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Anotace 

Hlavním tématem rigorózní práce je skupinová logopedická terapie, která je 

součástí rekondičních pobytů. Tato skupinová terapie je orientovaná na osoby 

s Parkinsonovou chorobou, se získaným neurodegenerativním onemocnění. Cílem práce 

bylo zjištění přínosu logopedického programu na rekondičních pobytech. Jelikoţ není 

v současné době k dispozici ţádný takovýto ucelený program, bylo nutné pokusit se o 

vytvoření uceleného programu skupinové logopedické terapie, který by vyhovoval 

poţadavkům a potřebám rekondičních pobytů. Empirickým šetřením, prováděném 

dotazníkovou formou, byl zjištěn přínos vytvořeného edukačně stimulačního programu 

„P-P-Pes“, který by mohl být logopedy vyuţíván při přípravách logopedické terapie ve 

skupině.  

 

Klíčová slova: neurodegenerativní onemocnění, Parkinsonova choroba, rekondiční 

pobyt, skupinová terapie, struktura terapie, edukace, stimulace, přínos terapie 

 

 

Annotation 

The thesis is focused on a group speech therapy, which is a part of the 

reconditioning stays. The group therapy is oriented to people with Parkinson's disease, 

with acquired neurodegenerative disease. The aim of this work was to develop a 

comprehensive program of group speech therapy, which would meet the requirements 

and needs of the reconditioning stays. During the ongoing experimentation with the 

model of such a program were structured to stimulate the main areas of speech and a 

structure of individual therapy sessions. The result of the empirical investigation was to 

establish educational stimulus program "P-P-Pes", which should be used in preparing by 

the speech therapist  for  group speech therapy. 

 

Key words: neurodegenerative disease, Parkinson's disease, recondition stay, group 

therapy, structure of therapy, education, stimulation 
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Úvod 

Skupinové terapie jsou v současné době velmi oblíbenou formou působení na 

jedince. Své postavení si získávají také v oblasti logopedické, v níţ jsou vyuţívány 

především ke stabilitě sociálních kontaktů a k praktickému vyuţití získaných 

dovedností při terapii individuální.  

V komplexní péči o osoby s neurodegenerativním onemocněním, 

s Parkinsonovou chorobou, se skupinová terapie logopedické péče pomalu dostává na 

úroveň ostatních forem terapie. Je ovšem stále nezbytné preferovat tuto formu terapie, 

aby získané místo bylo stabilní. Jednou z moţných forem skupinové logopedické 

terapie je terapie poskytovaná na rekondičních pobytech. 

 

Rekondiční pobyt je specifická pobytová aktivita, jejímţ cílem by mělo být  

získání  návyků pravidelného cvičení, pouţívání kompenzačních pomůcek a především 

získání nových sociální kontaktů. Tyto pobytové akce pro osoby s Parkinsonovou 

chorobou organizuje občanské sdruţení s celorepublikovým zastoupením – Společnost 

Parkinson. V rámci denního programu pobytů je účastníkům nabízena mimo 

rehabilitačních technik také právě logopedická péče, a to ve formě skupinové terapie.  

Příprava logopeda na terapii ve skupině je náročná vzhledem k potřebám a 

poţadavkům rekondičních pobytů, které jsou svou formou odlišné od jiných 

skupinových aktivit. Také nedostatek odborné logopedické literatury zabývající se 

problematikou dospělé populace s neurodegenerativním onemocněním, neposkytuje 

logopedům moţnost inspirace a přehled moţných postupů při takovéto formě práce ve 

skupině.  

 

Zjištění přínosu skupinového logopedického programu na rekondičních 

pobytech je cílem této práce. Potřeba vytvoření uceleného programu skupinové 

logopedické terapie pro osoby se získanou dysartrií, který v ucelené formě není 

v současné době v našem prostředí k dispozici, vznikla na základě výše uvedených 

aspektů.  

Předpokladem pro uskutečnění cíle rigorózní práce, zjištění přínosu 

logopedického programu, bylo právě vytvoření takovéhoto uceleného programu, který 
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by vyhovoval potřebám rekondičních pobytů a jednotlivým účastníkům (osobám 

s Parkinsonovou chorobou) skupinové logopedické terapie na těchto pobytech.  

 

Rigorózní práce je sloţena jak z teoretických kapitol nutných k náhledu na 

popisovanou problematiku tak z kapitol týkajících se vlastního šetření a splnění cílů 

práce. V první části práce jsou uvedeny odborné poznatky týkající se 

neurodegenerativních onemocnění, Parkinsonovy choroby, rekondičních pobytů a 

skupinové terapie. Kaţdá z těchto kapitol je podstatnou částí celku, kterou práce 

předkládá. Téma rigorózní práce obsahuje několik podstatných oblastí, kterým se 

teoretické kapitoly podrobně věnují.  

V druhé polovině této práce jsou oblasti zájmu práce popsány z praktického 

hlediska. Detailní popis rekondičních pobytů organizovaných Společností Parkinson, 

o.s. ukazuje potřeby rekondičních pobytů, na jejichţ základě byl vytvářen logopedický 

program.  

Tento program byl vytvořen pro potřeby rigorózní práce, ke zjištění hlavního 

cíle práce – přínosu logopedického programu na rekondičních pobytech. Jeho 

charakteristika je v této části podrobně vytvořena. Jde o program skupinové 

logopedické terapie – program „P-P-Pes“. Název programu je sloţen z prvních písmen 

základních slov – Pro-PARKI-Program edukačně stimulační. Poslední kapitolou je 

vlastní šetření práce, které dotazníkovou formou zjišťovalo přínos logopedického 

programu. 
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1. Progresivní neurodegenerativní onemocnění 

Problematikou degenerativních onemocnění nervové soustavy se zabývá 

medicínský obor neurologie. Tato vědní disciplína v sobě zahrnuje velmi početný výčet 

onemocnění týkajících se mozku a jeho částí.  

Pro potřeby této diplomové práce se ovšem zaměříme pouze na onemocnění 

nervové soustavy typu progresivních neurodegenerativních chorob, pod kterou spadá 

také Parkinsonova choroba.  

 

Podle Urbánka (2000) neměla neurodegenerativní onemocnění v široké 

medicínské veřejnosti nikdy „dobrou pověst“. Jedním z důvodů, proč to tak nejspíš 

bylo, je fakt, ţe při velmi sloţité diagnostice byla prakticky všechna terapií 

neovlivnitelná. Výzkum v oblasti medicíny jde ovšem v posledních letech či desetiletích 

velmi rychle kupředu a to také v oblasti neurodegenerativních onemocnění. Toto 

odvětví medicíny, jak říká Urbánek, představuje snad nejdynamičtěji rozvíjející se 

neurologickou disciplínu.  

Pro pacienty to znamená mnoho pozitivního. Zlepšují se poznatky o chorobách,  

moţnosti diagnostiky, dochází k širším moţnostem léčby, a to nejen díky technickému 

rozvoji přístrojů, ale také díky nové  farmakoterapii.  

 

 

1.1  Obecná charakteristika progresivních   

neurodegenerativních onemocnění 

„Degenerativní choroby jsou charakterizovány progredujícím zánikem neuronů 

(buněk i axonů) různých oblastí nervového systému“ (Ambler, 1991, s. 130).  

Ambler celkově shrnuje degenerativní choroby. Pojem degenerace později 

definuje jako pomalý kvantitativní úbytek funkce určité populace buněk (Ambler, 

2002). 

Mezi nejčastěji postiţené oblasti nervového systému můţeme zahrnout 

mozkovou kůru, bazální ganglia, mozkový kmen, mozeček, míchu či periferní nervy. 
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O podrobnější definici těchto neurologických komplikací se postaral Urbánek.        

Ten říká, ţe:  

 „Jde o onemocnění projevující se morfologicky atrofií*
1
, resp. degenerací 

nervových buněk, začínající plíţivě po různě dlouhém asymptomatickém
*
 intervalu a 

vyznačující se plynule progredientním
*
 průběhem, který můţe trvat řadu let, desetiletí, 

případně po celou délku ţivota“ (2000, s. 15). 

 

Z této definice jiţ vyplývají některé charakteristiky neurodegenerativního 

onemocnění. Jde tedy o chronické progresivní onemocnění, které přichází velmi 

pomalu. Příčinou vzniku je degenerace nervových buněk.  

Seidl a Obenberger shrnuli charakteristiku tohoto onemocnění takto:  

1. plíţivý začátek, kterému předchází dlouhé bezpříznakové období  

2. pomalý, často roky trvající progresivní průběh 

3. symetrické postiţení určitých specifických nervových struktur 

4. častý familiární výskyt    (Seidl, Obenberger, 2004, s. 282) 

 

V jednotlivých spisech týkajících se neurodegenerativních onemocnění se 

objevuje různorodá klasifikace tohoto typu onemocnění.  Jednu z moţných příčin 

těchto nesrovnalostí popisuje Ambler (2002) v článku „Potřebuje klinická neurologie 

novou klasifikaci degenerativních chorob?“, kde naráţí na současný problém v 

klasifikaci neurodegenerativních chorob. Zmiňuje se o skutečnosti, ţe řada chorob, 

které byly dříve uváděny jako degenerativní, jsou dnes jiţ definována jako onemocnění 

metabolická. Uvádí také, ţe ani Světová či Evropská neurologická federace nemá 

samostatnou skupinu zaměřenou na problematiku neurodegenerativních chorob. On sám 

tedy navrhuje, ţe pokud je nutné tuto skupinu klasifikovat, jako nejpraktičtější vidí 

klasické dělení podle dominující symptomatiky.  

 

 

 

                                                 
1
 atrofie = zmenšení n. oslabení normálně vyvinutého orgánu n. jeho části 

  asymptomatický = neprojevující se ţádným příznakem, bezpříznakový 

  progredientní = postupující, šířící se  (in Akademický slovník cizích slov, 1995) 
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V následující tabulce je shrnuta klasifikace neurodegenerativních onemocnění. 

Porovnává dva různé typy klasifikací:  

1) klasifikace vycházející ze symptomatiky onemocnění   

(podle Amblera, 2002, s. 38) 

2) klasifikace chorob podle lokalizace poškození   

(podle Urbánka, 2000, s. 20-202) 

 

 Tab.č. 1. Klasifikace nemocí – upraveno dle Amblera (2002), Urbánka (2000) 

    TYP ONEMOCNĚNÍ PŘÍKLAD ONEMOCNĚNÍ 

LOKALIZACE 

1. 

progredující demence bez 
další neurologické 

semiologie 
Alzheimerova choroba Pickova 
choroba 

2. 
demence s další 

neurologickou semiologií 
Huntingtonova ch. 
Multisystémová atrofie 

3. extrapyramidové poruchy Parkinsonova ch. 

4. progredující atrofie Cerebelární kortikální atrofie 

5. choroby motoneuronu 
Amyotrofická laterální skleróza 
(ALS) 

6. hereditární polyneuropatie 
Hereditární motorická a 
senzorická neuropatie 

        

SYMPTOMATIKA 

1. 
d.ch

2
. kosterních svalů a 

periférních nervů 
Duchenneova choroba         
Beckerova choroba 

2. d.ch. motorické ploténky Mysteria gravis 

3. d.ch. obvodových nervů Svalová atrofie 

4. d.ch. míchy 
Amyotrofická laterální 
skleróza 

5. 
d.ch. mozkového kmene a 
mozečku Cerebelární heredoataxie 

6. d.ch. mozku   

  

    A)demence 
Alzheimerova choroba 
Pickova choroba 

    B)priomové infekce Creutzfeldt-Jacobova ch. 

    C)extrapyramidový systém 
Huntingtonova choroba 
Parkinsonova choroba 

    D)dystonie - 
    E)pyramidový 
               motor.systém - 

 

                                                 
2
 d.ch. = degenerativní choroba 
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1.1.1 Principy a východiska péče u progresivních onemocnění 

 V případě chronických progresivních onemocnění či jiných trvalých postiţení 

jde ve většině případů nejen o zdravotní oslabení, ale důsledky takovéhoto onemocnění 

zasahují také do sociálního a pracovního ţivota nemocného člověka. Je proto nutné, aby 

následná péče neobsahovala pouze medicínskou rehabilitaci, ale aby byla zaměřena i na 

ostatní ovlivněné oblasti. Takováto celková rehabilitace je označována jako ucelená; 

v angličtině jako comprehensive, čili komprehenzivní rehabilitace (Votava, 1997). 

 Původ pojmu „rehabilitace“ je odvozen z latinského slova „habilis“ – k něčemu 

způsobilý, zručný, vhodný a předpony „re-“, která značí znovu, opakování či návrat 

(Votava, 1997). Dalo by se tedy říci, ţe pojem rehabilitace jednoduše vyjadřuje určité 

znovu uschopňování při nějakém poškození či ztrátě.  

 Přesné definice tohoto výrazu ho popisují takto:  

o „…soubor opatření, který vede k co nejoptimálnější a nejrychlejší resocializaci 

člověka postiţeného…“  (Jesenský, 1995, s.24) 

o „…proces, při kterém kombinované a koordinované uplatnění lékařských, 

sociálních, výchovných a pracovních opatření má občanům se zdravotním 

postiţením umoţnit pozvednout se na nejvyšší moţnou funkční rovinu a plně se 

zařadit do společnosti“. 

      (= definice OSN, in Votava, 1997, s.7-8) 

 

 Jesenský (1995) uvádí, ţe podle Světové zdravotnické organizace je úroveň 

rehabilitace jakýmsi měřítkem úrovně a moderní kompetence zdravotnictví.  

 Jak je výše uvedeno, rehabilitace se nevztahuje pouze na obor zdravotnictví, ale 

je začleněna do mnoha dalších oborů – fyziatrie
3
, balneologie, léčebné rehabilitace, 

speciální pedagogiky či do sociálního zabezpečení (pracovní rehabilitace). 

 

V odborné literatuře se objevuje mnoho typů dělení rehabilitace. Jednotliví autoři 

uvádějí různé moţnosti dělení, ovšem základní rozdělení rehabilitační péče mají velmi 

obdobné.  

                                                 
3
 Fyziatrie – vědní obor zabývající se léčebným účinkem některých fyzikálních jevů na nemocný 

organismus     

(in Akademický slovník cizích slov, 1995) 
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Hlavní složky rehabilitace (nyní jen RHB) uvádí Votava (1997, s.8) a Jesenský 

(1995, s.27): 

Tab. č.2, Srovnání sloţek rehabilitace Votava (1997), Jesenský (1995) 

VOTAVA JESENSKÝ 

RHB léčebná RHB léčebná 

RHB sociální RHB pracovní 

RHB pracovní RHB sociální 

RHB pedagogicko - výchovná RHB pedagogická 

 

Jesenský (1995) dále uvádí dělení rehabilitace na krátkodobou a dlouhodobou. 

Krátkodobá (přechodná) rehabilitace vede k úplnému uzdravení, řeší se většinou na 

úrovni léčebné péče ve zdravotnictví. Dlouhodobá rehabilitace je spojena s rehabilitací 

sociální, pedagogickou a pracovní, jelikoţ se týká osob s dlouhodobou či trvalou 

nemocí.  

Votava (1997) popisuje rozdíl mezi rehabilitací vertikální a horizontální. 

Vertikální rehabilitace se podílí svými prostředky na návratu původního zdravotního 

stavu pacienta. U horizontální rehabilitace jde o péči o pacienty dlouhodobě či 

chronicky nemocné. Cílem této rehabilitace tedy není úplné uzdravení, jde spíše o 

jakousi integraci postiţeného zpět do plného ţivota. Srovnáme-li obě výše uvedené 

techniky dělení, mohli bychom dát na stejnou úroveň rehabilitaci krátkodobou a 

vertikální; dlouhodobou a horizontální. Svými cíli se totiţ sobě rovnají.  

Zaměříme-li se na osoby s progresivní chorobou či jinými chronickými 

nemocemi, jejich specifickými problémy, jak uvádí Jesenský (1995), jsou úzkosti 

z ohroţení ţivota, recidivy akutních stavů, změny způsobů ţivota, sníţení fyzické 

výkonnosti, zvýšení citlivosti na zátěţové situace a další psychické obtíţe, nedostatek 

tolerance z řad svého okolí atd. Je tedy nutné, aby u chronických stavů nemoci 

nastoupila ucelená rehabilitace.  
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Prvním krokem ve výběru vhodných rehabilitačních technik a postupů  je 

spolupráce s odborným lékařem, jeţ by měl pacientovi doporučit a umoţnit adekvátní 

rehabilitační péči. Základem dostatečné péče je ovšem týmová spolupráce dalších 

odborníků (chirurg, neurolog, ortoped, protetik, psychiatr, psycholog, foniatr, 

ergoterapeut atd.).  

Následuje vytvoření individuálních cílů u jednotlivého pacienta, které by měly 

vycházet z obecných cílů rehabilitační péče: preventivní, obnovující, podpůrné a 

paliativní (Trávníčková-Kittlerová, 2004, s.10).  

Na základě vytvořených cílů rehabilitační péče je moţné zvolit si její formu tak, 

aby dostatečně vyhovovala pacientovi. Rehabilitace je tedy poskytována formou 

konzultační a konsiliární, ambulantní či hospitalizací na specializovaném rehabilitačním 

pracovišti, formou lázeňské péče a také prostřednictvím rekondičních pobytů. 

(Trávníčková-Kittlerová, 2004). Je samozřejmě moţné, a často se i doporučuje, 

zkombinovat několik forem péče.  

 

U pacientů s chronickým či progresivním onemocněním se setkáváme s těmito 

typy rehabilitace, které probíhají následovně: 

Léčebná rehabilitace: „prioritně usiluje o odstranění defektů a funkčních 

poruch, sekundárně přispívá i k odstranění následků zdravotního postiţení“ (Jesenský, 

1995, s.34). Jak dále uvádí, k prostředkům léčebné rehabilitace patří:  

o léčebná tělesná výchova, rehabilitační a relaxační cvičení;  

o léčba prací (ergoterapie),  

o psychoterapie a psychorehabilitace,  

o fyziatrie,  

o arteterapie,  

o dietoterapie. 

 

Léčebná tělesná výchova můţe být orientována podle různých cílů pohybu a 

cílového systému odlišného dle různých typů onemocnění. Jde např. o zvětšení svalové 

síly (periférní parézy), zlepšení koordinace pohybů (centrální poruchy, ataxie) či o 

celkové zlepšení kondice. Můţe jít o formu skupinovou a individuální. U onkologických 

pacientů je hlavním významem pohybové terapie sníţení inaktivity lokální a celkové, 
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zlepšení psychického stavu a zvýšení odolnosti imunitního systému (Trávníčková-

Kittlerová, 2004). U osob s parkinsonovou chorobou vychází pohybová terapie 

z paradoxních kinezí při emočních vzrušení, kterých se vyuţívá, co nejvíce. Cvičení v 

menší skupině, v rytmu hudby s navozením příjemné atmosféry, je to nejlepší, co pro 

osoby s tímto postiţením můţe rehabilitace udělat. (Pfeiffer, 2007).  

 

Sociální rehabilitace: „její podstatou je úsilí o rozvoj uchovaných schopností a 

na jejich podkladě úsilí o prevenci anebo alespoň zvrácení efektivity…jejím cílem je 

dosaţení schopnosti normální sociální funkce“ (Jesenský, 1995, s. 39). Význam sociální 

rehabilitace je humanitární (rozvoj osobnosti, seberealizace, sebevědomí, socializace, 

enkulturace), ekonomický (zkracování doby pracovní neschopnosti, sniţuje nároky na 

řadu sluţeb, usnadňuje průběh pracovní rehabilitace) a společenský (stabilizace 

sociálních jistot atd.). V rámci této rehabilitace jde tedy o zaměření na výše uvedené 

oblasti. 

U osob se získaným postiţením dochází k poškození kvality ţivota. Tento 

člověk prochází v rámci sociální rehabilitace akutní a postakutní fází narušeného 

vývoje.   

 

Pracovní rehabilitace: „je soubor činností zaměřených na překonání 

práceneschopnosti (nebo změněné pracovní neschopnosti) a na vytvoření vnitřních 

podmínek pro pracovní uplatnění“ (Jesenský, 1995,s.117).  Týká se osob v dorostovém 

a produktivním věku, které mají ještě zachovaný určitý pracovní potenciál. Odborníci, 

kteří se touto rehabilitací zabývají jsou v řadách zaměstnavatelů, pracovních úřadů či 

různých sdruţení vytvářejících nová pracovní místa či rekvalifikační kurzy. (Votava, 

1997). Osob, jichţ se týká tato diplomová práce, se pracovní rehabilitace dotýká jen 

v minimálním mnoţství.  

 

Pedagogická rehabilitace: zaměřuje se na děti a dospívající s postiţením. 

„Odborníky v této oblasti jsou speciální pedagogové, kteří působí jako učitelé, 

vychovatelé a odborní pracovníci“ (Votava, 1997, s.8). Dosud však nebyl vypracovaný 

přesný systém pedagogické rehabilitace, který by ji odlišil od systému speciální 

pedagogiky (Jesenský, 1995). 
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1.1.2 Kvalita života osob s progresivním onemocněním 

 „Kvalita života“ je v posledních letech pojem, který je velmi frekventovaný a 

diskutovaný. Lidé se snaţí dosáhnout určité úrovně kvality svého osobního ţivota a 

v pomáhajících profesích ţivota ostatních. Z tohoto důvodu se o kvalitě ţivota hovoří 

v různých souvislostech a také v různých vědních disciplínách a jejich oblastech.  

  

 Zaměříme-li se na oblast zdravotnictví, jde z hlediska kvality ţivota zejména o 

kvalitu poskytované péče či o jednotlivé zdravotnické programy. Definice „kvality 

ţivota“ z pohledu zdravotnictví vycházejí většinou z definice zdraví podle WHO, která 

začíná slovy „…kompletní fyzické, duševní a sociální pohody…“ a končí slovy 

„...schopnost vést společensky a ekonomicky plodný ţivot“ . 

  

 V roce 1993 vytvořila Mezinárodní zdravotnická organizace vlastní definici 

kvality ţivota ve vztahu ke zdraví: „Kvalita ţivota je vnímání lidí (jedinců) a jejich 

ţivotních pozic v kontextu kultury a hodnotových systémů, v nichţ lidé ţijí, a ve vztahu 

k jejich cílům, očekávání, standardům, zájmům, starostem a obavám“ (WHO, 1993). 

 Centrum pro podporu zdraví sídlící v Torontu vytvořilo mnohem kratší, ovšem 

výstiţnější definici: „Kvalita ţivota je stupeň, ve kterém jedinec vyuţívá důleţité 

moţnosti svého ţivota“ (Payne, 2005, s.208). 

  

 Kebza (2005) hovoří o tom, ţe se pojetí kvality ţivota stalo základem pro 

mnoho metodických postupů určených k posuzování postavení člověka jako individua 

na jisté škále „zdraví – nemoc“. Tyto postupy umoţňují také vystiţení individuálních 

charakteristik lidského zdraví. (O moţných diagnostických postupech hovoříme na 

konci této kapitoly.) Kvalita ţivota se tak stala jednou ze sloţek hodnocení lidského 

zdraví a následné péče o něj. 
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Kvalita ţivota je hodnocena na základě několika sloţek, které výstiţně popsal 

Payne.  

 3 subjektivní komponenty kvality života podle Payna (2005, s.579): 

o kognitivní hodnocení vlastního ţivota (vztahy, práce, přátelé, finance) 

o emocionální proţívání vlastního ţivota (kladné i záporné – štěstí, 

pohoda,   úzkost, deprese)  

o subjektivní zdraví = subjektivní ohodnocení objektivního zdravotního 

stavu 

 

 K vystiţení zdravotního stavu člověka, na jehoţ základě se ve zdravotnictví 

stanovuje odpovídající typ léčebných postupů a typ celkové péče o pacienta, se pouţívá 

komplexní charakteristika zdravotního stavu. Ta sestává nejen ze stanovení diagnózy, 

ale také ze zhodnocení psychických, sociálních a behaviorálních determinantů ţivota 

pacienta.  

 Náhlá změna kvality ţivota člověka, která zasáhne jeho dosavadní ţivot, je 

odborníky popisována jako ţivotní událost. Nepříznivé ţivotní události z hlediska 

kvality ţivota mohou způsobit změnu perspektivy, hodnot, smyslu ţivota jednotlivce, 

zabrţdění rozvoje a stagnaci či aţ váţné ohroţení ţivota (Payne, 2005). Takovýmito 

ţivotními událostmi můţe být cokoli, co člověka negativně ovlivní. Jednou z nich jsou 

samozřejmě nemoci.   

 Payne (2005) dále hovoří o vlivu nemoci na tělesný a psychický stav, na 

celkovou funkční zdatnost v oblasti společenského, pracovního a rodinného ţivota. 

  

 Z pohledu pacienta, který trpí chronickým progresivním onemocněním se 

všechny výše zmíněné aspekty nemoci několikanásobně zesilují a mnohem více tak 

zatěţují jeho ţivot.  Ať jiţ hovoříme o jakémkoli typu chronické progresivní nemoci, ve 

většině případů se jedná o  nemoc sice třeba léčitelnou, ale ve své podstatě 

nevyléčitelnou, s rizikem akutních a pozdních komplikací. Jde o onemocnění různě 

rychle progredující a v některých případech při rozvoji pozdních komplikací vedoucí aţ 

k invaliditě nemocného (př. diabetes, astma, onkologická onemocnění, Parkinsonova 

choroba atd.).  
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 Kaţdá takto závaţná choroba negativně ovlivňuje psychický, fyzický a sociální 

ţivot pacienta. Hrachovinová (2006) popisuje psychické a sociální obtíže u pacientů 

s diabetickou nohou, které je moţné přizpůsobit také na ostatní pacienty s chronickým 

onemocněním. V oblasti psychické a sociální tedy uvádí:  

o psychické obtíţe: 

 - pocity nespokojenosti, netrpělivosti, zloby, pocit marnosti, pesimismu, nárůst 

napětí 

 - emoční labilita; depresivní a úzkostné projevy (anhedonie, apatie, poruchy 

spánku) 

 - strach (z léčby, z budoucnosti,…), sebepoškozující projevy a suicidiální 

myšlenky 

 - vysoké nároky na adaptabilitu (přizpůsobení se změněné situaci) 

o sociální obtíţe:  

- změna ţivotního stylu = změna v sociální oblasti 

- rozvoj závislosti na druhých – pocity viny 

- sociální staţení, izolace, vznik sekundární introverze 

- výskyt maladaptivních reakcí na zátěţ (př. zvýšená konzumace jídla, alkoholu, 

drog) 

- narušení rodinných vztahů, dopad na pečovatele z řad rodinných příslušníků 

(vyčerpání, pocity zatíţení, břemene, syndrom vyhoření). 

  

 Chronická progresivní onemocnění mají obrovský negativní dopad na kvalitu 

ţivota pacienta, ať uţ z pohledu sociální, psychické či jiné oblasti. Kvalita ţivota je tedy 

ve většině případů mnohonásobně sníţena. Je proto nezbytné snaţit se alespoň relativně 

zpříjemnit a zlepšit kvalitu poskytované péče. V přístupu o nevyléčitelně nemocné se 

totiž kvalita života stala argumentem pro změnu v přístupu k těmto lidem (Payne, 

2005). Jde o jeden z cílů, ke kterým terapie v posledních letech směřuje.  

 

 K hodnocení kvality ţivota vzniklo v nedávné době mnoho, většinou 

dotazníkových metod. Mnoho odborníků se touto problematikou zabývá. Pro zajímavost 

uvádím, podle Payna, dva nejčastěji pouţívané dotazníky.  
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 Jedná se o dotazník SF-36, který je zaměřen obecně a hodnotí dopad 

farmakoterapie na kvalitu ţivota pacienta. Druhý z uvedených se týká pacientů 

s psychiatrickými diagnózami, jde o dotazník SQUALA (bliţší informace in Payne, 

2005). 

 „Ideologickým důvodem pro studium kvality ţivota a jeho nejdůleţitějším cílem 

je podporovat  a rozvíjet takové ţivotní prostředí a ţivotní podmínky, které by lidem 

umoţňovaly ţít způsobem, který je pro ně nejlepší, ve kterém nacházejí smysl a který si 

dovedou uţít“ (Hnilicová in Kebza, 2005, s.206). 

 

1.2. Extrapyramidový systém 

 Z tabulky (tab.č.1) uvedené v kapitole 1.1 je patrné, ţe je Parkinsonova choroba, 

jíţ se týká tato rigorózní práce, zařazena svým původem vzniku pod extrapyramidový 

systém. A to ať uţ z pohledu symptomatiky tak z pohledu lokalizace této chronické 

nemoci.  

 

 Extrapyramidový systém je důleţitou částí centrální nervové soustavy, která se 

podílí na řízení hybnosti člověka (Hartl, 1991). Společně s pyramidovým systémem, 

jenţ se rozvíjí v souvislosti s rozvojem mozkové kůry, přivádí motorické vzruchy do 

předních rohů míšních a periférní motoneuron odvádí tyto vzruchy k příčně 

pruhovanému svalstvu. Oba tyto systémy jsou tedy důleţitou součástí centrálních 

regulačních motorických okruhů. 

Tento systém je anatomicky tvořen oblastí mozkové kůry, podkorovými a 

korovými útvary a přívodními a vývodními (dostředivými a odstředivými) drahami. Jde 

o oblasti, jejichţ experimentálním dráţděním lze vyvolat pohyb (Hartl, 1991). 

Podkorovými útvary, jak uvádí Hartl dále, jsou nucleus caudatus, nucleus  lentiformis a 

subthalamicus Luysi, jde o tzv. bazální ganglia. V oblasti bazálních ganglií působí dva 

hlavní systémy neuronů – cholinergní (acetylcholin) a dopaminergní (dopamin). 

 V nejvyšší moţné koncentraci najdeme dopamin v substantia nigra (černošedé 

jádro uloţené v mezimozku); acetylcholin v  putamen.      
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U zdravého člověka jsou tyto mediátory ve vzájemné rovnováze. Pokud tomu 

tak není, existují farmakoterapeutické postupy, kterými lze jejich mnoţství upravit 

(Hartl, 1991).  

 

Hlavní funkcí extrapyramidového systému je regulace svalového tonu, 

zabezpečení automatických pohybů a koordinace volní hybnosti (Ambler, 1991). 

Jednoduše řečeno, extrapyramidový systém řídí hrubé pomalé a tonické pohyby; oproti 

tomu systém pyramidový provádí rychlé a přesné volní pohyby (Hartl, 1991).  

Právě kontrola volního pohybu je výsledkem koordinace extrapyramidového 

systému s mozečkem a korového systému (Seidl, Obenberger, 2004).  

„Základní funkcí bazálních ganglií je ovlivňování vztahů procesů podráţdění a 

útlumu při řízení hybnosti“ (Hartl, 1991, s. 6). Striatum (tzv. ţíhané těleso uloţené 

v bazálních gangliích) reguluje sloţité pohybové automatismy – stoj, chůzi a mimiku 

(tamtéţ).  

 

Při jakémkoli postiţení extrapyramidového systému dochází ke vzniku 

extrapyramidových syndromů s charakteristickými klinickými příznaky. Příčinou 

vzniku patologických stavů jsou různé etiologie postihující bazální ganglia a jejich 

funkční spojení (Seidl, Obenberger, 2004).  

 

Extrapyramidové poruchy vznikají při poškození dopaminergních 

nigrostriatových neuronů a striatálních cholinergních interneuronů (Ambler, 1991). 

Hartl (1991) uvádí, ţe důsledkem takovéhoto deficitu dochází ke změnám pohybových 

jevů – ke změnám svalového tonu (hypertonie, hypotonie), k poruchám volní a 

mimovolní hybnosti a abnormálních mimovolních pohybů (hyperkinézy).  

 

Podle hlavních klinických příznaků lze extrapyramidové syndromy  rozdělit na:   

* hypotonicko – hyperkinetický syndrom (chorea, atetóza, dystonie, myoklonus) 

* hypertonicko – hypokinetický syndrom (Parkinsonova choroba) 
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2. Parkinsonova choroba 

„Parkinsonova nemoc (PN) je chronické progresivní onemocnění nervové 

soustavy vznikající na podkladu degenerativního zániku neuronů pars compacta 

substantiae nigrae vedoucího k nedostatku dopaminu ve striatu“. (Ulmanová, Růţička, 

2007, s.60) 

 

Jde o jedno z častých neurologických onemocnění, jehoţ počátek je nejčastěji 

uváděn okolo 60.roku ţivota. Mezi pacienty je mírná převaha muţů. Růţička a Roth 

(2005) uvádějí poměr mezi nemocnými muţi a ţenami 1,2 : 1. Dalším statistickým 

údajem je prevalence výskytu. Uvádí se přibliţně 1 případ na 1000 obyvatel, ve věkové 

kategorii nad 60 let je to aţ 1 na 100 obyvatel (Růţička, Roth). Na vzniku nemoci 

nenese nemocná osoba ţádnou vinu; ţivotní styl, druh práce či stravy není příčinou 

nemoci (Roth, Sekyrová, Růţička, 1999). 

Jak dále Růţička a Roth (s.232) uvádějí, probíhá Parkinsonova choroba 

v několika stádiích: 

o presymptomatické období – příznaky nemoci se ještě neprojevují; 

degenerativním procesem je sníţen počet dopaminergních neuronů, ale jejich 

počet neklesne pod kritickou mez 

o časné příznaky – pacient začíná mít komplikace, které nemusí ihned vést 

k diagnóze Parkinsonovy choroby; později jiţ ke stanovení diagnózy dochází 

o pozdní komplikace – cca po 5 letech se zhoršuje odpověď na léčbu, je nutné 

kombinovat farmaka i nefarmakologické léčebné postupy. 

  

2.1 Symptomatologie 

 „Parkinsonova choroba se projevuje charakteristickou poruchou hybnosti, tzv. 

extrapyramidovým hypokineticko-rigidním syndromem (parkinsonský syndrom) 

skládajícím se z hypokineze, rigidity, třesu a posturální poruchy“ (Růţička, Roth, 2005, 

s.229). 
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První obtíţe pacientů trpících Parkinsonovou nemocí jsou obvykle 

necharakteristické a mohou doprovázet i jiná onemocnění – nejsou to tedy příznaky 

specifické (např. bolesti zad a ramen, pocity tíţe končetin, pocity ztráty výkonnosti, 

poruchy spánku, zácpa, tichost a monotónnost hlasu, zhoršení písma, deprese, sníţení 

sexuální výkonnosti…).  

Základní čtyři projevy se mohou objevit aţ po několika měsících či dokonce letech. 

Jde o třes (tremor), svalovou ztuhlost (rigidita), celkovou zpomalenost pohybů 

(bradykineze, hypokineze) a poruchy stoje a chůze (posturální poruchy). Jako další 

příznaky jsou uváděny poruchy vegetativního nervstva a problémy psychické (viz. 

Růţička, Roth in Jedlička, 2005; Pfeiffer, 2007; Růţička, Sekyrová, Roth, 1999). 

