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Příloha č. 1: Metodika myofunkční terapie dle Anity Kittelové 

1. Cvičení klidové polohy jazyka  

Nejprve klidovou polohu jazyka popíšeme a poté předvedeme – tedy přední část jazyka 

přimkneme na alveolární výběžek za horními řezáky. Jestliže dítě nemá problém klidovou polohu 

alespoň krátce zaujmout, cvičíme ji od začátku terapie současně se cvičeními pro jazyk.  

Nedokáže-li dítě spontánně najít klidovou polohu jazyka, případně v ní alespoň krátce vydržet, má 

motorickou aktivitu silněji narušenu. V tom případě je třeba na správnou polohu jazyka ukázat 

dřevěnou špátlí. Přetrvává-li problém, musíme terapii zahájit cvičeními pro jazyk a k nácviku 

klidové polohy se vrátíme až po zlepšení funkčnosti jazyka, tedy i po několika terapeutických 

sezeních.  

Aby byl pacient, zejména dítě, dostatečně motivován, je třeba informovat ho o důsledcích 

nesprávné polohy jazyka – tedy především musíme zmínit negativní dopad na postavení zubů či 

vzhled obličeje. U dětských pacientů je také nezbytný zájem a motivovanost jejich rodičů.  

Pochopitelně čím častěji jazyk zaujímá nově naučenou klidovou polohu, tím rychleji docílíme 

jejího osvojení. Na klidovou polohu je proto třeba pacienta upozornit tak často, jak je to jen možné. 

Velmi vhodná a nenásilná je forma připomenutí polohy pomocí nálepek s oblíbenými motivy na 

frekventovaná místa doma a na každodenně používané předměty. O této pomůcce musí být pacient 

informován a vědět, že zahlédne-li nálepku, musí si v hlavě vybavit otázku, zda je jazyk ve správné 

poloze. Efekt této metody lze ještě zesílit vytvořením tabulky, do které si bude pacient alespoň 

dvakrát denně zaznamenávat délku výdrže jazyka ve správné klidové poloze. Vhodné je použít 

hodiny, které měří na vteřiny. Doba výdrže je závislá na svalové dispozici daného pacienta, ale děti 

by měly vydržet alespoň 10 minut, starší pacienti postupně až 30 minut.  

Velmi efektní je provádět během dne sebekontrolu – kdykoli si pacient vzpomene nebo 

něco uvidí, sám zkontroluje, zda je jazyk ve správné poloze a výsledek si zaznamená na papírek. 

V průběhu času tak může sledovat svůj pokrok v osvojování nové polohy jazyka.  

Frekvenci cvičení pacient může zvýšit taktéž například pomocí cvičení vždy, když kouká 

na televizi, jede autem, vaří, jde na procházku se psem, sedí u počítače a podobně. Dokud jazyk 

nebude při každé kontrole na správném místě, pacient stále s cvičením a zaznamenáváním 

pokračuje. Zafixování správné polohy můžeme předpokládat, v případě, že se jazyk ve správné 

klidové poloze nachází po každém probuzení.  

 

2. Svalová cvičení v orofaciální oblasti  

Jak již bylo výše zmíněno, nemá-li pacient problém s udržením správné klidové polohy 

jazyka, probíhá její nácvik paralelně s cvičeními pro jazyk. V opačném případě je třeba nejprve 

posílit jazyk a teprve poté začít zapojovat cviky na klidovou polohu.  



 

Cestou k úspěchu je, aby pacient dostal na každém terapeutickém sezení nanejvýš 2 až 5 

cviků, například tedy 1 cvičení na klidovou polohu jazyka, 2 pro jazyk a 2 pro rty. Výběr cviků 

musí být takový, aby u daného pacienta nevedl k přetěžování svalstva.  

Pořadí cviků nelze stanovit ledabyle, ale je třeba řídit se cvičebním plánem vypracovaným 

Anitou Kittel, ve kterém jednotlivé cviky seřadila podle stupně obtížnosti. V případě, že některý 

cvik pacient přesto nezvládne, rozdělíme ho na několik dílčích částí.  

Každý z cviků musí být zdůvodněn a názorně předveden včetně možností jeho nesprávné 

realizace. Nezbytné je podání informace o přínosu daných cviků. V žádném případě ale pacientovi 

nezadáváme počet opakování jednotlivých cviků, neboť jde o velmi individuální záležitost. Pacient 

musí vědět, že účelné je cvičit tak dlouho, dokud nezačne procvičované svaly pociťovat, ovšem 

nikoli do vyčerpání. Naproti tomu je jedním z nejdůležitějších bodů pravidelnost cvičení doma, 

nejméně 2 až 3 krát denně před zrcadlem. 

  

2. A Cvičení pro jazyk  

Počítání zubů 

Při velkém čelistním úhlu se špička jazyka lehce dotýká kousací plochy každého zubu 

zvlášť, tak aby byl vidět v zrcadle. Zvýšenou pozornost musíme věnovat při počítání zubů v dolní 

řadě, neboť často špička jazyka neukazuje rovně na každý zub, ale dochází k nežádoucímu 

převracení jazyka na stranu. Cílem tohoto cviku je kromě používání špičky jazyka také koordinace 

pohybu a regulace poměru svalového napětí v jazyce. 

 

Opička/Bonbón  

Cvik nazvaný „opička“ provedeme pohybem špičky jazyka uvnitř dutiny ústní přes horní 

zuby a zároveň pod horním rtem a poté stejným způsobem přes dolní zuby a zároveň pod dolním 

rtem. „Bonbón“ je cvik, u kterého špička jazyka tlačí střídavě do pravé a levé tváře. Princip je u 

obou cviků velmi podobný. Rty musí v průběhu provádění cviků zůstat v kontaktu. Po provedeném 

tlačení špičkou jazyka, jazyk zaujme správnou klidovou polohu a teprve poté může tlačení 

zopakovat, aby se vyrovnalo napětí. Cílem těchto cviků je zpevnění retního uzávěru, vnímání 

napětí svalstva jazyka, cvičení klidové polohy jazyka a stejně jako u cviku „počítání zubů“ také 

koordinace pohybů jazyka a regulace jeho svalového napětí.  

