V České republice vzniklo  29.1.2004 z iniciativy rodičů a přátel dívek 

s Rettovým syndromem občanské sdružení RETT –COMMUNITY,které se 

v témže roce stalo členem Evropské asociace Rettova syndromu /RSE – 

RETT  SYNDROM  EUROPE/.  S  pomocí  této  asociace  uspořádalo 

30 http://www.rsrf.org/reversal_experiment/bird_bio.htmls
31 http://www.osel.cz/index.php?clanek=2450
32 http://rett-cz.com/
33 THOROVÁ,K.,2006,s.212
34 DOSTÁLOVÁ,Z.,2001,s.8
35 ŽELINOVÁ,K.,2005,s.7, sborník Rettův syndrom
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občanské  sdružení  RETT-COMMUNITY  17. září roku  2005 v Praze 

Mezinárodní konferenci o Rettovu syndromu, jež měla bohaté mezinárodní 

zastoupení.36 K nejvýznamnějším  hostům  této  konference  patřila  dětská 

lékařka Alison Kerr, která se věnuje problematice Rettova syndromu.

Fotografie č. 5 - Alison Kerr

Dětská lékařka Alison Kerr získala vzdělání na Univerzitě v Edinburgu, nyní pracuje v sekci psychiatrie z důvodu 

zájmu o chronické neurologické poruchy. 

Je čestným specialistou Glasgowské královské dětské nemocnice.

Je zapojena do „projektu nového zdraví“, její práce v akademické sféře je zaměřena na Rettův syndrom, v této 

oblasti vede britský výzkum, věnuje se publikační činnosti.37

36 HORČIC,M.,2005,s.62, sborník Rettův syndrom
37 http://www.rett-cz.com/alisonkerr.htm
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3. Etiologie a výskyt Rettova syndromu

V odborné literatuře nalézáme různé charakteristiky Rettova syndromu 

v souvislosti s objevováním nových poznatků.

Rosipal a kol.  popisuje  Rettův  syndrom jako  závažné  neurovývojové 

onemocnění, které se projevuje poruchou psychomotorického vývoje dítěte 

a které se manifestuje téměř výlučně u dívek. Postižení chlapci umírají in 

utero nebo krátce po narození pod obrazem neonatální encefalopatie.38

Thorová však  uvádí,  že  bylo  referováno  několik  ojedinělých  případů 

netypických  variant  Rettova  syndromu  u  chlapců,  obvykle  s vážnější 

manifestací  symptomů,  s časnějším  začátkem  a  v kombinaci  s těžkým 

kognitivním deficitem.39

Molekulární  podstatou  onemocnění  jsou  mutace  v genu  MECP2 

/metyl-CpG-binding protein 2/, který je lokalizován na okraji dlouhého 

raménka chromozomu X /Xq28/. Produktem genu je jaderný protein 

MeCP2,  jež  hraje  významnou  úlohu  v komplikovaném  systému 

regulace genové exprese.40

Protein  MeCP2  plní  nejdůležitější  úlohu  na  počátku  embryonálního 

vývoje, kdy je nepostradatelný pro diferenciaci buněk.41

Mutace genu mají  mnoho podob /aktuálně zhruba 200/ a mnohé další 

pravděpodobně budou ještě objeveny. Tato různorodost primárních příčin 

se zcela jistě podílí na variabilitě projevů Rettova syndromu.42 /kap. 4/

Údaje o výskytu Rettova syndromu v populaci kolísají,  nejčastěji  jsou 

citovány švédské studie s udávaným výskytem prevalence u dívek  
38 ROSIPAL,R.,ZEMAN,J.et al.,2001,s.473
39 THOROVÁ,K.,2006,s.212
40 ROSIPAL,R.,ZEMAN,J., et al.,2001,s.473
41 ŽELINOVÁ,K.,2005,s.7, sborník Rettův syndrom
42 THOROVÁ,K.,2006,212
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1:10 000 až 1:15 000.43,44

4. Průběh poruchy a symptomatologie

4.1 Vývojová stadia Rettova syndromu

Odborné publikace zaznamenávají průběh tohoto onemocnění ve čtyřech 

klinických stadiích /dle Hagberga/, jež se částečně překrývají. 

 Přesto nalézáme jisté rozdíly v časovém rozhraní jednotlivých etap u 

různých  autorů,  zřejmě  v souvislosti  se  zpřesňující  se  diagnostikou, 

narůstáním  počtu  publikovaných  případů  v literatuře  a  s  rozšiřováním 

klinických poznatků.

Například Wiedemann a Kunze uvádějí:45

Průběh onemocnění:

1. časná stagnace /mezi 6. – 18. měsícem/

2. rapidní regres vývoje /1. – 4. rok/

3. pseudostacionární období /léta až desetiletí/

4. pozdní motorické zhoršení /desetiletí/

V novější  publikaci  Hrdlička46popisuje  vývoj  Rettova  syndromu 

modelem čtyř stadií takto:

1. Stadium časné stagnace /6. měsíc – 1,5 roku/.

2. Rychlá vývojová regrese /objevuje se mezi prvním a druhým rokem 

a trvá 13 – 19 měsíců/.

3. Pseudostacionární stadium se objevuje ve 3 - 4 letech, ale může být 

opožděno a persistovat mnoho let až desetiletí.

43 GLÓS,J.,PEČEŇÁK,J. et al.,1993
44 ZÁHORÁKOVÁ,D.,HADAČ,J., et al.,2004 
45 WIEDEMANN,H.-R.,KUNZE,J.,1996,s.110
46 HRDLIČKA,M.,KOMÁREK,V.,2004,.53
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4. Stadium pozdní motorické degenerace se často objevuje ve školním 

věku nebo v časné adolescenci.

Thorová prezentuje průběh poruchy v šesti stadiích, jež se také vzájemně 

prolínají.47

1. Období normálního vývoje: 0 – 12 měsíců.

2. Objevení  prvních  symptomů:  6  –  18  měsíců  /často  již  mezi 

9. - 12. měsícem/.

3. Období vývojové regrese: 1 – 4 roky.

4. Období relativní stabilizace: může začít ve 3 - 4 letech a pokračuje 

do školního věku.

5. Období  pozdějšího  zhoršování  motorických  funkcí:  mezi  5.  a  25. 

rokem.

6. Období dospívání a dospělosti.

Tento systém šesti vzájemně propojených vývojových etap /dle Thorové/ 

se  jeví  jako  nejvhodnější  podklad  pro  přesné  zachycení  symptomatiky 

Rettova syndromu.

47 THOROVÁ,K.,2006,s.213-214
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4.1.1 Období normálního vývoje

/0 – 12 měsíců/

Dle Wiedemanna48 bývá průběh gravidity většinou zcela běžný , matky 

nebývají  náchylné  k abortům,  nemívají  mrtvé  narozené  děti,  porod je 

v termínu a není komplikovaný, délka i obvod hlavy dítěte při porodu 

jsou  normální.  Trevathan49 ve  své  práci  upozorňuje,  že  u  těchto  dětí 

nebyly  pozorovány  žádné  přidružené  faciální,  orální  nebo  kraniální 

dysmorfismy.

Fotografie č. 6 - Tříměsíční kojenec

Tříměsíční kojenec ženského pohlaví s normálním psychomotorickým vývojem bez neurologického 

nálezu. Později diagnostikován Rettův syndrom.50

Thorová 51uvádí, že také poporodní adaptace je bezproblémová, jídlo i 

spánek je v normě. 

Raný psychomotorický vývoj probíhá bez zásadních zvláštností, nechybí 

úsměv,  dítě  uchopuje  předměty,  krmí  se  pomocí  rukou.  Probíhá 

fyziologický vývoj řeči – dítě brouká, žvatlá, začíná používat jednoduchá 

slova či slovní spojení, realizuje se také přirozený rozvoj motorické oblasti.

48 WIEDEMANN,H.-R.,KUNZE,J.,1996,s.110
49 TREVATHAN,E.,NAIDU,S.,1988,s.6
50 WIEDEMANN H.-R.,KUNZE,J.,1996,s.111
51 THOROVÁ,K.,2006,s.213
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Fotografie č. 7 - Šťastně šoupající nohama52

Fotografie č. 8 - Nejobvyklejší způsob jedení před deteriorací53

I  Trevathan a  Naidu 54uvádějí, že „prakticky všechny děti  s Rettovým 

syndromem získají účelné pohyby rukou. Některé děti projeví schopnost pít 

ze  šálku,  jiné  jsou  dokonce  schopny  používat  lžíci  ještě  před  tím,  než 

účelné použití rukou ztratí.“

52 WITT-ENGERSTRÖM,I.,1990,s.17
53 WITT-ENGERSTRÖM,I.,1990,s.24
54 TREVATHAN,E.,NAIDU,S.,1988,s.6
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4.1.2 Období prvních symptomů

/6 – 18 měsíců (často mezi 9. – 12. měsícem)/

Rosipal a kol.55 ve  své  studii  upozorňuje,  že  klinické  příznaky 

onemocnění  v tomto  období  mohou  být  velmi  nenápadné,  proto  často 

unikají  pozornosti  odborníků.  Dívky  jsou  v tomto  období  „velmi“ 

spokojené a klidné.

Mezi  3.  –  5.  měsícem  se  zpomaluje  růst  hlavičky,  mohou  být 

zaznamenány  první  příznaky  hypotonie,  motorický  vývoj  se  zpomaluje 

nebo zastavuje, dítě nesedí, nechodí.56 

Trevathan57 uvádí: „Lezení je téměř vždy opožděno a je obvykle svým 

charakterem abnormální, uskutečňuje se pozpátku nebo v krátkých skocích. 

Někteří  pacienti  nelezou  nikdy,  ale  jednoduše  se  posunují  po  podlaze 

v téměř sedící poloze.“

Také chůze bývá opožděná, některé děti se nikdy nenaučí chodit.58

Může docházet k pozvolné ztrátě účelných pohybů rukou, k objevování 

prvních stereotypních pohybů, třesu, vystrkování jazyka z úst. Dochází ke 

zpomalování či stagnaci řečového vývoje, dítě je více lekavé, mohou se 

objevit noční děsy.59

Slábne zrakový kontakt a zájem dítěte o hračky.60

55 ROSIPAL,R.,ZEMAN,J. et al.,2001,s.473
56 THOROVÁ,K.,2006,s.213
57 TREVATHAN,E.,NAIDU,S.,1988,s.6
58 COLEMAN,M., BRUBAKER,J. et al. in TREVATHAN,E.,NAIDU,s.,1998,s.6
59 THOROVÁ,K.,2006,s.213
60 ŽELINOVÁ,K.,2005,s.11, sborník Rettův syndrom
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Fotografie č. 9 - Ve svém vlastním světě a s prvními stereotypními pohyby rukou61

4.1.3 Období vývojové regrese

/1 – 4 roky/

Pro  toto  období  je  příznačné  výrazné  zhoršování  psychomotorického 

vývoje.

Regres  je  zřejmý v celé  oblasti  hrubé motoriky.  Nápadně se  oslabuje 

schopnost chůze, dítě se pohybuje strnule nebo odmítá chodit, chůze má 

širokou bazi a je nestabilní, často je přidružena chůze po špičkách, objevuje 

se ataxie trupu a končetin, jemný třes celého těla. Ataxie trupu se projevuje 

trhaně a je obvykle zjevná, když dítě sedí nepodepřeno.62 

Bývá  výraznější  hypotonie.  Želinová63uvádí,  že  hypotonie  u  mladších 

dětí  později  vede  ke  spasticitě  a  někdy  až  k rigiditě,  což  se  odráží  ve 

vadném držení  těla.  V důsledku zvýšeného svalového napětí  mohou mít 

děti problémy s příjmem potravy. Dítě nedokáže dobře rozžvýkat stravu a 

posléze ji pohyby svalů v ústech dovést až k polknutí. Časté jsou poruchy 

vyprazdňování,  které  vznikají  v důsledku  malé  až  téměř  žádné  volní 

aktivity. 

Kontrolovaná a vůlí řízená činnost rukou se postupně mění v stereotypní 

nefunkční pohyby – tleskání, svírání a otvírání dlaní, vkládání rukou do úst, 

61 WITT-ENGERSTRÖM,I.,1990,s.18
62 TREVATHAN,E.,NAIDU,S.,1988,s.6
63 ŽELINOVÁ,K.,2005,s.9, sborník Rettův syndrom
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klepání, mnutí, mačkání a tzv. mycí pohyby rukou /„hand washing, hand 

wringing“/,64 kolem třetího roku věku dochází u většiny dětí téměř k úplné 

ztrátě úchopových schopností rukou.65 

Trevathan a Naidu66 ve  své  práci  sdělují:  „Pohyby  rukou  probíhají 

obvykle ve  střední  linii,  ale  mohou se  vyskytovat  na jedné straně nebo 

příležitostně dokonce za zády. Často jsou pohyby rukou v bdělém stavu 

prakticky nepřetržité, mizí však během spánku.“ 

Kvůli  apraxii  bývá dalším příznakem ztráta  orientace  v prostoru  a  na 

vlastním těle.

Fotografie č. 10 - Vkládání oddělených rukou do úst67

Fotografie č. 11 - Vkládání spojených rukou do úst68

64 GLÓS,J.,PEČEŇÁK,J.et al.,1993,s.603
65 THOROVÁ,K.,2006,s.312
66 TREVATHAN,E.,NAIDU,S.,1988,s.6
67 WITT-ENGERSTRÖM,I.,1990,s.18
68 WITT-ENGERSTRÖM,I.,1990,S18
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Poruchy ve vývoji řeči a v komunikačních schopnostech jsou různého 

rozsahu. V tomto období děti ztrácejí v krátké době vytvořené dovednosti 

v oblasti verbální i neverbální komunikace.

Šarounová69 uvádí:  „Snížená  /dyspraxie/  nebo  chybějící  /apraxie/ 

schopnost  programovat  pohyby  těla  může  zasáhnout  i  do  oblasti  řeči, 

polykání, žvýkání, mimiky nebo cílených pohybů očí.“

Objevují  se  také  typické  mimovolní  pohyby  v obličeji,  jež  se 

zintenzivňují  při  omezení  pohybu  rukou  /kroucení  či  kousání  rtu  nebo 

jazyka, žvýkání, prskání, tvoření bublin/, častý je bruxismus.70

Fotografie č. 12 - Bruxismus71

Uchino , Suzuki a kol.72 realizovali studii, jež sledovala vývoj řeči u dětí

s Rettovým syndromem a v závěru konstatovali, že u Rettova syndromu 

dochází ke zpoždění v neuronálních systémech zapojených do normálního 

vývoje řeči a závažnost zpoždění závisí na místě mutace.

Děti  s Rettovým  syndromem  mají  téměř  vždy  nějaký  typ  dýchací 

dysfunkce.  Objevují  se  periodické  stavy  apnoe,  intermitentní 

hyperventilace, aerofagie.73 Ve spánku se potíže s dechem neobjevují.

69 ŠAROUNOVÁ,J.,2005,s.12, sborník Rettův syndrom
70 ŽELINOVÁ,K.,2005,s.9, sborník Rettův sydrom
71 WITT-ENGERSTRÖM,I.,1990,s.25
72 UCHINO,J.,SUZUKI,M.,2001,s.233-235
73 TREVATHAN,E.,NAIDU,S.,1988,s.7
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Fotografie č. 13 - Zadržování dechu74

Spánkové EEG často odhalí epileptiformní grafoelementy.75

V tomto období děti často přechodně ztrácejí zájem o sociální kontakt, 

nereagují na sociální podněty a výzvy, stahují se z interakce, hovoříme o 

tzv. „pseudoautistickém období“.76

V oblasti emocí může docházet k prudkému střídání nálad, děti často bez 

zjevné  příčiny  propadají  záchvatům  pláče,  smíchu  nebo  křiku,  jsou 

zaznamenány projevu výrazného strachu až paniky.77

4.1.4 Období relativní stabilizace 

/může začít ve 3 - 4 letech a pokračuje do školního věku/

Neurovývojová regrese mizí a jednotlivé symptomy se stabilizují, může 

docházet k znovunabytí jednotlivých schopností, zejména v komunikaci. Je 

zřejmé, že děti více vnímají, lépe rozumí, lépe udrží oční kontakt, daří se 

komunikace  očima.  Je  zlepšena  sociální  interakce,  je  vyžadována 

společnost, děti jsou celkově klidnější a vyrovnanější.78

74 WITT-ENGERSTRÖM,I.,1990,s.25
75 THOROVÁ,K.,2006,s.213
76 ŽELINOVÁ,K.,s.11, sborník Rettův syndrom
77 THOROVÁ,K.,2006,s.213
78 THOROVÁ,K.,2006,s.213-214
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V rámci  motorické  oblasti  zaznamenáváme  zhoršení,  může  docházet 

k vývoji skoliózy.  Želinová 79uvádí: „ V 5 – 10 letech má skoliózu 9% a 

kolem 40 let už 56%.“

Fotografie č. 14 - Skolióza u Rettova syndromu80

Trevathan a Naidu81 ve své studii upozorňují na výskyt záchvatů u dětí 

s Rettovým syndromem /u asi 70-ti až 80-ti % pacientů/. „Může docházet 

ke generalizovaným záchvatům tonickým a tonicko-klonickým, k atypické 

krátké  ztrátě  vědomí,  k záchvatům  komplexním,  parciálním, 

myoklonickým  a  atonickým.  Mnohočetné  typy  záchvatů  jsou  běžné  u 

mnoha pacientů a asi 30 až 40% pacientů s Rettovým syndromem může mít 

špatně zvládatelné nebo úporné záchvaty.“

Dle Želinové82má většina dívek mezi 5. – 10. rokem záchvaty, které jsou 

v 15%  výlučně  epileptické,  v 59%  se  jedná  o  kombinaci  epileptických 

záchvatů s výpadky vědomí a ve 26% případech se jedná jen o výpadky 

vědomí.

V adolescenci se epileptické záchvaty zmírňují, frekvence slábne.

79 ŽELINOVÁ,K.,s.9, sborník Rettův syndrom
80 WITT-ENGERSTRÖM,I.,1990,s.21
81 TREVATHAN,E.,NAIDU,S.,1988,s.7
82 ŽELINOVÁ,K.,s.9, sborník Rettův syndrom 
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4.1.5 Období pozdějšího zhoršení motorických funkcí

/mezi 5. a 25. rokem/

Dle  Trevathana a Naidu83začíná  být  patrné  přibližně  v 5  letech 

progresivní  zmenšování  svalové  hmoty.  Zpočátku  především  nohy  a 

později  i  ruce  začínají  být  malé  a  jeví  se  jako  hypotrofické.  Růstová 

retardace s výškou a váhou nižší, než odpovídá věku, je patrná již od 2 let.