1. Tremor - je nejčastějším a nejcharakterističtějším příznakem tohoto 

onemocnění. Jde o pomalý, klidový tremor o frekvenci 4-6kmitů/sec (Růţička, 

Roth, Sekyrová; Pfeiffer;). Nejčastěji je patrný na prstech horních končetin 

(pohyb připomínající počítání peněz), dále na dolních končetinách, můţe se 

projevit třes trupu, dolní čelisti a rtů, ovšem prakticky nikdy se neprojevuje třes 

hlavy (Roth, Růţička, 2005). Klidový třes vymizí nebo se zmírní při aktivním 

pohybu (příjem potravy, oblékán či hygiena). Naopak, jeho zvýraznění 

nastupuje při stresových situacích, mentálním úsilí, rozrušení, strachu, úzkosti, 

ale i radosti či očekávání (Roth, Růţička, Sekyrová, 1999).  

2. Rigidita - jde o svalové bolesti, pocity ztuhlosti svalů a kloubů. Projevuje se 

zvýšeným svalovým napětím, které klade odpor při pohybu a udrţení 

vzpřímeného stoje. Při vyšetření se projevuje plastickým odporem při pokusu 

zkrácený sval rychle natáhnout. Takováto ztuhlost vede k šetření příslušné 

svalové skupiny a přetíţení jiných (vede tak k bolestem zad či ramen). 

3. Bradykineze – schopnost začít pohyb můţe být omezená částečně i úplně. Také 

automatické pohyby (př. pohyb rukou při chůzi) a spontánnost  dalších pohybů 

je omezená. Velmi častý je tzv. akinetický freezing (zamrznutí), který se 

projevuje náhlými pohybovými blokádami – např. při změně směru chůze, 

uprostřed činnosti či ve spánku. Celková zpomalenost a omezenost pohybů je 

viditelná také na chudé mimice obličeje, v monotónnosti řeči či ve zmenšování 

písma (mikrografie).  
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4. Posturální poruchy – mezi problémové oblasti patří flekční drţení těla, flexe 

končetin,  nejistota při chůzi, šouravá chůze drobnými kroky, poruchy 

rovnováhy či pády při chůzi. Na startu chůze se objevuje „hesitace“ (pacient 

není schopen vykročit). Na vzniku posturální poruchy se spolupodílí hypokineze 

(porucha chůze), rigidita, poruchy vzpřimovacích a posturálních reflexů či ztráta 

schopnosti automatického provádění dříve naučených stereotypů (Růţička, 

Roth, 2005). 

 

K těmto hlavním příznakům Parkinsonovy choroby se v mnohých případech 

přidruţují další příznaky. Vegetativní dysfunkce zahrnují například zvýšený mazotok 

v obličeji, zvýšené slinění (hypersalivace), poruchy polykání - dysfagii (Logemann, 

1983) či zácpu. Objevují se obtíţe mikce a sexuální poruchy. Senzorické poruchy se 

projevují poruchou čichu, která je jedna z nejčastějších projevů Parkinsonovy choroby. 

Velmi časté jsou přidruţené psychické změny stavu pacienta. U 50% nemocných se 

objevuje deprese projevující se smutkem, apatií, úzkostí, nechutenstvím či poruchami 

spánku.  

 

2.2  Řeč u osob s Parkinsonovou chorobou 

Porucha řeči, jeţ se u diagnostikované Parkinsonovy choroby vyskytuje, se 

nazývá dysartrie. Jde o formu získané poruchy řeči, tudíţ o tzv. „získanou dysartrii“. 

V populaci dospělých osob je získaná dysartrie častou poruchou řeči, dokonce je 

častější neţ afázie (Neubauer in Škodová, 2003). 

„Dysartrie je porucha motorické realizace řeči na základě organického 

poškození centrální nervové soustavy“ (Neubauer in Škodová, 2003). V této definici 

popisuje Neubauer dysartrii všeobecně. Jde o popis jak vývojové tak získané dysartrie.  

 

Získanou dysartrii popisuje jako náhle vzniklou poruchu motorické realizace 

řeči na bázi traumatu či onemocnění centrální nervové soustavy (CNS), která je spojena 

především s cévními mozkovými příhodami, úrazy hlavy, onkologickým či infekčním 

onemocněním mozkové tkáně (Neubauer in Škodová, 2003). Hovoříme-li o dysartrii u 

osob s Parkinsonovou chorobou, její příčinou vzniku je degenerativní onemocnění CNS. 
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Tato forma je druhou nejčastější formou získané dysartrie, hned po dysartrii vzniklé na 

základě cévních mozkových příhod.  

Získanou dysartrii lze rozdělit na několik typů, které vychází z neurologické 

diagnostiky (Sovák, 1978; z něj vychází Neubauer in Lechta, 2002; Runge, 2002):   

o flakcidní (periférní) dysartrie 

o spastická (centrální) dysartrie 

o ataktická (cerebelární) dysartrie 

o hypokinetická (extrapyramidová) dysartrie 

o hyperkinetická (extrapyramidová) dysartrie 

o smíšená dysartrie 

 

Parkinsonova  choroba je nejčastější  příčinou   hypokinetické   extrapyramidové 

dysartrie. Jedná se o hypokineticko-hypertonický syndrom, jeţ doprovází poruchy 

bazálních ganglií. Dworkin (1991, s.10) pouţil k přiblíţení této problematiky schéma, 

jehoţ pozměněná verze je uvedena níţe.  

 

Schéma č.1,  Důsledky poškození bazálních ganglií 

    POŠKOZENÍ SUBSTANTIA NIGRA 

 

 

 

  Základní modality motorické realizace řeči, které jsou poškozeny tedy jsou – 

respirace, fonace, rezonance, artikulace a prozódie (Neubauer in Škodová, 2003; 

Dworkin, 1991). Svalová činnost mimického svalstva je komplikována symptomy 

Parkinsonovy choroby, kterými jsou rigidita, akinézy a klidový třes.  Společně 

s narušených tempem řeči, které je zrychlené či naopak velmi pomalé (Wendler, 

Seidner, Eysholdt, 2005) mají tyto komplikace obrovský dopad na srozumitelnost řeči.  

 

HYPOKINETICKÁ 

DYSARTRIE 
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Tab.č. 3, Symptomy dysartrie (Asociace klinických logopedů, www.klinickalogopedie.cz) 

SYMPTOM   PROJEV 

porucha artikulace řeč je setřelá, namáhavá, nekoordinovaná 

porucha respirace nedostačující, přerušovaný, povrchní dech  

porucha fonace hlas tichý x hlasitý, kolísavý, až afonie 

nosní rezonance nosový, huhňavý charakter 

porucha prozódie 
narušené tempo - zpomalení x zrychlení; rytmus, frázování, 
přízvuk 

porucha polykání ztížen či znemožněn příjem stravy a tekutin 

 

 

 Diagnostikování dysartrie navazuje na neurologická vyšetření, která stanovují 

diagnózu Parkinsonovy choroby. Logopedická diagnostika vyuţívá různé hodnotící 

škály a vyšetřovací formuláře. Nejuţívanějším diagnostickým materiálem pro oblast 

diagnostiky osob s dysartrií je Test 3F – dysartrický profil (Hedánek, Roubíčková, 

1997). V rámci tohoto testu se hodnotí (podrobně in Škodová, 2003):  

o faciokineze – diadochokineze, reflexní činnosti spjaté s polykáním, ţvýkáním, 

kašláním 

o fonorespirace – respirace, fonace, rezonance 

o fonetika – artikulace, srozumitelnost četby a mluvy, prozodie řeči 

 

  2.3  Péče o osoby s Parkinsonovou chorobou 

 Parkinsonova nemoc je chronické onemocnění, které vzniká v důsledku 

nedostatku dopaminu v mozku člověka (Ulmanová, Růţička, 2007). Do nedávné doby 

byla základní formou terapie u Parkinsonovy choroby substituční medikamentózní 

léčba. Na základě symptomatologie tohoto onemocnění (akineze, rigidita, klidový 

tremor, posturální poruchy) byla pacientům poskytována rehabilitační léčba ve formě 

individuálního a skupinového cvičení.  
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 Aţ v posledních letech začala odborná veřejnost v této oblasti hovořit o 

„komplexní terapii“ a o nutnosti „multidisciplinárního přístupu“ k ní (Ressner, 

Šigutová, 2001). V rámci komplexní terapie hovoří Ressner a Šigutová (2001) o vyuţití 

farmakoterapie, fyzioterapie, rehabilitace řeči (logopedie), ergoterapie, arteterapie a 

balneoterapie. Multidisciplinární přístup, který terapie vyţaduje, by měl zahrnovat 

terapeutický tým sloţený z odborníků z řad lékařů, fyzioterapeutů, řečových terapeutů 

(logopedů), ergoterapeutů, psychoterapeutů, socioterapeutů a eventuálně i technických 

pracovníků, např. protetiků. 

 

  Schéma č. 2, Multidisciplinární přístup (vytvořeno dle Ressner, Šigutová, 2001) 

           

 

Farmakoterapie 

Dopamin je látka působící jako neurotransmiter v bazálních gangliích, je nezbytný 

při provádění přirozených koordinovaných automatizovaných pohybech. „U zdravých 

osob se dopamin uvádí jako odpovědný činitel za spontaneitu a za iniciativu, za 

asertivitu v chování a za snahu po dominanci v interpersonálních vztazích. Je-li jeho 

účinek vystupňován, dochází pravděpodobně k agresivitě a za určitých okolností 

k paranoidním bludům a halucinacím“ (Pfeiffer, 2007, s.240). Ztráta této látky je brána 

jako příčina vzniku Parkinsonovy choroby.  

Medikamentózní léčba, která je u pacientů s Parkinsonovou chorobou uţívána, je 

tedy postavena na znovuvytvoření dopaminu. Mezi léky k tomuto uţívané patří 

nejčastěji L-Dopa (levodopa) a agonisté dopaminu (bromokriptin, pramipexol, atd.). 
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K těmto dvěma nejuţívanějším lékům se podávají mnohá další léčiva, která zvyšují 

jejich účinnost či tlumí moţné vedlejší neţádoucí účinky.  

Jako vedlejší účinky léčiv „antiparkinsonik“ byly prokázány mimovolní 

nepotlačitelné pohyby a psychické poruchy, halucinace a psychotické stavy (Pfeiffer, 

2007). Ulmanová a Růţička (2007) popisují další vedlejší účinky jako je nevolnost, 

ortostatická hypotenze, bradykardie či poruchy paměti, zmatenost, bludy a delirium.  

Po několika letech průběhu onemocnění se mohou na základě progrese nemoci a 

dlouhodobého uţívání léčiv objevit komplikace, jakými jsou  fluktuace hybnosti      

(„on-off“ stavy) a polékové dyskineze (Ulmanová, Růţička, 2007). Tito autoři (s.62) 

uvádějí seznam léků, které se s Parkinsonovou chorobou neslučují a pacienti by se jich 

měli vyvarovat. Mezi tyto léky například zařadili: antipsychotika 1.generace (typická 

neuroleptika), promethazin (antihistaminikum), metoclopramid (prokinetikum trávicí 

trubice) či blokátory vápníkových kanálů (vazodilatancia, antihypertenziva). 

 

Neurochirurgická terapie  

Pacientům trpícím Parkinsonovou chorobou je v posledních letech poskytována 

neurochirurgická léčba. Léčba však musí být vţdy přizpůsobena individuálnímu stavu a 

závaţnosti postiţení nemocného tak, aby docházelo k co nejmenším rizikům komplikací 

(Růţička, Roth, Sekyrová, 1999, s.58). Tato léčba se vyuţívá u pacientů, u nichţ byl 

nedostatečný účinek medikamentózní léčby. Cílem poskytovaných léčebných postupů je 

dosáhnout co nejlepšího funkčního výsledku, tj.minimalizovat dopady onemocnění na 

běţné ţivotní aktivity nemocného (tamtéţ). 

Nabízená technika stereotaxe umoţňuje přesné zacílení mozkových struktur a 

jejím cílem je potlačit druhotně zvýšenou aktivitu. Technika stereotaxe přináší potlačení 

třesu, zmírňuje bradykinezi a svalovou ztuhlost a potlačuje polékové mimovolní pohyby 

(dyskineze).  

 Další technikou je vysokofrekvenční hluboká mozková stimulace – do 

příslušného jádra či spoje je zavedena elektroda vysílající nízkonapěťový signál o 

frekvenci nad 100Hz. Ten potlačuje funkce příslušné mozkové oblasti a tím zmírňuje 

příznaky tohoto onemocnění. Další příznivý důsledek stimulace je podstatné sníţení 

dávek léků. 
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Fyzioterapie 

 Pohybová léčba si získala výhradní zastoupení v péči o osoby s Parkinsonovou 

chorobou. „Klade důraz na celkovou motoriku parkinsoniků a je tedy zaměřena na 

příznaky hypokineze, rigiditu, na poruchy postury, rovnováhu při stoji a chůzi, freezing 

a hesitaci“ (Ressner, Šigutová, 2001, s.31). 

 Pro efektivitu fyzioterapie je důleţité pravidelné, nejlépe kaţdodenní cvičení. 

Mnozí pacienti nejsou ovšem pro kaţdodenní cvičení dostatečně motivováni, 

doporučuje se tedy alespoň pravidelné cvičení ve skupinách, které například Společnost 

Parkinson pořádá jednou týdně.  

 Při fyzioterapii probíhá nácvik chůze, cvičení s míčem a šátkem, nácvik 

k překonání freezingu (zamrznutí) a hesitací (porucha iniciace pohybu), dechová 

gymnastika, cvičení s prvky jógy a tai-chi či masáţe (Ressner, Šigutová, 2001). Pfeiffer 

(2007) doporučuje cvičení v rytmu či hudbou, plavání, jízdu na kole, cviky z jógy. 

Vyzdvihuje roli fyzioterapeuta, jehoţ nejdůleţitějším úkolem je navození dobré nálady 

a celkové zklidnění klienta.  

 Cílem fyzioterapie je zrychlení iniciace a provedení pohybu, zvýšení amplitudy 

pohybu, sníţení rigidity, zlepšení postury a zvýšení celkové výkonnosti (Ressner, 

Šigutová, 2001).  

 

Rehabilitace řeči a polykání 

 Logopedie byla donedávna opomíjenou formou péče u osob trpících 

Parkinsonovou chorobou. Aţ v posledních několika letech se o její nutnosti začínají 

dozvídat jak samotní pacienti tak i odborná a laická veřejnost. 

 „Postiţení řeči můţe být pro pacienty závaţným problémem, který jim omezuje 

sociální kontakty, nebo znemoţňuje některé denní úkony, např. nakupování, 

telefonování apod.“ (Ressner, Šigutová, 2001, s.33).  

 Na základě symptomů tohoto onemocnění probíhá ucelená rehabilitace řeči. 

Blíţe je tato problematika popsána v kapitole 2.2.  
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Ergoterapie 

 Ergoterapie svým působením navazuje na fyzioterapii. Jde o terapeutický 

prostředek, který vyuţívá postupy a činnosti, které ovlivňují postiţené funkce (Ressner, 

Šigutová, 2001). V případě progresivních onemocnění napomáhají ke zpomalení 

průběhu choroby a tím k co nejdelšímu udrţení aktuální úrovně dovedností. Votava 

(1997) ji popisuje jako vyuţívání práce a různých činností přiměřeným způsobem, 

podle onemocnění a stavu pacienta.  

 Jejím cílem je dosaţení soběstačnosti a nezávislosti pacientů. Při ergoterapii jde 

především o nácvik běţných denních aktivit, jakými jsou například oblékání a zapínání 

knoflíků či nácvik ovládání nutných kompenzačních pomůcek. Dále se vyuţívá práce na 

zahrádce, se dřevem, modelování nebo aranţování květin. Moţných pracovních činností 

vyuţívaných při ergoterapii je velké mnoţství.  

  

 Votava rozděluje činnosti uţívané v ergoterapii do čtyř oblastí, které se 

navzájem prolínají a doplňují:  

o ergoterapie kondiční – pletení, tkaní, vyšívání, práce s hlínou, dřevem, papírem, 

společenské hry 

o ergoterapie cílená na postiženou oblast – motivace k přesnému cílenému 

pohybu: cvičení s nástrojem, přístrojem a sportovním náčiním 

o ergoterapie zaměřená na výchovu k soběstačnosti – nácvik běţných denních 

aktivit, jakými jsou oblékání, mytí, pouţívání klozetu atd.  

o ergoterapie zaměřená na pracovní začlenění – znovuzačlenění člověka do 

pracovního procesu     (Votava, 1997, s. 50-52) 

 

Arteterapie a muzikoterapie 

 Ressner a Šigutová (2001) popisují pozitivní vliv arteterapie a muzikoterapie na 

osoby s Parkinsonovou chorobou, jeţ byl v zahraničí měřen na škálách kvality ţivota. 

Poukazují na moţnosti vyuţití těchto terapeutických forem v rámci péče o pacienty 

s tímto onemocněním.  

 Arteterapie společně s fyzioterapií pracují s pocitem seberealizace a 

sebeuspokojení, coţ má pozitivní vliv na emoční a motivační sloţky myšlení. 
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Muzikoterapie pracuje na multisenzoriální úrovni, stimuluje motorické, afektivní a 

behaviorální funkce.  

 

Balneoterapie 

 V balneoterapii, neboli lázeňské péči, jde o kombinaci působení klimatu 

s fyzioterapií, metodami fyzikální terapie a s reţimovými opatřeními (Ressner, 

Šigutová, 2001). Pozitivní efekt lázeňské péče je všeobecně znám, a to také u osob 

s Parkinsonovou chorobou. O stálosti  efektu balneoterapie se u těchto pacientů ovšem 

hovořit  nedá, neboť na hrazenou lázeňskou péči mají pacienti nárok pouze 1x za ţivot. 

Více o lázeňské péči v kapitole 3.2.1.  

 

 Jako jednu z dalších součástí terapeutické péče u osob s Parkinsonovou 

chorobou uvádí Ressner a Šigutová (2001) edukaci. Podle nich je důleţité seznamovat 

pacienty a jejich pečovatele s příznaky choroby a jejich léčbou. Takovéto povědomí o 

obtíţích, které tato nemoc přináší, vede ke zmírnění či úplné eliminaci stavů deprese, 

strachu z nemoci, nejistoty, syndromu vyhoření u blízkých a pečujících osob. Jak dále 

uvádějí, můţeme o edukaci, při jejím vhodném vedení, hovořit jako o určitém 

psychoterapeutickém vedení.  

 

 Péči o pacienty trpícími Parkinsonovou nemocí poskytuje v České republice 

několik institucí. Jako prvotní péči můţeme označit neurologické kliniky a lékaře 

neurology, kteří provádějí diferenciální diagnostiku, stanovují diagnózu, určují vhodnou 

medikamentózní léčbu a i nadále pacienta sledují a spolupracují s ním. V ČR vznikla tři 

specializovaná centra zabývající se multidisciplinární problematikou 

extrapyramidových poruch. Mezi tato centra patří: 

- Centrum pro léčbu abnormálních pohybů a parkinsonismu při 1.neurologické  

klinice LF MU, FN u sv.Anny v Brně 

- Centrum extrapyramidových onemocnění při Neurologické klinice 1.LF UK 

a VFN v Praze 

- Centrum pro diagnostiku a léčbu neurodegenerativních onemocnění 

Neurologické kliniky LF UP a FN v Olomouci 
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Na další linii je moţné zařadit rehabilitační ústavy (př. Hrabyně), lázně (Teplice-

Dubí), léčebny dlouhodobě nemocné či ambulantní logopedickou péči.  

 

Další formou péče jsou občanská sdruţení  a dobrovolnické organizace, které 

sdruţují pacienty, jejich příbuzné, lékaře a sympatizanty, pořádají besedy, skupinová 

cvičení a rekondiční pobyty a vyplňují tak jistou mezeru ve zdravotním systému 

(Ressner, Šigutová, 2001).  

 V České republice jde o Společnost Parkinson (viz kapitola 3.1.1), v zahraničí o 

organizaci EPDA (European Parkinson´s Disease Association – Evropská asociace 

Společností pro Parkinsonovu chorobu). EPDA, se sídlem v Londýně, je společnost 

sdruţující více neţ 30 národních Společností z různých evropských zemí. 

 

 

2. 3. 1  Logopedická péče 

 Logopedická péče se u osob s progresivní degenerativní Parkinsonovou 

chorobou začala v ČR vyuţívat teprve nedávno, v posledních 5-7 letech. Postupy 

terapie dysartrie, coţ je porucha řeči, která se u Parkinsonovy choroby vyskytuje 

nejméně u 75% pacientů (Neubauer in Lechta, 2002, s.221), jsou však jiţ dlouho 

dostatečně rozvinuty.   

  

 Základem pro úspěšnost řečové terapie je její neodkladné a včasné zahájení, a to 

ihned po diagnostikování tohoto onemocnění. „Pro vytvoření komunikačně 

stimulujícího prostředí a intenzivního rehabilitačního programu by měl být vytvořen 

prostor v rámci oddělení nemocnice, rehabilitační léčebny i pravidelné ambulantní péče 

ve spolupráci s rodinou a okolím osoby s dysartrií“ (Neubauer in Škodová, 2003, 

s.319). Samotní pacienti by měli jiţ v časném stadiu své nemoci usilovat o zlepšení 

svého zdravotního stavu a o dostatek intenzivního a dlouhodobého terapeutického 

programu (Neubauer in Lechta, 2002, s.216).   Jak dále Neubauer (2002) uvádí, cílem 

terapie osob s dysartrií je dosaţení co nejlepších komunikačních schopností a tím 

zachování určité osobní kvality ţivota. 
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 Metodiky logopedické terapie se zaměřují na jednotlivé řečové motorické 

modality. Lechta (2002, s.218) rozděluje terapeutické postupy do následujících 

stimulačních oblastí:  

1. relaxační metody 

2. respirace 

3. fonace 

4. hybnost faciální muskulatury a diadochokinézu (koordinace a cílení hybnosti) 

5. artikulace 

6. srozumitelnost a rychlost mluvy 

7. prozódie 

 

Prostředky, jeţ jsou při terapii osob s dysartrií pouţívané, zahrnují výše zmíněné 

oblasti. Popis terapie dysartrie se u různých autorů téměř neliší (srov. Lechta, 2002; 

Strehl, Birbaumer, 1996;  Robertson, Thompson, 1992): 

o Svalový tonus a relaxace: Stabilní svalový tonus je předpokladem pro 

stabilní a optimální řečový projev. Pro navození sebekontroly nad 

svalovým tonem celého těla (včetně oblasti mluvidel) se pouţívají 

relaxační cvičení (autogenní trénink, Jacobsonův trénink progresivní 

relaxace).  

o Obnovování hybnosti a svalové síly v orofaciální oblasti: Navození 

správné hybnosti rtů, jazyka a mimického svalstva je vhodné zařazovat 

od počátku terapie či při zhoršování pohybů mluvidel při mluvě. Jde o 

cvičení proti odporu, cvičení soustředěných pohybů mluvidel a o cvičení 

pro zlepšení funkce patrohltanového závěru.  

o Dechová cvičení: Cílem těchto cvičení je zvýšení vyuţití kapacity plic, 

zlepšení cíly a koordinace dýchacích svalů. Tato cvičení mají pozitivní 

vliv na zlepšení fonace, artikulace a prozódie mluvy.  

o Fonační cvičení a využití rezonance: Jde o cvičení hlasového počátku, 

optimální síly a výšky hlasu. Vedou k zesílení hlasového projevu. 

o Artikulační cvičení: Artikulační cvičení jsou spojována se snahou o 

zpomalení tempa řeči, o zvýraznění a oddělování artikulačních pohybů a 

s jejich sebekontrolou.  
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o Prozódie a větná intonace:  Tato cvičení obsahují cvičení větné intonace 

v rozdílu mezi typy vět a sdělení a přiměřený větný přízvuk. Stimuluje se 

tak intonačně rozlišený projev a zlepšení prozódie delších slov a vět. 

o Rytmizační cvičení: Artikulační podnět propojený s určitým pohybem 

při kaţdé slabice či slovu ovlivňuje především tempo řeči a tím 

srozumitelnost řečového projevu. 

o Neverbální komunikace a komunikační pomůcky: Tyto formy 

alternativní komunikace se vyuţívají u pacientů s těţkými poruchami. 

Pouţívají se moţnosti komunikace písmem, obrazovými symptomy či 

posunky.  

o Skupinové formy terapie: Skupinové řečové terapie jsou pod vedením 

odborného terapeuta pojímány jako postupy zaměřené na sociální 

skupinovou interakci pro maximalizaci napodobení skutečné 

komunikační situace.  

 

 

U osob   s    Parkinsonovou    chorobou   se   často    provádí    terapie   poruch  

polykání, kterými můţe trpět aţ 30% nemocných (Ressner, Šigutová, 2001, s. 34). 

Postupy u terapie poruch polykání (dysfagie) preferují kompenzační strategie (změna 

konzistence jídla, změna polohy těla při jídle) či techniky zaměřené na změnu funkce 

svalů, při kterých se vyuţívá cvičení motoriky mluvidel (Neubauer in Škodová, 2003). 

U terapie dysfagie je vţdy nutný víceoborový rehabilitační tým, jeţ se touto 

problematikou zabývá.  

  

Řečovou terapii provádí odborník – logoped v logopedických ambulancích či při 

skupinových terapiích např. na rekondičních pobytech či v rámci pravidelných 

rehabilitací pořádaných Společností Parkinson. U dospělých osob s dysartrií je nutné, 

aby terapeut logoped nepodceňoval principy motivace přiměřené věku a psychickým 

schopnostem těchto osob (Neubauer in Lechta, 2002). Je nutné seznámit je s 

pouţívanými postupy, vysvětlit důvody jejich vyuţití  a vyjádřit nutnost dlouhodobosti 

pravidelné terapie.  
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3. Rekondiční pobyty  

V předchozích kapitolách jsme se jiţ o rekondičních pobytech zmiňovali. Hovořili 

jsme o nich v kapitolách týkajících se péče o nemocné osoby (srov. kap.1.1.1, s. 14;   

2.3, s. 31.).  

Rekondiční pobyty pořádají pro své klienty a jiné členy především občanská 

sdruţení a jiné dobrovolné organizace. Při sběru informací o pobytových akcích 

jednotlivých organizací byla objevena nejednotnost v jejich označení, v názvech. Níţe 

uvedená tabulka byla vytvořena z internetových serverů daných občanských sdruţení a 

organizací. Uvádí moţnosti názvosloví pobytových akcí.  

 

Tab.č. 4, Příklady názvů pobytových akcí u vybraných organizací 

NÁZEV ORGANIZACE POPIS ORGANIZACE NÁZEV POBYTOVÝCH AKCÍ 

O. S.  DAGDA O.S. pro hendikepované VÝCHOVNĚ-TERAPEUTICKÉ p. 

O. S.  LOGO Soukromá logoped. klinika Brno TERAPEUTICKÉ POBYTY 

O. S.  BILICUM O.S. pro hendikepované, dětský 

denní stacionář 

REHABILITAČNÍ p.(rodiny s dětmi) 

REKONDIČNÍ p .(hipoterapie,atd.) 

SPOLEČNOST 

PARKINSON 

O.S.pro osoby s Parkinsonovou 

chorobou 
REKONDIČNÍ p. 

O. S.  ZÁŘE O.S. pro osoby po CMP REKONDIČNĚ-REHAB. p. 

O. S.  APROPO SPMP Jičín PSYCHOREHABILITAČNÍ p. 

 

 

3.1  Občanská sdružení  

„Občanská sdruţení jsou nejstarší a nejrozšířenější právní formou nevládních 

neziskových organizací“ (www.wikipedia.org, 30.10.2008). Vznikají na základě 

potřeby občanů prosadit si něco nového či spojit se s dalšími občany, kteří mají stejné 

názory či zájmy. Podle Listiny základních lidských práv a svobod (2/1993Sb.) „mají 

občané právo svobodně se sdruţovat ve spolcích, společnostech a jiných sdruţeních“ 

(čl.20, odst.1). 

Takováto účelová či zájmová spojení a jejich činnost upravuje zákon o sdruţování 

občanů  č. 83/1990 Sb. (www.obcan.ecn.cz). Právní norma upravuje pouze obecné 

http://www.wikipedia.org/
http://www.obcan.ecn.cz/
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zásady činností spolků, svým obsahem i charakterem ovšem přestává současným 

potřebám neziskové sféry stačit (Topinka, Stajnura, 2001). 

 

Podle zákona o sdružování občanů mají občané právo svobodně se sdruţovat. 

Mohou tedy zakládat spolky, společnosti, svazy, hnutí, kluby a jiná občanská sdruţení 

(§2, odst.1). Ke členství ve sdruţeních nesmí být ţádný občan nucen (§3, odst.1), 

z čehoţ vyplývá dobrovolnost těchto spolků. 

Zákon o sdruţování občanů udává podmínky zakládání spolků, povinnosti vzniku 

a zániku registrace i jejich činnost. Ke vzniku sdruţení není nutné povolení státního 

orgánu, vzniká na základě registrace, která se podává ministerstvu vnitra České 

republiky (§7, odst.1). Návrh na registraci podávají nejméně 3 občané ( min. jednomu z 

nich musí být více neţ 18let) a mimo jiné musí obsahovat vypracované stanovy 

občanského sdruţení. Ve stanovách musí být uvedeny: název sdruţení, sídlo, cíl jeho 

činnosti, práva a povinnosti členů sdruţení, orgány sdruţení, organizační jednotky a 

zásady hospodaření (§6, odst.2, a-f). Formát stanov není přesně určen, liší se podle 

činností a struktury jednotlivých spolků. Různé osnovy pro stanovy občanských 

sdruţení jsou k nalezení na internetových portálech (př.www.nevladky.cz).  

 

Jsou-li splněny veškeré poţadované sloţky registrace, vydává ministerstvo vnitra 

rozhodnutí o schválení registrace a oznamuje ho Českému statistickému úřadu, který 

vede evidenci všech vzniklých občanských sdruţení v ČR (§9, odst.2). Ke dni 31.října 

2008 je v evidenci Českého statistického úřadu vedeno 73 193 občanských sdruţení                       

(www.mvcr.cz). 

Na základě registrace mohou občanská sdruţení čerpat dotace státního rozpočtu, 

mají moţnost získat granty na podporu své činnosti, a to jak od soukromých dárců, tak 

také od různých nadací, mezinárodních institucí či ministerstev České republiky 

(www.obcan.ecn.cz). Díky těmto finančním obnosům mohou dosahovat svých cílů. 

 

Občanská sdruţení tedy vznikají na popud lidí, kteří sledují stejný cíl a snaţí se ho 

dosáhnout. Slouţí k mnoha účelům, pro potřeby různých skupin občanů. Jedním 

z takovýchto občanských sdruţení je také Společnost Parkinson, jejíţ cílovou skupinou, 

jak uvádí název, jsou osoby s Parkinsonovou chorobu.  

http://www.nevladky.cz/
http://www.mvcr.cz/
http://www.obcan.ecn.cz/
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3.1.1  Společnost Parkinson  

 „Posláním Společnosti Parkinson je zlepšovat ţivotní podmínky nemocných 

parkinsoniků a jejich blízkých. Napomáhat ke zvyšování jejich sebevědomí, učit je ţít s 

touto i při intenzivní léčbě postupující nemocí a bojovat s ní. Společnost proto 

podporuje veškeré projekty, které posilují samostatnost a aktivní stránky ţivota 

nemocných“ (www.parkinson-net.cz).  

Společnost Parkinson je občanské, humanitární a neziskové občanské sdruţení 

s celostátní působností. Byla zaloţena ke konci roku 1994 a to z podnětu lékařů 

Neurologické kliniky 1.LF UK v Praze.  

 Od doby svého vzniku zaloţila kluby v mnoha městech České republiky: Brno, 

České Budějovice, Česká Skalice, Červený Kostelec, Děčín, Havlíčkův Brod, Hradec 

Králové, Chomutov, Karlovy Vary, Liberec, Litomyšl, Mladá Boleslav, Most, 

Olomouc, Ostrava, Pardubice, Poděbrady, Praha, Slovácko, Ústí nad Labem, Zlín. 

  

Členy společnosti mohou být osoby s Parkinsonovou chorobou, jejich rodinní 

příslušníci, lékaři, rehabilitační pracovníci a ostatní sympatizující osoby. Svým členům 

společnost poskytuje: 

o Bezplatný rehabilitační tělocvik 1x týdně 

o Besedy s lékaři 

o Besídky členů 

o Výlety, vycházky 

o Rekondiční pobyty 

o Společenská posezení a jiné společenské a kulturní akce 

o Časopis Parkinson 

o Poradenskou činnost 

 

 

Společnost Parkinson je členem  Národní rady  pro  zdravotně postiţené, 

spolupracuje s Vládním výborem pro zdravotně postiţené, s Krajskými a městskými 

úřady, Unií ROSKA a se Sdruţením CMP. V mezinárodních organizacích je společnost 

členem Evropské asociace Společností pro Parkinsonovu chorobu (EPDA). 

http://www.parkinson-net.cz/
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 Toto občanské sdruţení financuje své aktivity z dotací Ministerstva 

zdravotnictví ČR, z dobrovolných příspěvků a ze sponzorských darů. Jako další 

občanská sdruţení můţe získat granty na podporu své činnosti. Velmi důleţité jsou 

dotace a granty MZ ČR na rekondiční pobyty, které jsou nejnákladnější sloţkou všech 

výdajů. Kaţdý rok podává sdruţení ţádost o grant na rekondiční pobyty, a to podle 

manuálu „Metodika pro vypracování a registraci ţádostí platná pro rok …“, Kód 

programu „PGP“. Na získání financí z tohoto grantu závisí moţnost organizování 

rekondičních pobytů na následující rok.  

 

 Společnost Parkinson je v současnosti jedinou organizací podporující osoby 

s Parkinsonovou chorobou. Další informace o této společnosti je moţné najít na jejích 

internetových stránkách www.parkinson-net.cz . 

 

3.2  Rekondiční pobyty 

 Na začátku kapitoly č.3 jsou uvedeny moţnosti názvosloví pobytových akcí, jak 

je uvádějí pro svou potřebu občanská sdruţení. Jelikoţ je rigorózní práce mimo jiné 

soustředěna také na problematiku pobytů pro osoby s Parkinsonovou chorobou a její 

vznik byl ovlivněn Společností Parkinson, ztotoţňujeme se s názvem „rekondiční 

pobyty“, který tato společnost pouţívá.     

 

 Podle Jesenského (1995, s.75) představují rekondiční pobyty „soubor forem 

zaměřených na udrţování a rozvíjení dovedností a návyků tělesné i psychické kondice“. 

Rekondice (rekondiční pobyty) plní dílčí, ovšem nezanedbatelné úkoly, jeţ vedou 

k dalšímu rozvíjení osobnosti, socializaci a integraci a tím ke spokojenému ţivotu osob 

s postiţením (tamtéţ).    

 Rekondiční pobyty jsou součástí rozsáhlého souboru rehabilitačních sluţeb pro 

osoby se zdravotním postiţením. Rozdělíme-li formy poskytovaných sluţeb (Jesenský, 

1995, s. 21) na pasivní (nepředpokládají aktivitu postiţené osoby při jejich realizaci) a 

aktivní (předpokládají účast), můţeme rekondiční pobyty zařadit do forem aktivních. 