 

 

Kroužení na vnější straně zubů  

Ke správnému provedení tohoto cviku, podobně jako u cviku „počítání zubů“, je třeba 

hodně otevřít ústa a navíc rozevřít rty do úsměvu. Špička jazyka se začne od posledního zubu 

nahoře vlevo pohybovat směrem vpravo a poté směrem dolů zprava doleva. Tentokrát však jazyk 

krouží po vnější straně zubů, nikoli po jejich kousací ploše. Kroužíme několikrát po sobě a poté 

změníme směr. Tempo, kterým se jazyk pohybuje, je velice pomalé. Děti můžeme namotivovat 

například přirovnáním jazyka k šnečkovi nebo k vláčku, který nesmí vykolejit. Pomalým tempem 



 

dosáhneme zlepšení spolupráce všech svalových skupin jazyka. Dalším cílem cvičení je, aby se 

pacientův jazyk orientoval v dutině ústní a mimo to také dochází k podpoře celkového svalstva 

jazyka a obličeje (rtů a čelistí).  

 

Vysouvání jazyka směrem k nosu, bradě a uším 

Jak už z názvu cviku vyplývá, špičku jazyka vysouváme nahoru k nosu, vpravo a vlevo 

k uším a dolů k bradě. Důležité je v každé pozici držet jazyk v napětí několik sekund (3, 5, 10, …). 

V každém směru se špička jazyka musí dotknout kůže, aby neukazovala jen do prostoru. Při 

cvičení musí být ústa hodně otevřená. U pacientů s oslabenou střední částí jazyka často dochází 

k tomu, že při vypláznutí jazyka směrem k nosu, jazyk leží na dolních zubech či spodním rtu a 

k jeho zvednutí nahoru si pacient pomáhá dolní čelistí. U cviku, při kterém se jazyk pohybuje do 

stran směrem k uchu, musíme dohlídat, aby jeho poloha byla vodorovná. Směřuje-li k očním 

koutkům, příčinou je s nejvyšší pravděpodobností oslabení střední části jazyka. Při pohybu jazyka 

směrem k bradě si všímáme, zda se jazyk neodchyluje od střední linie. Cílem těchto cviků je tedy 

především aktivace střední části jazyka a stabilizace vnitřního svalstva jazyka.  

 

Jazyk proti špátli  

Pacient tlačí jazykem v pravém úhlu proti špátli, kterou držíme vertikálně před ústy. Pokud 

by špička jazyka ukazovala směrem nahoru, vytvoříme špátlí jen slabounký tlak. V opačném 

případě, tedy když špička jazyka směřuje dolů, vyzveme pacienta, aby se zkusil špičkou dotknout 

oblého konce špátle. Tlak špátle se musí vyrovnat tlaku jazyka, aby došlo k rovnováze sil. Po tlaku 

se jazyk uvolní a vrátí do klidové polohy. Správným provedením tohoto cviku docílíme posílení 

střední části jazyka a zlepšení vnímání různých svalových skupin jazyka.  

 

Špátle příčně přes jazyk 

Špátli přiložíme příčně na horní část jazyka právě v místě, kde se jazyk podlamuje, což 

značí jeho oslabení. Jazykem se snažíme prázdný prostor mezi ním a  špátlí vyplnit, přičemž 

postupně zvyšujeme tlak. Cílem je opět další aktivace svalstva střední části jazyka.  

 

Špátle ze strany jazyka 

Cvik se špátlí ze stran jazyka je zase o něco náročnější. Nutné je vypláznout jazyk rovně a 

daleko, poté přiložíme špátli z jedné strany, pacient začne tlačit proti špátli, kterou vyvineme stejný 

tlak. Strany musíme střídat, mezitím se ale jazyk vždy vrátí do klidové polohy. Jelikož nám jde o 

posílení středu jazyka, nesmí se špička jazyka ohýbat ke špátli ani nahoru či dolů, ale musí po 

celou dobu směřovat rovně dopředu. Krom posílení střední části jazyka rozvíjíme také 

transverzální a vertikální svalstvo jazyka.  

 

Jazyk na špátli 

Do pacientových otevřených úst vložíme vodorovně špátli, kterou mu opřeme na dolní 

přední zuby. V první fázi stačí nechat jazyk na špátli v klidu položený. Tlakem proti špátli 



 

pokračujeme až tehdy, kdy se jazyk na špátli samovolně nepohybuje, což může nastat i za několik 

dní cvičení. Cvik vede ke zlepšení a udržení rovnoměrného svalového napětí a zároveň ke střídání 

napětí a uvolnění ve svalstvu jazyka.  

 

Špátle tlačí na jazyk v dutině ústní  

Špátli položíme na špičku jazyka (asi 2 cm), který leží na spodině, a tlačíme směrem dolů. 

Ústa jsou otevřená a úkolem jazyka je tlačit špátli nahoru stejným principem jako „výtah“, přičemž 

přední i střední část jazyka musí zůstat v kontaktu se špátlí. Chybou je, pokud se jazyk hýbe 

dopředu nebo dozadu. Cvik podporuje současné zvedání přední a střední části jazyka.  

 

Jazyk vysunout v pravém úhlu a vtáhnout zpět do dutiny ústní 

Při široce otevřených ústech vysuneme vodorovně hodně dopředu a vtáhneme zpět do úst. 

Cvik vypadá jednoduše, ale je třeba zabránit tomu, aby špička jazyka směřovala nahoru nebo dolů. 

Tomu můžeme zabránit položením jednoho gumového kroužku na špičku jazyka a cvičením před 

zrcadlem, ve kterém musíme kroužek neustále vidět. V praxi se jako pomůcka osvědčila představa, 

že při vtahování jazyka dovnitř se snažíme kroužkem dotknout čípku. I když víme, že to není 

možné, jazyk díky tomu lépe vtáhneme tak daleko, že je část spodiny dutiny ústní viditelná. 

Naprosto kontraproduktivní je přirovnání vtahujícího se jazyka k hlemýždi, který se vrací do ulity, 

neboť to vede k nežádoucímu překlopení jazyka. K aktivaci zadní tažné svaly poslouží představa 

zívání. Cílem cviku je opět posílení střední části jazyka a aktivace zadních tažních svalů.  