Akrální části těla bývají cyanotická a chladná v důsledku nedostatečného 

prokrvení, mnohdy se sníženou citlivostí.84

U  některých  dívek  dochází  k průběžnému  zhoršování  symptomů 

v motorické oblasti. 

Skolióza  nebo  kyfoskolióza  se  stává  výraznější,  často  je  zapotřebí 

provádět ortopedickou korekturu ke zlepšení kapacity plic a respiračních 

funkcí.85,86 ,87

Mohou se rozvíjet kontraktury kloubů, dystonie, choreoatetóza.88 

Fotografie č. 15 - Dystonická plantární flexe palců89

Pokud dívka chodí , kvalita chůze se zhoršuje, je zapotřebí více opory.

83 TREVATHAN,E.,NAIDU,S.1988,s.7-8
84 ŽELINOVÁ,K.,s.9, sborník Rettův syndrom
85 HORT,V.,HRDLIČKA,M. et al.,2000,s.142
86 WIEDEMANN,H.-R.,KUNZE,J.,1996,s.110
87 HENNESSY,M.,J.,HASS,R.,H.,1988,43
88 TREVATHAN,E.,NAIDU,S.1988,s.7
89 WITT-ENGERSTRÖM,I.,1990,s.21
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4.1.6 Období dospívání a dospělosti

Thorová90uvádí,  že  menstruace  nastupuje  u  dívek  s Rettovým 

syndromem v běžném věku. 

Fotografie č. 16 - Třináctiletá dívka s Rettovým syndromem

Třináctiletá dívka s Rettovým syndromem /stoj o široké bazi, typické postavení rukou, intenzivní oční 

kontakt/91

Také  Trevathan a Naidu92ve své práci sdělují: „Sexuální vývoj bývá u 

dívek s Rettovým syndromem normální.“

Dosavadní odborné studie udávají, že dívky s Rettovým syndromem se 

dožívají  běžně  40  až  50  let  a  v průběhu  života  psychicky  vyzrávají. 

Psychika  se  stává  stabilizovanější.  Stereotypní  pohyby  bývají  méně 

intenzivní,  chybějí  dřívější  prudké  výkyvy  nálad  i  dlouhodobé  stavy 

rozmrzelosti. Zlepšuje se oční kontakt a sociální porozumění.93

90 THOROVÁ,K.,2006,s.214
91 TREVATHAN,E.,NAIDU,S.,1988,s.10
92 TREVATHAN,E,NAIDU,S.1988,s.7
93 THOROVÁ,K.,2006,s.214
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Fotografie č. 17 - Náhradní schopnost?

Náhradní schopnost? Čím křehčí a vyzáblejší žena, tím intenzivnější pohled očí a náhlé rozjasnění 

obličeje úsměvem v kontrastu s těžkým motorickým postižením.94

Wiedemann a Kunze95předkládají  tyto  údaje:  „7%  dosahuje  40.  roku 

života. Střední délka života je 28 roků. Nejstarší pacientka má 68 roků.“

Symptomatika  u  dívek  s Rettovým  syndromem  je  značně  různorodá, 

fenotyp se stále rozšiřuje a zahrňuje mírnější i velmi těžké varianty, ženy 

jen  s mírnými  neurologickými  obtížemi  a  nověji  i  muže  s těžkou 

encefalopatií.  U  dívek,  které  svými  klinickými  projevy  přesně  splňují 

diagnostická  kritéria,  hovoříme  o  klasickém  Rettově  synromu  /asi  2/3 

dívek/, u ostatních je diagnostikován atypický Rettův syndrom.96 /kap. 3/

94 WITT-ENGERSTRÖM,I.,1990,s.21
95 WIEDEMANN,H.-R.,KUNZE,J.1996,s.110
96 THOROVÁ,K.,2006,s.212
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4.2 Specifické projevy dívek s Rettovým syndromem

4.2.1 Sociální chování

V průběhu  deteriorační  fáze  dochází  u  většiny  dětí  k nápadnému,  ale 

pouze přechodnému zhoršení  sociálního zájmu a interakce.  Děti  ztrácejí 

motivaci k sociálním aktivitám a stahují se z interakce, často nereagují na 

pokusy o kontakt ze strany dospělých a unikají k solitární hře.97 

Po překonání tohoto období se stávají dívky vyloženě společenské. Mají 

rády společnost dětí i dospělých, velmi citlivě reagují na pochvalu i kritiku. 

Zvládají oční kontakt i sociální úsměv. Sociální kontakt je diferencovaný, 

rozlišují  mezi  osobou  blízkou  a  cizí,  projevují  výběrově  sympatie  a 

antipatie, usilují o iniciaci sociálních interakcí. Mají rády fyzický kontakt, 

interaktivní hry.98 

4.2.2 Komunikace

Poruchy  ve  vývoji  řeči  a  komunikačních  schopností  jsou  různého 

rozsahu.  Nastupující  regrese  u  Rettova  syndromu  přeruší  fyziologický 

vývoj řeči.  Některé děti  se kolem jednoho roku naučí i svá první slova, 

avšak po plném projevení onemocnění se tato schopnost  ztrácí,  a ani za 

podpory  intenzivní  logopedické  péče  se  nedaří  ji  znovu  vybudovat  či 

rozšířit.  Výjimkou jsou neúplné či hraniční obrazy Rettova syndromu, u 

nichž  může  být  schopnost  komunikovat  slovy  nebo  i  ve  větách 

zachována /někdy se i pomalým tempem rozvíjet/. Všeobecně se soudí, že 

regrese  u  syndromu  zasahuje  především oblast  expresivní  řeči,  zatímco 

receptivní řečová oblast zůstává v různém rozsahu zachována.99

97 ŽELINOVÁ,K.,2005,s.8, sborník Rettův syndrom
98 THOROVÁ,K.,2006,s.212
99 ŠAROUNOVÁ,J.,2005,s.12, sborník Rettův syndrom
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Dle  Thorové100dívky  s Rettovým  syndromem  v oblasti  porozumění 

obvykle chápou a reagují na jednoduché pokyny. Schopnost porozumění se 

u jednotlivých dívek liší,  dle  současných poznatků leží  nejvyšší  hranice 

v rámci porozumění řeči v maximální úrovni tří až čtyř let.

Šarounová101upozorňuje ve své práci, jak závažný dopad na komunikaci 

má dyspraxie. „Celková dyspraxie či apraxie a chybějící koordinace ruka-

oko nedovolí člověku s Rettovým syndromem dát najevo, že rozumí otázce 

a adekvátně zareagovat.“

Způsoby  komunikace  u  dívek  s Rettovým  syndromem  mohou  být 

nezvyklé, také reakce na podněty okolí se mnohdy dostavují se zpožděním. 

V popředí  stojí  také  potíže  přijímat  a  zpracovávat  více  informací 

současně a značné rozkolísaní výkonů. 

Možnosti  komunikace  jsou  kvůli  multifunkčnímu  handicapu  omezené 

/dívky nemohou mluvit, ukazovat, znakovat/, jako jeden z nejdůležitějších 

komunikačních prostředků je vnímán oční odkaz.102

Dr. Andreas Rett: „Skrze své oči nám říkají, že rozumějí daleko víc, než 

si dokážeme představit“.103

4.2.3 Aktivita

Na podkladě celkové křehkosti  nervového systému zaznamenáváme u 

dívek s Rettovým syndromem velmi krátký rozsah pracovní pozornosti.

Záleží  na  míře  epileptické  aktivity,  stupni  únavy,  míře  podnětů, 

zdravotním stavu. Reakce na podněty přicházejí s velkou latencí, mohou 

trvat  několik  minut  /potíže  s přijímáním,  zpracováváním  a  vydáváním 

informací/.

100 THOROVÁ,K.,2006,s.218
101 ŠAROUNOVÁ,J.,2005,s.12, sborník Rettův syndrom
102 THOROVÁ,K.,2006,s.218
103 http://rett-cz.com/cojerettuvsyndrom.htm

34



Dívky s Rettovým syndromem mají výrazné potíže se schopností udržet 

pozornost žádoucím směrem. Snaha soustředit se na úkol vyvolává intenční 

třes, hyperventilaci, zvyšuje se frekvence stereotypních pohybů, motorický 

i  psychický  neklid.  Nejlepších  výkonů  v soustředění  dosahují  dívky 

v relaxovaném stavu.104

4.2.4 Emocionalita

Pro děti s Rettovým syndromem je příznačná emoční labilita, nálady se 

střídají často i v krátkých intervalech.105

Poměrně častá jsou období plačtivosti, křiku, špatné nálady strachu až 

paniky, vzteku včetně agresivních výpadů. S postupujícím věkem se dívky 

stávají vyrovnanějšími.106

4.2.5 Smyslové vnímání

Reakce na smyslové podněty bývají  opožděné a nepřesné. Delší dobu 

trvá, než dívky zaměří svou zrakovou pozornost na cíl. Udržení zrakové 

pozornosti je obvykle několikavteřinové. 

Bývá pozorována přecitlivělost na sluneční záření, hluk, výkyvy teplot, 

bolest či taktilní hypersenzitivita – nechuť k česání vlasů a čištění zubů.

Na sluchové podněty reagují s dlouhou latencí, často vůbec.107 

104 THOROVÁ,K.,2006,s.218-219
105 ŽELINOVÁ,K.,2005,s.8, sborník Rettův syndrom
106 THOROVÁ,K.,2006,s.219
107 THOROVÁ,K.,2006,s.219
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4.2.6 Intelekt

Fontanesi a Haas ve  své  studii  uvádějí,  že  motorická  a  jazyková 

dyspraxie  může  být  příčinou  podceňování  kognitivní  úrovně u  pacientů 

s Rettovým syndromem.108 

Vzhledem k omezeným vyjadřovacím schopnostem je však hodnocení 

inteligence  velmi  obtížné,  užívány  jsou  zejména  úkoly  zaměřené  na 

hodnocení  schopnosti  praktického,  sociálního,  prostorového i  verbálního 

porozumění zadávané formou volby s využitím alternativní komunikace.109

U atypického Rettova syndromu se udává, že u 2 – 15% není přítomna 

mentální retardace, u typického postižení je diagnostikována středně těžká, 

těžká a hluboká mentální retardace.110

4.2.7 Motorika

Míra  postižení  motoriky  může  být  u  dívek  s Rettovým  syndromem 

různá, v průběhu vývoje má proměnlivý charakter. 

Thorová uvádí  rozdělení  dívek  s Rettovým  syndromem  podle  míry 

postižení  motoriky.  Dělení  na  typy  je  pouze  orientační,  řada  dívek  má 

symptomatiku  namíchanou  nebo  vývojově  přejde  z jedné  kategorie  do 

druhé.111

/Rozdělení dívek s Rettovým syndromem podle míry postižení motoriky 

-viz. Přílohy  Příloha č. 4/

5. Logopedická intervence

108 FONTANESI,J.,HAAS,H.,R.,1988,s.23
109 ŽELINOVÁ, K.,2005,s.10, sborník Rettův syndrom
110 THOROVÁ,K.,2006,s.221-222
111 THOROVÁ,K.,2006,s.220
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5.1 Terminologické vymezení

Dvořákův112 Logopedický  slovník  definuje  pojem  intervence  tímto 

způsobem:  Intervence,  ang.  intervene  =  zasahovat  do  …,  zakročit;  - 

vměšování, zásah, zákrok v něčí prospěch; zákrok do nějakého jevu nebo 

procesu s cílem ovlivnit jej, často jako synonymum reedukace, terapie.

Lechta prezentuje  pojem  logopedická  intervence  jako  specifickou 

aktivitu, kterou uskutečňuje logoped s cílem: 

- identifikovat narušenou komunikační schopnost;

- eliminovat,  zmírnit  nebo alespoň překonat narušenou komunikační 

schopnost;

- předejít tomuto narušení /zlepšit komunikační schopnost/.113

5.2 Logopedická intervence u dítěte s Rettovým   syndromem 

Rettův syndrom patří k nejzávažnějším poruchám dětského mentálního 

vývoje. U dětí  s Rettovým syndromem zaznamenáváme v průběhu jejich 

růstu  a  zrání  různá  zdravotní  oslabení,  také  narušení  komunikační 

schopnosti  bývá  hluboké.  /kap.  4/ Proto  nelze  v rámci  logopedické 

intervence použít jedinou univerzální metodu.

Předkládám  několik  metod  /Friedlová  2005,  Schopler  1998,  Kubová  

2008  aj./,  jejichž  vzájemnou  kombinací  lze  vytvořit  nejvhodnější 

logopedickou  strategii,  jež  se  v průběhu  logopedické  intervence  může 

individuálně přizpůsobovat aktuálnímu stavu a potřebám dítěte. 

112 DVOŘÁK,J.,1998,s.79
113 ŠKODOVÁ,E.,JEDLIČKA,I.,2003,s.37
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5.2.1 Koncept Bazální stimulace

Autorem konceptu je speciální pedagog prof.  Dr.  Andreas Fröhlich,114 

který během svého vědeckého projektu na počátku 70.let minulého století 

vypracoval  teorii  podpory  rozvoje  schopností  u  dětí  s těžkými  změnami 

v oblasti  vnímání,  hybnosti  a  komunikace.  Do  ošetřovatelské  péče  o 

dlouhodobě  nemocné  a  do  péče  v intenzivní  medicíně  přenesla  koncept 

zdravotní sestra prof. Christel Bienstein.

Fotografie č. 18 - Prof. Dr. Andreas Fröhlich

Prof.  Dr.  Andreas  Fröhlich,  speciální  pedagog,  který pracoval  od r.  1970 v Rehabilitačním centru 

Landstuhl  v Německu,  během  svého  pětiletého  vědeckého  projektu  v rámci  doktorandského  studia 

vypracoval koncept Bazální stimulace. Po získání profesury na Vysoké škole pedagogické v Heidelbergu 

je od r. 1994 profesorem na Katedře speciální pedagogiky na Univerzitě v Landau. 

114 FRIEDLOVÁ,K.,2005,s.5
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Fotografie č. 19 - Prof. Christel Bienstein

Prof.Christel Bienstein /nar. 26.12.1951/, zdravotní sestra, pracovala mnoho let ve Vzdělávacím centru 

německého profesního svazu pro ošetřovatelské povolání v Essenu v Německu. Od pol.80. let 

spolupracuje úzce s prof.A. Fröhlichem. Od r. 1994 vede Institut ošetřovatelství na lékařské fakultě 

privátní univerzity ve Witten/Herdecke v Německu. V r. 2003 převzala profesuru v oblasti výzkumu 

v ošetřovatelství na Univerzitě v Brémách .115

Základní myšlenkou konceptu  je  holistický pohled  na člověka a  úzké 

propojení pohybu, vnímání a komunikace.

Bazální stimulace umožňuje lidem s postiženým vnímáním a poruchami 

hybnosti zlepšovat svůj stav a to cílenou stimulací smyslových orgánů.

Cílem Bazální  stimulace  je  podpora  a  umožnění  vnímání  tak,  aby  u 

postiženého docházelo k:

115 FRIEDLOVÁ,K.,2005,s.6
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- podpoře rozvoje vlastní identity

- umožnění navázání komunikace se svým okolím

- zvládnutí orientace v prostoru a čase

- zlepšení funkcí organismu.116 

Základní triádu konceptu Bazální stimulace tvoří somatická, vibrační a 

vestibulární stimulace, jelikož se vztahují k nejrannějším formám vnímání.

Nádstavbovými  prvky  jsou  stimulace  optická,  auditivní,  orální, 

olfaktorická a taktilně-haptická.117 

Aplikace konceptu Bazální stimulace u dítěte s Rettovým syndromem:

- vytvoření iniciálního doteku /kap. 9.1/

- realizace optické, olfaktorické, orální, taktilně-haptické stimulace

/kap. 9.2/

- zklidňující somatická stimulace, polohování, kontaktní dýchání /kap. 9.3/

-  realizace  vestibulární  a  vibrační  stimulace,  masáž  stimulující  dýchání 

/kap. 9.4/ 

- povzbuzující somatická stimulace, vibrační stimulace podporující dýchání

 /kap. 9.5/

Terapeutické pomůcky: 

deka, polohovací polštáře, ručníky, žínky, froté ponožky, pleťová mléka, 

dětské oleje, lufa žínky, malý baterkový vibrátor, elektrický zubní kartáček, 

terapeutické pomůcky, jež jsou uvedeny v kapitole o muzikoterapii, cucací 

váčky,  lžíce,  zubní  kartáčky  s různou  tvrdostí  vlasu,  ledové  tyčinky, 

tampony k ošetření dutiny ústní /PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s./.

116 FRIEDLOVÁ,K.,2006,s.2
117 FRIEDLOVÁ,K.,2006,s.3
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5.2.2 Neurovývojová terapie – „Bobath koncept“

Autory neurovývojové terapie /Neurodevelopment treatment –NDT/ jsou 

manželé Berta a Karel Bobathovi.

Fotografie č. 20 - Karel Bobath, český pediatr, Berta Bobath, německá fyzioterapeutka

Karel Bobath, český pediatr, Berta Bobath, německá fyzioterapeutka, v období nástupu nacismu k moci 

v r.1938 oba emigrovali do Anglie, kde se seznámili. Společně se věnovali problematice a rehabilitaci  

pacientů s postižením centrálního nervového systému. V Londýně  založili  Bobath Centrum, které tam 

existuje doposud.118 

Tato metoda je  označována termínem  Bobath koncept.  Jde o léčebný 

postup,  který  je  ve  světě  nejčastěji  používán při  léčbě  dětí  i  dospělých 

s mozkovým postižením.

Původně  byl  Bobath  koncept  určen  především  dětským  pacientům 

s dětskou mozkovou obrnou.