Tyto formy totiţ představují cílevědomé úsilí osob s postiţením změnit pod vedením 

odborníků svůj nepříznivý zdravotní stav, jak dále Jesenský (1995) uvádí.  

http://www.parkinson-net.cz/
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 Rehabilitační sluţby, píše Votava (1997), by měly probíhat v místě bydliště 

osoby se zdravotním postiţením. „Avšak v některých případech za účelem dosaţení 

určitého cíle výcviku, mohou být organizovány speciální, časově omezené rehabilitační 

kurzy, je-li to vhodné, pobytovou formou“ (Votava, 1997, s.12). Při rekondičních 

pobytech dochází k plnění mnoha rehabilitačních úkolů, včetně intenzivního 

psychorehabilitačního působení skupiny (Jesenský, 1995).  

 

 Organizování rekondičních pobytů se týká většinou občanských sdruţení, která 

vyuţívají tohoto typu rehabilitace pro své klienty a členy. Přesná metodika organizování 

pobytů či přesné standardy, které by měly rekondiční pobyty splňovat, nejsou 

ustanoveny v ţádném právním předpisu či jiném zákonem ustanovujícím pokynu či 

směrnici. I přesto jsou rekondiční pobyty jednotlivých sdruţení velmi podobné a vnitřní 

předpisy, které si občanská sdruţení vytvářejí pro vlastní potřebu v mnohých bodech 

obsahují podobná stanoviska.  

  

Následující poznatky vychází z materiálu Občanského sdruţení Záře „Závazná 

pravidla rekondičně rehabilitačních pobytů“ a z „Metodických pokynů pro 

organizování rekondičních pobytů společnosti Parkinson“. Obě tyto společnosti se 

zaměřují na dospělou populaci postiţenou získaným degenerativním onemocněním – 

cévní mozkovou příhodou (o.s. Záře) a Parkinsonovou chorobou (společnost 

Parkinson). 

  

Cílem rekondičně rehabilitačních pobytů o.s. Záře je „dát pacientům moţnost 

na základě ucelené rehabilitace, najít si cestu do ţivota  a naučit se jej řídit a ovládat. 

Tyto pobyty si kladou za cíl naučit rehabilitanty prvkům ucelené rehabilitace“. Do 

ucelené rehabilitace zařazují rehabilitaci fyzickou, psychickou, logopedickou a 

nacvičování aktivit všedního dne. 
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 Společnost Parkinson „organizuje rekondiční pobyty pro své členy a případné 

doprovázející osoby. Smyslem rekondičních pobytů je cíleným vedením zkušených 

instruktorů (rehabilitační tělocvik, logopedie) získat návyky pravidelného cvičení, 

nácvik pouţívání kompenzačních pomůcek a současně získávat nové sociální kontakty a 

přispět tak k alespoň částečné společenské reintegraci“. 

 Rekondiční pobyty jsou pořádány v týdenních, desetidenních a čtrnáctidenních 

turnusech. Účastnit se jich mohou členové sdruţení a jejich doprovod. Preferováni jsou 

ti účastníci, kteří jedou na pobyt poprvé či podruhé, či ti, kteří v daném roce na pobytu 

nebyli.  

  

Tým odborných pracovníků rekondičních pobytů se skládá z: 

o o.s. Záře: vedoucí zdravotník, psycholog, fyzioterapeuti, logoped 

o společnost Parkinson: lékař, fyzioterapeuti, logoped.  

 

Jejich práva a povinnosti, stejně jako práva a povinnosti účastníků pobytů z řad 

klientů jsou ve výše zmíněných dokumentech ustanoveny. Metodický pokyn 

Společnosti Parkinson uvádí přehled denního programu rekondičního pobytu, který se 

můţe jednotlivým pobytům přizpůsobit.  

Důleţité je zmínit se o financování rekondičních pobytů. Finanční prostředky se 

u obou občanských sdruţení skládají ze tří zdrojů – ze státních dotací, z plateb 

samotných účastníků a ze sponzorských darů. 

 

3.2.1  Rekondiční pobyty vs. lázeňská péče 

 Lázeňské pobyty jsou pro nemocné osoby a osoby s postiţením důleţitou 

součástí komplexní rehabilitace. Samotné působení lázeňské léčby je komplexní. Jak 

uvádí Votava (1997), jejich účinek vzniká na základě kombinace několika faktorů: 

vlastní léčebné prostředky, dostatek odpočinku, izolace od povinností a stresových 

situací, přírodní prostředí, kulturní záţitky či očekávání pozitivního léčebného efektu. 

Léčebné prostředky v lázeňském prostředí se postupem času vyvinuly v léčebnou 

metodiku, v níţ se vyuţívalo léčebné tělesné výchovy, fyzikální terapie, klimatoterapie 

a dietoterapie (Votava, 1997). 
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Pro osoby s chronickým onemocněním či postiţením, „má lázeňský pobyt 

udrţovací a rekondiční charakter“ (Votava, 1997, s.64). Pro potřeby této rigorózní 

práce se zaměřujeme na lázně určené pro nemoci neurologické a nemoci pohybového 

ústrojí. Jednotlivé lázně se na základě svých přírodních zdrojů obvykle specializují na 

určitou skupinu pacientů. Pro osoby s Parkinsonovou chorobou jsou k dispozici lázně, v 

nichţ se vyskytují prameny teplých vod (Jánské Lázně), peloidy
4
 (Třeboň, Velichovky, 

aj.) nebo radioaktivní vody (Jáchymov). 

  

 Obrovským nedostatkem v současné legislativě je fakt, ţe osoby 

s Parkinsonovou chorobou mohou vyuţít plně hrazené lázeňské péče pouze 1x za 

život (viz vyhláška č. 58/1997). V dalších případech by si museli tuto péči hradit sami. 

Pro osoby s chronickým onemocněním bez moţnosti pracovního uplatnění či osoby 

v seniorském věku  je tato moţnost velmi vzdálená. 

 V porovnání s rekondičními pobyty, které jsou dotovány občanskými 

sdruţeními, jsou lázně finančně velmi náročné. Podle MUDr. Čapkové (2007) by se 

lázně s rekondičními pobyty srovnávat neměly. A v ţádném případě by rekondiční 

pobyty lázeňskou péči nahrazovat neměly. MUDr. Čapková doporučuje absolvovat oba 

typy rehabilitace, jelikoţ kaţdý z nich je zaměřen jiným rehabilitačním směrem a kaţdý 

z nich má pro pacienty jiný, vţdy velmi podnětný  přínos. Praxe ukazuje, ţe se tento 

výrazný nedostatek lze kompenzovat vypsáním lázní na jiné pohybové obtíţe. 

 

Iniciativa občanských sdruţení pořádat rekondiční pobyty je dobrovolnou 

záleţitostí. Jde o snahu poskytnout svým klientům a členům nové záţitky a moţnost 

zlepšení jejich zdravotního stavu. Pozitivní proţitky jsou pro lidi příjemné a zároveň 

prospěšné, musí se jim tudíţ dát příleţitost k celé řadě aktivit, které by měly být ušité na 

míru jejich silným i slabým stránkám (Welsh, 2005). Takovouto příleţitostí získání 

nových zkušeností a proţitků získaných během intenzivní rehabilitace by mohly být 

právě rekondiční pobyty. 

 

                                                 
4
 Peloidy = látky kašovité konsistence přírodního původu, jeţ se aplikovaly ke koupelím a obkladům    

       (Votava, 1997, s. 65) 
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4. Skupinová terapie 

 Skupinová terapie, se vším co jí týká, je hlavním aspektem této práce. Pro 

následující praktické zpracování problematiky skupinové logopedické terapie je nutné, 

vytvořit si teoretický náhled, který by měl být určitým odrazovým můstkem pro 

terapeuty zabývající se skupinovou terapií v jakékoli oblasti jejich působnosti.  

 V následující kapitole je nastíněno několik základních oblastí – pojem terapie 

jako takový, příprava terapeuta na probíhající terapii a jedna z moţností terapeutického 

působení, kterou je právě terapie skupinová se zaměřením na terapii u osob v dospělém 

věku. Kaţdá z uvedených oblastí je nedílnou součástí teoretického zpracování 

problematiky skupinové terapie. 

 

4.1  Pojem terapie 

 Terapeutické přístupy lze obecně vymezit jako takové způsoby odborného a 

cíleného jednání člověka s člověkem, jeţ směřují od odstranění či zmírnění neţádoucích 

potíţí, nebo odstranění jejich příčin, k jisté prospěšné změně. (Müller, s.13) 

 

 Jelikoţ se terapie objevuje v poslední době nejen v medicínských oborech, 

najdeme její vymezení z mnoha různých pohledů. Srovnejme tedy některé z nich. 

Původ vlastního pojmu terapie je vţdy zakotven v medicínské disciplíně. 

Například  Müller (2005, s.13) uvádí, ţe pojem terapie má řecko-latinský původ, jenţ 

odkazuje na léčení, ošetřování, ale také na starání se, pomáhání, cvičení. 

Jiný pramen hovoří téţ o řeckém původu tohoto pojmu. Slovník cizích slov 

(1971) definuje terapii jako léčbu, léčení, souhrn léčebných způsobů a prostředků. 

 

Z pohledu medicínského
5
, v němţ má svůj původ, můţeme terapii jednoduše 

popsat jako léčbu. Ať uţ jde o terapii kauzální (zaměřena na příčinu nemoci), 

symptomatickou (zaměřena na zmírnění příznaků), medikamentózní (farmakoterapie), 

operační terapii či radioterapii.  

                                                 
5
 http://lekarske.slovniky.cz/pojem/terapie 
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Stejně orientovanou definici uvádí téţ defektologický slovník (1978). Ten 

popisuje terapii jako léčení, lékařskou činnost zaměřenou na zdolání příčiny nemoci, 

popř. chorobného stavu.  

 

Speciálně-pedagogická definice terapie vymezuje terapeutické přístupy jako 

takové způsoby odborného a cíleného jednání člověka s člověkem, jeţ směřují od 

odstranění či zmírnění neţádoucích potíţí, nebo odstranění jejich příčin, k jisté 

prospěšné změně (např. v proţívání, chování, fyzickém výkonu). (Müller, 2005) 

Jednou z oblastí speciální pedagogiky je logopedie. S tím téţ souvisí obdobné 

definování terapie. V logopedii je terapie zaměřena na odstranění poruchy či odchylky, 

zmírnění následků postiţení či onemocnění. Takto pojatá terapie zahrnuje intervenci, 

reedukaci, rehabilitaci, kompenzaci, korekci, nápravu či speciální péči apod. 

(Logopedický slovník, 2001). 

 

Podobnost jednotlivých definic je viditelná. Ať uţ se z jakéhokoli pohledu či 

jakéhokoli oboru pokoušíme terapii definovat, vţdy se jedná o jisté kladné působení na 

člověka se záměrem zlepšení jeho obtíţí. 

 

4.2  Typy terapií  

V jednotlivých oborech terapeuticky působících můţeme sledovat různé druhy 

terapií. Müller uvádí jednotlivé typy terapií, které můţeme rozdělit dle vlastních 

bazálních prostředků na: 

  1. terapii chirurgickou 

2. farmakoterapii 

3. fyzioterapii 

4. psychoterapii (Müller, 2005) 

První dva uvedené typy terapií můţeme zařadit do oblasti medicíny. Mimo tyto formy 

se v medicíně objevují ještě další typy terapií (viz výše). Také fyzioterapie, jejímţ 

základním cílem je léčba funkčních poruch pohybového aparátu, tvoří součást 

medicíny. 
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Velmi známé jsou především psychologické terapie, tzv. psychoterapie (bod 4.), 

kam můţeme zařadit psychoanalýzu, behaviorální terapii, gestalt terapii či terapii 

rozhovorem a mnoho dalších. Mezi méně známé, ovšem v posledních letech jiţ v 

pozornosti stoupající terapie patří speciálně pedagogické terapie. Do nich, dle Müllera 

(2005), řadíme ergoterapii, arteterapii, muzikoterapii, dramaterapii, poetoterapii, 

teatroterapii, taneční terapii a tzv. animoterapie (canisterapie, hipoterapie). Zajímavá 

skutečnost je Müllerovo zařazení ergoterapie do terapií speciálně pedagogických 

V České republice se totiţ ergoterapie studuje pouze na lékařských fakultách, je tedy 

spíše povaţována za terapii medicínskou. 

Vedle přesně definovaných speciálně pedagogických terapií (Müller, 2005), 

můţeme za další formy terapie povaţovat aktivity v rámci speciálně pedagogických 

disciplín – psychopedie, somatopedie, etopedie, logopedie, surdopedie, tyflopedie. 

V rámci těchto disciplín se objevují jak terapeutické prvky tak terapie samotná             

(v logopedii, surdopedii). 

  

 Jakákoli forma terapie, a to v jakékoli výše uvedené oblasti, by měla splňovat 

určitá kritéria. Měla by mít stanovené cíle, postupy, prostředky, mělo by být vymezeno 

pro koho je určena či pro koho je nevhodná. Müller (2005) stanovil několik bodů, jeţ 

jsou platné pro veškeré vyuţívané terapie:   

- probíhají v určitém prostředí a v určitém čase (denní či týdenní stacionář, 

léčebná komunita, ambulance, ve více či méně pravidelných intervalech, 

dlouhodobě či krátkodobě) 

- mají určitou organizační formu (individuální, skupinovou, rodinnou, párovou, 

atd.) 

- odpovídají určité orientaci terapeuta  

- závisí na věku, příčinách potíţí a symptomech klienta 

- mohou být prvotně zaměřeny na somatické, nebo na psychické změny u klienta 

- bývají zacílené léčivě, ale také preventivně a rehabilitačně (to znamená, ţe můţe 

být dosahováno nejen prospěšné změny, ale současně i zmenšováno riziko 

vzniku rozvoje dalších potíţí a napomáháno v úpravě směrem k původnímu 

stavu)  (Müller, s.13) 

 



 46 

Na základě výše uvedených bodů, které se podle Müllera týkají všech terapií, 

můţeme nastínit dělení terapií podle několika základních hledisek. Dělení dle věku 

klienta, jemuţ je terapie určena; počtu klientů; délky konání; místa konání; cíle terapie 

či jejího zaměření.  

 

Schéma č. 3, Rozdělení terapie (vytvořeno dle Müllera, 2005) 
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4.3  Role terapeuta 

 Kaţdou terapii by měla vést osoba k tomu určená a k tomu vzdělaná – terapeut 

(psychoterapeut, fyzioterapeut, speciální pedagog – logoped, ergoterapeut atd.). 

Terapeut je vedle klientů/pacientů nedílnou součástí terapie. Jde o vzájemný vztah mezi 

terapeutem a klientem. Tento vztah je zaloţený na pozitivním očekávání klienta a na 

zvýšené pozornosti terapeuta vůči danému klientovi. (Müller in Renotiérová, 2006) 

Základem takovéhoto terapeutického vztahu je osobnost terapeuta. Terapeut by 

měl splňovat několik základních poţadavků, aby byla jeho funkce přínosem pro klienta. 

Mezi hlavní předpoklady můţeme zařadit potřebné vzdělání a další odbornost, velmi 

důleţité jsou jiţ získané zkušenosti, jisté organizační schopnosti a jde-li o skupinovou 

terapii téţ schopnost týmové spolupráce. O těchto terapeutových předpokladech hovoří 

Rieger (1998), který dále upozorňuje na dovednost udrţení si jistého odstupu terapeuta 

od klientů, jeţ vede. Kaţdý terapeut by měl být schopen utvořit si určité hranice ve 

vztahu s klientem či klienty. Právě terapeut je zodpovědný za jasnost vytvořeného 

vztahu.  

Dle typu terapie by měl být terapeut schopen rozeznat míru zasahování do 

průběhu vlastního způsobu léčby a disponovat vhodnou empatií a autoritou.  

S rolí terapeuta a tím také s rolí vedoucího určité vytvořené skupiny souvisí také 

styl vedení dané terapie. Koţnar (1992) rozlišuje čtyři styly vedení skupiny – 

autoritativní, demokratický, liberální a participující.  

 

4.3.1 Průběh a příprava terapie z pohledu terapeuta 

Průběh terapeutického procesu lze připodobnit k teorii řízení činnosti učitele 

tak, jak ho uvádí Šťáva
6
 (1996, s. 32):  

1. fáze přípravy a projektování (souhrn všech činností pro splnění předem 

vytyčených cílů) 

2. fáze realizační  

3. fáze kontrolní a hodnotící (proces hodnocení i sebehodnocení) 

 

                                                 
6
 in Vybrané kapitoly z obecné didaktiky, Kolektiv autorů: Filová, H., Maňák, J., Strach, J., Šimoník, O., 

Šťáva, J., Švec, V. Masarykova Univerzita v Brně, 1996, ISBN 80-210-1308-7 
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Jak je z výše uvedeného přehledu znatelné, základem kaţdé vedoucí role je 

nutnost přípravy na danou aktivitu. Také terapeuti v jakékoli formě terapie by se měli 

dostatečně na tuto činnost připravit. Odlišnost jednotlivých terapií je ovšem tak 

obrovská, ţe by jen pokus o popis příprav daných terapeutů byl nadměrně obsáhlý. 

Příprava je tedy nedílnou a především podstatnou součástí celého procesu terapie. 

V rámci příprav by si měl terapeut vytvořit krátkodobý a dlouhodobý plán terapie a měl 

by být schopen v průběhu či při ukončení terapie zhodnotit výsledky (viz výše, Šťáva). 

Je nezbytné, aby kaţdý terapeut znal přesnou diagnózu svých klientů (buď z vyšetření 

jiných odborníků nebo z vlastní diagnostiky), popř. aby v případě nutnosti inicioval 

další potřebná vyšetření 

V rámci přípravy by měl terapeut počítat s určitými specifiky, které vytváření 

vztahu mezi klientem a terapeutem mohou ovlivnit. Müller in Renotiérová (2006) 

popisuje rozdílnost v připravenosti k vytváření vztahů mezi dětskými a dospělými 

klienty. Následující tabulka shrnuje základní specifika rozdílnosti terapeutických 

vztahů.  

Tab.č.5, Rozdílnost terapeutického vztahu u dětských a dospělých klientů 

DĚTSKÝ KLIENT DOSPĚLÝ KLIENT 

Zvláštnosti vývoje (chování, emoce, myšlení) Komplex zkušeností dospělého věku 

Specifické dětské komunikační signály Různé sociální role dospělého věku 

Neustálá potřeba bezpečí a lásky Výrazná míra vlastní akceptace problému 

Vliv výchovného prostředí  

Tendence hledat zdroj obtíţí ve svém okolí  

 

 

4.4  Terapie ve skupině 

Ve schématu č.3 (Rozdělení terapie) se v rámci dělení terapie dle různých 

hledisek objevuje mimo jiné také rozdělení podle typu organizace na terapii 

individuální, skupinovou, párovou a rodinnou. Vzhledem k tématu této práce se 

v následující kapitole pokusíme o shrnutí teoretických základů jednoho typu – a to 

skupinové terapie.  
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V oblasti speciální pedagogiky jsou jedny z nejčastějších typů terapie právě 

terapie skupinové a jejich protipól, terapie individuální. Z významového pojetí slov 

individuální a skupinová jiţ vyplývá základ těchto terapií.  

Individuální terapie je určité působení jednoho člověka na druhého – ať uţ jde o 

terapeuta a klienta či učitele a ţáka apod.; jde o terapii orientovanou přímo na jediného 

klienta, který stojí v popředí jejího zájmu. Délka jejího trvání je různorodá. Liší se podle 

typu terapie v níţ probíhá. Velmi častou časovou jednotkou je 60ti minutová terapie,     

u logopedických terapií můţe jít také o 30ti či 45ti minutové sezení (Lechta in Škodová, 

2003), stejně tak i při terapiích s jiným zaměřením.  

Neubauer ve svém článku uvedeném v časopise Česká logopedie (1995) 

popisuje rozdílnost těchto dvou terapií. Ačkoli u něj jde o charakteristiku logopedických 

terapií, lze tento popis vyuţít také u oborově jiných terapií. Neubauer uvádí, ţe se 

individuální terapie vyuţívá především tam, kde se skupinová vyuţít nedá, tam kde není 

moţnost vytvořit aktuálně přiměřené skupinové prostředí pro terapii (1995, s.95). Podle 

něj nachází tato forma terapie uplatnění především v počátcích péče (mysli logopedické 

péče). 

 

Skupinová terapie, jak z názvu vyplývá, probíhá ve skupině a počet účastníků 

skupiny se odvíjí od zaměření dané terapie (počty účastníků při terapiích viz níţe). 

V poslední době se skupinová terapie vzhledem k terapii individuální dostává stále více 

do popředí zájmu. Jedním z hlavních důvodů je nejspíš ekonomická stránka (srovnej 

Fürst, M., 1997, s.195; Housarová, B. in Česká logopedie, 2008, s.78). Dalším 

opodstatněným  důvodem je cíl skupinové terapie, kterým v mnoha terapeutických 

sférách je kontakt s dalšími lidmi – učení se takovémuto kontaktu (Fürst, 1997), trénink 

dosud naučených technik, maximální schopnost komunikace a obnovování sociálních 

vazeb (Čecháčková in Škodová, 2003, s.166).  

Kaţdá vzniklá skupina za účelem terapie má svou vlastní skupinovou dynamiku, 

kterou lze chápat jako souhrn skupinového dění a skupinových interakcí. V takovéto 

skupině se vytvářejí nejrůznější interpersonální vztahy a interakce členů skupiny 

s vnějším prostředím (Kratochvíl in Neubauer, 2006, s.163). Právě skupinová dynamika 

je k terapeutickým účelům  vyuţívána v psychoterapii. Je nutné zdůraznit, ţe 

psychoterapie a její postupy je úzce spojena s kaţdou skupinovou terapií.  
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Součástí skupinové dynamiky a tím kaţdé skupiny, uvádí Koţnar (1992), je 

vlastní atmosféra skupiny, její normy, cíle, struktura, identita, vůdcovství skupiny, 

interakční a komunikační procesy ve skupině, tvorba podskupin a v podstatě celý 

průběţný vývoj skupiny. Z tohoto souhrnu je moţné vymezit, ţe hlavní výhodou skupin 

je sdílení společného problému. Skupiny mají své výhody, ale přinášejí také jisté 

komplikace. Mezi komplikace skupinové terapeutické práce můţeme zařadit vznik 

dvojic či uzavřených podskupin, přítomnost člena se snahou získat si monopol, 

dlouhodobé mlčení některého ze členů či jeho delší nepřítomnost (Neubauer, 2007) – 

soubor těchto komplikací spadá především pod psychoterapeutické skupiny.  

 

Terapii ve skupině je moţné začít za přítomnosti klientů a minimálně jednoho 

terapeuta. Nutný počet klientů ve skupině je kaţdým odborníkem uváděn jinak. Počet 

účastníků souvisí jak s místem konání terapie, tak s jejím zaměřením. Jedná-li se o 

skupinovou terapii: 

- ve školním prostředí - můţe být velikost skupiny shodná s velikostí školní třídy  

- v terapeutických komunitách - jde o skupinu sloţenou z 24-30 členů 

(Kratochvíl, 1979)  

- psychoterapeutická skupina – 6 – 15 osob (Fürst, 1997) 

- skupina při logopedické terapii – jde o velmi různorodou identifikaci počtu 

klientů v rozsahu 2-15 klientů (více viz následující kapitola). 

Počty klientů při terapiích jsou, jak je viditelné z výše uvedeného, velmi odlišné. Kaţdá 

terapie vyţaduje jiný počet klientů i terapeutů, vyţaduje různé styly vedení, různou 

délku trvání, místo konání atd.  

 

Na začátku kapitoly je uváděn rozdíl mezi skupinovou a individuální terapií. 

Působení těchto dvou organizačně odlišných terapií není ovšem tak rozdílné, jak by na 

první pohled z uvedených rozdílů mohlo vypadat. Všechny skupinové terapie řeší 

individuální problémy kaţdého člena skupiny a nesmí se v rámci skupin zapomínat na 

individuální přístup ke kaţdému klientovi. Problém individuální je v podstatě 

problémem celé skupiny a na základě tohoto je moţné říci také forma skupinové terapie 

v sobě zahrnuje terapii individuální.  
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4. 4. 1 Logopedická terapie ve skupině 

V rámci logopedické praxe se skupinová terapie vyuţívá vedle terapie 

individuální v mnoha různých obměnách.  

Těžiště logopedických terapií vidí Grohnfeldt (in Škodová, 2003, s. 39) ve 

stimulaci a korekci nerozvinutých, opoţděných, ztracených nebo vadných řečových 

funkcí a ve výchově osobnosti i sociální výchově.  Touto definicí v podstatě uvádí 

rozdělení metod terapií v logopedii. Logopedické terapie je moţné rozdělit na metody 

stimulující, korigující a reedukující. Stimulující terapie se zaměřují na nerozvinuté a 

opoţděné řečové funkce (např. opoţděný vývoj řeči, vývojová dysfázie); vadnými 

řečovými funkcemi se zabývají metody korigující (př. dyslalie, balbuties, tumultus 

sermonis) a metody reedukující zajišťují zpětné navození zdánlivě ztracených, 

dezintegrovaných řečových funkcí (afázie, dětská epileptická afázie). (Lechta in 

Škodová, 2003, s. 39)  

 

Na základě rozdělení metod terapií vyuţívaných v logopedii je moţná stanovit 

jisté cíle skupinové logopedické terapie. Základním cílem logopedických terapií, jeţ 

uvádí Lechta (2002), je v nejširším smyslu slova eliminovat, zmírnit či alespoň překonat 

narušenou komunikační schopnost. Neubauer (2007, s.124) povaţuje za cíl logopedické 

terapie u osob s neurogenními poruchami řeči maximalizaci komunikačních schopností 

a zachování dobré kvality sociálního ţivota člověka. Rieger (1998) rozdělil cíle 

logopedické terapie ve skupině do dvou oblastí: 

- oblast reedukační činnosti, léčebné a terapeutické působení, cílená náprava 

komunikačních schopností 

- oblast navázání vztahů s ostatními členy skupiny a tím sdílení společného 

problému 

 

V uvedených cílech skupinové terapie (Rieger, 1998) v logopedii je uvedena jak  

reedukace, náprava, terapeutické působí tak i sociální začlenění klienta. Skupinu 

v logopedii lze ovšem vyuţít také v jiných oblastech logopedie. Jak uvádí Housarová 

(2008), lze působení skupiny aplikovat na všechny etapy logopedického působení – 
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prevenci, diagnostiku, terapii i výzkum. Mezi méně časté, či méně probírané 

v odborných publikacích můţeme umístit první dvě z nich, prevenci a diagnostiku.  

 

Preventivní skupiny či preventivní skupinové programy, jak dále Housarová 

uvádí, jsou převáţně orientovány na prevenci vzniku poruch řeči, především na jednu 

sloţku řeči . výslovnost. Tyto preventivní skupiny nejsou časté a pokud se vyskytují, 

jejich vyuţití spadá do předškolního vzdělávání. Mateřské školy mají mimořádný 

prostor pro preventivní působení u dětí. „Úkolem jazykové výchovy v předškolním věku 

a těţištěm prevence poruch řeči je všestranně podněcovat děti ke spontánnímu mluvení 

a chuti k mluvení, zdokonalovat mluvní pohotovost, rozvíjet smyslové vnímání, slovní 

zásobu, tvořivé myšlení, představivost a fantazii dětí, jakoţ i jejich rytmické cítění a 

pohybovou obratnost“. (Krejčíková, Kaprová, 1999, s.12)  

Skupiny vyuţívané pro diagnostiku, pokud se vyskytují, jsou spíše orientované 

na screeningová vyšetření a depistáţ. U Škodové (2003, s.134) můţeme najít poznámku 

o moţnosti vyuţití skupiny, speciální skupinový rehabilitační program pro diagnostiku, 

zmiňuje diagnostiku diferenciální. Vyuţívání skupin při diagnostikování je velmi 

ojedinělé a tak tato problematika není ani dostatečně teoreticky zpracovaná. 

(Housarová, 2008).  

 

Velmi podstatnými faktory při teoretickém zpracování skupinových terapií jsou 

věk klientů, délka a trvání terapie (frekvence), počet účastníků terapie, typ a druh 

řečového postiţení klientů skupiny či struktura skupiny. Podrobné zpracování těchto 

faktorů podává právě Housarová (Česká logopedie, 2008). Vyuţijme tedy jejího 

zpracování pro účely této kapitoly.  

1. věk klientů – věk klientů skupinových terapií lze srovnat s věkem klientů v rámci 

celé logopedické terapie. Jak Housarová uvádí, cca 94% klientely tvoří 

osoby do 18 let. Mnoho odborníků, ať jiţ v minulosti či těch současných, se 

zabývala právě poruchami řeči v dětském věku. Tato oblast je na základě 

tohoto faktu nejvíce rozšířena a odborně nejrozsáhleji zpracovaná.  Věková 

kategorie mladiství je zmiňována nejméně. Touto oblastí se zabývá 

především Peutelschmiedová (balbuties). V malém mnoţství je vyuţívána 

logopedická péče a tím také skupinová logopedická terapie u osob dospělého 
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věku. Tato oblast intervence je ovšem v poslední době stále častější. Jedná se 

jak o osoby dospělé tak i seniory, u nichţ můţe dojít ke vzniku fatických 

poruch. Touto oblastí zájmu se zabývá především Neubauer (neurogenní 

poruchy řeči), Cséfalvay (fatické poruchy řeči).  

 

2. časový faktor – délka, frekvence a trvání terapie souvisí především se zaměřením 

skupiny a s typem poruchy, coţ znamená s věkem klientů, pro něţ je terapie 

určená. Názory odborníků se v těchto údajích odlišují. I přestoţe se jedná 

např. o dětskou populaci, jejich informace jsou odlišné. Housarová ve svém 

článku srovnává jednotlivé časové dispozice skupinových terapií, v závorce 

uvádí odborníky, kteří s touto časovou hodnotou pracují: 

 

Tab.č. 6, Časový faktor terapie ve skupině 

 

 

 

 

 Frekvence Délka Trvání 

D
ět

sk
ý
 v

ěk
 

2x týdně (Šterba) 30 min (Vyštejn) Délka programu se řídí 

především délkou pobytu 

(stacionář – 4 týdny, 

školní zařízení – 10 

měsíců) 

2x–3x týdně (Lepšová) 15 min (Fanturová) 

3x týdně (Sovák) 100 – 20 min (Burdíková) 

2x týdně (Housarová) 40-60min(Housarová, 

Mikulajová) 

D
o

sp
ěl

ý
 v

ěk
 

1x za 14 dní  

(Stejskalová – afázie) 

45, 60 nebo 90 minut 

(Housarová) 

Rekondiční pobyty (7-

14dní),pobyt v nemocnici, 

v rehabilitačním ústavu či 

skupinová sezení při 

klinikách 

8,8 hodin týdně během 

11týdnů(Bhogal, 

Teasell, Speechley in 

Cséfalvay, 2007) 

 

1x – 2x týdně 

(Neubauer) 
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3. počet účastníků – jak jiţ bylo výše zmíněno, je hlavním aspektem vytváření 

terapeutických skupin v logopedii ekonomická stránka. Tato forma terapie je 

ekonomicky méně náročnou formou. Dalším faktorem, který zapříčiňuje 

vznikající skupinové terapie je rozvoj sociální komunikace. Počet účastníků 

je cílů terapie, její formy (intenzivní či intervalová, Lechta in Škodová, 

2003) či věku a diagnóze klientů. Pro pozitivní uskutečnění terapie je 

podstatný nejen minimální ale především maximální počet klientů. 

Minimální počet účastníků terapie je většinou tři – terapeut a dva klienti. O 

maximálním počtu účastníků terapie se stále vedou diskuze a stejně jako se 

lišily názory odborníků při udávání délky a trvání terapie, liší se jejich údaje 

také v počtu účastníků skupinové logopedické terapie. Počty jsou udávány 

v rozmezí od dvou do patnácti klientů.  

 

Také souhrn těchto údajů podává Housarová (2008).   

- 3 – 6 pacientů (Škodová, Lechta ze zdroje Borbonus, Maihack) 

- 3 – 6 osob (Neubauer) 

- do 10 osob (Neubauer, 1997) 

- 3 – 5 (Sovák, 1986) 

- 2 – 4 (Kábele) 

- 4 – 6 dětí (Vyštejn) 

- 6 (Bezručková) 

- 8 – 12 dětí (Fanturová) 

- do 8 (speciální MŠ dle vyhlášky 127/97) 

- od 8 – 14 (dle vyhlášky 73/2006) 

- max. 15 (Burdíková, 1994)  (Housarová, 2008, s. 87) 

 

4. typ a druh řečového postižení – tento faktor, jak uţ je několikrát uvedeno výše, 

souvisí s faktorem věku klienta. Určitá porucha řeči se vyskytuje u určité 

věkové populace. Logopedie se v minulosti, stejně jako bohuţel i v dnešní 

době, nejvíce zabývala poruchami řeči v dětském věku. O těchto obtíţích 

bylo dosud publikováno nesčetné mnoţství odborných publikací a mnoho 

odborníků se zabývá právě tímto věkem a s ním spojenými poruchami řeči. 
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Škodová (2003) uvádí, ţe skupinová logopedická terapie pro děti se 

uplatňuje na mnoha místech – v denních stacionářích zřizovaných rezortem 

zdravotnictví, dále pak na lůţkových odděleních foniatrických, 

neurologických či psychiatrických pracovištích, v různých typech léčeben či 

v rezortu školství ve speciálních mateřských a základních školách.  

Existuje několik typů skupinových terapií, které souvisí s danou řečovou 

poruchou – o nich více níţe.  

 

5. struktura skupiny – tento faktor souvisí s homogenitou a heterogenitou skupiny. 

Škodová (2003) shrnuje pozitiva a negativa homogenní a heterogenní 

skupiny v rámci speciálního skupinového rehabilitačního programu pro děti 

hospitalizované na Foniatrické klinice VFN a 1.LF UK v Praze. Za 

heterogenní skupinu povaţuje skupinu dětí hospitalizovaných na lůţkovém 

oddělení kliniky (děti jsou rozdílného věku s různorodými diagnózami), 

homogenní skupina je podle Škodové skupina dětí docházejících denně do 

stacionáře po dobu jednoho měsíce. Výhodou heterogenní skupiny je 

vyuţívání všech metodických postupů (rozvoj sluchové percepce, 

rozšiřování slovní zásoby, grafomotorické cviky,atd.), nevýhodu vidí 

v častém obměňování skupiny, coţ vede k menší návaznosti na předchozí 

programy. Také homogenní skupina s sebou podle škodové přináší své 

výhody a nevýhody. Výhodou homogenní skupiny je téměř stejná úroveň 

dětí a jejich věk. Skupina tak můţe plnit podobné či stejné úkoly a pouţité 

metody tak mohou být porovnávány. Nevýhodou je u kaţdodenního 

stacionáře neustálé dojíţdění. (Škodová, 2003, s.134) 

 

4.4.2 Typy skupinových logopedických terapií 

Uţ Sovák ve své Logopedii předškolního věku (1986) uvádí, ţe se vytváření 

skupin ukázalo jako velmi výhodné speciálně pedagogické opatření. Jak říká, skupina 

tvoří most k mluvícímu prostředí. (1986, s. 112) Během několika desítek let, v nichţ 

se strukturovala skupina při logopedických terapiích, vzniklo několik typů 

skupinových terapií, které se liší především ve formách práce.  
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Škodová při své praxi na Foniatrické klinice VFN a 1.LF UK v Praze vyuţívá 

formy speciálního skupinového rehabilitačního programu. Tato logopedická terapie 

je určena pro děti s vývojovou dysfázií  a cílem těchto skupinových pohybových 

programů je rozvoj jemné a hrubé motoriky, rozvoj a upevnění pohybových 

dovedností a zároveň nenásilné verbální vyjadřování. Do tohoto programu jsou 

vřazeny děti docházející do denního stacionáře kliniky i děti z lůţkového oddělení 

kliniky, jde jak o heterogenní tak o homogenní skupiny (viz  4.4.1).  

