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ABSTRAKT

Hlavná téma dizertačnej práce je vytvorenie integratívneho modelu v diagnostike
a terapii zajakavosti, v kombinácií s klasickým behaviorálnym prístupom a metódami
ovplyvňujúcimi nezrelý neuromotorický systém prostredníctvom INPP metódy / Inštitút
neurofyziologickej psychológie / a metódy JIAS / Johanssenova individuálna auditívna
stimulácia/.
Práca sa opiera o najnovšie poznatky zo zahraničnej literatúry z oblasti neurogénnej
etiológie zajakavosti,

fungovania ľudského

mozgu

vrámci

neplynulosti

reči

a neuromotorického systému a jeho vplyvu na plynulú reč.

V empirickej časti je predmetom výskumného šetrenia analýza vplyvu klasického
behaviorálneho prístupu a prístupu formou integratívneho modelu zajakavosti.
Výsledky vstupného diagnostického vyšetrenia boli porovnané s dvomi vyšetreniami
(počas aplikácie terapeutických programov a po ukončení aplikácie obidvoch
terapeutických programov) u štyroch balbutikov s fixovanou zajakavosťou a nezrelým
neuromotorickým systémom. Vychádzajúc z klinického obrazu boli zaznamenávané
zmeny v troch oblastiach príznakov zajakavosti, v oblasti dysfluencie, nadmernej
námahy a psychickej tenzie.
Výsledky integratívneho terapeutického programu, s

využitím aj metód (INPP

a JIAS) stimulujúcich neuromotorickú nezrelosť a sluchové spracovávanie, potvrdili
pozitívny vplyv ich využitia u zajakavých detí.
Práca je prínosom pre špeciálno – pedagogickú a logopedickú teóriu aj prax v oblasti
najnovších trendov a poznatkov, diagnostiky a terapie zajakavosti.

ABSTRACT

The main role of the dissertation is to create integrative model within the diagnosis and
treatment of stuttering in combination with classical behavioral approaches and methods of
influencing

immature

neuro-motor

system

using

INPP

method

/Institute

of

Neurophysiological Psychology/ and method JIAS /Johanssen Indiviual Aural Stimulation/.
The work was based on the latest knowledge of foreign literature of the neurogenic etiology
of stuttering, the functioning of the human brain within disfluency speech and neuro-motor
system and its effect on speech flow.
The theme of research in the empirical part is the analysis of the impact of classical
behavioral approaches and approaches through integrative model of stuttering. The results of
the initial examination were compared with two evaluations (during application of therapeutic
programs and post-treatment of both therapeutic programs) of four stutterers with fixed
stuttering and immature neuro-motor system. We followed the changes in all three areas of
stuttering symptoms: in dysfluency, excessive effort and mental tension. The results
confirmed the positive impact of integrative therapy program, which has also applied
methodology INPP and JIAS, which stimulate the neuro-motor immaturity and auditory
processing.
The work is beneficial for special-needs education and speech-language therapy theory and
practice in the area of the newest trends and knowledge, diagnosis and treatment of stuttering.
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ÚVOD
„Neexistuje nič v mysli človeka, čo by nebolo možné vidieť v držaní jeho tela.“
(Reuven Kohen - Raz)

Problematika balbutológie je súčasťou dnešnej modernej logopédie a aj napriek
rozsiahlým výskumom a snahách o komplexný prístup k nej sa objavuje mnoho
pochybností najmä o efektivite terapie balbuties.
Klienti s narušenou plynulosťou reči alebo rodičia zajakavého dieťaťa v dnešnej dobe
bez zaváhania položia logopédovi otázku: „ ... a ste odborník pre narušenú plynulosť
reči alebo sa viac zaoberáte inými logopedickými diagnózami? “ Prichádzajú
informovaní, hľadajú pomoc a chcú hneď na prvom stretnutí vedieť, aký
predpokladáme účinok logopedickej terapie, čo im vieme poskytnúť, zaujímajú sa
o prognózu. Objem informácií, ktoré k problematike narušenej plynulosti reči
v súčasnosti odborná verejnosť má, oprávňuje logopéda z praxe na takúto otázku
odpovedať: „ Áno, som odborník a som tu pre vás.“ Mnohí ale zapochybujú o svojich
kompetenciách, strácajú profesionálnu odvahu keď si uvedomia, aké časté sú recidívy
a koľko protichodných názorov je medzi odborníkmi aj v oblasti etiológie balbuties.
Van Riper (1979) povedal: „Zajakanie je puzzle zahalené do tajomstva uprostred
záhady.“ Aj keď vedecké štúdie priniesli najmä informácie smerujúce k lepšiemu
pochopeniu faktorov, ktoré môžu vyvolať vznik, vývoj a / alebo fixovanie zajakavosti,
puzzle zajakavosti zostávajú aj naďalej nedoriešenou úlohou modernej logopédie.
Výzvou sú otázky: Prečo vývinová zajakavosť začína niekde medzi 2 a 3 rokov ? Je
príčinou nezrelý jazykový systém alebo nezrelá centrálna nervová sústava? Zajakavosť
je jej dôsledkom a výsledkom je neplynulá reč? Čo je príčina, čo je dôsledok a čo
výsledok?“ Prečo sa u chlapcov zajakavosť častejšie rozvinie do chronicity ako
u dievčat? Je veľa otázok, na ktoré je ešte potrebné dať odpoveď.
Symptómy vývinovej neplynulosti sa objavujú už u dvojročných detí. Stewart
a Richardson (2004) hovoria, že približne u polovice všetkých zajakavých sa prvé
príznaky objavili pred 3. rokom života, do 5. roku života sa zajakáva 75% a do 6. roku
90% balbutikov. Spôsoby prekonávania neplynulostí v reči týchto detí, môžu byť veľmi
odlišné, v mnohých prípadoch nevhodné, nesprávne, pomaly sa meniace na obraz
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fixovanej a neskôr chronickej zajakavosti. I keď sa zajakavosť prejavuje vo všetkých
vekových skupinách, kľúčom k “ problému zajakavosť ” je incipientná zajakavosť, resp.
vývinová neplynulosť, ktorá sa viaže na predškolský vek (Lechta,2004) .
V terapii zajakávania sa dlho zdôrazňovalo: „Nehľadajte príčinu, ale zamerajte sa na
to, čo zajakavosť fixuje, zhoršuje.“ Táto práca má pripomenúť potrebu pátrania aj
po príčinách zajakávania a príčinách fixovania symptómov. Je to správna cesta
k hľadaniu efektívnej terapie balbuties.
Zohľadniť etiologické faktory v terapii balbuties je nevyhnutné tak, ako aj nutnosť
spolupráce logopéda s medicínskymi odbormi. Efektívna terapia zameraná na deti s
vývinovou neplynulosťou a incipientnou zajakavosťou je jedinou účinnou prevenciou
fixovania symptómova ich prerastania do klinického obrazu fixovanej a chronickej
zajakavosti.
V snahe o integratívny model terapie balbuties mnoho logopédov na Slovensku
a v Čechách

aplikuje

u svojich

klientov

terapiu

tvarovania

plynulosti

alebo modifikovania zajakavosti, techniku Fonograforytmiky a niektorí opatrne začali
využívať aj prvky z terapie modifikovania zajakavosti (Van Riper, 1973), techniku
MIDVAS, ktorá je zameraná na symptómy v oblasti psychickej tenzie a nadmernej
námahy
Dnes moderná balbutiológia vo svete chápe zajakavosť ako syndróm a na človeka
so zajakavosťou pozerá inividuálne, s prihliadnutím na celý rad faktorov. Diagnostiku
zostavuje tak aby sa u každého zajakavého nebrali do úvahy len jednotlivé symptómy,
ale zameriava sa aj na príčiny ich fixovania. V terapii kladie dôraz na integratívny
prístup vrámci rešpektovania spolupráce takých medicínskych odborov ako je
neurológia, otorinolaryngológia, psychológia, psychiatria, fyzioterapia a iné.
Hlavným cieľom práce je zostaviť pilotný, integratívny model zajakavosti,
s využitím podstatných a určujúcich prvkov v terapii, s predpokladom, že v terapii
balbuties je problematické aplikovať zovšeobecnené prvky terapeutických postupov
na konkrétneho klienta. Zámerom bude zostaviť model terapie zajakavosti tak, aby ho
bolo možné variovať. Komplexný terapeutický prístup by mohol byť pre mnohých
výzvou, inšpiráciou a povzbudením v hľadaní nových prístupov k terapii balbuties.
Dizertačná práca je spracovaná do siemich kapitol, kde päť kapitol tvorí teoretická
časť a výskumné šetrenie a následne závery, odporúčania pre špeciálno-pedagogickú
8

odbornú prax, sú súčasťou ďalších dvoch kapitol.
Teoretická časť je podložená analýzou odbornej českej, ale najmä zahraničnej
literatúry a inými zdrojmi z oblasti zajakavosti a neuromotorického systému. Prezentujú
sa tu aj teoretické východiská k diagnostike najťažšej narušenej komunikačnej
schopnosti – zajakavosti a jej prejavov.
Prvá kapitola je zameraná predovšetkým na predpokladané neurogénne príčiny
vzniku zajakavosti . Približuje poznatky o ľudskom mozgu a jeho fungovaní v ponímaní
plynulej reči.
Druhá kapitola prezentuje neuromotorický systém v kontexte zajakavosti. Opisuje
vestibulárny systém a jeho fungovanie, sluchové a zrakové spracovávanie, vývin jemnej
a hrubej motoriky. Opisuje tiež vplyv nezrelosti motorického systému na plynulosť
reči.
Tretia kapitola opisuje prejavy a symptómy zajakavosti, najmä klasické symptómy,
ktoré sa objavujú v dôsledku zajakavosti v oblasti dysfluencie, nadmernej námahy
a psychickej tenzie. Tretia kapitola venuje pozornosť aj

formám zajakavosti, ako je

incipientná, fixovaná a chronická zajakavosť.
Súčasťou štvrtej kapitoly sú nové trendy a prístupy v diagnostike symptómov
zajakavosti v oblasti dysfluencie, nadmernej námahy a psychickej tenzie, ale aj nové
možnosti diagnostikovania nezrelého neuromotorického systému pomocou INPP /názov
vytvorený od Inštitútu neurofyziologickej psychológie/ metódy a metódy JIAS
/Johanssenova individuálna auditívna stimulácia/.
V poslednej piatej kapitole je priestor určený pre zostavenie intergatívneho modelu
terapie zajakavosti v kombinácií a komparácií behaviorálneho klasického prístupu
a prístupu s INPP a JIAS metódou.
Empirická časť dizertačnej práce zhrňuje celé výskumné šetrenie a je rozdelená
do dvoch kapitol. Šiesta kapitola je zameraná na vymedzenie výskumného problému, sú
tu stanovené ciele výskumného šetrenia, postupy, výber výskumnej vzorky, forma
a rozsah terapie, opisujú sa tu použité diagnostické a terapeutické metódy. V tejto časti
práce sa tiež interperetujú a hodnotia konkrétne výsledky, kvalitatívne a kvantitaívne,
prostredníctvom

deskripcie

kauzistických,

anamnestických,

diagnostických

a terapeutických údajov. V poslednej, siedmej kapitola sa analyzujú výsledky pomocou
metódy prípadových štúdií jednotlivých klientov. Zhrnutie výsledkov výskumného
šetrenia a doporučenie pre špeciálno - pedagogickú prax je záverom tejto kapitoly.
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Väčšina stratégií použitých v diagnostike a terapii Balbuties – klinická diagnóza
klasifikovaná v medzinárodnej klasifikácií chorôb pod kódom F98.5, by mala
pozostávať z kombinácie techník alebo postupov vychádzajúcich z komplexného
prístupu, t.j. diagnostika a terapia by nemala byť zameraná len na oblasť lingvistickú,
tak ako je to dnes v terapii balbuties bežné, ale aj na oblasť medicínsku a mala
by predovšetkým akceptovať anatómiu, fyziológiu a celistvosť človeka.

Kľúčové slová: logopédia, balbutológia, incipientná zajakavosť, fixovaná
zajakavosť, chronická zajakavosť, neuromotorický systém, sluchové spracovávanie,
oblasť dysfluencie, oblasť nadmernej námahy, oblasť psychickej tenzie, Inštitút
neurofyziologickej psychológie - INPP metóda, Johanssenova individualizovaná
auditívna stimulácia - JIAS metóda, integratívny model zajakavosti
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1 DIAGNÓZA ZAJAKAVOSŤ

Zajakavosť sa všeobecne pokladá za jedno z najťažších narušení komunikačnej
schopnosti. Svetová zdravotnícka organizácia ju uvádza v rámci Medzinárodnej
klasifikácie chorôb z roku 1992 pod označením F 98.5.

Napadným

príznakom

zajakavosti

sú

nedobrovoľné

a nekontrolovateľné

dysfluencie pri prehovore, ktoré sú zvyčajne sprevádzané nadmernou námahou pri
artikulovaní, psychickou

tenziou

súvisiacou

s problémami

pri

realizovaním

komunikačného zámeru (in: Lechta, 2004). Tieto tri znaky odlišujú zajakavosť
od

“normálnych”

neplynulostí,

ktoré

pozorujeme

pri

bežnej

komunikácii.

Ako je zrejmé z tohto vymedzenia, narušenie plynulosti reči je tu iba jeden, ale veľmi
nápadný a obťažujúci príznak, spomedzi početných príznakov syndrómu. Zdôrazňujú to
aj Cooper a Cooper (1995) a hovoria,že nejde o jednodimenzionálnu, jednoduchú
behaviorálnu poruchu. Signifikantnými, charakteristickými a integrálnymi aspektmi
syndrómu zajakavosť sú afektívne a kognitívne komponenty spolu s evidentnými
behaviorálnymi komponentmi. Veľmi podobne definuje zajakavosť aj Manning (2001).
Podľa neho pri zajakavosti ide o mimovôľové prerušenia v sekvencii motorických
aktov, potrebných pre verbálny prejav, pričom prerušenia plynulosti sú často spojené
s fyzickým napätím, brániacim efektívnemu a koordinovanému fungovaniu verbálneho
traktu a celého systému rečovej produkcie. Lechta (2004) považuje mnohé z pomedzi
zjavných čŕt naučené, často maladaptívne typy správania, ktoré balbutik používa, aby sa
vyhol zajakaniu, odsunul ho, alebo unikol zážitku zakoktania. Prerušenia plynulosti sú
zvyčajne spojené s pocitom bezmocnosti a straty kontroly. Zajakavosť je častejšie
spôsobená viacerými faktormi než len jedinou príčinou; zvyčajne ide o kombináciu
jemných motorických faktorov (niektoré z nich môžu mať genetickú bázu),
kombinovaných s reakciami na podnety z prostredia v kritických fázach raného
(predškolského) obdobia vo vývine reči (Manning 2001).
Zajakavosť má často vážny, nepriaznivý spätný vplyv na osobnosť človeka,
na jeho školskú, pracovnú a sociálnu adaptáciu; relatívne časté môžu byť problémy
so samotným prezentovaním komunikačného zámeru a pod. (Lechta 1995). Zužovať
problém zajakavosti iba na

záležitosť “hovorenia”, alebo “reči” , t.j. na problém
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s procesom hovorenia a takto ju odlišovať od porúch jazyka (t.j. jazykových schopností)
je nenáležitou simplifikáciou: zajakavosť sa prejavuje špecifickým spôsobom
aj v jazykových procesoch: nejde teda iba o “jazyk” alebo iba o “reč”,
ale o komunikačnú schopnosť ako takú (Lechta , 2006).
Pri zostavovaní integratívneho terapeutického plánu je zajakavosť ponímaná
holisticky, ako narušenie komunikačnej schopnosti, s prienikom symptómov
dysfluencie, nadmernej námahy a psychickej tenzie. Do úvahy ako príčinu je potrebné
aj brať možnosť nezrelého neuromotorického, resp.vestibulárneho systému.
1.1 Fyziologický základ zajakavosti
Ľudskú reč môžeme definovať ako komplex jednotlivostí (segmentov). Každá
jednotlivosť ( myseľ, vedomie, rozsiahla rečová kôrová oblasť, hraničná transformačná
rečová podoblasť, hlasoprodukujúce ústroje, emočné oblasť v nedominatnej hemisfére,
atď.) môže byť uvedená do činnosti samostatne, v spojení s inou jednotlivosťou
alebo v celkovom komplexe. To záleží na tom, čo chceme práve vykonať, poprípade, čo
chceme vyjadriť. Iné to bude pri samostatnom prúde mysli, iné zase pri obyčajnom
opakovaní a iné to bude pri konverzácii spojenej s premýšľaním čo a ako povedať.
Existuje mnoho teórií o fyziologickom základe zajakavosti. Po stáročia široká
verejnosť

verila,

že

zajakávanie

vzniká

z abnormalít

jazyka

alebo

hrtana

a až do nedávnej doby, sa lekári snažili liečiť zajakavosť manipuláciou periférnych
svalov reči.
Sommer ( a kol. 2010) naznačuje, že zajakávanie je považované za „poruchu mozgu“. Výskum
skupiny Sommersa podporuje prístup „bottom – up“ a „top – down“ k pochopeniu fyziologického základu
zajakávania. Ich pozorovania ukázali, že zajakavosť je spojená s abnormalitou a nízkou funkciou ľavej
hemisféry, ktorá je obvykle dominantná v reči.
Guitar (2006) dáva do súvislosti tvrdenia, že balbutici spracovávajú reč skôr
oblasťami pravej hemisféry, ktorá zároveň reguluje negatívne emócie. Tvrdí,
že zajakaví majú pre riadenie emócií dominantnú pravú hemisféru, ktorá podľa neho
zodpovedá za emócie sprevádzajúce vyhýbavé správanie, ústup, brzdenie vývinu
správania, kým ľavá hemisféra sa špecializuje na emócie súvisiace s postojmi,
objavovaním, správaním. Naznačuje tak, že u balbutikov sú rečové procesy
spracovávané v blízkosti štruktúr, ktoré spracovávajú emócie, čo spôsobuje, že sú
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ovplyvniteľnejšie a majú teda tendenciu citlivejšie reagovať, čo by mohlo vysvetľovať
vznik psychickej tenzie ako reakcie na dysfluentnú reč.
Máloktorý druh narušenej komunikačnej schopnosti má taký veľký a rôznorodý
počet teórii zacielených na etiológiu ako práve zajakavosť (Lechta, 2002). Existuje
množstvo teórii vzniku zajakavosti a táto práca vychádza z predpokladu o asynchrónnej
činnosti mozgových hemisfér.
1.1.1 Ľudský mozg a zajakavosť
Po celé obdobie od narodenia po dospelý vek dochádza k postupnému vývojovému
dozrievaniu

mozgu.

Rozličné

časové

obdobia

na

seba

nadväzujú

podľa toho, ku ktorým úkonom má mozog dozrieť. Časová etapa medzi druhým a
piatym rokom dieťaťa je určená pre rozvoj reči. To umožní osvojiť si jazyk a reč.
V rozsiahlej rečovej kôrovej oblasti mozgu dochádza k preskupovaniu a zapojovaniu
miliárd nových nervových buniek. Je to obdobie kedy dochádza k najrôznejším
organickým a duševným potiažam, čo má priamy súvis so vznikom zajakavosti
(Guitar, 2006 ).

Každá hláska, samohláska, slabika a slovo sú tvorené novými mozgovými neurónmi.
Na úrovni bunkovej dochádza medzi neurónmi k predlžovaniu axonov, rozvetvovaniu
dendritov a ku vzniku nových synapsií. Umožňuje to veľmi dobre opravovať poškodenú
štruktúru (výslovnosť, fyzické potiaže) a stimulácia narušenej komunikačnej schopnosti,
resp. správnej plynulosti reči vedie k úspechu. Zajakavé dieťa sa vďaka plasticite
mozgu nauči hovoriť bez dysfluencií. Nesprávne neurónové zapojenia sa postupne sami
vyradia (Greenfield A, 2001).

Mozog novorodenca je svojou veľkosťou iba tretinou mozgu dospelého človeka.
V mozgu dieťaťa dochádza postupne k štrukturálnym zmenám aj keď zo 100 miliárd
buniek, ktoré má mozog pri narodení, využije človek iba časť z nich. V období medzi
15 mesiacov a 6 rokom života sa mozgová kôra zväčší dvojnásobne. Vytváranie synáps
je najvyššie okolo veku 3 – 3,5 roka, v tomto veku je už asi o 50% vyššia ako bola
pri narodení. Je to kritické vekové obdobie s objavením sa vývinových neplynulostí
v reči dieťaťa.
13

Neuróny nie sú spočiatku špecializované, nie sú výlučne určené na nejakú osobitnú
funkciu. Ostatníková (2003) to sa označuje pojmom rovnocenný potenciál, flexibilita
funkcie. Interakcie s okolím a zážitky počas vývinu stimulujú vytváranie prepojení
v mozgu hlavne prepojením k vyšším alebo výkonným centrám, ktoré následne preberú
celkové riadenie. V prvých rokoch života dieťaťa prebieha štruktúrovanie a organizáciu
týchto prepojení.
Prostredníctvom zážitku sa formuje architektúra mozgu, neexistujú dvaja ľudia, ktorí
by mali rovnaké zážitky, dokonca ani v prípade, keď je genetická informácia identická,
napríklad pri jednovaječných dvojčatách. Zážitky môžu byť podobné, ale situácia,
načasovanie a perspektíva sa vždy odlišujú, čím sa vytvára neuronálna mozaika, ktorá
sa nedá presne zreplikovať. Aj z toho dôvodu, nenájdeme nikde na svete ľudí, ktorí by
sa zajakávali rovnako v čase, priestore, v danej situácií a so spoločnými symptómami
(Ostatníková, 2003).
Približne do 7. roku života dieťaťa, sa jeho pravá hemisféra vyvíja o niečo rýchlejšie
ako ľavá. Pravá hemisféra má aj viac prepojení s nižšími mozgovými centrami
súvisiacimi s pocitmi, emóciami, hormónmi, zmyslovým vnímaním a funkciami
prežitia. Má viac prepojení s oblasťami, ktoré riadia základné funkcie ako sú kontrola
pohybu, zmyslové funkcie, emócie, pamäť a hormonálna regulácia, limbický systém.
Pravý mozog vie „ vycítiť“ veci, má šiesty zmysel, ale ťažko veci verbalizuje.
Optimálny vývin pravej hemisféry prebieha v rokoch, keď je učenie ešte úzko späté so
senzomotorickou činnosťou. Dieťa sa vie ľahko naučiť celé celky informácií, ak sa ich
učí v spojení s pohybom alebo rytmom. Schore N., (2012) uvádza, že obe hemisféry sa
počas vývinu striedajú – niekedy je vo vedúcej pozícií jedna, inokedy druhá hemisféra.
Striedanie vedúcej a podriadenej pozície oboch hemisfér môže trvať až do 8 – 12. roku
života dieťaťa. Je to obdobie, kedy najčastejšie dochádza k fixovaniu daných
symptómov a vziká fixovaná zajakavosť.
Ak chceme, aby dieťa bolo plynulé, musíme primeraným spôsobom trénovať každú
z hemisfér. Obe hemisféry by sa mali postupne naučiť spolupracovať ako tím
a vymieňať si rovnocenné informácie v oboch smeroch cez corpus callosum –
zabezpečuje okamžitú komunikáciu medzi oboma stranami mozgu (Schore, 2012).

14

1.1.2 Neurogénna teória etiológie zajakavosti
Zajakavosť je výsledkom asynchrónnej súčinnosti dvoch centrálnych zložiek
jazykovej produkcie. Jednou z nich je pravohemisférový systém, ktorý je zodpovedný
za vokálne, tónové, prozodické funkcie. Druhou je ľavohemisférový segmentálny
systém, ktorý je zodpovedný za sémantiku, syntax a fonológiu. U balbutikov dochádza
podľa všetkého k ich asynchrónnej koordinácii. Pri zajakavosti ide v konečnom
dôsledku o poruchu synchronizácie pravej a ľavej mozgovej hemisféry (Lechta, 2004a).
Na otázku, prečo u niektorých detí s incipientnou zajakavosťou dysfluencie pominú
a u iných sa symptómy fixujú, zhoršujú a pretrvávajú, odpovedá Guitar (2006). Podľa
neho sú fyziologické predispozície pre budúci vznik zajakavosti v limbickom systéme,
najmä v amygdale, čo je časť limbického systému uchovávajúca emocionálnu pamäť.
Emocionálne podmienené udalosti sa do mozgu vštepujú omnoho výraznejšie ako
neutrálne udalosti a ak sú ľudia, ktorých limbický systém vo všeobecnosti výraznejšie
reaguje (uvádza túto súvislosť ako možné vysvetlenie, prečo majú niektorí jedinci
posttraumatický šok a iní nie), tak aj sila emocionálnej pamäte je vyššia a znásobuje
faktory učenia. Ďalej uvádza tvrdenie LeDouxa, že deti s takýmto limbickým systémom
výraznejšie reagujú na symptómy incipientnej zajakavosti a následne sa u nich
s efektom snehovej gule nabaľujú rôzne prejavy ako tenzia, vyhýbavé správanie,
únikové správanie. Reakcia na symptómy dysfluencie, ktoré dieťa nedokáže ovplyvniť
a kontrolovať spôsobí nárast pocitu bezmocnosti a následne zhoršovanie symptómov
zajakavosti. Tento názor potvrdzuje napríklad aj tvrdenie Ostatníkovej (In: Lechta,
2004), ktorá sa domnieva, že prílišná aktivita limbického systému na pravej strane môže
vyústiť do istej asynchrónnosti, čo vedie k dysfluentnému prejavu.
Okrem hierarchického usporiadania v rámci každej hemisféry existuje usporiadanie
na vyššej bihemisférickej úrovni, zabezpečujúce väčšie možnosti rozvoja mentálnych
schopností.

Predstavuje

určitý

spôsob

deľby

práce

oboch

polovíc

mozgu.