Elizabeth Kongová a  Mary Quintonová rozpracovaly  využití  tohoto 

konceptu  u  velmi  malých  rizikových  kojenců  s důrazem  na  časnou 

118 http://sestra.cz/scripts/detail.php?id=281828

41



terapeutickou intervenci. Nyní je snaha aplikovat tento léčebný postup  u 

všech onemocnění CNS.119

Základním principem tohoto  konceptu  je  dosažení  relaxace  pomocí 

staticko-kinetických reflexů /polohových a pohybových/, uvedením celého 

těla  nebo  jednotlivých  částí  /hlavy,  trupu,  končetin/  do  tzv.  reflexně 

inhibičních  poloh,  které  jsou  zpravidla  opačné,  než  nesprávné  polohy 

postiženého  dítěte.  Změna  polohy  umožňuje  změnu  nesprávných 

pohybových návyků a dítě se snáze učí správným pohybů.120

Cíl Bobath konceptu v rámci logopedie

Bobath  koncept nabízí  možnosti,  jak  řešit  poruchy  spojené  s jídlem, 

pitím,  řečí  a  komunikací,  nabízí  principy,  které  se  používají  podle 

individuálních  potřeb  a  reakcí  dítěte,  klade  důraz  na  výcvik  rodičů, 

týmovou spolupráci a ranou intervenci.

Aplikace Bobath konceptu u dítěte s Rettovým syndromem:

- správná poloha dítěte při příjmu potravy /kap. 9.1/

- zkvalitnění techniky příjmu nápojů a potravy /kap. 9.1/

- nácvik odkousávání potravy a žvýkání /kap. 9.1/ 

- inhibice hyposenzitivity dutiny ústní a jejího okolí /kap. 9.2/

- ovlivnění hypotonie orofaciální oblasti /kap. 9.2/

Terapeutické pomůcky:

lžíce, zubní kartáčky s různou tvrdostí vlasu, vatové tyčinky, potraviny 

odlišných chutí a teplot, předměty různých tvarů, jež lze zhotovit z jídla pro 
119 CHMELOVÁ,I., http://www.mmo.cz/kultura/pdf/cfd-2002.pdf
120 EDELSBERGER,L.et al.,2000,s.47
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individuální  potřeby,  možno  také  použít  Logotest  1.  /logopedickou 

pomůcku ke zjištění schopnosti stereognostického vnímání v dutině ústní , 

Soukromá klinika LOGO s.r.o./, brčka o různých průměrech.

5.2.3 Muzikoterapie

Název této terapeutické metody je odvozen z řec. músikos = hudební; 

therapeia = vyšetřování, léčení.

Cíl  této terapeutické metody je možno vyjádřit prostřednictvím sdělení 

přední hudební terapeutky PhDr. Kataríny Grochalové.121

 „Muzikoterapii  chápu  jako  proces,  ve  kterém  je  možno  pomocí 

speciálního  užití  hudby  zlepšit  zdravotní  stav  u  dětí  nebo  dospělých, 

eventuálně zmírnit některé problémy, které přináší určitý typ zdravotního 

poškození.“

V současnosti  chápeme muzikoterapii  jako moderní  vědeckou metodu, 

jež se zabývá zkoumáním vlivu hudby na tělesné a duševní onemocnění, 

vytvářením speciálních léčebných metod a jejich aplikací v praxi.122 

Muzikoterapie  má  v dnešní  době  mnoho  podob.  Můžeme  ji  třídit 

z různých hledisek. Z hlediska účasti dítěte rozlišujeme muzikoterapii na:

- aktivní /expresivní/, jež je založená na aktivním hudebním 

projevu. Aktivní hudební produkce se realizuje – vokálním, 

instrumentálním,  řečovým,  dramatickým,  výtvarným  nebo 

pohybovým projevem;

- pasivní  /receptivní/,  která  je  založená  na  poslechu  hudby 

/sdělování prožitků/.123 

121 GROCHALOVÁ,K., http:muzikoterapie.cz/?p=ceska-asociace-muzikoterapie-a-dramaterapie
122 EDELSBERGER,L.et al.,2000,s.195
123 DVOŘÁK,J.,1998,s.105
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V technikách  současné  aktivní  i  receptivní  muzikoterapie  jsou  zvuk, 

hudba,  rytmus,  harmonie  a  pohyb  prostředkem.  Upřednostněn  je 

terapeutický vztah mezi člověkem a terapeutem. Zvláště u nejmenších dětí 

je kladen velký důraz na citlivý, specifický a individuální přístup. 

Jde o umění dětem naslouchat, být empatický a adekvátně reagovat na 

jejich potřeby.124 

Aplikace muzikoterapie u dítěte s Rettovým syndromem:

- receptivní muzikoterapie jako doplnění somatické stimulace 

/kap. 9.3 a kap. 9.4/

- prvky aktivní muzikoterapie /kap. 9.5 a kap. 9.6/

Terapeutické pomůcky: 

dětské hudební nástroje /bubínek, paličky, zvoneček,  metalofon,  činelky, 

rolničky,  triangl/,  CD  přehrávač,  Krásná,J.:  Relaxace  Pohádky  pro 

nejmenší  děti,  relaxační  hudba,  např.:  THE  SOUND  OF  NATURE, 

CHILDREN´S DREAMS, .., dětské lidové písničky.

124 LITOVOVÁ,M.,http://alikvotní festival.cz/cz-muzikoterapie.htm
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5.2.4 TEACCH program

Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped 

Childern =  léčení,  výchova  a  vzdělávání  dětí  s autismem  i  jiným 

komunikačním handicapem.

Tento  program  péče  o  osoby  s poruchou  autistického  spektra  byl 

vypracován ve Spojených státech  prof.  Ericem Schoplerem v 60. letech 

minulého století.125 

Fotografie č. 21 - Profesor Eric Schopler

Profesor Eric Schopler vede oddělení speciálního vzdělávání osob s autismem na University of North 

Carolina /Chapel Hill, USA/.

Světově uznávaný specialista  na autismus, při  vytváření  státního programu pro postižené autismem a 

příbuznými komunikačními handicapy vycházel ze svých dlouholetých zkušeností.126

Cílem  tohoto  programu  je  poskytovat  služby,  výzkum  a 

multidisciplinární proškolování v oblasti autismu a příbuzných vývojových 

poruch.127

125 VOCILKA,M.,1996,s.45
126 SCHOPLER,E.,MESIBOV,G.,1997,s.15
127 SCHOPLER,E.,MESIBOV,G.,1997,s.73
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Tento velmi úspěšný, v současnosti již celosvětový program klade důraz 

na tři základní principy: individuální přístup, strukturalizaci a vizualizaci.128 

- individuální přístup

Na podkladě speciálních odborných vyšetření,  vyhodnocení aktuálních 

schopností  a  dovedností  dítěte  je  vypracován  individuální  výchovně-

vzdělávací  plán.  Z hlediska individuálního přístupu je  nutné např.  zvolit 

vhodný  typ  komunikace  /předmětová,  fotografie,  barevné  obrázky, 

piktogramy,  piktogramy s písmem,  psaný rozvrh/,  najít  vhodné umístění 

pracovního místa, najít správnou formu řešení behaviorálních problémů .

- strukturalizace

Strukturalizace  znamená  zavedení  řádu,  neměnného  režimu  v rámci 

fyzického  prostoru  a  pracovních  úkolů,  čímž  se  zvyšuje  schopnost 

orientace  dítěte,  jeho  samostatnost,  snižuje  se  úzkostnost,  nejistota  a 

dekoncentrace.129 

- vizualizace

Vizuální  podpora  klade  důraz  na  informace  ve  vizuální  formě. 

K prostředkům  vizuální  podpory  patří  např.  procesní  schémata,  denní 

režimy, barevné kódy či písemné pokyny. Vizualizace umožní vyšší míru 

samostatnosti,  rozvoj komunikačních dovedností  a kompenzuje handicap 

v oblasti paměťových a pozornostních funkcí.130 

Aplikace TEACCH programu u dítěte s Rettovým syndromem:

- individuální přístup k dítěti /kap. 9/

- vytvoření výchovně vzdělávacího programu pro dítě /kap. 11/

- strukturalizace v rámci třídy a probíhajících aktivit /kap. 9.4/
128 SROKOVÁ,E.,OLŠÁKOVÁ,P.,2004,s.37
129 THOROVÁ,K.,2006,s.385
130 THOROVÁ,K.,2006,s.385
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- prvky vizualizace v prostředí třídy i v domácím prostředí /kap. 9.6/

5.2.5 Augmentativní a alternativní komunikace /AAK/

Vítková131 uvádí:  „Komunikace  je  proces,  v němž  sděluje  člověk 

ostatním své myšlenky, city. Komunikace podporuje rozvoj myšlení. Pro 

těžce zdravotně postižené, u nichž je verbální komunikace omezena nebo 

zcela  nemožná,  jsou  určeny  systémy  augmentativní  a  alternativní 

komunikace.

 Dle  Šarounové představuje  augmentativní  a  alternativní  komunikace 

všechny  formy  dorozumívání,  které  mohou  podpořit  nebo  nahradit 

mluvenou řeč u lidí,  kteří  se  jejím prostřednictvím v důsledku postižení 

nemohou dorozumívat buď vůbec, nebo jen ve velmi omezené míře.132 

Augmentativní komunikační systémy /z lat. augmentare – rozšiřovat/ mají 

podpořit  již  existující,  ale  pro  běžné  dorozumívání  nedostatečné 

komunikační schopnosti.

Alternativní komunikační systémy /alternativní – založený na možnosti 

výběru/ se využívají jako náhrada mluvené řeči.133 

A. Použití gest pro lepší porozumění

Děti s Rettovým syndromem mohou mít potíže s porozuměním mluvené 

řeči, proto je dobré pro podporu porozumění používat gesta, pracovat také 

s melodií  hlasu,  mimikou,  mluvit  pomalu,  jednoduše.  Kvůli  nízké 

funkčnosti  rukou  nepředpokládáme,  že  by  začaly  gesta  napodobovat, 

mohou jim však pomoci při pochopení řeči.

131 VÍTKOVÁ,M. et al.,1999,s.58
132 ŠAROUNOVÁ,J.,2005,s.12, sborník Rettův syndrom
133 BADŽUCHOVÁ,I.,2002,s.4
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Pomocí  gesta podpoříme slovo něčím vizuálním.  Použití  gest  zároveň 

poněkud zpomalí tok naší řeči. Důležitou zásadou je, že znak používáme 

vždy jako doprovod mluveného slova, nikoliv samostatně.134 

MAKATON je  jazykový  program,  který  byl  navržen  v 70.  letech 

minulého  století  ve  Velké  Británii  logopedkou  Margaret Walker a 

psychiatrickými  konzultanty  Kathy  Johnston  a  Tony  Cornforthem 

z Královské asociace pro pomoc neslyšícím.135

Cílem tohoto programu je poskytovat základní prostředky komunikace, 

podněcovat  rozvoj  mluvené  řeči  i  porozumění  pojmům  u  jedinců 

s poruchami komunikace.136

Fotografie č. 22 - Margaret Walker

Margaret  Walker,  autorka  komunikačního  programu  MAKATON,  byla  v r.1980  jmenována  vrchní 

logopedkou  v St.  George´sMedical  Hospital  School  v Londýně,  v současnosti  pracuje  na  katedře 

psychiatrie ve Spojeném Království.137 

134 ŠAROUNOVÁ, J.,2005,s.13, sborník Rettův syndrom
135 KUBOVÁ,L.,2008,s.241
136 KLENKOVÁ,J.,2006,s.208
137 http://www.makaton.org/about/mvdp_mbe.htm
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Jeho  podstatou  je  vyjádření  konkrétního  pojmu  pohybem  ruky. 

Základem MAKATONU je asi 350 znaků z Britského znakového jazyka, 

které  jsou  upraveny  tak,  aby  byly  snadno  pohybově  ztvárnitelné  a 

rozpoznatelné.  Znaky  jsou  uspořádany  do  osmi  stupňů  /etap/.  Devátý 

stupeň tvoří zvláštní přídavný slovník. Každý stupeň obsahuje 35-40 slov.

Jedná se o dynamický systém, kdy se jednotlivá slova vyjadřují určitým 

pohybem  ruky,  hlavy  apod.  Zvláště  u  malých  dětí  se  tato  metoda 

kombinuje s využitím obrázků, fotografií nebo piktogramů.138

Aplikace používání gest u dítěte s Rettovým syndromem:

- maximální rozvíjení přirozené gestikulace rodičů/kap. 9.1/

Aplikace používání Makatonu u dítěte s Rettvým syndromem:

- realizace  jednoduchých  znaků  v domácím  prostředí  i 

v prostředí mateřské školy /kap. 9.4, 9.5/

B. Výběr

Výběr je základním komunikačním prostředkem, u něhož při budování 

podpůrných či náhradních způsobů komunikace začínáme. Princip výběru 

zařazujeme  jako  vyjádření  vůle  nemluvícího  člověka  co  nejdříve  a  co 

nejčastěji.  Začínáme  výběrem  dvou  konkrétních  věcí  /oblíbené  hračky, 

jídla,../,  posléze  přecházíme  k práci  s fotografiemi,  symboly  či 

komunikačními  tabulkami.  Je  třeba,  aby komunikační  partner  byl  velmi 

citlivý k reakcím dítěte, se kterým komunikuje, poněvadž vyjádření těžce 

postiženého  jedince  může  být  obtížně  postřehnutelné  /ukázání  rukou, 

ukázání jinou částí těla, bouchnutí, upřený pohled, chvilkový pohled/.

138 BADŽUCHOVÁ,T.,2002,s.6-7

49



Postupně můžeme princip výběru využít i při práci s více možnostmi.139

Aplikace výběru u dítěte s Rettovým syndromem:

- výběr ze dvou hraček /zvukové hračky, hračky s vizuálním 

efektem/, jídel /kap. 9.5/

- výběr ze dvou fotografií /osob, hraček, jídel/ /kap. 9.5/

- výběr ze dvou obrázků / domácích zvířat, videokazet, 

relaxačních pohádek/ /kap. 9.6/

C. Práce  s fotografiemi  a  symboly,  komunikační  tabulky,  výběr 

slovní zásoby

Pokud  dítě  zvládne  výběr  z předmětů,  můžeme  přecházet  k práci 

s fotografiemi,  později  se  symboly  /jakékoliv  obrázky,  piktogramy/.  Je 

důležité, aby byly pro dítě srozumitelné a jednoznačné. Neméně důležitá je 

správná volba slovní zásoby pro dítě.140 

Piktogramy představují  komunikační  systém  s obrazovými 

komunikačními  symboly.  Jsou  zjednodušená  zobrazení  skutečnosti 

/předmětů,  činností,  vlastností/.  Jednoduchým  řazením  piktogramů  je 

možno skládat věty nebo například rozvrh hodin, program dne apod.141 

V zahraničí je tento komunikační systém známý pod názvem 

PIC – Piktogram Ideogram Communication.142

Cílem  a  smyslem  tohoto  komunikačního  systému  je  umožnit  sdělit 

osobám  s narušenou  komunikační  schopností  své  potřeby,  přání,  city, 
139 ŠAROUNOVÁ,J.,2005,s.13-14, sborník Rettův syndrom
140 ŠAROUNOVÁ,J.,2005,s.14, sborník Rettův syndrom
141 KLENKOVÁ,J.,2006,s.208
142 KUBOVÁ,L.,2008,s.241
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usnadnit jim orientaci v běžném životě, vést je k relativní samostatnosti.

Aplikace piktogramů u dítěte s Rettovým syndromem:

- první pokusy s výběrem piktogramů /kap. 9.6/

Terapeutické pomůcky: CD Altík – tvorba komunikačních tabulek /o.s. 

Petit/, Kubová,L.: Piktogramy, Hemzáčková a kol.: První čtení /pro ZvŠ/. 

D. Metoda globálního čtení

U dětí s Rettovým syndromem se většinou v plné šíři nedaří vybudovat 

čtení  a  psaní,  přesto  se  může  pro  komunikaci  využít  metoda  nácviku 

globálního  čtení,  jež  spočívá  v tom,  že  se  dítě  učí  poznávat  grafickou 

podobu slova jako celku a přiřazovat slovo ke konkrétnímu předmětu či 

obrázku.143 

K logopedické intervenci jsou samozřejmě využívány reálné předměty, 

zvukové  hračky,  pomůcky  k rozvoji  hmatového  vnímání,  prostorové 

orientace,  obrázkový  materiál,  PC  a  počítačové  programy  Gordi,  Pro 

nejmenší.

6. Multidisciplinární  přístup  v péči  o  děti  s Rettovým 
syndromem

Narušení  komunikační  schopnosti  dítěte  s pervazivní  vývojovou 

poruchou se odráží v mnohých oblastech života handicapovaného dítěte. 

143 VANĚČKOVÁ,V.,1996,s.5
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Logopedická  péče  je  zajišťována  na  podkladě  úzké  spolupráce 

s pediatry, foniatry, ORL lékaři, neurology, rehabilitačními lékaři, zubními 

lékaři,  klinickými  psychology,  fyzioterapeuty  v rámci  zdravotnictví  a  se 

speciálními pedagogy, pracovníky speciálně pedagogických center v rámci 

školského rezortu.

Na  péči  o  děti  s Rettovým  syndromem  participují  mnohé  lékařské  i 

nelékařské obory. Cílem tohoto moderního týmového přístupu je spokojený 

a plnohodnotný život dítěte.

Graf č.  1 - Komplexní péče o dítě s Rettovým syndromem
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7. Stimulace primárních funkcí,  řeči  a  komunikačních 
schopností  u  dítěte  s Rettovým  syndromem  – 
případová studie

7.1 Zdůvodnění případové studie

Základní  myšlenkou  této  případové  studie  je  snaha  upozornit  na 

možnosti logopedické intervence u dítěte s Rettovým syndromem, dokázat 

důležitost  a  smysluplnost  logopedické  terapie,  podtrhnout  nutnost  a 

potřebnost  časné  odborné  intervence  a  zdůraznit  nezbytnost 

multidisciplinárního přístupu v péči o těžce znevýhodněné dítě.

7.2 Cíle empirické části

Cíle empirické části mé rigorózní práce jsou následující.

Primárním  cílem  je  zachytit  průběh  logopedické  intervence  u  dítěte 

s Rettovým syndromem v šesti  půlročních  etapách.  Pro  každé  období  je 

přesně stanoven terapeutický cíl.

Sekudárním  cílem  je  analýza  průběhu  terapeutického  plánu  ve 

sledovaných oblastech.

Posledním, terciálním cílem empirické části  je utřídění a vyhodnocení 

dat, interpretace výsledků.