Kaţdá terapeutická jednotka tohoto programu má svůj průběh. Vţdy se začíná 

rušnou části, po níţ následuje nutná relaxace, kterou je významnou součástí kaţdého 

cvičení. Hlavní část programu zahrnuje aktivity určené pro rozvoj dítěte a závěrečnou 

částí programu je kresba a zobrazení v prostoru. Výhodou práce dítěte ve skupině je 

nejen stimulace aktivit dítěte, ale nese v sobě důleţitý potenciál pro pracovní tým. 

Ten má moţnost sledovat dítě v jiných zátěţových situacích a vyuţít poznatků 

získaných při skupinové terapii v individuální práci s dítětem. (Škodová, 2003, s. 

132-134) 

 

Kolektivní logopedická péče je další moţnou alternativou skupinové 

logopedické terapie. Tento typ terapie popisuje ve svých publikacích Sovák a 

Fanturová (Housarová, 2007). Tato terapie ve skupině, jak dále uvádí Housarová, má 

jasně definovaný, je časově omezená a je charakterizovaná základními parametry. 

Kolektivní logopedická péče se vyuţívá jak při terapiích v dětském věku, tak i 

v terapiích u dospívajících a dospělých.  

V rámci skupin ve školství je kolektivní logopedická péče velmi častou 

formou terapie. Je zaměřená na dechová a fonační cvičení, motoriku mluvidel, nácvik 

správné výslovnosti hlásek, cvičení hrubé a jemné motoriky, specifická cvičení – 

sluchové, zrakové, grafomotoriku. Tato kolektivní logopedická péče neprobíhá jako 

ucelené zaměstnání, ale po částech během celého dopoledne. Takto definuje svou 

formu terapie Speciální mateřská škola pro děti s vadami řeči v Plzni
7
.  

 

                                                 
7
 http://specialnims.cz/text/logopedicka%20pece.htm 
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U dospělých klientů se kolektivní terapie vyuţívá například při skupinových 

programech na rekondičních pobytech – pro osoby s afázií či s Parkinsonovou 

nemocí. Přesný popis této formy terapie ovšem v publikacích našich autorů chybí. Je 

tedy na terapeutech – logopedech, aby si program logopedické terapie vytvořili sami 

(návrh skupinové logopedické terapie pro osoby s Parkinsonovou nemocí je hlavním 

tématem této práce). 

 

Neubauer ve svých publikacích a zároveň ve své praxi (kterou popisuje) 

vyuţívá tzv. komunikačních skupin. Jde o otevřenou skupinu pro osoby se 

závaţnými poruchami řečové komunikace, nejčastěji jsou do ní zařazovány osoby 

s těţkými afáziemi, dysartriemi či kognitivně-komunikačními poruchami v počátku 

intenzivní rehabilitace po vzniku neurogenního postiţení nebo osoby s chronickými 

přetrvávajícími těţkými komunikačními deficity (Neubauer, 2007, s.164). Z jeho 

definice vyplývá, ţe je tato forma terapie vyuţitelná hlavně u osob dospělého věku. 

Doporučuje vytvoření homogenních skupin, např. osob s afázií a v ideálním případě 

skupinu z nepříliš kontrastních typů afázií. Jak ovšem dále uvádí, vzhledem ke 

zdravotnické praxi je takovýto poţadavek málokdy moţný. Z jeho vymezení a dalších 

popsaných informací nevyplývá, kde by forma komunikační skupina mohla probíhat, 

jaký odborník by měl zabezpečit její organizaci a především její náplň. 

 

Hlavním cílem terapie s komunikačním zaměřením je aktivizovat 

komunikační a řečový potenciál klientů, vytvářet umělé komunikační situace a 

předcházet sociální a komunikační izolaci (Housarová, 2007). Průběh komunikační 

skupiny detailně popisuje Neubauer (2007, s.165-166). Uvádíme pouze jeho stručnou 

strukturu sezení:  

- vzájemné seznámení členů skupiny 

- sdělování aktuálního záţitku 

- techniky navazující na individuální logopedickou terapii – vyuţívání 

nabytých komunikačních strategií 

- relaxační vyuţití pasivní muzikoterapie a imaginace 

- závěrečné slovo – poděkování terapeuta za aktivitu a snahu. 
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Další podobu skupiny, kterou Neubauer vymezuje, je terapeutická relaxační a 

konverzační skupina. Tato terapie je vhodnou formou skupinové aktivity především u 

osob s chronicky přetrvávajícími mírnými deficity řečové komunikace či pro osoby 

s dobrou úzdravou komunikační poruchy a obtíţemi v adaptaci na novou ţivotní situaci 

(Neubauer, 2007, s. 167). Průběh této skupiny je stejný jako u terapie předešlé, 

nevyuţívá se pouze technik navazujících na individuální logopedickou terapii. 

Odlišností od komunikační skupiny je nutnost terapeuta mít psychoterapeutické 

vzdělání. 

 

Svépomocné skupiny jsou poslední, v této kapitole jmenovanou formou 

skupinové terapie. Ve svépomocných skupinách je úloha terapeuta nejmenší ze všech 

výše uvedených skupin. Svépomocná skupina je totiţ skupina lidí, která řeší své 

problémy bez účasti odborníků a její fungování má některé shodné rysy se skupinovou 

psychoterapií, jak definuje pedagogický slovník (2003). Svépomocné skupiny zakládají 

například rodiče dětí s postiţením či lidí s problémy s návykovými látkami. 

V logopedické praxi se s těmito skupinami můţeme nejčastěji setkat u osob s koktavostí 

(sdruţení Balbus) či u osob s afázií (Housarová, 2007).  

 

Jak bylo zjištěno během sběru informací pro tuto kapitolu, mnohým formám 

skupinové logopedické terapie chybí podrobné zpracování a popsání průběhů a postupů 

jednotlivých programů. Doufejme, ţe postupem času se tento fakt změní a terapeuti 

budou mít k dispozici podpůrné materiály pro svou činnost.  

 

Typů terapeutických skupin je v současné době velké mnoţství. Rozdíl mezi 

některými z nich je ovšem jen velmi malý. Ţádná z uvedených typů terapií není ovšem 

zaměřena výhradně na progresivní onemocnění typu Parkinsonovy choroby. I tento fakt 

vypovídá o malých moţnostech osob s neurodegenerativní onemocněním vyuţít 

některou z terapeutických forem. Z následující tabulky se ukazuje moţnost jistého 

vyuţití kolektivních či svépomocných terapií. 
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Tab.č. 7, Srovnání typů skupinové terapie 

Terapeutická 

skupina 

Cílová skupina Stručná charakteristika, cíl terapie 

Speciální skupinový 

rehabilitační 

program 

děti s vývojovou dysfázií rozvoj jemné a hrubé motoriky, rozvoj a 

upevnění pohybových dovedností,nenásilné 

verbální vyjadřování 

Kolektivní 

logopedická péče 

děti, adolescenti, dospělý věk rozvoj všech oblastí řečové stimulace, ve 

školství probíhá průběţně celý den,  v dospělém 

věku jde např. rekondiční pobyt 

komunikačních 

skupin 

osoby s těţkými afáziemi, 

dysartriemi či kognitivně-

komunikačními poruchami 

aktivizace komunikačního potenciálu, vytvoření 

umělé komunikační situace, předcházení 

sociální a komunikační izolaci 

terapeutická 

relaxační a 

konverzační skupina 

Osoby s chronickými deficity 

řečové komunikace, osoby 

s dobrou úzdravou 

komunikační poruchy 

aktivizace komunikačního potenciálu, vytvoření 

umělé komunikační situace, předcházení 

sociální a komunikační izolaci s nutností 

psychoterapeutického vzdělání terapeuta 

Svépomocné skupiny Různé věkové skupiny, různéi 

typy postiţení 

řeší své problémy bez účasti odborníků a její 

fungování má některé shodné rysy se 

skupinovou psychoterapií, 

 

 

4.4.3  Skupinová terapie u dospělých osob 

Poslední nutnou kapitolou v rámci této práce je popis logopedické terapie u osob 

v dospělém věku. V předchozí kapitole byly zmiňovány kapitoly, které se při péči o 

dospělou populaci vyuţívají. Tyto formy terapií nejsou ještě dostatečně rozvinuty a 

jejich programy nejsou v naší zemi natolik popsány, aby se daly při práci vyuţít.  

Péče o osoby v dospělém věku trpící nějakou formou řečové poruchy je 

v ordinaci klinického logopeda relativně častá teprve v posledních deseti letech. Do té 

doby stála tato oblast logopedie na pokraji zájmu. Neubauer (2007) odůvodňuje tento 

fakt dlouhodobým zaměřením logopedie na speciálně pedagogickou problematiku a 

vývojové poruchy u dětí, které bylo pro logopedie dlouho dominantní. Situace se 

změnila teprve nedávno. Změnu zapříčinil rozvoj zdravotnických zařízení, která se 

věnovala víceoborové komplexní rehabilitační péči o osoby v dospělém věku. Dalším 
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důleţitým faktem změny bylo překládání moderních  afaziologických poznatků ze 

zahraničí (Neubauer, 2007, s.28).  

 

Cílem, jak uvádí Neubauer in Škodová (2003) logopedického působení u 

dospělých osob je rozvoj a maximalizace komunikačního potenciálu dospělé osoby a 

zachování jejího sociálního kontaktu s okolím. Rozepíšeme-li jednotlivé cíle terapie, 

jedná se o: 

- odstranění poruchy 

- omezení aţ potlačení projevů poruchy během dlouhodobého terapeutického 

procesu 

- obnovu porušených funkcí 

- stabilizaci projevů poruchy v co nejdelším časovém horizontu 

- v případě nutnosti navození kompenzačních strategií        

(Neubauer in Škodová, 2003) 

 

Aby došlo k naplnění cílů, ať uţ komplexně či částečně, je nutný včasný a 

neodkladný počátek terapeutického procesu (Neubauer in Lechta, 2002). A to jak u 

náhle vzniklých poruch řeči (afázie, dysartrie po CMP) či u postupně narůstajícího 

neurodegenerativního onemocnění (Parkinsonova, Huntingtonova nemoc).  

U pacientů trpících afázií (po cévní mozkové příhodě) se doporučuje nastavení 

terapie co nejdříve, jiţ v období postakutní fáze. Význam logopedické péče v akutní fázi 

afázie vidí Cséfalvay (2007) především v poradenství pro blízké okolí postiţeného 

člověka, které je tímto stavem zasaţeno stejně náhle jako vlastní postiţený a v zahájení 

aktivační fáze stimulačními technikami.  

Osoby trpící dysartrií vzniklou na základě neurodegenerativního onemocnění, ať 

uţ jde o Parkinsonovu chorobu, Huntingtonovu chorobu či o jiné degenerativní 

onemocnění, dostávají v poslední době moţnost pracovat se svým progresivním 

průběhem nemoci. Ačkoli v této kategorii onemocnění nelze hovořit o odstranění či 

obnovu vzniklých poruch řeči, mají lidé s tímto postiţením naději na stabilizaci stavu a 

moţnost zlepšení komunikace se svým okolím. Jde o dlouhodobý terapeutický proces 

řečové rehabilitace (více in kap.č. 2.2).  
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Stejně jako u dětské populace, tak i u osob v dospělém věku se formy 

logopedické terapie vyuţívá jak individuální tak skupinová péče. Jako další formy uvádí 

Neubauer (in Škodová, 2003; in Lechta, 2007) komplexní logopedickou terapii, která 

zahrnuje kromě vlastních metod řečové terapie také psychoterapeutickou podporu a 

vedení. Konzultační a poradenská činnost, poslední uvedená forma terapie, zahrnuje 

práci s rodinnými příslušníky a ošetřujícím personálem. Tato činnost navazuje na 

logopedickou péči.  

 

Skupinová terapie u osob se získanou dysartrií by se měla odehrávat v malých 

skupinách (3-6osob), v nichţ se upevňují získané dovedností a komunikační 

kompenzační strategie. Ve většině případů se vyuţívá výše popsaných komunikačních 

skupin, jejichţ program je orientován na zlepšení percepce, pozornosti, čtení, psaní a 

vyjadřování jazykovými verbálními prostředky. Orientace programu komunikačních 

skupin vychází ze symptomů dysartrie, jejichţ přehled je uveden v kapitole 2.2.  

Logopedickou péči o osoby dospělého věku a seniory najdeme v různých 

zdravotnických a sociálních zařízeních, mezi které patří například léčebny dlouhodobě 

nemocné, psychiatrické léčebny, domovy důchodců nebo ústavy sociální péče. Tato 

oblast péče ovšem představuje jedno z nejméně rozvinutých míst logopedické péče 

v České republice (Neubauer in Škodová, 2003). Mimo tato zařízení je moţné vyuţít 

skupinových logopedických setkání, která organizují lůţková oddělení nemocnic, 

rehabilitační zařízení (Hrabyně) nebo občanská sdruţení pro své členy – např. 

Společnost Parkinson organizuje komunikační skupinu v Praze. Tato skupina se setkává 

pravidelně jednou týdně.  

Práci s dospělou populací je nutné v jakémkoli případě a jakékoli formě terapie 

přizpůsobit věku klienta. Je nutné aplikovat terapeutické přístupy s přiměřeným 

obsahem a není vhodné vyuţívat pro tyto klienty neupravené materiály a postupy 

pouţívající se při práci s dětmi. Uţití vhodných terapeutických pomůcek je pro vytvoření 

motivujícího a efektivního terapeutického prostředí velmi potřebné (Neubauer, 2007, 

s.123). Při vyuţívání materiálů určených pro práci s dětskými klienty můţe dojít u 

dospělého člověka k devalvaci a ztrátě zájmu o terapii, především v okamţiku, kdy 

klient nevidí (jelikoţ mu nebyla oznámena) perspektivu a reálný cíl logopedické péče 

(Neubauer in Škodová, 2003). 
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U dospělých osob je také potřebné neopomíjet principy motivace přiměřené 

věku a psychickým schopnostem klienta. Neubauer (tamtéţ) doporučuje: 

-  vhodné, jasné a realistické stanovení moţností zlepšení poruchy 

- vyuţití kompenzačních postupů pro demonstraci efektu terapie od jejího počátku 

- vysvětlení účinku dlouhodobé terapie 

- ujasnění efektu postupů, které přímo a okamţitě nezlepšují kvalitu řečového projevu 

- prezentování metod směřujících k obnovování mluvy  (2007, s.125) 

 

Důleţitou součástí práce terapeuta se skupinou dospělých osob trpících velmi 

závaţným onemocněním je psychoterapeutický přístup ke klientům a vyuţívání 

individuálních a skupinových postupů podpůrné psychoterapie. Cílem je umoţnit 

optimální vyuţití psychického potenciálu klientů a efektivní práci s případnými 

depresivními stavy či neadaptibilními formami chování u klientů (Neubauer, 2007). 

„Psychoterapeutické vedení poskytované logopedy je proto nezbytné nejen pro vlastní 

spolupráci při nácviku správného mluvení, ale i jako prevence neurotického 

osobnostního vývoje“ (Vymětal, 1989, s.29) 
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5. Vymezení cíle rigorózní práce 

Cílem této rigorózní práce je měření postoje účastníků rekondičních pobytů 

k absolvovanému logopedickému programu a zjištění jeho přínosu pro tyto 

účastníky. Předpokladem realizace takovéhoto měření je vytvoření uceleného 

programu skupinové logopedické terapie na rekondičních pobytech určených pro 

osoby s neurodegenerativní onemocněním -  Parkinsonovou chorobou. Vytvoření 

logopedického programu povaţujeme za dílčí cíl práce. 

Jak bylo zmíněno v předchozích kapitolách, ucelený logopedický program 

zaměřený na osoby s Parkinsonovou chorobou účastnících se rekondičních pobytů není 

v našem prostředí dosud k dispozici. 

Aby bylo moţné dosáhnout vytčeného cíle, bylo nezbytné zajistit důleţité 

informace. Jde o souhrnnou analýzu rekondičních pobytů organizovaných Společností 

Parkinson (platí i pro rekondiční pobyty organizovanými jinými společnostmi), která 

napomůţe k vytvoření přehledu o průběhu rekondičních pobytů a k pochopení nutnosti 

akceptovat zákonitosti rekondičních pobytů při zpracovávání přípravy logopeda na své 

působení při těchto pobytových rekondičních akcích. Tato analýza byla realizována 

v době od září 2007 do listopadu 2008, jejíţ výsledky jsou dostupné v diplomové práci
8
.   

 

6. Metody a techniky empirického průzkumu 

Při tvorbě rigorózní práce byly pouţity následují metody a techniky: 

o metody a techniky určené ke shromaţďování primárních dat - sběr, 

analýza, studium dokumentů a literatury, zúčastněné pozorování; 

o metody a techniky určené k získání potřebných dat – dotazníková 

metoda (kvantitativní analýza); 

o metody a techniky určené ke zpracování a vyhodnocení získaných dat 

– popis, tabulky, schémata a ostatní techniky zpracování získaných 

informací 

                                                 
8
 Diplomová práce „Rekondiční pobyt jako prostředek komplexní péče u osob s Parkinsonovou 

chorobou“ (Kramerová, M., 2008) 



 64 

7. Časový harmonogram 

Práce na přípravě, průběh a vyhodnocení dotazníkového šetření rigorózní práce, 

včetně empirického šetření trvala od října 2006 do října 2010. Celkovou dobu realizace 

této rigorózní práce je moţno rozdělit na fázi přípravnou, realizační a 

vyhodnocovací.  

 

1. Přípravnou fází je myšlena předchozí celková analýza rekondičních pobytů, 

jejíţ přesné znění je uvedeno v mé diplomové práci (2008). Logopedická terapie 

organizovaná na rekondičních pobytech musí být s pobyty a jejich poţadavky 

kompatibilní. Pro vytvoření programu logopedické terapie na RP, bylo tedy nezbytné 

pouţít data z předchozí analýzy.  

Mimo tuto nezbytnou analýzu, bylo nutné vypracovat manuál programu 

skupinové logopedické terapie, který se během účasti na rekondičních pobytech a 

zejména pak po nich upravoval. Poslední částí příprav byl sběr materiálů ke zpracování 

teoretických kapitol práce.  

 

2. Realizační fáze byla uskutečněna na rekondičních pobytech organizovaných 

Společností Parkinson, kde byl pro vlastní šetření pouţit navrţený program P-P-Pes. 

Následovalo jeho průběţné upravování a samotné šetření, které mělo zjistit přínos 

tohoto programu. Do realizační fáze jsem zařadila zpracování kapitol týkajících se 

praktického popisu oblastí zájmu. Praktické šetření je postaveno na výzkumných 

metodách a na vlastních zkušenostech získaných právě na rekondičních pobytech.  

 

Účast na rekondičních pobytech 

Má první praktická zkušenost s touto formou pobytové aktivity se uskutečnila na 

rekondičních pobytech, na nichţ jsem působila jako logopedka. Přípravy na tyto pobyty 

bylo nutné vytvořit předem, takţe časový harmonogram shrnující průběţnou práci na 

celém výzkumu začíná jiţ v červenci roku 2006. Přípravy na skupinovou a individuální 

logopedickou terapii bylo nutné v průběhu pobytů upravovat dle potřeb cílové skupiny 

– účastníků rekondičního pobytu.  
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Na několika posledních rekondičních pobytech jiţ probíhala skupinová 

logopedie na základě vytvořeného programu „P-P-PES“ a zároveň probíhalo zjišťování 

přínosu programu formou dotazníkového měření. 

 

Po absolvování prvního rekondičního pobytu jsem se rozhodla vyuţít získaných 

zkušeností s organizováním skupinové logopedické terapie pro vytvoření „P-P-PES“.  

Na základě předešlé analýzy rekondičních pobytů a po potřebných konzultacích, 

docházelo k vytvoření základní struktury práce. Následovalo období několika měsíců, 

v nichţ jsem se soustředila na vytváření teoretických kapitol. V průběhu těchto měsíců 

jsem se snaţila vyhledat informace týkající se oblastí teorie – především odborného 

zpracování skupinové terapie a logopedické terapie u osob se získanou dysartrií           

(v tomto případě jde o osoby s Parkinsonovou chorobou). Po ukončení druhého pobytu 

a po získání dalších praktických zkušeností jsem začala pracovat na druhé části 

rigorózní práce, na vytváření programu pro skupinovou logopedickou terapií.  

Během těchto měsíců bylo velmi důleţité a zejména přínosné absolvovat několik 

konzultací k vytvořené práci. Konzultovala jsem nejen s odborníky v oblasti logopedie, 

ale také s vedením Společnosti Parkinson, o.s. a s osobami s Parkinsonovou chorobou.  

 

 3. Vyhodnocovací fáze byla poslední fází práce. Šlo o vyhodnocení 

získaných dat z dotazníkového šetření. Na základě získaných informací bylo vytvořeno 

závěrečné zhodnocení týkající se přínosu vytvořeného programu pro osoby s PN na 

rekondičních pobytech. Díky připomínkám účastníků a vlastní realizaci  programu došlo 

k drobným úpravám programu a k vytvoření plánu skupinové logopedie určeného 

ostatním logopedickým odborníkům.  

 

Souhrnný přehled v měsíčních intervalech podává následující tabulka (tab.č.6): 
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Tab.č. 8, Časový harmonogram 
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říjen 2006 - 
červenec 2007                                         

srpen 07                                         

září 07                                         
září 2007-
květen 2008                                          

květen 08                                         
červen 2008 - 
srpen 2008                                         
srpen 2008 - 
září 2008                                         

říjen 08                                         

listopad 08                                         

prosinec 08                                         
leden 2009 - 
březen 2009                                         

duben 09                                         

květen 09                                         
červen 2009 - 
červenec 2009                                         

srpen 09                                         

září 09                                         

říjen 09                                         

listopad 09                                         
prosinec 09-

listopad 10                      

  FÁZE PŘÍPRAVNÁ FÁZE REALIZAČNÍ FÁZE VYHODNOCOVACÍ 

*konzultace-zahrnuje konzultace s vedoucím práce, odborníky, předsedy občanských sdružení atd.
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8. Charakteristika cílové skupiny  

Cílovou skupinou empirického výzkumu jsou osoby s Parkinsonovou chorobou, 

účastnící se rekondičních pobytů, na nichţ experimentální šetření probíhalo. 

Skupinových logopedických terapií strukturovaných dle programu se účastnili nejen 

samotní pacienti ale také jejich doprovody. 

Pro přiblíţení skupiny, které se šetření týkalo, jsou uvedena následující srovnání, 

která jsou průměrem sledovaných rekondičních pobytů: 

 

         Graf č.1, Rozdělení účastníků RP                      Graf č.2, Srovnání účastníků podle pohlaví 
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Údaje o sloţení účastníků rekondičních pobytů podle pohlaví se shodují 

s uváděnými údaji v odborné literatuře. Ta uvádí poměr mezi nemocnými muţi a 

ţenami Parkinsonovou chorobou 1,2 : 1 (viz kap.2).  

 

Věková kategorie respondentů byla široká. Podle zjištěných údajů se věk 

respondentů pohyboval v rozmezí od 50 – 80 let. Tento údaj koresponduje s odbornou 

literaturou, v níţ se nástup Parkinsonovy choroby uvádí nejčastěji okolo 60. roku ţivota 

(viz kap.2). 

Široké věkové rozmezí účastníků rekondičních pobytů ovlivňuje organizaci RP. 

Z hlediska náplně je náročné vyhovět takto rozsáhlé věkové kategorii účastníků.
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9. Rekondiční pobyty  

Rekondiční pobyt je sám o sobě velmi specifickou formou terapie, kterou 

v našem prostředí vyuţívají především občanská sdruţení. O rekondičních pobytech, 

jejich přípravě a průběhu se v současné literatuře odborníci zmiňují jen v minimálním 

mnoţství. Je tedy nutné pokusit se o shrnutí základních oblastí týkajících se celého 

programu rekondičních pobytů.  

Rekondičních pobytů organizovaných občanskými sdruţeními, jakým je např. 

Společnost Parkinson, se mohou účastnit pouze členové daných společností se svými 

doprovody. Jak vychází z předchozího šetření orientovaného na rekondiční pobyty 

(diplomová práce „Rekondiční pobyt jako prostředek komplexní péče u osob 

s Parkinsonovou chorobou), spadají rekondiční pobyty do komplexu péče o osoby 

s postiţením, ale zároveň by měly komplexní péči poskytovat. Do souboru péče o 

klienty s Parkinsonovu chorobou, kteří se rekondičních pobytů účastní, se v poslední 

době dostává také logopedická terapie. Její působení na těchto pobytových akcích, je 

teprve novinkou a její organizace není proto dosud nikde zpracována.  

 

Osobně jiţ několik let úzce spolupracuji se Společností Parkinson a těchto 

rekondičních pobytů se jakoţto logopedka účastním. Na základě vlastních zkušeností 

mohu říci, ţe sestavení programu „na míru šitého“ poţadavkům rekondičních pobytů je 

velmi náročná činnost, která je omezena několika podstatnými fakty. Nejen, ţe je velmi 

omezená moţnost vycházet z nějakých teoretických poznatků týkajících se skupinové 

logopedické terapie na rekondičních pobytech, ale sám rekondiční pobyt má jistá 

specifika, kterými je logoped ve své přípravě do jisté míry omezen.  

Kaţdý rekondiční pobyt je originální, coţ je pro logopeda náročné. Obměna 

účastníků rekondičních pobytů s sebou přináší nereálnost vyuţití stejně připravené 

terapie z předchozích absolvovaných terapií – vytvoření strukturovaného programu, 

který by odpovídal potřebám RP by tuto moţnost do jisté míry poskytoval. 
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9.1 Specifika rekondičních pobytů 

Jednotlivé pobyty jsou specifické v několika bodech – mezi ty nejdůleţitější 

patří délka daného pobytu, počet účastníků (osob s Parkinsonovou chorobou a jejich 

doprovodů), prostory, v nichţ se rekondiční pobyt koná a prostory, které jsou pro 

jednotlivé terapie k dispozici a především skloubení logopedické terapie s ostatními 

poskytovanými formami terapií.  

Velmi podstatným aspektem je téţ odborný tým, který se pobytu účastní. Jeho 

sloţení je spojeno s aktivitami, které se v rámci RP budou konat. Tyto aspekty velmi 

ovlivňují přípravu logopeda a je nutné, aby alespoň s některými z nich byl logoped 

seznámen dopředu. O jednotlivých aspektech ovlivňujících přípravu logopeda hovoří a 

snaţí se je definovat empirická část této práce.  

 

Během doby, v níţ se Společností Parkinson spolupracuji a během níţ jsem měla 

moţnost účastnit se několika rekondičních pobytů a připravovat pro jejich účastníky 

skupinovou logopedickou terapii jsem se snaţila ulehčit si jednotlivé přípravy a 

pokoušela jsem se vytvořit si jakýsi systém skupinové terapie, jeţ bych mohla při 

dalších termínech rekondičních pobytů vyuţít. Pro své vlastní účely jsem si tedy 

vytvořila program, který při přípravách skupinové terapie vyuţívám. Ukázka tohoto 

programu, jeho popis a průběh, včetně závěrečných hodnocení tato kapitola podává téţ.  

 

Obě výše uvedené podkapitoly – faktory rekondičních pobytů a jejich ovlivnění 

přípravy a průběhu skupinové logopedické terapie a popis uceleného programu 

skupinové terapie vytvořeného pro účely rekondičních pobytů spolu bezmezně souvisí. 

Občanská sdruţení, která organizují rekondiční pobyty předkládají logopedovi 

poţadavky na skupinovou logopedickou terapii, které on musí při přípravě splňovat a 

kterými se musí (by měl pro úspěšnou zvládnutou terapii) řídit.  

Při vytváření programu pro skupinovou logopedickou péči jsem tedy vycházela 

z analýzy rekondičních pobytů.  

 

Rekondiční pobyty (dále jen RP) zaštiťuje a organizuje Společnost Parkinson. 

Výbor společnosti nejdříve projedná souhrnnou zprávu o pobytech v předchozím roce a 
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stanoví realizační tým, tým sloţený z odborných pracovníků, kteří se jednotlivých 

pobytů zúčastní. Metodické pokyny společnosti zahrnují do realizačního týmu: 

vedoucího pobytu (člen Společnosti), cvičitele, logopedy, psychology, sociology. 

Výbor dále konzultuje denní program rekondičních pobytů s garantem 

rekondičních pobytů (lékař neurolog); doporučuje způsob dopravy realizačního týmu; 

vyhledává nové lokality; ţádá o dotace MZ ČR a zajišťuje administrativní práce kolem 

organizace RP. 

 

9.2  Charakteristika rekondičních pobytů 

Charakteristika rekondičních pobytů vychází z teoretických informací 

uvedených v kap.3.2, ale především z mé vlastní zkušenosti po absolvování několika 

rekondičních pobytů. Z předchozího empirického šetření vznikla charakteristika 

rekondičních pobytů, kterou lze vyuţít téţ pro potřeby této práce.  

 

Charakteristika rekondičních pobytů je popisována na základě struktury, jeţ 

je vytvořena podle určitých kritérií: 

1) organizace RP  

-     časová – období konání, délka trvání 

- prostorová – lokalita a objekt konání 

- kapacitní – počet účastníků 

- vytvoření odborného týmu 

2) rámcový program RP 

- denní program, program celého pobytu 

- formy práce  

 

9.2.1 Organizace RP 

A) Časová organizace 

V prvopočátcích příprav  a organizace RP je nutné stanovit dobu konání pobytu. 

Aby měli budoucí účastníci pobytu moţnost výběru, jsou pobyty rozděleny do dvou 

ročních období. Ve většině případů se konají na jaře a na podzim. Jedním z moţných 
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vysvětlení tohoto časového rozloţení je mimo sezóna období v ubytovacích zařízení. 

V současné době jsou ovšem na rok 2010 chystány dva rekondiční pobyty na letní 

období – přímo v období letních prázdnin. Jedním z důvodu můţe být získání vyšší 

finanční podpory z grantů evropské unie či z jiných zdrojů.  

V posledních letech se pobyty rozdělovaly podle délky trvání na týdenní a 

čtrnáctidenní. Začínaly většinou v sobotu příjezdem účastníků v odpoledních hodinách, 

končily téţ v sobotu po snídani. Čtrnáctidenní pobyty se v příštím kalendářním roce 

konat jiţ nebudou, jsou nahrazeny desetidenními pobyty, které jsou finančně méně 

náročné a pro samotné účastníky jsou přístupnější.   

Následující tabulka poskytuje přehled rekondičních pobytů organizovaných 

Společností Parkinson v letech 2008  a  2009  a chystaných RP na rok 2010. 

Podstatnými údaji tohoto přehledu jsou termíny konání RP (ukazují roční období, 

v němţ se RP koná) a délka RP. 

Tab.č. 9, Přehled RP dle časové organizace 

P
o
b

y
t 2008 2009 2010 

termín délka termín délka termín délka 

„A“ 22.3.- 29.3 7 dní 26.4.- 10.5. 14 dní 25.4.- 5.5. 10 dní 

„B“ 27.4.-11.5. 14 dní 14.5.- 24.5. 10 dní 19.5.- 29.5. 10 dní 

„C“ 3.5.- 17.5. 14 dní 30.8.- 6.9. 7 dní 1.8.-11.8. 10 dní 

„D“ 31.8.- 7.9. 7 dní 17.9.- 27.9 10 dní 21.8.- 31.8. 10 dní 

„E“ 27.9.- 4.10. 7 dní - - 4.9.- 14.9. 10 dní 

„F“ 13.9.- 20.9. 7 dní - - - - 

 

 

B) Prostorová organizace 

Důleţitým parametrem organizace RP je výběr lokality, v níţ se bude konat a 

zejména výběr objektu, v němţ se bude konat. Společnost Parkinson při výběru lokality 

myslí na své celorepublikové zastoupení a volí tak lokality jak v Čechách tak na 

Moravě. Zvolená lokalita by měla být snadno dostupná a bezbariérová, aby vyhovovala 

potřebám a schopnostem účastníků pobytu.  
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 Jiţ při výběru lokality a vlastního rekreačního zařízení určeného pro rekondiční 

pobyt je nutné myslet na dostatek prostor, které by umoţňovaly kvalitní průběh 

rehabilitací během RP. Podstatné je jak jejich mnoţství tak jejich velikost, prostornost a 

funkčnost. Velikost prostor by měla korespondovat s počtem osob při terapiích, proto je 

nutné utvořit velikosti skupin tak, aby vyhovovaly také tomuto aspektu. V místnostech 

určených pro logopedickou terapii by měly být k dispozici stoly a ţidle, měla by být 

větratelná a s dostatkem slunečního světla, aby mohla být  terapie plnohodnotná. 

 Nejen prostory uvnitř rekreačního zařízení by měly vyhovovat. Také okolní 

prostředí vhodné k výletům, procházkám, ke cvičení na čerstvém vzduchu a jiným 

sportovním aktivitám, by se mělo při výběru konání RP brát v úvahu.  

Ovšem i při vlastním průběhu můţe dojít k situacím, kdy se můţe počet volných 

prostor sníţit. V tomto samém rekreačním zařízení můţe být ubytováno více skupin, 

které budou prostory potřebovat. Vzniklý problém je poté nutné řešit na místě. 

 

Příklad prostorového uspořádání jednoho z místa konání RP 

Některé z rekondičních pobytů se v minulých letech konaly v Beskydech 

v horském hotelu, velmi oblíbené jsou téţ pobyty v Podkrkonoší, na Štikově v Nové 

Pace.  

Kaţdé z těchto míst je odlišné. Hotel Štikov není přizpůsoben osobám 

s pohybovým postiţením. Není bezbariérový v ţádném z hledisek. I přesto je mezi 

účastníky pobytů velmi oblíbený. Hotel Duo v Beskydech má k dispozici výtah, takţe 

jeho dostupnost je oproti předchozímu zmiňovanému o mnoho lepší. Tento hotel je 

ovšem finančně nedostupný, rekondiční pobyty na tomto místě budou v příštích letech 

zrušeny. I přesto uvádím toto ubytovací zařízení jako příklad prostorového uspořádání 

pro potřeby rekondičních pobytů. Důvodem volby právě tohoto ubytovacího komplexu 

je to, ţe splňuje právě prostorové podmínky pro motoricky znevýhodněné jedince. 

  

Hotel DUO, v němţ se některé rekondiční pobyty konaly, je situován do 

prostředí Beskyd, do obce Horní Bečva. Jeho poloha vyhovovala účelům rekondičních 

pobytů.  

Zvolený hotel DUO je horský dvouhvězdičkový hotel. Jde o hotel bezbariérový, 

tudíţ přístupný osobám s hendikepem. Hlavní vchod do hotelové recepce je sice 
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přístupný aţ po zvládnutí několika desítek schodů, ale v případě nutnosti je k dispozici 

vedlejší vchod bez schodů, s výtahem do přízemí hotelu i do hotelových pokojů.  