Mozgové hemisféry spája asi 200 miliónov nervových vlákien uložených v corpus
callosum a v niektorých ďalších menších spojeniach. Corpus callosum zabezpečuje
súhrn a súlad činností mozgových hemisfér. V ideálnom prípade sa toto spojenie
formuje v rannom detskom veku. Vzniká komplexný systém, ktorý systematizuje
a zosúlaďuje informácie zbiehajúce sa v mozgových hemisférach. Niekedy je
prepojenie medzi hemisférami poškodené.(Ostatníková, 2003).
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U zajakavých ľudí sa vyskytujú určité abnormality nervových dráh. Zobrazujú to
topografické snímky hláv, ktoré zhotovili Martin Sommers a Christian Büchel
z univerzitných kliník V Göttingene a v Hamburgu. O svojom výskume informovali
v britskom časopise The Lancet (in: Wright, Ayre, Grogan, 1998) .
Sommer a Büchel vyšetrili 15 zajakávajúcich sa osôb a rovnaký počet bez tejto
rečovej poruchy. Zajakávajúci sa ľudia mali nedostatočne prepojené centrum v ľavej
polovici mozgu, ktoré plánuje rečové prejavy a správne ich gramaticky formuluje,
s motorickým centrom. Toto centrum je okrem iného zodpovedné za pohyby hrtanu.
Pacientom s poruchou reči chýbala v nervových dráhach medzi oboma centrami
v corpus callosum asi tretina nervových buniek.
Predpokladá sa, že, táto odchýlka vzniká medzi tretím a piatym rokom života
dieťaťa, vo fáze, pre ktorú je charakteristické, že sa niektoré deti prechodne zajakávajú
ale približne u jedného percenta zajakávanie spontánne vymizne.
Z doterajších vyšetrení je podľa Bünchela pravdepodobné, že spomínané odchýlky
v mozgu majú genetický pôvod. Pretože ženy sú zriedkavejšie postihnuté než muži,
príčina môže byť v pohlavných chromozómoch. Bünchel s kolegami sa chcú tomuto
skúmaniu venovať podrobnejšie v ďalších štúdiách (Ostatníková: Nepublikované
prednášky, 2000).
Van Riper je zástancom organickej teórie. Zajakavosť považuje za
neuromusculárnu poruchu, ktorej jadro spočíva v nepatrnom oneskorení a rozvrátení
načasovaných zložitých motorických aktivít dôležitých pre produkciu reči (in Škodová,
2003).
Ham (2001) k téme patofyziológia zajakavosti hovorí:
- Zajakaví ľudia majú fyziologické anomálie, ale tieto anomálie sa tak isto
vyskytujú aj u ľudí, ktorí nemajú narušenú komunikačnú schopnosť.
- U zajakavých dospelých sa môžu vyskytovať periférne anomálie, avšak tieto
anomálie nie sú príčinou zajakavosti, ale pravdepodobne len jej dôsledkami.
Peutelschmiedová (1994) obhajuje neurologickú bázu vzniku zajakavosti. Vychádza
z Ortonovej a Travisovej teórie o určitých odchýlkach v intrahemisférových vzťahoch.
Hovorí tiež o nešpecifickej reakcii, kŕčovitom prejave dieťaťa (t.j. o nadmernej
námahe), ktorý je reakciou na akýkoľvek vonkajší alebo vnútorný vplyv, nezávisí
od vlastností patogénneho faktora, je podmienený predovšetkým zvláštnosťami
centrálneho nervového systému, ktorý sa nachádza na istom stupni svojho vývoja.
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Bodenhamer (2004) sa zmieňuje o Bobergových výskumoch z roku 1994, kde
formuloval etiologické východiská na predpoklade, že pravá hemisféra balbutikov je
priamo zapojená do rečového procesu, pričom ľavá hemisféra má fyziologické
dysfunkcie, a tak dochádza k ich nerovnovážnej spolupráci.
Guitar (1998) obhajuje neurologické príčiny vzniku zajakavosti a je zástancom
teórie dyskoordinácie mozgových hemisfér. Ak sú nervové spojenia medzi ľavým
a pravým spánkovým lalokom neefektívne, ovplyvňuje to prepojenia pri vnímaní výšky
tónov, melódie a prozódie v pravom auditívnom kortexe. Ak je corpus callosum
nedostatočne vyvinutý a nie je v dostatočnej miere funkčne stimulovaný vyváženými
informáciami, tak nie je optimálne možná integrácia vzorov zvukov a detailov (ľavá
hemisféra) s prozódiou (pravá hemisféra).

Podľa Contura (2001) začiatky zajakávania je treba hľadať v ranom detskom veku,
to znamená v období ešte neukončeného formovania reči. Aj tento odborný názor
potvrdzuje potrebu kooperácie neurológ a logopéd a terapiu zameranú na ranný vek
dieťaťa. Peutelschmidová (1994) radí, aby sa v klinickej praxi viac zameriavalo na to,
čo zajakavosť zhoršuje než na to, čím a ako zajakavosť vzniká. Snahou tejto práce je
prinajmenšom potvrdiť , že tento názor na terapiu balbuties je diskutabilný.
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2 ZAJAKAVOSŤ A NEZRELÝ NEUROMOTORICKÝ SYSTÉM
Percepcia

dospelého

človeka

je

výsledkom

multisenzorických

skúseností,

integrovaných prostredníctvom pohybu po dobu veľa rokov. Vo svojich prvých dvoch
rokoch života dieťa dosahuje obrovské výsledky v osvojovaní si nových poznatkov. Je
to obdobie, kedy dieťa potrebuje pohyb v takej miere, že si to dospelý človek nedokáže
predstaviť. Mozog umožňuje deťaťu rozpoznávať a reprodukovať zvuky, ktoré počuje
a zabudovať si ich do vlastného, postupne sa formujúceho jazyka.
Dieťa sa narodí v relatívne nezrelom štádiu motorického vývinu a niektorí autori
(Yamada a Homma, 2007, Vanryckeghem, 2004) deväť mesiacov po narodení dieťaťa
opisujú ako obdobie druhej polovice gravidity. Je to obdobie, kedy vznikajú mnohé
dôležité prepojenia medzi vyššími a nižšími mozgovými centrami, tzv. myelinizácia.
Myelinizácia je neurologický ekvivalent izolačnej ochrany elektrického obvodu –
nervové vlákna sú obalené tukovou vrstvou, ktorá napomáha čo najefektívnejšiemu
prenosu správ pozdĺž okruhu a znižuje rušivé vplyvy – presluchy z iných okruhov.
Mechanizmus rovnováhy v maternici je prvý zväzok vlákien v mozgu, ktorý
prechádza myelinizáciou, a už pred narodením je zrelší ako ostatné systémy. Dieťa sa
po pôrode učí ovládať vlastné telo v gravitačnom poli. Musí sa u neho rozvinúť svalový
tonus, ovládanie polohy tela a súčinnosť s ostatnými zmyslami. Zrak a rovnováha sa
musia naučiť ako spolupracovať. Sluch musí napomáhať dieťaťu udržiavať rovnováhu
tým, že lokalizuje zvuk vo svojom okolí – orientácia na vonkajšie stimuly. Hmat
a vedomie vlastného tela – propriorecepcia napomôžu dieťaťu uvedomiť si polohu
svojho tela v priestore. Všetko však pracuje v súčinnosti s vestibulárnym systémom.
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Obr. č. 1: Neuromotorický systém
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Keď dieťa zvládne vzpriamený postoj, ruky sa mu uvoľnia, môžu sa začať rozvíjať
manuálne zručnosti a ďalšie, čisto ľudské vlastnosti – chôdza, reč, používanie
symbolického jazyka.
Výskumy v Nemecku a Maďarsku McAllen (2004) potvrdzujú, že neuromotorická
nezrelosť je častým javom aj v bežnej populácií detí. Až 48% detí ma pretrvávajúce
stopy zachovaných novorodeneckých reflexov (vek detí 5 rokov) a 35% detí vo veku 89 rokov malo tiež pretrvávajúce novorodenecké reflexy, ktoré by sa mali časom
potlačiť. Na základných školách v triedach s narušenou komunikačnou schopnosťou
bolo 100% detí vo veku 7-8 rokov s neuromotorickou nezrelosťou. Odhalilo sa tým
konšantné percento detí vykazujúcich známky neuromotorickej nezrelosti, najmä u detí
s narušenou komunikačnou schopnosťou v bežnom sociálno – ekonomickom prostredí.
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Obr. č. 2.: Skríníng neuro – motorickej nezrelosti (NDD)
Skríning neuro - motorickej nezrelosti (NDD)/ Britisch Journal of
Occupational Therapy, 1997, štúdia 140 detí
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Deti, ktoré majú oneskorený telesný vývin potrebujú viac bežných fyzických aktivít,
ak sú pripravené integrovať jemnú motoriku a zrakové integračné úlohy. Tento fakt
ukazuje aj prax, avšak v súčasnosti neexistujú vo svete v ýskum y zaoberajúce
sa

priamimi

súvislosťami

nezrelého

neuromotorického

systému

a zajakvosťou. Dúfame, že práca bude námetom na ďalšie skúmanie
týchto súvislosti a možnosti vzniku zajakavosti na tomto podklade.
Predpokladá sa, že je to dôsledok plánovaných gravidít, vyšší vek prvorodičiek,
umelé oplodnenia, atď. Tiež môže ísť o nedostatok možností pre prirodzený pohyb
od raného detstva (autosedačky, hojdačky, sedátka), absenciu správnej sociálnej
interakcie alebo nadmerné vystavovanie elektronickým zariadeniam a vo všeobecnosti
prevaha sedavého spôsobu života (in: Steiner, 1992).
Aj v pozadí ťažkostí pri zajakavosti možeme predpokladať aj tzv. neuro-fyziologické
príčiny. U zajakavých detí sa často zistia deficity hrubej a jemnej motoriky,
diskoordinácia pravej a ľavej hemisféry, prekrížená lateralita , narušená rovnováha.
Ojavujú sa úvahy Glöcklera (2006) o tom, že dysfluencie v reči dieťaťa
predškolského veku sú zapríčinené aj nedostatčne vyvinutou schopnosťou kontroly
v oblasti rovnováhy a motorických zručností a pretrvávanie pozostatkov raných
(primitívnych) reflexov. Paul Schilder (2013) je presvedčený, že pri mnohých
príznakoch neuróz a psychóz, by bolo možné dostať sa až k poruche vo fungovania
mechanizmu rovnováhy zajakavosti. Tento názor považujeme za inšpirujúci aj pre nás
a v týchto intenciách, a týmto smerom, by sa mali odborníci zaoberajúci sa
zajakavosťou zameriavať.
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2.1 Prejavy v oblasti vestibulárneho systému

Vo vývine dieťaťa zohráva významnú úlohu aj fungovanie mechanizmu rovnováhy.
Jeho narušenie môže vyústiť do širokej škály príznakov, pričom sa mnohé prejavujú ako
kognitívne, či emocionálne poruchy. V našom ponímaní ich považujeme aj za možný
etiologický prvok vzniku zajakavosti a fixovania symptómov.
Rovnováha – vestibulárny systém je najstarší zo zmyslových systémov.
Pravdepodobne sa vyvinul približne pred 600 miliónmi rokov. Úlohou systému
rovnováhy je napomáhať orientácií a posturálnemu správaniu – schopnosti tela správne
fungovať

v prostredí

gravitačnej

sily,

t.j.

chápať

svoje

miesto

v priestore.

Rovnováha je zmysel, ktorý sa formuje už v 6 až 8 týždňov v perinatálnej forme a je
plne funkčný v 16. týždni intramaternicového vývinu a v čase pôrodu zrelého
doneseného dieťaťa je plne myelinizovaný a funkčne prepájaný.

Od momentu

narodenia sa musí novorodenec učiť postupne nastavovať zmysel rovnováhy spolu
s ďaľšími zmyslovými systémami. Ak sa toto zosúlaďovanie zmyslových systémov
neobjaví, dieťaťtu bude chýbať „gravitačná istota“ (McAllen, 2004).
Vývin schopnosti udržať rovnováhu je neoddeliteľnou súčasťou vývinu posturálnej
kontroly, tento proces je podporovaný aj vizuálnym, proprioreceptívnym a motorickým
systémom. Takýto tréning je postupný proces, počas ktorého dozrievajú vestibulárne
dráhy – minimálne do 7.roku života a pokračuje až do puberty. Goddard Blythe (2014)
vidí problém s rovnováhou najmä u detí ktoré :
o

sa rodili panvovým koncom

o oneskorene dvíhali hlavičku a oneskorovali sa v sedení,
lození, v chodení
o mali znížený svalový tonus
o majú časté pády
o majú strach z pohybu a vyhybajú sa mu
o sú nemotorné – často narážanjú do vecí alebo vypadávajú
im veci z rúk
o absentuje

u

nich

strach

z výšok

–

hypoaktívny

vestibulárny systém
o maju neprimeraný
vestibulárny systém
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strach z výšok – hyperaktívny

o sú neprimerane pohybovo aktívne – snaha stimulovať
hypoaktívny vestibulárny systém
o trpia kinetózou
o

majú alebo mali ťažkosti pri učení sa bicyklovať

Mechanizmy vestibulárneho systému pôsobia ako vnútotný kompasový systém, ktorý
sústavne monitoruje a usmerňuje ďalšie systémy tela v jeho odpovediach na podnety
a poskytuje tak dieťaťu jeho vlastné „centrum“ v priestore.

2.1.1 Prejavy v oblasti hrubej a jemnej motoriky
V prvom roku života sa u dieťaťa, hneď po narodení začnú vyvíjať primitívne
reflexy, ich vývin prebieha v súlade vývinom jednotlivých pohybových štádií. Dvíhanie
hlavičky, pretáčanie sa z bruška na chrbát, plazenie, sedenie, štvornožkovanie,
vzpriamené státie a chôdza prebiehaju spolu s uvedovaním si vlastného tela v priestore.
Sú to pohybové aktivity,ktoré sa spájajú s vývinom vnímania vlastného tela , pohybov
napr. hlavy, posilňujú krčné svaly dieťaťa, spevňujú trup, posilňujú svalový
tonus a zlepšujú držanie tela, ako aj koordináciu jednotlivých končatín. Goddard Blythe
(2012) hovorí, že za toto všetko sú zodpovedné nižšie mozgové centrá. Každým krokom
vpred, v pohybovom vývine, si dieťatko „dláždi cestičku“ smerom k vyšším štruktúram
mozgu. Nervové dráhy a ich prepojenia sa u dieťaťa postupne posilňujú a rozvíjajú, čo
vidíme najmä v prvých dvanástich mesiacoch, kedy je pohybový vývin dieťatka veľmi
rýchly a zreteľný.

Vývin hrubej motoriky
Vývin motorickej aktivity je presne kineziologicky definovaný. Motorický vývin
prebieha od intrautrinného obdobia a jeho kvalitu odzrkadľujú všetky oddiely CNS od
mozgovej kôry až po chrbtovú miechu, ktorá zabezpečuje hybnosť svalovým tonusom.
Ten reguluje vestibulárny systém, ktorý je úzko spojený nielen s pohybom,
ale i s polohou a orientáciou v priestore (Rokyta, 2000). Motorický vývin prebieha –
kefalo-kaudálne (od hlavy k päte, tzn., že najskôr ovláda hlavičku, potom krčnú
a hrudnú časť chrbtice, neskôr sa vzpriamuje na bedrách a nakoniec sa stavia na nohy),
proxiodistálne (od osy tela do strán, tzn., že dieťa začína pohybovať končatinami
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najskôr od ramenného kĺbu, potom sa opiera o predlaktie, dlane až je schopné po
manipulácie s drobnými predmetmi poslednými článkami prstov) a ulnoradiálne (dieťa
uchopuje predmet na strane malíčka, postupne sa dostáva do opozície palca až je
schopné uchopiť predmet ohnutým ukazovákom a palcom). Z neurologického hľadiska
sa podľa Rokytu (2000) motorický vývin posudzuje a delí na štyri obdobia:
1) Holokinetické - v časovom úseku do dvoch mesiacov, kedy dieťa trhavo
a nekoordinovane pohybuje končatinami. V tomto období spozorujeme i prítomnosť
hľadacieho, úchopového a sacieho reflexu.
2) Monokinetické - od 2-5 mesiacov, charakteristické je bezcieľne a izolované
pohybovanie končatinami.
3) Dromokinetické - od 5-12 mesiacov. Dieťa pohyb vykonáva už cielene, avšak
nekoordinovane v dôsledku nedostatočne dozretej funkcii mozočku), dieťa lezie
po štyroch
4) Kratikinetické - po 12. mesiaci života dieťa vykonáva cielené pohyby, chodí.
Počas novorodeneckého obdobia sú časové úseky bdenia veľmi krátke v dôsledku
veľkej unaviteľnosti nervových buniek. Dieťa spí aj 20 hodín denne. Motorika je ešte
nedokonalá a má reflexný základ daný nezrelosťou CNS. Nápadný je tonicko-šijový
reflex, kedy pri otáčaní hlavičky dochádza k naťahovaniu ramena a nohy smerujúcej
k natočenej hlave. Naopak, pokrčenie ruky a nohy na opačnej strane. Pohyby
novorodenca sú neuvedomené a sú reakciou na vnútorné a vonkajšie podnety.
Do tretieho mesiaca života sa prejavujú na základe vrodených reflexov. Tie sú postupne
nahradené vedomými reakciami a pohyby sú riadené mozgom a vlastnou vôľou
(Kiedroňová, 2010). Počas prvého mesiaca života dieťa leží v polohe na bruchu
s hlavou umiestnenou na stranu a na krátku dobu je schopné hlavu zdvihnúť a otočiť na
druhú stranu. V ľahu na chrbte sa objavuje prvé kopanie s pokrčenými nožičkami,
ale v ľahu sú končatiny napnuté a ohnuté. Ruky má zovreté, položené asymetricky.
Dvojmesačné dieťa sa pokúša zdvíhať hornú časť trupu, krčí a naťahuje súčasne obidve
nohy. V treťom mesiaci otáča hlavu do strán a udrží ju v ose tela, nakláňa sa na bok
a naťahuje sa za predmetmi. V ruke udrží podanú hračku (predmet). O mesiac neskôr
v polohe na brušku udrží hlavu v 90° uhle. Prevráti sa samé z polohy na chrbte
do polohy na brušku. Dočahuje premety obidvoma rukami. Medzi piatym a šiestym
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mesiacom dieťa začína stabilne sedieť, manipuluje s predmetmi obidvoma rukami
pri uvoľnenom zápästí. Sedem mesačné sa opiera o ruky s vystrčeným zadočkom
a otáča sa okolo svojej osi. V ôsmom mesiaci už samé prekladá predmet z jednej ruky
do druhej, priťahuje sa rukami. Deväťmesačné sa samé začína presúvať pomocou rúk
a kolien, v sede sa otáča zo strany na stranu, dokáže uchopiť drobné predmety.
V desiatich mesiacoch je už schopné obratne liezť a po dvanástich mesiacoch chodiť.
Tento

proces

(činnosť)

zväčšuje

akčný

rádius

dieťaťa

(Lechta,

2000).

Osemnásťmesačné dieťa chodí samostatne, po schodoch s pomocou, vylezie
na stoličku. Dvadsaťštyri mesačné začína bežať, dokáže kopnúť cielene do lopty, drží
v ruke ceruzku.
Viacerí autori (Kiedroňová, 2012, Goddard Blythe, 1989) sa zhodujú v dôležitosti
motorického vývinu do 9 mesiaca života. Pohyby, ktoré sú založené na vrodených
nepodmienených reflexoch sa rozvíjajú snahou samotného dieťaťa. Opakovane
prevádzané pohybové vzorce sa ukladajú do mozgovej kôry v definitívnej podobe.
Neskoršie prebudovávanie nedokonalých či nesprávnych vzorcov a ich automatizácia
je dlhý a náročný proces.
Vývin jemnej motoriky
Jemná motorika je fylogeneticky a ontogeneticky mladšia ako hrubá motorika.
K jej vývinu dochádza spontánne, a to najmä pri hre, pod sociálnym vedením matky,
alebo pod odborným vedením učiteľov v škole. Variabilnosť vývinu jemnej motoriky
ovplyvňujú vrodené schopnosti dieťaťa, nacvičovanie a následné zautomatizovanie
nadobudnutých schopností. Pojem jemná motorika zahŕňa v sebe hybnosť horných
končatín, ale aj hybnosť artikulačných orgánov a okohybných svalov. Pre vývin jemnej
motoriky rúk je dôležité rozvíjanie cieleného pohybu a úchopu. Podľa Goddard Blythe
(1989) sa schopnosť dieťaťa uchopovať predmet vyvíja v nasledovnej postupnosti:
♣ 1-6. mesiac - ulnárny dlaňový úchop
♣ 6-7. mesiac - radiálny dlaňový úchop
♣ 8. mesiac - prstový úchop radiálny
♣ 9-10. mesiac - spodný kliešťový úchop
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♣ 11. mesiaci - vrchný kliešťový úchop
Dôležitým medzníkom vo vývine úchopu je tretí mesiac, kedy dieťa uchopuje predmet
celou dlaňou a piaty mesiac, keď počas úchopu predmetu v polohe na brušku sa telo
dieťaťa vychyľuje do strany (nakoľko jedna ruka je oporná a druhá tzv. manipulačná).
Opatřilová (2003) zdôrazňuje, že postupnou mechanickou manipuláciou s predmetmi sa
táto činnosť stáva zmysluplná .Opakovanie správnych pohybov, známych pohybov
a vytváranie nových pohybov predstavujú podľa Glöcklera (2006) základné reakcie
napodobňovania. Vizuomotorická koordinácia (koordinácia oko - ruka) sa vyvíja
v štyroch obdobiach:
a) 3-4 týždne - Pohyb ruky je nepravidelný, pohyb ramena absentuje.
b) 1-3.mesiac - Pohyby ruky sú diferencované, smerujú k ústam, dieťa upriamuje
pohľad na ruky. Úchopový reflex zaniká.
c) 3-3,5.mesiaca - Taktilné, kinestetické a vizuálne podnety zapríčiňujú neistý pohyb
ruky smerom ku stimulu.
d) 5-6.mesiac - Prítomná je symbióza pohybu ruky a zrakového analyzátora (dieťa
preloží hračku z jednej ruky do druhej).
Dôležitým signifikantným ukazovateľom zdravotného stavu dieťaťa predstavuje
prítomnosť reflexov. Ich vyšetrenie spadá do kompetencie neurológa. Pre odborníkov,
ktorí pracujú s deťmi je nevyhnutná znalosť vývinových reflexov, ktoré v prípade detí s
psychomotorickým oneskorením pretrvávajú aj v období, kedy by mali byť nevýbavné.
Komárek, Zumrová (2008) upozorňujú na :
♣ hľadací - taktilná stimulácia dolnej tvárovej časti spôsobí rotáciu hlavy ku stimulu.
Vyhasína po 6.mesiaci.
♣ Sací - vybaviteľný intraorálnou stimuláciou do šiesteho mesiaca.
♣ optikofaciálny –náhle priblíženie ruky pred oči dieťaťa spôsobí obranné zatvorenie
očných viečok. Vzniká po štvrtom mesiaci života.
♣ reflexný úchop ruky- taktilnou stimuláciou dlaní spôsobíme flexiu druhého až piateho
prsta. Reflex mizne medzi tretím až šiestym mesiacom, kedy nastupuje aktívny úchop.
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♣ reflexný úchop nohy- taktilná stimulácia plochy nohy spôsobí flexiu všetkých prstov.
S nástupom chôdze okolo prvého roku mizne.
♣ dlaňočelustný (Babkinov,Lesného)- stlačenie dlane spôsobí otvorenie úst a otočenie
hlavy smerom ku stimulu. Reflex mizne do piateho až šiesteho mesiaca.
Primitívne reflexy majú veľký vplyv na psychomotorický vývin dieťaťa.
Prostredníctvom nich sa mozog dieťaťa učí správne kontrolovať fungovanie tela:
spracovať vizuálne a zvukové informácie, získavať rovnováhu a priestorové videnie,
hrubú a jemnú motoriku, okulomotoriku a oromotoriku, koordináciu ruka – oko, atď.
Vzretím mozgu primitívne reflexy vyhasínajú, prevažne v období medzi 6.- 12.
mesiacom života. Ak kontrola vyššími mozgovými funkciami nad primárnymi reflexmi
nie je dostačujúca, môžu tieto reflexy zostať aktívne aj v neskoršom veku. Ak však
pretrváva niekoľko primitívnych reflexov, môže to byť kontraprouktívne pre optimálny
neuromotorický vývin (in: Goddard Blythe, 2011). Primitívne reflexy sú reflexy
vyvíjajúce sa počas prenatálneho života. Sú plne prítomné v čase narodenia
u donoseného dieťaťa a neskôr sú potlačené vyššími centrami rozvíjajúcej sa nervovej
sústavy. Nahradené sú zmyslami.

Tab. č. 1. Základné novorodenecké reflexy a ich výskyt u zdravého donoseného
dieťaťa
akustikofaciálný reflex

od 10. dňa

pátrací reflex

do 3. mesiaca

sací reflex

do 4. mesiaca

reflexný úchop na horých končatinách

do 4. mesiaca

reflexný úchop na dolných končatinách

do 12. mesiaca

Morov reflex

do 4. mesiaca

chôdzový reflex

do 3. mesiaca
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Novorodencké štádium
Goddard Blythe (2005) opisuje novorodenecké štádium nasledovne: v polohe na
bruchu sa ťažisko nachádza v oblasti strena a pupku. Neexistuje žiadna podporná báza.
Dieťa nalieha na polovicu v rozsahu od tváre cez hrudník až do oblasti pupku. Horné a
dolné končatiny sú flektované a nie sú schopné opornej funkcie . Rovnaké držanie sa
objavuje i v polohe na chrbte . Dieťa nemá optickú fixáciu, ale malo by byť schopné
krátkodobo nadviazať očný kontakt. Hlava je otočená do jednej strany – tzv.
predilekčné držanie. Také držanie je fyziologické do 6. týždňa, nesmie byť fixované.
V polohe na chrbte dieťa musí byť schopné otočiť hlavu na druhú stranu. Zisťujeme
zakrytím výhľadu dlaní. Dieťa nemení iba polohu hlavy, ale reaguje celým telom.
Konkrétny kineziologický obsah držania


ruka – flexia prstov



ulnárna dukcia



flexia zápästia



palec uzavretý v dlani



lakeť – flexia, pronácia



rameno – protrakcia, vnútorná rotácia



lopatka – elevácia



chrbtica – kyfóza



panva – anteverzia



bedro – flexia, abdukcia, vonkajšia rotácia



kolená – flexia



noha – plantárna flexia
Dieťa nemá k dispozícii rovnovážne funkcie. Neexistuje schopnosť koaktivácie

–

synchronnej aktivity medzi svalmi a antagonistickou funkciou. Vyskytujú sa niektoré
primitívne reflexy – extenčné, suprapubický, pätné , vzperné reakcie dolných končatín ,
chôdzový automatismus, fenomén očnej bábky.
4. – 6. týždeň
Objavuje sa optická fixácia . Dieťa začína zdvíhať hlavu proti gravitácii, predlaktie sa
oprie o podložku. Opora sa začína prenášať kaudálne k symfýze a anteflexia panvy
povoľuje. Objavuje sa oporná funkcia dolných končatín, aby sa hrudník mohol zdvihnúť
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od podložky. Dochádza tak ku globálnej zmene držania tela. V polohe na chrbte je dieťa
schopné zdvihnúť nohy nad podložku, mizne predilekčné postavenie hlavy a objavuje sa
poloha šermiara. Ruka je otvorená, palec už nie je uzavretý v dlani.
Charakteristické znaky


miznú primitívne reflexy



objavuje sa koaktivácia



nastupujú rovnovážne mechanizmy



objavuje sa posturálna aktivita fázických svalov

Posturálne reflexy podľa Glöckler (2006) sú do 4 roka plne aktívne a plne rovinuté
a mali by pretrvávať do konca života. Začínajú sa rozvíjať počnúc automatickou
kontrolou držania hlavy a poskytujú základ pre nevedomú kontrolu držania tela,
rovnováhy a koordinácie v prostredí ovplyvnené gravitáciou.