7.3 Použité metody a techniky

Při tvorbě rigorózní práce byly použity následující metody a techniky:

a/ metody a techniky určené k shromážďování primárních dat

- studium české a zahraniční odborné literatury,

- studium odborných internetových zdrojů,
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- analýza dokumentů – lékařská,  psychologická,  speciálně-

pedagogická dokumentace,

- kvalitativní dotazování –  strukturovaný  rozhovor 

s otevřenými  otázkami,  neformální  rozhovor,  narativní 

rozhovor  /rozhovor  s rodiči,  prarodiči,  sourozencem,  se 

specialisty v rámci zdravotnictví i školství/, 

dotazník pro rodiče sledovaného probanda,

- pozorování zúčastněné i nezúčastněné pozorování,

otevřené i skryté pozorování,

/ambulantní  podmínky,  prostředí  mateřské  školy,  prostředí 

zahrady mateřské školy/,

b/ metody sloužící k měření získaných dat

- hodnotící škály

b/ metody a techniky sloužící ke zpracování primárních dat

- analýza získaných dat

- popis

- zobrazování dat / grafy, tabulky/

7.4 Časový harmonogram

Časový harmonogram mé rigorózní práce se skládá z etapy přípravné, 

z etapy, kdy probíhala realizace logopedické intervence a z fáze poslední, 

kdy byla získaná data tříděna, analyzována a vyhodnocována.
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7.4.1 Přípravná fáze

Přípravná fáze do jisté míry prolínala fází vlastní realizace logopedické 

intervence,  vzhledem ke skutečnosti,  že  konečná diagnostika dítěte  byla 

provedena v počátku třetí etapy logopedické terapie.

Bylo nesmírně obtížné získat odbornou literaturu k dané problematice. 

V české odborné, především neurologické, psychiatrické a psychologické 

literatuře  jsem  nacházela  pouze  stručné  charakteristiky  tohoto 

neurovývojového onemocnění, jediný článek z roku 2000 zmiňoval velmi 

krátce  terapeutický  nástin  péče  o  dítě  s Rettovým  syndromem.  Až  na 

podzim roku 2005 vyšel útlý sborník Rettův syndrom, nabízející laické a 

odborné  veřejnosti  první  podrobnější  seznámení  s terapeutickými 

možnostmi.

Většina  teoretické  části  byla  vypracována  na  podkladě  překladů 

amerických, švédských a japonských odborných článků a publikací. Velký 

přínos  představovaly  informace  z internetových  zdrojů.  Nutno  říci,  že 

s výjimkou dvou článků /muzikoterapie  u dětí  s Rettovým syndromem a 

fyzioterapie  u  dětí  s Rettovým  syndromem/  všechny  statě,  články  a 

publikace řešily pouze teoretickou problematiku Rettova syndromu. 

7.4.2 Vlastní realizace

Logopedická  intervence probíhala  v logopedické ambulanci  nestátního 

zdravotnického  zařízení  s frekvencí  dvou  až  čtyř  návštěv  v měsíci  dle 

zdravotního stavu dítěte či dle realizace různých odborných vyšetření.

Průběh  logopedické  intervence  je  zaznamenán  v šesti  půlročních 

etapách. Byl vypracován individuální program terapeutické péče a stanoven 

cíl logopedické intervence pro každé období dle aktuální potřeby dítěte
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7.4.3 Fáze třídění, analyzování a vyhodnocovaní dat

Po ukončení logopedické terapie jsem získaná data třídila, provedla jsem 

analýzu průběhu terapeutického plánu ve vybraných oblastech,  hodnotila 

jsem efektivitu posunu probanda, srovnávala počáteční a konečnou úroveň 

probanda ve sledovaných oblastech.

Vzhledem  k neexistujícímu  literárnímu  zpracování  dané  problematiky 

v české i zahraniční literatuře nemohla jsem závěry, k nimž jsem dospěla, 

porovnávat s jinými literárními zdroji. 
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8. Průběžná diagnostika dítěte

A.A., dívka, narozena 9/2001

8.1 Anamnestické údaje

Rodinná anamnéza:

Matka zdravá, /SŠ/, rodiče matky zdrávi, otec alergik, /SOU/, rodiče otce 

zdrávi,  u  neteře  otce  je  uvedena  těžká  porucha  sluchu  /anacusis/  jako 

reziduum po proběhlé neuroinfekci.

Sourozenec dívky – bratr má poruchu sluchu / na pravém uchu hypacusis 

gravis, na levém uchu hypacusis levis/ a ADHD.

Rodinné soužití je klidné, výchovné vedení je velmi dobré.

Osobní anamnéza:

Dítě  narozené  z druhé  fyziologické  gravidity.  V průběhu  II.  trimestru 

těhotenství bylo vysloveno podezření na Edwardsův syndrom.144 U matky 

byla  proto  indikována  amniocentéza,  která  toto  onemocnění  vyloučila. 

Porod  byl  v termínu,  pro  nepostupující  porod  byl  proveden  císařským 

řezem. 

Dítě nebylo kříšené /porodní hmotnost - 2850g a porodní délka - 49 cm/ , 

pro poruchu termoregulace bylo 24 hodin v inkubátoru.

Novorozeneckou  žloutenku  nemělo,  pilo  dobře,  na  váze  prospívalo 

dobře.

144 Edwardsův  syndrom  /trisomie  18/  je  syndrom  s primordiálním  malým  vzrůstem,  typickou 
dysmorfií obličeje, těžkým psychomotorickým opožděním a jinými mnohočetnými anomáliemi.
Etiopatogeneze:  Porucha  genetické  rovnováhy  pro  trisomii  chromosomu  18  nebo  pro  trojnásobné 
množství genetického materiálu lokalizovaného na tomto chromosomu. /Wiedemann,H.-R.,1996,s.98/
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Pátý den po porodu bylo propuštěno domů.

V šestém  týdnu  bylo  hospitalizováno  na  infekčním  oddělení  pro 

přítomnost krve ve stolici /potvrzeno patogenní E. coli/.145

Dále již do roku věku nebylo vážněji nemocné, neprodělalo žádné úrazy, 

žádné operace, nebralo žádné léky, kyčle norma, očkování probíhalo dle 

kalendáře.

V rámci  psychomotorického  vývoje  do  jednoho  roku  nebyly 

zaznamenány žádné nápadnosti.

Dítě jistě sedělo v šesti měsících, samostatně stálo v jedenácti měsících a 

samostatná chůze je zaznamenána ve dvanácti měsících.

Komunikační schopnosti dítěte se v průběhu prvního roku věku rozvíjely 

v receptivní  i  expresivní  oblasti.  Děvčátko rozumělo  pokynům,  výzvám, 

mělo rádo sociální hříčky, broukalo, žvatlalo, kolem jedenáctého měsíce 

začalo vytvářet první smysluplná slova /máma, táta, … /.

Dítě bylo kojeno plně do 6. měsíce věku, s přikrmováním do 10. měsíce, 

dobře sálo i polykalo. Příjem nápojů a potravy byl bez nápadností.

8.2 Diagnostické údaje

Otolaryngologické vyšetření 

V  8 měsících bylo  provedeno  vzhledem  k rodinné  anamnéze 

otolaryngologické  vyšetření.  Toto  vyšetření  vylučuje  oslabení  sluchové 

percepce. Dítě žvatlá, začíná realizovat jednoslabičná i dvouslabičná slova. 

Reaguje otočením se správným směrem i na zvuk jemné zvukové hračky 

ihned, bez latence . 

145 E. coli /Escherichia coli/ - druh gramnegativní bakterie, která je běžně v lidském trávicím ústrojí 
/tlustém střevu/.  V některých  případech  však  může  způsobit  infekce  /průjmová  onemocnění,  infekce 
močových a žlučových cest, popř. zápaly plic/. /Vokurka,M., Hugo J.,1995,s.107/
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Neurologické vyšetření

V 18 měsících po pádu na hlavu s následným zvracením je dítě vyšetřeno 

neurologem, který aktuálně hodnotí kontuzi obličeje s tržně zhmožděnou 

ranou v oblasti pravého ústního koutku a současně vyjadřuje podezření na 

lehkou psychomotorickou retardaci s centrálním hypotonickým syndromem 

a poruchu sluchu.  Doporučuje  komplexní  vyšetření  dítěte  /EEG, BAEP, 

genetika, foniatrie/, jež rodiče odmítají.

V 19 měsících iniciují  rodiče  neurologické  vyšetření,  probíhá  EEG – 

nebyla  zjištěna  žádná  specifická  abnormalita,  elektrogeneza  je  věku 

odpovídající. 

V 19 měsících probíhá souběžně otolaryngologické vyšetření .

Na  zvukové  podněty  dítě  reaguje,  nevnímá  smysl  slova.  Při  BERA 

vyšetření  byl  zjištěn  normální  práh  sluchu  oboustranně,  normální 

středoušní poměry a funkce.

Stav  dítěte  je  hodnocen  jako  nerovnoměrný  psychomotorický  vývoj 

s opožděním v řečové složce / je zvažována vývojová dysfázie, hypacusis 

a  specifický  epileptický  původ  potíží  nebyl  prokázán/,  výrazná 

psychomotorická instabilita a konstituční hypotonie.

Jsou doporučená odborná vyšetření – genetika, foniatrie.

Je doporučena medikace: Encefabol sir. 5 ml ráno po dobu 3 měsíců.

Genetické vyšetření

Ve  20.  měsíci věku  dítěte  bylo  provedeno  genetické  vyšetření,  které 

nezjišťuje v rodině kongenitální anomálie, mentální retardace, reprodukční 
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ztráty. Hodnotilo pouze poruchu sluchu bratra dítěte jako nesyndromovou 

nedoslýchavost , s 25% rizikem výskytu u sourozenců.

Neurologické vyšetření

Od  21.  měsíce je  dítě  výrazně  neklidné,  do  popředí  se  dostává  těžká 

hyperaktivita a motorická instabilita. Dítě nereaguje na slova, gesta, vydává 

hlučné neartikulované zvukové projevy. Hračky bere neobratně do rukou, 

neprohlíží  je,  pouští  je  netečně  z rukou  nebo  zahazuje.  Je  zachycena 

občasná pohybová stereotypie levou rukou v oblasti levého ucha, jež není 

hodnocena jako typická dyskinéza horní končetiny.

Hygienu nezvládá, je trvale na plenách, je odmítavé k nočníku.

Koncentrace pozornosti je kratičká, na hru se nesoustředí.

Obvod hlavy 44 cm se jeví lehce disproporční k habitu.

Stav  dítěte  je  hodnocen  jako  relativní  mikrocefalie  s opožděným 

nástupem vývoje řeči, s ADHD projevy, s určitou nápadností v chování.

Diferenciálně diagnosticky je zvažována vývojově podmíněna porucha 

řeči typu vývojové dysfázie či dětská pervazivní vývojová porucha.

Jsou  doporučena  odborná  vyšetření  -  foniatrické,  logopedické  a 

psychologické.

Doporučena MR, kontrolní EEG, Encefabol je ponechán.

Foniatrické vyšetření

Ve 24 měsících bylo dítě vyšetřeno na foniatrii. 

Sluch v normě,  na  zvukové podněty  dítě  reaguje,  slovo,  věta,  pokyn, 

gesto zůstávají bez odezvy. Komunikace snad mimikou, gestikulací, sama 

sporadicky produkuje slabiky, smysluplné slovo není žádné.
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Na  obrázek  se  podívá,  nic  neukáže,  žádné  zvuky,  ani  nejjednodušší 

onomatopoie nenapodobí.

U dítěte  je  stanovena  diagnoza  opožděného  vývoje  řeči  na  podkladě 

nerovnoměrného psychomotorického vývoje /diferenciálně diagnosticky je 

zvažována vývojová dysfázie či pervazivní vývojová porucha/.

Logopedické vyšetření

Ve 24 měsících věku dítěte proběhlo komplexní logopedické vyšetření.

I. Neverbální komunikace

Sociální kontakt a spontánní projevy dítěte

Děvčátko přichází  do  místnosti  v doprovodu matky,  na  novou situaci 

zpočátku reaguje celkovou inhibicí. Stojí uprostřed místnosti, nereaguje na 

jméno, na elementární výzvy, nepřijme nabízené hračky. 

Posléze  se  objevují  stereotypní  pohyby  rukou,  intenzita  stereotypních 

pohybů kolísá v závislosti na vnitřní tenzi dítěte. 

Neprojevuje  větší  zájem  o  nabízené  hračky,  aktivity  či  předměty 

v místnosti. Nehraje si, nemá snahu imitovat.

Zrakový  kontakt  je  krátkodobý,  nejistý,  ve  tváři  hypomimie,  není 

zachycena  žádná  přirozená  gestikulace,  v popředí  snížená  schopnost 

navázání sociálního kontaktu.

Při vyšetření se stupňuje psychomotorický neklid, nespokojenost, úzkost. 

Částečné  zklidnění  přináší  fyzický  kontakt,  v objetí  vydrží  delší  dobu, 

mírní se automatické pohyby rukou. 
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II. Charakteristiky orofaciálního komplexu

Anatomické předpoklady:

Tváře jsou symetrické, horní i dolní ret má přiměřenou velikost, rty jsou 

volné, bilabiální závěr je slabý, dítě má ústa většinou otevřená.

Palatum má normální  klenutí,  velum je přiměřeně dlouhé, symetrické, 

dobře vyvinuté a pohyblivé, uvula je bez nápadností, tonzily jsou klidné. 

Jazyk má běžnou velikost, je patrná protruze jazyka, podjazyková uzdička 

je běžné velikosti a nezpůsobuje omezení motoriky jazyka.

Dentice je plná a  skus fyziologický,  úhel  čelistí  je  normální,  pevnost 

velofaryngeálního závěru zatím nelze vyšetřit.

Motorika rtů, jazyka, čelisti:

Roztažení a vyšpulení rtů je chabé, jazyk setrvává většinou v protruzi, 

pohyblivost jazyka je snížená, dolní čelistí pohybuje vpřed a laterálně.

Svalové napětí, salivace, senzitivita, 

V popředí  je  hypotonie  rtů,  jazyka  a  tváří,  středně  těžká  salivace. 

Senzitivita  v dutině  ústní  a  jejím okolí  je  středně těžce  snížená,  dávivý 

reflex  výbavný  až  v nejzazších  oblastech  kořene  jazyka,  vela  nebo  na 

uvule. Sporadicky se objeví bruxismus.

III. Primární funkce

Respirace

Dýchání je povrchní, nepravidelné, dýchá převážně ústy, při rozrušení 

patrná hyperventilace.

Neumí  foukat,  neumí  smrkat,  při  infektu  horních  cest  dýchacích  je 

používána odsávačka.
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Kousání, žvýkání, polykání

 Příjem nápojů:

Dítě pije řídké i husté nápoje z láhve, začíná se učit pít z hrníčku, což je 

zatím velmi obtížné, dítě se často zalyká, tekutina vytéká z koutků úst.

Příjem potravy:

Dítě je krmeno lžící nevhodné velikosti a hloubky, potrava je otírána o 

horní zuby, nezapojuje rty. Toleruje již velkou škálu potravin, ale jídlo je 

většinou mixováno nebo mačkáno vidličkou. Dítě neumí ukousnout sousto, 

neumí žvýkat. Matka vkládá kousky potravin na jazyk a dítě rozmělňuje 

sousto třením jazyka o tvrdé patro. Při jídle chabý bilabiální závěr, dítě jí 

nečistě, drobky potravy a sliny vytékají z úst. 

Dítě je krmeno v náručí matky, méně v samostatném sedu, hlava je často 

v hyperextenzi.

V rámci  čichového  a  chuťového  vnímání  nejsou  zaznamenány  žádné 

zvláštnosti.

Děvčátko je  u  jídla  pasivní,  jí  velmi  pomalu,  horní  končetiny  nejsou 

zapojovány do procesu přijímání potravy.

Hygiena  dutiny  ústní  je  prováděná  matkou,  dítě  neumí  vyplivovat 

tekutinu.

IV. Verbální komunikace

Receptivní oblast řeči

ORL vyšetření vyloučilo poruchu sluchu.
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 Při orientačním binaurálním vyšetření sluchu dítě reaguje na zvuky i na 

verbální podnět zrakovou reakcí nebo chvilkovým zklidněním pohybových 

stereotypů. Pozornost udrží jen krátce.

Základním verbálním pokynům a výzvám dítě nerozumí, /somatognozie 

-nelze,  sociální  hříčky  –  nereaguje/  žádná  reakce  se  nedostaví  ani  na 

nonverbální pokyn, nereaguje na hračky, na obrázky.

Jediná pozitivní reakce je na zpěv, hudbu, kdy zpozorní, naváže zrakový 

kontakt, směje se nebo výská.

Optické a taktilní vnímání se jeví jako intaktní.

Verbální projevy

Děvčátko se hlasitě směje, výská, fonuje, nahodile se objeví opakování 

slabik  /bilabiálních  nebo  alveolárních/  Při  nevoli  nebo  vzteku  piští 

vysokým hlasem,  při  bolesti  či  velkém  strachu  volá  jediné  smysluplné 

slovo „mama“.

V. Oblast motoriky

 Hrubá motorika

Dítě chodí samostatně, chůze o široké bázi je nejistá, nestabilní, pohyb 

v prostoru  je  nekoordinovaný,  jsou  zřejmé  časté  tendence  k pádům. 

Nápadná je taktéž špatná orientace v prostoru.

Jemná motorika

Nejsou zaznamenány žádné cílené volní pohyby horních končetin, pouze 

stereotypní pohyby rukou. Levá ruka naráží do levého ouška, prsty pravé 

ruky se svírají, občas je dítě přikládá k ústům, nebo vkládá do úst.
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Nabízené hračky nepřijme, nezachycen úchop ruky, při vložení předmětu 

do ruky  jej  pasivně  drží,  po  chvíli  upustí  na  zem,  vizuomotorika  zcela 

chybí.

Nevytvořena  koordinace  horních  končetin,  nedaří  se  realizovat  ani 

nejjednodušší prvky sebeobsluhy. Dominanci ruky nelze určit.

VI. Hygiena a spánek

Dítě neudržuje tělesnou čistotu, je trvale na plenách, učení na nočník se 

nedaří. 

Spánek  dítěte  je  problematický.  Velmi  obtížně  usíná,  spí  společně 

s matkou,  která  se  nemůže  otočit  zády,  v průběhu  noci  se  dítě  o  její 

přítomnosti několikrát ujišťuje dotykem.

Závěr logopedického vyšetření

Na  podkladě  všech  dostupných  odborných  vyšetření,  podrobné 

anamnézy a komplexního logopedického vyšetření je možno současný stav 

komunikačních schopností hodnotit jako přerušený vývoj řeči.