 

Úzký a široký jazyk 

Cvik spočívá ve vysouvání jazyka střídavě rozšířeného a zúženého. Pomocným pokynem je 

připodobnění jazyka k slabé niti nebo naopak ke snaze pokrýt jazykem celé město. Nedaří-li se 

zaujmout široký jazyk, pomůže zabučení jako kravička. Až oba pohyby jazyka pacient zvládneme, 

provádíme je při široce otevřených ústech. Dosáhneme správného napětí vertikálního a 

transverzálního svalstva jazyka.  

 

Stereognózie  

Orální vnímavost můžeme stimulovat s pomocí umělohmotných tělísek různých 

geometrických tvarů vyrobených zubní laboratoří. Každé tělísko je opatřeno otvorem k protažení 

niti. Jde o bezpečnostní prvek, aby nedošlo k spolknutí tvaru. Nemáme-li k dispozici tuto pomůcku, 

snadno ji můžeme nahradit vyřezáním tvarů například z karotky nebo tvrdšího jablka. Zejména u 

dětí je před vložením tvarů do dutiny ústní vhodné tvary pojmenovat, případně je vystřihnout ze 

čtvrtky a nechat jim je osahat. Rozvíjet motoriku můžeme pomocí zábavného cvičení, kdy si 

pacient představí, že jeho jazyk je jako štětec a maluje různé tvary na patro.  

 

 

2. B Cvičení pro rty  

Kulatě otevřené a široce otevřené rty 



 

Podstatou cviku je pomalé střídání široce otevřených rtů s úzce zaokrouhlenými 

otevřenými rty, přičemž řezáky jsou během cvičení vzájemně v kontaktu a jazyk zůstává v klidové 

poloze. V každém postavení vydržíme několik sekund. Dáváme pozor, aby se dolní ret nezvedal a 

nezakrýval tak horní řadu zubů. U obou pozic rtů musí být vidět obě řady řezáků.  

Vyskytne-li se problém s širokým otevřením rtů, můžeme si pomoci s ukazováčky, kterými 

koutky natáhneme do stran. Po chvíli držení koutků můžeme cvik znovu zkusit aktivně, tedy bez 

manuální pomoci. Rty musí být roztaženy stejnoměrně a krční svalstvo musí zůstat bez napětí.  

Podporujeme nezávislost intraorálního a extraorálního svalstva a zároveň aktivujeme retní 

kruhový sval (m. orbicularis) a svalstvo tváří (m. buccinator). Pacient se učí vědomě držet napětí 

svalu po určitý časový úsek a právě tím dochází také k posílení svalstva.  

 

Špulit zavřená ústa dopředu a roztahovat zavřená ústa do široka 

Obdobně jako u předešlého cviku i během tohoto střídáme pozici našpulených a 

roztažených rtů, ovšem tentokrát se zavřenými ústy. Důležitá je opět výdrž alespoň několik sekund 

v každém postavení. Osvědčenou metodou je při držení dané pozice počítání v duchu do pěti, 

později až do deseti. Jazyk opět zůstává v klidové poloze a zuby jsou v lehkém kontaktu.  

Našpulené rty musí směřovat hodně dopředu, například jako bychom se chtěli dotknout 

zrcadla. Hezkou pomůckou je také představa slona, který natahuje chobot.  

Aby cvik neztratil svůj význam, roztahujeme rty pouze tak daleko, aby zůstaly sevřené.  

I zde dochází k podpoře nezávislosti intraorálního a extraorálního svalstva (jazyk, rty, tváře 

a čelist), tak jako u předchozího cviku. Znovu platí fakt, že prodlužováním napětí posilujeme 

svalstvo rtů. Dále dosáhneme prodloužení horního rtu a zlepšení citlivosti retního uzávěru.  

 

Rozevřeně našpulené rty formovat do sevřeného našpulení 

Tento cvik můžeme nazvat „hrou na kapříka“, neboť zakulacené rty střídavě rozevíráme a 

svíráme. Zuby po stranách jsou v lehkém kontaktu a jazyk v klidové poloze. Aby nedocházelo 

ke zbytečnému zapojování m. mentalis, na svírání rtů se musí podílet především horní ret. Jedině 

tak můžeme dosáhnout aktivování svalstva horního rtu a jeho prodloužení. Dalším cílem je správné 

výchozí postavení jazyka a zubního oblouku potřebné pro správné polykání.  

 

Přetahovat rty přes zuby 

Posílení svalového napětí rtů a ovlivnění správného retního uzávěru dosáhneme při 

otevřených ústech přetáhnutím dolního rtu přes dolní zuby a horního rtu přes horní zuby. Jazyk leží 

na spodině dutiny ústní. Hra na bezzubého staříka slouží jako vhodná motivace pro děti. 

 

Střídavě přetahovat rty přes zuby a zakulacovat rty 

Začátek cviku je stejný jako předchozí cvičení. Dále můžeme vytvořit čtyři následující 

varianty: 



 

- 1. Při otevřených ústech přetáhneme přes zuby rty a postupně je začneme zaokrouhlovat, 

co nejvíce to jde. Ústa zůstávají mírně pootevřená. Zvládneme-li tuto 1. variantu, 

můžeme se posunout další.  

- 2. Rty opět přetáhneme přes zuby, zavřeme ústa a sevřené rty špulíme dopředu. 

- 3. Přetáhneme rty přes zuby a poté roztáhneme do široka rozevřené rty. 

- 4. Přetáhneme rty přes zuby a poté roztáhneme do široka sevřené rty.  

Na paměti musíme mít, že při přetahování rtů přes zuby jsou ústa otevřena a jazyk leží na 

spodině dutiny ústní, kdežto při zaokrouhlování, špulení a roztahování rtů jsou ústa zavřena a jazyk 

je v klidové poloze. Nacvičíme-li všechny jednotlivé cviky dokonale, můžeme je začít procvičovat 

řetězově bez pauzy. Pořadí variant cviku při řetězovém cvičení lze libovolně měnit. Snahou je 

zlepšit koordinaci svalů čelisti, jazyka a rtů.  