Druhý trimenon
Opornú bázu prvej opory tvorí v polohe na bruchu lakeť-lakeť-symfýza. V polohe na
chrbte sa váha dieťaťa delí medzi linea nuchae, úroveň dolných úhlov lopatiek
a vonkajšia časť sedacích svalov.
Vďaka koaktivácii antagonistických svalových skupín je udržovaná extenzia osového
orgánu. Spolupracuje tu autochtonné svalstvo chrbta spolu s flexórmi jednej strany krku
a vnútrobrušným tlakom. Ten vzniká koaktiváciou bránice a svalov pánvového dna a
svalmi brušnej steny. Posturálna funkcia bránice je veľmi zásadná pre správny vývoj
chrbtice

behom

celej

dalšej

posturálnej

ontogenézy.

Rovnovážna

činnosť

antagonistických svalov umožňuje vyváženú polohu chrbtice i kĺbov, ktoré sú týmto
funkčne centrované a šetrne zaťažované. U postihnutých detí nerovnomerná aktivita
svalov spôsobuje klbovú decentraciu.
V 2. trimenone sa u dieťaťa rozvíja stereognózia, a to na celej ploche chrbta (preto
musí vymiznúť Galantov reflex) a v oblasti hypothenaru (mizne úchopový reflex pri
kontakte s hypothenarom). Goddard Blythe (1989) hovorí, že pokiaľ dieťaťu
ponúkneme predmet zo strednej roviny, tak predvedie tzv. generalizovaný úchop: nie je
ešte schopné predmet fyzicky uchopiť, ale reaguje celým telom – otvorí ústočká
a zatvorí prsty na nohách.
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Polovica 2. trianonu
Dieťa je schopné uchopiť predmet v polohe na bruchu. Oporu vytvára lakeť , spina
iliaca

anterior jednej

strany

a epicondylus

medialis

femoris strany

opačnej.

Stereognózia v oblasti ruky je dokončená spolu s radiálnym uzavretím ruky (Goddard
Blythe, 1989).
V polohe na chrbte sa opora presúva k Th-L prechodu, ktorý je preto stabilizovaný
príslušnými svalmi. Dieťa je schopné zdvihnúť panvu , zlepšuje se koordinácia nôh
a dokáže uchopiť predmet podávaný zo strednej roviny.
Dieťa dokáže asymetricky preťahovať hrudník a prenášať tak váhu k jednému ramenu,
čím sa pripravuje na neskoršie otáčanie.
5. a 6. mesiac
Podľa Goddard Blythe (1989) v tomto období sa dokončuje vývoj otáčania z chrbta na
bruško , a to vďaka tomu, že dieťa začne uchopovať predmety aj cez strednú rovinu.
Pritom sa začne pretáčať na bok a v šiestom mesiaci sa dokáže otočiť z chrbta na
bruško. Úchopová horná končatina je pritom na rovnakej strane ako nakračujúca dolná
končatina, tj. ipsilaterálne.
Pri úchope na bruchu je v tomto období oporou lakeť a mediálny epikondyl kolena
na opačnej strane (teda na strane úchopovej hornej končatiny). V polohe na bruchu (bez
úchopu) sa dieťa opiera koreňom ruky a prednou stranou stehien.
Koncom šiesteho mesiaca dieťa dosiahne koordináciu ruka-noha a začne sa nohou
dotýkať pri zdvihnutí pánvi. Zdokonaluje sa i koordinácia nôh , ktoré sa už môžu
navzájom dotknúť plôškami.
Z biomechanického hľadiska sa nákročné končatiny chovajú ako otvorené kinematické
reťazce , končatiny oporné ako reťazce uzavreté. Do funkcie vstupujú i šikmé brušné
reťazce , ktoré umožnia rotáciu trupu spolu s nakročením dolnej končatiny.

Tretí trianon
Goddard Blythe (1989) hovorí, že vrámci tretieho trimenonu u dieťaťa nastáva:


lezenie po štyroch



šikmý sed
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vzpriamený kľak
Tieto momenty sú zásadné pre dosiahnutie vertikalizácie do stoja a následne pre
zahájenie bipedálnej lokomócie. Na horných končatinách sa objavuje pinzetový úchop
s opozíciou palca. Všeobecne sa úchop vďaka posturálnej fixáži vyskytuje v tomto
období u dieťaťa čím ďalej častejšie.
Vzpriamovanie a nákrok
Vzpriamovacie (oporné) a nákročné končatiny sú umiestnené kontralaterálne – pokiaľ
je ľavá horná končatina nákročná a pravá oporná, je ľavá dolná končatina oporná
a pravá nákročná. Panva je spevnená chrbtovými svalmi a vnútrobrušným tlakom.
Predpokladom pre biomechanicky optimálne vzpriamenie je vyvážená stabilizácia
lopatky. Z tohoto modelu sa behom deviateho mesiaca vyvíja lezenie po štyroch .

Poloha na štyroch
Do tejto polohy sa dieťa dostáva tiež cez šikmý sed. V šikmom sede tvorí oporu
mediálne gluteálne svalstvo a rovnostranný lakeť, táto opora v priebehu tretieho
trimenonu vyzreje do opory o dlaň. Dieťa šikmý sed využíva tiež pre úchop.

Vzpriamený sed
Zo šikmého sedu sa dieťa dostáva tiež do sedu vzpriameného, čo je znakom prípravy
na vertikalizáciu do stoja. Na konci 8. mesiaca sa objavuje vzpriamený kľak
s kontralaterálnou oporou končatín.

Štvrtý trianon
Vertikalizácia do stoja prebieha cez nižšie uvedené modely.

Vertikalizácia z polohy na štyroch
Jedna končatina sa v polohe na štyroch unoží a postupne sa dostáva do flekčného
postavenia s oporou o chodidlo. Dieťa prechádza do opory o dlane a prednú stranu
obidvoch chodidiel, ktorá vedie k hlbokému drepu a následnému stoju.
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Vertikalizácia z polohy vzpriameného kľaku
Dieťa nakročí jednou končatinou

(tzv. vzpriamovacou) a cez oporu druhostrannej

hornej končatiny sa dieťa dostáva do stoja. Zo stoja sa

najskôr vyvíja chôdza

vo frontálnej rovine (pozdĺž nábytku s oporou horných končatín), po nej nasleduje
mezi 12. a 14. mesiacom života samostatná bipedálna lokomócia.

Pri neuromotorickej nezrelosti sa objavuje pretvrávanie niekoľkých, minimálne 2-3
primitívnych reflexov po 6. mesiaci života dieťaťa a / alebo nedovyvíjanie posturálnych
reflexov vo vyššom veku ako 3,5 roka.
Primitívne a posturálne refley poskytujú spoľahlivé ukazovatele zrelosti centrálnej
nervovej sústavy. Aberantné reflexy môžu tiež pretrvávať alebo sa znovu objaviť
v prípade:
-

patológie – napr. mozgová obrna, sklerźa multiplex

-

poruchy alebo úrazu vyšších nervových centier

-

odchýleného vývinu najmä v prvom roku života dieťaťa – nedostatočná inhibícia

Neurologická dysfunkcia – zhluk abnormálnych reflexov je signifikantným faktorom
u detí, ktoré nedosahujú v škole optimálny výkon, príp. majú narušenú komunikačnú
schopnosť (Hoffman, Ison, 1980). Správne fungovanie mechanizmu rovnováhy je
vo vývine jedinca nesmierne dôležité a jeho narušenie môže vyústiť do širokej škály
príznakov, pričom sa mnohé prejavujú ako kognitívne, či emocionálne poruchy,
v našom ponímaní sa môžu prejaviť neplynulosťou, symptomatikou zajakávania.
Najnovšie štúdie poukazujú na to, že u detí s neuromotorickou nezrelosťou nastáva
oneskorovanie CNS už v prvých týždňoch života a to nerovnomerným vývinom
jednotlivých duševných funkcií. Až 15% detí má oslabené funkcie CNS čo sa prejavuje
okrem porúch spánku, nepozornosti pri hre aj zvýšenou plačlivosťou (Kiedroňová,
2010). Poruchy pozornosti patria medzi dôležité ukazovatele narušenia mozgu.
U malých detí sa prejavujú “ prchavým“, pohybom očí. Neskôr dieťa nesleduje hračku
a manipuláciu s ňou. Počas hry majú tieto deti problém vyčleniť jednu hračku z väčšej
skupiny hračiek. Vplyvom poškodenia kôrových oblastí mozgu dochádza k zmene
v aktivačných systémoch, čo negatívne vplýva na pokojný spánok detí (často sa budia
zo spánku), sú nepokojné a rýchlo prechádzajú z jednej činnosti do druhej. Podnety
záujmu trvajú veľmi krátko. Rozvoj mentálnych- kognitívnych funkcií negatívne
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ovplyvňuje už spomínaný fakt zaostávania v motorickom vývine. Emocionálne poruchy
a vegetatívna labilita sú často dôsledkom strachu z vykonaného pohybu, ktorý
sprevádzajú hyperkinézie (Goddard Blythe, 2008).
2.1.2 Prejavy v oblasti sluchového a zrakového spracovávania
Ako už bolo spomenuté, primitívne reflexy by mali byť postupne v procese vývinu
dieťaťa postupne inhibované resp. potlačené a nahradené posturálnymi reflexami, ktoré
sú riadené vyššími mozgovými centrami. V prípade, že dieťa vynechá niektoré
pohybové štádium, má nesprávne pohybové vzorce alebo sa oneskoruje v motorickom
vývine,

primitívne

reflexy

môžu

zostať

naďalej

aktívne

(hovoríme

o tzv.

pretrvávajúcich primitívnych reflexoch) a prepojenia do vyšších štruktúr mozgu sa
nevyvinú optimálne. Dráhy, ktoré sú spojené s kontrolou rovnováhy a koordinácie,
ostávajú nezrelé, v dôsledku čoho nie sú plnohodnotne pripravené na svoje poslanie,
pracovať na kognitívnej úrovni. Napríklad fáza štvornožkovania výrazne podporuje
raný tréning koordinácie oko – ruka, ktorú neskôr dieťa bude potrebovať. Táto fáza
ovplyvňuje aj schopnosť zrakovej akomodácie (zaostriť zrak na rôzne vzdialenosti), čo
je nevyhnutné napr. pri odpisovaní z tabule. Schopnosť čítať si zase vyžaduje zrelé
a plynulé pohyby očí. Všetko sú to motorické zručnosti dieťaťa. Ale k tomu, aby malo
dieťa v škole predpoklad vzdelávať sa, musí mať rozvinuté aj kognitívne zručnosti, t. j.
schopnosť sústrediť sa, myslieť, uvažovať v súvislostiach, teda logicky spájať
nadobudnuté poznatky a pamätať si ich. To už sú procesy, ktoré riadi mozgová kôra
resp. vyššie štruktúry mozgu.

Sluchové spracovávnie

Sluch je základným predpokladom pre rozvoj reči. Varovný signál, že dieťa nepočuje
je klesajúca tendencia vokalizácie medzi 17. až 26. týždňom života. Pri poruche sluchu
je tiež u dieťaťa obmedzená aj orientácia v priestore . V dôsledku senzorickej deprivácie
je oneskorená i sociálna inteligencia a prítomné sú emočné poruchy. Vizuálna
koncentrácia sa objaví až v 4-8. mesiaci života (Goddard Blythe, 2002). Často je
sprevádzaná patologickými javmi ako strabizmus, nystagmus, abnormálne tonické
reflexy očných 33 svalov, zúženie zorného pola. Tieto deti nemajú vrodený reflex
pohybu očí, ku ktorému normálne dochádza pri stimule podnetom v zornom poli.
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Odpoveď na stimuly je teda u nich oneskorená auditívne i vizuálne, čím zaostáva i
motorická odpoveď vrátane sania.
Goddard Blythe (2001) vyslovila hypotézu, že na vzniku zajakavosti sa môže
podielať aj nevyhranenosť laterality ucha, t.j. ktoré ucho bude preferenčne spracovávať
reč. Podľa neho sa pravé ucho viac zameriava na dekódovanie jazyka. Hovorí, že
prichádzajúci zvuk sa dostáva cez pravé ucho priamou cestou do rečového centra
v ľavej hemisfére. Zvuky, ktoré človek počuje v ľavom uchu musia najskôr prejsť
do pravej polovice mozgu a až potom sa cez corpus callosu dostávajú späť do hlavného
rečového centra v ľavej hemisfére, kde sú dekódované. Čas, za ktorý sa dostane
informácia z ľavého ucha na miesto dekódovania je o pár milisekúnd dlhší, čo môže
viesť k nepresnostiach a neistote v sluchovom vnímaní a spravovávaní rečového
prejavu.
Sluming (2002) hovorí, že viaceré výskumy potvrdzujú, že hudobný tréning má
významný vplyv na rozsiahle neuronálne siete, ktoré sa podieľajú na tvorbe
a spracovávaní reči. Tvrdí, že obrazotvorné štúdie neuronálnych prepojení, ktoré sa
týkajú spracovávania hudby pomohli vyznačiť oblasti, ktoré reagujú na neočakávané
hudobné podnety. Sú to oblasti, v ktorých odborníci predpokladajú vznik zajakavosti
a to: oblasti Broca, Wernickeho, Sulcus temporalis superior a Heschl Gyrus. Hudba
a reč tiež majú spoločné prepojenia s emocionálnymi reakciami. Pozitívna reakcia
na počúvnie hudby je zníženie úrovne kortizolu v slinách. Vyplýva z toho, že hudba
poskytuje uvoľnenie zo psychicky stresujúcich úloh.

Veľa zajakavých detí (Hardcastel, 1989) a aj deti, ktoré majú poruchy učenia,
vrátane dyslexie, nemajú percepčnú poruchu sluchu, ani stratu sluchu tak, ako ju
definuje lekárska terminológia. Sluchový aparát je teda absolútne v poriadku. Ako je
teda možné, že napriek tomu si dieťa často zapcháva uši, je senzitívne na hluk, je ľahko
vyrušiteľné, nekoncentrované, vyžaduje si opakovanie zopakovanie povedaného,
zamieňa si podobne znejúce slová, reaguje oneskorene a nepresne, niekedy je akoby
„mimo“ a zareaguje až na náš zvýšený hlas s dôrazným prejavom? Rodičia tieto prejavy
dieťaťa hodnotia ako : „On nie, že by nepočúl, on nechce počuť...“

Oslabenia v

spracovávanií sluchových podnetov môžu byť v takýchto prípadoch vysvetlením.
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Problém nie je v sluchovom aparáte ako takom, ale niekde na ceste od neho do
sluchového centra a tam už môže hrať rolu množstvo rôznych faktorov.
Podľa Haynesa (2006) zachytávanie rečových a jazykových informácií za ideálnych
okolností prebieha prostredníctvom pravého ucha. Zabezpečuje sa tak priamy prenos do
rečového centra v ľavej hemisfére. Ak dochádza k zachytávaniu sluchových informácií
s preferovaním ľavého ucha, vzhľadom na kríženie nervových dráh, musia ísť tieto
podnety najskôr do pravej hemisféry a odtiaľ do ľavej. Tento prechod trvá síce „iba“
desať milisekund dlhšie, avšak z hľadiska efektivity spracovávania sluchových
informácií spomaluje výkon.
Zrakové spracovávanie

Zrak je kľúčový pre získanie informácií z okolia. Až 70% zrakových ochorení
vznikne v prenatálnom období (Gerinec, 2005). Deti s narušeným zrakovým vnímaním
sú apatické so zníženým svalovým napätím, vykonávajúce stereotypné pohyby
v prípade nedostatočných kompenzačných mechanizmov hmatom a kinestetickými
podnetmi. Vývin senzomotorického štádia je dlhší ako u zrakovo intaktných detí.
Zrakové vnímanie sa hodnotí testom fixácie - shopnosťou monokulárnej fixácie svetla,
osôb a predmetov, bez zvukového efektu (2-3.mesiac) a testom svetlocitu informujúceho o funkčnosti zrakového nervu. Zraková ostrosť sa meria aj pomocou
testov Cardiffov, Lea Hokkinen, a Lea Baby (vyvíja sa od 3.mesiacov do 3-4 rokov).
Schopnosť „vidieť“ spočíva v celistvosti vizuálneho vnímania. Oči sú dve
samostatné “kamery” ktoré snímajú obraz okolo nás. K spojeniu a spracovaniu týchto
“záznamov” dochádza až následne v mozgu, procesom vizuálneho vnímania, na ktorom
sa podieľajú aj mnohé iné systémy v našom tele – ostatné zmyslové systémy, archív
našich skúseností a spomienok, naše emócie. V milisekundách náš mozog porovnáva,
identifikuje a interpretuje videné. Vizuálne vnímanie sa vyvíja od narodenia
až po starobu, tento vývin nie je vekovo ohraničený, pretože vidieť, to nie je len fyzika,
alebo fyziológia, ale vidieť, to je v prvom rade archív skúseností uložených v mozgu.
Takmer 70 % nervov v ľudskom tele je prepojených s vizuálnym systémom a 80 %
všetkých procesov učenia zapája vizuálne vnemy (in: Gerinec, 2002).
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V súhrne týchto poznatkov je potrebné zdôrazniť: ak primitívne reflexy nie sú
potlačené v správnom čase a zostávajú aktívne, môžu narúšať rovnováhu, kontrolu
jednotlivých pohybov, funkcie očí, koordináciu oka a ruky a perceptuálne zručnosti.
Môžu byť príčinou hyperaktivity a precitlivelosti a iných emočných porúch. Je možné
ich považovať aj za príčinu vzniku neplynulej reči u dieťaťa predškolského veku
a za príčinu fixácie symptómov zajakavosti. Pretrvávanie primitívnych reflexov je aj
možná

príčina nesúladu

medzi

tým, aké dieťa v jednotlivých oblastiach vývinu

podáva výkony a aké sú jeho skutočné danosti.
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3 SYMPTÓMY A PATOGENÉZA ZAJAKAVOSTI

V súčasnosti je k dispozícii niekoľko modelov zajakavosti. Lechta (2004) uvádza, že
na základe komplexnej analýzy príznakov je možné vysvetliť mechanizmus zajakavosti
a jej patogenézy a hovorí o holisticky chápanom modely ako syndróme zajakavosti,
v ktorom

dochádza

a psychickej tenzie

k prieniku

symptómov

dysfluencie,

nadmernej

námahy

(Lechta, 2002 a). Tento model zajakavosti sa zameriava len

na jednotlivé symptómy, to, čo je viditeľné a neberie do úvahy možnosti a príčiny
vzniku zajakavosti vrámci neurogénnej príčiny a následne nezrelého neuromotorického
systému. Nezameriava sa na symptómy zajakavosti v oblasti hrubej motoriky,
sluchového a zrakového spracovávania, ale len na tzv. „vonkajšie prejavy“ zajakavosti.
Obr.č.2 Model: obraz zajakavosti (Lechta, 2002)

DYSFLUENCIA

NADMERNÁ
Z

NÁMAHA

PSYCHICKÁ TENZIA

To, čo poznáme sa môžeme pokúsiť ovplyvniť. Z tohoto dôvodu treba monitorovať
jednotlivé symptómy a sledovať ich klinický obraz nielen v spomínaných troch
oblastiach, ale je veľmi dôležité sa zamerať aj na oblasť neuromotorickej nezrelosti.
Práca predpokladá, že vznik zajakavosti súvisí s oslabeniami vo vestibulárnom systéme
- neuromotorickej nezrelosti a v nesprávnom sluchovom a zrakovom spracovávani reči
a zvukov.
3.1 Prejavy v klasickom obraze syndrómu zajakavosti

Syndróm zajakavosti má zložitú symptomatiku nielen v oblasti neuromotického
systému, ale aj v oblasti dysfluencie, nadmernej námahy a psychickej tenzie.
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Symptómy v oblasti dysfluencie

Najcharakteristickejším príznakom zajakavosti je nedobrovoľné a nekontrolovateľné
narušenie fluencie prehovoru (Lechta, 2004 a).
Balbutici vykazujú najnápadnejšie, ťažšie, prípadne i dlhšie dysfluencie, keď majú
odovzdať informáciu, ktorá sa ich bytostne dotýka. Zjednodušene povedané, frekvencia
a stupeň dysfluencií stúpa v korelácii s komplexnosťou a dôležitosťou informácie, ktorá
má byť odovzdaná (Lechta, 2004 a).
Lechta (1995) v ľudskom rečovom prejave identifikuje viac druhov dysfluencií.
Rozdeľuje ich na dve veľké skupiny, na fyziologické a nefyziologické, t.j. patologické
dysfluencie. V oblasti nefyziologických, patologických dysfluencií zajakavosti sa
vyskytujú:
- Repetície: najčastejšie sa vyskytujú v reči ľudí so zajakavosťou. Pri fixovanej
a chronickej zajakavosti bývajú sprevádzané aj nadmernou námahou. Ide o opakovanie
hlások (b-b-b-b-bola), slabík ( ba-ba-basketbal) a slov (ja som – ja som, ja som bol)
- Prolongácie: ide o predlžovanie hlások alebo slabík (jáááá som bol), ktoré sa
vyskytuje veľmi často. Pridružuje sa k nemu zvyšovanie a zväčšovanie intenzity hlasu.
- Interjekcie: sú vsuvky do rečového prejavu. Vyskytujú sa pri hláskach, celých
slovách alebo slovných zvratoch. Ide o vkladanie pomocných slov do prehovoru.
Typickými interjekciami objavujúcich sa v reči zajakavého sú „um“, „ eh“, „no“, „um
mám problém“, „ale ja som bol ale bol som“. V minulosti sa interjekcie označovali
termínom embolofrázie: sú to zvukové alebo slovné vsuvky, ktoré balbutik používa
v náročných verbálnych prejavoch (Kutálková, 1996).
- Tiché pauzy: tichá pauza je namáhavý pokus povedať slovo, pri ktorom nie je
počuť zvuk, často sprevádzaný nadmernou námahou, väčšinou blokom.
- Tiché prolongácie: je ťažké odlíšiť tichú prolongáciu od tichej pauzy. Tichá
prolongácia sa často spája s blokom. Balbutik sa najprv zablokuje, nadmernou námahou
prelomí blok a prolongáciou vysloví dané slovo.
- Tempo reči: Lechta (2004 a) hovorí, že balbutici niekedy nápadne zrýchľujú reč,
keď si myslia, že budú fluentní a nápadne spomaľujú svoj rečový prehovor, keď
anticipujú neplynulosť. Guitar (1998) predpokladá, že balbutici výrazne zrýchlia tempo
reči vtedy, ak začínajú cítiť paniku z niekoľkosekundového oneskorenia pri vyslovení
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slova. Toto niekoľko sekundové oneskorenie slova vnímajú ako časovú tieseň a zdá sa
im nekonečne dlhé.
Prejavy dysfluencií, ktoré boli uvedenuviedli sa vo väčšej alebo menšej miere
objavujú u všetkých ľudí, detí aj dospelých so zajakavosťou. Dospelí zajakaví si ich
uvedomujú a snažia sa ich eliminovať nadmerným úsilím, z ktorého vznikajú ešte ťažšie
dysfluencie. Paralelne k nim sa navrstvuje aj psychická tenzia. Charakter a stupeň
jednotlivých symptómov je individuálny, nie je možné ich generalizovať (Lechta, 2002
b).

Symptómy v oblasti nadmernej námahy

Pri nadmernej námahe u balbutikov, máme na mysli extrémnu námahu sprevádzajúcu
rečový prejav človeka so zajakavosťou. Nadmerná námaha sa v obraze manifestuje ako
obraz nadmerného fyzického úsilia, ktoré musí balbutik vynaložiť aj na bežnú reč.
Lechta uvádza výsledky výskumu Kroll a De Nila. Informujú o potvrdení zvýšenej
námahy balbutikov pri hovorení na snímkach PET (Lechta, 2004 a).
Najnápadnejšie a najčastejšie prejavy nadmernej námahy sú bloky. U balbutika sa
vyznačujú viditeľným napätím, zastavením fonácie alebo expiračného prúdu vzduchu
(Mederová, 2002). Podľa Bloodsteina (1995) sa bloky prejavujú tremorom, ktorý je
väčšinou lokalizovaný vo svaloch artikulačných orgánov. Van Riper sa domnieva, že
príčinou vzniku týchto blokov je nesprávne postavenie svalov artikulačných aparátov
pri hovorení (Van Riper, 1992). Guitar (1998) sa zmieňuje o tom, že dospelý balbutik
vie anticipovať, kedy nastane blok.
Lechta (2004 a) v rámci symptomatiky nadmernej námahy hovorí o existencii
najrôznejších

vegetatívnych symptómov s vyústením do vegetatívnych dysfunkcií

rozličného stupňa, vrátane arytmií, návalov tepla a pod. (2004).
Aj

Bloodstein

(1998)

sa

v rámci

vegetatívnych

symptómoch

zmieňuje

o kardiovaskulárnych príznakoch. Zvyčajne pred začiatkom rozprávania alebo počas
neho sa u zajakavých balbutikov objavuje zvýšenie srdcovej činnosti. V tomto zmysle
Bloodstein opisuje aj výskum Wooda, ktorý u dospelých balbutikov zistil zvýšenie toku
krvi v mozgu počas zajakávania (Bloodstein, 1998).
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Pri niektorých vegetatívnych symptómoch je však náročné odlíšiť, či ide o prejavy
z oblasti nadmernej námahy alebo psychickej tenzie (Lechta, 2004 a).
Narušené koverbálne správanie tvorí rozsiahlu kategóriu príznakov. Lechta
(2004) charakterizuje narušené koverbálne správanie ako správanie pôsobiace rušivo
vzhľadom na obsah komunikácie, na komunikačný zámer a samotný komunikačný akt.
Mederová (2002) v tejto súvislosti hovorí o prejavoch narušeného koverbálneho
správania, ktoré môže byť veľmi pestré. Zmieňuje sa o nevhodnej mimike, ktorá
napomáha prekonať balbutikovi spazmus alebo blok. V symptomatike nadmernej
námahy sa nepravidelne objavuje aj tzv. Frőschelsov symptóm pozorovaný
ako rozťahovanie nosových krídel tesne pred začiatkom hovorenia a niekedy i počas
neho (Lechta, 2004 a)
Symptómy zasahujúce respiráciu a fonáciu sú u balbutikov častým javom, ale
podľa Lechtu (2002 b) sa nevyskytujú u všetkých balbutikov. Prax ukazuje, že toto
tvrdenie nie je správne a mnohí odborníci sa stotožňujú s názorom Bloodsteina (1995),
ktorý hovorí, že nadmerná námaha sa pri narušenom dýchaní u balbutikov vyskytuje tak
často a zjavne, že vyšetrenie dýchania, fonácie a respirácie by malo byť neoddeliteľnou
súčasťou diagnostiky balbutikov, pričom pneumografické vyšetrenia často potvrdzujú
u nich abnormality dýchania.
Vysoká frekvencia výskytu symptómov nadmernej námahy u balbutikov si podľa
Bloodsteina (1995) vyžaduje presnú diagnostiku v oblasti respirácie a fonácie
a vo svojich výskumoch zajakavosti z hľadiska klinicko-patogenetických aspektov,
používa na to najnovšie prístrojové diagnostické metódy. Zbiera údaje pomocou
pneumografie, elektromyografie, spektografie, radiografie. Jeho vyšetrenia často
potvrdzujú u chronických balbutikov najrôznejšie abnormality, ktoré sa môžu
považovať za symptómy z oblasti nadmernej námahy.