V hotelu DUO jsou k dispozici 3 konferenční místnosti, v nichţ je moţné 

realizovat rehabilitační tělocvik i logopedickou péči. Pro jinou formu rehabilitačního 

cvičení je k dispozici vnitřní bazén hotelu. Hotel téţ disponuje wellness studiem, 

v němţ je moţné za příplatek vyuţít masáţí, koupelí, inhalací a dalších relaxačních a 

zdraví prospěšných technik. V blízkém okolí hotelu mohli účastníci pobytu uţívat 

venkovního bazénu, tenisových a volejbalových kurtů, dětského hřiště, hřiště na ruské 

kuţelky a samozřejmě upravené ohniště. Umístění hotelu uprostřed přírody vybízí 

k procházkám do lesa, jeţ byl hned za hotelem a do dalších míst v okolí hotelu. Hotel 

DUO disponuje svým vlastním parkovištěm, na němţ je cca 15-20 parkovacích míst. 

 

K uskutečnění a k provedení úspěšného a příjemného rekondičního pobytu je 

důleţitý přístup k hotelovým hostům ze strany hotelu a hotelového personálu. Personál 

se totiţ během rekondičního pobytu, ať jen týdenního či čtrnáctidenního, stává téměř 

jeho součástí. Informovanost, ochota, vstřícnost či tolerance by se u personálu měly jistě 

objevit. 

Personál hotelu DUO byl v kaţdém ohledu velmi příjemný, se snahou pomoci se 

vším, co bylo potřeba. Kaţdý sebemenší problém byl okamţitě vyřešen a atmosféra 

byla díky takovémuto přístupu opravdu klidná.  

Výše uvedené poţadavky na personál (informovanost, ochota,..) jsou obtíţně 

měřitelné a těţko se hodnotí. Nicméně, na základě rozhovorů s účastníky RP je toto 

vnímáno jako signifikantní prvek. Můţeme si nyní poloţit otázku, jak velkou roli hraje 

volba rekreačního zařízení určeného pro rekondiční pobyt na základě znalosti personálu. 

Jde spíše o jistý bonus, který by mohl kompenzovat případné nedostatky daného 

rekreačního zařízení. 

 

C) Kapacita  RP 

Při výběru lokality, v níţ by se měl rekondiční pobyt konat, je důleţité brát 

v úvahu počet osob, které se pobytu budou účastnit. Kapacita rekreačního zařízení musí 

vyhovovat z pohledu počtu pokojů a jejich dispozic (dvoulůţkové, třílůţkové pokoje či 
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apartmány), z hlediska vnitřních prostor hotelu (konferenční místnosti, sály ke cvičení) 

či velikosti hotelového parkoviště.  

Je jasné, ţe při zajišťování ubytování není dopředu zřejmé, kolik osob se přesně 

bude daného rekondičního pobytu účastnit. Organizátory je dána maximální kapacita 

účastníků pobytu, která je stanovena jak velikostí ubytovacího zařízení tak finančními 

dispozicemi Společnosti. Ta totiţ finančně přispívá účastníkům pobytu (členům 

Společnosti). 

Hotel DUO, o němţ jsme se zmiňovali v předchozí podkapitole, má k dispozici 

140 lůţek v 59 pokojích. Tyto pokoje jsou kategorizovány jako dvoulůţkové, 

třílůţkové, čtyřlůţkové či šestilůţkové.  

Při jednom z organizovaných rekondičních pobytů byly jeho účastníci ubytováni 

ve dvou, tří i čtyřlůţkových pokojích. Negativem ubytování ve čtyřlůţkových pokojích 

byl fakt, ţe pokoje v tomto apartmánu byly průchozí a ubytované manţelské páry se 

navzájem rušily a neměly soukromí. Dalším problémem byl pouze jediný klíč k pokoji, 

coţ se ovšem během pobytu vyřešilo. Stíţnosti ubytovaných hostů směřovaly především 

k tomuto problému. 

Při následném RP se nedostatky z předešlého turnusu jiţ neopakovaly. Účastníci 

pobytu byly ubytováni pouze ve dvoulůţkových pokojích. Důvodem nebyly pouze 

stíţnosti z předešlého RP, ale nejspíš také menší počet účastníků daného pobytu, které 

bylo moţno ubytovat ve dvoulůţkových pokojích a nebylo nutno vyuţívat pokojů jinak 

velkých. 

D) Vytvoření realizačního týmu 

Rekondiční pobyt je součástí komplexní péče o osoby s PN a zároveň je snahou 

společnosti zahrnout v RP komplexní péči. Jde tedy o určitou dvojakost rekondičních 

pobytů v oblasti komplexnosti péče.  

Odborný (realizační) tým je důleţitou a nepostradatelnou součástí kaţdého 

rekondičního pobytu. Rekondiční pobyt zahrnuje komplexní péči, kterou 

zprostředkovává právě tým odborníků. V kapitole 2.3 (s. 27) je uvedeno schéma 

(schéma č.2), které multidisciplinární přístup v rehabilitaci osob s Parkinsonovu 

chorobou představuje. Jak je v této kapitole uvedeno dále, objevuje se jistá diskrepance 

mezi touto teorií a zjištěnou praxí.  
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Sestavení realizačního týmu probíhá na začátku příprav RP. Obsazení 

jednotlivých pozic realizačního týmu se na sledovaných pobytech lišilo nejen od 

obecných zásad multidisciplinárního přístupu (viz kap. 2.3), ale také od samotných 

metodických pokynů Společnosti Parkinson. 

 

Schéma č. 4, Moţné zastoupení odborníků na RP 

                

 

 

Na rekondičních pobytech organizovaných Společností Parkinson chybí 

z pohledu metodických pokynů společnosti psycholog a sociolog. Z pohledu dalších 

zdrojů můţeme jako chybějící článek realizačního týmu zahrnout také např. 

ergoterapeuta jako samostatnou osobu. Jednoho z posledních mnou absolvovaných 

pobytů se účastnila fyzioterapeutka, která disponovala téţ právě ergoterapií. Díky 

jejímu zaměření jsme mohli v podvečerních hodinách vřadit do programu dne 

ergoterapeutické chvilky. Účast nebyla velká, nejspíš zapříčiněná nedostatečnou 

informovaností účastníků, ale i přesto byla tato forma terapie velmi přínosná. 
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Na rekondičních pobytech je ve většině případů 4-6 odborníků, jejichţ počet je 

závislý na počtu účastníků pobytu. Je nutné, aby odborný tým časově i fyzicky zvládl 

mnoţství účastníků RP tak, aby péče byla dostatečná. Velikost odborného týmu se téţ 

odvíjí od finančních moţností Společnosti Parkinson. Lékař rekondičního pobytu můţe 

být součástí odborného týmu, nebo můţe být zajištěn lékař v místě konání RP.  

 

Vedoucím rekondičních pobytů je člen Společnosti Parkinson, osoba postiţená 

Parkinsonovou chorobou. Daného RP se účastní jakoţto jeho vedoucí, ale také jako 

jeden z účastníků pobytu, má tedy jakousi dvojroli. Otázkou ovšem je, zda při dané 

symptomatice je vedoucí pobytu schopen takovouto dvojroli zvládnout. 

Mezi jeho základní povinnosti v době příprav i během pobytu patří: 

o zajištění přihlášek pro účastníky, pojištění, plánu ubytování, obsahu 

lékárničky  

o zpracování denního plánu činností a jeho organizace 

o kontrola financí („provozní záloha“) 

o rozdělení účastníků do skupin na terapie 

o zhodnocení pobytů včetně jeho vyúčtování atd.   

(více v Metodických pokynech) 

Vedoucí pobytu je tedy velmi vytíţen a jeho pozice je tak fyzicky a psychicky 

velmi náročná. K ostatním členům realizačního týmu jsou uvedeny tyto povinnosti:  

o na základě rámcového programu vypracovat denní program RP 

o respektovat vedoucího pobytu 

o zúčastňovat se všech organizovaných akcí RP 

o vypracování závěrečné zprávy RP  

 

Přesné povinnosti jednotlivých členů realizačního týmu nejsou v metodických 

pokynech uvedeny. Pokyny pouze uvádějí jednoduchý popis jejich pracovní náplně: 

o lékař – zdravotní dozor, přednášky a účast na všech besedách 

o rehabilitační pracovník (fyzioterapeut) – skupinové a individuální cvičení podle 

stupně postiţení, účast na vycházkách a na všech sportovních a společenských 

akcích 

o logoped – nácvik správné artikulace, mimiky, vyjadřování 
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o vedoucí pobytu – celková spolupráce při řízení, besedách a všech akcích 

organizovaných realizačním týmem 

 

V metodických pokynech není uvedena poznámka týkající se volného času 

realizačního týmu. Jak je uvedeno výše, musí se člen týmu účastnit všech akcí během 

dne. Volný čas má tedy terapeut pouze v době, kdy nevede ţádnou skupinu a v době, 

kdy mají volno účastníci RP. Veškeré přípravy na terapii a další organizační povinnosti 

provádí terapeut ve svém čase. 

Ani v tomto přehledu se metodické pokyny nezmiňují o moţnosti účasti  

psychologa či sociologa na rekondičních pobytech. 

 

Srovnání s jinými společnostmi  

Pro srovnání rekondičních pobytů byla vybrána sdruţení,  která se stejně jako 

Společnost Parkinson zaměřují na osoby se získaným neurodegenerativním 

onemocněním. Nejevilo se výhodné porovnávat libovolné RP (např. RP pro osoby 

s civilizačními chorobami, s onkologickým onemocněním, s cukrovkou apod.), proto 

bylo po internetovém průzkumu vybráno Občanské sdruţení Záře a Sdruţení CMP. Obě 

tyto neziskové organizace se zaměřují na osoby postiţené cévní mozkovou příhodou.   

 Ze srovnání těchto rekondičních pobytů vyšlo najevo několik rozdílů. 

 

O.S. ZÁŘE  

„Cílem rekondičně rehabilitačních pobytů je dát pacientům moţnost na základě 

ucelené rehabilitace najít si cestu do ţivota a naučit se jej řídit a ovládat“. Ucelená 

rehabilitace se týká fyzické, psychické a logopedické rehabilitace a nacvičování aktivit 

všedního dne. Tým, který se na rehabilitaci podílí, je nazýván zdravotnickým 

personálem a jeho součástí je: vedoucí pobytu (lékař), psycholog, logoped a 

fyzioterapeut. Závazná pravidla rekondičně rehabilitačních pobytů udávají mimo výše 

zmíněných informací také práva a povinnosti nejen samotného sdruţení, ale téţ 

zdravotnického personálu a samotných rehabilitantů pobytů.  
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Sdruţení CMP 

„Rekondiční pobyty přispívají k aktivaci pacientů po CMP a kaţdého účastníka 

se snaţí naučit, jak na sobě cílevědomě pracovat a dosáhnout zlepšení fyzické a 

psychické kondice, změnit nebo zcela odstranit nepříjemný vliv onemocnění“. V rámci 

RP sdruţení upřednostňuje moţnost setkání s jinými, stejně postiţenými pacienty, 

výměnu informací a zkušeností. Zdravotní tým se skládá z: lékaře (vedoucí pobytu), 

fyzioterapeutů, logopedů a psychologů.  

Výše zmíněné informace nejsou podloţeny vlastní zkušeností, nelze tedy tvrdit, 

ţe tým, který je v materiálech uveden, je pravidelnou součástí RP.  

Od materiálů Společnosti Parkinson se liší v názvech týmu, jeţ se na náplni RP 

podílí: 

Tab.č. 10, Srovnání názvů týmů RP 

Společnost Parkinson organizační tým 

o.s. ZÁŘE zdravotnický personál 

sdružení CMP zdravotní tým 

 

liší se také v osazení týmu: 

Tab.č. 11, Srovnání osazení týmů RP 

Společnost Parkinson vedoucí pobytu, lékař, fyzioterapeut, logoped 

o.s. ZÁŘE lékař - vedoucí pobytu, fyzioterapeut, logoped, 

psycholog 

sdružení CMP lékař - vedoucí pobytu, fyzioterapeut, logoped, 

psycholog 

 

 

 Finanční odměna členů realizačního týmu je závislá na finančních prostředcích, 

které má občanské sdruţení k dispozici. Přesná částka nebyla zjištěna. Z praktických 

zkušeností mohu uvést pouze odměnu logopeda, jeţ po absolvování sledovaných 

rekondičních pobytů byla následující: 

 - týdenní RP – cca 3 500 Kč 

 - čtrnáctidenní RP – cca 6 000 Kč 

 - desetidenní RP – cca 4500 Kč 
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9.2.2  Rámcový program RP 

Příprava denního programu a zároveň programu celého pobytu se odvíjí od 

„Metodických pokynů pro organizování rekondičních pobytů Společnosti Parkinson“. 

Tyto metodické pokyny stanovují strukturu denního programu i povinností všech 

účastníků pobytů. 

Z rámcového stimulačního programu vytváří denní program přizpůsobený 

danému rekondičnímu pobytu vedoucí pobytu ve spolupráci s ostatními členy 

realizačního týmu. Rámcový program vytvořený výborem společnosti a schválený 

garantem rekondičních pobytů (lékařem neurologem) vypadá následovně:  

 

DENNÍ ROZVRH  

- dopoledne:   

 - individuální a skupinové cvičení v tělocvičně nebo v přírodě 

 - logopedie 

 - individuální pohovory s lékařem
9
 

 - samostatné nebo skupinové vycházky po okolí 

- odpoledne:  

 - individuální a skupinové cvičení v tělocvičně nebo v přírodě 

 - individuální pohovory s lékařem 

 - vycházky po okolí s doprovodem, koupání, hry, sportovní činnost 

- večer:- besedy, přednášky, společenské akce 

- výlet: - dle zájmu fakultativní výlet autobusem do okolí pobytu  

(Metodické pokyny pro organizování rekondičních pobytů Společnosti Parkinson, 2008) 

  

 I přestoţe je logopedie v rámcovém plánu zahrnuta pouze do dopoledního 

programu, praktická zkušenost prokázala moţnost zařazení logopedie také do programu 

odpoledního.  

  

 

 

                                                 
9
 Pozn. autora – na některých RP se díky nepřítomnosti lékaře pohovory nekonaly. Vstupní prohlídku 

(zdravotní záznam v přihlášce, měření krevního tlaku apod.)  prováděla rehabilitační sestra.  
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 Podle takto navrţeného denního programu se na základě počtu, potřeb a 

moţností účastníků, prostorových a časových dispozic vytvoří denní program daného 

rekondičního pobytu, který by měl svou strukturou vyhovovat všem výše zmíněným 

parametrům a které je nutné při organizování denního programu i programu celého 

pobytu zohlednit. 

  

Parametry pro tvorbu denního programu 

 Počet účastníků je jedním z nejdůleţitějších aspektů pro vytváření denního 

programu. V rámci rehabilitace, cvičení v bazénu, logopedie a dalších skupinových 

aktivit je nutné účastníky rozdělit do skupin. Ve spolupráci s realizačním týmem 

rozděluje do skupin účastníky pobytu, včetně doprovodů, jeho vedoucí. Některá z 

kritérií pro rozdělování účastníků do skupin, jeţ uvádějí Metodické pokyny (2008), jsou 

podobná fyzická zdatnost, věk či spolubydlící na pokoji.  

 Sloţení skupiny podle fyzických moţností je důleţité pro lepší moţnost 

volených rehabilitačních cvičení i pro práci logopedickou.  Rozdělení účastníků do 

skupin můţe být postaveno také na jiném základě. Setkala jsem se např. s rozdělením 

skupin na jednotlivce a páry, mělo to samozřejmě svá pozitiva i svá negativa, ale 

v rámci onoho pobytu nám rozdělení velmi vyhovovalo. Většina osob potřebovala svůj 

doprovod z důvodu fyzické pomoci při nedostatečné pohyblivosti, nebylo proto moţné 

daný parametr opomenout. Touto skupinou bylo rozdělení přijato kladně a ukázalo se 

jako velmi přínosné. 

 

Doporučený počet klientů ve skupině se u jednotlivých odborníků mění (viz 

kap.4.4.1). Tento fakt je ovlivněn také zaměřením dané skupinové terapie. Škodová 

uvádí, ţe by ve skupině mělo být cca 10 - 12 lidí (Škodová, 2003), coţ je počet 

vyhovující i jistému individuálnímu přístupu v rámci skupinové práce. Na tyto povinné 

aktivity, jak je popisují Metodické pokyny (2008, s.3) často dochází osoby 

s Parkinsonovou chorobou se svými protějšky či jiným doprovodem, proto je nutné 

počítat ve sloţení skupin také s nimi. Počet osob ve skupině musí kooperovat 

s prostorem, v němţ se aktivita koná, s dostupností ţidlí, stolů atd.  

Na základě počtu účastníků stanovuje výbor počet členů organizačního týmu. 
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 Denní program je utvářen především na základě potřeb a možností jedinců, tj. 

především podle fyzické zdatnosti či stádia onemocnění jednotlivých účastníků. Podle 

potřeb a moţností jedinců se také uskutečňují všechny aktivity denního programu 

(náročnost celodenních výletů do okolí, sportovních aktivit či večerních programů).   

  

Asi nejdůleţitějším parametrem pro vytváření denního programu jsou časové 

dispozice jednotlivých aktivit. V časovém rozloţení dne je potřeba zohlednit fyzickou 

zdatnost účastníků, je nutné dbát na dostatek rehabilitačních cvičení, logopedie a dalších 

aktivit, ale také na dostatek jejich volného času určeného k odpočinku. Všechny výše 

zmiňované aktivity by po časové stránce měly vyhovovat všech účastníkům pobytu, 

včetně organizátorů a cvičitelů.  

 

Denní program 

Denní program je vytvářen podle rámcového programu uvedeného 

v Metodických pokynech (2008). Na tvorbě denního programu rekondičního pobytu se 

spolupodílí vedoucí pobytu a členové realizačního týmu.  

Denní programy rekondičních pobytů jsou v základu velmi podobné. Takto 

utvořený denní program se během několikaleté zkušenosti s pořádáním RP ukázal jako 

vhodný pro klienty s Parkinsonovou chorobou a jejich doprovody. Liší se např. v 

rozloţení rehabilitačních činností, jejich mnoţství a organizaci, coţ vyplývá z počtu 

účastníků a členů realizačního týmu.  

 

V tabulkách č.14  a č.15 jsou uvedeny denní programy dvou rekondičních 

pobytů, tak jak byly k dispozici účastníkům na dvou vybraných pobytech.
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Denní program č.1        Denní program č.2 

   Tab.č.12, Denní program č.1       Tab.č.13, Denní program č.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AKTIVITY 

7. 00 BUDÍČEK 

7. 30 ROZCVIČKA 

8. 00 SNÍDANĚ 

9. 00 

CVIČENÍ 

II. a III. sk. 

JÓGA 

I. sk. 

LOGOPEDIE 

IV. sk. 

10. 00 

CVIČENÍ 

IV. a I. sk. 

JÓGA 

II. sk. 

LOGOPEDIE 

III. sk. 

11. 15 DOBROVOLNÉ SPORTOVNÍ SOUTĚŢE 

12. 30 OBĚD 

14. 00 

CVIČENÍ 

V BAZÉNU 

II. a III. sk. 

LOGOPEDIE 

I. sk.  

15. 00 

CVIČENÍ 

V BAZÉNU 

I. a IV. sk. 

LOGOPEDIE 

             II. sk. 

 

16. 00 JÓGA – DOBROVOLNÁ 

17. 30 RELAXACE 

18. 30 VEČEŘĚ 

20. 00 VEČERNÍ PROGRAM 

 AKTIVITY 

7. 30 
ROZCVIČKA  

8. 00 
SNÍDANĚ  

Liché dny   

9. 00 – 10. 00 
BAZÉN 1.skupina 

9. 00 – 10. 00 
CVIČENÍ 2.skupina 

Sudé dny   

9. 00 – 10. 00 
CVIČENÍ 1.skupina 

9. 00 – 10. 00 
BAZÉN 2.skupina 

Denně   

10. 00 – 10. 45 
JEMNÁ MOTORIKA všichni 

10. 45 – 11. 45 
LOGOPEDIE 1.skupina 

 
+ individuální logopedie dle rozpisu ( 9.00 – 10.00) 

12. 00 
OBĚD  

14. 00 – 14. 45 
CVIČENÍ 1.skupina 

14. 00 – 14. 45 
LOGOPEDIE 2.skupina 

15. 00 – 15. 45 
CVIČENÍ 2.skupina 

 
+ individuální logopedie dle rozpisu (15.00 – 16.00) 

17. 00 – 17. 30 
RELAXACE všichni 

18. 00 
VEČEŘE  

20. 00 
VEČERNÍ PROGRAM  
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Všechny denní terapeutické aktivity byly povinné. Jejich povinnost udávají 

Metodické pokyny (2008, s.3) a nejspíš také fakt, ţe jde o dotované rekondiční pobyty 

Společnosti Parkinson, z čehoţ jistá povinnost vychází. Povinná účast na všech 

organizovaných aktivitách RP je totiţ srovnatelná s povinnou účastí na procedurách při 

lázeňském pobytu. V lázních, které jsou pro osoby s Parkinsonovou chorobou hrazeny 

jen jednou za ţivot (viz kap. 3.2.1), je pacient povinen docházet na všechny lékařem 

předepsané procedury.  

 

Na jednotlivé rehabilitační aktivity je na RP vymezena hodinová časová 

jednotka. Zásady časových dotací aktivit nejsou v Metodických pokynech zapsány. 

V rámci občanských sdruţení a jejich činností není délka jednotlivých aktivit nikterak 

vymezená. I přesto se na rekondičních pobytech dodrţuje 60minutový limit na aktivity.  

V obou výše uvedených tabulkách je moţné shledat nedostatek vzhledem 

k délce trvání aktivit. Jednotlivá cvičení měla trvat hodinu, ovšem nebyl mezi nimi 

prostor ani k přemístění z místnosti do místnosti, natoţ např. na převlečení se a přechod 

z bazénu na logopedii. Přidáme-li k tomuto faktu špatnou pohyblivost klientů s PN, 

dojdeme k cca 15-20ti minutovému zpoţdění začátku následující aktivity. V případě 

vybraných rekondičních pobytů docházelo denně ke zkracování logopedické terapie 

nejméně o 10minut, coţ v souhrnu za celý týden znamená ochuzení účastníků RP o 

celou jednu terapeutickou jednotku. Bylo by na místě zahrnout do denního programu 

pauzy mezi jednotlivými aktivitami. 

V případě délky cvičebních jednotek se nabízí moţnost vycházet z časových 

dotací terapeutických jednotek hrazených pojišťovnami (např. skupinová terapie u osob 

s afázií), coţ by mohlo napomoci také určité transparentnosti náplně rekondičních 

pobytů. 

 

  

Aktivity na rekondičních pobytech  

Denní program byl vytvořen tak, aby měli všichni účastníci pobytu během dne  

moţnost účasti na všech poskytovaných aktivitách - rehabilitační cvičení v bazénu a 

v tělocvičně, logopedická terapie, cvičení jógy, cvičení jemné motoriky či relaxace. 
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 Shrneme-li účast jednoho klienta na všech terapeutických aktivitách během 

jednoho pobytu, dospějeme k číselným hodnotám uvedeným ve schématu č.5., č.6. 

Následující schémata uvádějí dotace lekcí na dvou časově odlišných pobytech – schéma 

č.5 a jeho popis odpovídá týdennímu pobytu, schéma č.6 pobytu čtrnáctidennímu. 

 

   Schéma č. 5, Počet vykonaných aktivit/ 1 týden na RP  

                 

 

 Výše uvedené schéma bylo vytvořeno na základě několika parametrů. Ačkoli 

trvá zvolený pobyt 7 dní, je nutno odečíst den příjezdu a odjezdu, v nichţ se ţádná 

z rehabilitačních aktivit nekoná. Z toho vychází pouhých 5 dní aktivně zaměřených, 

ovšem uprostřed týdne se většinou koná v odpoledních hodinách výlet do blízkého 

okolí, čímţ se v konečné podobě dostáváme ke 4  a půl dne věnovaných potřebným 

aktivitám.  

 Účastníci 7denního pobytu byli rozděleni do 4 skupin, k dispozici jim byli 2 

terapeuti (fyzioterapeut, logoped) a dobrovolná cvičitelka jógy. 

 Fyzioterapie probíhala 2x denně (kromě středy – pouze 1x denně) a v případě 

moţnosti se vyuţíval vnitřní bazén. Na jedné hodině fyzioterapie byly přítomny dvě 

skupiny účastníků najednou, coţ umoţňovalo absolvovat 2 lekce během jednoho dne.  

Na jedné terapeutické jednotce logopedie mohla být přítomna pouze jedna 

skupina účastníků, coţ má za následek „pouhých“ 5 lekcí za týden. Jeden večerní 

program byl věnovaný kognitivnímu cvičení ve formě kvízů, cvičení jemné motoriky a 

zpěvu, coţ  bylo také započítáno do logopedie.  

Cvičení jógy bylo zařazeno pouze do dopoledního programu (v tab.č.12 je 

uvedena výjimečná situace) kromě středy, z čehoţ vyplývají 2 hodiny jógy za celý 

týden. I přesto byla cvičení příjemným zpestřením týdne. I kdyţ jóga v původním 

 

RP  

7 dní 

      Fyzioterapie 

= 

9 lekcí 

Logopedie 

= 

6 lekcí 

Jóga 

= 

2 lekce 

Cvičení v bazénu 

=  

3 lekce 

Cvičení 

(sál/venku) 

       =  6 lekcí 

Relaxace 

=  

4 lekce 
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denním programu nebyla (nabídla ji jedna z účastnic pobytu – manţelka muţe s PN), 

byla příjemným zpestřením týdne.  

Ačkoli byla relaxace, stejně jako ostatní formy cvičení, povaţována za 

povinnou, docházela na tuto terapii pouhá třetina účastníků RP. Pokud tedy bereme 

v úvahu jedince, jeţ relaxaci ve formě autogenního tréninku či poslechu relaxační 

hudby navštěvovali kaţdý den, absolvovali celkově 4 hodiny relaxace. Páteční podvečer 

byl věnovaný přípravám na večerní program, takţe se relaxační půlhodina nekonala. 

      

  Schéma č. 6, Počet vykonaných aktivit / 14 dní  

             

  

Schéma č. 6 znázorňuje počet absolvovaných aktivit během čtrnáctidenního 

rekondičního pobytu. Pobyt trval od soboty do soboty. I v tomto případě nejde o plných 

čtrnáct dní. Je nutno odečíst den příjezdu a odjezdu, také obě neděle a půl dne soboty 

uprostřed pobytu (organizační tým povaţoval za důleţité zvolit tyto dny jako 

odpočinkové) a jako v předchozím případě i během tohoto pobytu byla středeční 

odpoledne věnována výletům do blízkého okolí. Na základě těchto odečtených dní 

zbylo 9,5 dne pro hodnotnou náplň rekondičního pobytu. Je nutné poznamenat, ţe náplň 

čtrnáctidenního pobytu je pro jeho účastníky mnohem náročnější neţ pobyt týdenní, je 

proto nezbytné zařazovat více volného a odpočinkového času. 

 

Nově zvolené 10ti denní rekondiční pobyty jsou v počtu vykonaných aktivit 

(fyzioterapie, logopedie, relaxace) průměrem mezi dvěma výše uvedenými pobyty. 

Odečteme-li den příjezdu a den odjezdu, zbývá pro jednotlivé aktivity 8 dní jasně 

strukturovaného denního programu. 

RP  

14 dní 

Fyzioterapie 

=  

20 lekcí 

Jemná 

motorika 

= 11 lekcí 

Relaxace 

=  

11 lekcí 

Logopedie 

=  

8 - 11 lekcí 

Cvičení  

(bazén) 

= 

6 lekcí 

Cvičení 

(sál / venku) 

=  

14 lekcí 

Skupinová 

= 

8 lekcí 

Individuální  

=  

1- 3 lekcí 
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Účastníci „RP – 14 dní“ byli rozděleni do dvou skupin, bylo tedy jednodušší 

absolvovat více terapeutických lekcí. Také počet členů organizačního týmu byl oproti 

„RP – 7 dní“ širší díky dalšímu rehabilitačnímu pracovníkovi, i to mělo vliv na 

sestavení denního programu. Sestavený denní program, jak je uvedený na str. 82, byl 

platný po celou dobu pobytu, je tedy jednoduché odvodit počet lekcí, jeţ mohl 

jednotlivec na tomto rekondičním pobytu absolvovat.  

 

Uvedené rekondiční pobyty se lišily v moţnosti kaţdodenního vyuţití vnitřního 

bazénu pro rehabilitační tělocvik. Účastníci obou pobytů mohli zdarma vyuţívat bazén 

kdykoliv během dne v době volného času. Odpolední rehabilitační cvičení probíhalo 

během „RP – 14 dní“ většinou v okolí hotelu (v závislosti na počasí) a zaměřovalo se na 

cvičení s provazy. 

Zařazení cvičení jemné motoriky bylo pozitivně vítáno účastníky pobytu. 

Probíhalo kaţdé dopoledne pro obě skupiny najednou. Tato cvičení zahrnovala 

uvolňovací cviky ruky a prstů a cvičení jemné motoriky ruky, např. masáţe a posilování 

prstů ruky, grafomotorická cvičení, skládání a stříhání papíru, navlékání korálků, vázání 

uzlů a další cvičení. Na vedení těchto lekcí se střídavě podíleli terapeuti organizačního 

týmu. 

Logopedie se odehrávala jak ve skupinách tak při individuální intervenci. 

V denním programu byla pro logopedickou péči vyhrazena jedna hodina na skupinu. 

V ranních a odpoledních hodinách (9.00-10.00, 15.00-16.00), kdy neprobíhala 

skupinová logopedická terapie bylo moţné realizovat individuální logopedii, při níţ 

ovšem daný jedinec přišel o lekci jiného cvičení.  

Relaxace probíhala v podvečerních hodinách a účast ze strany rehabilitantů 

nebyla, po zkušenostech z předchozích pobytů, povaţována za povinnou. Zdůvodněním 

můţe být fakt, ţe ani na jednom pobytu nebylo zdůrazněno, ţe jsou všechny aktivity 

povinné. Dalším vysvětlením můţe být únava účastníků po celodenním cvičení a 

neschopnost relaxaci absolvovat.  

 

Večerní program   

Organizovaný program je součástí kaţdého večera rekondičního pobytu. Večerní 

programy jsou jedinou aktivitou pobytu, které nejsou pro jeho účastníky povinné. Je 
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totiţ nutné brát na vědomí zdravotní stav účastníků a náročnost proběhlého dne. Na RP 

se večery věnovaly těmto tématům: 

 - seznamovací večírek, videoprojekce z minulých rekondičních pobytů, besedy 

s lékařem – „PN a budoucnost její léčby“, „Farmakoterapie PN a její nové trendy“, 

„Péče o tělo v pokročilém věku“, táborák, písně, společenské hry (karty, aktivity, šachy, 

kvízy), rozlučkový maškarní večírek, vyhodnocení sportovních soutěţí 

 

Výlety 

 V Metodických pokynech Společnosti Parkinson (2008) jsou výlety do blízkého 

okolí místa pobytu zařazeny jako další forma terapie. Výlety se uskutečňují většinou 

uprostřed týdne, tudíţ ve středu. Odjíţdí se v době kolem oběda, přesná hodina odjezdu 

je závislá na vzdálenosti místa výletu a na jeho náročnosti.  

Výlety organizuje vedoucí pobytu. Můţe nabídnout několik moţností a účastníci 

si formou podpisů pod danou moţnost výlet vyberou, nebo se na základě návrhů vybere 

určité místo, kam účastníci pojedou. Na takovýto půldenní výlet by měli jet všichni 

klienti. Omlouvá se pouze náhle vzniklý nebo velmi těţký zdravotní stav některého 

z účastníků. V takovémto případě je nutné, aby jeden člen organizačního týmu zůstal 

s touto osobou v rekreačním zařízení.  

Moţnosti míst určených k výletům se zmenšují s opakováním rekondičních 

pobytů na jednom místě. Je ovšem nutno říci, ţe tyto výlety neslouţí jen k poznání 

nových míst, ale také k obohacení programu rekondičního pobytu a k odpočinutí si od 

(pro někoho) náročného denního programu. 

 

Sportovní soutěže 

Během rekondičních pobytů jsou uspořádány sportovní soutěţe. Organizují si je 

samotní účastníci a jejich jednotlivá kola probíhají ve volných chvílích dne. Jedná se 

např. o utkání ve stolním tenise, v ruských kuţelkách, v šipkách či v petanque. 

 V závěru pobytu byly tyto disciplíny vyhodnoceny a výherci obdrţeli diplomy a 

věcné ceny získané od sponzorů. 
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10. Logopedická terapie na rekondičních pobytech 

Při svém prvním kontaktu se Společností Parkinson, před nástupem na první 

rekondiční pobyt, jsem se pokoušela zjistit, zda existují materiály, z nichţ je moţné při 

přípravě na logopedickou terapii vycházet. Po konzultaci s tehdejším vedením 

Společnosti Parkinson, jsem se dozvěděla, ţe ţádné materiály k dispozici nejsou a to 

především z toho důvodu, ţe logopedická péče v rámci společnosti, především na 

rekondičních pobytech, je jejím členům poskytována teprve zhruba 3-4 roky.  

 

10.1  Logopedie v terapii osob s PN 

Od roku 2005 je logopedie součástí středečních rehabilitací organizovaných 

společností v Ţitné ul. Tyto pravidelné rehabilitace jsou otevřené pro všechny členy 

společnosti a jsou věnované rehabilitačnímu tělocviku (fyzioterapii) a logopedii. Kaţdá 

z těchto terapií trvá hodinu. Logopedie, ve formě komunikační terapie, následuje po 

rehabilitaci. Takto organizovaná terapie je velmi výhodná, jelikoţ jsou klienti jiţ 

dostatečně procvičeni a uvolněni pro úspěšnou logopedickou péči. Mimo jiné je tato 

organizace vhodně zvolená především po motivační stránce, jelikoţ je klientům hned po 

rehabilitačním cvičení nabízena logopedická terapie. I přesto je, nejspíš z důvodu 

neinformovanosti, účast na této logopedické terapii relativně malá. 

 

Tak jako součástí rekondičních pobytů skupinový rehabilitační tělocvik, jakoţto 

základ pobytu, získala si také logopedie, v podobě skupinové terapie, určité místo 

v programu rekondic. Jak je jiţ několikrát uvedeno výše, historie logopedické péče na 

rekondičních pobytech je velmi krátká a nutno dodat, ţe své pevné místo si zatím ještě 

musí vybudovat. Ve většině případů se jiţ na rekondičních pobytech logoped v rámci 

realizačního týmu objevuje, ale stále ne na všech. Je tedy úkolem logopedů, aby pevné 

místo pro logopedickou terapii vybudovali, a to nejen na rekondičních pobytech ale také 

v rámci komplexní péče o osobu s Parkinsonovou chorobou.  

 

Logopedická terapie na rekondičních pobytech probíhá od roku 2006, kdy paní 

Evţenie Benešová, klinická logopedka, absolvovala jeden z rekondičních pobytů se 
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svým manţelem, jeţ Parkinsonovou chorobou onemocněl. Při tomto rekondičním 

pobytu si uvědomila (jak sama uvádí) nutnost logopedické péče u takto postiţených 

osob a začala ji účastníkům pobytu poskytovat. Bliţší informace je moţné získat 

z článku p. Benešové, který je součástí jednoho z čísel časopisu Parkinson (20/2006). 