Horní ret přetáhnout přes horní zuby a ukazováčky jej masírovat směrem k nosu 

Tento cvik prodlužuje a tonizuje horní ret. Principem je přetažení horního rtu přes horní 

zuby, přiložení ukazováčků nad červen obou polovin horního rtu a pomocí nich vytvoření mírného 

tlaku, proti kterému působí horní ret. 

 

Cvičení pro rty pro pokročilé 

Ústní koutky stahovat směrem dolů 

Oba ústní koutky stáhneme stejnoměrně směrem dolů, jako bychom byli smutní. Pohybu se 

pokud možno neúčastní bradový sval. Nezvládneme-li to sami, nabudíme svalstvo pasivně 

ukazováčky tak, že koutky úst stáhneme nejen dolů, ale také do stran a nahoru. V každé pozici 

podržíme několik vteřin a poté náhle pustíme, aby došlo k reflexní odpovědi svalu v opačném 

směru. Tento princip vychází z konceptu Castilla-Moralese. Další možností je lehké povolení tlaku 

ukazováčků a aktivní držení pasivně dosaženého postavení rtů. Cílem je tedy používání mimických 

svalů vědomě a podporování nezávislosti svalů rtů na bradovém svalu.  

 

Ústní koutky táhnout směrem nahoru 

Se zavřenými ústy a jazykem v klidové poloze vytahujeme střídavě levý a pravý koutek 

nahoru k očnímu koutku, a to aniž bychom si pomáhali pohybem dolní čelisti. I zde je možná 

manuální pomoc ukazováčky. Taktéž tento cvik se podílí na aktivaci mimického svalstva.  

 

Třít a leštit zuby 

Horním rtem pohybujeme nahoru a dolů po horních zubech, tím vykonáváme tzv. tření. 

Rotuje-li horní ret po horních zubech, jde o leštění, tedy rotační pohyb. Nezapomínáme na jazyk 

v klidové poloze. Přínosem cviku je zlepšení pohyblivosti a zároveň tonizace svalstva horního rtu.  

 

Cenit zuby nebo vytáhnout horní ret směrem nahoru  



 

Výchozí pozicí je vycenění zubů. Z toho poté vycházíme při vytahování horního rtu 

směrem nahoru. Nezvládneme-li to aktivně, pomůžeme si ukazováčky a ret pasivně vytáhneme 

nahoru. Při tom ale dáváme pozor, abychom ho nezvedali ze široka, ale pouze ve středu, tedy 

v úrovni nosního chřípí. Jde o cvik vedoucí k aktivaci zdvihače horního rtu, v důsledku tedy opět 

k zlepšení celkové mimiky.  

 

Kachní zobák 

Horní ret roztáhneme do šířky a zároveň táhneme směrem dolů.  Dolní ret musí být zcela 

pasivní, zuby jsou v lehkém dotyku a jazyk v klidové poloze. Děti si mohou představit například 

zobák Kačera Donalda. Pokud ani to nemůžeme ke správnému provedení, zkusíme horním rtem 

pohybovat nahoru a dolů po horních zubech či přes ně kroužit. Po zvládnutí tohoto cviku ho 

můžeme při cvičení střídat s cvikem předcházejícím.  

 

Malovat pomocí rtů  

Se sevřenými a našpulenými rty dopředu se zkusíme nejprve pohybovat vpravo a vlevo. 

Složitější variantou je pohyb do kruhu v obou směrech. V poslední fázi se můžeme pokusit o 

„psaní“ písmen (např. jména) a „malování“ geometrických tvarů. Pomocníkem může být 

přirovnání rtů k obrovskému malířskému štětci. Během cvičení zůstávají zuby v kontaktu, dolní 

čelist se pohybu neúčastní, jazyk je v klidové poloze a hlava i oči směřují dopředu. Cílem je 

celková aktivace svalstva rtů a obličeje.  

 

Klaun  

Provedení tohoto cviku je zcela „v rukou“ pacienta. Jde o vytváření různých grimas, tak 

jako to známe právě u klauna. I zde si ale můžeme pomoci ukazováčky a pomocí nich 

rozpohybovat obličejové svalstvo. Můžeme si zahrát hru na znázornění různých emocí. Po celou 

dobu však zůstávají zuby v kontaktu a jazyk v klidové pozici. Jde nám především o aktivaci a 

spontánní používání mimického svalstva obličeje.  

 

Speciální cvičení pro horní ret  

Jestliže už bylo u pacienta ukončeno cvičení pro rty a přesto nedošlo k prodloužení a 

zlepšení funkčnosti zkráceného horního rtu, je třeba dále pokračovat v následujících cvikách: 1. 

Kapřík, 2. Horní ret přetáhnout přes horní zuby a ukazováčky jej masírovat směrem k nosu, 3. Třít 

a leštit zuby, 4. Kachní zobák.  

 

3. Cvičení sání 

Přisávat jazyk na patro 

Na horní patro silně přisajeme přední i střední část jazyka, tak aby okraje jazyka 

nepřesahovaly boční zuby. Abychom to mohli dobře zkontrolovat, dáme pacientovi pokyn, aby 

dostatečně otevřel ústa a zvedl koutky nahoru. Dále jazyk nesmí být přisátý přes alveolární 



 

výběžky, ale pouze k jejich začátku. V případě, že tomu tak není, musíme znovu opakovat 

izometrická cvičení se špátlí či cvik „široký a úzký jazyk“. Nechápe-li pacient, co po něm žádáme, 

řekneme mu, že bychom se chtěli podívat pod jeho jazyk, případně, ať zkusí „přisát jazyk až 

k temeni hlavy“. Pokud pacient ani tak nezvládne cvik provést, zkusíme jazyk nejprve přisát na 

zuby a až pochopí princip cvičení, pomalu se snažíme dostat jazyk na správné místo, tedy na patro. 

Jednodušší variantou je přisátí jazyka na patro se zavřenými rty. Většího účinku dosáhneme, pokud 

zkusíme pomalu spouštět dolní čelist a přitom držet jazyk stále přisátý na patro. Dáváme zároveň 

pozor, aby špička jazyka neopustila klidovou polohu, neboť často dochází k tomu, že se přibližuje 

k řezákům nebo naopak k měkkému patru. Aby si pacient tuto polohu jazyka zafixoval, je pro 

nácvik správného polykání opravdu nezbytné! Posílením střední části jazyka navíc vybudujeme 

potřebný podtlak pro polykání a aktivujeme boční okraje jazyka.  