Dýchanie u zajakavých osôb je asociované momentom zajakania, bloku, ktorý
balbutik dokáže anticipovať (Bandura, 1969, Culatta and Goldberg, 2001). Vyznačuje
sa viditeľným napätím, zastavením fonácie alebo expiračného prúdu vzduchu
(Mederová, 2002).
Spomínaná Bloodsteinova (1995) pneumografická diagnostika zaznamenala sériu
abnormalít počas zajakávania. Patrí k ním antagonizmus medzi hrudným a brušným
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dýchaním, nesprávne tempo dýchania, predĺženie expíria alebo inspíria, zastavenie
dýchania počas expíria alebo inspríria,

snaha o rozprávanie počas nádychu a iné.

Vyplýva nám z toho, že tieto nesprávne návyky si dospelí balbutik zafixoval už
v detstve, keď u neho vznikala zajakavosť.
V logopedickej praxi sa často stretávame s klientmi – balbutikmi, ktorí nepoužívajú

fyziologický spôsob dýchania, ale používajú nefyziologické dýchanie – dýchanie cez
ústa. Takéto dýchanie má výrazný nepriaznivý vplyv na spôsob artikulácie a plynulosti
reči. U detí sa často stretávame s dýchaním abdominálym – bránicové dýchanie.
U dospelých prevláda dýchanie zmiešané - kosto – abdominálne, u niektorých prevláda
kostálne (rebrové) dýchanie.
Dýchanie cez nos prispieva k celkovému telesnému aj duševnému zdraviu. Pokiaľ sa
dieťa nenaučí dýchať cez nos, má to nepriaznivý vplyv na vývin jeho hrudníka, ktorý sa
tak splošťuje a ochabuje, dôsledkom toho môže byť aj zakrivenie chrbtice a tým
ovplyvňuje správne, resp. nesprávne držanie tela. Podľa Fluttera (2012), dýchacie
pohyby pri reči sa odlišujú od dýchania v pokoji. Sú ovládané vôľou najmä pri výdychu.
Dýchanie pri reči je naučené, pôvodne vedomé regulovanie dýchacích pohybov sa do
istej miery zautomatizovalo.
Pri pokojnom dýchaní je výdych asi o 15 % kratší než výdych. Pri reči je výdych
predĺžený na sedemnásobok.
Pri dýchaní cez ústa dochádza k hyperventilácií . Deti, ktoré dýchajú ústami, majú
nesprávnu artikuláciu a aj narušenú plynulosť reči. Dochádza u nich k nedostatočnému
okysličovaniu orgánov a ni esú schopné vytvoriťe dostatočný výdychový prúd
pre správnu artikuláciu.
Bloodstein (1995) u zajakavých detí hypocapnia - kyslík sa nedokáže uvoľňovať
z hemoglobínu. Spôsobuje to problémy v obehovom systéme, bolesti hlavy , problémy
s očami a iné. Pri hypocapnii dochádza aj k tuhnutiu svalov a u balbutika aj k výrazným
symptómom nadmernej námahy – blokov.
Počas normálneho dýchania tvorí vdych asi 40% času z celkového cyklu a výdych
tvorí 60%. Respiračný cyklus sa pri reči modifikuje. Pri reči je výdych dlhý a nádych
krátky. Pri hovorení tvorí nádych 10 – 12% a výdych až 90% celého cyklu.
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Ak necháme po hlbokom nádychu uniknúť vzduch veľmi rýchlo, pri tvorbe slova –
hlások neuspejeme. Pri reči je dôležité vypúšťať vzduch pomaly, kontorlujeme napätie
inspiračného svalstva.
Pri povrchnom dýchaní a povolenom brušnom svalstve sa dýchaním zaťažuje
bedrová časť chrbtice. Ak dýchame cez pootvorené ústa, pre zmenu sa zaťažujú svaly
orofaciálnej oblasti - šije a vyvolávajú bolesti hlavy a krčnej chrbtice a následne
vznikajú u zajakavého bloky v oblasti orofaciálnej. So zlým dýchaním súvisia aj časté
blokády v medzilopatkovej oblasti. Pri nedostatočnom nádychu sa hrudník nerozťahuje
do šírky, a tak medzirebrové svaly medzi lopatkami nepracujú. Po čase dokonca stuhnú
tak, že už nie sú schopné žiadneho pohybu.
Je

potrebné

spomenúť,

že

nesprávne

dýchanie

u detí

s incipientnou

alebo fixovanou zajakavosťou býva často zapríčinené aj zväčšenou nosohltanovou
mandľou –– Vegetationes. Lejska (1995) hovorí, že nosohltanová mandľa je lymfatické
tkanivo umiestnené v klenbe nosohltana, často označované ako „nosná mandľa“.
K jej zväčšeniu dochádza medzi 3. až 5. rokom života dieťaťa ( v puberte sa postupne
stráca). Je potrebné uvažovať aj o tom ,že na vzniku neplynulosti, resp.na fixovaní
symptómov sa môže podielať aj zváčšenie nosohltanovej mandle. Jej zväčšenie môže
dosiahnuť úroveň, keď už upcháva nosové priechody a znemožňuje dýchanie nosom.
Tento jav je príčinou mnohých problémov a má za následok vážne poruchy telesného
i duševného vývoja detí (Flutter, 2012).
Flutter (2012) tiež hovorí, že efektívnosť respirácie ovlyňuje aj postúru. V držaní tela
zohrava veľkú úlohu gravitávia ale aj psychika človeka. Vzájomná prepojenosť týchto
systémov je nepopierateľná. Už jednoduché pozorovanie dychu pôsobí mimoriadne
upokojujúco na myseľ. Ak sa zastaví alebo stíši dych, zastaví a upokojí sa aj prúd
myšlienok a zostane len jedna prevládajúca. Ak balbutik prežíva paniku, má hrozivý
pocit, že sa nemôže nadýchnuť a zadusí sa.
Nadýchnutie cez ústa je u balbutika vždy sprevádzané zdvíhaním ramien
a nesprávnym držaním tela. Chybné držanie tela ovplyvňuje funkciu bránice, ktorá je
dôležitá pre dostatočné zásobovanie svalstva kyslíkom. Hlava nie je vzpriamená, často
je držaná šikmo k jednej strane tela, brušné a chrbtové svalstvo je ochabnuté, panva je
v stoji vychýlená smerom dopredu, v sede smerom dozadu. Chrbát je zaguľatený.
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Respiračný cyklus sa pri reči modifikuje. Výdych je dlhý a nádych je krátky.
Správne dýchanie by malo byť v pomere 3:1:7. Pri hovorení tvorí nádych 10 – 12%
a výdych až 90% celého cyklu.
Terapia zameraná na dýchanie bola v minulosti a je aj v súčasnosti často využívaná
v terapii balbuties. Tzv. dychové cvičenia sa tiež považujú za formu relaxácie .Statické
dychové cvičenia učia klienta vnímať vlastné dýchanie (pre vnímanie a pozorovanie
dychu pri iných relaxačných technikách) a naučia ho využívať tri typy dýchania:
dýchanie bránicové(brušné, dolné), správne dýchanie hrudné a podkľúčne (horné).
Dychové cvičenia dynamické sledujú riadenie dychu v spojení s pomalým pohybom.
Ide

prevažne

o cvičenia,

ktoré

majú

svoj

pôvod

v jóge.

Flutter (2012) doporučuje cvičiť bránicové dýchanie, ktoré sa vo veľkej časti podieľa
na pľúcnej ventilácii. Často sa stretávame s hrudným dýchaním, s dvíhaním ramien,
s padlým hrudníkom, čo pôsobí nepriaznivo a má tiež negatívny vplyv na zásobovanie
kyslíkom svalov.
Ťažkosti balbutikov súvisiace s fonáciou sa zobrazujú ako tvrdé hlasové začiatky
a niekedy ako inspirované tvorenie hlasu, neschopnosť fonácie. Pridružujú sa k ním
problémy s dýchaním. Veľká nadmerná námaha pri narušenej fonácii býva sprevádzaná
tremorom pier, sánky a jazyka. Bloodstein (1995) spomína nápadné hlasové prejavy,
ktoré definuje ako abnormality hlasového prejavu zajakavých, pre ktoré sú
charakteristické ostré posuny vo výške hlasu, monotónnosť.

Tab.č.2: Najčastejšie sa vyskytujúce symptómy v oblasti nadmernej námahy
SYMPTÓM

Bloky

Frőschelsov symptóm

PRÍKLAD
-

viditeľné napätie

-

zastavenie expiračného prúdu vzduchu

-

zastavenie fonácie

-

tremor svalov artikulačných aparátov

-

rozťahovanie nosových krídel
abnormality hlasového prejavu: monotónnosť

Hlas

-

tvrdý hlasový začiatok

-

inspirovaná tvorba hlasu
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-

neprirodzene vysoký alebo neprirodzene
nízky hlas

Vegetatívne symptómy

Narušené
správanie

koverbálne

-

kolísanie výšky hlasu

-

zvýšenie srdcovej činnosti

-

zvýšenie toku krvi v mozgu počas zajakávania

-

arytmie

-

návaly tepla súvisiace s námahou

-

nevhodné mimické pohyby

-

vyhýbanie sa zrakovému kontaktu

-

kývanie sa z boka na bok

-

kolísanie dopredu/dozadu

-

manipulácia s oblečením, prstami

-

chytanie sa za krk

Symptómy v oblasti psychickej tenzie
V logopedických prácach sa pri vymedzení pojmu psychická tenzia stretávame
so zjavne psychologickými definíciami. Niektoré snahy o logopedickú definíciu sa
prikláňajú k možnosti vychádzať viac z etiopatogenézy, iné zo

symptomatológie

psychickej tenzie a jej kontextových charakteristík.
Nájsť konkrétne a ucelené definície pojmu psychická tenzia je pomerne ťažké.
Jednoznačná, explicitne podaná definícia psychickej tenzie z logopedického hľadiska
takmer neexistuje. Za určujúce kritériá k zostaveniu presnej definície mnohí autori
(Curlee, 1999, Alm, 2007) považujú informácie o období, kedy bolo možné psychickú
tenziu u balbutika po prvýkrát

evidovať, v spojení s variabilitou jej symptómov

v kontexte, v ktorom sa zobrazujú. Vo väčšine zahraničných logopedických prác sa
pojem „psychická tenzia“ nahrádza termínom „anxieta“ (trait anxiety, state anxiety),
„affective reactions“, „social anxiety“. Spomenúť môžeme aj pojmy „feeling and
attitudes“, ktoré sú uvádzané bez bližšej špecifikácie ako a priori evidentné prvky
psychickej tenzie (napr. Fraser, 2005, Guitar, 2006).
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Vznik a vývin symptómov v oblasti psychickej tenzie
Symptómy v oblasti

psychickej tenzie sa rozvíjajú ako reakcia na problémy

v komunikácii. Objavuje sa strach z rozprávania, predovšetkým v situáciách, ktoré sú
pre človeka so zajakavosťou emočne alebo významne dôležité (Škodová, 2003). Vzniká
psychická

tenzia

asociovaná

podnetom

komunikovať

hovorenou

rečou.

V mnohých prípadoch sa vyvíja roky a v dôsledku nesprávneho „copingu“ (spracovania
problému s fluenciou verbálneho prejavu) expanduje.
Viacerí súčasní autori domácej aj zahraničnej odbornej literatúry ( Lechta, 2004,
2006; Manning, 2000; Guitar, 2006; Hardcastle, 1989; Hedge, 1999) zdôrazňujú, že
terapia v štádiu rozvoja príznakov psychickej tenzie má priaznivú

prognózu len

v prípade, ak rieši celý syndróm zajakavosti (dysfluenciu, nadmernú námahu, psychickú
tenziu) s ťažiskom terapie práve v oblasti psychickej tenzie, ktorá je v období
chronickej zajakavosti jadrom symptomatiky. Ide o veľmi špecifický komplex
symptómov so špecifickou etiológiou a variabilitou príznakov pripomínajúci, resp. až sa
prelínajúci so symptomatikou niektorých úzkostných a fobických porúch.
Už dieťa predškolského veku, ktoré má dysfluentnú reč, si do určitej miery môže
uvedomovať svoje ťažkosti, i keď ich ešte nemusí vnímať ako handicap. Uvedomenie si
problémov vyplývajúcich z dysfluentnej reči však môže u neho vyvolávať pocity
frustrácie, nepokoja, úzkosti. Objektívne je často možné diagnostikovať manifestáciu
príznakov psychickej tenzie už u 12 až 14-ročného dieťaťa .To znamená v prelomovom
období fáz fixovanej a chronickej zajakavosti. (Lechta, 2004).
Prvé náznaky sympómov psychickej tenzie je možné
zaznamenať už

u niektorých balbutikov

v období incipientnej zajakavosti, ale stáva sa, že ani v štádiu

chronickej zajakavosti nemusia byť výrazne Guitar (2006).
Hardcastle (1989) dáva počiatky psychickej tenzie do súvislosti s uvedomovaním si
ťažkostí s rečou. Viaceré výskumy (Bloodstein; Tompson; Culatta a iní In: Hardcastle
1989) potvrdzujú, že k rôznej miere uvedomenia si poruchy dochádza už
v predškolskom období a tento stav pretrváva až po obdobie adolescencie.
Aj Kully a Langevyn (In Curlee, 1999) považujú sekundárne prejavy, resp.
psychickú tenziu za naučené správanie súvisiace s emocionálnymi a postojovými
aspektmi zajakavosti. Haynes a kol (1999) sa domnievajú, že tieto prejavy boli pôvodne
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vyvinuté pravdepodobne s cieľom minimalizovať dysfluenciu. S týmito tvrdeniami sa
zhoduje aj Lechtov model etiopatogenézy zajakavosti (postupné rozširovanie
symptomatiky, dynamika vývinu, neustále zmeny, komplikované vzájomné spätné
väzby).
Lechta( 2004) uvažuje o zvýšenej tendencii k úzkosti ako hlavnej príčine
postupného

vzniku

psychickej

tenzie

(v zahraničnej

literatúre

ponímaných

ako „anxiety“). Guitar (2006) uvádza štúdiu Hilla, ktorý demonštroval, že aj u fluentne
hovoriacich ľudí sa objavili prvky dysfluencií (prolongácie, repetície), keď počas
verbálneho prejavu zasvietilo červené svetlo, ktoré vyvolávalo asociáciu elektrického
šoku. Toto očakávanie vytvorilo podľa Hilla momentálny pocit napätia a úzkosti,
následkom čoho sa objavili dysfluencie.
Guitar (2006) uvádza štúdiu Horovitza a kol. Sledovaním fenoménu nazvaného
„stapediálny reflex“ (svalovú kontrakciu v strednom uchu) sa potvrdila stapediálna
reakcia. U fluentne hovoriacich bola výraznejšia počas hovorenia v úzkostnom stave
a balbutici ju mali ešte výraznejšiu ako fluentne hovoriaci. Tento výskum by bolo
možné nadsadene interpretovať tak, že narastajúce napätie a úzkosť majú za následok
zmenu v samotnej rečovej fyziológii, čo môže postupne reflektovať podmienenú
reakciu, ktorá „udržuje“ zajakavosť.
Curlee (1999) hovorí,že hoci sú určité prejavy frustrácie a vyhýbania pozorovateľné už
u predškolákov a vekom len gradujú, vo veku od 6-7 do 11-12 rokov je len veľmi
obtiažne s istotou určiť mieru uvedomovania si problému. Rovnako aj Lechta (2004)
uvádza, že už v druhej fáze patogenézy zajakavosti, incipientnej zajakavosti, sa môžu
vyskytnúť prvky uvedomovania si problému s rečou, najmä počas aktu hovorenia a prvé
zážitky straty kontroly nad rečovým prejavom, ale až vo štvrtej fáze, chronickej
zajakavosti, je objektívne pozorovateľný kompletný klinický obraz (dysfluencia,
nadmerná námaha, psychická tenzia).
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Tab. č. 3: Štyri stupne uvedomovania si zajakavosti podľa Bloodsteina (1990):
1. stupeň

nepatrná reakcia prekvapenia, očividné neidentifikovanie seba ako
zajakavého

2. stupeň

uvedomenie si zajakavosti, ale bez spozorovaných sprievodných
reakcií

3. stupeň

reakcie v rozmedzí frustrácie, iritácie, hnevu a iných

4. stupeň

pocity strachu, rozpakov, viny, ostychu a iné.

Manning

(2000)

hľadá

príčinu

rozvinutia

sa

symptomatiky

zajakávania

do psychickej tenzie aj povahových črtách zajakavého dieťaťa. Rodičia týchto detí často
spomenú ich zvýšenú citlivosť v porovnaní so súrodencami alebo rovesníkmi, a to ešte
v období, pred prvými dysfluenciami (citlivé reakcie na zmeny v rutinách, plachosť
v kontakte s niečím novým, s cudzími ľuďmi). Tieto emocionálne a behaviorálne
charakteristiky sa považujú za súčasť povahy. Manning (2000) v tejto súvislosti uvádza
aj výskumy Kagan a kol, ktorí zistili, že deti s určitými povahovými črtami často
reagujú na nových ľudí a nové situácie nárastom svalovej tenzie a zvýšenou mierou
fyziologických prejavov stresu. U detí s reaktívnou povahou sú prítomné výraznejšie
reakcie v zmysle zvýšeného napätia a následneho zrýchlenia tempa rozprávania,
prítomnosť únikového a vyhýbavého správania. Popri snahe vyhnúť sa zajakavosti
alebo uniknúť z momentu dysfluencie sa

postupne vyvíjajú symptómy nadmernej

námahy a psychickej tenzie..
Manning (2000) tiež zdôrazňuje ,že u niektorých zajakavých je psychologické
pozadie dôležitým etiologickým faktorom, ktorý spustil začiatok zajakávania a sťažuje
akékoľvek pokusy o terapiu, pre iných sa psychologické pozadie významným podielom
neustále zúčastňuje na zajakavosti (niekedy smerom k zhoršeniu, inokedy k zlepšeniu).
Zážitok dysfluencie generuje postupne emócie ako je hnev, frustrácia, strach na základe
ktorých sa vyvíja psychická tenzia. Považuje teda dysfluenciu za hlavný etiologický
faktor vzniku psychickej tenzie, nie za jej následok. S týmto tvrdením súhlasíme.
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Aj Kully a Langevyn (In Curlee, 1999) považujú sekundárne prejavy, resp.
psychickú tenziu za naučené správanie súvisiace s emocionálnymi a postojovými
aspektmi zajakavosti. Haynes a kol (1999) sa domnievajú, že tieto prejavy boli pôvodne
vyvinuté pravdepodobne s cieľom minimalizovať dysfluenciu. S týmito tvrdeniami sa
zhoduje aj Lechtov model etiopatogenézy zajakavosti (postupné rozširovanie
symptomatiky, dynamika vývinu, neustále zmeny, komplikované vzájomné spätné
väzby).
Guitar (2006) uvádza, že okrem prostredia a vývinových faktorov sú tiež faktory,
ktoré zajakavosť fixujú a zhoršujú, v zmysle komplexnosti prejavov. Za tieto faktory
považuje najmä rôzne typy učenia (klasické, operačné) a vyhýbavé správanie. Učenie
môže podľa neho spôsobiť, že dieťa, ktoré sa zajakáva len keď je vzrušené, unavené
alebo stresované sa po nejakom čase začne zajakávať aj za bežných okolností. Učeniu
pripisuje aj nárast komplexnosti prejavov, teda že sa k pôvodnej dysfluencii pridruží
nadmerná námaha a psychická tenzia. Zajakavosť prirovnáva akoby k postupnej erózii
pôdy, kde za pôdu považuje plynulosť.
Príčinou vzniku psychickej tenzie býva najčastejšie nesprávny coping dysfluencie,
teda to, ako dieťa „spracuje“ svoju dysfluenciu. V tomto smere zohráva významnú
úlohu okolie dieťaťa. Nevhodné reakcie okolia, akými sú napíklad

prejav ľútosti,

možný výsmech, prekvapenie poslucháčov z dysfluentného prehovoru dieťaťa, prejav
prekvapenia na strane komunikačného partnera, ktorý nevie ako má reagovať, spôsobia,
že dieťa si uvedomuje ťažkosti s rozprávaním.
Medeiros (2008) upozorňuje na to, že bežne je laická verejnosť málo informovaná
o zajakavosti a nevie ako v kontakte so zajakavým správne zareagovať.
Psychická tenzia sa u

balbutikov môže rozvinúť do logofóbie s cieleným

vyhýbavým správaním v záťažových situáciách. Objavuje sa strach z rozprávania,
predovšetkým

v situáciách,

ktoré

sú

pre

človeka

so

zajakavosťou

emočne

alebo významne dôležité (Škodová, 2003). Mnoho balbutikov veľmi pozorne sleduje
svoje okolie a vyhýba sa situáciám, ktoré sú komunikačne náročné. Guitar (1995)
hovorí o dvoch typoch vyhýbavého správania u balbutikov:
Slovné vyhýbanie: strach u ľudí so zajakavosťou môže byť spojený s hláskami
alebo slovami, na ktorých sa zajakávajú najčastejšie. Bývajú to slová, ktoré sú nositeľmi
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informácie, t.j. podstatné mená, prídavné mená a slovesá, slová stojace na začiatku vety
(Lechta, 1990) alebo slová začínajúce explozívami (Kutálková 1996). Van Riper (1973)
upozorňuje na významnú skutočnosť, že balbutici sa veľmi často vyhýbajú slovám
pre nich ťažko vysloviteľnými, obmieňajú tieto slová, nahrádzajú ich synonymami
alebo opisom – cirkumlokúciami a tým sa dostávajú do časového tlaku. Zvyšuje sa ich
psychická tenzia a ich rečový prehovor je ešte viac neplynulý.
Situačné vyhýbavé správanie: balbutik sa vyhýba rôznym komunikačným
situáciám, v ktorých mal negatívne skúsenosti (Mederová, 2002). Kutálková sa
domnieva, že veľmi dôležitú úlohu vo vzťahu k psychickej tenzii hrá aj situácia a jej
okolnosti, v ktorej zajakavý bude hovoriť. Balbutici hovoria pomerne dobre ak majú
hovoriť za niekoho iného alebo pri nezvyklej polohe, napríklad v ľahu, pri rozprávaní
nezvyklým spôsobom, šeptom, rytmicky alebo spevom (Kutálková, 1996). Pri skúmaní
faktorov pôsobiacich na plynulosť reči dospelých balbutikov Lechta (2004 a)
s Vaňharom zistili, že psychická tenzia sa u balbutika zhoršuje v situáciách, v ktorých
si už dopredu predpovedal komunikačný problém.
Štandardizované meradlo na orientačnú diagnostiku psychickej tenzie pri zajakavosti
neexzistuje.