Od roku 2007 spolupracuje katedra speciální pedagogiky pedagogické fakulty 

Univerzity Karlovy se Společností Parkinson a podílí se na zajišťování odborného týmu 

spoluúčastí studentů logopedie pod supervizí logopedů. Studenti pracují nejen na pozici 

logopedů terapeutů, ale také jako andragogové na rekondiční pobyty.  

 

Logopedická terapie na rekondičních pobytech by mohla probíhat v obvyklých 

formách, které terapie nabízí. Jak formou individuální tak skupinovou. Individuální 

terapie se na rekondičních pobytech určených osobám s PN ovšem téměř neobjevuje 

a to především z časového uspořádání denního programu. Je ovšem moţné, aby logoped 

inicioval z vlastní vůle individuální terapie ve volnějších chvílích dne.  

Na jednom pobytu byla tato varianta zařazena – v moţnostech denního 

programu bylo moţné poskytnout individuální sezení maximálně dvěma klientům 

během dne. Coţ v součtu znamená, ţe se kaţdý účastník pobytu s logopedem při 

individuální terapii setkal pouze jednou a logoped neměl téměř ţádné osobní volno. Při 

čtrnáctidenním pobytu je takovéto poskytování terapie pro jediného logopeda velmi 

náročné.  

Při jediném individuálním kontaktu logopeda s klientem, čistě při terapii 

logopedické, šlo tedy o seznamovací terapii s logopedií tak, aby neznalý klient získal 

základní informace o moţnostech a průběhu logopedické terapie. Byla provedena velmi 

zběţná diagnostika klienta. Následná ukázka jednotlivých logopedických oblastí měla 

klientovi nastínit moţnosti preventivního či terapeutického působení. Klientům byl 

předán přehled případných cvičení pro práci doma po skončení RP. 

Ze zpětné vazby klientů bylo patrné, ţe by mnohým z klientů individuální 

terapie vyhovovala a rádi by ji do programu rekondičních pobytů zařadili. .Dle mého 

názoru není v moţnostech jednoho logopeda obsáhnout v rámci RP, ať jiţ jakkoli 

dlouhého, jak terapii skupinovou tak individuální. 
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10.2  Možnosti logopedické terapie na RP 

Krátká historie logopedické intervence na rekondičních pobytech s sebou přináší 

dosud přesně nestrukturovaný průběh jednotlivých terapií. Kaţdý logoped vychází 

z vlastních zkušeností a vytvoření určitého programu skupinové terapie, platného pro 

všechny rekondiční pobyty, nás - logopedy nejspíš teprve čeká. 

Moţností logopedického působení na RP je několik. Při mém prvním kontaktu 

se Společností Parkinson a při prvních přípravách na roli logopeda na rekondičním 

pobytu jsem nad několika moţnostmi uvaţovala. V rámci rekondičního pobytu a 

sestaveného denního programu by bylo moţné vyuţít tyto formy terapie: 

A. Propojení s jinou organizovanou skupinovou terapií 

B. Samostatně probíhající terapie 

 B1.-  kaţdodenní stejná cvičení - rehabilitační 

 B2.- program „P-P-Pes“ – edukačně stimulační program  

 

A. Propojení s jinou organizovanou skupinovou terapií  

Vezmeme-li v potaz dřívější chybění logopedie v rámci komplexní péče o osoby 

s Parkinsonovou chorobou, nabízí se moţnost vřazení logopedických cvičení do jiné 

probíhající terapie. V rámci fyzioterapie se tato cvičení vyuţívala. Fyzioterapeuti znali 

nutnost procvičování mimických svalů, dechových cvičení či cvičení artikulační a proto 

zapojovali tato cvičení do svých lekcí. Nejen při rehabilitačním tělocviku je moţné 

procvičovat oblasti řeči. Logopedická cvičení by se mohla objevovat například při 

cvičení v bazénu, při procházkách po okolí nebo při večerních společenských 

programem, třeba ve formě zpívání či jiných aktivitách. Všechny tyto aktivity prováděli 

dříve pouze fyzioterapeuti, kteří jsou součástí RP od jejich prvopočátku. S nástupem 

logopeda na rekondiční pobyty se tato jejich činnost mohla přesunout do logopedických 

terapií a fyzioterapeuti se tak mohli podrobněji věnovat ostatním oblastem zájmu. Je 

tedy moţné, uvést jako jednu z moţností právě zařazení logopedie do jiné terapie.  

Další variantou proč by bylo nutné zařadit logopedická cvičení do jiných 

skupinových aktivit je nedostatečná průbojnost logopeda – při mé první účasti na RP 

jsem se setkala s názorem, ţe není nutné, aby měla logopedie stejné časové a rozsahové 

dotace, jako např. rehabilitační tělocvik či cvičení v bazénu. Objevili se téţ nabídky, 
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aby se logoped účastnil práce fyzioterapeuta a v případě potřeby tak doplňoval jeho 

práci. Bylo nutné přesvědčit další členy realizačního týmu o nutnosti samostatných 

logopedických lekcí a to v rovnocenném rozsahu s ostatními probíhající aktivitami.  

Je tedy zřejmé, ţe moţnost propojení logopedie s jinou terapií nevychází pouze 

z historického faktu úplného chybění logopedické terapie v péči o osoby 

s neurodegenerativní onemocněním (Parkinsonova choroba), ale také z nedostatečné 

informovanosti jiných odborníků o důleţitosti a nezbytnosti logopedie v komplexní péči 

o osoby s tímto postiţením. 

 

B. Samostatně probíhající terapie 

Dostane-li logoped moţnost samostatně probíhajících lekcí logopedické terapie, 

coţ znamená, ţe je logopedii vyhrazen stejný čas a rozsah jako ostatním terapiím, je 

moţné zvolit dva různé postupy logopedické intervence. 

 

B1. – každodenní stejná cvičení - rehabilitační 

V rámci takto zvoleného průběhu skupinové logopedické terapie, by byla kaţdá 

lekce zaměřena obsahově stejně. Při kaţdé lekci by se logoped soustředil na všechny 

oblasti poruch řečové komunikace, tak jak jsou uvedeny v kap. 2.2.  

Takováto forma logopedické skupinové terapie je vyuţívána např. při 

pravidelných komunikačních terapiích organizovaných v Praze Společností Parkinson. 

Strukturu těchto lekcí vytvořila Bachurová a Blabolová.  

 

Takto připravený program logopedické intervence obsahuje cvičení všech 

symptomatologicky postiţených oblastí v jedné lekci:   

- uvolňovací cviky (hlava, krk) 

- stimulace motorických zón 

- procvičování hybnosti orofaciální oblasti 

- dechová cvičení 

- fonační cvičení 

- rytmizace 

- hlasité čtení 

- hra/relaxace 
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Takto zvolená forma skupinové terapie se při pravidelném opakování lekcí 

ukázala jako velmi dobře sestavená. Účastníci si na takovýto průběh lekcí zvykli a 

dopředu ví, co mohou od lekce očekávat. Přijde-li nový klient, coţ se v rámci těchto 

pořádaných terapií stává relativně často (skupina je kaţdý týden jinak sloţená), je 

náročnější ho do spádu terapie začlenit – je nutné mu při jeho většinou prvním kontaktu 

s logopedií vysvětlit z jakého důvodu se jednotlivé oblasti procvičují a dostatečně ho 

motivovat pro další účast. 

Skupinová terapie probíhající podle tohoto plánu řečové stimulace se během 

několikaletého konání pravidelné logopedické péče osvědčila. Pro potřeby rekondičních 

pobytů ale není nejvhodnější formou. Důvody k takovémuto tvrzení vycházejí 

z vlastních zkušeností, ale převedším z cílů logopedické terapie na rekondičních 

pobytech, které jsou uvedeny v další kapitole. 

 

B2.- program „P-P-Pes“ – edukačně stimulační program 

Poslední moţnou variantou formy probíhající skupinové logopedické terapie na 

rekondičních pobytech je právě program, jehoţ model se snaţí přiblíţit tato práce. 

Tento program byl vytvořen pro jedinečné potřeby rekondičních pobytů a byl jiţ 

několikrát v praxi vyzkoušen. Vychází z Modelu plánu řečové stimulace. 

Stanovíme-li si cíle logopedické terapie na rekondičních pobytech, které 

vycházejí z potřeb RP a z charakteristiky účastníků pobytu – cílové skupiny 

logopedické péče, je zřejmé, ţe by měl být program logopedické terapie vytvořen tak, 

aby všem výše uvedeným poţadavkům vyhovoval.  

Podrobně zpracovaný model programu skupinové logopedické péče na 

rekondičních pobytech je uveden v kap.11. 
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10.3  Cíle logopedické terapie  

Pro úspěšné vytvoření jakéhokoli programu terapie je nutné předem si stanovit 

cíle, které by měly být během vlastní terapie splněny. To samé platí také u logopedické 

terapie a stejně tak u logopedické terapie na rekondičních pobytech.  

Rekondiční pobyt je jedinečná forma komplexní péče o osoby s postiţením, 

v našem případě o osoby s Parkinsonovou chorobou. Jak uvádí metodické pokyny 

Společnosti Parkinson jsou rekondiční pobyty organizovány pro členy společnosti a 

případné doprovázející osoby.  

„Smyslem rekondičních pobytů je cíleným vedením zkušených instruktorů 

(rehabilitační tělocvik, logopedie) získat návyky pravidelného cvičení, nácvik pouţívání 

kompenzačních pomůcek a současně získávat nové sociální kontakty a přispět tak 

k alespoň částečné společenské neintegraci.“ (viz kap.3.2). 

„Dát pacientům moţnost na základě ucelené rehabilitace, najít si cestu do ţivota  

a naučit se jej řídit a ovládat. Tyto pobyty si kladou za cíl naučit rehabilitanty prvkům 

ucelené rehabilitace“ (viz kap.3.2). 

 

Kaţdý rekondiční pobyt má tedy svá specifika, potřeby a poţadavky, které je při 

stanovování cílů logopedické péče nutné zohlednit. Cíle, jeţ jsme si pro logopedickou 

terapii na rekondičních pobytech stanovili, vycházejí: 

- z cílů rekondičních pobytů (viz výše) 

- z charakteristiky cílové skupiny – účastníků RP 

- z denního programu – časové dispozice 

- z prostorových dispozic 

 

10.3.1 Cílová skupina 

Charakteristika cílové skupiny logopedické terapie na rekondičních pobytech 

vychází ze struktury účastníků sledovaných rekondičních pobytů a z pravidel 

uvedených v Metodických pokynech pro organizování rekondičních pobytů ve 

společnosti Parkinson. 
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Jde tedy v převáţném počtu o osoby, které:   

- mají diagnostikovou Parkinsonovu chorobu, dysartrii 

- jsou dospělého a seniorského věku 

- jsou nejčastěji poprvé na RP 

- se setkávají poprvé s komplexní péčí určené pro osoby s PN 

- často neznají přesnou symptomatologii svého onemocnění 

- znají pojem logopedie pouze ve spojení s dětským věkem 

 

Tato charakteristika vychází především z faktu, ţe jsou rekondiční pobyty 

určeny především pro ty účastníky, kteří jedou na pobyt poprvé či podruhé, či pro ty, 

kteří v daném roce na pobytu nebyli. U účastníků RP, kteří jsou na takovémto pobytu 

poprvé, je moţno předpokládat, ţe se s poskytovanými terapiemi (rehabilitační tělocvik, 

logopedie) setkávají poprvé. Jedním z nejdůleţitějších cílů terapie logopedické je tedy 

osvěta. Seznámení osob s Parkinsonovou chorobou a jejich doprovodů s logopedií, která 

je podstatnou součástí komplexní péče o jejich zdraví. Mnozí z účastníků rekondičních 

pobytů jsou překvapeni, ţe se logopedická péče týká také osob dospělého věku a je 

zaměřena také na osoby s jejich onemocněním. Znají termín logopedie pouze ve spojení 

s dětskou populací (mnozí na logopedii docházeli se svými dětmi). 

 S osvětovou činností souvisí činnost edukační. Mnozí z klientů logopedické 

péče nezná přesný soubor symptomů týkajících se jejich diagnózy. Především netuší o 

poruchách řečové oblasti a jejich postupnému nástupu.  Cílem edukace je tedy předloţit 

účastníkům RP přehled moţných řečových obtíţí, rozsah logopedické terapie, základní 

oblasti jejího zájmu a moţnosti náprav.  

Další cíle logopedické terapie jsou jiţ úzce spojeny s vlastní logopedickou 

terapií. Smyslem RP je získání návyků pravidelného cvičení a seznámení s moţnostmi 

cvičení. Účastníci jsou osoby dospělého věku, velmi často seniorského věku 

s diagnózou Parkinsonovy choroby, kterou ve většině případů doprovází porucha řeči, 

dysartrie. Další stanovené cíle souvisí právě s diagnózou řečové poruchy. Nejnutnějším 

postupem při terapii získané dysartrie je prevence této řečové poruchy, coţ je také další 

cíl logopedické terapie. Dalšími podstatnými součástmi terapie dysartrie je osvojení 

základních řečových dovedností, v neposlední řadě aktivizace jak řečové oblasti tak 

sociálních kontaktů a nastavení intenzivnosti tréninku. 



 95 

 

 

 Shrneme-li výše rozepsané cíle, stanovené na základě charakteristiky cílové 

skupiny, jejich přehled vypadá takto:  

 

Tab.č. 14, Cíle logopedické terapie na RP 

CÍLOVÁ SKUPINA CÍL 

První kontakt 

s logopedickou terapií 

OSVĚTA 

EDUKACE 

PREVENCE PRIMÁRNÍ 

Diagnóza 

- dysartrie 

PREVENCE SEKUNDÁRNÍ A TERCIÁLNÍ 

OSVOJENÍ ZÁKLADNÍCH DOVEDNOSTÍ 

AKTIVIZACE V ŘEČOVÉ OBLASTI 

INTENZIVNOST NÁCVIKU 

 

  

Pokud jsme si stanovili tyto cíle skupinové logopedické terapie, je nutné se jimi 

řídit při výběru formy skupinové terapie. Jejich rozdělení je uvedeno v kapitole 10.2, 

kde je uvedena logopedická terapie ve formě spojení s jinou probíhající terapií, ve 

formě opakujících se lekcí (rehabilitační forma) a ve formě programu edukačně 

stimulačního – program „P-P-Pes“. 

Na základě stanovených cílů, které vycházejí z potřeb cílové skupiny, by nebylo 

v souladu s těmito cíli, poskytovat logopedickou terapii ve formě prvních dvou 

uvedených terapií (A, B1). Program skupinové terapie – „P-P-Pes“ (B2) byl postaven na 

vymezených cílech a je tedy vhodnější variantou pro logopedii na rekondičních 

pobytech.  
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11. Program „P-P-Pes“ 

Program edukačně stimulační terapie při práci ve skupině osob s Parkinsonovou 

chorobou vznikl na základě potřeby vytvoření jakéhosi manuálu pro zjednodušení 

opakovaných příprav skupinové logopedické terapie na rekondičních pobytech. Je téţ 

hlavním prostředkem pro šetření přínosu logopedického programu pro osoby účastnící 

se rekondičních pobytů. Výchozím bodem tohoto programu byla nejen potřeba 

usnadnění si práce při přípravách logopedické terapie, ale především šlo o vytvoření 

programu „ušitého na míru“ rekondičním pobytům. 

Po několikaletých zkušenostech s rekondičními pobyty, jejich organizací, 

tvorbou denního plánu a vedením logopedických terapií, bylo moţné zjistit potřeby 

rekondičních pobytů a vytvořit tak soubor cílů logopedické terapie, které jsou odvislé 

právě od specifik rekondičních pobytů a charakteristiky cílové skupiny, tedy účastníků 

těchto pobytových akcí.  

Po shrnutí základních cílů (osvěta, edukace, prevence, osvojení základních 

dovedností, aktivizace v řečové oblasti a nastavení intenzivnosti tréninku – viz 

předchozí kapitola) je jasné, ţe vytvořený program musí být sestaven s určitou časovou 

dotací stanovenou specifickými podmínkami rekondičního pobytu. Z tohoto důvodu byl 

PROGRAM vytvářen na základě  priorit a cílů logopedické terapie na RP. 

 

 Vysvětlení názvu programu je velmi jednoduché. Pro-PARKI-Program 

edukačně stimulační naznačuje, ţe jde o program zaměřený na osoby s Parkinsonovou 

chorobou a cílem programu je edukační a stimulační působení. 

 

11.1  Struktura programu 

Logopedická terapie má v rámci rekondičního pobytu časovou dispozici jedné 

hodiny denně pro kaţdého klienta. Podle počtu účastníků pobytu jsou vytvořeny 

většinou 8-10ti členné skupiny, které jsou trvalé po celou dobu trvání pobytu. Kaţdá 

takováto skupina by tedy měla absolvovat minimálně jednu lekci logopedické terapie 

během dne. Podrobnější analýza časových dispozic logopedické terapie je uvedena 

v kap.11.1.1.  
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Hovoříme nyní o „základních“ lekcích logopedické terapie, v rámci RP jsou 

účastníkům nabídnuty také určité „doplňkové“ (nadstandardní) lekce spadající pod 

logopedickou terapii. Jde o moţnost podvečerní relaxace či ergoterapeutických sezení. 

O těchto doplňkových aktivitách se zmiňujeme v dalších kapitolách.  

 

Představovaná oblast skupinové terapie, vytvořený PROGRAM, je představován 

podle stejné struktury. Tato struktura byla stanovena právě na časových dispozicích 

terapie. Vezmeme-li v potaz, ţe pro kaţdého účastníka RP (mimo osoby doprovázející 

osobu s PN), klienta skupinové terapie, je stanovena jedna lekce logopedie denně, je 

nutno nastavit PROGRAM podle těchto dispozic.  

 

11.1.1 Časová dotace 

Podle délky trvání rekondičního pobytu je určen počet dní a lekcí logopedické 

terapie. O délky RP je nutno odečíst den příjezdu a den odjezdu a většinou také jeden 

den určený pro půldenní či celodenní výlet. V případech týdenních pobytů, jejichţ 

časová kapacita je velmi nízká, se logopedická terapie během celodenních výletů 

orientovala na večerní program, během kterého byla terapie zaměřena např. na 

grafomotorická cvičení či cvičení dechová. V případě čtrnáctidenních pobytů je nutno 

počítat s dalšími volnými dny z hlediska náročnosti celého pobytu. 

 

Tab.č. 15, Délka pobytu vs. počet lekcí 

Délka pobytu Počet lekcí terapie 

7denní 4-5 lekcí 

10denní 7-8 lekcí 

14denní 10-11 lekcí 

 

Jako nejvhodnější délka rekondičního pobytu se jak pro potřeby jednotlivých 

terapií tak pro potřeby účastníků pobytu ukázal pobyt desetidenní. Sedmidenní pobyty 

jsou pro vytvoření účinné terapie a její následné realizace velmi krátké a dotace lekcí, 

kterou takto dlouhé pobyty poskytují, neodpovídá cílům rekondičních pobytů ani cílům 

logopedické terapie. Naopak čtrnáctidenní pobyty jsou celkově příliš náročné. Účastníci 
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pobytu jsou příliš dlouho vystavováni organizovanému programu, který, ač se snaţí 

dělat opak, v jisté míře omezuje jejich svobodné rozhodování a potřebný volný čas. 

Také z pohledu realizačního týmu je organizace čtrnáctidenního pobytu velmi náročná. 

Z těchto důvodů je nutné zařazovat více volných dní, které ovšem narušují konstantnost 

průběhu rekondičního pobytu. Desetidenní pobyty jsou, dle mého názoru a zjištěných 

názorů účastníků pobytu, nejvhodnější formou rekondičního pobytu.  

Také Společnost Parkinson vidí nejspíš největší efekt v desetidenních pobytech, 

jelikoţ v roce 2010 uskutečnila pouze pobyty na 10 dní. Program P – P – Pes je moţné 

přizpůsobit (po určitých úpravách) také potřebám jinak dlouhých rekondičních pobytů. 

 

Kaţdá lekce skupinové logopedické terapie má v denním programu jednu lekci, 

která trvá v rozmezí od 45 – 60 minut. Tento čas je ovlivněn uspořádáním denního 

programu a návazností s dalšími probíhajícími terapiemi. Mezi jednotlivými terapiemi 

je většinou 15ti minutový prostor pro přechod na následující lekci. V případě 

rehabilitačního tělocviku v bazénu je nutné poskytnout klientům více času na přechod, 

převléknutí se apod., a proto je nutné omezit jiné předcházející či následující terapie. 

V rozmezí 45-60 minut je moţné obsáhnout základní podstatu a nezbytné části průběhu 

logopedické terapie.  

 

Na základě délky pobytu je jiţ moţné určit průběh skupinové terapie a začít 

s vytvářením přesně definované struktury tohoto programu.  

 

11.1. 2  Zaměření programu 

Program edukačně stimulační se zaměřuje detailně na jednotlivé narušené 

oblasti  řečového projevu u osob se získanou dysartrií. Jde o stěţejní oblasti zájmu 

kaţdé logopedické terapie zaměřené na tuto cílovou skupinu. Stanovené cíle RP a 

následně stanovené cíle logopedické terapie na RP vypovídají o nutnosti zaměření se na 

kaţdou oblast řečového projevu odděleně.  

Důvodem pro tento postup je fakt, ţe klienti v mnohých případech nebyli od 

svých lékařů či z jiných zdrojů informováni o moţnostech logopedické péče, o 

moţnostech postupného nástupu řečových obtíţí a uţ vůbec ne o postupech, kterými je 
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moţné tyto obtíţe oddálit či je ustálit. Při svém prvním absolvovaném rekondičním 

pobytu jsem při přípravě logopedické terapie postupovala dle manuálu Bachurové a 

Blabolové a takto strukturovaný model terapie se ukázal jako neefektivní pro klienty, 

kteří se  s logopedickou terapií setkávají poprvé. Model plánu řečové stimulace, jak ho 

uvádí Bachurová, Blabolová (viz Příloha 2.) se v jedné lekci zaměřuje na většinu 

postiţených oblastí řečového projevu. Tento model je aktivně uţíván při pravidelných 

setkáních, která probíhají kaţdý týden a pro takto organizovanou formu skupinové 

logopedické terapie se ukázal být velmi vhodným. 

  

 Bylo ovšem nutné pro účely RP  pokusit se tento model obměnit a zaměřit se 

zejména na oblast osvětovou a edukační. Byl tedy zvolen takový postup, který 

především seznamuje klienty logopedické terapie s jednotlivými oblastmi moţných 

řečových poruch, zaměřuje se na co moţná nejobsáhlejší (v mezích časových dispozic 

RP) představení moţných terapeutických cvičení a přináší tak kompletní přehled o 

postupech při reedukaci dané řečové poruchy – dysartrie.  

Základními oblastmi řečové stimulace, jichţ se program týká jsou: 

Schéma č. 7, Oblasti zájmu řečové stimulace 
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Ve výše uvedeném schématu je patrné, ţe oblastí zájmu logopedické terapie u 

osob se získanou dysartrií je relativně velké mnoţství. Pokud bychom poţadovali, aby 

byla kaţdá oblast zařazena do jednoho dne rekondičního pobytu, bylo by nutné 

organizovat pouze pobyty čtrnáctidenní, které se v předchozí analýze ukázaly jako ne 

příliš vhodné. Je tedy nutné, některé z oblastí propojit, aby bylo dosaţeno potřebných 

terapeutických lekcí. Propojení některých oblastí je nejen nutné z pohledu časového 

rozsahu RP, ale také z pohledu terapeutického. Například oblast svalové relaxace a 

uvolňování mimických svalů jsou ty oblasti, které je vhodné zařazovat do kaţdé lekce – 

ať uţ na její začátek či při jejím ukončení. 

 

Přehled použitých terapií na RP 

Pro postupné uvádění takto zvoleného programu do praxe, je vytvořen přehled 

tří zvolených skupinových terapií na rekondičních pobytech. První z uvedených je můj 

první absolvovaný RP, na němţ jsem při terapii pouţila  Model plánu řečové stimulace 

(Bachurová, Blabolová), další dva ukazují postupné vytváření strukturovaného 

programu edukačně stimulačního. 

Tab.č. 16, Srovnání logopedické terapie tří RP 

DEN RP 1. – 7dní RP 2. – 14denní RP 3. – 10denní 

1. 

M
o
d
el

 
p
lá

n
u
 

ře
čo

v
é 

st
im

u
la

ce
 

(B
ac

h
u

ro
v

á,
 B

la
b

o
lo

v
á)

 

Seznámení,  

technika správného sezení 

Seznámení, představení 

logopedické terapie, technika 

správného sezení 

2. Svalová relaxace,  

uvolnění mimických svalů  

Svalová relaxace, masáţe 

uvolnění mimických svalů 

3. Motorika mluvidel, artikulace Dechová a fonační cvičení 

4. Dechová cvičení Orofaciální stimulace, 

artikulace,  

5. Fonační cvičení Hlasité čtení, hlasitost řeči 

6. - Hlasité čtení, kognitivní cvičení Jemná motorika, grafomotorika 

7. - Grafomotorika, jemná motorika Rytmizace 

8. - Rytmizace Oblast polykání; Shrnutí práce 

9. - Polykání (moţnosti předcházení 

problémům),  Shrnutí práce 

- 
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11. 2 Struktura lekce 

Kaţdá vytvořená lekce se skládá ze struktury, která podchycuje podstatu 

programu edukačně stimulačního. Výchozí struktura lekce skupinové terapie je 

následující: 

1. úvod 

2. hlavní část 

3. závěr 

 

Na tomto přehledu struktury lekcí terapie je moţné postavit více rozvinutou 

strukturu, která se stala základem pro vytvoření jednotlivých lekcí programu: 

 

Tab.č. 17, Základní struktura lekcí logopedické terapie 

Výchozí struktura Základní struktura 

Úvod 

Úvodní kolečko – navození atmosféry 

Seznámení s hlavním tématem lekce 

Seznámení s pojmem – osvojení terminologie 

Hlavní část 
Odůvodnění podstaty daného nácviku (vhodná motivace) 

Nácvik základních dovedností 

Závěr 

Praktické vyuţití získaných dovedností  

Aktivita  

Souhrn proběhlé lekce 

 

Kaţdá z částí základní struktury jednotlivých logopedických terapií má své 

opodstatnění a neměla by v rámci připravované lekce chybět. Také jejich posloupnost je 

v průběhu jedné lekce vytvořena tak, aby vyhovovala potřebám lekce.  

 

„Úvodní kolečko – navození atmosféry“  

Při včlenění „úvodního kolečka“ do skupinové logopedické terapie jsem 

vycházela ze zkušeností získaných v kurzu Dramatické výchovy. Při kaţdé hodině 

ovlivněné dramatickou výchovou, v jakémkoli věku, se vţdy tímto kolečkem v úvodu 

lekce začíná. Tato forma úvodu pomáhá navodit příjemnou atmosféru, která je pro 
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konání jakékoli aktivity velmi podstatná. Kaţdý účastník terapie přichází s odlišnou 

náladou, s různými myšlenkami či postojem k následujícím aktivitám. Díky takto 

zvolenému začátku se nám (terapeutům) podaří alespoň v určité míře propojit myšlenky 

všech přítomných, navodit podobnou náladu a docílit pokud moţno příjemné atmosféry.   

Úvodní kolečko můţeme zařadit ve formě otázky, na kterou kaţdý z účastníků 

odpovídá celou větou, jedním výstiţným slovem, výrazem ve tváří, hlasovým či 

pohybovým vyjádřením. Ideální volba otázky je taková, aby předpovídala téma 

probíhané lekce. Jinou moţností můţe být například kresba na dané téma. 

 

„Seznámení s hlavním tématem lekce“ 

Před začátkem hlavní části lekce je nezbytné seznámit klienty s průběhem lekce 

a s tím, co bude hlavním tématem lekce daného dne. Především u klientů dospělého a 

seniorského věku je důleţité uvést je do dění a připravit je téměř na vše, co se během 

lekce bude odehrávat. U klientů v této věkové kategorii je právě tato část základní 

struktury skupinové terapie jedna z nejdůleţitějších. Také se uvolní někdy napjatá 

atmosféra vznikající očekáváním z nadcházející terapie. 

 

„Seznámení s pojmem – osvojení terminologie“ 

Jak jiţ bylo v práci uvedeno, mnozí z účastníků rekondičních pobytů nejsou do 

doby příjezdu na RP dostatečně obeznámeni s diagnózou jejich onemocnění a se 

symptomy Parkinsonovy choroby. S tím souvisí také obtíţe s porozuměním odborné 

terminologii, s níţ se pacienti s takto závaţným onemocněním velmi často setkávají. 

Pro úspěšnou terapii je tedy potřebné seznámit klienty nejen s přesnými projevy 

choroby, ale téţ objasnit odborné termíny, se kterými se během terapií či jiných aktivit 

mohou setkat.  

Na rekondičních pobytech se všichni terapeuti snaţí přiblíţit co nejvíce svým 

klientům oblast svého zájmu, coţ  samozřejmě obnáší popisování probíhající terapie v 

„laickém“ jazyce srozumitelném všem. Během fyzioterapeutických aktivit (rehabilitační 

tělocvik, cvičení v bazénu) není obtíţné, vyhnout se odborné terminologii, jelikoţ se 

mnoho z názvosloví jiţ dostalo do obecného povědomí či si získalo české ekvivalenty. I 

přesto je vhodné seznámit klienty terapie s odborným názvoslovím pro další potřeby.   
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 V rámci logopedické terapie je situace o něco sloţitější. Mnohé z termínů 

nemají přesné české alternativy, a které ekvivalenty mají, těm smysl z názvu nevyplývá. 

Je proto nutné se logopedické terminologii věnovat alespoň v krátkosti na začátku lekcí. 

Jedná se o terminologii spojenou s jednotlivými oblastmi řečové stimulace a s dalšími 

nutnými okruhy. Nejde pouze o odborné termíny, ale také názvy postupů, částí 

orofaciální oblasti apod.   

Jak je tedy moţné klientům z cílové skupiny přiblíţit jednotlivé pojmy? Jednou 

z moţností je zeptat se přímo osob účastnících se terapie, zda mají povědomí o 

významu daného termínu. Skupina je sloţena z lidí s různými znalostmi či oblastí 

povolání. Mohou tedy dojít k vysvětlení pojmu zcela sami. 

I přesto je ovšem na místě, vysvětlit důleţité pojmy oblastí logopedické 

stimulace. Následující tabulka uvádí seznam pojmů, které by při seznamování skupiny 

s odbornou terminologií neměly být opomenuty. 

 

Tab.č. 18, Slovníček pojmů 

Oblast stimulace Slovníček pojmů 

Svalová relaxace autogenní trénink, progresivní relaxace 

Uvolnění mimických svalů spasmus, spasticita, kruhová automasáž 

Motorika orofaciální oblasti koordinace mluvidel, pohyby, grimasy, sekvence 

Artikulace dysartrie, výslovnost, postavení mluvidel 

Dechová cvičení respirace, typy dýchání, výdechový proud  

Fonace fonetika, síla fonace, délka fonace 

Hlasité čtení síla hlasu, srozumitelnost 

Rytmizace iterace, navození tempa řeči 

Prozódie melodie, intonace 

Grafomotorika, Jemná motorika psychomotorika, ergonomie psaní, drobné sval. skupiny 

Kognitivní cvičení paměť, percepce, časoprostorová orientace, demence 

Terapie polykání (dysfagie) salivace, fáze polykání,kompenzační strategie 

 

 Tabulka shrnuje některé z pojmů, které je klientům nutné přiblíţit. Důleţité je, 

aby došlo k vysvětlení výrazů v obou sloupcích tabulky.  
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„Odůvodnění podstaty daného nácviku (vhodná motivace)“ 

Osvojení si alespoň základního termínu, jehoţ se bude daná terapie týkat, je 

nepostradatelnou součástí motivace klientů. U sledované klientely dospělého a 

seniorského věku nejde pouze o vhodně nastavenou motivací a získání tak „elánu“ do 

práce, jako to bývá u mladších klientů. Nejdůleţitějším aspektem motivace v dospělém 

věku je dostatečné vysvětlení důvodu, proč se právě této oblasti věnujeme a co by nám 

takto zvolená lekce měla přinést. Klientům je nutné prezentovat přesné postupy, které 

by měly směřovat k prevenci, ustálení či zlepšení srozumitelnosti řeči a význam 

jednotlivých podpůrných cvičení. Je nezbytné objasnit jim význam dlouhodobé a 

pravidelné terapie. 

Kromě slovní motivace ze strany logopeda je moţné vyuţít jedné z forem 

dramatizace, a to scénky. Můţeme si ve dvojicích připravit scénky na téma: „Jak mi 

nebylo rozumět“ (či jinak formulované téma na podobnou situaci ze ţivota osoby s PN). 

Po krátké přípravě, s níţ souvisí rozhovor dvojice na toto téma, a po krátkých scénkách, 

je moţné vzniklé ţivotní situace rozebrat a na těchto příkladech ukázat, ţe jsou poruchy 

řeči nedílnou součástí Parkinsonovy choroby a připravit si tak prostor pro motivaci. 

 

„Nácvik základních dovedností“ 

Jde o podstatu celé skupinové terapie. Během této hlavní části by měli být klienti 

seznámeni s moţnostmi procvičování deficitů v dané oblasti a samozřejmě sami si tato 

cvičení vyzkoušet.  

Před začátkem kaţdé hlavní části je nutné ukázat (později připomínat) techniku 

správného sezení a správné drţení těla při řečové terapii. Jedním z projevů PN jsou 

posturální poruchy (chybné drţení těla), proto je nutné fixovat u osob s tímto 

postiţením správnou výchozí pozici při terapii – drţení těla, hlava v ose, správné 

sezení, včetně vhodně zvoleného místa k sezení. Nejvhodnější je běţný typ ţidle, méně 

vhodnými pak hluboká křesla, nízké lavičky apod. 

Při popisu základního úkonu/cviku je pro vytvoření podrobné charakteristiky 

daného výkonu nutné dodrţet postup. Jde o ucelené představení cviku:  
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Tab.č. 19, Charakteristika cviku 

Charakteristika cviku 

↓ 

↓ 

↓ 

Popis 

Ukázka 

Průběh 

Kontrola 

Nároky 

Chyby 

Využití v praxi 

 

Postup popisu, ukázky a průběhu cviku je zřejmý. Klienti postupují dle 

instrukcí logopeda. 

Velmi nezbytná je kontrola prováděného cviku ze strany logopeda, ale 

především sebekontrola osoby, která cvik provádí. Nejjednodušší kontrolou je např. 

zrcadlo, dále pohmat či sluchová kontrola v případě dechových a fonačních cvičení. 

Aby byla kontrola správná, je potřebné znát správný průběh cviku.  