 

Přisávat jazyk a s mlasknutím povolit  

U cviku zvaného „mlask“ je postup pro přisátí jazyka k patru stejný jako u předchozího 

cvičení, ale tentokrát nám jde o výdrž a sílu přisátí. Cílem tedy není přímo mlasknutí, ale 

především vytvoření podtlaku, bez kterého se správné polykání neobejde. Kromě toho 

několikavteřinovým setrváním jazyka přisátého na patře samozřejmě posílíme jeho střední část.  

 

Přisávat jazyk a bez hluku povolit 

Postup vychází z výše popsaného cvičení. Po několika sekundách držení jazyka přisátého 

na patře však „nemlaskneme“, ale střed jazyka začneme uvolňovat postupně, tak aby uvolnění 

podtlaku nebylo vůbec slyšet. Špička jazyka přitom zůstává stále na stejném místě, čili v klidové 

poloze. Pohyb jazyka připomíná houpací síť. Cvičení můžeme opakovat několikrát po sobě, čímž 

„rozhoupeme“ střední část jazyka. Nedokáže-li však pacient nechat špičku jazyka stále 

„zavěšenou“, zkusíme ho vyzvat, aby jazyk po přisátí začal postupně rolovat ven mezi přední 

řezáky. I přesto, že jde o přehnaný pohyb, pomáhá v pochopení cviku. Osvojení cviku je 

podmínkou pro přisávání gumových kroužků, které jsou předmětem náročnějších cvičení.  

 

Louskáček – jazyk přisát na horní patro, střídat otevírání a zavírání úst  

I v tomto cvičení jazyk přisajeme na patro. Poté střídavě otevíráme a zavíráme ústa, 

přičemž jazyk zůstává přisátý. Trénujeme tak, aby napětí jazyka nebylo závislé na změnách v jeho 

okolí.  

 

Zahradní plot – přisávání se zavřenými zubními oblouky 

Dalším krokem k osvojení správného polykání je zvládnutí vytvořit podtlak i se zavřenými 

ústy a zuby na sobě. Cvičení tedy začneme postavením zubních oblouků, tak aby se lehce dotýkaly. 

Nemyslíme tím však klešťový skus, při kterém stojí na sobě řezáky. Chybnému postavení 

předejdeme, pokud si pacient zkusí uvolnit dolní čelist, znovu skousne a několikrát zacvaká 



 

bočními zuby. Dále přisajeme jazyk k patru, rozevřeme široce rty a po několika vteřinách otevřeme 

ústa, abychom zkontrolovali, zda byl jazyk přisát na správném místě.  

 

Přisávání jazyka s jedním gumovým kroužkem na přední části jazyka 

Na špičku jazyka položíme gumový kroužek, tak aby jeho okraj byl zároveň na okraji 

špičky jazyka. V případě, že bychom kroužek posunuli i o pár milimetrů dozadu, po přisátí jazyka 

k patru by jeho špička nesahala k alveolárnímu okraji, ale vyčnívala přes alveoly třeba až 

k řezákům, což je nežádoucí. V prvním kroku přisajeme špičku jazyka a následně jeho střední část. 

Cvikem tedy aktivujeme špičku a střední část jazyka, dále rozvíjíme vnímavost jazyka nasazením 

gumového kroužku a kontrolujeme funkci jazyka za pomoci gumového kroužku.  

 

Přisávání jazyka s jedním gumovým kroužkem na střední části jazyka 

Tentokrát gumový kroužek položíme na střední část jazyka, těsně za místo, kde ležel 

kroužek při výše popsaném cvičení. S kroužkem manipulujeme rukou nebo špachtlí, ale nikdy ne 

horní řadou zubů, neboť tím bychom posilovali chybný pohyb jazyka dopředu, ke kterému při 

nesprávném polykání dochází. Pokračujeme přisátím špičky a dále středu jazyka. Po chvilce 

opatrně uvolníme jazyk, a aniž by se pohnul dopředu, do stran či dozadu ho spustíme dolů. 

Nakonec zkontrolujeme, zda kroužek zůstal na stejném místě, na které jsme ho položili. Cvičením 

učíme zvedat střední část jazyka bez pohybu dopředu nebo do stran.  

 

Přisávání jazyka se dvěma gumovými kroužky  

K tomuto cvičení potřebujeme dva gumové kroužky. První položíme na špičku jazyka, tak 

jak bylo popsáno u cviku „Přisávání jazyka s jedním gumovým kroužkem na přední části jazyka“. 

Druhý kroužek hned za ten první, na střední část (viz „Přisávání jazyka s jedním gumovým 

kroužkem na střední části jazyka“). Při otevřených ústech přisajeme nejprve špičku, poté střed 

jazyka. Někdy si všimneme, že se jazyk více přisává na jednu stranu. Kroužky posuneme k jedné 

straně. Zda zvolíme ochablejší stranu nebo tu aktivnější musíme u každého pacienta vyzkoušet, je 

to velmi individuální. Než přejdeme k uvolnění podtlaku, ústa mírně přivřeme, čímž se 

vyvarujeme, aby jazyk v důsledku silného napětí nevystřelil a tím kroužky neodhodil. Cvičením 

chceme dosáhnout zlepšení pohyblivosti a napětí jazyka.  

 

Přisávání jazyka se třemi gumovými kroužky  

Toto cvičení neprovádíme u dětí mladších 10 let. Od zadní části jazyka začneme pokládat 

kroužky těsně za sebe až ke špičce. Jedině postupem v tomto pořadí zabráníme, aby byl první 

kroužek posunut dozadu ještě předtím, než poslední kroužek umístíme. První kroužek, položený na 

špičce, se přisaje k okraji alveol (klidové místo), druhý na střední část a třetí, ležící před 

artikulačním místem hlásky „K“, tlačí proti měkkému patru. Polohu všech kroužků znovu 

zkontrolujeme po uvolnění jazyka. S pomocí třech gumových kroužků kontrolujeme svalovou 

funkci jazyka a aktivujeme jeho špičku, střední i zadní část.  