 Hluboké opoždění je zřejmé ve všech oblastech receptivní a expresivní 

roviny  řeči.  Pro  přesné  stanovení  logopedické  diagnozy  jsou  nezbytně 

nutná další odborná vyšetření. 

Předběžně  je  diagnostikován  opožděný  vývoj  řeči  na  bázi 

nerovnoměrného psychomotorického vývoje.

Neurologické vyšetření

Ve 26 měsících dochází k celkovému zhoršování klinických příznaků.

Dítě nereaguje na zvukové podněty, nevyhoví pokynu, je netečné, na své 

potřeby upozorňuje křikem, čistotu neudržuje.
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Při chůzi nerovnováha, časté pády, výraznější stereotypní pohyby levé 

horní končetiny –„cvrnká se do boltce“, na pravé horní končetině nápadný 

hrabivý úchop a „křeče“ prstů.

Neurologické vyšetření

Ve  28 měsících se  zvýrazňuje  cerebellární  symptomatika  -  motorická 

instabilita,  špatná orientace v prostoru, časté pády, povšechná hypotonie, 

zvýšená salivace, bruxismus.

Zvýrazňují  se  stereotypní  pohyby  horních  končetin  –  křížení  prstů, 

zatínání prstů –levou rukou tře levé ucho, pravou ruku vkládá do úst.

Bez  jakéhokoliv  verbálního  projevu,  snad  občas  reakce  na  pokyn. 

V domácím prostředí  je  velmi  neklidný spánek,  rodiče  popisují  zvláštní 

stavy „třesu“ během noci, noční děsy, v průběhu dne upozorňují na zvláštní 

stavy zahledění.

Provedeno  metabolické  vyšetření,  výsledek  odpovídá  normě,  taktéž 

kontrolní EEG vyšetření nezaznamenává žádné ložiskové nebo specifické 

epileptické projevy.

Psychologické vyšetření

Ve 30 měsících se uskutečňuje vyšetření klinickým psychologem, který 

upozorňuje na pravděpodobnost poruchy autistického spektra.

Dětský  lékař  na  podkladě  odborných  vyjádření  doporučuje  rodičům 

komplexní vyšetření dítěte ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze pro 

přesné stanovení diagnozy.
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8.3 Diagnostika Rettova syndromu

Ve  38.  měsíci věku bylo dítě hospitalizováno na Neurologické klinice 

Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kde absolvovalo široké spektrum 

odborných vyšetření.

Byl  proveden  metabolický screening s kompletně  normálními  nálezy, 

EEG vyšetření  neprokázalo  žádné  ložiskové  změny  nebo  specifické 

epileptické projevy.  Magnetická rezonance mozku zjistila normální nález, 

bez  známek  celkové  ani  mozečkové  atrofie.  EMG vyšetření  stanovilo 

normální rychlosti vedení periferními nervy.

Realizovalo  se  také  psychologické vyšetření,  při  kterém  se  hodnotil 

vývoj dítěte na podkladě Gesellovy vývojové škály.

Aktuální  motorický  vývoj  odpovídal  18  měsícům  věku,  adaptivní 

chování  32  týdnům,  řečový  vývoj  24-28  týdnům a  sociální  chování  36 

týdnům.

Psychologické  vyšetření  hodnotilo  stav  dítěte  jako  těžkou 

psychomotorickou retardaci. 

Klinické  genetické vyšetření vyslovilo  podezření  na  Rettův  syndrom, 

diferenciálně diagnosticky byl ještě zvažován Angelmanův syndrom.146

Uskutečnilo se molekulární vyšetření MECP2 genu. Metodou přímého 

sekvenování byla nalezena mutace 431A-T. Záměna v pozici 431 MECP2 

genu  vede  na  proteinové  úrovni  ke  vzniku  předčasného  vzniku  STOP 

kodonu v pozici 144 MeCP2 proteinu /K 144X/. 

Tato  mutace  je  lokalizována  ve  funkční  doméně  proteinu  a  je 

zodpovědná za vznik Rettova syndromu. 
146 Angelmanův syndrom /Syndrom happy puppet/ je charakterizován duševním postižením /debilita 

až  imbecilita/,  mikrocefalií,  nápadným obličejem /hypoplazie  středu  obličeje,  makrostomie,  progenie, 
protruze jazyka při smíchu, řídké zuby,  …/, nemotivovanými epizodami smíchu / „happy“ /, strnulou 
chůzí, atakticko-škubavé / „puppet“ / pohyby končetin.

Etiopatogeneze je heterogenní. /Wiedemann,H.-R.,1999,s.108/
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Byla doporučena medikace – Timonil 2 x 150 mg denně.

Průběh odborných vyšetření z hlediska časové posloupnosti

Graf č. 2 - Průběh odborných vyšetření z hlediska časové posloupnosti

9. Logopedická intervence

Logopedická  intervence  byla  zahájena  po  provedení  komplexního 

logopedického vyšetření ve 24 měsících věku.

Průběh terapeutického plánu
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Období Cíl Metody
25 – 30 měs. Instruktáž rodičů

Příjem nápojů

Příjem potravy

Použití gest pro lepší porozumění

Koncept Bazální stimulace

Bobath Koncept

TEACCH program

31 – 36 měs. Zkvalitnit příjem potravy

Ovlivnit poruchu citlivosti

orofaciálního systému

Zlepšit svalové napětí

orofaciální oblasti

Koncept Bazální stimulace

Bobath koncept

V průběhu třetí etapy stanovena diagnóza Rettova syndromu
37 – 42 měs. Redukce neklidných stavů

Stimulace vnímání vlastního těla

Zkvalitnit příjem potravy

Koncept Bazální stimulace

Bobath koncept

Muzikoterapie

43 – 48 měs. Uvolnit psychosomatické napětí

Zkvalitnit asistované krmení

Rozvíjení alternativní komunikace

Koncept Bazální stimulace

Muzikoterapie

TEACCH program

Makaton

49 – 54 měs. Podporovat  a  posilovat  aktivitu,  pozornost  a 
koncentraci

Budovat a rozvíjet alternativní komunikaci

Koncept Bazální stimulace

Muzikoterapie

Makaton

Výběr

55 – 60 měs. Obohacovat  a  rozšiřovat  možnosti  alternativní 
komunikace

Rozvíjet a posilovat sociální interakci

Muzikoterapie

TEACCH program

Výběr

Tabulka č. 1 - Průběh terapeutického plánu
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9.1 1. etapa /25 - 30 měsíců/ 

Cíl: instruktáž rodičů

příjem nápojů

příjem potravy

V počátku  terapie  bylo  nezbytné  obeznámit  rodiče  s možnostmi 

logopedické  intervence,  se  základními  principy,  jak  efektivně  rozvíjet 

komunikační schopnosti jejich dítěte, stanovit si realistické cíle, byť ještě 

neproběhla komplexní lékařská diagnostika.

Vzhledem k nekonstantním reakcím dítěte na verbální pokyny se rodiče 

snažili  zkvalitnit  a  upevnit  zrakový  kontakt dítěte  v průběhu  všech 

společných  aktivit.  Pokoušeli  se  maximálně  rozvíjet  nonverbální 

komunikační techniky jako přitažlivý výraz obličeje, výraznější mimiku a 

přirozenou  gestikulaci.  Učili  se  s dítětem  komunikovat  co  nejčastěji, 

přirozeně, jasně, v jednoduchých větách. Začali používat pomalejší a klidné 

tempo řeči, s lehce výraznější artikulací, snažili se pracovat s intonací řeči. 

/kap. 5.2.5/

Nejpodstatnějším  terapeutickým  úkolem  bylo  vybudovat  správnou 

polohu dítěte při jídle, odnaučit zaklánět hlavu při příjmu potravy.  /kap.  

5.2.2/

Prioritně  byla  vytvářena  symetrická  tělesná  pozice  v sedu  /zvláštní 

pozornost byla věnována dodržování středového postavení hlavy – hlava, 

zátylek a záda musí být v jedné rovině/.  Správná poloha hlavy je základem 

pro zlepšení retného uzávěru, pro usnadnění dýchání,  fonace, eventuálně 

artikulace.
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Při  extenzi hlavy vzniká nebezpečí  aspirace potravy, velmi  se ztěžuje 

proces  polykání,  při  flexi  hlavy  se  zvýrazňuje  zakousávání  do  lžičky, 

hrníčku. 

 Podstatná byla správná pozice těla při sedu, obě hýždě byly stejnoměrně 

zatížené  váhou  těla.  Hýždě  byly  na  židli  zcela  vzadu,  horní  část  trupu 

nebyla opřená vzad, ramena byla mírně nahnutá vpřed.

Nohy byly  v abdukci,  chodidla  opřená  o  podložku,  kyčelní  a  kolenní 

kloub ohnut v pravém úhlu, rodiče se pokoušeli horní končetiny zafixovat o 

podložku stolu. 

Velmi důležité bylo zlepšit  techniku příjmu nápojů a potravy a tím 

souběžně zlepšit motoriku celé orofaciální oblasti. /kap. 5.2.2/

Poněvadž  pití  z hrníčku  činilo  dítěti  velké  problémy,  /doposud  pilo 

většinou  z láhve/,  byly  zpočátku  nápoje  podávány  malou  plochou  lžící, 

souběžně s krmením.  Posléze se  dítě  začalo učit  pít  z měkkého kelímku 

s vystřiženým U otvorem, čímž bylo zabráněno hyperextenzi hlavy při pití 

a rodiče mohli kontrolovat umístění okraje pohárku na rtech /ne mezi zuby/ 

a současně dotek tekutiny na rtu, čímž mohli regulovat množství nápoje a 

jednotlivá polknutí. 

Po získání základní dovednosti pití z pohárku se dítě začalo pokoušet o 

pití z běžného dětského hrníčku se zapojením obou horních končetin.

Jako  nejvhodnější  se  jevil  hrníček  většího  průměru,  který  zajistil 

dostatek  prostoru  pro  nos  dítěte,  čímž  nedocházelo  k  záklonu  hlavy  a 

nebezpečí vzniku aspirace. 
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Před nácvikem správného krmení byla velká pozornost věnována výběru 

vhodné lžičky pro dítě. Byla zvolena lžíce ze zdravotně nezávadné kvalitní 

umělé hmoty, jejíž velikost nebyla větší než úhel dolní čelisti dítěte, takže 

dítěti  byla  vkládána do úst  menší  sousta.  Byla  plochá a  oválného tvaru 

s delším rovným a pevným držátkem.

Velice  důležitá  byla  pozice  osoby,  která  krmila  dítě.  Rodič  seděl  u 

krmení  proti  dítěti,  čímž mohl  udržovat  neustálý  zrakový kontakt,  mohl 

sledovat mimiku a výraz a bezprostřední reakce dítěte, pozorovat zda a jak 

dítě polklo a především verbálně stimulovat dítě.

Nezbytně nutné bylo dodržovat správný postup a techniku krmení.

Strava  byla  dítěti  nabízena  v jeho  zorném  poli.  Lžíce  byla  vedena 

středem  od spodu do středu obličeje, aby ji dítě dobře vidělo, pak rovně 

zepředu  k ústům  dítěte,  lžíce  byla  vložena  na  přední  část  jazyka,  byl 

vyvinut tlak na jazyk. Po semknutí rtů a uzavření čelistí byla lžíce opatrně 

vyjmuta z úst tak, aby nedošlo k podráždění horní dásně, aby se nedotkla 

horních zubů. Zpočátku mělo dítě potíže s nedostatečným retným uzávěrem 

a část potravy mu ze lžíce vytékala z úst na bradu. Nevhodné otírání rtů a 

brady  lžící  nebo  vytírání  bryndákem  bylo  nahrazeno  pouze  lehkým 

osušováním – tappingem papírovým či látkovým kapesníkem.

Bylo velmi důležité nespěchat v průběhu krmení, dopřát dítěti dostatek 

času k rozmělnění potravy, k polknutí, přesvědčit se, zda-li jsou ústa dítěte 

prázdná před každou další porcí. 

Rovněž  zabezpečení  klidného  prostředí  při  krmení  se  jevilo  jako 

nezbytné,  /  vypnutá  televize,  rádio/,  obzvláště  vzhledem  k výrazné 

lekavosti a časté úzkostnosti dítěte. 

72



Kromě správného krmení byl prováděn nácvik odkousávání potravy a 

správného žvýkání. /kap. 5.2.2/

Při  odkousávání  byly  voleny  zprvu  měkčí  potraviny  /banán,  koláč, 

vláčný piškot/, posléze potraviny pevnější /rohlík, chleba, tyčinky/.

Při nácviku žvýkání byly voleny pro dítě chuťově atraktivní potraviny, 

které byly baleny do tenké gázy a vkládány do úst mezi stoličky střídavě 

vpravo a vlevo, posléze do vestibulární oblasti dutiny ústní rovněž vpravo, 

vlevo.

Velká pozornost byla věnována po každém jídle  péči o dutinu ústní a 

nácviku vyplivování.

Byl stanoven iniciální dotek, jež byl realizován před jakoukoliv terapií 

v dutině ústní i před samotným příjmem potravy a výraznou měrou přispěl 

ke zklidnění a uvolnění dítěte. /kap. 5.2.1/

9.2 2. etapa /31 – 36 měsíců/

Cíl: zkvalitnit příjem potravy – vnímání chutě, vůně, konzistence

pozitivně ovlivnit poruchu citlivosti orofaciálního systému

zlepšit svalové napětí orofaciální oblasti

Terapeutické techniky správného krmení, odkousávání a žvýkání mírně 

zlepšily  pohyblivost  orofaciální  oblasti,  tudíž  bylo  možno  nabízet  dítěti 

bohatší  skladbu  potravin  v přirozenější  konzistenci,  čímž  se  podařilo 

rozšířit jak optickou tak olfaktorickou stimulaci. 

Vzhledem ke zlepšujícímu se příjmu potravy se otevírala možnost pokoušet 

se inhibovat hyposenzitivitu dutiny ústní a jejího okolí. / kap. 5.2.1, 

kap. 5.2.2/
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Protože ústa představují nejcitlivější a na vnímání nejaktivnější tělesnou 

zónu, byla upřednostněna taktilně-haptická stimulace.

Důsledně bylo dbáno na zrakový kontakt dítěte a verbální komunikaci 

při všech stimulacích.

Jako nejpřirozenější  a  nejpříjemnější  pro dítě se  jevily tělesné doteky 

rodičů. Zpočátku pomalé hlazení, posléze lehké poklepávání bříšky prstů 

po rukou, obličeji , vlasech vnímalo dítě jako běžné každodenní mazlení.

Následně  byly  dítěti  vkládány  do  obou  rukou  hračky  a  předměty 

z různých  druhů  materiálů  /dřevěné,  umělohmotné,  papírové,  kovové, 

kožešiny,  peří,  přírodniny,../  z různých  druhů  látek  /plátno,  flanel, 

hedvábí,../  různých  tvarů  a  velikostí,  od  dlaní  se  přecházelo  vzhůru  po 

horních končetinách ke krku a následně k tvářím. Postupně byla zařazena 

do taktilní stimulace práce s různě teplými materiály /ledově studená žínka, 

teplá žínka, materiály neutrální teploty/.

Vzhledem k dobré toleranci dítěte na doteky a mírné tlaky bylo započato 

s terapií hyposenzitivity dutiny ústní. Jako nejjednodušší prostředek pro 

chuťovou  stimulaci  se  nabízely  cucací  váčky,  jež  byly  zhotovovány 

z jemné gázy. Váčky rodiče plnili potravinami rozličných chutí, namáčeli 

je do minerální vody a umisťovali na hrot či střed jazyka.

V rámci  chuťové stimulace byly později dítěti vkládány do úst různé 

tvary  o  proměnlivé  velikosti,  zhotovovány  z ovoce  a  zeleniny,  nebo  se 

využívalo variability dětských želatinových sladkostí. 

Rovněž  teplotní stimulace byla dítětem dobře snášena. Rodiče používali 

potraviny zmrazené, studené, o pokojové teplotě nebo lehce zahřáté. 
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V součinnosti s terapií hyposenzitivity dutiny ústní a jejího okolí byly 

postupně zařazovány prvky  terapie hypotonie orofaciální oblasti.  /kap. 

5.2.1, kap. 5.2.2/

Zpočátku se prováděla stimulující masáž obličeje dle konceptu Bazální 

stimulace,  později  byla  terapie  rozčleněna  dle  Bobath  konceptu  na 

stimulaci  tváří,  rtů a jazyka a  byla realizována před každým příjmem 

potravy digitálně či kartáčky.

Vzhledem  k  středně  těžké  salivaci  bylo  vhodné  doplnit  taktilní 

stimulaci dásní, jež se prováděla zprvu vatovou tyčinkou, poté dětským 

kartáčkem  s krátkým  jemným  vlasem  a  nakonec  upraveným  tamponem 

k ošetření dutiny ústní.

9.3 3. etapa /37 – 42 měsíců/

V počátku 3. etapy je u dítěte stanovena diagnóza Rettova syndromu.

Cíl: redukce neklidných stavů

stimulace vnímání vlastního těla

zkvalitnit příjem potravy – asistované krmení

Charakteristickým rysem tohoto období byl slábnoucí zájem o sociální 

kontakt,  únik  z interakce,  výrazný  neklid  a  především  zhoršení 

v emocionální  oblasti.  Docházelo  k prudkým  střídáním  nálad,  k častým 

záchvatům pláče, křiku, k projevům výrazné úzkosti, strachu.

Tato etapa ve vývoji dítěte představovala nesmírně zatěžující období pro 

dítě i rodinu také proto, že začala postupná a citlivě vedená adaptace dítěte 

ve speciální třídě mateřské školy. Zařazení dítěte do předškolního zařízení 
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bylo velmi pečlivě zvažováno v kooperaci s pediatrem, odbornými lékaři a 

speciálními pedagogy.

Vzhledem ke zhoršené symptomatice v oblasti sociální a emocionální se 

jevila  jako  nejvhodnější  terapeutický  prostředek  somatická  stimulace 

z konceptu  Bazální  stimulace,  která  byla  aplikována  v této  etapě  pouze 

v domácím prostředí. /kap. 5.2.1/

Z  široké  škály  somatické  stimulace  se  jevila  nejvhodněji  pro  dítě 

zklidňující somatická stimulace, jež byla prováděna s použitím různých 

médií, na sucho při odpočinku, ve vaně při večerní hygieně.