Niektorí

odborníci

používajú

komunikačných situácií ale tieto

nie

symtómov

tenzie

v oblasti

psychickej

postupy

s

využtím

hierarchizácie

sú štandardizované . K dôslednej analýze
by

mal

logopéd

využiť

spolupracu

so psychológom. Analýzu psychologickej diagnosticky môže logopéd následne
zakomponovať do terapeutického

plánu. Terapeutická diagnostika nám umožní

dozvedieť sa o klientovi čo najviac a vďaka nej mu môžeme„ušiť terapiu na mieru“.
Osobnosť ľudí so zajakavosťou
Craig (1990) uvádza, že správanie nezajakavých ľudí voči ľuďom so zajakavosťou, ako
napríklad ponižovanie, urážanie, vysmievanie sa, postupne „zbúralo“ ich sebavedomie.
Cítia sa preto “označkovaní” a kvôli tomu si myslia, že sú iní ako ostatní ľudia ( Mahr,
1994).
Kondáš píše, že ľudia so zajakavosťou majú znížené sebahodnotenie a sebavedomie.
Uchyľujú sa k samotárstvu (Kondáš, 1983). Samotárstvo je však pre úpravu poruchy
veľmi nepriaznivé (Kondáš, 1983).
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Kondáš u ľudí so zajakavosťou zistil aj vyššie skóre neurotizmu ako je norma, ale
zároveň spozoroval, že bolo nižšie ako u neurotikov. (Lechta, 1990).
Ľudia so zajakavosťou majú viac psychických problémov, ako ľudia, ktorí sa
nezajakávajú, ale psychiatrickými pacientmi ich nemôžeme nazvať. Mahr (1994)
uvádza výsledky viacerých výskumov, ktoré boli zamerané na sledovanie osobnosti ľudí
so zajakavosťou. Vyplýva z nich, že ľudia so zajakavosťou sú viac neurotickí,
introverti, menej dominantní, nespokojní so samým sebou, emocionálne nestabilní a
náchylní na depresiu. Z jeho výskumov vyplynulo i to, že ľudia so zajakavosťou majú
v porovnaní s ľuďmi, ktorí sa nezajakávajú viac pozitívnych vlastností, sú oveľa
skromnejší, chápavejší a empatickejší.
Van Riper (in Fraser,2006) vzťah strachu s neplynulosťou prirovnáva k reťazovej
reakci : zajakávanie vyvolá strach a ten nabudí ďalší strach, a ten zasa spôsobí ďalšie
zajakanie Strach a úzkosť ľudí so zajakavosťou môžu byť také veľké, že to do značnej
miery môže poznačiť ich postoje k ľuďom aj k životu vôbec. Ľudia so zajakavosťou sú
fyzicky vybavení pre plynulú reč, ale vo väčšine prípadov u nich strach zo zajakania
spôsobí, že sa násilím snažia hovoriť plynulo. Násilím je ťažké ovládať rečový
mechanizmus, a preto nedokážu byť plynulí.
Negatívne zážitky, pocity bezmocnosti a poníženia, ktoré už od detstva stretávajú ľudí
so zajakavosťou,sú aj príčinou vzniku ich komplexu menejcennosti (Fraser, 2006).
Guitar (2006) o balbutikoch hovorí,že nie sú úzkostnejší ako fluentne hovoriaci, a ak
sú, tak ich úzkosť má inú etiológiu.
V týchto súvislostiach si Kully (1990) kladie otázku, prečo by mali byť temporálne
procesy u balbutikov ovplyvniteľnejšie negatívnymi emóciami ako temporálne procesy
u fluentne hovoriacich a zvyšuje sa pod vplyvom strachu a úzkosti aj počet
fyziologických dysfluencií u fluentne hovoriacich ? Odpoveďou by mohlo byť
spomínané sluchové spracovávanie reči v temporálnych lalokách zajakavých ľudí.
3.2 Patogenéza zajakavosti
Lechta (2005) hovorí, že v priebehu patogenézy zajakavosti sa jej klinický obraz
dynamicky mení. Manning (2000) poukazuje na významný faktor okolia pri vývine
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zajakavosti, najmä na výchovný štýl rodičov a ich prístup k neplynulosti dieťaťa.
Z hľadiska výchovného štýlu považuje za kľúčové najmä obdobie vzdoru, kedy dieťa
skúša hranice a je dôležité nepopustiť uzdu prirýchlo, aby dieťa nebolo frustrované
nedostatkom starostlivosti, ale ani nepreháňať hranice, kvôli vzniku hnevu a frustrácie.
Z hľadiska

prístupu

rodičov

k neplynulosti

dieťaťa

uvádza

ako

negatívne

preexponované reakcie, kedy rodičia priveľmi „lipnú“ na dieťati v dôsledku strachu
z jeho zajakavosti, následkom čoho začne aj samo dieťa pociťovať znepokojenie, čo
podľa Guitar (2006) ešte viac zaktivizuje ich limbický systém. Následne sa výraznejšie
upevnia emocionálne spomienky a rýchlejšie sa vyvinie ťažšia forma zajakavosti. V tom
istom čase, iná časť limbického systému, hippocampus, ukladá situácie, s ktorými
zajakavosť súvisela (napr. s kým dieťa hovorilo, aké slovo bolo povedané, kde sa to
stalo a pod.) čím sa vytvoria „kontextové cues“ (hovorí o nich aj Wirth, In Lechta,
2004), následkom ktorých sa postupne zajakavosť rýchlejšie rozšíri z izolovaných
zážitkov na častejšie a častejšie sa vyskytujúce podobné zážitky v podobných
kontextoch a tým nastane kvázi „premostenie“ na nové a nové situácie.
V spojitosti so vznikom zajakavosti, ale aj s formovaním negatívnych postojov
a sebaponímania uvádza Guitar (2006) kognitívny vývin. Tvrdí, že už okolo 3-4 rokov
si dieťa je schopné uvedomiť reakcie svet okolo neho na neho samotného a vníma
predovšetkým reakcie svojich rovesníkov. Uvádza tvrdenia Lewisa, podľa ktorého sa
dieťa začína porovnávať so svojím a okolím a prípadné pocity rozpakov, hanby,
plachosti a viny majú v zajakavosti negatívnu fixujúcu rolu. Postupne sa u neho formujú
maladaptívne reakcie zapríčinené sociálnymi emocionálnymi a kognitívnymi faktormi.
Toto sekundárne zapríčiní vznik napätia, únikových a vyhýbavých reakcií, ktoré
rozvinú zajakavosť v celom syndróme a sťažujú terapiu.
Na otázku, prečo je u niektorých detí coping dysfunkčný sa snaží odpovedať
množstvo výskumov a odborných prác. Za hlavné príčiny napr. vzniku psychickej
tenzie sa považujú neuropsychologické procesy v mozgu, niektoré orgánové štruktúry
centrálnej nervovej sústavy, spôsob spracovanie rečových procesov a emócií. Ďalej sa
zvažuje

význam

učenia

a

podmieňovania

spolu

s výraznejším

ukladaním

emocionálnych zážitkov, najmä negatívne podfarbených. Do úvahy je potrebné brať už
spomenuté povahové črty balbutika, výchovný štýl rodičov, správanie a reakcie jeho
okolia na neplynulosť, resp. mieru uvedomovania si týchto reakcií.
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3.2.1 Incipientná zajakavosť
Vo fáze incipientnej zajakavosti (viaže sa predovšetkým na predškolský vek, príp.
začiatky školskej dochádzky) sa dysfluencia prejavuje predovšetkým repetíciami častí
slov, občasnými prolongáciami, ale v niektorých prípadoch ešte aj možnými
sporadickými obdobiami plynulej reči. V oblasti nadmernej námahy už niekedy
evidujeme prvky narušeného koverbálneho správania, prípadne aj neprirodzenú
artikuláciu, zvyšovanie tónu alebo akceleráciu prehovoru v okamihu dysfluencie ako
prejav tzv. únikového správania. Zvyčajne však ešte nezisťujeme rozvinuté prejavy
psychickej tenzie, ale iba isté prejavy netrpezlivosti, nejasné pocity frustrácie z toho, že
sa momentálne nedarí realizovať aktuálny komunikačný zámer.
Lechta (2004) hovorí, že i keď sa zajakavosť prejavuje vo všetkých vekových
skupinách, domnievame sa, že kľúčom k “problému zajakavosť” je incipientná
zajakavosť, ktorá sa viaže najmä na predškolský vek. Argumentom pre toto tvrdenie nie
je iba skutočnosť, že s dieťaťom predškolského veku treba už a priori pracovať inak ako
s dospievajúcim či dospelým človekom kvôli jeho špecifickým psychickým
osobitostiam, alebo že tu nemožno využívať grafickú podobu komunikácie (metódy
terapie založené na čítaní, písaní). Ide predovšetkým o to, že zajakavosť najčastejšie
vzniká práve v tomto veku: výskumy i prax v minulosti i v súčasnosti dokazujú, že
spomedzi všetkých prípadov zajakavosti až

okolo 70%-80% má korene

práve

v predškolskom veku (Davis, 2007). Práve začínajúca, incipientná zajakavosť
v predškolskom

veku

je

neuralgickým

bodom

balbutológie

(Lechta

1999).

Johannsenová a Schulze (in: Davis, 2007) uvádzajú, že typická zajakavosť začína pred
6 rokom života. Ak by sa teda podarilo eliminovať ju práve v začiatkoch, malo by to
kľúčový význam pre celý ďalší vývin balbutika. Natke (2000) na základe analýzy
viacerých výskumov píše, že ak sa terapia realizuje už v tomto veku, je potrebný kratší
čas, častejšie dochádza k automatizácii plynulosti a k vyliečeniu vôbec. Uvádza aj
poznatok Inghama a Cordesovej, podľa ktorých ak sa terapia uskutočnila v prvých 15
mesiacoch po vzniku zajakavosti, došlo častejšie k remisii ako v prípadoch jej neskoršej
realizácie.
Termín “incipient” (lat. incipio) znamená “začínajúci”, “vznikajúci” a vzťahuje
sa obvykle na počiatočné štádium nejakého ochorenia, narušenia. V našom prípade ide
teda o vznikajúcu zajakavosť. Je zrejmé a logické, že k tomuto štádiu teda môže dôjsť
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v ktoromkoľvek veku, ale v balbutológii sa termín incipientná zajakavosť - vzhľadom
na to, že v tomto veku “začína”, “vzniká” zajakavosť najčastejšie- zaužíval pre
zajakavosť, začínajúcu v ranom veku (Lechta, 2004).
Ak zajakavosť pretrváva a dysfluencie sú dlhšie, komplexnejšie a namáhavejšie, je
zrejmé, že sa dieťa začne znepokojovať, pociťovať frustráciu, obavy a snahy vyhnúť sa
zajakavosti, čo sa časom môže vyvinúť až do psychickej tenzie. Gregory a Gregory
(Curlee, 1999) uvádzajú, že postupne sa u balbutika môže vyvinúť tak výrazná
psychická tenzia, že bude anticipovať a snažiť sa vyhnúť, alebo uniknúť aj z inak
fyziologických neplynulostí. Následne sa fixujú všetky ostatné prítomné symptómy
a zajakavosť sa začína fixovať.
3.2.2 Fixovaná zajakavosť
Fixovaná zajakavosť je typická pre deti v období povinnej školskej dochádzky.
Pokiaľ ide o dysfluencie, zvyčajne zisťujeme postupnú prevahu

prolongácií

nad repetíciami. Nadmernú námahu evidujeme najmä počas zápasu balbutika o
prekonanie blokov rečového aparátu (narušené koverbálne správanie sa totiž čoraz viac
fixuje). Pre psychickú tenziu môže byť v tejto etape patogenézy charakteristická istá
bezradnosť. Dieťa svoju neplynulosť pociťuje tiež ako nepríjemný zážitok s pocitom
zahanbenia, dokáže už svoje tažkosti anticipovať a vzniká povestný začarovaný kruh:
.... zakoktanie ↔ reakcie prostredia ↔ psychická tenzia ↔ zakoktanie..., vyúsťujúci
do vyhýbavého správania, ktoré má za cieľ vyvarovať sa obávaných komunikačných
situácií. Vyhnutie sa komunikácii však zvyčajne funguje ako ďalší stresor, súvisiaci
s nerealizovaným komunikačným zámerom.
Z vekového aspektu sa fixovaná zajakavosť vzťahuje predovšetkým na balbutikov
medzi 6.-13. rokom života. Skupinu balbutikov s fixovanou zajakavosťou teda tvoria
prevažne deti školského veku (Lechta, 2004).
Intrafénoménová diagnostika odlišuje fixovanú zajakavosť od incipientnej
zajakavosti symptómami v oblasti tenzie, námahy aj dysfluencie.
V oblasti tenzie je začínajúci strach zo zajakavosti jasným signálom, že zajakavosť
sa iba fixuje. Dieťa s incipientou zajakavosťou je iba frustrované, prekvapené kvôli
svojej neplynulosti .Strach u detí s fixovanou zajakavosťou môže byť spojnený
s hláskami alebo slovami, na ktorých sa dieťa zajakáva najčastejšie. Väčšinou sú to
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slová, ktoré sú nositeľmi informácie, t.j.podstatné, prídavné mená a slovesá, ďalej slová
stojace na začiatku vety (Lechta, 1990) alebo slová začínajúce explozívami (Kutálková
1996). Postupom času dieťa sa začne obávať tiechto spojení,považuje ich za, pre neho
ťažké a vopred zisťuje či ich bude môcť povedať plynulo. Ak predvída ťažkosti, pokúsi
sa im vyhnúť. Napríklad odpovie na otázku „neviem“, hoci mu je odpoveď jasná, alebo
začne vetu a ak zistí, že nasleduje obávané slovo, zmení jej pokračovanie a výsledkom
sú zmätené, nedokončené výpovede.
V oblasti námahy sa zjavujú bloky, tlačenia. Vznikajúce napätie sa môže prejaviť
na akejkoľvek časti artikulačných orgánov, príp. zdržaním dychu. Napriek tomu, že si
dieťa nie je úplne vedomé, čo robí počas blokov, plne si uvedomuje, že je bezradné, a že
slovo, ktoré chce povedať, bude neplynulé.
Dysfluencie

dieťa

očakáva

a charakteristickými

príznakmi

sú

prevažujúce

prolongácie a repetície hlások. Sú pomerne frekventované, dochádza počas nich
k zvyšovaniu hlasu a k zväčšovaniu jeho intenzity.Vyskytujú sa vo vete na rozličných
pozíciách, nielen na prvom slove a k týmto príznakom sa pridávajú ešte výrazné
problémy s dýchaním (Lechta, 2004).
Charakteristické je pre toto obdobie vývinu príznakov zajakavosti vyhýbavé
správanie: ide o správanie, ktoré pomáha balbutikovi predísť neplynulosti, symptómom
je to únikové správanie, ktoré zajakavý používa na prekonanie neplynulosti a s nimi
spojené narušené koverbálne správanie. Pri vyhýbavom správaní Conture (2001)
rozlišuje slovné a situačné správanie. Slovné sa rozvinie, ak má dieťa opakovane
problémy s určitým slovom alebo hláskou a príde na spôsob ako sa mu úspešne
vyhnúť.Situačné

vyhýbanie

sa

prejavuje

v rôznych

situáciách

v závislosti

od predchádzajúcej skúsenosti dieťaťa.
Narušené koverbálne správanie tvorí samostatnú roziahlu kategóriu príznakov. Ide
hlavne o nevhodné mimické pohyby, ktoré pomáhajú dieťaťu prekonať spazmus
pri hovorení, ale často sa pridružujú aj pohyby celého tela. Niektoré sú úmyselné, iné
používa dieťa podvedome na odpútanie pozornosti od svojej reči.
Ak zoberieme do úvahy tvrdenie Lacikovej (In: Lechta, 2002), že z vekového
aspektu sa štádium fixovanej zajakavosti viaže na obdobie medzi 6-13 rokom života,
môžeme predpokladať, že štádium chronickej zajakavosti, ktoré po ňom nasleduje, bude
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viazané na obdobie adolescencie a neskôr dospelosti a tiež, že prvé príznaky posunu
k chronicite budú badateľné približne okolo 14 roku života, ktorý by sme teda
hypoteticky mohli chápať ako hraničný vek medzi fixovanou a chronickou
zajakavosťou a aj obdobie objektívneho pozorovania psychickej tenzie. Lechta (2004)
stotožňuje štádium chronickej zajakavosti s približne 14 a viac rokmi.
3.2.3 Chronická zajakavosť

Conture (2001) hovorí, že chronická zajakavosť je charakterizovaná viac vekom
balbutikov ako rozdielmi v jednotlivých charakteristikách. Chronickú zajakavosť
vymedzuje v období medzi staršou adolescenciou a dospelosťou. Človek s chronickou
zajakavosťou je spravidla starší ako 14 rokov. Ide teda zvyčajne o dlho- dobé
pretrvávanie zajakavosti, čo sa výrazne prejaví na jeho osobnosti (Guitar, 1998). Lechta
(2004 a) sa zmieňuje o nezávideniahodnej situácii človeka s chronickou zajakavosťou,
pretože odborníci mu napokon oznámia, že sa musí naučiť žiť so svojím narušením.
Iným indikátorom chronickej zajakavosti je podľa Malotta komplexnosť vzorca
zajakavosti. Malott (2001) tvrdí, že ak moment zajakania obsahuje viac ako jeden typ
dysfluentného správania (napríklad hezitáciu a následnú prolongáciu) a reč je
sprevádzaná komplexom sekundárnych príznakov ako je napr. pohyb hlavou a súčasné
žmurkanie alebo zovretie ruky v päsť, ide o veľmi komplexný vzorec zajakavosti,
v ktorom sa prelínajú symptómy z oblasti dysfluencie, nadmernej námahy a psychickej
tenzie.
Lechta (2004 a) sa v súvislosti s chronickou zajakavosťou zmieňuje o zisteniach
Cooperovej a Coopera, ktorí sa podrobne zaoberajú predikciou chronickej zajakavosti.
Charakterizovali ju ako „chronickú perseveratívnu zajakavosť“ a vymedzili desať
typických identifikačných faktorov:
1. zajakavosť sa rozvíjala súčasne s vývinom reči
2. zajakavosť pretrváva 10 a viac rokov
3. dysfluencie sú alebo boli asociované síce s prechodným, ale generalizovaným pocitom straty kontroly nad svojím prehovorom
4. jedinec dokáže predikovať úroveň plynulosti svojej reči v danej
situácii
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5. jedinec má obdobia plynulej reči spojené s pocitom kontroly
nad svojim prehovorom
6. jedinec prežíva permanentné obavy z katastrofálnej straty fluencie,
hoci v skutočnosti k takýmto incidentom možno dôjde zriedkavo
alebo vôbec nie
7. jedinec identifikuje jednu alebo viac modifikácií rečovej produkcie,
ktorá zvyčajne (ale nie vždy) zlepšuje plynulosť jeho reči
8. jedinec prežíva fázy fluencie po intenzívnom a vytrvalom období
psychickej a fyzickej koncentrácie na získanie fluencie, no nedokáže
udržať túto úroveň koncentrácie alebo fluencie
9. jedinec prevažne vníma seba samého ako balbutika
10. jedinec zažíva fázy obscesívneho sústredeného zamerania sa na zápas, úsilie o normálnu fluenciu

U dospelého balbutika sa zajakavosť fixuje niekoľko rokov, pričom sa jednotlivé
symptómy paralelne navrstvujú a navzájom spolu súvisia. V tejto súvislosti môžeme
tvrdiť, že chronická zajakavosť nie je iba porucha reči, ale je to komplikované narušenie
komunikačnej schopnosti spojené s fyziologickými aj emocionálnymi aspektmi.
Etiopatogenéza psychickej tenzie pri zajakavosti je nejednoznačná (Lechta ,2004).
Ešte stále nie je dokázané čo je primárne a čo sekundárne (psychická tenzia, alebo
dysfluencie). Prikláňame sa skôr k názoru, že primárne sú dysfluencie výsledkom
dysfunkčného copingu problémov s fluenciou sú symptómy psychickej tenzie, ale ako
uvádza Lechta (2004) vo svojom modeli etiopatogenézy zajakavosti, funguje tu veľmi
zložitý systém viacnásobného feedbacku.
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4 DIAGNOSTIKA ZAJAKAVOSTI
Rustinová (1998) tvrdí, že pre efektívnu diagnostiku a terapiu nestačí, aby mal
logopéd množstvo vedomostí o zajakavosti a jej terapii, ale je nutné, aby bol dostatočne
informovaný o problematike, jej špecifikách a problémoch balbutika súvisiacimi
so zajakavosťou a o neuromotorickom systéme. To predpokladá, mať poznatky
z „modernej balbutológie“, ale aj poznatky z neurofyziologie.

4.1 Diagnostika neuromotorického systému

Problémom pri „klasickej“ diagnostike zajakavosti je, absencia úvah o nezrelosti
neuromotorického systému dieťaťa , s prejavmi ovplyvňujúcimi vznik a fixáciu
zajakavosti. Jedným zo zámerov tejto práce je upriamiť pozornosť diagnostiky aj týmto
smerom.
Dôsledné neurologické vyšetrenie môže u mnohých, aj zajakavých detí, odhaliť
neuromotorický problém. Aj táto práca by mala potvrdiť pozitívny neurologický nález
v oblasti

neuromotrickej

nezrelosti

a výskytu

primitívnych

reflexov

u detí

s dysfluenciou. Vychádzajúc neurogénnej teórie etiologie zajakavosti, je v diagnostike
a následne pri vypracovaní plánu terapie potrebné vylúčiť alebo potvrdiť problém
v neuromotorickej oblasti. Avšak na druhej strane, pri tzv. „čistej zajakavosti“, nesmie
byť pozitívny neurologický nález z hľadiska organicity (Lechta, 2003).
Neurogénna teória etiológie zajakavosti (Lechta, 2002)vyžaduje pri zostavení
diagnostiky zajakavosti rešpektovať veľmi veľa faktorov, napr. lateralitu, štrukturálne
zmeny na mozgu, patologické EEG, schopnosť diskriminácie zvukov na úrovni
rôznych frekvencií, úroveň motoriky a iné. Je možné predpokladať, že patológia
uvedených oblastí výrazne ovplyvňuje vznik a následne zafixovanie zajakavosti
v ranom veku dieťaťa.
4.1.1 Diagnostika motoriky pri zajakavosti
Príčiny neuromotorických problémov sú roznorodé a je veľmi nepravdepodobné, aby
ktorý koľvek z faktorov, ktoré sa nižšie uvádzajú, ako jediný, sám o sebe, bol príčinou
oneskoreného vývinu nervovej sústavy a už vôbec nie vzniku zajakavosti. Obvykle sa
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jedná o kombináciu vývinových a iných faktorov, ktoré vedú napr. k pretrvávaniu
primitívnych reflexov aj do vyššieho veku dieťaťa alebo aj do dospelosti a mnohé z nich
sa môžu objaviť v anamnéze balbutika.
Pôrod je jedna z kľúčových udalostí v živote každého človeka a ovplyvňuje ho
po zvyšok života. V prepojení na problematiku primitívnych reflexov, pri prirodzenom
pôrode majú možnosť aktívne sa zapojiť do procesu a pokračovať tak v napĺňaní svojej
úlohy. Dieťa, ktoré je privedené na svet cisárskym rezom túto možnosť nemá. Vzniká
tak okrem iného aj zvýšené riziko pretrvávania primitívnych reflexov.
Autori ako Ostatníková (2003) a Goddard Blythe (2008) sa zhodujú, v tom,
že u všetkých detí, ktoré sa narodili cisárskym rezom nebol v správom čase potlačený
jeden zo základných primitívnych reflexov, tzv. Morov reflex a tento reflex naďalej
u týchto detí pretrváva. Vo všeobecnosti platí zásada, čo najskoršieho odhalenia tzv.
rizika ohrozenia detí, a tým i zahájenie adekvátnej rehabilitácie. Ak sa s dieťaťom začne
rehabilitovať už v prvých dňoch po narodení, celkový vývin dieťaťa je nielen priaznivo
ovplyvnený, ale brzdí i rozvoj prípadných nežiaducich postihov. Čím neskôr je zahájená
rehabilitácia, tým je viac rozvinutý a zafixovaný handicap. Výsledný stupeň postihnutia
teda záleží na veku, v ktorom sme začali rehabilitovať s dieťaťom. Stimulácia
motorického vývinu v ranom veku je mimoriadne dôležitá. Je potrebné sa zamerať
na nácvik pohybových zručností, celkovú koordináciu a rozvoj hrubej a jemnej
motoriky (Mikulajová, 1993).
Prenatálne, perinatálne a postnatálne faktory, ktoré nepriaznivo vplývajú na vznik
problémov v neuromotorických oblastiach vývinu dieťaťa sú zaznamenané v tab. č. 4.

Tab.

č

4.

Prenatálne,

perinatálne

a postnatálne

faktory

ovplyvňujúce

neuromotorický vývin dieťaťa
nadmerné požívanie alkoholu a/alebo
omamných

látok

(drog)matkou

dieťaťa
nedostatočný vývin placenty
Ožiarenie
fajčenie matky dieťaťa (aktívne, alebo
pasívne)
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nehoda alebo infekcia matky dieťaťa
Toxoplazmóza
nadmerné zvracanie počas gravidity
Prenatálne faktory

ťažké

ochorenie

matky

diaťaťa,

akéhokoľvek druhu
riziko potratu
ťažká vírusová infekcia v priebehu
prvých 12-tich týždňov, alebo medzi
26.-30.týždňom gravidity
vysoký krvný tlak

matky počas

tehotentva
neliečená cukrovka matky dieťaťa
plod vystavovaný stresu (prenášaný
stres od matky)

kliešťový alebo vákuový pôrod
predčasný pôrod (2 týždne pred
termínom a viac)
prenášanie plodu (2 týždne po termíne
a viac)
príliš dlhý, alebo naopak príliš krátky
pôrod
omotaná šnúra okolo krku – asfyxia
placenta praevia – nízko uložená
placenta
pôrod panvovým koncom
pôrod sekciou
deformácie lebky novorodenca
modriny na hlave a tele po pôrode

Perinatálne faktory

dlho trvajúca novorodenecká žltačka
problémy s kŕmením dieťaťa počas
prvých 6-tich mesiacov
nízka pôrodná hmotnosť novorodenca
(menej ako 2,5 kg)
oživovanie, resuscitácia novorodenca
ak bolo dieťa ako novorodenec
umiestnené v inkubátore
ak sa dieťa sa narodilo ako
„modré“,cianotické
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oneskorený
vývin
samostatného
chodenia (neskôr ako v 15-tich mes.)
oneskorený
vývin
rečových
schopností dieťaťa (prvé slová neskôr
ako v 18-tich mes.)
pomočovanie vo veku vyššom ako 5
rokov
ťažké alergické reakcie u dieťaťa
opakujúce sa ochorenia typu ORL
(uši, nos, hrdlo)
ochorenie
sprevádzané
vysokou
horúčkou, delíriom alebo kŕčmi
v prvých 18-tich mesiacoch života
dieťaťa
ťažkosti s osvojením si samostatnosti
v obliekaní sa a iných sebaobslužných
schopností
nežiadúca reakcia po ktoromkoľvek
očkovaní (teplota, psychický alebo
fyzický nekľud, výrazný plač,
zažívacie ťažkosti – v niektorých
prípadoch sa tieto symptómy môžu
objaviť až 2 týždne po očkovaní)
cmúľanie prsta

Postnatálne faktory

Hlavným prostriedkom pre stanovenie centrálnej koordinačnej poruchy je hodnotenie
posturálneho

vývinu.

Hodnotí

sa

posturálna

aktivita,

reaktivita

a primitívna

reflexiológia. Pri hodnotení posturálnej aktivity sa zameriavame na hodnotenie
vzpriamovacích a antigravitačních funkcíí, tj. opora tela a držanie tela. Tiež sa treba
zameriavať cielene na fyzické hybnosti, tj. úchop a spôsob lokomócie.
Goddard Blythe (2009) hovorí, že hodnotenie pohybového vývoja sa u dieťaťa
vykonáva na podklade vyšetrenia týchto štyroch hľadísk:
A/ Vyšetrenie posturálnej aktivity, tj. spontánnej hybnosti dieťaťa. Hodnotí nielen , čo
dieťa vie, ale aj to , ako určitý pohyb urobí , tj. kvalita vykonania pohybu.
B/ Vyšetrenie posturálnej reaktivity, kedy sa hodnotia motorické odpovede pri
provokovaných zmenách polohy tela. Tieto provokačné polohy (celkom 7 polohových
reakcií) sú štandardizované pre jednotlivé vekové obdobia kojeneckého veku.
C/ Vyšetrenie novorodeneckých reflexov (tj. „primitívna reflexológia“) – najmä
hodnotenie ich dynamiky v priebehu vývoja dieťaťa.
D/ Vyšetrenie a zhodnotenie svalového tonusu (hypotónia, hypertónia, spasticita,
rigidita, dystónia).
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Pri tomto hodnotení je pre bežnú praxi dôležitá (Goddard Blythe, 2009):
poloha I – na chrbte, poloha II – posadzovanie (trakční test), poloha III – na bruchu
a poloha IV – vertikalizácia.

Sú to kritéria navzájom úzko prepojené a sú typické pre určité vekové obdobia
dieťaťa. Nedajú sa hodnotiť jednotlivo bez súvislostí a jednorázovo. Dôležité je
opakované vyšetrenie s vyhodnotením zmien v čase a v súvislostiach i s ďalším
klinickým obrazom (stav dieťaťa z interného hľadiska, ložiskový neurologický nález,
psychický vývoj dieťaťa, emotívne ladenie dieťaťa pri vyšetrení, atď.). Pre prax je nutné
zdôrazniť, že najdôležitejšie je sa naučiť pozerať a správne hodnotiť spontánne prejavy
dieťaťa a dopriať mu pri vyšetrení dostatok času, aby mohlo predviesť čo vie . Ďalšia
dôležitá vec je samozrejme starostlivá anamnéza od rodičov o vývoji dieťaťa
(in: Hoffman, Ison, 1980). Ostatné klinické vyšetrenia sú potom doplňujúce, respektíve
len dokresľujú, upresňujú a potvrdzujú to, čo sa videlo v spontánnom prejave dieťaťa.