 



 

Přisávání tří gumových kroužků se zavřenými ústy  

Cvičení se od předchozího liší pouze tím, že v celém jeho průběhu jsou zuby v lehkém 

kontaktu. Tím zajistíme aktivaci všech svalů účastnících se polykání. I zde máme díky kroužkům 

pod kontrolou funkci svalů jazyka.  

 

4. Cvičení polykání  

Polykání slin se dvěma (nebo třemi) gumovými kroužky 

U pacientů mladších 10 let, volíme ke cvičení 2 kroužky, u starších můžeme využít tři. 

Předností kroužků vyrobených z gumy je mimo jiné schopnost dobře držet na jazyku. Na jazyk je 

položíme tak, jak již bylo popsáno u cvičení „Přisávání jazyka se třemi gumovými kroužky“. 

Prvním krokem je přitlačení prvního gumového kroužku k okraji alveolárního výběžku. Následuje 

skousnutí zubů. Správný průběh polykání není možný s rozevřenými čelistmi. Abychom mohli celý 

proces nácviku správného polykání kontrolovat, pacient musí rozevřít rty doširoka.  Sledujeme, zda 

nejsou jazyk či sliny posouvány dopředu a zároveň tím zabráníme, aby se rty účastnili jako 

kompenzační mechanismus k vytvoření podtlaku potřebného pro polknutí. Dále můžeme přisát na 

patro druhý kroužek a vzápětí třetí, pokud jsme se rozhodli ho ke cvičení využít. Ve chvíli, kdy 

jazyk se všemi kroužky tlačí na patro polkneme. Pro zautomatizování nově naučeného vzorce 

polykání je třeba cvičit intenzivně a přesně. K nácviku polykání s pevnou stravou přejdeme až po 

bezchybném zvládnutí polykání s gumovými kroužky.  

 

Polykání suché pevné stravy (slané tyčinky, sušenky, pečivo) 

Přijatý kousek pevné potraviny nejprve důkladně rozmělníme v ústech rotačním pohybem 

se zavřeným retním uzávěrem. Na střední část jazyka přesuneme vytvořený bolus. Jestliže se 

v tomto kroku vyskytne problém a pacient neví, jak bolus utvořit, vyzveme ho, aby si představil 

jako by sál přes zavřené rty z malé trubičky. Když mu během toho odhrneme dolní ret, měli 

bychom slyšet zasyčení. Po přesunutí bolusu na střední část jazyka, přitlačíme špičku jazyka 

k alveolám a současně s tím skousneme zuby. Bolus přitiskneme k patru pomocí střední části 

jazyka, vzápětí zadní částí jazyka a nakonec polkneme.  

 

Polykání různorodé pevné stravy (kousek chleba, jablka, karotky apod.) 

Ke cvičení využijeme potraviny, které si pacient donese z domova. Postupujeme stejně 

jako v předchozím cvičení. 

 

Polykání tekutin  

K nácviku polykání tekutin můžeme přistoupit až ve chvíli, kdy je polykání pevné stravy 

zvládáno s jistotou. Je třeba také, aby byly dostatečně silné i okraje jazyka, neboť plní důležitou 

úlohu zadržení tekutiny v dutině ústní mezi jazykem a patrem. Pacient se tedy napije malého 

množství vody, nejlépe z průhledné sklenice, zatímco jazyk leží na spodině dutiny ústní. Dále 

přichází na řadu již zmíněné okraje jazyka, které se přimknou k alveolám na patře. Pacient skousne 



 

zuby současně s tím, kdy se voda začne přibližovat patru. Rty však zůstávají rozevřeny.  Další 

kroky jsou shodné s polykáním pevné stravy. Pokud pacient tekutinu neudrží, vrátíme se k cvičení 

„sání se zavřenými ústy přes úzkou trubičku“ popsaného v předchozím cvičení a k polykání pevné 

stravy.  

 

5. Automatizace správného polykání 

Polykání pevné stravy s rozevřenými rty 

Fixaci správného polykání v průběhu každodenního stravování provádíme před zrcadlem 

třikrát denně během snídaně, oběda a večeře. Zpočátku stačí trénovat na pěti soustech, po týdnu na 

deseti, za další týden například čtvrtinu celého jídla a postupně zvyšujeme. Otevřené rty má pacient 

proto, aby mohl sám kontrolovat pohyb jazyka v zrcadle (zda není posouván do mezer mezi zuby) 

a zabránil rtům podílet se na tvorbě podtlaku. Na místě, kde se pacient stravuje, necháme zrcadlo 

umístěné trvale, aby zapojování správného polykání během dne stále připomínalo. Zároveň vedle 

něj dáme plán, do kterého si bude zapisovat množství správně spolykané stravy. Za dva až čtyři 

týdny upevňování můžeme přejít k dalšímu cvičení.  

 

Polykání pevné stravy se zavřenými rty  

V této fázi již začínáme trénovat polykání se zavřenými rty. Průběh polykání sledujeme na 

pohybu hrtanu a zároveň kontrolujeme, zda nejsou zapojovány rty či jiné obličejové svalstvo. 

Z tohoto důvodu trénujeme stále před zrcadlem.  

 

Polykání tekutin s otevřenými rty 

Upevňování správného polykání tekutin trénujeme několikrát během dne. První týden 

postačí nově naučeným způsobem polykání přijmout čtvrtinu každé sklenice vody, druhý týden 

zvýšíme na polovinu atd. vodu polykáme ve velmi malých douškách, aby jazyk zvládl pohyby 

vykonat přesně. Až získá pacient jistotu při polykání s otevřenými rty, většinou za dva až tři týdny, 

začneme s nácvikem se zavřenými rty.  

 

Polykání tekutin se zavřenými rty  

Při každém polknutí se rty lehce dotknou, v zrcadle nesmí být vidět jejich napětí.  

 

Plynulé polykání tekutin ze sklenice  

Abychom se ujistili, že bylo správné polykání skutečně upevněno, zeptáme se pacienta, 

jaký pohyb vykonával jeho jazyk při nepřerušovaném pití. V případě, že jazyk netlačil správně na 

patro, ale pohyboval se ještě dopředu, není nové polykání automatizováno.  