Iniciální  dotek  byl  již  ritualizován,  rodiče  důsledně  dodržovali  důležitá 

pravidla při realizaci stimulačních technik. 

Dbali na příjemnou teplotu a klidnou atmosféru v místnosti, pracovali po 

celou  dobu  s určitým  konstantním  tlakem,  s klidnými  doteky,  jež  byly 

prováděny celou plochou ruky, ne prsty.

Po  aplikaci  celkové  zklidňující  stimulace  byl  kladen  velký  důraz  na 

polohování dítěte, které patří k další významné somatické stimulaci.

Cílem polohování bylo umožnit dítěti zprostředkování vjemů ze svého 

vlastního těla a umožnit mu pocítit hranice svého těla /poloha mumie/,

prožít si pocit jistoty a bezpečí /poloha hnízdo/.

Vzhledem k časté hyperventilaci a celkově nepravidelnému dýchání bylo 

započato  s nácvikem  kontaktního  dýchání,  které  dítě  přijímalo  velmi 

pozitivně. Kontaktní dýchání představovalo završení somatické stimulace.

Je  zřejmé,  že  všechny  techniky  Bazální  stimulace  byly  doplňovány 

průběžnou  verbální  stimulací,  přirozeně  docházelo  k nácviku 
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somatognozie,  samozřejmostí  se  stala  neustálá snaha stimulovat  zrakový 

kontakt dítěte.

Vzhledem k velmi pozitivním reakcím dítěte na hudbu, byla somatická 

stimulace  –  polohování  a  kontaktní  dýchání  –  doplněna  receptivní 

muzikoterapií. /kap. 5.2.3/

Stálá péče byla věnována také v průběhu třetí etapy správnému příjmu 

potravy.  Skutečnost,  že  dítě  začalo navštěvovat  předškolní  zařízení  bylo 

impulsem  ke  změně  pozice  osoby,  která  krmila  dítě  a  k přechodu  od 

klasického krmení ke krmení asistovanému. /kap. 5.2.2/

Rodič, posléze speciální pedagog seděl z boku a částečně za dítětem , 

čímž mohl vést ruku dítěte s hrníčkem k ústům či s potravinou k ukousnutí. 

Mohl vhodněji a lépe asistovat při nabírání jídla lžící, jejím vedení k ústům 

a následným vložením do úst.  Vzhledem k anamnestickým údajům byla 

zvolena pravá horní končetina.

Velká pozornost byla opět věnována výběru vhodné lžíce. Velikost lžíce 

zůstala  zachována  jako  v období  nácviku  krmení,  plochou  lžíci  však 

nahradila lžíce hlubší /hlubší lžíce je vhodná při prvních pokusech dítěte 

jíst  samostatně,  z hlubší  lžíce tak snadno nepadá strava/  se  zakulacenou 

špičkou a s krátkým a objemnějším držadlem. 

Pro  zlepšení  senzitivity  v dutině  ústní  se  střídala  lžíce  ze  zdravotně 

nezávadné kvalitní umělé hmoty a lžíce z nerez kovu.

Velmi prospěšné pro dítě i dospělého bylo umístění zrcadla na stůl před 

dítě,  které  zprostředkovalo  zrakový kontakt  a  umožnilo  sledování  všech 

reakcí dítěte.
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9.4 4. etapa /43 – 48 měsíců/

Cíl: uvolnění psychosomatického napětí

zkvalitnění asistovaného krmení, stolování 

rozvíjení alternativní komunikace

Vzhledem  k přetrvávajícím  a  jen  zvolna  ustupujícím  stavům  napětí, 

pocitům strachu  a  úzkosti  a  k pozitivním reakcím dítěte  na  somatickou 

stimulaci  se nabízela možnost  zakomponovat do probíhající terapie další 

prvky  z konceptu  Bazální  stimulace  a  to  stimulaci  vestibulární 

v součinnosti se stimulací vibrační. /kap. 5.2.1/

Tyto terapeutické kroky přirozeně rozvíjely vnímání  polohy a pohybu 

v prostoru,  vnímání  vlastního  těla,  schopnost  sluchového  vnímání, 

podněcovaly k vlastnímu hlasovému projevu.

Respirační  potíže,  jež  se  stále  objevovaly,  byly  ošetřovány v průběhu 

této etapy masáží stimulující dýchání, která nahradila kontaktní dýchání. 

Masáž  stimulující  dýchání  byla  prováděna  v rytmu  a  s dostatečným 

kontinuálním tlakem rukou v  oblasti  zad  nebo ventrální  části  hrudníku. 

Kromě příznivého dopadu na dýchání dítěte ve smyslu jeho prohloubení či 

rytmizace, představovala tato masáž významný komunikační proces, který 

umožnil poskytnout uvolnění, pocit jistoty, blízkosti a vyjádřit empatii.

Receptivní muzikoterapie se stala nedílnou součástí jakékoliv somatické 

stimulace, poněvadž byla dítětem velmi pozitivně přijímána. /kap. 5.2.3/

Asistované  krmení  se  důsledně  realizovalo  v domácím  prostředí  i  v 

prostředí mateřské školy, postupně však se zlepšující se souhrou dítěte a 

terapeuta při krmení ztrácela smysl tzv. „zrcadlová terapie“.
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Optická  stimulace  při  stolovaní  v dětském  kolektivu  či  v rodinném 

prostředí se v této etapě jevila pro dítě mnohem přínosnější.

Terapie  hypotonie  se  uskutečňovala  průběžně  v návaznosti  na  příjem 

potravy. V této etapě došlo k zařazení stimulace orofaciální oblasti     dle 

R. C. Moralese. /kap. 5.2.1/

K nejdůležitějším  zásadám  logopedické  intervence  patřilo  od  počátku 

vytváření  a  zkvalitňování  zrakového  kontaktu,  jakožto  nejdůležitějšího 

prostředku komunikace s dítětem. Na tomto podkladě mohlo být rozvíjeno 

používání gest pro lepší porozumění verbálnímu projevu. /kap. 5.2.5/

Rodiče  i  speciální  pedagogové  začali  v tomto  období  používat  jako 

doprovod  mluveného  slova  jednoduché  znaky  ze  systému  Makaton, 

kterými zvýrazňovali některá klíčová slova ve svém verbálním projevu.

Záměrem uplatňování  jednoduchých  gest  v komunikaci  bylo  podpořit 

slovo  vizuálním  prvkem,  a  tím  dopomoci  dítěti  k lepšímu  porozumění 

mluvené řeči. Vzhledem k nízké funkčnosti rukou se nepředpokládalo, že 

by dítě začalo gesta napodobovat.

Ve snaze zmírnit úzkostnost a nejistotu dítěte a současně vytvořit větší 

míru  samostatnosti  ve  speciální  třídě  mateřské  školy,  byla  realizována 

struktura  v rámci  prostoru ,  taktéž  byla  vytvořena  jistá  struktura 

činností  pomocí  fotografií,  jež  tvořila  základ  komunikační  tabule 

dítěte. /kap. 5.2.4/

Také v domácím prostředí se začalo pracovat s komunikační tabulí, na 

níž  byly  umístěny  fotografie  míst,  osob,  které  dítě  daný  den  navštíví 

s cílem, maximálního rozvíjení komunikačních dovedností dítěte.
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9.5 5. etapa  /49 -54 měsíců/

Cíl: podporovat a posilovat aktivitu, pozornost a koncentraci dítěte

budovat a rozvíjet alternativní komunikaci

Charakteristickým  rysem  této  etapy  bylo  postupné  odeznívání 

neurovývojové  regrese,  jistá  stabilizace  v symptomatice.  Dítě  se  jevilo 

klidnější, vyrovnanější, spokojenější v dětském kolektivu, začalo mít zájem 

o sociální interakci.

Proto bylo započato s povzbuzující somatickou simulací dle konceptu 

Bazální stimulace s cílem nejen zvýšit svalový tonus dítěte, nýbrž zlepšit 

celkovou aktivitu dítěte a zvýšit jeho pozornost. /5.2.1/

 Posílením této terapie bylo kontinuální pokračování v realizaci vibrační 

stimulace. Rozšířilo se však spektrum médií k vibrační stimulaci. 

Nadále se využívalo vnímání  vibrací při  mluvení  či  zpěvu, /  jedná se o 

vibraci  „tělo  na  tělo“/,  přistoupilo  se  také  k vibrační  stimulaci 

podporující dýchání. 

V rámci  taktilně-haptické  stimulace se  začaly  využívat  elektrické 

přístroje, jako malý vibrátor, vibrační zubní kartáček.

Vzhledem  k dobré  toleranci  dítěte  na  všechny  doposud  realizované 

terapeutické  techniky  v dutině  ústní,  mohlo  být  přistoupeno  k vibrační 

stimulaci v dutině ústní, která měla podpořit lepší uvědomování si tváří, rtů 

a jazyka a posílit svalový tonus celé orofaciální oblasti.

Se zlepšující se sociální interakcí docházelo souběžně ke zkvalitňování 

zrakového  kontaktu,  lepšímu  vnímání.  Zvolna  se  začaly  vytvářet  lepší 

podmínky  pro  budování  alternativní  komunikace,  byť  koncentrace 

pozornosti byla velmi slabá, stejně jako schopnost zaměření pozornosti na 
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cíl.  Pro  rychle  nastupující  únavu  probíhala  terapie  krátkodobě,  byla 

doplňována relaxací. /kap. 5.2.5/

Kromě  používání  gest  pro  lepší  porozumění  mluvené  řeči bylo 

započato se základním komunikačním prostředkem, kterým byl výběr  ze 

dvou  předmětů,  zpočátku  hraček,  posléze  jídla.  Při  výběru  hraček  bylo 

přihlíženo  k projevenému  zájmu  dítěte  o  hračku  /  děvčátko  reagovalo 

úsměvem na zvukové hračky, na hračky s vizuálním efektem/.

Při  nácviku  výběru  byla  samozřejmostí  haptická  stimulace,  která  byla 

umocňována stimulací verbální.

Oblast  receptivní  muzikoterapie mohla  být  v  průběhu  této  etapy 

obohacena  o  prvky  aktivní  muzikoterapie, jež  dítě  velmi  těšily  a 

přispívaly k optimistickému vyladění. /kap. 5.2.3/

V tomto  období  bylo  dítě  v mateřské  školce  zařazeno  do  programu 

fyzioterapie a hydroterapie.

9.6 6. etapa /55 – 60 měsíců/

Cíl: obohacovat a rozšiřovat možnosti alternativní komunikace

rozvíjet a posilovat sociální interakci 

V tomto  období  docházelo  k výrazně  pozitivním  změnám  v oblasti 

sociální  a  emocionální.  Děvčátko se  stávalo vyloženě společenské.  Bylo 

vstřícné,  přátelské,  projevovalo radost  ze  setkávání,  reagovalo  smíchem, 

pohledem celkovým výrazem tváře nebo pohybem těla.

Tyto skutečnosti velmi příznivě ovlivnily možnosti komplexněji rozvíjet 

komunikační schopnosti dítěte. Umožnily více integrovat komunikaci 

do běžných každodenních činností  a  také  četněji  realizovat  terapeutická 

sezení. 
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Nadále probíhal nácvik výběru ze dvou předmětů. Vzhledem k častým 

kvalitním reakcím dítěte  bylo  přistoupeno  k výběru ze  dvou fotografií 

/hraček,  jídla,  osob/,  posléze  obrázků /domácích  zvířat,  relaxačních 

pohádek,  videokazet/,  v závěru  této  terapeutické  etapy  bylo  realizováno 

první seznámení s jednoduššími piktogramy. /kap. 5.2.5/

V součinnosti  se  speciálním  pedagogem  a  rodiči  byl  vytvořen 

komunikační sešit,  s nímž dítě pracovalo v domácím prostředí i v rámci 

mateřské školy.

Nadále se pracovalo s komunikační tabulí v obou prostředích, začaly být 

zařazovány chvilky práce u zrcadla, práce s počítačem, více se uplatňovala 

aktivní muzikoterapie. /kap. 5.2.3/

Velká  péče  byla  věnována  rozvíjení  sociální  oblasti  prostřednictvím 

široké  škály  aktivit  mateřské  školy.  K probíhající  fyzioterapii  a 

hydroterapii přibyla hipoterapie.

Přes  všechny  nové  prvky  v projevech  dítěte  bylo  nadále  nesmírně 

důležité  respektovat  vlastní  rytmus  dítěte,  vkládat  do  aktivit  relaxační 

techniky.  Nezbytná  a  nutná  byla  podpora  v oblasti  pozornosti  a 

motorických  dovedností.  Jemné  signály  dítěte  /pohled,  výraz  tváře, 

neobvyklý  pohyb,  fyzický  kontakt,  zastavení  se  u  předmětu  či  člověka/ 

vyžadovaly  neustálou  schopnost  empatie,  zvýšenou  dávku  pozornosti  a 

vnímavosti terapeutického týmu. 
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10. Analýza  průběhu  terapeutického  plánu  ve 
sledovaných oblastech

Tato kapitola předkládá grafické vyjádření a stručné verbální hodnocení 

vybraných oblastí,  jež  participují  na  komunikačních  schopnostech  dítěte 

s Rettovým syndromem v průběhu šesti půlročních etap.

Poznámky:

Na vodorovnou osu  x  je naneseno šest období, v jejichž průběhu byla 

realizována logopedická intervence.

1. 25 – 30 měsíců

2. 31 – 36 měsíců

3. 37 – 42 měsíců

4. 43 – 48 měsíců

5. 49 – 54 měsíců

6. 55 – 60 měsíců

Na  svislou  osu  y  je  nanesena  hodnotící  škála,  jež  zachycuje  úroveň 

v jednotlivých oblastech. Pro hodnocení jsem zvolila čtyř stupňovou škálu, 

kde představuje:

A. těžký deficit

B. středně těžký deficit

C. lehký deficit

D. širší normu, normu

Při  hodnocení  efektivity  posunu  probanda  v jednotlivých  oblastech 

kvantifikuji posun o 1 stupeň jako mírné zlepšení, o 2 stupně jako zlepšení 

dobré, o 3 stupně jako zlepšení velmi dobré.
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1. Zrakový kontakt

Zrakový  kontakt  jako  jeden  z nejdůležitějších  neverbálních  signálů, 

který  byl  zaznamenán  u  dítěte  v  průběhu první a  druhé etapy,  lze 

charakterizovat jako velmi slabý, nejistý, spíše náhodný. /kap. 8.2/

Ani  v průběhu třetí etapy,  pro níž  je  typický slabší  zájem o sociální 

kontakt a psychosomatické napětí, nedochází ke zkvalitnění této neverbální 

komunikační dovednosti. /kap. 9.2, 9.3/

V období  ústupu  neklidných  stavů  a  mírného  pozitivního  vyladění 

v sociální  interakci  nabývá oční kontakt na jistotě a  kvalitě, což  bylo 

příznačné pro čtvrtou i pátou etapu terapeutického působení. /kap. 9.4, 9.5/

V závěrečné  šesté  etapě se  stává  zrakový  kontakt  nejdůležitějším 

mimoslovním aktem dítěte  a dozrává  v normu,  i  když sebou  nese  určité 

specifické  charakteristiky  příznačné  pro  Rettův  syndrom  /např.  délka 

pohledu/. /9.6/

Graf č.  3 - Zrakový kontakt

Hodnotící škála:

A. bez zrakového kontaktu /pohled není možno zachytit/

B. slabý zrakový kontakt

C. nejednoznačný, slabší zrakový kontakt, uniká

D. přímý pohled, navazuje spontánně
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2. Mimika

Pomocí výrazu obličeje můžeme vyjádřit různé informace jako emoce / 

smutek,  radost,…/  i  obličejová  gesta  /  zvednuté  obočí  a  otevřená  ústa 

mohou signalizovat překvapení/.

Při komplexním logopedickém vyšetření představovala hypomimie jeden 

z nejnápadnějších  symptomů  v oblasti  nonverbální  komunikace.  Rozsah 

mimických  projevů  byl  slabý,  výraz  obličeje  velmi  často  neodpovídal 

kontextu situace. /kap. 8.2/ 

Při  omezení  stereotypních  pohybů  rukou  se  často  zvýraznily  a 

zintenzivnily  mimovolní  pohyby  v obličeji,  dítě  často  prskalo  sliny, 

skřípalo  zuby.  Tato  symptomatika  byla  zjevná  v průběhu  prvních  čtyř  

terapeutických etap. 

V souvislosti  s odezníváním neurovývojové regrese  docházelo v páté i 

v šesté  etapě k rozšíření  mimického  spektra, taktéž  mimický  výraz 

vystihoval často adekvátně danou situaci. 

Graf č.  4 - Mimika

Hodnotící škála:

A. bez mimických projevů 

B. velmi slabý rozsah mimických projevů

C. omezený rozsah mimických projevů

D. plný rozsah mimických projevů
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3. Gestikulace

Gestikulace patří k nejzajímavějším aspektům neverbální komunikace.

Oko je okno do duše, gesta mohou být oknem do myšlenkových procesů 

jedince.147

Dle Diagnostických kritérií MKN – 10 pro Rettův syndrom je ztráta již 

naučených  volních  pohybů  rukou  doprovázená  stereotypními  pohyby 

horních  končetin  základní  položkou  pro  diagnostiku  Rettova 

syndromu. /kap. 1.3/

Stereotypní  pohyby  rukou byly  diagnostikovány  při  vstupním 

logopedickém  vyšetření,  s proměnlivou  intenzitou  provázely  dítě  celé 

terapeutické období. /kap. 8.1,8.2/

Graf č.  5 - Gestikulace

Hodnotící škála:

A. gesta chybí 

B. gesta se vyskytují sporadicky

C. gesta nejsou spontánně používána

D. věku přiměřená škála gest, gesta jsou používána přiměřeně ke kontextu, situaci

147 DOHERTY-SNEDDON,G.,2005,s.20
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4. Sociální kontakt

Vytváření  a  zkvalitňování  sociální  interakce  probíhalo  v součinnosti 

s budováním zrakového kontaktu ve stejných časových údobích.