Novorodenecké reflexy sú stereotypné reakcie na špecifické podnety, ktoré sa
objavujú v maternici, sú prítomné u novorodencov narodených v termíne a postupne sú
inhibované a transformované rozvíjajúcim sa mozgom v prvých 6 až 12 mesiacoch
do zrelších reakcií. Najznámejšie sú sací a úchopový reflex. Posturálne reflexy sa
objavujú v prvých týždňoch po narodení a rozvíjajú sa do 3 a pol roka.

Posturálne reflexy podporujú kontrolu rovnováhy a koordinácie na podvedomej
úrovni a oslobodzujú vyššie nervové centrá od vedomého riadenia pohybu. Pojem
neurologická

dysfunkcia

popisuje

pretrvávanie

aktívnej

prítomnosti

súboru

novorodeneckých reflexov po 12 mesiacoch veku dieťaťa a slabo rozvinuté posturálne
reflexy u detí starších ako 3 a pol roka. Ako už bolo spomenuté, prítomnosť
novorodeneckých reflexov je považovaná za znak patológie napríklad pri mozgovej
obrne, ich prítomnosť pri absencii inej patológie ostávala nepovšimnutá, dokonca
niektorí odborníci odmietali uznať, že môžu byť aktívne, aj keď nie sú prítomné iné
patologické znaky.
Táto práca sa nevenuje vyšetrovaniu a hodnoteniu posturálnej reaktivity (tj.
polohovým testom) v jednotlivých vekových obdobiach dieťaťa, pretože toto je
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kompetenciou iných špecialistov, neurológa, príp. INPP /metóda nazvaná podľa
Inštitútu neurofyziologickej psychológie/ individuálny terapeut. Obsahom práce ďalej
nie je neurologické vyšetrenie, rozbor všetkých novorodeneckých reflexov a ďalších
špeciálnych vyšetrovacích metód vývojovej neurológie.

4.1.2 Diagnostika sluchového a zrakového spracovávania pri zajakavosti

Ako bolo už spomenuté, primitívne reflexy sú postupne nahrádzané tzv.
posturálnymi reflexami, ktoré sa vyvíjajú v prvých 3,5 r. života dieťaťa a poskytujú mu
dobré základy pre automatickú (nevedomú) kontrolu rovnováhy, postoja – držania tela
a vôľových pohybov.
Z medicínskeho hľadiska platí, že pretrvávanie primitívnych reflexov vo veku
vyššom ako 6-12 mesiacov života dieťaťa, naznačuje nezrelosť a nedostatočné
fungovanie centrálnej nervovej sústavy a je považované za patológiu. Ovplyvní to aj
oblasť sluchového a zrakového spracovávania.

Audiometrické meranie a Dichotický test počúvania pri diagnostike zajakavosti

Mnoho logopédov z praxe odošle dieťa s narušenou komunikačnou schopnosťou,
resp. so zajakavosťou na vyšetrenie sluchu. V ORL ambulancii sa zisťuje, meria, či
dieťa má, alebo nemá problém so sluchom. Základnou východiskovou úrovňou pre
takéto meranie je úroveň 20dB. Ak dieťa počuje zvuky na tejto úrovni, je považované
za zdravé. Ak na tejto úrovni nepočuje, zisťuje sa o akú percepčnú poruchu či stratu
sluchu sa jedná. Teda v zmysle grafu, postupuje sa zvyšovaním decibelov, pridávaním
hlasitosti. Čo však s tými deťmi, ktoré na úrovni 20dB počujú, ba dokonca počujú až na
úrovni 10, či mínus 5dB? Prejdú audiometrickým vyšetrením s výsledkom: „nález
v norme“. Nikto už nesleduje to , že tieto deti môžu byť v nižších frekvenciách veľmi
výrazne senzitívne (McAllen, 2004) .

McAllen (2004) hovorí, že deti sa pri klinickom vyšetrení prepadnú do šedej zóny
neidentifikovaných oslabení v oblasti sluchového spracovávania. To isté sa udeje
v oblasti vyšších frekvencií. Vychádzajúc z toho, že existuje tzv. optimálna krivka
počutia (ako prvý ju popísal Tomatis), ktorá však nie je medicínsky akceptovaná, je
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potrebné zistiť na ktorej frekvencii je dané dieťa senzitívne a porovnať výsledky s touto
krivkou. Čím bližšie je naše počutie k danej krivke, tým lepšie sme schopní
diskriminovať zvuky, tým menej nás rozptyľujú okolité zvuky, tým viac sa dokážeme
sústrediť na verbálny prejav hovoriaceho a pod. Čím ďalej sa od tejto krivky
nachádzame, tým väčšie riziko oslabení a deficitov v spomínaných ťažkostiach vzniká.
O poruche sluchového spracovávania alebo vnímania hovoríme vtedy, ak sú procesy
sluchového spracovávania narušené za predpokladu normálneho audiogramu.
Diagnostika dichotického počúvania pozostáva z viacerých častí a trvá približne dve
a pol hodiny, v závislosti od spolupráce s dieťaťom. Vyšetrenie má charakter
audiometrického vyšetrenia, pri ktorom zisťujeme niekoľko oblasti sluchového
spracovávania pomocou špecifických testov.
Audiometria – je diagnostická metóda, ktorou zisťujeme ako dieťa počuje
na rozličných frekvenciách a pri akej intenzite , resp. akú intenzitu musí byť zvukový
signál, aby ho dieťa počulo. Výsledokom audiometrie je záznam, resp. audiogram. Ten
predstavuje grafické znázornenie merania, ktoré jednoducho voláme krivka počutia.

Obr. č. 3: Audiometrické vyšetrenie – Audiometer:

Štandardný postup pri práci s klientom pozostáva z nasledovných krokov:
Súčasťou diagnostiky je anamnestický rozhovor, na základe, ktorého sa doplnia
potrebné informácie zo skríningového dotazníka. Audiometrické meranie zahŕňa:
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Monaurálna audiometria - vyšetrujeme každé ucho jednotlivo, kde sa zistí krivka
počutia pravého ucha a krivka počutia ľavého ucha, t.j. ako

funguje každé ucho

samostatne.
Binaurálna audiometria- vyšetruju sa obe uši súčasne tak, že zvukový signál je
vysielaný do obidvoch uší naraz, pričom sa zisťuje lateralita ucha a prah počutia.
Test dominancie ucha – lateralita, zisťuje tzv. dominantné ucho, resp. ktoré ucho
dieťa preferenčne používa na spracovávanie zvukových stimulov (pravé alebo ľavé),
prípadne nevyhranenú sluchovú lateralitu (neuprednostňuje ani pravé ani ľavé ucho).
Dichotický test počúvania - súčasťou diagnostiky je aj dichotický test počutia, ktorý
zisťuje, do akej miery dokáže dieťa diskriminovať slovné stimuly, keď prichádzajú
do obidvoch uší naraz. Naznačuje, ako dokáže vytesniť ruchy okolia, napr. v situácii,
keď v spleti mnohých zvukov musíme upriamiť našu pozornosť a reč na konkrétneho
človeka, s ktorým komunikujeme. Odhaľuje, ktoré ucho je dominantné pri spracovaní
verbálnych podnetov. Na základe testu počúvania – je podobný ako klasická
audiometria, avšak so zameraním na širší rozsah vnímania sluchových podnetov
aj v zmysle znižovania hlasitosti (nielen na úrovni 20dB a vyššie).
Výsledky

diagnostiky sú

zaznamené

do

Záznamového

hárku,

vznikne

tzv.

audiometrická krivka. Ten to druh diagnostiky je zameraný predovšetkým na dráhy
a spojenia vedúce medzi pravým uchom, ktorým sú najčastejšie prijímané informácie
z vonkajšieho prostredia a ľavou mozgovou hemisférou, do ktorej sú obvykle ďalej
posielané do hlbších oblastí spracovávania (primárne sa jedná o dominantné rečové
centrum, ktoré má takmer 98% populácie uložené v ľavej hemisfére).

4.2 Diagnostika typických symptómov zajakavosti

Problémom „klasickej“ diagnostiky zajakavosti môže byť objektivita, pretože ako
uvádza Kehoe (2000 in Lechta, 2004) každý človek môže hodnotiť prejavy odlišne,
ale i balbutici a ich zajakavosť sa môže javiť odlišne ako je ich skutočný stav. Napr.
niektorí balbutici sa naučili používať parafázie a tým sa snažia vyhnúť problematickým
slovám, čo sa môže v prebehu diagnostiky javiť ako mätúce. Ďalším problémom môže
byť tzv. hawthornský efekt - balbutik nemusí byť počas testovania spontánny a jeho
reč, môže byť plynulejšia, vplyvom veľkej snahy ukázať sa „v dobrom svetle“ (Lechta,
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2002a in Lechta, 2004). Kvalitná komplexná diagnostika by mala v sebe zahŕňať aj
hodnotenie

spontánnej

reči

(môže

to

byť

nap.video

nahrávka).

Diagnostikovanie dysfluencie sa realizuje z pohľadu kvantifikácie aj kvalifikácie.
Vychádza sa pritom z Lechtovho modelu: Algoritmus komplexnej diagnostiky.
Tab. č. 5: Algoritmus komplexnej diagnostiky
Materiál

Použite/komponent

diagnostiky
1. Audiozáznam spontánneho prehovoru balbutika

Základné hodnotenie

(spontánna konverzácia v domácom prostredí)
Stupeň narušenia
(téma: denný režim)

(dýchanie, fonácia, artikulácia,prozódia, nadmerná
námaha, psychická tenzia)
Transkripcia
(typ a lokalizácia dysflueií, nadmernej
námahy a psychickej tenzie)
Kvantifikácia
(počet a percento dysfluencií)

3. Úlohy balbutiogramu
(šepot, simultánna reč, spev, automatizmy,

Balbutiogram

opakovanie, dokončovanie viet, čítanie,

Index adaptácie

spontánna reč)

Index konzistencie

4. Kontrolné vyšetrenie

Index zlepšenia/zhoršenia

(video/audiozáznam riadeného rozhovo

Stupeň narušenia
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Pri kvalitatívnom hodnotení dysfluencie, sa používa transkripcia rečového prejavu
balbutika. Transkripcia pomôže aj pri kvantitatívnom hodnotení zajakavosti v oblasti
dysfluencie, nadmernej námahy a psychickej tenzie.

Nadmerná námaha balbutika sa posudzuje pomocou pozorovania a traskripcie
jednotlivých symptómov, a to najmä narušeného koverbálneho správania. Zameriava sa
hlavne na oblasť hlavy, ale aj na neprirodzené pohyby rúk a nôh, trupu. Patria sem aj
vegetatívne prejavy ako je napr. potenie, červenanie, zvyšovanie hlasu.

Diagnostika psychickej tenzie, tá sa robí pomocou dotazníkov a škál. Tieto
dotazníky sa sústreďujú najmä na hodotenie postojov a pocitov balbutika v určitých
situáciách. Líšia sa vekovou skupinou, pre ktoré sú určené. Psychická tenzia sa môže
tiež diagnostikovať kvantitatívne a to pomocouu nahrávky spontánnej rečovej produkcie
(Lechta, 2006).

Je dôležité nesústreďovať sa len na kvantifikáciu. Diagnostika zajakavosti musí byť
komplexná. Lechta (2006) hovorí, že komplexnosť diagnostiky nám môžu zaručiť
niektoré počítačové diagnostické programy napr. CASS, nástroj predikcie zajakavosti
pre malé deti, program Stuttering Severity Instrumen, pod zkratkou SSI, ktorý vyjadruje
frekvenciu dysfluencíí v percentách a zameriava sa tiež na koverbálne správanie a
v neposlednom rade i balbutiogram, ktorý porovnáva plynulosť reči v rôzných
komunikačných situaciách. Komplexnosť diagnostiky nám pomôže zabezpečiť aj
presnosť anamnestických údajov ( osobná anamnéza, rodinná anamnéza a anamnéza
prostredia).
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5

INTEGRATÍVNY

MODEL

V

TERAPII

ZAJAKAVOSTI

Z HĽADISKA KOMPLEXNÉHO PRÍSTUPU
Najbližší príbuzní, rodičia, priatelia, môžu hrať významnú úlohu v liečebnom
procese zajakavého a želanie klienta, aby do terapie neboli zainteresovaní, je
nevýhodou.
Je možné stretnúť sa aj s rozpačitou reakciou príbuzných balbutika, keď si
neuvedomujú vážnosť a dosah problému a informácia, že terapeut bude od nich
očakávať pomoc ich môže prekvapiť.
V niektorých prípadoch je napr. pre zajakavého mimoriadne ťažké, aby nepreukázal
zajakávanie, keď sú na terapii prítomný jeho príbuzní. Od prípadu k prípadu sú postoje
klienta a jeho príbuzných variabilné a príprava efektívnej terapie si vyžaduje ich
dôsledné preskúmanie. V zostavovaní terapeutického plánu sa na to často zabúda.
Vo svete balbutológie existuje mnoho terapeutických metód, ktorých efektivita nie
je objektívne dokázaná. Príčinu vidíme v nedodržaní princípov integratívnej terapie
(Meerová, 2002). Aj Thomas a Howel (in: Mederová, 2002) považujú nedodržanie
integratívnosti terapie za jednu z možných príčin neúspechu terapie.

Z tvrdenia Guitara (1998) vyplýva, že integratívna terapia bude východiskom
pre balbutika. Hovorí o štyroch Gregoryho oblastiach, na ktoré by mal byť integratívny
model terapie zameraný na :
a/ zmenu postojov a pocitov k vlastnej zajakavosti, k sebahodnoteniu a k iným postojom
a pocitom, ktoré zo zajakávania u klienta vyplynuli
b/ znižovanie nadmernej námahy
c/ analyzovanie a modifikovanie reči
d/ vytvorenie nového modelu reči

Zámerom tejto práce je potvrdiť, že súčasťou integratívneho modelu terapie
zajakavosti by mala byť aj sluchová stimulácia (podľa výsledkov vyšetrenia) a cvičenia
zamerané na zlepšenie neuromotorickej stimulácie, resp. spolupráce pravej a ľavej
mozgovej hemisféry.
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Opodstatnenosť integratívneho modelu v terapii zajakavosti

Akcelerácia spoločenského vývinu zasahuje aj do biologickej podstaty človeka,
modifikuje ju a podmieňuje jej osobitosti, urýchľuje telesné a duševné vyzrievanie.
Z pohľadu klinicko-patogenetických aspektov si musíme u klientov všímať aj všetky
rizikové biologické faktory, v ponímaní práce ide o neuromotorickú nezrelosť, ktorá
sprevádza poruchu plynulosti reči a ktorá podmienila vznik narušenej komunikačnej
schopnosti, t.j. balbuties.
Je známe, že akákoľvek nervovo-psychická porucha, vznikajúca u dieťaťa sa
prejavuje len tými formami porúch, ktoré zodpovedajú istej etape ontogenézy
a príslušným funkčným možnostiam veľkého mozgu (Asatiani, 1978, in: Fraser, 2000).
Ontogeneticky

najskoršou

a svojím

prejavom

najmenej

diferencovanou

je

somato-vegetatívna úroveň reagovania, ktorá je najtypickejšia pre deti raného
predškolského

veku.

Pre

deti

predškolského

veku

je

charakteristickejšia

psychomotoricky-ontogenetická úroveň reagovania: napríklad pohybové zábrany,
svalové trhanie na tvári a pod. Prvé symptómy balbuties sa vo veľkej väčšine prípadov
objavujú v mladšom predškolskom veku, to znamená v prvej prechodnej fáze
ontogenézy (3-4 roky), pre ktorú je charakteristický intenzívny rozvoj rečovej funkcie
(Kondáš, 1983). Pre tento fakt je možné predpokladať, že zajakavosť vzniká ako
patologická reakcia dieťaťa predškolského veku na negatívne vplyvy.
Nasledujúca ontogenetická úroveň reagovania, typická pre deti mladšieho školského
veku je afektívna úroveň: syndrómy strachu, podráždenosť, zvýšená citlivosť.
Najneskoršou úrovňou hraničnej formy reakcie, typickej pre adolescentov je
emocionálno – ideatórna úroveň. Jej najvýraznejšou zvláštnosťou je sklon
k mimoriadnemu vzdelaniu (Gregory, 1999).
Symptómy typické pre jednotlivé úrovne nevylučujú prejavy aj menej zrelej formy
reakcie. Prevaha posledných úrovní u adolescentov a dospelých je dôkazom narušenia
tempa rozvoja centrálneho nervového systému.

5.1 Terapeutický plán integratívno modelu zajakavosti

V tejto práci je úvaha o tom, že cvičenia zamerané na motoriku, koordináciu
a rovnováhu potlačia u zajakavých detí patológiu v oblasti primitívnych reflexy
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a rozvinú u nich posturálne reflexy východiskom pre integratívny model terapie
zajakávania. Hlavnou pracovnou hypotézou je to, že dieťa bude pozitívne reagovať
na terapiu zajakavosti nielen v oblasti dysfluencie, nadmernej námahy a psychickej
tenzie , ale aj oblasti hrubej motoriky, sluchového a zrakového spracovávania, zlepší
vo verbálnom prejave, zlepší sa jeho pozornosť, bude koncentrovanejšie, pokojnejšie.

5.1.1 Terapia vychádzajúca a ovplyvňujúca neuromotorickú nezrelosť

Tak ako už bolo spomenuté, návyky a zručnosti dieťaťa, ako sú pozornosť,
koordinácia a schopnosť udržať rovnováhu, sa najaktívnejšie rozvíjajú v priebehu
prvých 36 mesiacoch života. V tomto období prebieha kognitívne učenie, nevyhnutné
na zabezpečenie plnohodnotného fungovania človeka počas celého života.

Základom kognitívneho, sociálneho a emocionálneho vývinu je fyzický pohyb. Ak
sa nevyvinie fyzický pobyh rovnováhy, je prevdepodobné, že následne vznikne problém
s mentálnou rovnováhou. Problémy s pohybom súvisia aj s oneskoreným vývinom reči
a so zajakavosťou.
Pohyb je základom všetkého. Najdôležitejšie je, aby dieťa mohlo skúmať celú škálu
pohybov a prirodzene prešlo každou vývinovou fázou, ktorá sa objaví. Práca sa
nestotožňuje s tvrdením niektorých fyzioterapeutov, že dieťa môže preskočiť aj niektorú
vývinovú fazu. Všetky vývinové fázy pohybu by mali prirodzene nasledovať po sebe,
aby sa správne stimulovali jednotlivé hemisféry a správne sa vyvíjala reč.
Mnohí Hardcastel (1989), Ostatníková (2003), McAllen (2004) tvrdia, že plazenie
podporuje rozvoj zrakovo – motorickej koordinácie dieťaťa a tým, o niekoľko mesiacov
neskôr, získanie schopnosti plynule hovoriť. Dobrý fyzický rozvoj počas prvých rokoch
života je základom ďalších úspechov v reči a neskôr v školských zručnostiach,
budovania sociálnych vzťahov.

Počet dôkazov, ktoré podporujú dlhodobo zastávanú teóriu, že kontrola rovnováhy,
motorické zručnosti a integrácia primitívnych reflexov sú spojené s narušenou
komunikačnou schopnosťou, rastie. Spomenuté problémy je možné ovplyvniť správnou
stimuláciou pomocou každodenných desaťminútových cvičení. Vedci z Inštitútu neurofyziologickej psychológie dospeli k názoru, že deťom, ktoré rodičia nechávali často
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a dlhodobo v kočíkoch a detských sedačkách, sa reč a fyzické zručnosti nevyvíjali
správne a dostatočne. Ak deti dlho sedávali v detskom kočiariku , bez priamej interakcie
s rodičom, boli ochudobnené o najefektívnejšie stimuly komunikácie a spoznávanie
okolitého sveta priamou interakciou. Je známy fakt,že reč sa lepšie rozvíja u detí,ktoré
majú voľný pohyb a sú menej pripútane v sedačke, v kočíku.
Fyzický pohyb pomáha rozvoju neurónových spojení mozgu, ktoré sú v budúcnosti
zodpovedné za riešenie fyzických úloh. Pri zajakavosti to znamená, že ak sa dieťaťu
neumožní dostatočný pohyb v ranom veku, jeho nervové spojenia a prepojenie pravej
a ľavej hemisféry bude nedostatočné a vplyvní to aj jeho reč.

Stimulácia pomocou INPP metódy

Metóda INPP, odvodená od názvu Inštitútu neuro-fyziologickej psychológie, je
bezpečná, neinvazívna metóda, bez indikácie akýchkoľvek medikamentov. Založená je
na vedeckom základe a bola overovaná mnohými štúdiami po dobu 35 rokov v rôznych
krajinách sveta. Prostredníctvom nej bola poskytnutá pomoc tisícom detí po celom
svete, pretože v prípade, že ťažkosti, ktoré dieťa, či dospelý má, majú neurofyziologické
korene, po absolvovaní tzv. stimulačno-inhibičného programu sú tieto ťažkosti
odstránené natrvalo Goddard Blythe (2014).
O neuromotorickej nezrelosti sa v tejto práci už písalo ako o jednej z možných príčin
vzniku neplynulej reči a fixovania symptómov zajkávania. Predpoklad tejto práce
vychádza aj z výsledkov uvedených nižšie :
Goddard Blythe (2014) vo svojej publikácií uvádza dve nezávislé štúdie. V dvoch
školách, na vzorke 64 detí zisťovali pretrvávanie neuromotorickej nezrelosti. Skúmali sa
dosiahnuté výkony v čítaní, písaní, pravopise, matematike a kreslení využitím
štandardizovaných testov. V Nothumberlande bolo 52 detí rozdelených do dvoch
skupín. V jednej skupine deti vykonávali vývinové cvičenia podľa INPP metodiky.
Druhá skupina sa zúčastnila menej špecifického programu telesných cvičení. Obidve
skupiny denne cvičili počas celého školského roka. V Berkshire na výskume
participovalo 12 detí, ktoré dosahovali slabé výsledky v čítaní, pravopise a písaní.
Z toho 6 detí vykonávalo vývinové cvičenia a zvyšných 6 nie. Výsledky hovoria, že
neuromotorická nezrelosť bola prítomná u 88,5% detí vo veku 7 až 9 rokov a u 40%
detí vo veku 4 až 6 rokov v Nothumberlandskej škole. Ukázalo sa, že čím viac boli
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novorodenecké reflexy zachované, tým slabšie výsledky deti dosahovali v teste Kresba
ľudskej postavy. Po absolvovaní INPP cvičení sa znížilo skóre neuromotorickej
nezrelosti u všetkých detí. V škole v Berkshire 6 detí po absolvovaní cvičení dosiahlo
značné zlepšene v akademickom výkone oproti deťom, ktoré necvičili. Školská zrelosť
si vyžaduje viac než len dosiahnutie chronologického veku. Okrem iného sa po dieťati
žiada: sedieť pokojne, zvládnuť ceruzu alebo kontrolovať očné pohyby. Sú to fyzické
schopnosti, ktoré sú prepojené s vývinom, dozrievaním motorických zručností
a posturálnej kontroly. Rast a fyzické dozrievanie sú v oblasti vzdelávania značne
prehliadané. Testovanie fyzického vývinu vo Veľkej Británii vymizlo z dvoch dôvodov.
Za prvé, problematika detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa
presunula z dohľadu ministerstva zdravotníctva pod ministerstvo školstva. Učitelia,
špeciálni pedagógovia a školskí psychológovia nemajú vzdelanie a ani sa nezameriavajú
na fyzický vývin a tak toto testovanie vypadlo zo štandardných postupov. Za druhé,
v 80tych rokoch sa medicína zameriavala predovšetkým na intervenciu, ak bol
diagnostikovaný problém. V tej dobe však na vývinové zaostávanie intervencia
neexistovala, a tak toto diagnostikovanie vymizlo aj z medicínskej praxe. Dôsledkom
toho je, že deti, ktoré sú v niektorých oblastiach zaostávajúce vo vývine, ale netrpia
výrazným zdravotným problémom, náš systém nezachytí a zostávajú bez intervencie
a podpory. Zvyšujúci sa počet detí s ťažkosťami, viedol k rozhodnutiu zaviesť vývinovú
testovaciu batériu a telesný rehabilitačný program do niektorých škôl. Goddard Blythe
(2014) hovorí, že teoretické pozadie a prehľad literatúry (Peiper A, 1963, Capute, 1986)
už patrí medzi všeobecne akceptované medicínske fakty, že novorodenecké a posturálne
reflexy (reakcie) v rôznych vývinových etapách poskytujú spoľahlivé diagnostické
znaky zrelosti centrálneho nervového systému.

Avšak v posledných rokov narastá počet dôkazov, že abnormálny vývin reflexov je
prítomný v bežnej školskej populácii a spája sa so slabým akademickým výkonom
(Goddard Blythe 2001, Goddard Blythe 2005). Tiež sú výsledky, ktoré podporujú
teoretický predpoklad, že abnormálne vyvinuté reflexy, ak nie sú prítomné iné
patologické zmeny, dobre reagujú na špecifické intervenčné programy (Bender 1976,
O’Dell a Cook 1996, McPhillips a kol. 2001, The North Eastern Education and Library
Board Report 2004, in: Goddard Blythe 2005). Inštitút neurofyziologickej psychológie
(INPP), kde sa skúmala dysfunkcia CNS a jej prepojenie s deťmi so špecifickými
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poruchami vývinu školských zručností a dospelými trpiacimi agorafóbiou a panickou
poruchou, vyvinul spoľahlivý systém diagnostiky a efektívne liečebné programy.