Během všech fází cvičení nezapomínáme na všechny doprovodné symptomy, především 

problémy s koordinací oko – ruka, chybějící zrakový kontakt, svalové oslabení celého těla, oslabení 

svalového napětí břišního a zádového svalstva, problémy se vzpřímeným držením těla a ramen, 

nesprávné dýchání, oslabení bránice, dýchání ústy, … Prací s celým tělem se zabýváme v převážné 



 

většině případů, neboť myofunkční porucha nepostihuje pouze orofaciální oblast, ale mnohé další, 

již zmiňované, faktory.  

Ještě před zahájením myofunkční terapie si musí každý pacient, i dětský, uvědomovat svoje 

vlastní tělo. Musí odlišit správné a chybné držení těla, vědět, kde má bránici a jaký je její význam. 

Vysvětlíme mu také, jak souvisí správné držení těla s jazykem a polykáním. Zdůvodníme, proč se 

musíme zabývat celým tělem a ne jen svalstvem v orofaciální oblasti.  

 

Zlepšení vnímání vlastního těla 

Ke zlepšení schopnosti vnímat vlastní tělo využijeme relaxační cvičení, jejichž podstatou je 

střídání napínání a uvolňování svalstva. Dosáhneme vyrovnání tonusu a procítění různých částí 

těla. Nakonec provádíme cvičení i v orofaciální oblasti. Nejtypičtějším příkladem je zvedání 

dolního rtu k nosu, čímž zapojíme bradový sval a po chvíli povolíme. Vhodné je zařadit také 

protahování svalstva, např. kutálením se po zemi. Zábavnou aktivitou je kutálení míče po těle a 

pojmenovávání částí, kterých se míč dotkne.  

 

Zlepšení koordinace celého těla  

Kopání, lezení, medvědí nebo opičí chůze, sekavá chůze apod. jsou nejvhodnější aktivity 

vedoucí k zlepšení koordinace.  

 

Zlepšení správného držení těla 

Svaly v celém těle spolupracují, proto máme-li při sezení kulatá záda, máme povolené 

břišní a zádové svalstvo a v důsledku toho má jazyk tendenci viset. Správným držením těla v sedu 

narovnáme pánev a podporujeme také brániční dýchání. Tyto souvislosti musíme pacientovi 

objasnit.  

Pro podporu správného držení ve stoji stimulujeme chodidla a dbáme na to, aby kotník, 

koleno, kyčle a rameno byly ve stejné rovině a hlava byla prodloužením páteře. Efektivní je 

aktivita zvaná „kývání“. Začneme masírovat chodidla (rukama, míčkem, …), poté se dítě začne 

houpat dopředu a zpět. Chodidla zůstávají celou plochou na zemi.  

K dosáhnutí správného držení těla musíme posílit břišní a zádové svalstvo. Jedním 

z osvědčených cviků je tzv. letadlo. Cvik provádíme vleže na břiše s rukama rozpaženýma / 

upaženýma a nohama nataženýma / střídavě jednou pokrčenou. S nádechem nosem zvedáme horní 

část těla současně s rameny od země. Očima stále sledujeme podlahu. S výdechem se vracíme do 

klidové polohy. Dalším cvikem je most. Tentokrát neležíme na břiše, ale na zádech. Ruce 

rozpažíme a nohy pokrčíme. Pomalým tempem zvedneme pánev, aby trup vytvořil se stehny jednu 

linii. Chodidla se po celou dobu dotýkají celou plochou podlahy. Váha vychází z pozice ve vzporu 

klečmo vzpažením pravé (levé) ruky a zanožením levé (pravé) nohy.   



 

Příloha č. 2: Pomůcky k MFT – Infant trainer, T4K Trainer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Převzato z: Isasan, 2016 

T4K Trainer 



 

 

 

 

Převzato z: Pomůcky pro poruchy polykání, b. r.   

  

 

 

Příloha č. 3: Pomůcky k MFT – ostatní  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dysphagia Cup Kapi Cup Suregrip 

Ora-Light Žvýkací pomůcky Provale Cup 

 

Gumové kroužky Tvary ke stereognozii Myometr 

Převzato z: Pomůcky pro myofunkční terapii, 2012 

  

Převzato z: Isasan, 2016 



 

Příloha č. 4: Ukázky z MFT 4 – 8 sTArs  

 



 

 

Převzato z: MFT 4 – 8 sTArs – Myofunktionelle Therapie für 4- bus 8-Jährige mit 

spezieller Therapie der Artikulation von s/sch – Übung & Spaß mit Muki, dem Affen, 2013 



 

Příloha č. 5: Dotazník pro logopedy 

VYUŽITÍ MYOFUNKČNÍ TERAPIE U OSOB  

S NARUŠENOU KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTÍ 

Dobrý den, 

na základě níže uvedeného dotazníku bych ráda zmapovala možnosti využívání 

myofunkční terapie v logopedické praxi. Informace získané dotazníky použiji v praktické 

části své diplomové práce. Předem Vám mnohokrát děkuji za čas strávený při vyplňování 

tohoto dotazníku. 

S pozdravem a přáním hezkého dne Sandra Janečková. 