Pro prví tři období je příznačná pasivita, minimální nebo žádné úsilí o  

navázání  jakéhokoliv  kontaktu  /kromě  úzkostných  stavů  v domácím 

prostředí,  kdy  dítě  ve  dne  a  především  v  noci  vyžadovalo  přítomnost 

matky/.  V průběhu čtvrté  etapy nebylo zaznamenáno  výraznější  zlepšení 

v sociální  oblasti.  Až  v páté  etapě se  vytvářejí  první  předpoklady  pro 

navazování  sociálních  vztahů.  Dítě  je  klidnější,  vyrovnanější,  zvolna  se 

adaptuje na prostředí mateřské školky. /kap. 12.1/

Celkovou  aktivitu  i  pozornost  dítěte  ovlivňovaly  somatické  stimulace 

z konceptu  Bazální  stimulace  v součinnosti  s individuálním vzdělávacím 

programem předškolního zařízení. /kap. 5.2.1, kap.12.2/ 

 Pro šestou etapu je příznačné maximální vyladění v sociální interakci.

Graf č.  6 - Sociální kontakt

Hodnotící škála: 

A. žádný zájem o děti a dospělé

B. malý nebo žádný zájem o děti dospělé

C. omezený rozsah zájmu o děti a dospělé /např. zajímá se o děti a dospělé jen při 

určitých aktivitách/

D. projevuje plný zájem o dospělé a děti, má tendenci zapojit se do společenských 

aktivit
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5. Motorika rtů a jazyka

Pozitivně  ovlivnit  výrazné  oslabení  motoriky  rtů  a  jazyka patřilo  již 

v první etapě ke stěžejním bodům terapeutického programu.

 Již v procesu nácviku správného příjmu nápojů a potravy byl kladen 

důraz  na  bilabiální  závěr  rtů,  pohyblivost  rtů,  laterální  pohyby  jazyka, 

elevaci jazyka. /kap. 5.2.1, kap.9.1/

Kromě  techniky  správného  příjmu  potravy,  jež  byla  důsledně 

dodržována v průběhu všech šesti etap, ovlivňovaly motoriku rtů a jazyka 

od čtvrté etapy stimulující masáže celé orofaciální oblasti /kap. 5.2.1, kap.  

9.4/, od páté etapy vibrační masáže v dutině ústní. /kap. 5.2.1, kap. 9.5/

Se zřetelem na specifika  tohoto neurovývojového onemocnění  nebylo 

možno  zatím  zařadit  do  rehabilitačního  programu  techniku  imitace 

izolovaných orálních pohybů.  Od druhé etapy se  motorika rtů a jazyka 

mírně  zlepšila,  přesto  přes  intenzivní  terapeutické  úsilí nebylo ke  konci 

sledovaného období dosaženo normální pohyblivosti rtů a jazyka.

Graf č.  7 - Motorika rtů a jazyka

Hodnotící škála:

A. pohyblivost rtů a jazyka výrazně omezená

B. středně těžce omezená pohyblivost rtů a jazyka

C. lehce omezená pohyblivost rtů a jazyka

D. normální pohyblivost rtů a jazyka
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6. Svalové napětí /tonus/ v dutině ústní a jejím okolí

Pro  ovlivnění  konstituční  hypotonie  je  nezbytná  časná  komplexní 

terapeutická intervence. 

Svalové napětí v oblasti orofaciální bylo na počátku terapie dle hodnotící 

škály středně těžce snížené. /kap. 8.2/ Cílená terapie na zlepšení sníženého 

tonu rtů, jazyka a tváří byla realizována  od druhého období /stimulující 

masáž obličeje dle konceptu Bazální stimulace, posléze terapie dle Bobath 

konceptu  /.  /kap.  5.2.1,  5.2.2/  V průběhu  čtvrtého  a  především  pátého  

období došlo k nepatrnému zpevnění svalového napětí v oblasti rtů, jazyka 

i  tváří. Od čtvrtého  období byly  vkládány  do  terapeutického  programu 

prvky stimulace orofaciální oblasti dle R. C. Moralese /kap. 5.2.1, kap. 9.4/ 

a  v průběhu  páté  etapy povzbuzující  somatické  stimulace  a  vibrační 

stimulace  v dutině  ústní.  /kap.  5.2.1,  kap.  9.5/  Ke  konci  šesté  etapy 

logopedické péče lze hodnotit svalové napětí v rámci oblasti mluvidel jako 

lehce snížené.

Graf č.  8 - Svalové napětí

Hodnotící škála:

A. svalové napětí výrazně snížené

B. svalového napětí středně těžce snížené

C. svalové napětí lehce snížené

D. norma
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7. Salivace

V počátečním  údobí logopedické  intervence  byla  salivace  dítěte 

hodnocena  jako  středně  těžká,  což  souviselo  především  s celkovou 

hypotonií  orofaciální  oblasti,  oslabením  primárních  motorických  funkcí 

participujících  na  příjmu  potravy,  negativně  se  promítaly  i  stereotypní 

pohyby pravé horní končetiny /vkládání prstů do úst/. /kap. 8.2/ 

Patologická salivace byla od prvního období ovlivňována terapií příjmu 

potravin,  /kap.  5.2.2,  kap.  9.1/ od  druhé  etapy technikami  z konceptu 

Bazální stimulace a především z Bobath konceptu /taktilní stimulace dásní/. 

/kap. 5.2.1, 5.2.2, kap. 9.2/ První náznaky velmi mírného ovlivnění středně  

těžké salivace se začaly objevovat ke konci čtvrté etapy, ale až v průběhu 

páté a šesté etapy lze hodnotit slinění jako salivaci mírného stupně a to 

především v souvislosti  s celkovým psychickým zklidněním a vyladěním 

dítěte. /kap. 9.5, 9.6/

/Při jakémkoli psychickém napětí, nespokojenosti, úzkosti, nudě dochází 

ke zhoršení salivace./

Graf č.  9 - Salivace

Hodnotící škála:

A. těžká salivace -slinotok 

B. středně těžká salivace /slina stéká na bradu/

C. lehká salivace /slina ulpívá na rtu/

D. norma
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8. Senzitivita v dutině ústní a jejím okolí

Porucha citlivosti v dutině ústní a jejím okolí byla diagnostikována jako 

senzitivita středně těžce snížená. /kap. 8.2/

První  terapeutické  kroky  nepřímo  zaměřené  na  toto  oslabení  se 

uskutečňovaly  v první  etapě při  nácviku  správného  příjmu  potravy. 

/kap.5.2.1, kap. 9.1/

Hyposenzitivita  orofaciální  oblasti  vyžadovala  zařazení  taktilně-

haptické,  chuťové a  teplotní  stimulace,  což  bylo  realizováno  v průběhu 

druhé etapy. /kap. 5.2.1, kap. 9.2/

Zlepšení senzitivity bylo zřejmé již  od třetí etapy a v průběhu šesté 

etapy se celkový stav silně přibližoval normě.

Graf č.  10 - Senzitivita

Hodnotící škála:

A. senzitivita v dutině ústní a jejím okolí výrazně snížená 

B. senzitivita v dutině ústní a jejím okolí středně těžce snížená

C. senzitivita v dutině ústní a jejím okolí lehce snížená

D. norma
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9. Respirace

Na počátku terapie je u dítěte patrná řada nefyziologických dechových 

charakteristik  /povrchní  dýchání,  výrazné  ústní  dýchání  v součinnosti 

s hypotonií orofaciální oblasti, častá hyperventilace/. /kap. 8.2/

První mírné zlepšení je zaznamenáno ke  konci třetí etapy v souvislosti 

se zlepšováním přijmu potravy, terapií hypotonie orofaciálního komplexu a 

především v souvislosti s realizací somatické stimulace z konceptu Bazální 

stimulace.  /kap.  5.2.1,  5.2.3,  kap.  9.3/ Masáž  stimulující  dýchání 

v součinnosti  s hydroterapií  a  fyzioterapií  měla  velmi  pozitivní  vliv  na 

respirační potíže ke konci pátého a především šestého období. /kap. 5.2.1,  

kap.9.5, 9.6/.

Graf č.  11 - Respirace

Hodnotící škála:

A. těžká /výrazná/ odchylka od normální charakteristiky dýchání 

B. středně těžká odchylka od normální charakteristiky dýchání

C. mírná odchylka od normální charakteristiky dýchání

D. normální charakteristika dýchání
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10. Kousání

Ve 25 měsících věku dítě nedokázalo realizovat odkousnutí potravy, 

/kap.  8.2/  bylo  pouze  nesprávně  krmeno,  proto  se  jevila  jako  prioritní 

terapie zaměřená na odkousávání /následné žvýkání / potravy. /kap. 5.2.2,  

kap. 9.1/

Ke zlepšení ukousnutí sousta došlo již v průběhu 2. etapy, tudíž se mohla 

rozrůstat nabídka potravin rozličné struktury. /9.2/

Zkvalitnění této motorické funkce probíhalo poměrně rychle, ke konci  

páté etapy dítě již bez potíží ukouslo měkkou potravinu, přetrvávaly mírné 

obtíže  při  odkousávání  tvrdé  potraviny.  Stejným  způsobem  lze 

charakterizovat i šestou etapu.

Graf č.  12 - Kousání

Hodnotící škála:

A. neukousne ani měkkou stravu 

B. při ukusování má středně těžké potíže při ukusování měkké stravy

C. při ukusování má mírné potíže s běžnou potravou, ukousne bez potíží měkkou 

stravu

D. dobře ukousne jakoukoliv potravu
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11. Žvýkání

Nesprávné  krmení  dítěte,  neschopnost  ukousnout  potravu,  podávání 

většinou  mixovaných  či  mačkaných  poživatin  nevedlo  k iniciaci  žvýkat 

potravu. /kap. 8.2/

Nácvik  žvýkání  byl  započat  v první  etapě v souvislosti  s terapií 

odkousávání, jeho průběh byl však delší, problematičtější a náročnější pro 

dítě i rodiče. /kap.  9.1/ Nácvik žvýkání probíhal dle Bobath konceptu, do 

něhož byly vkládány prky z konceptu Bazální stimulace. /kap. 5.2.2, 5.2.1/ 

Přes poskytování pravidelné a intenzivní péče  nebylo dosaženo ke konci  

šestého období normální charakteristiky žvýkání.

Graf č.  13 - Žvýkání

Hodnotící škála:

A. neumí žvýkat

B. žvýkání chabé, pomalé

C. žvýkání s určitými obtížemi

D. normální charakteristika žvýkání
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12. Receptivní oblast řeči

V průběhu  první  a  druhé  etapy terapeutického  působení  bylo  dítě 

netečné, nekonstantně reagovalo na zvukové podněty, reakcí na elementární 

verbální  pokyn  byl  sporadicky  slabý,  jakoby  náhodný  zrakový  kontakt 

někdy úsměv, či zklidnění pohybových stereotypů. Porozumění řeči nebylo 

žádné. /kap. 8.1, 8.2/

Ani třetí etapa nepřinesla zlepšení v impresivní oblasti řeči.

Od  čtvrté  etapy dochází  k lepšímu  navazování  a  udržení  zrakového  

kontaktu, tudíž jsou na důslednou verbální stimulaci přirozeně napojovány 

jednoduché prvky ze systému Makaton. /kap. 5.2.5, kap. 9.4/

Období relativní stabilizace psychomotorického vývoje zasahuje do páté 

etapy,  v průběhu  které  dítě  začíná  rozumět  elementárním  verbálním 

pokynům a výzvám, což se příznivě rozvíjí i v etapě šesté. /kap. 9.5, 9.6/

Graf č.  14 - Receptivní oblast řeči

Hodnotící škála:

A. nerozumí řeči

B. rozumění řeči na úrovni velmi jednoduchých pokynů

C. rozumění řeči na úrovni jednodušších pokynů a instrukcí

D. plné porozumění řeči
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13. Verbální projevy

Destruktivní  fáze  psychomotorického  vývoje  dítěte  se  promítá  do 

prvních tří terapeutických etap. /kap. 4/ Při komplexním logopedickém 

vyšetření /ve 24 měsících/ dítě fonovalo, sporadicky spontánně artikulovalo 

slabiku,  při  silné  úzkosti  bylo  zachyceno  jediné  smysluplné  slovo 

„mama“. /kap. 8.2/

V první i druhé etapě jsou jedinými projevy smích, výskání, proměnlivá 

fonace.  Při  úzkosti,  nespokojenosti  dítě  piští,  křičí,  neartikuluje  slabiky, 

nevysloví  jediné  slovo.  Od  třetí  etapy v souvislosti  se  vzrůstajícím 

neklidem dítěte se zintenzivňují záchvaty křiku a pláče.

Ke  konci  čtvrté  etapy dochází  k uvolnění  psychosomatického  napětí, 

dítě začíná více fonovat, většinou po aplikaci vibračních a vestibulárních 

stimulací. V průběhu odeznívání neurovývojové regrese /pátá, hlavně však 

šestá etapa/  dítě často radostně výská,  hlasitě  se směje  hlasové projevy 

jsou výraznější, v žádném sociálním prostředí nebylo zachyceno žvatlání,  

nebyl zachycen žádný verbální projev.

Graf č.  15 - Verbální projevy

Hodnotící škála:

A. dítě verbálně nekomunikuje   

B. dítě verbálně komunikuje vyjímečně /občas slovo/

C. dítě verbálně komunikuje omezeně /několik slov/

D. dítě verbálně komunikuje /slova, věty/
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11.Třídění a vyhodnocení dat, interpretace výsledků

Sledované  oblasti  byly  seřazeny  dle  schématu  komplexního 

logopedického vyšetření /kap. 8.2/ do čtyř skupin:

I. Neverbální komunikace: zrakový kontakt

          mimika

          gestikulace

Sociální kontakt

II. Charakteristiky orofaciálního komplexu:

                                                  motorika rtů a jazyka

svalové napětí /tonus/

salivace

senzitivita

III. Primární funkce: respirace

kousání

žvýkání

IV. Verbální komunikace: receptivní oblast řeči

verbální projevy

V první  skupině došlo  v průběhu  logopedické  intervence  ke  zlepšení 

zrakového  kontaktu  o  dva  stupně  /graf  č.  3/,  v oblasti  mimiky  o  jeden 

stupeň  /graf  č.  4/  ,  jak  vyplývá  z podstaty  tohoto  neurovývojového 

onemocnění /kap. 4/ nedošlo k ovlivnění gestikulace /graf č. 5/, gesta zcela 

chybí.

Sociální kontakt dítěte se zkvalitňuje oproti výchozímu stavu o dva stupně 

/graf č. 6/.
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Druhá skupina přináší tyto výsledky. Ve všech sledovaných oblastech 

zaznamenáváme mírné zlepšení, čili zlepšení o jeden stupeň: motorika rtů a 

jazyka /graf č. 7/, svalové napětí /graf č. 8/, salivace /graf č. 9/ a senzitivita 

/graf č. 10/.

V rámci  skupiny  primárních  funkcí  -  třetí  skupina -  shledáváme 

výsledek velmi významný.

Respirace se zkvalitnila oproti původnímu stavu na počátku intervence o 

dva stupně / graf. č. 11/, stejné zlepšení se projevilo u kousání /graf. č. 12/ 

a žvýkání /graf č. 13/.

Poslední  -  čtvrtou  sledovanou  oblast představovala  verbální 

komunikace.

U  receptivní  roviny  řeči  bylo  zachyceno  mírné  zlepšení  –  o  jeden 

stupeň  /graf  č.  14/,  avšak  úroveň  verbálního  projevu  přes  intenzivní 

logopedickou  intervenci  zůstává  beze  změn,  dítě  verbálně 

nekomunikuje /graf č.15/. 
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Nejvýraznější  zlepšení zaznamenávám ve skupině  primárních  funkcí, 

všechny oblasti se zlepšily o dva stupně /graf č. 16/.

Graf č.  16 - Primární funkce
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Velmi  dobrého  výsledku bylo  dosaženo  ve  skupině  neverbální 

komunikace, kde se jedna oblast zkvalitnila o dva stupně a jedna o jeden 

stupeň /graf č. 17/.

Graf č.  17 - Neverbální komunikace
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Rovněž  skupina,  která  obsahovala  charakteristiky  orofaciálního 

komplexu doznává zlepšení v každé oblasti o jeden stupeň /graf č. 18/.

Graf č.  18 - Charakteristiky orofaciálního komplexu
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Nejslabší výsledek je zřejmý ve skupině verbální komunikace, v jedné 

oblasti zjišťujeme zlepšení o jeden stupeň /graf č. 19/.

Graf č.  19 - Verbální komunikace

Naopak velmi příznivý výsledek je zachycen u sociálního kontaktu, jež 

byl přiřazen dle struktury logopedického vyšetření ke skupině neverbální 

komunikace, ale nebyl srovnáván s ostatními oblastmi /graf č. 6/. 

Z výše  uvedeného  vyplývá,  že  v rámci  13  sledovaných  oblastí 

zaznamenáváme  5  zlepšení  o  2  stupně,  6  zlepšení  o  1  tupeň,  ve  dvou 

oblastech žádný pozitivní vývoj. V průběhu logopedické intervence nebylo 

zachyceno ve sledovaných oblastech zlepšení o tři stupně, ale ani zhoršení 

symptomatiky ve srovnání s původním stavem.

Na základě těchto zjištění lze konstatovat, že 11 z 13 sledovaných 

oblastí v průběhu tří let se příznivě vyvíjelo.
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12. Zařazení  dítěte  s Rettovým  syndromem  do 
mateřské školy

12.1Participace speciálně pedagogického centra na integraci  
dítěte

Na  podkladě  odborných  konzultací  s dětským  lékařem,  klinickým 

psychologem,  klinickým  logopedem  a  speciálními  pedagogy  se  jevilo 

velmi  prospěšné  pro  psychomotorický  vývoj  dítěte  zařadit  děvčátko  do 

režimu speciálního vzdělávání.

Speciálně  pedagogické  centrum  pro  zdravotně  postižené  vypracovalo 

odborný  posudek  k integraci  dítěte  na  jeden  školní  rok  na  podkladě 

metodického pokynu MŠMT k vzdělávání žáků se specifickými poruchami  

učení nebo chování č. j.: 13711/2001 - 24 a směrnice MŠMT k integraci  

dětí  a  žáků  se  speciálními  vzdělávacími  potřebami  do  škol  a  školských  

zařízení č. j.: 13710/2001 – 24 ze dne 6. 6. 2002.

Posudek  byl  vypracován  na  základě  odborné  zprávy  neurologické, 

foniatrické, psychologické a logopedické a doporučoval vzhledem k druhu 

a stupni postižení zařadit dítě do speciální třídy mateřské školy a pracovat 

podle individuálně výchovně vzdělávacího plánu.

Speciální  pedagog měl  ve své práci  vycházet  ze  zásad práce pro děti 

s autismem,  pro  děti  s diagnozou  ADHD  a  měl  zajistit  intenzivní 

logopedickou péči.