Od roku 1975 (in: Goddard Blythe, 2014) sa v INPP inšitúte pracovalo s tisíckami detí,
vykonávali sa hodnotenia, ktoré zahŕňali testy: koordinácie hrubej svalovej motoriky
a rovnováhy; zapojenia mozočka; dysdiadochokinézy; novorodeneckých a posturálnych
reflexov; okulo-motorického fungovania a vizuopercepcie. Individuálne liečebné
programy, v ktorých sa stimulovali, inhibovali a následne integrovali reflexy, vychádzal
vždy z individuálneho profilu reflexov daného dieťaťa. Väčšina programov trvala
približne rok, zahŕňali rediagnostiku každých 8 týždňov, na základe ktorej sa program
opakovane prispôsoboval. Problémom je, že iba málo rodín si môže dovoliť
individuálnu terapiu, a tak bol navrhnutá INPP testovacia batéria a program vývinových
cvičení (INPP školský intervenčný program) pre školy. INPP školský intervenčný
program Školský program obsahuje skrátenú diagnostiku: hodnotenie rovnováhy,
koordinácie a pretrvávanie troch novorodeneckých reflexov: asymetricko-tonický šijový
(ATŠR), symetricko-tonický šijový (STŠR) a tonický labyrintový reflex (TLR). Tieto
tri reflexy boli zvolené preto, lebo sú prepojené s vestibulárnym systémom a súvisiacimi
dráhami (Goddard Blythe, 2008) ako sú:
• vestibulárno-spinálny systém (rovnováha, propriocepcia, koordinácia)
• vestibulárno-okulárny reflex (stabilizácia vizuálneho vnemu na sietnici, ovládanie
očných pohybov, koordinácia zraku a rovnováhy)
• vestibulárno-mozočkový oblúk (jemné dolaďovanie pohybov, kognitívne zručnosti)

Pretrvávanie šijových a labyrintového reflexu môže viesť ku chaotickej integrácii
vnemov prichádzajúcich z troch vestibulárnych oblúkov, čo negatívne vplýva
na rovnováhu, postoj, koordináciu, kontrolu očných pohybov či vizuálnu percepciu (De
Quiros a Schrager 1978, in: Goddard Blythe, 2014).). Pretrvávajúci ATŠR narúša
kontrolu rovnováhy, koordináciu ruka-oko, pravoľavú integráciu, kontrolu ruky pri
písaní schopnosť prekročiť stredovú líniu a vizuálne zručnosti, ako je napr. sledovanie
podnetu pri čítaní STŠR u školopovinného dieťaťa ovplyvňuje postoj dieťaťa pri státí
a sedení, schopnosť sedieť pokojne, svalový tonus a koordináciu pri plávaní a kotúľoch.
Iné výskumy odhalili prepojenie s ADHD a problémami s rýchlosťou a presnosťou
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prepisu TLR ovplyvňuje hlavu vzpriamovacie reflexy, ktoré sú nevyhnutné
pre ovládanie očných pohybov. Predchádzajúce štúdie ukázali koreláciu medzi
pretrvávaním týchto reflexov (miera zachovania je viac ako 25%) a slabými
akademickými výsledkami (Goddard Blythe 2005). Pred a po realizácii programu
odporúčame aj otestovanie úrovne čítania, písania, pravopisu, počítania a urobiť s deťmi
Test kresby ľudskej postavy. Výskumné overovanie programu Vývinové cvičenia INPP
vychádzajú z pohybov, ktoré normálne vyvíjajúce sa dieťa robí prvých 12 mesiacov.
Deti vykonávajú vývinové cvičenia 10 minút denne počas jedného školského roka
pod supervíziou vyškoleného učiteľa. Na rozdiel od iných pohybových cvičení, INPP
cvičenia sa zameriavajú na rozvoj fyzických zručností najskôr v ľahu (na bruchu,
na chrbte), neskôr v sede a potom na štyroch. Cvičenia sa menia každých 6 týždňov.
Aktivačný program je pohybový program vekovo špecifický a využíva odstupňovane
zoradené opakujúce sa pohybové vzorce s hudobným sprievodom (Goddard Blythe,
2005). Vzorce sa odohrávajú v 3 dimenziách v rámci priestoru, ktorý zaberá stojaca
osoba. Aktivačný program sa realizuje pred začatím vyučovania 10 minút a pred
popoludňajšími aktivitami 5 minút. Cvičia sa v dvojtýždňových blokoch, ktoré sa krok
za krokom menia v rozvíjajúcich sa sekvenciách počas 36 týždňov. Tempo postupnosti
závisí od rozvíjajúcich sa možností detí a každých 9 týždňov si za odmenu tvoria aj svoj
vlastný program.
Všetky cvičenia prebiehajú na zemi a pomáhajú pri rozvoji správneho zosúladenia
držania hlavy s telom – základ vzpriameného postoja, používania pravej a ľavej strany
a hornej a dolenj časti tela v rozličných polohách – základ koordinácie. Iba ak je dieťa
schopné opakovať tieto jednoduché pohyby automaticky, posúva sa v rámci cyklu
cvičení ďalej, do náročnejsích polôh.
Používaním prirodzených pohybov z jednotlivých rozvojových štádií v ich
prirodzenej postuponosti sa zdokonalenie koordinácie stáva viac integrovanou funkciou
ako ručnosť naučených – nadrilovaných pohybových vzorcov (Goddard Blythe 2014).

Stimulácia mozgových hemisfér

Existuje viacero techník, ako schopnosť ľavej a pravej hemisféry zladiť,
zosynchronizovať.
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Tab.č.6: Všeobecné cvičenia prepájania hemisfér
OPIS

Cvičenie
Pranajáma
striedavé

–

1.Príjemne sa posadiť, zatlačiť pravú nosnú

dýchanie

dierku pravou rukou a 50 x sa nádýchnuť

nosnými dierkami

a vydýchnuť ľavou nosnou dierkou. Potom
chvíľu dýchať obidvoma dierkami.
2.Ztlačiť prstami pravej ruky ľavú nosnú dierku
a 50 x sa nádýchnuť a vydýchnuť pravou
nosnou dierkou. Potom chvíľu dýchať obidvoma
dierkami.
Zlepšení sa sústredenie, nové logické myslenie,
vnímanie a prežívanie emócií.

Bubnovanie

1.Bubnovať oboma rukami v rovnakom rytme
2.Bubnovať rukami každou v inom rytme
1.Nakresliť vo vzduchu natiahnutými rukami
veľkú ležatú osmičku. Oči by mali byť zacielené
na

končeky

prstov,

aby

sa

pohľadom

doprevádzal pohyb rukou.
Ležatá osmička

2.Nakresliť vo vzduchu natiahnutými rukami
veľkú ležatú osmičku. Oči by mali ísť proti
pohybu ruky.
Žonglovanie s 3 loptičkami pomôže prekonať

Žonglovanie

prirodzený úchopový reflex, pomocou ktorého
sa zlepší koordinácia pravej a ľavej hemisféry.
1. V každej ruke držať jednu ceruzku. Obidvomi

Súbežnosť

rukami naraz nakresliť zrkadlovo obrátené
obrazce.

Najskôr

začať

jednoduchšími

obrazcami ako je kruh a štvorec. Počas kreslenia
si pomáhať rytmizáciou – hore, dole, ..., aby sa
lepšie koordinovali pohyby rukami.
2.V každej ruke držať jednu ceruzku. Obidvomi
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rukami naraz nakresliť zrkadlovo obrátené
obrazce.

Podporuje sa koordinácia očí a prispieva sa
k synchronizácii oka a ruky.
Opačná ruka

Robiť opačnou rukou klasické činnosti /
telefonovanie, kreslenie, obliekanie,.../
Pomáha posilniť mozgovú hemisféru, ktorá je
menej dominantná.

Auditívna stimulácia pri zajakavosti
Pri klasickej dichotickej stimulácii sa od vyšetrovaných osôb vyžaduje, aby počúvali
naraz dva odlišné podnety, pričom jeden sa podáva do pravého ucha a druhý do ľavého
ucha. Vo všeobecnosti pri použití verbálnych podnetov podáva väčšina osôb viac
správnych odpovedí na podnety prezentované do pravého ucha (Lejska, 1996) a naopak,
pri neverbálnych podnetoch podáva väčšina osôb viac správnych odpovedí na podnety
prezentované do ľavého ucha (Lejska, 1995). Mechanizmy na pozadí dichotickej
stimulácie sú komplexné. Dôležitú úlohu hrá hemisférická špecializácia pre podnety
príslušného charakteru (obr. 1). Výkony pri dichotickej stimulácii reflektujú funkčnú
integritu frontotemporálnych oblastí mozgu (Hugdahl, 2003).
Obr. č. 4: Model dichotickej stimulácie (neurologicky zdravé osoby)
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a) Informácia o verbálnom podnete „ba“, prezentovanom iba do ľavého ucha
(monoaurálna stimulácia), sa dostane kontralaterálnymi sluchovými dráhami do pravej
hemisféry a ipsilaterálnymi dráhami do ľavej hemisféry. Osoba vypovie, že počula
slabiku „ba“. Analogicky táto situácia platí pre pravé ucho.
b) Počas dichotickej stimulácie je potlačená funkcia ipsilaterálnych dráh, preto sa
slabika „ga“ dostane iba do ľavej (rečovej) mozgovej hemisféry, zatiaľ čo slabika „ba“
do pravej hemisféry. Slabika „ba“ sa dostáva do ľavej (rečovej) hemisféry až
prostredníctvom komisurálnych mozgových dráh (corpus callosum), spájajúcich obe
hemisféry. Hugdahl (2003) hovorí, že osoba pravdepodobne vypovie, že počula slabiku
„ga“. Slabika „ba“ z ľavého ucha nebýva tak presne reprodukovaná ako slabika
z pravého ucha (preferencia pravého ucha).
Individualizovaná auditívna stimulácia podľa dr. Johansena (tiež známa ako
Johansenova sluchová terapia – JIAS) je neinvazívna metóda zameraná na stimuláciu
sluchového spracovávania v rovine nervových dráh, teda centrálneho spracovania
sluchu. Bola vyvinutá v Dánsku, Dr. Kjeldom Johansenom, ktorý ako pedagóg
a psychológ dlhodobo pracoval s deťmi s dyslexiou. Táto terapia bola vyvinutá
z pôvodného diela Christiana A. Volfa. V súčasnosti je JIAS poskytovaná vo viac ako
25 krajinách sveta.
Stimulačný program sa pre klienta nastavuje na základe dôkladného zhodnotenia
anamnestických dát a rozsiahlych testov počúvania. Špecifikom programu je, že
stimuláciu je možné realizovať individualizovane podľa frekvencií počutia konkrétnej
osoby, a prispôsobuje sa aj hemisferálnej laterálnej preferencii klienta. Program sa
realizuje prostredníctvom pravidelného počúvania hudobných skladieb, ktoré majú
stimulačný efekt, a po ich individualizácii sú “ušité ” presne na mieru podľa potrieb
klienta.
JIAS bola vytvorená za účelom stimulácie nervových dráh smerom do / a v rámci
mozgu. Rôzne formy štúdií a vyšetrení mozgu potvrdili, že tento spôsob stimulácie
produkuje zvýšený počet nervových spojení v podobe dendritov a synapsií. Spojenia
v rámci jazykových centier preto prebiehajú rýchlejšie, čím sa spracovávanie jazyka
stáva oveľa efektívnejšie.
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Zlepšuje sa koncentrácia a porozumenie, informácie sa spracovávajú podstatne
rýchlejšie. Dieťa tak nemá viac pocit, že je “zahltené” množstvom informácií, ktoré
nedokáže efektívne a rýchlo spracovať. Je schopné spracovať viac informácií naraz, čím
sa výrazne zlepšuje reč, pretože zvuková analýza slov už nepredstavuje tak významný
problém.
To, čo ponúka terapia JIAS – individuálna sluchová stimulácia, je stimulácia
určitých konkrétnych frekvencií, na ktorých bol zistený odklon od tzv. optimálnej
krivky počutia. Vypracuje sa špecifické CD s hudobnými nahrávkami. Tieto nahrávky
sú vyskladané presne podľa potreby daného dieťaťa tak, aby stimulovalo konkrétne
frekvencie

a

posilňovalo

obvykle

viac

pravé

a

menej

ľavé

ucho.

Johansenova sluchová terapia môže byť prínosom pre deti, mládež a dospelých
s rôznymi rečovými a/alebo jazykovými problémami, prejavujúcimi sa na úrovni tak
verbálnej (slovnej), aj v prípade zajakavosti, ako i písomnej (vrátane špecifických
porúch učenia a dyslexie).
Deti, pre ktoré sluchové spracovávanie reči predstavuje problém, dokážu
po absolvovaní tejto terapie ľahšie analyzovať zvukovú štruktúru slov a posilňujú sa
nervové prepojenia cez corpus callosum. Táto terapia je vhodná pre všetky vekové
kategorie zajakavých. U starších jedincov však môže program trvať dlhšie v porovnaní
s mladšími ľuďmi.
Zajakaví ľudia podstatne častejšie preferujú ľavé ucho v porovnaní s intaktnou
populáciou. Pri počúvaní hudby sa rozvíja a stimuluje jazykové centrum v mozgu, tým
sa v mozgu vytvára špecifická aktivita. Aj z tohto dôvodu sa tieto CD nahrávky
počúvajú dlhší čas, pričom sú stále rovnaké. Obvykle sa nahrávky počúvajú po dobu 8
až 12 týždňov – jedno CD. Každé CD obsahuje 6 skladieb. (Dieťa cez slúchadlá počúva
6 dní v týždni, každý deň jednu skladbu v trvaní približne 10 minút. Siedmy deň je
pauza.
Veľmi hlučné prostredie, obzvlášť ak v ňom vyrastáme, deštruuje schopnosť
rozlišovať špecifické frekvencie – v mozgu nastáva masívne prekrývanie v rámci
jednotlivých frekvencií, kedy jeden tón prekrýva druhý a pod. Toto isté sa deje aj
na úrovni neurónov, v dôsledku čoho potom nepresne zachytávame zvuky či jednotlivé
hlásky.
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Kapacita týchto špecifických frekvencií sa dá znovu prinavrátiť tým, že sa stimuluje
presná, určená škála frekvencií nejaký čas (rádovo v týždňoch). Následne prebieha
stimulácia ďalších a ďalších frekvencií postupne. Týmto spôsobom nedochádza
k spomínanému prekrývaniu v mozgu, pravidelnou stimuláciou vznikajú nové zhluky
neurónov, ktoré sú schopné zachytiť tieto frekvencie. Dieťa tak postupne prestáva
zamieňať hlásky, lepšie diskriminuje zvuky, rýchlejšie spracováva sluchové podnety,
znižuje, alebo zvyšuje sa senzitivita, zlepšuje sa koncentrácia, posilňuje sa preferencia
ucha, vyhraňuje sa dominancia hemisféry, dokáže po absolvovaní tejto terapie ľahšie
analyzovať zvukovú štruktúru slov.
V prípade, že má dieťa alebo dospelý so zajakavosťou potvrdenú aj neuromotorickú
nezrelosť, táto metóda je vynikajúcim a efektívnym doplnením INPP metódy.
Navzájom sa dopĺňajú, nepôsobia rušivo a kontraproduktivne.

Curlee (1995) vysvetľuje, že kompletná korekcia u ľudí so zajakavosťou by mala byť
reálnym cieľom intervencie len vtedy, ak sa stimuluje aj neuromotorická nezrelosť, t.j.
motorika, sluchové a zrakové spracovávanie a prepájanie mozgových hemisfér, nielen
terapia v ponímaní holistického modelu zajakavosti.

5.1.2 Terapia vychádzajúca z holistického modelu zajakavosti

Lechta (2009) píše, že maximálnym cieľom terapie zajakavosti je odstránenie
dysfluencie, nadmernej námahy a psychickej tenzie a dosiahnuť tak spontánnu fluenciu.
Zamýšľa sa nad relatívnym cieľom, ktorým je dosiahnutie monitorovanej fluencie alebo
akceptovateľnej zajakavosti. Lechta (2009, s.203) ďalej vysvetľuje: „Pri monitorovanej
fluencii ide o plynulú reč, ktorej udržanie si vyžaduje sebamonitorovanie zo strany
balbutika, aby v prípade potreby dokázal bezprostredne aplikovať terapeutickú
techniku, ktorú si s logopedickou pomocou osvojil.“

Eliminovanie symptómov v oblasti dysfluencie

Pri eliminovaní symptómov dysfluencie bola využitá u nás známa technika - Lechtova
Fonograforytmika s využitím pracovných listov – Fonograforytmická technika je
založená na princípe redukovania zajakavosti a pokúša sa dosiahnuť kontrolovateľnú
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fluenciu. Využíva rytmizačné a intonačné postupy, ktoré majú široké kompenzačne motivačné využitie pre možnosť rýchleho ovplyvnenia zrozumiteľnosti rečového
prejavu. Spájajú hovorený podnet s pohybom (najčastejšie rukou) pri každej slabike
alebo na začiatku slova. Tieto postupy pomáhajú regulovať tempo reči primerane
k motorickým a koordinačným možnostiam osoby s balbuties (Lechta, 2004 a).
V praxi sa fonograforytmik aplikuje tak, ako je popísaná v odbornej literatúre,
s využitím techniky predlžovania, kombinovaného predlžovania s rovnomernou
fonáciou a inštruktívnej metódy kontroly rýchlosti reči pomocou metronómu.
Lechta (2004 a) definoval primárny cieľ terapie ako predchádzanie zhoršeniu
príznakov so snahou odstrániť dysfluenciu a s ňou súvisiace pridružené symptómy.
Pri zostavovaní koncepcií fonograforytmiky vychádzal z viacerých teoretických,
praktických a výskumných východísk (2002 a). Prvé východisko sa zaoberá
redukovaním frekvencie zajakávania spojením s podmienkami, pri ktorých sú
redukované neurofyziologické požiadavky na monitorovanie rečovej motoriky
a jazykového koncipovania prehovoru. Vychádzal z predpokladu hovorenia v rytme
s redukciou požiadavky na lingvistický aj na motorický systém, generujúci prozódiu
reči.
Druhým predpokladom je, že pomalé hovorenie tiež redukuje tieto požiadavky,
pretože jazykové formulovanie a motorická koordinácia sú ľahšie v pomalom tempe.
Pri rytmickom hovorení nastáva derivácia pozornosti balbutikov, čo priaznivo vplýva
na fluenciu ich prehovoru.
Iným, východiskom je asynchrónnosť – dyskoordinácia mozgových hemisfér.
Bobergove výskumy preukázali, že pravá hemisféra, ktorá je zodpovedná za vokálne,
tónové a lingvistické funkcie, je u balbutikov priamo zapojená do rečového procesu.
Ľavá hemisféra s funkciou lingvistického – ľavohemisférového systému, ktorý je
zodpovedný za jazykový obsah, sémantiku, syntax a fonológiu má podľa Bobergera
fyziologické dysfunkcie (Peutelschmiedová, 1998). Predpoklad poruchy synchronizácie
pravej a ľavej mozgovej hemisféry je východiskom terapie. Aby bola reč fluentná,
musia byť obidva komponenty integrované rečovou produkciou. Pri oneskorení jedného
komponentu za druhým z akýchkoľvek dôvodov

bude výsledkom asynchrónnosť,

z ktorej rezultuje dysfluencia (Lechta, 2002 a).
Posledné východisko podľa Lechtu (2002 a, 2004 a) využíva dva prvky. Prvým
z nich je subjektívny zážitok časového tlaku, časovej tiesne. Balbutik sa usiluje
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pokračovať

v hovorení

aj

vtedy,

keď

oneskorenie

paralingvistického

alebo lingvistického procesu rezultovalo nekompletný alebo abnormálny rečovomotorický program. Druhým je subjektívny zážitok straty kontroly nad procesom
hovorenia. Balbutik nedokáže vypovedať slovo a zápasí o získanie kontroly nad svojím
rečovým prejavom. Čím častejšie dochádza ku strate kontroly nad rečovým prejavom,
tým viac sa u balbutika prehlbuje negatívny zážitok z hovorenia a o to viac sa rozvíja
psychická tenzia, čo zvyčajne spôsobuje ešte ťažšie dysfluencie s ešte intenzívnejším
zážitkom časového tlaku a straty kontroly na rečou.
Ako sme už uviedli, fonograforytmika vychádza z pomalého rytmického hovorenia,
v

ktorom

sa

spoja

paralingvistické-pravohemisférové

s lingvistickými-ľavohemisférovými

funkciami

funkcie

(fonologická

(graforytmika)

analýza

a syntéza,

formulovanie výpovede).Spojením spomenutých komponentov dôjde k synchronizácií
hemisférových funkcií.

Pri realizácií fonograforytmickej techniky je dôležité využívať pomalé hovorenie
s využívaním

sekundových

páuz

a navodiť

zážitok

získavania

kontroly

nad vlastným rečovým prehovorom. Pri dodržiavaní určitých zásad sa fonograforytmika
realizuje cez sedem etáp s cieľom dosiahnuť spomenuté priority.
Prostredníctvom prvých troch etáp sa navodí fluentná reč a ostatnými štyrmi etapami
sa upevňuje a transferuje do bežného života (Lechta, 2002 a; 2004 a). Prvé tri etapy tiež
obsahujú

určité úrovne – podetapy. Kritériom prechodu na vyššiu etapu je

automatizácia osvojených zručností v práve prebiehajúcej etape. Aby sme zachovali
podstatu integratívneho modelu využívali sme vrámci Fonograforytmiky už spomenuté
stratégie.
Etapy fonograforytmiky
Fonograforytmika

sa

realizuje

v siedmich

základných

etapách.

Kritériom

pre prechod do vyššej etapy je automatizácia osvojených zručností v práve
prebiehajúcej etape.
►

Realizáciou prvej etapy dosiahneme fonologickú analýzu slov na slabiky.

Realizuje sa pomocou rytmického vytlieskavania. Zajakavý aj terapeut musí dodržiavať
dostatočne pomalé tempo. Vo väčšine prípadov si táto etapa nevyžaduje na realizáciu
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veľké časové rozpätie, ale je veľmi dôležitá pre ďalšie osvojenie si prvkov
z nasledujúcej etapy.
► V druhej etape pričleňujeme grafiku, grafické znázorňovanie oblúčikov ako
ekvivalenty slabík, slov a viet so súčasným hovorením. Obsahuje viacero úrovní
s využitím slabík, dvojslabičných slov, viacslabičných slov, úroveň dvojslovných viet
a predposlednou úrovňou je úroveň pričlenenia grafiky oblúčikov ako ekvivalentov
celých slov vo vetách. V poslednej, najvyššej úrovni s názvom Dialóg sa využíva proces
grafického znázorňovania viet v rozhovore terapeuta a klienta. Klient, balbutik
pričleňuje grafiku so súčasným hovorením, pomocou ktorého sa navodí plynulá reč.
Grafické znázorňovanie oblúčikov klientov so zajakavosťou spomaľuje, umožňuje im
tvoriť ľahké hlasové začiatky a tiež má význam pre správne expírium a inspírium
pri tvorení viet. Dôležitým predpokladom na zvládnutie tejto etapy je používanie
ekvivalentov oblúčikov aj u terapeuta. V praxi sa nám osvedčilo eliminovanie časového
tlaku pri výmene informácií pomocou využitia jedného pera. Komunikační partneri, t.j.
terapeut a klient používajú iba jedno pero a po každom rečovom akte si ho podávajú
a tým sa ľahšie udrží pomalšie tempo a kontrola nad rečovým prejavom.
► Tretia etapa je významovo podobná predošlej, druhej etape, ale s rozdielom
priraďovania úsečiek ako ekvivalentov slov so súčasným hovorením. Lechta (2004)
považuje nahradenie oblúčikov úsečkami za zabezpečenie zvýšenia plynulej väzby
v zapisovaní a súčasnom hovorení.
Tretia etapa obsahuje tri úrovne, - úroveň slov, -úroveň viet, -úroveň dialógu ( spájanie
viet do jednej komplexnej čiary). Výstupná úroveň, t.j. úroveň dialógu je dôležitá časť
tretej etapy pre prechod na ďalšiu, štvrtú etapu.
►

Štvrtá etapa s názvom Pragmatizácia využíva fonograforytmiku v dialógu

a v konverzácii s použitím laserového pointeru pri písaní priamky ako ekvivalentu viet
so súčasným hovorením. V tejto etape ide o zvýšenie plynulej väzby medzi slovami
vo vete. Písanie pomocou laserového pointeru má za úlohu čo najvýraznejšie fixovať
mozgové engramy plynulého hovorenia / písania (Lechta 2002 a).
► Piata etapa, imaginácia je podľa nášho názoru najťažšia, ale aj veľmi dôležitá
etapa. Ide o vizualizáciu písania pointerom bez jeho konkrétnej realizácie so súčasným
hovorením. Charakterizuje ju prechod k plynulej reči už bez konkrétnej pomôcky, iba
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prostredníctvom predstavy písania priamky laserovým pointerom počas prehovoru.
Obsahuje tri úrovne. V prvej si balbutik predstavuje úsečky ako ekvivalenty slov, potom
nasleduje úroveň predstáv úsečiek ako ekvivalentov viet a v poslednej úrovni, dialógu si
balbutik imaginuje úsečky ako ekvivalenty svojho hovorenia. Keďže priamka ako
geometrický útvar nemá charakter obsahu, neinterferuje s koncipovaním výpovede.
► Šiesta etapa, fixácia navodzuje fluentnú komunikáciu v terapeutickom prostredí.
Terapie sa zúčastňuje postupne čoraz viac komunikačných partnerov. V tejto etape ide
o fixovanie plynulého rečového prehovoru v komunikácii s inými ľuďmi, ale v známom
prostredí za prítomnosti terapeuta (Lechta, 2002 a, 2004 a). Komunikační partneri,
terapeut a balbutik fixujú plynulý rečový prehovor s aplikovaním techniky
systematickej desenzibilizácie pri rolových hrách, v situáciách, v ktorých si sám
balbutik určil hierarchiu postupnosti od najľahších po najťažšie. Aby sa balbutikovi
navodil pocit kontroly nad svojím rečovým prehovorom bez subjektívneho pocitu
časového tlaku, začína sa fixáciou plynulosti reči v najľahšej označenej situácii.
Postupne sa v rolových hrách prechádza k ťažším situáciám a tým dochádza k fixovaniu
plynulosti reči pre balbutika v nepríjemných, negatívnych situáciách.
►

Posledná, siedma etapa fonograforytmiky je transfer. Realizuje sa mimo

terapeutickej poradne. Ide o transfer používania plynulej komunikácie z terapeutického
prostredia do prirodzeného komunikačného prostredia ako výstup terapie. Lechta (2002
b) hovorí, že v procese terapeutického programu zajakavý rozpráva plynulo,
ale vo väčšine prípadov ak odloží balbutik pero, pointer alebo odíde z terapeutického
prostredia, stáva sa neplynulým. Preto je dôležité, aby sa transfer využíval priebežne
počas celého priebehu terapeutického programu. Dôležitá je aj účasť terapeuta
na transfere plynulej reči balbutika do bežnej komunikácie mimo terapeutického
prostredia. Cieľom je, aby balbutik získal sebadôveru a dokázal plynulo rozprávať
aj v negatívne ladených situáciách

a predovšetkým v prirodzenom prostredí

bez kontroly terapeuta.
Takýmto spôsobom proces korekcie dysfluencie funguje inverzne. Získanie fluencie
totiž pôsobí pozitívne s ohľadom na námahu (uľahčenie monitorovania rečovej
motoriky) a tenziu (relatívne rýchle navodenie zážitku plynulosti) v porovnaní
s etiopatogenézou ide o obrátený, opačný proces: korekcia dysfluencie – eliminovanie
námahy – eliminovanie tenzie.
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Predlžovanie - zahŕňa naťahovanie slov predlžovaním produkcie každej slabiky.
Veľmi pomalá produkcia je približne 30 slabík za minútu. Balbutik začína
s redukovanou

–

pomalou

rýchlosťou

modelovanou

buď

logopédom

alebo prostredníctvom metronómu. Ak je v tomto balbutik zručný, dĺžka produkcie sa
skracuje a rýchlosť reči narastá, až sa začína približovať normálnej rýchlosti reči.
Jednotlivé kroky predlžovania sa zaznamenali do tabuľky, ktorá je súčasťou príloh.