Nároky cviku nám udávají, preciznost provádění cviku, potřebu opakování 

cviku (kolikrát cvik opakovat), jak dlouho ho provádět, opakování během dne. Důleţité 

je upozornit, ţe na počátku terapie není vhodné provádět cvik kdekoli (v autě, na 

procházce), myslíme tím bez zpětné kontroly. Je dobré stanovit si určitou dobu 

v denním programu, kdy budeme cvičit a místo kde bude cvičení probíhat a mít 

k dispozici zrcadlo či jiné kontrolní pomůcky (hodiny, metronom,…). S přibývajícími 

zkušenostmi ve cvičení je moţné rozšířit okruh „kde“ cvičit. 

Během provádění cviku se mohou objevit chyby, které se mohou velmi rychle 

zafixovat a docházelo by tak k negativním výsledkům terapie. Také na moţnosti chyb, 

ať jiţ v provádění cviku, chybném postavení těla, počtu opakování, délky trvání či 

místa, kde k terapii dochází, je nutné klienty upozornit.  

Posledním úkonem v charakteristice prováděného cviku je podání návodu či 

inspirace, jak pouţívat cvik v praxi – doma po příjezdu z rekondičního pobytu. Většina 

návodů jiţ byla řečena v nárocích cviku. Je důleţité propojit kaţdé cvičení s reţimem 
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kaţdodenních aktivit tak, aby byl dostatečný prostor na cvičení a přitom nedocházelo 

k markantnímu sniţování ţivotního komfortu cvičící osoby.  

Při přípravě hlavní části jsou vyuţívány běţně uţívané postupy při terapii 

s jedinci se získanou dysartrií. Není mnoho materiálů, z nichţ máme moţnost při 

přípravách čerpat. Často je nutné hledat v cizojazyčné literatuře, či si upravit 

terapeutické postupy určené pro jiné typy postiţení (dechová cvičení z jógy či 

fyzioterapie, materiály vhodné pro artikulační cvičení či hlasité čtení z běţné beletrie, 

poezie či z oboru dramatické výchovy či grafomotorická cvičení a cvičení jemné 

motoriky upravit z materiálů určených dětem).  

I zde je nutná kreativita a tvůrčí talent kaţdého logopeda. 

 

„Praktické využití získaných dovedností“  

 Aby se probraná oblast alespoň v minimální míře zafixovala a dále ještě 

procvičila, je vhodné zařadit praktické zpracování předešlého odborného vysvětlování. 

Jde jiţ o určitou formu odreagování se od náročného cvičení a seznámení s dalšími 

moţnostmi, jak procvičovanou oblast ještě více uvést do praxe. Je velmi mnoho 

moţností, jakou aktivitu zařadit. Je ovšem nutné, aby šlo o vtipnou a jiţ odpočinkovou 

formu cvičení. Můţeme zvolit různá komunikační cvičení ve dvojicích či v menších 

skupinkách, čtení zajímavého textu na dechovou výdrţ či zpívání na sebe navazujících 

písní. Během několika málo měsíců či let si logoped vytvoří zásobník nápadů a 

inspirací, které můţe skupinové logopedie vyuţít. 

Jednou z moţností, jak uvést do praxe probíranou hlavní část je aktivita 

„Vysvětli pojem sám“. Úkolem této aktivity je vysvětlit partnerovi ve dvojici a popsat 

dle návodu charakteristiky cviku jeden logopedem zadaný cvik. Můţeme pracovat v celé 

skupině nebo jen ve dvojicích. Vhodnější je vyuţít práce ve dvojicích, která ve své 

podstatě supluje partnerský vztah a komunikaci v rodinném prostředí. Tuto aktivitu je 

vhodné zařadit přímo po hlavní části daného dne, nebo jako opakovací cvičení po 

několika dnech proběhlých. Nabízí se téţ moţnost zadat tuto činnost jako „domácí 

úkol“.  
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„Aktivita“  

Ke konci kaţdé lekce skupinové terapie zařazuji další nenáročnou, ovšem pokud 

moţno záţivnou aktivitu, která odlehčí náročnost proběhlé terapie a uvolní klienty. 

Většinou jde o typ aktivity, jeţ nesouvisí s tématem terapie.  

Velmi často jsou vyuţívána různá kognitivní cvičení (cvičení zrakové a sluchové 

percepce a paměti). Jejich zařazení do celého průběhu rekondičního pobytu je u osob 

námi sledované věkové kategorie a typu postiţení na místě - vzhledem k moţnosti 

sekundárně vzniklé demence. 

Jde o část lekce zaměřenou na kognitivně komunikační obohacování klienta. 

Soubor moţností, které jsou vyuţívány, je rozsáhlý: 

 -     grafomotorická cvičení  

- zraková percepce 

- sluchová percepce 

- myšlení 

- rozvoj paměti a pozornosti 

- orientace v čase a prostoru 

- čtenářské dovednosti 

- ergoterapeutické techniky 

 

Vedle uvedeného souboru kognitivních cvičení se mohou objevit také náměty 

z ergoterapie, která dosud na rekondičních pobytech jako ucelená a jasně definovaná 

terapie chybí. Další moţností je zařazení prvků relaxace na konci lekce, ta je ovšem 

v rámci rekondičních pobytů samostatná, není tedy nezbytné ji zařazovat do 

logopedické terapie. Ergoterapie a relaxace jsou oblasti, které je moţno uvést jako 

nadstandardní. Relaxace se jiţ do denního programu rekondičních pobytů dostala – není 

tedy nutné ji v rámci logopedické terapie zařazovat do kaţdé lekce. Ergoterapie byla 

většinou vřazována do rehabilitačního tělocviku či právě do aktivit v rámci logopedie. 

Na jednom z posledních rekondičních pobytů se nám podařilo experimentálně zařadit 

ergoterapeutická cvičení do denního programu. Šlo o velmi příjemné zpestření jiţ 

zaběhlých denních aktivit, i přestoţe účast nebyla hojná. Důvodem nízké účasti je 

nejspíš nedůvěra účastníků k novinkám. Budeme se ale právě proto snaţit, aby se také 

ergoterapie stala nedílnou součástí rekondičních pobytů. 



 108 

 

„Souhrn proběhlé lekce“ 

Zopakováním jednotlivých aktivit, které byly součástí lekce, si klienti utříbí 

získané informace a ještě jednou si v mysli zopakují to, co před chvílí cvičili a proţili. 

Je moţné darovat klientům nakopírované materiály s ukázkami moţných cvičení, 

s texty k procvičování či jinými formami, jak cvičit také po příjezdu domů 

z rekondičního pobytu.  

Všechny předávané materiály k domácímu vyuţití mají své přednosti a omezení. 

Díky moţnosti odvést si část terapie s sebou domů, má klient moţnost procvičovat 

jednotlivé úkony podle návodu v domácím prostředí. Je ovšem nezbytné, aby byly tyto 

materiály hned při předávání dostatečně vysvětleny a aby toto vysvětlení, či přesný 

návod k pouţití byl popsán také přímo na těchto podkladech. Návodem k pouţití je 

myšlen popis cviku, jeho opakování či trvání, správná poloha sedu či nezbytné 

pomůcky. Takovýto předávaný materiál by měl obsahovat vše, co jiţ výše bylo uvedeno 

k charakteristice cviků. 

 

Logoped - terapeut 

Ačkoli můţe být logoped dokonale připraven na terapii a mít vytvořenou 

podrobnou přípravu, která mu má být oporou při práci se skupinou, je vţdy nutné 

tolerovat aktuální stav (fyzický i psychický) klientů terapie. Náročnost rekondičních 

pobytů se vţdy odrazí na účastnících, kteří ve většině případů nejsou během roku zvyklí 

takto aktivně fungovat, a náhlá intenzivní práce na sobě samém je pro ně vţdy náročná. 

Logoped musí být, ostatně jako při jiných formách logopedické terapie, kreativní a měl 

by vhodně přistupovat právě k aktuálnímu stavu klientů. Můţe tedy nastat situace, kdy 

není moţné dodrţet přípravu a lekce se musí ubírat jiným směrem. Je moţné se k této 

lekci vrátit jindy, někdy je nutné ji propojit s lekcí následující či úplně zrušit onu lekci 

či lekci s jinou tématikou. I toto patří do specifik rekondičních pobytů.  

Někteří z účastníků rekondičních pobytů mají s sebou doprovázející osoby, 

můţe jí být partner, děti či pouze přítel/přítelkyně. Je vhodné, aby se i tyto osoby 

účastnily všech organizovaných terapií. V podmínkách Společnosti Parkinson týkajících 

se rekondičních pobytů je uvedeno, ţe jsou všichni účastníci povinni docházet na 

všechny pořádané aktivity – coţ platí také pro doprovod.  
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Také pro logopedickou terapii je dobré, aby se partner/partnerka osoby 

s Parkinsonovou chorobou účastnili jednotlivých aktivit. Přináší jim to moţnost získat 

další informace, jak se svým partnerem pracovat a jak ho aktivně podněcovat. Velmi 

často dávají právě tyto osoby logopedovi zpětnou vazbu o průběhu lekce, nabízejí další 

moţnosti práce, se kterými se při péči o svou blízkou osobu setkaly a mohou fungovat 

téţ jako jakýsi asistent při skupinové terapii. 

 

Logoped, který se účastní rekondičního pobytu je na svou práci zcela sám. 

Nemá k dispozici ţádného asistenta či dalšího logopeda, se kterým by mohl 

spolupracovat. Vezmeme-li si situaci jednoho proběhlého rekondičního pobytu, na 

němţ byly z účastníků vytvořeny 4 skupiny po 12 lidech, a kaţdá skupina měla jednu 

hodinu logopedické terapie denně, bylo velmi náročné pro jediného logopeda zvládnout 

14ti denní pobyt. Není dosud ovšem ve finančních moţnostech Společnosti Parkinson, 

aby zaplatila více logopedů na jeden rekondiční pobyt.  

V takových případech je velmi vítaná přítomnost partnera osoby 

s Parkinsonovou chorobou, který je ochoten a schopen s logopedem spolupracovat při 

terapiích a působit do jakési míry jakoţto asistent.  

 

11.3  Plán „P - P - Pes“ 

Shrneme-li všechny výše uvedené poznatky týkající se skupinové logopedické 

terapie organizované na rekondičních pobytech, můţeme vytvořit souhrnný plán, podle 

kterého by bylo moţné připravit se na logopedickou terapii.  

Tento plán je výsledkem potřeby vytvoření logopedické programu pro 

uskutečnění stanoveného cíle rigorózní práce. Program by měl slouţit jako opěrný 

materiál pro logopedy, kteří se na rekondiční pobyt určený pro osoby s Parkinsonovou 

chorobou chystají poprvé a následně také jako přehled pro logopedy, kteří se jiţ RP 

účastnili. V obou případech je moţné vyuţít plán „P – P - Pes“ programu při 

přípravách na skupinovou logopedickou terapii.  
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Tab. č. 19, Plán P-P-Pes 

"P-P-Pes" 

skupinová logopedická terapie 

DÉLKA  10denní rekondiční pobyt = 7 LEKCÍ 

CÍL  EDUKACE, STIMULACE, OSVOJENÍ ZÁKLADNÍCH DOVEDNOSTÍ 

LEKCE STĚŽEJNÍ OBLAST POMŮCKY, MATERIÁLY 

1. LEKCE 

Seznámení, úvod do logopedické 

terapie, technika správného sezení, 

svalová relaxace, uvolnění mimických 

svalů 

cedulky se jménem, papíry, psací 
potřeby, relaxační hudba 

2. LEKCE 
dechová cvičení, fonační cvičení, 

prozódie řeči 

peříčka, brčka, kelímky, voda, seznam 
písní, texty pro čtení na výdrž;           

Motivační prvky při práci se seniory-Klevetová 
(dechová cvičení,s.132-135) 

3. LEKCE orofaciální stimulace, artikulace 
zrcadlo, špátle, podpůrný obrazový 

materiál, texty (jazykolamy) 

4. LEKCE rytmizace kratší texty, říkadla, básně 

5. LEKCE hlasité čtení, hlasitá řeč texty - ukázky z beletrie, věty 

6. LEKCE terapie polykání tekutá, pevná strava 

7. LEKCE 
grafomotorika, jemná motorika 

shrnutí terapie 

papír, psací potřeby (trojhranný 
program), kolíčky, párátka, sirky, 

provázek 

Použitelné 
materiály 

Dysartrický profil-Roubíčková, Hedánek; soubor izotonických cviků-Keith a 
Thomas; stimulační techniky-Bobath, Castillo Morales, Kabat; Psychohry-
Bakalář; Metodika dramatické výchovy-Machková; Slovní patlavost-Dvořák; 
Motivační prvky při práci se seniory-Klevetová, Grafomotorická cvičení 

Další 
pomůcky 

BRÝLE, psací potřeby, kapesníky, ubrousky, předměty pro aktivity, CD-
relax.hudba, jiný poslech, materiály na zrak.percepci, společenské hry (Česko, 
pexeso), puzzle; zpěvníky 
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12. Přínos programu P – P – Pes  

 Cílem této rigorózní práce je zjištění přínosu logopedické skupinové terapie na 

rekondičních pobytech určených pro osoby s Parkinsonovou chorobou. Předpokladem 

pro šetření bylo vytvoření takového programu logopedické terapie, který by vyhovoval 

potřebám rekondičních pobytů i skupině osob, které se pobytů účastní. Jak jiţ bylo 

několikrát v této práci uvedeno, ucelený program skupinové logopedické terapie 

zaměřené na osoby s tímto neurodegenerativní onemocněním, není dosud v České 

republice k dispozici.  

 Předpoklad pro uskutečnění stanoveného cíle, čímţ je vytvoření logopedického 

programu ( program P – P – Pes), byl uskutečněn a je podrobně popsán v předchozí 

kapitole č. 11.  

 

12. 1. Dotazníkové šetření 

 Empirické šetření ke zjištění stanoveného cíle bylo provedeno dotazníkovou 

metodou. Tento dotazník byl vytvořen za předpokladu znalosti daného vytvořeného 

programu a navazuje na proběhlou logopedickou terapie na rekondičním pobytu. 

 Pro kvalitní výsledek muselo šetření splňovat určité předpoklady. Kromě pečlivě 

připraveného dotazníku musela být také jasně stanovena charakteristika sledovaného 

souboru respondentů. Následovalo vyhodnocení dotazníkového šetření a v konečné fázi 

bylo nutné podrobně sumarizovat získané výsledky a stanovit závěry šetření.   

 

12. 1. 1. Dotazník 

Vytvořený dotazník (viz. příloha č. 4) byl strukturován do tří základních rovin.  

První rovina obsahovala základní zjišťovací otázky, které měly slouţit 

k přesnému popisu sledovaného souboru. Zvolené otázky měly přinést informace o 

sloţení sledovaného souboru respondentů a o počtu absolvovaných rekondičních pobytů 

vzhledem k věku  a délce diagnostikované PN jednotlivých respondentů.  

 Druhá rovina otázek záznamového archu (dotazníku) směřovala k hodnocení 

průběhu jednotlivých lekcí logopedické terapie. Klienti logopedické terapie 

(respondenti šetření) měli na základě předloţené legendy ohodnotit průběh jednotlivých 
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lekcí po jejich těsném dokončení do uvedené tabulky. Hodnocení se týkalo především 

získání nových informací z oblasti logopedie, naplnění hlavního tématu jednotlivých 

lekcí a jejich průběhu. Hodnocení bylo pro jednoduchost vyplňování zvoleno formou tří 

jednoduchých znaků: +, +, -.  

 Poslední třetí rovinu otázek tvořily otázky směřující ke zjištění celkového 

přínosu logopedické terapie uspořádané podle vytvořeného programu P – P – Pes. Tuto 

poslední část dotazníku tvořilo osm otázek. Na základě zdravotních obtíţí spojených 

s diagnózou respondentů byla zvolena opět poměrně jednoduchá forma odpovědí. 

Dotazovaní klienti logopedické terapie měli k dispozici číselnou řadu 1 – 5, v níţ měli 

dle legendy zvolit hodnotu svých odpovědí. Poslední otázka této části směřuje 

k hodnocení důleţitosti jednotlivých oblastí logopedické terapie pro samotného klienta 

terapie.  

 I přestoţe byl dotazník sestaven na základě znalostí o moţnostech a 

schopnostech respondentů (obtíţe vzniklé diagnózou Parkinsonovy choroby – třes, 

sníţená schopnost psaní, popř. nastupují demence), u několika vyplněných dotazníků 

bylo znatelné nedostatečné pochopení zadání, coţ vedlo k jejich chybnému vyplnění. 

Bylo tedy nutné k těmto chybám přihlíţet, aby bylo moţné dotazníky pouţít.   

 I přes tyto snahy, bylo nutné některé dotazníky ze šetření vyřadit. Ze 42 

distribuovaných dotazníků je tedy moţné pouţít dotazníky od 36 respondentů. 

 

12. 1. 2. Charakteristika sledovaného souboru 

 Charakteristika souboru respondentů vyplývá jak z charakteristiky umístění 

respondentů, tak z dotazníkového šetření. Všichni respondenti byli účastníci 

rekondičního pobytu organizovaného Společností Parkinson, o. s. Do šetření byli 

vřazeni pouze osoby, u nichž byla diagnostikována Parkinsonova choroba, případný 

doprovod nebyl do tohoto šetření zařazen. Důvodem pro tuto volbu byl fakt, ţe se ve 

většině případů doprovody neúčastnily logopedické terapie, i přestoţe jim byla tato 

moţnost na začátku pobytu nabídnuta, ne-li doporučena. Dalším předpokladem pro 

zařazení respondenta do výzkumné skupiny byla jeho vlastní zkušenost 

s předkládaným programem. 

 Soubor respondentů je moţné charakterizovat na základě dotazníkového šetření, 

a to vyhodnocením otázek z první části dotazníku. 
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Z dotazníkového šetření vyplývá, ţe se sledovaného rekondičního pobytu 

účastnilo více muţů neţli ţen. Tento údaj souhlasí s údajem uvedeným na v kapitole 8. 

(s. 67), ţe Parkinsonovou chorobou je postiţeno více muţů neţ ţen.  

Věkový průměr respondentů je 62 let. Zajímavé jsou uvedené údaje nejmladšího 

a nejstaršího účastníka pobytu, mezi kterými je více neţ 30tiletý rozdíl. I přesto jsou tito 

lidé schopni trávit spolu několik dní a bez problémů spolu kooperovat.  

Parametr vzdělání nijak nesouvisí s diagnózou Parkinsonovy choroby, je pouze 

obrazem různorodosti sloţení účastníků pobytu. 

Tab. č. 20, Sloţení sledovaného souboru 

Pohlaví 
ženy 16 

muži 20 

      

Věk Ø 62 let 
nejmladší - 52 let 

nejstarší - 83 let 

      

Vzdělání  
středoškolské  

vyučení - 14 

s maturitou - 12 

vysokoškolské 10 

 

 

12. 1. 3. Výsledné hodnoty šetření 

 Cílem dotazníkového šetření bylo získat informace o přínosu logopedického 

programu na rekondičních pobytech. Tyto pobyty byly organizovány Společností 

Parkinson a jsou určeny osobám s Parkinsonovou chorobou. 

 Jak je jiţ výše uvedeno, byl vytvořen dotazník, který obsahoval tři pomyslné 

roviny otázek, jeţ směřují k získání potřebných hodnot.  

  

1. První rovina otázek je čistě zjišťovací – část výsledných hodnot je uvedena 

v předchozí kapitole a týká se základní charakteristiky respondentů. Další část této první 

roviny směřuje k jiţ absolvovaným rekondičním pobytům a zkušenostem 

s logopedickou terapií. 

Velmi zajímavé výsledky nám podávají otázky 4. – 7. Výsledné hodnoty, které 

jsou uvedené v následující tabulce č. 21, udávají, ţe 1/3 respondentů je na rekondičním 

pobytu poprvé či podruhé – tuto třetinu respondentů jsme zařadili do společné sekce. 
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Opakovaně (3  a více pobytů) se rekondičních pobytů účastnilo 2/3 dotazovaných. 

Tento fakt poukazuje na oblíbenost a odůvodněnost rekondičních pobytů, jelikoţ se 

klienti rádi vrací. Dalším faktem je ten, ţe stále přibývají noví členové Společnosti 

Parkinson, kteří vyuţívají moţnosti rekondičních pobytů.  

Otázka délky diagnózy Parkinsonovy choroby nám naznačuje, ţe i přestoţe mají 

osoby s PN tuto chorobu diagnostikovanou stejně dlouho, jsou jinak informováni o 

moţnostech vyuţití rekondičních pobytů či logopedické terapie. Jednou z moţností, jak 

tento fakt vysvětlit, je rozličnost regionů, z nichţ respondenti pochází. Délka diagnózy 

byla rozdělena podle četnosti absolvovaných pobytů. 

Tab. č. 21, Četnost pobytů a délka diagnózy 

Respondenti Četnost pobytů Délka diagnózy PN 

12 (1/3) 1 – 2 pobyty (= poprvé) 2 – 8 let 

24 (2/3) 3 a více pobytů (opakovaně) 5 – 28 let 

 

 

Logopedie se na rekondičních pobytech objevuje teprve 4 roky. Po celou tuto 

dobu se snaţíme o její osvětu a posilování její pozice v komplexní rehabilitační péči 

osob s PN. Výsledky odpovědí nám potvrzují, ţe většina respondentů se s logopedií 

setkalo poprvé na rekondičních pobytech, popř. díky Společnosti Parkinson, která 

v rámci svých klubů organizuje skupinovou logopedickou terapii.  

Graf č. 3, Setkání s logopedií u PN 
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K poslední otázce (ot.č.7) první roviny otázek se polovina respondentů vyjádřila, 

ţe logopedii nyní nepotřebují, ale chce preventivně cvičit, druhá polovina logopedii jiţ 

potřebuje. 



 115 

 

2. Druhá rovina otázek – tato část otázek se týkala jednotlivých lekcí 

vytvořeného programu, ke kterým se měli respondenti vyjádřit jednoduchým 

hodnocením pomocí početních znamének (+, +, -). Také při evidenci výsledků tohoto 

hodnocení byly vyplněné dotazníky rozděleny podle mnoţství absolvovaných 

rekondičních pobytů. Všechna získaná data jsou si v této rovině rovna. Všichni 

respondenti odpovědi kladně (znaménkem +) ve všech bodech (lekcích).  

Vysvětlením pro tento výsledek můţe být celková spokojenost s jednotlivými 

lekcemi, pozitivní vztah k logopedickému terapeutovi, popř. jednoduchost takovéhoto 

řešení. 

 

3. Třetí rovina otázek – poslední část dotazníku je věnována zjištění přínosu 

logopedické terapie pro její účastníky. Jednotlivé otázky jsou zaměřeny na hodnocení 

lekcí, jejich struktury a časové náročnosti, přínosu programu či potřebnosti logopedie u 

osob s PN (viz příloha č. 4).  

Přehled otázek, které byly pro potřeby šetření v dotazníku upraveny: 

1. Získal jste dostatek nových informací o moţnostech cvičení? 

2. Zjistil jste, ţe je logopedie pro PN velmi důleţitá? 

3. Je z Vašeho pohledu pro Vás logopedie důleţitá? 

4. Byly jednotlivé lekce přehledné, podávající nové informace? 

5. Vyhovovala Vám struktura lekcí (úvod, vysvětlení teorie, vlastní aktivita, hra)? 

6. Mnoţství lekcí (1x denně) je dle Vašeho názoru 

a. Nedostačující, mělo by být lekcí více během dne 

b. Úplně dostačující 

c. Příliš intenzivní, stačilo by jich méně (kolik?.....) 

7. Odpovídala časová náročnost lekcí (45-60min) Vašim představám? 

8. Vypište oblasti (v pořadí od nejdůleţitějšího), které jsou pro Vás osobně důleţité. 
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Následující tabulka udává průměrné hodnoty získaných výsledků rozdělených 

podle mnoţství absolvovaných pobytů u jednotlivých respondentů. Maximální hodnota, 

kterou mohli respondenti otázku ohodnotit je 5. Nejmenší hodnotou je 1. Otázka č. 6 je 

od ostatních odlišná moţnou volbou odpovědi – viz přehled otázek výše. Otázka č. 8 je 

vzhledem k odlišnosti hodnocení uvedena zvlášť (viz tab. č. 23).  

 

Tab. č. 22, Průměrné hodnoty třetí roviny otázek 

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Skupina A 1 – 2 pobyty (12 resp.) 4,5 4,8 4,6 4,6 4,8 B 4,8 

Skupina B 3  a více pobytů (24 resp.) 4,2 4,8 4,5 4,4 4,7 B 4,4 

 

  

Dotazníky respondentů, kteří se účastnili tohoto šetření, byly v konečné fázi 

rozděleny do dvou kategorií. Pro získání podstatných informací se ukázalo jako 

podstatné rozdělit dotazníky podle počtu absolvovaných rekondičních pobytů.  

Účastníci, jeţ mají s rekondičními pobyty jiţ určité zkušenosti během posledních let, 

mohli s logopedií na pobytech setkat. Logopedická terapie na rekondičních pobytech 

organizovaných Společností Parkinson je do denního programu pobytů zařazena jiţ cca 

4 roky. Tito respondenti by tedy mohli mít odlišné názory či představy o předkládaném 

logopedickém programu oproti respondentům, kteří jsou na pobytu poprvé, popř. 

podruhé. Pojmenujme tyto skupiny jako Skupina A a Skupina B.  

 Z výše uvedené tabulky (tab. č. 22) jsou jasně viditelné průměrné hodnoty všech 

odpovědí jednotlivých respondentů, coţ ukazuje pohled respondentů na přínos 

logopedického programu pro osoby s Parkinsonovou chorobou na rekondičních 

pobytech. Srovnáme-li odpovědi dvou následně vytvořených skupin, jejich postoj 

k přínosu logopedického programu se téměř neliší. Obě skupiny respondentů 

odpovídaly na zadané otázky v horních rovinách číselné řady.  

   Respondenti odpověděli, ţe během logopedického programu získali dostatek 

informací o moţnostech logopedického cvičení. Struktura, množství jednotlivých 

lekcí i jejich časová dispozice jim absolutně vyhovovala. Obě skupiny se shodovaly 

také v otázkách důleţitosti logopedické terapie pro osoby s PN i pro samotné 

jednotlivce. Výsledné hodnoty těchto otázek ukazují, ţe tento zvolený logopedický 

program vyhovuje jak osobám, které jsou na pobytu poprvé, popř. podruhé, tak 
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jedincům, kteří absolvovali pobytů více. Výsledky šetření v této oblasti měly být dle 

našich předpokladů odlišné od těch, které jsou výše uvedeny. Předpokládali jsme, ţe je 

program určen především osobám, které nemají dostatečnou zkušenost s logopedií na 

rekondičních pobytech.  

Vysvětlení pro tato získaná data můţe být následovné. Logopedická terapie je na 

rekondičních pobytech organizovaných Společností Parkinson, o. s. automatickou 

součástí teprve cca 4 roky. I přesto se na některých pobytech jejich účastníci s logopedií 

nesetkali. Jednotlivý účastník můţe vyuţít maximálně dva pobyty ročně, které by mu 

dotovala Společnost Parkinson. Na základě těchto údajů můţeme říci, ţe se klienti / 

účastníci RP setkali s logopedickou terapií jen minimálně. Vlastní logopedický 

program, který vznikl pro potřeby této práce je na rekondičních pobytech vyuţíván 

poslední dva roky, je tedy pro všechny účastníky pobytů (jak pro ty, kteří jsou poprvé, 

tak pro ty, kteří jsou na RP opakovaně) teprve novinkou. Můţeme tedy říci, ţe pokud 

logopedický skupinový program P – P – Pes vyhovuje oběma vytvořeným skupinám, 

důvodem je krátká doba uţívání tohoto programu.  

 

 Odlišné hodnoty vytvořených skupin se ovšem ukázaly v poslední otázce, otázce 

č. 8. Tato otázka byla zaměřena na hodnocení jednotlivých oblastí logopedické terapie 

podle jejich důleţitosti z pohledu kaţdého respondenta. Respondentům bylo nabídnuto 

12 oblastí, které měli ohodnotit postupně podle důleţitosti hodnotami 1-12. Nebylo 

nutné ohodnotit všechny oblasti. 

 Podrobné údaje odpovědí k této otázce jsou uvedeny v příloze. Tabulka č. 23 

udává výsledné hodnoty obou skupin.  

Logopedické oblasti jsou v tabulce rozděleny do tří skupin podle důleţitosti, 

kterou jim respondenti udali. V této tabulce jsou jasně viditelné rozdíly mezi postoji 

k důleţitosti oblastí u daných skupin. Skupina A povaţuje za nejdůleţitější oblast 

artikulace, techniky správného sezení, grafomotoriky a dechového cvičení. Skupina B 

se se skupinou A shoduje v oblasti artikulace, která na prvním místě. Dále uvádí 

skupina B dechová cvičení, hlasité čtení a terapii polykání. Pořadí ostatních oblastí je 

uvedeno v tabulce.  
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Odůvodněním rozdílnosti skupin v pojetí důleţitosti jednotlivých oblastí můţe 

být postupné seznamování či osvojování si odborných termínů z oblasti logopedie, 

zkušenost s logopedickým programem a vlastní zkušenost s nastupujícími řečovými 

problémy.  

Tab. č. 23 – Důleţitost jednotlivých oblastí  

Důležitost jednotlivých oblastí 

Skupina A  Skupina B 

Artikulace 1. 

N
ej

v
íc

e 

d
ů

le
ţi

té
  Artikulace 

Technika správného sezení 2. Dechová cvičení 

Grafomotorika 3. Hlasité čtení 

Dechová cvičení 4. Terapie polykání 

Hlasitá řeč 5. 
S

tř
ed

n
ě 

d
ů
le

ţi
té

 Rytmizace 

Hlasité čtení 6. Hlasitá řeč 

Jemná motorika 7. Fonační cvičení 

Orofaciální stimulace 8. Orofaciální stimulace 

Terapie polykání 9. 

N
ej

m
én

ě 

d
ů
le

ţi
té

  Grafomotorika 

Fonační cvičení 10. Technika správného sezení 

Rytmizace 11. Prozódie řeči 

Prozódie řeči 12. Jemná motorika 
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13. Diskuze 

Obsahem této rigorózní práce bylo popsání vytvořeného programu skupinové 

logopedické terapie organizované na rekondičních pobytech určených osobám 

s Parkinsonovou chorobou a jejich doprovodům. Program je předpokladem pro hlavní 

cíl práce – šetření přínosu logopedického programu na těchto pobytech.  

Rekondiční pobyty organizuje Společnost Parkinson jiţ několik let, přibliţně 

deset. Logopedická terapie se v denním programu těchto pobytů objevila poprvé teprve 

v roce 2006. Doba, po kterou je logopedie součástí rekondičních pobytů a součástí 

komplexní péče o osoby s Parkinsonovou chorobou není tedy nikterak dlouhá. Na 

základě této skutečnosti a z vlastních zkušeností můţeme konstatovat, ţe ucelené 

materiály, jeţ by byly inspirací pro logopedy, kteří se rekondičních pobytů účastní, 

nejsou na českém trhu k dispozici.  

Při prvních rekondičních pobytech, které jsem se Společností Parkinson 

absolvovala, jsem vyuţívala „Model plánu řečové stimulace“, který vytvořily pro 

potřeby pravidelné kaţdotýdenní logopedické terapie Bachurová, Blabolová. Byl to 

jediný materiál, kterého bylo moţné při přípravách vyuţít. Během těchto rekondičních 

pobytů bylo zjištěno, ţe tato forma terapie není pro potřeby rekondičních pobytů 

nejvhodnější. Z vlastní potřeby a z potřeby rigorózní práce začal postupně vznikat 

program, který by ulehčil přípravy a následný průběh logopedické terapie. Nejdříve byl 

tento program zkoušen na několika rekondičních pobytech, aby byla zjištěna jeho 

vyuţitelnost. Program byl následně nazván „P-P-Pes“. Jeho název vyplývá z vlastní 

podstaty vytvořeného programu: Pro-PARKI-Program edukačně stimulační. 

 

Logopedická terapie je v denním programu zahrnuta stejnou mírou jako jiné 

terapie. Na základě potřeb a specifických poţadavků rekondičních pobytů, byla časová 

dotace logopedické terapie stanovena na jednu lekci denně, coţ při desetidenním 

rekondičním pobytu znamená 7 - 8 lekcí během celého pobytu. Při srovnání s jinak 

dlouhými pobyty, ať jiţ sedmidenními či čtrnáctidenními, ukázaly se sedmidenní 

pobyty pro potřeby logopedické terapie těmi nejvhodnějšími.  

Během sedmi lekcí logopedické terapie je moţné obsáhnout základní oblasti 

řečové stimulace u osob s Parkinsonovou chorobou. Tyto oblasti byly stanoveny na 
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základě symptomatologie dysartrie a jejich posloupnost při terapii na základě jejich 

návaznosti. Během vytváření programu bylo nutné stanovit dvojí strukturu programu. 

První struktura předkládá rozdělení terapie do celého průběhu rekondičního pobytu, 

druhý typ struktury vytváří postup jednotlivých lekcí skupinové terapie.  

 

Struktura terapie programu P-P-Pes vychází z Modelu plánu řečové stimulace 

(Bachurová, Blabolová), který byl jedinou popsanou terapií pro osoby s Parkinsonovou 

nemocí. Navrhované dominantní stimulované oblasti Modelu byly rozděleny do 

jednotlivých lekcí, tak aby bylo moţné se kaţdé oblasti věnovat dopodrobna. Mezi 

oblasti řečové stimulace patří svalová relaxace, uvolnění mimických svalů, motorika 

orofaciální oblasti, artikulace, dechová a fonační cvičení, hlasité čtení, rytmizace, 

prozódie, grafomotorika, jemná motorika, kognitivní cvičení a terapie poruch polykání.  

 

Následovalo navrţení struktury průběhu lekce, která se věnuje několika 

podstatným oblastem terapie. Kaţdou lekci je vhodné začínat tzv. úvodním kolečkem, 

které navozuje správnou atmosféru a uvolňuje napětí mezi lidmi, kteří se např. ještě 

dobře neznají. Následuje seznámení s hlavním tématem lekce, které doplňuje osvojení 

terminologie spojené s logopedickou terapií. Slovníček pojmů, který byl vytvořen, 

shrnuje nejdůleţitější pojmy, které by měly být účastníkům terapie vysvětleny.  

Osoby s Parkinsonovou chorobou jsou osoby dospělého věku, u nichţ je 

nezbytné představit jednotlivé pojmy a vysvětlit podstatu jednotlivých cviků a tím je 

samozřejmě vhodně motivovat. Motivace je další částí základní struktury programu.  

Hlavní část lekce je zaloţena na nácviku základních dovedností stěţejní oblasti 

lekce. Praktické vyuţití získaných dovedností z předešlé části přináší klientům moţnost 

ještě jednou si vyzkoušet procvičované cviky jinou, většinou zábavnější formou.  

Na konci kaţdé lekce je vhodné zařadit aktivitu, která by rozptýlila vzdělávací 

atmosféru a zároveň by klientům přinesla další zkušenost z jiné oblasti potřebné 

k procvičování (např. kognitivní cvičení, grafomotorika,…).  

Souhrnné promítnutí lekce přináší utříbení si získaných informací.  
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Jelikoţ vytvořený program P-P-Pes vychází z Modelu plánu řečové stimulace, 

naskytuje se moţnost srovnání těchto dvou programů logopedické terapie. Obě formy 

terapie spolu souvisí. I přestoţe je kaţdý program určen pro jinou formu terapie, jsou 

vzájemně propojeny a velmi podstatná je především jejich návaznost.  