Ve 36 měsících bylo dítě vřazeno do mateřské školy formou skupinové 

integrace.

Speciální  pedagog  –  třídní  učitel  vypracoval  individuální  vzdělávací 

program na  jeden  školní  rok.  Dle  tohoto  programu  prováděli  speciálně 

pedagogickou  péči  speciální  pedagog  a  asistent  pedagoga.  Klinický 
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psycholog,  fyzioterapeut  a  klinický  logoped  jakožto  externí 

spolupracovníci průběžně kooperovali s třídním učitelem .

Adaptace  dítěte  na  novou  životní  situaci  probíhala velmi  zvolna  a 

s nemalými  problémy,  přesto  lze  začlenění  dítěte  do  dětského kolektivu 

hodnotit  vysoce  pozitivně  ve  smyslu  rozvíjení  osobnosti  dítěte  a  taktéž 

podpory rodinného prostředí  /rodiče pocítili  skutečnost,  že  v tak obtížné 

situaci nejsou sami, nabízelo se také více volného času pro regeneraci sil,../

V průběhu  prvního  roku  docházky  do  předškolního  zařízení  byla 

stanovena  primární  diagnoza  dítěte,  což  vedlo  ke  zpřesnění  cílů  ve 

výchovně vzdělávacím programu. 

Také  zahájení  druhého  školního  roku  bylo  podmíněno  odborným 

podkladem pro speciální vzdělávání, jež vydalo opět speciálně pedagogické 

centrum dle  zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,  

vyšším odborném a jiném vzdělávání par. 16 a vyhláška č. 73 ze dne 9. 2.  

2005  o  vzdělávání  dětí,  žáků  a  studentů  se  speciálními  vzdělávacími  

potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. 

Platnost  posudku  byla  opět  jednoroční  a  podpůrná  opatření  zcela 

korespondovala s doporučeními již vydanými v minulém roce.

12.2Spolupráce speciálního pedagoga a klinického logopeda

Před vstupem dítěte do mateřské školy, započala kooperace speciálního 

pedagoga  a  klinického  logopeda.  Na  odborných  konzultacích  byla 

prováděna pečlivá analýza  toho,  jak dítě  vnímá,  jak cítí,  jaké jsou jeho 

komunikační schopnosti.

Na základě odborného podkladu pro speciální vzdělávání – doporučení 

speciálně  pedagogického  centra  provedl  speciální  pedagog  po  nástupu 

dítěte  do  mateřské  školy  speciálně  pedagogickou  diagnostiku,  stanovil 
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vývojové úrovně v jednotlivých oblastech rozvoje s ohledem na specifika 

postižení a vypracoval individuální výchovně vzdělávací program.

Tento  program  stanovil  konkrétní  cíle  v oblastech  rozvoje  osobnosti 

dítěte  /socializace,  sebeobsluha,  komunikace,  jemná  motorika,  hrubá 

motorika, rozumová výchova, smyslová výchova/ .

Třídní učitel vytvořil také plán individuální speciálně pedagogické péče, 

jež  zajišťoval  dítěti  kromě  zdravotní  tělesné  výchovy,  rozvoje 

grafomotoriky,  rozvíjení  poznání  na  PC,  muzikoterapie  také každodenní 

rozvíjení komunikačních schopností.

Logopedická  péče  prolínala  všemi  oblastmi  rozvoje  osobnosti  dítěte, 

všechny kroky byly podrobně konzultovány jednou nebo dvakrát v průběhu 

měsíce  nejen  formou  odborných  disputací,  nýbrž  realizací  praktických 

ukázek  při  příjmu  potravy,  v relaxační  či  stimulační  místnosti,  při 

odpočinku nebo volné hře.

Bez  úzké  a  rovnocenné  spolupráce  speciálního  pedagoga  a  klinického 

logopeda by účinná a smysluplná logopedická intervence nebyla možná. 

13. Spolupráce rodiny a klinického logopeda

Role  rodičů  v péči  o  dítě  s Rettovým syndromem je  zcela  prioritní  a 

nezastupitelná.  Nelze  opomenout,  že  rodiče  tohoto  dítěte  absolvovali 

všechna doporučená vyšetření i terapeutické postupy naprosto bez výhrad. 

Kooperace byla  realizována v duchu vzájemné  důvěry a  snahy nacházet 

vždy optimální řešení pro dítě. Pro každého terapeuta je ctí spolupracovat 

s takovými rodiči.

Vstřícnost, snaha a zájem rodičů dítě správně vést je zachycena v níže 

uvedeném dotazníku.
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Dotazník pro rodiče sledovaného probanda

O Vaše dítě pečuje v rámci rezortu zdravotnictví:
Péče pravidelná Sporadická Spokojenost Výhrady

Dětský lékař + 1 -
Genetik + 1 -
Neurolog + 1 -
ORL lékař + 1 -
Foniatr + 1 -
Rehabilitační lékař + 1 -
Fyzioerapeut + 1 -
Zubní lékař + 1 -
Zubní lékař – ortodont - -
Klinický psycholog + 1 -
Klinický logoped + - 1 -

O Vaše dítě pečuje v rámci rezortu školství:
Speciální pedagog + 1 -
Asistent pedagoga + 1
Speciálně  pedagogické 

centrum
+ 1 -

Dotazník č. 1 - Dotazník pro rodiče sledovaného probanda

Hodnotící škála: 1 - plná spokojenost

2 - spokojenost, určité výhrady

3 - mírná nespokojenost

4 - nespokojenost

14. Týmová  spolupráce  při  hledání  následného 
vzdělávacího zařízení

Již  v průběhu  šestého  sledovaného  období,  kdy  docházelo  ke 

komplexnímu  vyladění  dítěte  po  stránce  sociální  i  komunikační,  kdy 

106



vlivem  resilienčních  faktorů  v rodině  a  zřejmě  i  v důsledku  kladných 

zkušeností  s týmovou  odbornou  spoluprácí  se  začali  rodiče  přiklánět  k 

pozitivnější vizi budoucnosti svého dítěte.

Na  základě  vyjádření  speciálně  pedagogického  centra  a  připomínek 

jednotlivých  odborníků,  participujících  na  komplexní  péči  o  dítě  byly 

rodičům nabídnuty dvě zařízení,  jež se dlouhodobě zabývají výchovou a 

vzděláváním dětí s těžkými kombinovanými vadami,  a to Základní škola 

speciální  pro  žáky  s více  vadami  Ostrava  a  Základní  škola  speciální 

Diakonie ČCE Ostrava. 
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ZÁVĚR

V první části rigorózní práce je stručně uveden Rettův syndrom, jakožto 

závažné  neurovývojové  onemocnění  dětského  věku  a  jeho  zařazení  do 

skupiny  pervazivních  vývojových  poruch,  nebo-li  do  skupiny  poruch 

autistického spektra, v níž představuje jediný syndrom se známou etiologií. 

Navázáním na úvodní sdělení je zpracování nejdůležtějších historických 

mezníků, vážících se k problematice Rettova syndromu, od rozpoznání této 

nemoci  doktorem  Rettem,  po  možnosti  současné  diagnostiky  v České 

republice.

Přesné zachycení průběhu tohoto syndromu je pro terapeutické působení 

velice  důležité,  proto  z možností,  jež  nabízela  odborná  literatura,  bylo 

zvoleno  členění  dle  Thorové,  které  zachycuje  průběh  poruchy  v šesti 

etapách.  Pomocí  tohoto  schématu  byla  zpracovávána  symptomatologie 

Rettova  syndromu,  kterou  doplnily  a  zpřesnily  specifické  projevy 

vyskytující se u dívek s Rettovým syndromem .

Byla  vyjádřena  nutnost  multidisciplinární  péče  a  mezioborové 

spolupráce.

Velkou  pozornost  si  zasloužil  přehled  metod,  jež  byly  realizovány 

v průběhu  logopedické  intervence.  U  každé  metody  byl  uveden  autor, 

stanoven cíl a aplikace metody u dětí s Rettovým syndromem, což zatím 

nebylo v odborné logopedické literatuře publikováno. 

Vytváření teoretické části představovalo náročnou práci z důvodu velmi 

obtížného  získávání  odborných  pramenů  v české  i  zahraniční  literatuře, 

zajišťování kvalitních překladů, porovnávání a vyhodnocování informací.
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Druhá část práce obsahuje případovou studii, jejíž zpracování proběhlo 

v několika krocích. Byly vytyčeny cíle studie, představeny použité metody 

zpracování studie, časový harmonogram. 

Důležitou  kapitolu  představovala  oblast  odborné  diagnostiky,  jejíž 

součástí byla komplexní logopedická diagnostika. 

Neméně  významnou  kapitolou  je  logopedická  intervence,  která  se 

realizovala  v šesti  půlročních  etapách  dle  terapeutického  plánu,  s přesně 

stanovenými cíli.

Po ukončení logopedické intervence je prováděna analýza získaných dat 

ve  vytyčených  oblastech,  zpracování  /písemně  i  pomocí  grafů/  a  jejich 

interpretace. 

V závěru práce je  zmíněno zařazení  dítěte  do předškolního zařízení  a 

participace  speciálně  pedagogického  centra  a  mateřské  školy  v rámci 

speciálně  pedagogické  práce,  taktéž  spolupráce  s rodinou  dítěte  a 

doporučení pro zařazení dítěte do následného vzdělávacího zařízení.

Na  podkladě  interpretace  výsledků  této  případové  studie  lze  vyslovit 

názor, že včasná, intenzivní a dlouhodobá logopedická intervence pozitivně 

ovlivní  mnohé  oblasti,  jež  se  podílejí  na  komunikačních  schopnostech 

dítěte s Rettovým syndromem. 

Tato  studie  zdůraznila  nutnost  multioborového  přístupu  v péči  o  dítě 

s Rettovým syndromem a důležitost mezioborové kooperace.

Na platformě zjištěných skutečností  této  případové studie  předkládám 

logopedům, kteří se obávají převzít zodpovědnost  za péči o dítě s tímto 
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závažným  komunikačním  deficitem  nebo  vnímají  takto  těžce 

handicapované dítě jako „logopedicky málo perspektivní“, tato doporučení.

Nezbytně nutné je stanovení realistického terapeutického programu pro 

dítě,  což  předpokládá  znalost  komplexních  problémů  vážících  se 

k jednotlivým etapám nemoci , znalost metod, jež jsem uvedla  v této práci 

a schopnost logopeda ciltivě a smysluplně kombinovat metody dle aktuální 

potřeby dítěte.

Pozitivní ovlivnění rodičů a získání rodičů pro terapii je daším důležitým 

aspektem pro úspěšné terapeutické působení.

Mezioborová spolupráce v rámci logopedické terapeutické péče  je často 

zmiňována,  je  však  nutno  zdůraznit,  že  v péči  o  dítě  s Rettovým 

syndromem je tato spolupráce zcela klíčová. 

Participace a kooperace odborníků na péči o těžce znevýhodněné dítě je 

zásadní, přesto se někdy ve své praxi  setkávám se špatnou informovaností 

odborné veřejnosti  obou rezortů o náplni odborné péče logopedů.

Požadavek časné komplexní péče někdy nemůže být splněn právě pro 

malou  informovanost  dětských  lékařů  o  možnostech  terapeutického 

působení logopedů.

V závěru si  dovoluji  oslovit  i  rodiče malých dětí,  kteří  vnímají  určité 

odchylky ve vývoji svého dítěte, aby se neostýchali oslovit  dětského lékaře 

a požádat o komplexní sledování dítěte.

Tuto  případovou  studii  lze  taktéž  využít  jako  podporu  rodičům  dětí 

se závažnými  vývojovými  poruchami,  rodičům,  kteří  někdy  předčasně 

rezignují v rámci logopedické terapie.
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Přála bych si,  aby tato případová studie byla přínosem v oblasti  málo 

frekventovaných syndromů pro zainteresované odborníky i pro rodiče těžce 

znevýhodněných dětí.
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Příloha č. 1

Porovnání světového klasifikačního systému MKN-10 s americkým 

DSM-IV148

MKN – 10
/Světová zdravotnická organizace, 1992/

DSM – IV
/Americká psychiatrická asociace, 1994/

Dětský autismus /F 84.0/ Autistická porucha /Autistic Disorder/ 

Rettův syndrom /F 84.2/ Rettův syndrom /Rett´s Syndrome/

Jiná dezintegrační porucha v dětství 
/F 84.3/

Dětská dezintegrační porucha
/Childhood Disintegrative Disorder/

Aspergerův syndrom /F 84.5/ Aspergerova porucha /Asperger Disorder/

Atypický autismus /F 84.1/ Pervazivní vývojová porucha dále 
nespecifikovaná /Pervasive Developmental 
Disorder Not Otherwise Specified – PDD – 
NOS/Jiné pervazivní vývojové poruchy /F 84.8/

Pervazivní vývojová porucha 
nespecifikovaná /F 84.9/

Hyperaktivní porucha sdružená
s mentální retardací a stereotypními
pohyby /F 84.4/

Není ekvivalent

148 Thorová,K.,2006,s.60
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Příloha č. 2

Diagnostická kritéria pro Rettův syndrom149

Nutná kritéria

1. Evidentně normální prenatální a perinatální období

2. Evidentně normální psychomotorický vývoj během prvních 6 měsíců 

/vývoj se může zdát normální do 18 měsíců/

3. Normální obvod hlavy při narození

4. Zpomalení růstu hlavy mezi 5 měsíci až 4 roky

5. Ztráta  dříve  osvojené  funkční  zručnosti  ruky  mezi  šesti  až  třiceti 

měsíci, časově spojená s komunikační dysfunkcí a sociální regresí

6. Vývoj  těžce  postiženého  expresivního  a  receptivního  jazyka  a 

přítomnost těžké psychomotorické retardace

7. Stereotypní  pohyby  rukou  jako  např.  kroucení,  mačkání,  plácání, 

klepání,  dotýkání  se  úst  a  „umývání  se“,  opakující  se  bezděčná 

činnost, která se objevuje po ztrátě funkční zručnosti ruky

8. Objevení  se  apraxie  chůze  a  apraxie-ataxie  trupu mezi  jedním až 

čtyřmi roky

9. Stanovení předběžné diagnózy do 2 až 5 let věku

Pomocná kritéria

1. Dýchací dysfunkce

a. Periodická apnoe v bdělém stavu

b. Občasná hyperventilace

c. Chvíle zadržování dechu

d. Pod tlakem vytlačovaný vzduch nebo sliny

149 Trevathan,E.,Naidu,S.,1988,s.7
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2. Abnormality EEG

a. Pomalé pozadí v bdělém stavu a přerušované rytmické zpomalování /3-5 

Hz/

b. Epileptiformní výboje s klinickými záchvaty nebo bez klinických záchvatů

3. Záchvaty

4. Spasticita často spojená s rozvojem ochabování svalů a dystonií

5. Periferní vazomotorické poruchy

6. Skolióza

7. Růstová retardace

8. Hypotrofní malé nohy

Vylučovací kritéria

1. Důkaz o nitroděložní růstové retardaci

2. Organomegalie  nebo  jiné  znaky  nemoci  ze  střádání  /příjmového 

hromadění/

3. Retinopatie nebo atrofie zrakového nervu

4. Mikrocefalie při narození

5. Důkaz o perinatálně získaném poškození mozku

6. Přítomnost  identifikovatelné  metabolické  nebo  jiné  progresivní 

neurologické poruchy

7. Neurologické poruchy získané v důsledku těžkých infekcí  nebo poranění 

hlavy
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Příloha č. 3

Diagnostická kritéria MKN-10 pro Rettův syndrom /F 84.2/150

A. Platí všechny následující položky:

1. normální prenatální a perinatální vývoj

2. prvních šest měsíců normální psychomotorický vývoj

3. normální obvod hlavičky při narození

B. V období 5 až 48 měsíců zaznamenány všechny následující položky:

1. zpomalení růstu hlavičky

2. ztráta již naučených volních pohybů rukou doprovázená stereotypními pohyby 
horních končetin /např. tzv. mycí nebo kroutivé pohyby rukou/ 

3. s nástupem poruchy ztráta sociálních dovedností, schopnost sociální interakce se 
vyvíjí později

4. obtíže s koordinací pohybů hrudníku a chůze

5. opoždění a porucha expresivní i receptivní složky řeči doprovázená těžkou 
psychomotorickou retardací

150 Thorová,K.,2006,s.211
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Příloha č. 4

Rozdělení  dívek  s Rettovým  syndromem  podle  míry  postižení 

motoriky151

Motorická činnost Dívky s více postiženou motorikou Dívky s mírněji postiženou motorikou
Chůze Několik kroků vratkou chůzí o široké

bázi
Chůze jen s oporou
Imobilita /polohovací sedačky 
a vozíky/

Samostatná chůze, četnější pády, 
strnulost
Chůze do schodů, ze schodů 
s přidržováním
Krátký běh
Schopnost chodit na procházky

Jemná motorika Úplná apraxie, pouze stereotypní 
pohyby, které vedou až 
k sebezraňování.
Motorika na úrovni dvouměsíčního
dítěte, kdy předmět sevřou, pokud se
jim vloží do ruky, a za 2 sekundy 
upustí, aniž by byly schopny s ním 
pohybovat.
Dlaňový úchop, hrabavý úchop
Ataxie /přestřelující pohyb/, dyskinézy 
/trhavé bezděčné pohyby/, třes /při 
snaze o uchopení předmětu/, 
spasticita /mimovolné stažení svalů/
Motorické činnosti jsou pro dívky 
vyčerpávající, rychle se unaví.

Pinzetový úchop, některé dívky používají 
úchop jen, pokud si potřebují vzít jídlo 
/lentilku/.
Aktivity na úrovni maximálně 30 
měsíců /komín z kostek, kolíčky do 
desky, navlékání na dřevěný trn, 
samostatné jedení s lžící apod./

Grafomotorika Činnosti dělají dívky jen s úplným 
vedením, některé z nich činnost se 
zájmem sledují /práce s prstovými 
barvami, tiskání apod./

Spontánní čárání
Jednoduché grafické elementy /kruhová 
čáranice, tečky, vodorovný a svislý tah/

Celkově Méně stereotypních pohybů
Lepší oční kontakt
Pomalé tempo
Výraznější opoždění reakcí
Emočně stabilnější-méně často mění 
nálady

Dramatické změny nálady
Rychlejší psychické tempo
Intenzivnější a frekventovanější 
stereotypní pohyby

151 Thorová,K.,2006,s.221
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