*Povinné pole 

1. Jaká je Vaše dosažená kvalifikace? * 

možná pouze 1 odpověď 

Klinický logoped  

Logoped ve specializační přípravě  

Logoped ve školství  
 

2. Kolik let máte praxi v oboru logopedie? * 

 

3. Na jakém pracovišti působíte? * 

více možných odpovědí 

Logopedická ambulance/ ordinace  

Logopedické pracoviště nemocnice  

Neurologická ambulance  

Foniatrická klinika  

Dětský rehabilitační stacionář  

Rehabilitační ústav  

Domov pro osoby se zdravotním postižením  

Lázeňské zařízení  

Školské zařízení  

Jiné:  
 



 

4. Setkal/a jste se s termínem "myofunkční terapie" (pozn. dále jen MFT)? * 

možná pouze 1 odpověď 

Ano  

Ne  
 

Pokračovat »
 

33% dokončeno 

 

Vzdělávací kurzy MFT 

 

5. Absolvoval/a jste kurz MFT? Pokud ano, u kterého školitele (garanta)? * 

více možných odpovědí 

Ne  

Ano - Mgr. Jitka Kaulfuss (ČR)  

Ano - Anita Kittel (Německo)  

Ano - PhDr. Zuzana Jandová (Slovensko)  

Ano - Dr.ssa Daniela Clemente (Itálie)  

Ano - Mgr. Radka Floriánová (Kovaříková) (ČR)  

Ano - Dr. Pasqualina Andretta (Itálie)  

Ano - Gertraud Fendler (Rakousko)  

Jiné:  
 

6. Pokud jste žádný kurz MFT neabsolvoval/a, máte o něj do budoucna zájem? 

Pokud ano, vyberte či uveďte důvod, proč jste ho dosud neabsolvoval/a. Pokud 

ne, také vyberte/uveďte důvod.  

jedna možná odpověď (v případě, že jste kurz absolvoval/a, otázku přeskočte 

Ano; nedostatečná kapacita kurzu  

Ano; velká vzdálenost  

Ano; finanční náročnost  

Ano; pracovní vytíženost  

Ano; nedozvěděla jsem se o žádné nabídce kurzu  

Ne; nepovažuji to za prioritní  

Ne; pracuji podle knihy, kde jsou dostačující informace  

Ne; již mám dostatek zkušeností  



 

Jiné:  
 

7. Jak hodnotíte nabídku vzdělávacích kurzů MFT v ČR? * 

více možných odpovědí 

Dostačující  

Nedostačující - z hlediska frekvence pořádání kurzů  

Nedostačující - z hlediska počtu školitelů  

Nedostačující - z hlediska kapacitních důvodů  

Nedostačující - z hlediska vzdálenostní dostupnosti  

Jiné:  
 

8. Aplikujete MFT ve své praxi? * 

možná pouze 1 odpověď 

Ano  

Ne  
 

« Zpět Pokračovat »
 

66% dokončeno 

 

 

Využití MFT při terapii 

 

9. Postupujete při MFT obvykle přesně podle vytvořeného konceptu daného 

autora nebo využíváte spíše svoji vlastní modifikaci? * 

možná pouze 1 odpověď 

Striktně se řídím radami a postupy daného autora  

Řídím se radami a postupy daného autora, ale v případě potřeby některé 

kroky upravím, nahradím či vynechám  

Využívám pouze některé prvky od daného autora, které zařazuji do 

terapie  

Z několika konceptů mám vytvořenu svoji vlastní modifikaci, která je 

tvořena na základě mých dosavadních zkušeností  

Jiné:  
 

10. Jaké pomůcky k MFT využíváte? * 

více možných odpovědí 



 

Žádné  

Logopedická špátle  

Pochutiny, mlsy  

Gumové kroužky (viz Anita Kittel)  

Žvýkací pomůcky  

Infant Trainer  

Lžíce pro nácvik správného polykání (Ora-Light, …)  

Speciální hrnky pro nácvik správného polykání (Dysphagia Cup, 

Provale Cup, Kapi-cup, Suregrip …)  

Myometr  

Knoflíky pro MFT (PAKI 43, Marshmallow Twist, …) 

Geometrické tvary k zlepšení orální stereognozie  

Jiné:  
 

11. U osob, s jakým typem narušené komunikační schopnosti využíváte MFT? * 

více možných odpovědí 

Vývojová dysartrie  

Získaná dysartrie  

Dysfagie  

Rhinolalie  

Palatolalie  

Dyslalie  

Jiné:  
 

12. U jaké věkové kategorie osob využíváte MFT? * 

více možných odpovědí 

Děti  

Dospělí  

Senioři  
 

13. Kolik terapeutických sezení zaměřených na MFT průměrně uskutečňujete u 

jedné osoby? * 

možná pouze 1 odpověď 

5 - 10  

11 - 15  



 

16 - 20  

21 - 25  

26 - 30  

31 - 35  

36 - 40  

Jiné:  
 

14. Jak často obvykle realizujete terapeutické sezení zaměřené na MFT? * 

možná pouze 1 odpověď 

2x týdně  

1x týdně  

2x měsíčně (1x za 2 týdny)  

1x za 3 týdny  

1x měsíčně  

Jiné:  
 

15. Čím je podle Vašich zkušeností nejvíce ovlivněna úspěšnost MFT u dětí? * 

více možných odpovědí 

 

 

16. Čím je podle Vašich zkušeností nejvíce ovlivněna úspěšnost MFT u 

dospělých? * 

více možných odpovědí 

 

 



 

17. Považujete na základě vlastních zkušeností vliv MFT na komunikační 

schopnost za pozitivní? * 

možná pouze 1 odpověď 

Rozhodně ano  

Spíše ano  

Spíše ne  

Rozhodně ne  
 

18. V čem na základě vlastních zkušeností spatřujete přínos MFT? * 

více možných odpovědí 

V ničem  

Dosažení správného průběhu polykání  

Dosažení správného způsobu dýchání  

Odbourání zlozvyků (kousání nehtů, dumlání palce, kousání rtů, ...)  

Zlepšení svalové síly jazyka  

Dosažení retného uzávěru bez aktivace bradového svalu jako 

kompenzačního mechanismu  

Zvýraznění mimiky  

Dosažení správného svalového napětí v orofaciální oblasti  

Dosažení správné klidové polohy jazyka  

Prodloužení zkrácené podjazykové uzdičky  

Zlepšení příjmu potravy a tekutin  

Zlepšení artikulace  

Pozitivní vliv na psychiku  

Celkové zlepšení v držení těla  

Jiné:  
 

19. Setkal/a jste se s nějakými negativními zkušenostmi během aplikování 

MFT? Pokud ano, s jakými? * 

více možných odpovědí 

Nesetkal(a)  

Setkal(a)  

Jiné:  
 



 

20. Setkal/a jste se s nějakými negativními dopady MFT? Pokud ano, s 

jakými? * 

více možných odpovědí 

Nesetkal(a)  

Setkal(a)  

Jiné:  
 

« Zpět Odeslat
 

100 %: Hotovo. 

 

 