Propojenost vychází ze skutečnosti, ţe program P-P-Pes byl vytvořen na 

základech druhého porovnávaného programu. Jiný dokument nebyl a dosud není 

k dispozici.  

Návaznost obou programů nám umoţňuje propojení logopedické péče na 

rekondičních pobytech s logopedickou péčí probíhající pravidelně v místě bydliště 

klienta. Tyto pravidelně probíhající logopedické terapie jsou organizovány pod záštitou 

Společnosti Parkinson. Průběh logopedické terapie v ostatních místech republiky mi 

bohuţel není znám, vycházím z logopedické terapie probíhající v Praze. Dochází-li 

klient na pravidelnou terapii kaţdý týden, ví, co můţe očekávat a spolupráce je tím 

velmi zjednodušena. Realita je ovšem taková, ţe většina klientů se s logopedií setkává 

poprvé právě na rekondičních pobytech. Po zkušenosti získané na pobytu, je zde 

moţnost, ţe se bude klient snaţit v terapii pokračovat i v domácím prostředí.  

Z předešlé analýzy (viz diplomová práce) ovšem vyplývá, ţe téměř 25% 

účastníků sledovaných pobytů neplánovalo pokračování s logopedií po skončení 

rekondice. I to je jeden z důvodů, proč se snaţit přiblíţit logopedii většímu počtu osob 

s Parkinsonovou chorobou a dostat ji tak do komplexního systému péče o tyto osoby.  

 

Obě výše uváděné skupinové formy terapie jsou tedy vzájemně propojeny. 

Tabulka srovnává různá hlediska jednotlivých terapií. 
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Tab. č. 20, Srovnání dvou forem terapií 

Hledisko Model plánu řečové stimulace Program P-P-Pes 

CÍL Udrţování a podpora aktivity Edukace a stimulace 

MÍSTO KONÁNÍ Město, v němţ klient ţije Rekondiční pobyt 

ČASOVÁ DOTACE 

Pravidelné setkávání-1x týdně,  

během školního roku 

Nárazové setkání, 1x ročně,  

7 lekcí pro 10denní RP  

STRUKTURA LEKCE Úvod – hlavní část - závěr Úvod – hlavní část - závěr 

ROZSAH TERAPIE Shrnutí všech stěţejních oblastí Zaměření na jednu oblast 

CÍLOVÁ SKUPINA Osoby s PN (pouze) Osoby s PN + doprovod 

FORMA SKUPINY Otevřená, obměna účastníků  Uzavřená (účastníci RP) 

KONTAKTY SKUPINY Dlouhodobé přátelské vztahy Neznající se osoby 

DALŠÍ Moţnost posunu průběhu lekce Nutné vše obsáhnout na RP 

 

 

Přehled srovnání obou moţných terapií ukazuje, ţe se terapie shodují v hledisku 

struktury lekce a cílové skupiny. Tento fakt je dán propojením terapií a vycházením 

při vytváření programu P-P-Pes z Modelu. Cílovou skupinu vţdy tvoří osoby 

s Parkinsonovou chorobou, malou ačkoli podstatnou odlišnost sledujeme v moţnosti 

přítomnosti partnera při terapii na rekondičních pobytech. Přítomnost partnera na 

logopedické terapii je výhodná pro další procvičování v domácím prostředí.  

Odlišnosti najdeme ve všech dalších sledovaných hlediscích.  

 

Cíle terapií se vztahují k časovým moţnostem. Pravidelně probíhající terapie 

nám dává moţnost udrţovat a podporovat získanou aktivitu z předešlých lekcí. 

Průběţně můţeme zdokonalovat jednotlivé oblasti řečové stimulace a důsledněji se 

zabývat oblastmi, které činí klientům obtíţe. Je téţ moţné individuálněji na klienty 

působit. Cíl programu P-P-Pes je zaloţen především na nezkušenosti klientů 

s logopedickou terapií, je tedy čistě edukačně stimulační.  

Stanovení cílů úzce souvisí s časovou dotací terapií, které se odlišují v délce 

trvání a v moţnostech pravidelnosti.  
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Rozsah terapie je dán stanoveným cílem terapie a téţ její časovou dotací. 

Během pravidelně probíhající formy můţeme opakovaně procvičovat všechny nezbytné 

oblasti řečové stimulace. Klienti jsou při pravidelných setkáních seznamováni s různými 

postupy a moţnostmi stimulace. Cílem terapie na rekondičních pobytech je seznámit 

klienty s celkovou škálou oblastí stimulace, je tedy vhodné, podrobně představit kaţdou 

oblast zvlášť.  

 

S pravidelností setkávání souvisí také moţnost posunutí tématu lekce do jiné 

lekce. Je moţné koordinovat průběh terapie dle potřeb klientů, jejich zájmu a aktivit. Na 

rekondičních pobytech takováto moţnost není. I přestoţe je nezbytné, zohlednit 

psychický a zdravotní stav klientů, není časově vhodné, ačkoli je to někdy nutné, 

odkládat některou z části terapie.  

 

 

Odlišnosti najdeme také ve skupinách, pro které je terapie určená. Při 

pravidelných terapiích se mohou jednotlivci obměňovat, jde tedy o skupinu otevřenou. 

Většinou se ovšem struktura klientů markantně nemění a protoţe jde o členy klubů 

Společnosti Parkinson, setkávají se tito lidé také při jiných aktivitách během roku a 

dobře se tak znají. Práce v takto sloţené skupině je o mnoho jednodušší. Lidé se před 

sebou nestydí, jsou otevřenější a jakési psychoterapeutické působení v rámci skupiny je 

tímto usnadněné. Opakem je forma terapie na RP. Na pobytech se setkávají lidé z celé 

republiky, kteří se většinou neznají. Pokud ano, jde o malé procento. Skupina se během 

pobytu postupně seznamuje a to co platí pro pravidelně probíhající skupinu, přichází u 

skupiny účastníků RP aţ na konci pobytu. Jde o skupinu uzavřenou po dobu trvání 

pobytu. Do skupiny nepřichází nikdo nový, skupina je stanovena jiţ na začátku pobytu a 

většinou není nutné její sloţení měnit.  

 

Srovnáním dvou moţných realizovatelných terapií jsme naznačili rozdílnost 

mezi nimi. I přestoţe jsou rozdílné v mnoha základních hlediskách, jejich nezbytnost je 

srovnatelná. Oba programy jsou důleţité pro moţnost přípravy terapie pro osoby s PN. 

Jak jiţ bylo několikrát v této práci zmíněno, chybí v odborné literatuře podobně 

strukturovaná a detailně popsaná terapie osob s tímto postiţením.  
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V posledních letech se jiţ situace, v případě logopedické péče o osoby dospělého 

a seniorského věku, mění. Tato oblast zájmu se jiţ dostává do popředí a postupně 

vznikají texty zabývající se touto problematikou.  

 

Situace logopedické péče v rámci komplexní péče o osoby s Parkinsonovou 

chorobou je podobná. Pomalými krůčky si logopedie vytváří své místo v tomto 

komplexním přístupu, bohuţel ji ovšem málokterý jiný odborník svým pacientům 

doporučí. Je tedy stále v rukách logopedů, aby iniciovali pozvednutí logopedie např. na 

místo fyzioterapie, která je samozřejmou součástí péče.  

Podobně tomu je také s přítomností logopeda na rekondičních pobytech. 

V posledních dvou letech se podařilo mít téměř na všech pořádaných rekondicích jak 

fyzioterapeuta tak logopeda. V současné době nejsem schopna říci, zda je nepřítomnost 

logopedů dána pouze neinformovaností či také malým počtem logopedů, kteří by měli o 

tuto oblast zájem.   

 

S touto situací, souvisí také fakt, ţe nebylo moţné porovnat vytvořený program 

P-P-Pes s jiným podobným programem. Bohuţel nebylo ani moţné konzultovat 

vytvořený program s jiným logopedem spolupracujícím se Společností Parkinson, či 

pracujícím s osobami s PN. V rámci Společnosti není jednoduché se s logopedy setkat. 

Kaţdý klub spadající pod Společnost Parkinson sídlí v jiném městě – jedno město, 

jeden klub. Pokud v daném městě pracuje pro Společnost nějaký logoped, jde o 

externího logopeda, který má jiné hlavní zaměstnání a tím také méně času na tuto 

aktivitu. Odborná setkání logopedů pracujících pro Společnost Parkinson jsou otázkou 

budoucnosti. 

 

 Vytvořený logopedický program P – P – Pes se ukázal v mnoha aspektech jako 

přínosný pro rekondiční pobyty. Šetření, které bylo hlavním cílem rigorózní práce se na 

přínos logopedického programu na rekondičních pobytech, probíhalo formou 

dotazníku právě na rekondičním pobytu. Jednotlivé otázky, které byly obsahem 

dotazníkového šetření (viz příloha č. 4) se zaměřily na zjištění přínosu logopedického 

programu a na postoji logopedie v ţebříčku potřeb osob s Parkinsonovou chorobou.   
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 Rekondičních pobytů se účastní lidé s různou délkou trvání Parkinsonovy 

choroby a s různou zkušeností s rekondičními pobyty. Z šetření vyplynulo, ţe téměř 

jedna třetina účastníků rekondičních pobytů jsou lidé, kteří jsou na pobytu poprvé 

popřípadě podruhé. Jak se šetřením ukázalo, informovanost o nutnosti logopedické péče 

u osob s Parkinsonovou chorobou je velmi rozdílná. Ačkoli mají někteří z nich stejně 

dlouho diagnostikovanou tuto chorobu, jsou jinak informováni.  

 Skutečnost různorodé informovanosti účastníků pobytů je velmi náročná pro 

logopedické terapeuty. Během logopedické terapie má logoped k dispozici smíšenou 

skupinu, u které je průběh jednotlivých lekcí náročnější neţ-li u skupiny se stejnými 

zkušenostmi a stejně informované. Logoped musí být opatrnější při sestavování lekcí. 

Problémy u smíšené skupiny se mohou objevit při motivování, vysvětlování 

jednotlivých cviků či při pouţívání jednotlivých cviků a cvičení.  

 Jednou z moţností, jak tento problém vyřešit, je rozdělit účastníky pobytů 

(klienty logopedické terapie) do skupin podle jejich zkušeností s logopedickou péčí na 

rekondicích. Skupiny jsou ovšem rozdělovány podle pohybových schopností účastníků, 

tak aby vyhovovaly fyzioterapeutickým cvičením. V současné době se tato forma dělení 

stále udrţuje, je ale moţné předpokládat, ţe se během několika let změní strategie 

rozdělování osob do skupin také k prospěšnosti logopedické terapie.  

  

 Cíl rigorózní práce byl splněn a díky jeho výsledkům můţeme konstatovat, ţe je 

logopedický program na rekondičních pobytech velmi přínosný z mnoha hledisek. 

Přínos shledáváme v samotné terapeutické péči, která je plnohodnotnou součástí 

komplexního rehabilitačního programu u osob s Parkinsonovou chorobou. Logopedický 

program působí jak edukačně tak stimulačně. Účastníci pobytu se seznamují 

s potřebností logopedické terapie u osob s PN, s jejími oblastmi zájmu a s moţnostmi 

jednotlivých cvičení. Uvědomují si moţnost nástupu řečových obtíţí u sebe samých a 

nutnost preventivního logopedického působení.  

  

Šetřením určeným ke zjištění přínosu logopedického programu na rekondičních 

pobytech u osob s PN vyplynulo, ţe je takto vytvořený program (Program P – P – Pes) 

přínosný z několika hledisek. Tento program je efektivní také pro více skupin – jak pro 

samotné klienty / účastníky logopedické terapie, tak také pro odborníky, kteří se 
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oblastí neurodegenerativních onemocnění zabývají. I přestoţe nebylo cílem práce 

zjišťovat přínos programu právě pro odborníky, můţeme konstatovat, ţe takto 

strukturovaná logopedická terapie je pro přínosná z pohledu komplexnosti, rozsahu i 

případného zatíţení klientů. Pojem komplexnost zahrnuje jak postavení logopedického 

programu v systému komplexní rehabilitační péče pro osoby s PN tak souhrnné sloţení 

programu. Také z pohledu rozsahu, můţeme hovořit o jistém přínosu programu pro 

odborné pracovníky. Program byl vytvářen na základě potřeb klientů a rekondičních 

pobytů odpovídá tedy těmto poţadavkům také z pohledu zatíţení klientů. Program byl 

jiţ na několika rekondičních pobytech vyuţíván, ostatní odborníci (logopedové) ho tedy 

mohou pouţívat také. 

Vedle skupiny odborníků je skupina pacientů / klientů / účastníků logopedické 

terapie, pro kterou byl program vytvářen, se kterou byl také konzultován a nakonec byl 

díky této skupině zjišťován přínos programu pro osoby s dysartrií (s PN). Hlavní přínos 

předkládaného logopedického programu vidí klienti logopedické terapie (respondenti 

šetření) ve zprostředkování informací z oblasti logopedie. Šlo o informace zcela nové, 

podnětné a především potřebné vzhledem k jejich diagnóze. Společně s tímto hlavním 

přínosem můţeme uvést další přínosy programu tak, jak vyplynuly z šetření. 

Hlavní přínosy programu P – P – Pes: 

- Zprostředkování informací z oblasti logopedie 

- Nové formy cvičení  

- Délka cvičení (vyhovující potřebám RP) 

- Účel programu (preventivní a oddalující působení řečových poruch) 

 

 S postupujícím časem bude nejspíš nutné tento vytvořený program upravit pro 

další potřeby rekondičních pobytů a jeho účastníků. Aţ se dostane logopedická terapie 

do rovnocenné pozice s fyzioterapií, nebude jiţ nutné edukačně (či osvětově) působit a 

bude moţné zaměřit se na čistě stimulační část logopedického programu. 
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 Závěr 

Cílem rigorózní práce bylo zjištění přínosu logopedického programu na 

rekondičních pobytech. Rekondiční pobyty mají svá specifika a ukládají jisté poţadavky 

pro vytvoření logopedické terapie ve skupině.  

Předpokladem pro toto šetření bylo tedy vytvoření odpovídajícího uceleného 

programu, který v současné době na českém trhu chybí. Takovýto vytvořený program 

by zároveň mohl usnadnit přípravy logopeda na skupinovou logopedickou terapii 

určenou osobám s Parkinsonovou chorobou a dát logopedické terapie jasnou strukturu. 

Rekondiční pobyty se jiţ pomalými krůčky stávají automatickou součástí 

komplexní péče o osoby s postiţením. U osob s Parkinsonovou chorobou, je tento 

komfort zajištěn jiţ několik let, a to díky Společnosti Parkinson, která rekondiční 

pobyty organizuje. Ovšem zastoupení jednotlivých terapií poskytovaných na RP stále 

ještě není vyváţeno. Fyzioterapie má prioritní místo v péči o osoby s PN, logopedie si 

své trvalé a jasné místo musí ještě získat. 

 

Sledováním odborné literatury v České republice můţeme konstatovat, ţe během 

posledních let nedošlo k velkému posunu směrem k zájmu o osoby s dysartrií. Velkým 

přínosem je vydání Neubauerovy monografie „Neurogenní poruchy komunikace u 

dospělých“ a Cséfalvayovy „Terapie afázie“, z nichţ je moţné při vytváření skupinové 

logopedické terapie vycházet. Ani v oblasti výzkumů a studií z pohledu logopedie 

týkajících se buď osob s dysartrií či přímo osob s Parkinsonovou chorobou nedošlo 

k výrazným změnám. 

Stav české literatury nedovoluje logopedům zabývajících se problematikou 

dysartrií inspirovat se při práci s lidmi s tímto řečovým postiţením. 

Na základě stavu české odborné literatury a především na základě potřeb 

rekondičních pobytů vznikal v průběhu času, především účastí na RP, program určený 

pro cílovou skupinu osob s PN. Postupnými úpravami, které byly podněcovány 

experimentálním zkoušením programu, vznikl program „ušitý na míru“ rekondičním 

pobytům.  
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Program „P-P-Pes“, Pro-PARKI-Program edukačně stimulační, slouţí jako 

návod pro vytvoření efektivní skupinové logopedické terapie, slouţí pro usnadnění 

příprav takovéto terapie a samozřejmě jako moţná metodická pomůcka pro logopedy.  

Program P-P-Pes vychází z jediného přehledného modelu logopedické terapie ve 

skupině, který vytvořily pro potřeby pravidelného setkání osob s PN Bachurová, 

Blabolová. Byly vyuţity základní oblasti řečové stimulace a struktura lekce z tohoto 

modelu, které byly přizpůsobeny potřebám skupinové terapie na rekondičních pobytech.  

Vytvořený program se tedy v mnohém liší, ale v mnohém s Modelem plánu stimulace 

souvisí a vzájemně tyto formy terapie na sebe navazují.  

Přínosem tréninku řečové aktivity v rámci programu P-P-Pes, je vzájemnost 

skupiny, při níţ dochází k předávání zkušeností, coţ je pro osoby s tímto typem 

postiţení velmi podstatné. Jak ukázalo šetření a následné zkoušení vytvořeného 

programu, je takto vytvořený program skupinové logopedické terapie vhodný pro 

vyuţití na rekondičních pobytech. 

Vytvořený program P-P-Pes dává moţnost vyuţití i u jiných typů postiţení či 

jinak formulovaných terapiích. Jeho struktura se tedy dá vyuţít také v jiných oblastech 

zájmu logopedů.  

 

Dotazníkovým šetřením bylo zjištěno, ţe je tento program přínosný jak pro 

osoby s dysartrií (v tomto případě s Parkinsonovou chorobou) tak pro samotný obor 

logopedie, která se tak dostává do povědomí širší veřejnosti. U respondentů tohoto 

šetření byl zjištěn přínos především v edukační oblasti, která zahrnuje povědomí o 

důleţitosti logopedické terapie u osob s dysartrií (s PN), o moţnosti postupného nástupu 

řečových obtíţí a nezbytného preventivního působení. U osob, které se účastní 

rekondičních pobytů jiţ více neţ 3. rokem byla patrná odlišnost v důleţitosti 

jednotlivých oblasti terapie oproti osobám, které byly na takovýchto pobytech 

maximálně podruhé.   

Vytvořené lekce odpovídaly poţadavkům respondentů jak v přehlednosti, délce 

trvání a mnoţství lekcí během pobytu tak v samotné struktuře jednotlivých lekcí.  

 

Je samozřejmě nutné dodat, ţe se bude v průběhu času vytvořený program i 

nadále přizpůsobovat měnícím se trendům jak v logopedii tak trendům rekondičních 
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pobytů. Postupem času dojde nejspíš ke změně cílové skupiny skupinové terapie na RP. 

Dosud byly rekondiční pobyty přednostně určeny osobám, které ještě na RP nebyly, 

čemuţ odpovídá struktura programu P-P-Pes. Rekondiční pobyty jsou velmi oblíbené a 

členové Společnosti Parkinson mají o pobyty velký zájem opakovaně. Dojde-li k tomu, 

ţe se rekondic budou účastnit lidé opakovaně, bude muset být tento program upraven.  

 

Mým cílem do budoucna je tedy postupné obohacování vytvořeného programu a 

vytvoření verze programu, která by byla vyuţitelná u skupiny osob, které zkušenosti 

s logopedickou terapií jiţ mají. S úpravou programu P-P-Pes souvisí také vypracování 

plánů a mechanismů pro pravidelně probíhající skupinové logopedické terapie. Ráda 

bych také v souvislosti s úpravami logopedických terapií iniciovala první odborná 

setkání logopedů spolupracujících se Společností Parkinson.  
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Příloha 1. - Seznam tabulek, schémat a grafů 

 

Tabulky 

Tab. č. 1. Klasifikace nemocí – upraveno dle Amblera (2002), Urbánka (2000) – s.11 

Tab. č.2, Srovnání sloţek rehabilitace Votava (1997), Jesenský (1995) – s.13 

Tab.č. 3, Symptomy dysartrie (Asociace klinických logopedů,www.klinickalogopedie.cz) – s.25 

Tab.č. 4, Příklady názvů pobytových akcí u vybraných organizací – s.34 

Tab.č. 5, Rozdílnost terapeutického vztahu u dětských a dospělých klientů – s.46 

Tab.č. 6, Časový faktor terapie ve skupině – s.51 

Tab.č. 7, Srovnání typů skupinové terapie – s.57 

Tab.č. 8, Časový harmonogram – s.65 

Tab.č. 9, Přehled RP dle časové organizace – s.70 

Tab.č. 10, Srovnání názvů týmů RP – s.77 

Tab.č. 11, Srovnání osazení týmů RP – s.77 

Tab.č.12, Denní program č.1 – s.81 

Tab.č.13, Denní program č.2 – s.81 

Tab.č. 14, Cíle logopedické terapie na RP – s.94 

Tab.č. 15, Délka pobytu vs. počet lekcí – s.96 

Tab.č. 16, Srovnání logopedické terapie tří RP – s.99 

Tab.č. 17, Základní struktura lekcí logopedické terapie – s.100 

Tab.č. 18, Slovníček pojmů – s.102 

Tab.č. 19, Charakteristika cviku – s.104 

Tab. č. 19, Plán P-P-Pes – s.109 

Tab. č. 20, Sloţení sledovaného souboru 

Tab. č. 21, Srovnání dvou forem terapií – s.102 

Tab. č. 22, Průměrné hodnoty třetí roviny otázek 

Tab. č. 23 – Důleţitost jednotlivých oblastí  

 

 

 

 

 



 136 

 

Schémata 

Schéma č.1,  Důsledky poškození bazálních ganglií – s.24 

Schéma č. 2, Multidisciplinární přístup (vytvořeno dle Ressner, Šigutová, 2001) – s.26 

Schéma č. 3, Rozdělení terapie (vytvořeno dle Müllera, 2005) – s.44 

Schéma č. 4, Moţné zastoupení odborníků na RP – s.74 

Schéma č. 5, Počet vykonaných aktivit/ 1 týden na RP – s.83 

Schéma č. 6, Počet vykonaných aktivit / 14 dní – s.84 

Schéma č. 7, Oblasti zájmu řečové stimulace – s.98 

 

Grafy 

Graf č.1, Rozdělení účastníků RP – s.66                      

Graf č.2, Srovnání účastníků podle pohlaví – s.66 

Graf č. 3, Setkání s logopedií u PN 
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Příloha 2. - Model plánu řečové stimulace 

 

I. Úvod 

 1. Přivítání 

 2. Seznámení s programem 

 

II. Hlavní část 

3. Uvolňovací cviky – hlava, krk 

4. Stimulace motorických zón 

5. Procvičování hybnosti orofaciální oblasti 

  a) tváře 

  b) rty 

 c) jazyk 

 d) obočí 

6. Kombinace více pohybů 

7. Uvolňovací masáže 

8. Dechová cvičení 

9. Fonační cvičení 

10. Rytmizace  

11. Hlasité čtení 

12. Hra/Relaxace 

 

III. Závěrečná část 

 13. Zpětná vazba 

 14. Rozloučení  
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Příloha 3. - Ukázka jedné lekce programu P-P-Pes 

1. LEKCE – SEZNAMOVACÍ  
 

1. SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM LOGOPEDICKÉ TERAPIE BĚHEM 

„RP“ 

- přehled jednotlivých hodin terapie (průběhu) a jejich zaměření 

- rozvrţení v týdenním plánu 

-    práva a povinnosti účastníků logoped.terapie – dochvilnost; brýle a 

popř.psací náčiní s sebou; dobré i pro doprovod – ovšem není povinné; 

pokud ze zdrav.důvodů nebudou moci dorazit, omluvit se předem; moţnost 

dorazit na jinou skupinovou REE (jako náhrada) 

 

2. PŘEDSTAVENÍ LOGOPEDICKÉ TERAPIE  

- PN přináší obtíţe v artikulaci, fonaci, rezonanci a respirace = získaná 

dysartrie 

- poloţení otázek – Byli jste jiţ někdy u logopeda? 

   -  Setkali jste se s logopedií v rámci terapie PN? 

   -  Po kolikáté jste jiţ na RP?, Byla na něm logopedie? 

   - Jaké máte s logopedií zkušenosti? 

(vyplnění krátkého dotazníku) 

 

      3.   VZÁJEMNÉ PŘEDSTAVENÍ - nejdříve logopedka  

→ klienti – říci něco o sobě, své jméno, odkud jsou, jaké jsou jejich záliby, 

koníčky, povolání, děti,… 

 

→   hra: vytvořit z prvních písmen svého jména přízvisko, které o nás něco 

vypovídá 

( př. Míša Kramerová – mučitelka květin, Jana Finková – jásavá floristka,…) 

→ hra: vytvoření vizitek se jménem a přízvisek (vyuţití papírů a pastelek) – 

pouţívání v začátcích terapie pro snadnější orientaci 

→ hra: pseudokomunikace – ve dvojicích si povídáme o sobě (co máme rádi, co 

zajímavého jsem zaţili, na co se při RP těšíme,…) – poté nahlas říci, co jsme se 

o druhém dozvěděli (in Machková, Metodika dramatické výchovy, s.102) 

 

     4.   TECHNIKA SPRÁVNÉHO SEZENÍ – důleţité při logopedii i při jiných  

aktivitách ( správná technika řeči, dýchání, důleţité i pro psaní) 

 - rovná pozice těla (záda rovně, zbytečně nehrbit, nevypínat hrudník dopředu) 

 - sedíme na sedacích kostech  

 - záda opřena o ţidli; nemusí být, pokud se sedí lépe 

 - nohy do pravého úhlu – pro psaní dobré sedět na přední polovině ţidle 

 - lehce přitaţená brada (! Pozor na šuplíkový efekt = vytaţení brady ) 

 → zařadit cvičení z hlasovky – ruce postupně pod sedací kost, houpeme se do  

strany i dopředu ( pozorujeme při tom techniku svého dýchání) – tělo si 

lépe „sesedne“  
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5. TECHNIKA SVALOVÉ RELAXACE – vyuţití techniky autogenního 

tréninku,  

zaměření na obličej a hlavu: v sedě, se zavřenýma očima. Platí „Tělo je těžké a 

teplé, hlava je lehká a chladná“. 

„Celé tělo je těţké, levá i pravá noha je těţká, ruce, břicho, záda i krk jsou těţké 

– celé tělo je těţké. Nyní máme uvolněné celé tělo, zbývá uvolnit hlavu – rty, 

tváře, čelist, oční víčka, pokoţka hlavy jsou lehké – celá hlava je lehká. Tělo je 

těţké, hlava je lehká“.  

 

 

6.  UVOLNĚNÍ HLAVY A OBLIČEJOVÝCH SVALŮ  
- hlava: mírný záklon hlavy (strop), mírný předklon hlavy (zem); pohyby hlavy 

nahoru a dolů (rozsah max. 2cm – sledujeme nos); otáčení hlavy vpravo, vlevo; 

úklony hlavy do strany (k ramenům); krouţení hlavou; zvedání ramen ↑↓ 

 - obličej: kruhová automasáž (malá kolečka – 5-10x) 

  → střed čela pomalu dolů párově masírujeme, očnicový oblouk,  

vnitřní a vnější koutek oka, kořen nosu, nosolabiální rýhy, koutky úst, 

místo nad horním rtem, místo pod dolním rtem, výběţek ve středu brady, 

střed tváří 

 

→ hra: v rámci relaxace a příjemné atmosféry se přesuneme na pole poezie (ne kaţdý ji 

holduje, proto zvolíme zajímavé kvízovou techniku – Bakalář, Psychohry 2) 

a. básně na téma měsíce v roce – hádáme jejich název a k jakému měsíci se 

jednotlivé básně vztahují – zápis do tabulky řešení (zpětná vazba na tuto 

tématiku) 

→ hra: zadání déletrvající hry (po celou dobu trvání RP, přes volnou neděli) – 

vytvoření krátkého příběhu vytvořeného ze slov začínající na stejnou hlásku – daná 

hláska bude vylosovaná – rozdělení skupiny na několik menších podskupin (vylosování 

stejných písmen) 

  (zvolená písmena: P, L, M, B,) 

 + jako motivace – přečtení příběhu začínající na hlásku H 

 

 

7. RELAXAČNÍ MASÁŽE (proti stresu, agresi – PBSP Pesko Boyden terapie) 

→ nyní pouze obličej: 2-3 prsty – zvlášť masíruje P a L polovinu – čelo: 

prohmatáme všechny prohlubně, hýbeme kůţí kruhovými pohyby; 

nadočnicové oblouky (+palec); kořen nosu a nos; podočnicové oblouky; 

lícní kost; čelist – horní (zvenku) od ucha k puse + dolní od ucha k puse 

s přidáním palce, který masíruje zespoda čelist (všechny výběţky) 

→ více na některé z podvečerních relaxací 
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Příloha 4. – Dotazník    (dotazník je graficky upraven pro potřeby rigorózní práce)  

Dotazník  k programu P-P-Pes 

1. Muţ  x  ţena  (zakrouţkujte) 

2. Věk:              (zapište) 

3. Vzdělání:  

a. středoškolské  - vyučen / a 

   - s maturitou 

b. vysokoškolské 

4. PN mám jiţ …….. 

5. Tento pobyt je můj   1. – 2. – 3. – několikátý 

6. S logopedií u PN jsem se setkal:   

a. Na rekondičním pobytu 

b. Při cvičení organizovaném Společností Parkinson 

c. Jinde, kde…….. 

7.  Osobně si myslím, ţe logopedii: - nepotřebuji a potřebovat nebudu 

a. nepotřebuji a potřebovat nebudu, je tedy zbytečná 

b. nepotřebuji, ale preventivně chci cvičit 

c. jiţ potřebuji 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Záznamový arch pro hodnocení průběhu jednotlivých lekcí 
Legenda: ohodnoťte jednotlivé lekce dle legendy pomocí uvedených symbolů 

+ lekce mi přinesla nové informace a zkušenosti z oblasti logopedie, její hlavní téma bylo 

naplněno, průběh byl dobře konstruován 

± v lekci jsem sice získal nové informace, ale nebyl jsem přesvědčen o jejich důleţitosti a 

potřebnosti pro osoby s PN 

- z lekce si neodnáším ţádné nové informace ani zkušenosti, nepřinesla mi nic, co bych 

v budoucnu mohl/a vyuţít 

 

LEKCE OBLAST HODNOCENÍ 

1.LEKCE 
Seznámení, úvod do logopedické terapie, technika 

správného sezení, uvolnění mimických svalů 

 

2.LEKCE Dechová cvičení, fonační cvičení, prozódie řeči 
 

3.LEKCE Orofaciální stimulace, artikulace 
 

4.LEKCE Rytmizace  

5.LEKCE Hlasité čtení, hlasitá řeč 
 

6.LEKCE Terapie polykání 
 

7.LEKCE Grafomotorika, jemná motorika, shrnutí terapie 
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Záznamový arch pro celkové hodnocení logopedické terapie 

(po jejím ukončení) 

OTÁZKY K LEKCÍM PROGRAMU  

(1=nejméně bodů, negativní hodnocení, 5=nejvíce bodů, pozitivní hodnocení) 

 

8. Získal jsem dostatek nových informací o moţnostech cvičení 

1 – 2 – 3 – 4 – 5    

 

9. Zjistil jsem, ţe je logopedie pro PN velmi důleţitá 

1 – 2 – 3 – 4 – 5   

 

10.  Z mého pohledu je pro mě logopedie důleţitá 

1 – 2 – 3 – 4 – 5   

 

11.  Jednotlivé lekce byly přehledné, podávající nové informace 

1 – 2 – 3 – 4 – 5  

 

12.  Struktura lekcí (úvod, vysvětlení teorie, vlastní aktivita, hra) mi vyhovoval 

1 – 2 – 3 – 4 – 5  

 

13.  Mnoţství lekcí (1x denně) je dle mého názoru 

a. Nedostačující, mělo by být lekcí více během dne 

b. Úplně dostačující 

c. Příliš intenzivní, stačilo by jich méně (kolik?.....) 

 

14.  Časová náročnost lekcí (45-60min)odpovídala mým představám 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 

15. Vypište oblasti (v pořadí od nejdůleţitějšího), které jsou pro Vás osobně 

důleţité. Nemusíte vyuţít všechny oblasti.  

Můţete volit z těchto oblastí – technika správného sezení, dechová cvičení, fonační 

cvičení, prozódie řeči, orofaciální stimulace, artikulace, rytmizace, hlasité čtení, hlasitá 

řeč, terapie polykání, grafomotorika, jemná motorika. 
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Příloha č. 5 - Podrobné tabulky – ot.č.8  Důležitost jednotlivých oblastí logopedické terapie 

 

 

 

 

 

 

Skupina A              

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Hodnota 

Technika správného sezení 2 2 1 3 2 1 3 3 2 2 1 1 1,9 

Dechová cvičení 5 4 4 4 3 4 5 4 4 6 4 4 4,25 

Fonační cvičení 0 10 0 10 10 10 11 0 10 9 9 0 9,8 

prozódie řeči 0 12 11 0 11 0 10 0 12 0 10 0 11 

Orofaciální stimulace 8 8 7 8 9 8 7 9 9 8 7 7 7,9 

Artikulace 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1,3 

Rytmizace 0 11 10 11 0 11 0 0 11 0 0 0 10,8 

Hlasité čtení 6 6 5 6 6 7 6 6 5 5 6 6 5,8 

Hlasitá řeč 4 5 6 7 5 5 4 5 7 4 5 5 5,2 

Terapie polykání  9 9 9 9 8 9 9 8 8 10 8 9 8,7 

Grafomotorika 3 3 3 2 3 3 1 2 3 3 3 3 2,6 

Jemná motorika 7 7 8 5 7 6 8 7 6 7 9 8 7 

Skupina B                          

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Hodnota 

Technika správného sezení 11 11 10 9 10 10 9 10 10 10 10 11 9 12 9 0 10 9 9 0 12 10 11 10 10 

Dechová cvičení 2 2 2 2 3 3 1 1 2 2 2 1 3 2 2 3 1 2 2 2 2 4 3 2 2,1 

Fonační cvičení 8 5 7 7 7 6 7 8 6 8 9 9 5 8 7 6 7 8 7 7 8 6 7 7 7,1 

Prozódie řeči 10 9 11 0 11 9 11 11 11 11 11 12 11 11 11 0 11 12 11 0 11 11 10 11 10,8 

Orofaciální stimulace 7 8 8 8 9 7 10 6 7 7 8 7 8 7 8 8 6 7 8 9 7 9 6 8 7,6 

Artikulace 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1,25 

Rytmizace 6 7 5 5 5 2 6 5 3 4 6 5 7 4 4 5 5 5 6 5 6 5 5 5 5 

Hlasité čtení 4 3 3 4 2 4 3 3 5 3 3 3 2 3 3 2 3 1 3 3 4 2 4 3 3 

Hlasitá řeč 5 6 6 6 6 5 5 7 5 6 5 6 6 6 6 7 8 6 4 6 5 7 8 6 5,9 

Terapie polykání  3 4 4 3 4 3 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 3 3 3 4 3,9 

Grafomotorika 9 10 9 10 8 8 8 12 8 9 7 8 10 9 10 0 9 10 10 8 9 8 9 9 9 

Jemná motorika 0 12 12 11 0 11 0 0 9 12 12 10 12 10 12 0 12 11 12 0 10 0 12 12 11,2 