Kombinované predlžovanie s rovnomernou fonáciou- Táto technika je kombináciou
predlžovania a rovnomernej fonácie. Postupnosť kombinovania oboch techník sa môže
odlišovať v závislosti od vyskytujúcich symptómov u balbutika. Cullata a Goldberg
(2001) odporúčajú používať obe techniky simultánne, teda predlžovanie slova až kým
nezačne fonácia prvej slabiky nasledujúceho slova. Kombinovaním oboch techník sa
vyskytne pomalá fonácia, ktorá má za následok hladký prechod medzi jednou a druhou
fonémou (viď.: nasleduje tabuľka č.7 v prílohách)

Inštruktívna metóda kontroly rýchlosti reči (metronómom) - Lechta (2004) cituje
Natkeho (2000), ktorý hovorí, že rytmizovaná reč je starou terapeutickou metódou,
ktorá sa dnes používa tak pri behaviorálnej modifikácii ako aj v elektronických
prístrojoch. Natke odporúča použitie metronómu a spomína, že jeho používanie v terapii
zajakavosti bolo známe vo Francúzsku už v tridsiatych rokoch 19. storočia. Pri kontrole
metronómom sa rečová vzorka prispôsobuje tempu metronómu, tak že slabiky sa
produkujú s pravidelným rytmom a približne rovnakým prízvukom. Balbutik môže
sledovať vizuálny, akustický alebo taktilný stimul.
Webster (1974) a väčšina autorov odporúča nastaviť počiatočnú rýchlosť metronómu
cca 92 slabík/min (čo je trikrát pomalšie ako normálne tempo), a potom postupne prejsť
k normálnej rýchlosti so súčasným navodením správneho dýchania, ľahkého
artikulačného začiatku a predlžovanou fonáciou.
V klinickej praxi sa táto technika využíva na reguláciu v prvých troch etapách ako
doplnková. Dôležité je vychádzať z Bloodsteinových odporúčaní pokúsiť sa dodať
prirodzenosť reči rytmizovaním celých fráz, nielen slabík a slov.

Techniky tvarovania plynulosti reči terapeuti používali mnoho rokov. I keď dôvod
pre ich používanie a špecifické formy sa môžu meniť, stratégie z tejto techniky sa zdajú
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byť efektívne.

Eliminovanie symptómov v oblasti nadmernej námahy

Van Riper (1973) a aj Kutálková (1996) hovoria o fyziologických prejavoch
u balbutika

zjavných v momente zajakania, ako o sekundárnych charakteristikách

sprevádzajúcich verbálne aspekty. Lechta (2002) túto oblasť symptómov pomenoval
nadmerná námaha. Považuje ju za dôsledok únikového správania - escape behavior.
S prehlbujúcou sa zajakavosťou dochádza stále k zložitejšiemu komplexu aj v tejto
oblasti špecifického správania balbutika. Celý komplex je možné pomenovať "obranné
správanie - defense beahvior". Vysoká frekvencia výskytu symptómov nadmernej
námahy balbutikov si podľa Bloodsteina (1995) vyžaduje presnú diagnostiku v oblasti
respirácie a fonácie a vo svojich výskumoch zajakavosti z hľadiska klinickopatogenetických aspektov, používa na to najnovšie prístrojové diagnostické metódy.
Zbiera údaje pomocou pneumografie, elektromyografie, spektografie, radiografie. Jeho
vyšetrenia často potvrdzujú u balbutikov najrôznejšie abnormality, ktoré sa môžu
považovať za symptómy z oblasti nadmernej námahy. Jednotlivé kroky boli
zaznamenané do tabuľky, ktorá je súčasťou príloh.

Fonácia je u balbutikov poznačená abnormalitami hlasového prejavu, monotónnosť,
tvrdý hlasový začiatok inspirovaná tvorba hlasu, zadržanie dychu pri fonácii,
neprirodzene vysoký alebo neprirodzene nízky hlas, kolísanie výšky hlasu a iné, to sú
často pozorované klinické symptómy zajakavosti, ktoré poukazujú na to, že hrtan je
oblasť abnormálnych aktivít počas zajakávania. Tak ako mechanizmus dýchania, aj
oblasť hrtana a jeho abnormálnych aktivít bola predmetom skúmania aj v minulom
storočí.
V roku 1963 Chevrie – Muller napísala štúdiu o hlasových abnormalitách počas
zajakávania, ktoré zistila pomocou glotografu (in: Rosenfield, 2001). Táto metóda
poskytla pravidelné pozorovanie hlasivkového otvoru a meranie jeho hodnôt. Zistila
množstvo abnormalít počas rečového prejavu zajakavých osôb, ale musíme uviesť, že
nie u všetkých. Napríklad: chvenie hlasiviek, vychýlenie hlasiviek na jednu stranu, etc.
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V roku 1983, Janssen, Wieneke a Vaane (in: Bloodstein, 1995) použili glotografický
záznam na analýzu predpokladu, že bloky počas zajakávania vznikajú počas
oneskoreného začiatočného fónovania, ktoré je v nesúlade so začiatkom artikulácie.
Tunbridge (1994) uverejnila Weinerove zistenia z roku 1984. Weiner popisuje série
glotogramov u dospelých zajakavých. Použil pri tom techniku, ktorá merala celkový
odpor hlasivkovej štrbiny počas elektrického toku prúdenia cez túto hlasivkovú štrbinu.
Použitím rovnakej metódy, Borden, Baer a Kenney (Bloodsten, 1995) zaznamenali
rigiditu a tras hlasiviek počas bloku na hláske „t“, podobne ako aj viditeľný tremor pier.

Programy fonačného regulovania sú založené na predpoklade, že zajakávanie je
výsledok neprimeraného fonačného správania, zvyčajne spojeného s výpadkom fonácie
(Cullata a Goldberg, 2001). Podľa Van Ripera (1972) údajný rozdiel medzi
fonačnom procese a medzi plynulým a neplynulým rozprávačom je založený
na preskúmaní vnútených prerušení (výpadkov – časových oneskorení) hlasového
začiatku v hovorení balbutika. Napriek tomu, tieto oneskorenia môžu byť spojené
s viacerými faktormi v rozsahu od hrtanových svalových anomálií až po neurologické
spracovanie problému. Technika, ktorá vychádza z Van Riperovho (1973) prístupu –
MIDVAS vyvolávajú fonáciu veľmi jemným spôsobom – podľa Lechtu (2004 a) ľahký
artikulačný začiatok .

Artikulácia zajakavých je podľa Bloodsteina (1995) stigmatizovaná blokmi,
tremorom, ktorý je väčšinou lokalizovaný vo svaloch artikulačných orgánov. Van Riper
sa

domnieva,

že

príčinou

vzniku

týchto

blokov,

tvrdých

artikulačných

začiatkov, narušenia fluencie reči je nesprávne postavenie svalov artikulačných
aparátov pri hovorení (Van Riper, 2004).

Stratégie na eliminovanie symptómov v oblasti nadmernej námahy

Medzi komponenty integratívneho modelu zaraďujeme aj stratégie fyziologickej
adaptácie, ktoré menia telesné prvky. Predpokladá sa, že fyziologické prvky potrebné
na vyprodukovanie normálnej plynulej reči sa využívajú nesprávnym spôsobom.
Aplikované terapeutické postupy upravujú určený prvok alebo používajú kompenzačné
správanie a stratégie zjednodušujúce zajakávanie. Pôsobia na už spomínané dve oblasti,
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respiráciu a fonáciu.
Moderná doba, rýchly a hektický sled udalostí v súkromí i v práci spôsobuje
zajakavým

zvýšený

stres a sním zvýšenú úzkosť, strach, potláčanie emócií

a spontaneity. Spôsobuje to zhoršovanie symptomatiky zajakávania a ako sme už
spomenuli, prehlbovanie chronicity. Výkonnosť chronicky zajakavého v práci, ale aj
v bežných každodenných činnostiach sa znižuje, jeho schopnosť plynule komunikovať
sa stráca. To čo sa podarilo logopedickými technikami dosiahnuť, zlepšiť, je nutné
neustále podporovať a jednou z možností je osvojenie si schopnosti relaxovať, osvojiť si
techniky fyzického a následne psychického uvoľnenia. Je takmer nemožné byť súčasne
relaxovaný a zajakávať sa bežným spôsobom. Zdá sa však, že iba málo balbutikov sa
naučí relaxovať svoje svalstvo tak efektívne, aby zredukovali svoje ťažkosti s rečou.
Obvykle majú tendenciu hovoriť lepšie keď praktizujú relaxáciu v terapeutickom
prostredí, mimo tohto prostredia sa však sotva dokážu dôkladne relaxovať v situáciách,
ktoré sú pre nich veľmi dôležité. Preto mnoho terapeutov využíva relaxáciu iba v určitej
špeciálnej forme (napr. na uvoľnenie rečového svalstva pomocou elektromyografického
biofeedbacku) alebo v spojení s iným typom terapie, napríklad ako súčasť terapie
podmieňovaním (Bloodstein 1995).

Relaxačné techniky vychádzajú z predpokladu, že uvoľnením svalového napätia,
fyzického napätia a reguláciou rytmu dýchania sa dá dosiahnuť tzv. psychofyzické
uvoľnenie. Pri rozrušení človek podvedome napína svaly, ich kontrolovaným
uvoľnením sa stráca úzkosť, fyziologicky sa navodí pokojná a harmonizujúca činnosť
vnútorných orgánov. Fyzický pokoj navodí upokojenie psychiky a tá opäť spätne pôsobí
na fyzický stav. Vytvára sa uzavretý kruh pozitívneho ovplyvňovania.
Vlastné relaxačné techniky sa neobmedzujú iba na klasickú relaxáciu, ale do ich
okruhu patria aj dychové a jogové cvičenia, relaxačné masáže a doplňujúce techniky
(muzikoterapia, arteterapia).
Vlastné relaxačné techniky je možné rozdeliť na psychofyzické a fyziologické.
Za psychofyzické relaxačné techniky sa považuje nácvik svalového uvoľnenia, pocity
tiaže a tepla, ovládanie dychu a vnímanie srdcovej frekvencie. Sem patrí aj Schultzov
autogénny tréning.

Fyziologické relaxačné cvičenia sa využívajú najmä u balbutikov s výraznými
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symptómami v oblasti nadmernej námahy a psychickej tenzie, pretože ich výhodou je
názorná a rýchla predstava pocitov napätia a uvoľnenia. Sú založené na aktívnom
striedaní napätia a uvoľnenia svalov (Jackobsonova progresívna relaxácia), prípadne
technika založená na pôsobení gravitácie s pociťovaním tiaže jednotlivých častí tela.
Patria sem aj relaxačné cvičenia izometrické spojené s napínaním a uvoľňovaním
protikladných svalových skupín a cvičenia kinetické, spojené s pomalým predvedením
pohybu a uvoľnením jednotlivých svalových skupín (sú to cvičenia jogového typu alebo
cvičenia z kalanetiky, strečingu a pod.) Je možné sem zaradiť aj relaxačnú automasáž.
Pozitívny vplyv relaxačných techník sa na udržanie plynulosti reči u osôb
so zajakavosťou predbežne potvrdzuje aj v našej klinickej praxi.
Strach zajakavého z neúspechu, obavy zo zlyhania, emocionálny tlak bývajú
sprevádzané telesnými reakciami (nevoľnosť, bolesti hlavy, potenie).Emocionálne
prežívanie všetkých týchto prejavov strachu z komunikačnej bariéry vedie k narušeniu
koordinácie svalového napätia a uvoľnenia. Mnohí chronicky zajakaví hovoria o tomto
svojom probléme, ako o fóbii, ktorú v určitých momentoch vnímajú veľmi intenzívne,
najmä vtedy, ak im na vlastnom prehovore veľmi záleží. Sú to momenty, kedy
nedokážu hovoriť plynule, pociťujú silné svalové napätie, strácajú kontrolu, nad tým čo
chcú povedať, vnímajú len ,,svoj kŕč“ a pocit hanby zo zlyhania. Okolie väčšinou
reaguje zhovievavo, ale ,,emocionálna trýzeň“ a nepríjemné fyzické symptómy
zajakavého sa prehlbujú.

Progresívna relaxácia zahŕňa fyzickú relaxáciu. Balbutika požiadame, aby zameral
svoju pozornosť na určitú časť tela, potom uvoľnil napätie. Postupuje sa zvyčajne
od hlavy k nohám. Keď každá nová časť je relaxovaná, balbutik zažíva hlbšie relaxačné
hladiny. Dôvod, pre ktorý sa používa progresívnu relaxačnú techniku je,
že pri uskutočnení oboch stavov relaxácie, t.j. psychickej aj fyzickej sa pocitový prah,
pri ktorom psychologické procesy zlyhávajú, zvyšuje. Sú k dispozícií rôzne
videonahrávky, čo umožňuje terapeutovi používať štandardizovaný postup relaxácie
a možnosť správne prezentovať balbutikovi tento postup.

Nácvik endogénneho spôsobu dýchania pozitívne vplýva na látkovú výmenu, činnosť
mozgu a všetkých vnútorných orgánov. Posilňuje aktivitu imunitného systému, zlepšuje
psychický a emocionálny stav. Prispieva k udržaniu dobrého zdravia a vysokej úrovne
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duševnej aktivity. V terapii zajakavosti dychové cvičenia – nácvik endogenného
spôsobu dýchania pomáha elmiminovať symptómy nadmernej námahy, najmä v oblasti
blokov.

Rehabilitácia organizmu pomocou endogénneho dýchania je objavom ruského vedca
a biochemika Vladimíra Frolova. Frolov trpel tuberkulózou pľúc tretieho stupňa a v 52
rokoch mu diagnostikovali rakovinu slepého čreva tretieho až štvrtého stupňa. Bol
liečený cytostaticky a aj keď veľmi trpel, operáciu odmietol (Kozlovová, 2005).
Vo svojich úvahách vychádzal z hypotézy bunečného dýchania lekára Genadija
Petrakoviča a pozorovania spôsobu dýchania ľudí v oblastiach, kde sa dožívajú
vysokého veku, taktiež jogínov i niektorých živočíchov. Podarilo sa mu zostrojiť
dýchací trenažér pomocou ktorého môže človek dýchať tzv. endogénnym (vnútorným)
spôsobom a priam zázračne regenerovať svoj organizmus.
Podľa Fluttera (2012) pri endogénnom dýchaní dostávajú naše bunky oveľa viac
energie, čím je zaistená dobre fungujúca látková výmena, ktorá spolu s výrazným
zvýšeným energie v organizme a vyššou intenzitou činnosti imunitného systému. Má
pozitívny vplyv na činnosť mozgu, všetkých vnútorných orgánov a psychický
i emocionálny stav a pomáha udržať vysokú úroveň duševnej aktivity. Zvyšuje sa
taktiež účinnosť podávaných liekov, výživových doplnkov, fyzikálnych a iných
postupov liečenia. Dýchanie pomocou trenažéru simuluje dýchanie veľrýb, delfínov
a dýchanie ľudí vo vysokohorských podmienkach, kde ľudia žijú vždy výrazne dlhšie
než v údoliach. Čo je však na tom veľmi dôležité, netrpia žiadnymi zdravotnými
problémami, ktoré súčasná medicína u starších ľudí považuje za samozrejmé.

Obr. č. 5: Porovnanie dýchania bez a s Frolov trenažérom:

Dýchanie bez trenažéra

Dýchanie s trenážérom

14-18 nádychov za minútu
Analýza

experimentálneho

4-6 nádychov za minútu
materiálu

odhalila,

že

k

zásadným

liečebno-

rehabilitačným účinkom dochádza predovšetkým v krvnom obehu . Zvyšuje sa kvalita
krvi, čo má samozrejme najväčší vplyv na orgány a tkanivo s veľmi vysokým krvným
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zásobovaním – srdce, mozog, obličky, pľúca a žľazy s vnútornou sekréciou. Ako je
všeobecne známe, predovšetkým tieto tkanivá najviac postihuje artérioskleróza. Tam,
kde pri obyčajnom vonkajšom dýchaní prebieha opotrebovanie, poškodzovanie
a starnutie, pri endogénnom dýchaní prichádza práve naopak k oživeniu a rehabilitácii.

Autor metódy endogénneho dýchania V. Frolov (in: Kozlovová, 2005) hovorí: “Keď
sa ma ľudia pýtajú, čím sa “obyčajné” dýchanie líši od dýchania pomocou trenažéru,
odpovedám, že predovšetkým odlišnou hodnotou tlaku, potom hypoxiou (nedostatok
kyslíka v tkanivách, či v organizme) a hyperkapniou (zvýšené množstvo oxidu
uhličitého v krvi)”.
Pri vonkajšom dýchaní sa zvýšený tlak v pľúcach udržuje približne jednu pätiny
z celkovej doby trvania dýchacieho aktu, no pri dýchaní pomocou trenažéru je to až
90%. Účinok dýchania veľmi závisí práve na hodnote tlaku, ktorý priamo vplýva na
zvýšenie počtu vzduchových bubliniek prenikajúcich do našich pľúc. Týmto spôsobom
je možné pri dýchaní cez trenažér dosiahnuť niekoľkonásobný efekt pri načerpaní
potrebnej energie pre organizmus. Vplyvom endogénneho dýchania sa zvýši energia
buniek 2-4x a to je pre náš organizmus absolútne najdôležitejšie.
Technika endogénneho dýchania je veľmi jednoduchá (in: Kozlovová, 2005). Je to
vlastne dýchanie pomocou bránice, čo znamená, že nádych ide do brucha a pri výdychu
sa brucho vtiahne. Ramená a hrudník ostávajú v kľude. Nádych sa uskutoční ústami,
alebo nosom v trvaní dvoch sekúnd a výdych ústami cez trenažér v trvaní 7 sekúnd.
Vydychovanie je možné postupne predlžovať a to cca o sekundu týždenne. Cvičenie je
možné aplikovať raz denne (večer), alebo 2x denne (ráno a večer), max. 10 až 20 minút.
Kozlovová (2005) oporúča čas nácviku 3 - 4 mesiace. Postupne človek týmto spôsobom
dýcha spontánne.

Eliminovanie symptómov v oblasti psychickej tenzie

Je známe, že akékoľvek pôsobenie negatívnych vplyvov vyvoláva patologické formy
reagovania iba v tých prípadoch, keď stav dieťaťa je už poznačený neurotizáciou.
Na zajakavosť, ktorá vznikla v detskom veku, sa možno pozerať ako na patologickú
nešpecifickú formu reagovania na rôzne negatívne vplyvy, ktoré doliehajú na
organizmus počas nezakončenej rečovej ontogenézy. Pri nekvalitnej terapii, pretrvávaní
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negatívnych vplyvov dochádza k fixácií symptómov s vyústením do chronicity.
Eliminácia symptómov psychickej tenzie je terapeutické pôsobenie, pre ktoré je
príznačná zmena postojov a zmena správania balbutika .
Odborníci, ktorí boli psychologickí orientovaní sko napr. Van Riper, ktorý (2003)
verí, že primerané postoje sú dôležité pri zmene správania. Van Riper (1973) vyhlasuje,
že prieskum postoja je prieskumom zmeny správania. Ostatní klinici (Guitar, 1998)
zdôrazňujú potrebu pre obe zmeny, postoja a správania k trvalému úspechu. Tvrdia, že
ak má balbutik strach z nejakého obávaného slova, opakované vyslovovanie tohto slova
primeraným spôsobom alebo naučenou technikou môže odstrániť a zmeniť postoj
nepriamo. Hovoria, že aj keď postoje musia byť brané do úvahy, nie vždy je potrebné
ich meniť priamou cestou.
I keď existuje široká rôznorodosť pozitívnych a negatívnych postojov k reči
a zajakávaniu, neexistuje poznatok, že presvedčenia zajakávajúcich sú rovnaké alebo, že
terapeuti môžu predpokladať, že balbutici majú rovnaké špecifické presvedčenia, iba
preto, že sa zajakávajú. Avšak existuje veľa negatívnych postojov, ktoré existujú
a môžu vplývať na proces terapie. Manning (2001) dokumentuje ako výrazne môžu
rečové postoje ovplyvniť životy zajakávajúcich. V jeho štúdiu sa zajakávajúci študenti
zúčastnili na aktivitách v triede, ale vyhýbali sa rozhovorom s učiteľmi. Ako dospelí
prehlásili, že prijali prácu pod ich úroveň vzdelania a dosiahli malý úspech pre
nesprávny postoj ku komunikácií.
Behavioristi veria, že zmena postoja je výsledkom zmeny správania. Opačne
orientovaní odborníci hovoria, že zmena postoja môže byť vyvolaná poznaním toho, čo
umožňuje zmenu správania. Neexistuje žiaden dôkaz o nesprávnosti týchto tvrdení
(Radford, 2002). Radford (2002) si tiež myslí, že nič nezabraňuje tomu, aby terapeuti
súčasne pracovali na zmene správania aj na zmene postojoch.

Stratégie na eliminovanie symptómov v oblasti psychickej tenzie

Používanie techník, ktoré redukujú stres zo zajakávania je bežnou taktikou
v zahraničných prístupoch. Sú založené na predpoklade, že špecifické súčasti produkcie
reči alebo skupina súčastí zlyháva počas psychického stresu, ktorý sa odzrkadľuje
vo fyziologických zmenách pri výskyte neplynulostí (Webster 1974). Teoreticky je
úroveň stresu, pri ktorej zlyhávajú hovoriace komponenty nižšia ako u normálne
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hovoriacich. Terapia založená na tomto predpoklade zahŕňa redukciu stresových úrovní
u balbutikov prostredníctvom rôznych techník. Najpoužívanejšie techniky zahŕňajú
systematickú desenzibilizáciu.

Systematická desenzibilizácia zahŕňa použitie hierarchií v stresových situáciách.
Skúseností zajakavých boli rozdelené do reálnych alebo imaginárnych situácií
od najmenej po najviac, podľa sily vyvolávajúcej úzkosť z reči. Zajakávajúci
so strachom telefonovať môžu napríklad skúsiť hierarchiu, ktorá začína pozorovaním
fotografií telefónu a potom príde rad na viacej produkujúci strach, t.j. pozorovanie
hračkárskeho telefónu, neskôr reálneho a následne zvoniace telefónu, ktorý balbutik
nakoniec zdvihne a pomocou naučených techník z fonácie, respirácie a artikulácie sa
pokúša viesť dialóg. Postupnosť hierarchických činností je usporiadaná pre každú
situáciu, v ktorej balbutik pociťuje ťažkosti pri udržaní plynulej reči. Dôvodom
aplikovania tohto prístupu je, že redukovaním alebo eliminovaním podnetov
vyvolávajúcich stres je široko ovplyvnené ako recipientom tak aj reflexívne. Jednotlivé
kroky systematickej desenzibilizície boli zhrnuté v tabuľke, ktorá je súčasťou príloh.

Ham (2001) odporúča v rámci terapie psychickej tenzie desenzibilizáciu, ktorú delí
na dva typy:
- implicitná desenzibilizácia - obsahuje redukciu negatívnych pocitov a postojov.
Primárnym cieľom nie je priame a direktívne smerovanie. Terapeut sa snaží pomôcť
identifikovať negatívne pocity a postoje formou priateľského rozhovoru.

- explicitná desenzibilizácia - zahŕňa priamu direktívnu identifikáciu anxiety.
Lechta (2004 a) považuje za kľúčový moment terapie zajakavosti systematickú
desenzibilizáciu.
Prvým krokom systematickej desenzibilizácie, tak ako ho definuje Singer, je detailná
analýza úzkostných a fóbických stavov a ich zostavenie do hierarchie (Lechta, 2004 a).
Je zrejmé, že u balbutikov ide o hierarchiu komunikačných situácií asociovaných
logofóbiou. Terapeutická analýza vyhýbavého správania im môže pomôcť pochopiť
potrebu jeho eliminovania. Dospelí balbutici by mali byť schopní presne identifikovať
obávané situácie a ohodnotiť ich hierarchickým spôsobom od najmenej stresujúcich po
najviac stresujúce. Zostavenie takejto stupnice si vyžaduje primeranú úroveň
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introspekcie u každého balbutika a značnú dôveru k terapeutovi.
Druhým krokom sú cvičenia svalovej relaxácie. Ako príklad sa uvádzajú svalové
relaxačné cvičenia podľa Jacobsona (Lechta, 2004 a).
Tretí krok v systematickej desenzibilizácii Lechta (2004 a) definuje ako prestavbu
situácie, ktorá je v stanovenej hierarchii na najnižšom mieste, t.j. vyvoláva najmenšiu
úzkosť. Končí sa pri predstave resp. pri modelovaní situácie, vyvolávajúcej najväčšiu
úzkosť. Odporúča sa hranie rolí.
Lechta (2004 a) posledný výstupný krok nazval „desenzibilizáciu in vivo“ :
približovanie sa obávaným stimulom v reálnych životných situáciách. Kým predtým
išlo o symbolickú, teraz už ide o reálnu desenzibilizáciu. Podľa Cullatu a Goldberga
(2001) je pri desenzibilizácii dôležitá postupnosť jednotlivých krokov, ktorá je zhrnutá
do tabuľky, ktorá je súčasťou prílohy.
Súčasťou systematickej desenzibilizácie je aj stratégia pomenovaná zámerná
zajakavosť. Ide o jednoduché opakovanie, krátke predlžovanie prvých hlások, slabík
alebo opakovanie celých slov. Využívajú sa

nežiaduce príznaky nielen z oblasti

dysfluencie, ale aj z oblasti nadmernej námahy aj psychickej tenzie. Mala by sa
praktizovať pokojným, uvoľneným spôsobom, len na slovách, ktoré sa balbutikovi
vyslovujú ľahko. Nie je vhodné, napodobňovať model vlastnej zajakavosti. Námahu
a napätie je potrebné pri zámernom zajakávaní eliminovať, realizácia by mala
prebehnúť ľahko, uvoľnene. Prostredníctvom tejto stratégie sa balbutik naučí získať
kontrolu nad svojím rečovým prejavom. Dosiahne pocit úľavy, zbaví sa napätia.

Vizualizácia je relatívne nová technika aplikovaná pri poruche plynulosti reči, ktorá
vyžaduje, aby si balbutik predstavil rečové situácie, v ktorých kontroluje zajakávanie
a je schopný rozprávať plynulo alebo s redukovaným zajakávaním. I keď je vizualizácia
relatívne novou technikou, je uvádzaná viacej rokov v literatúre (Van Riper, 1973).
Van Riper (1973) tiež vo svojom prístupe – MIDVAS využíva vizualizáciu, ktorá
má tri kroky. Prvý krok vyžaduje, aby si balbutik predstavil pre neho ťažké
komunikačné situácie, v ktorých by chcel odstrániť súvisiace problémy. V druhom
kroku si predstavuje svoju účasť na jednej z týchto komunikačných situácií. Modifikuje
ju, kontroluje neplynulosť a predstavuje si, že v nej dokáže hovoriť plynulo alebo len
s občasným zajakaním sa. Mal by vnímať pozitívne momenty plynulosti reči.
V poslednom kroku verbalizuje negatívne a pozitívne pocity a postoje a postupnosť
91

udalostí vedúcich k plynulému rečovému prejavu. Jednotlivé kroky vizualizácie boli
zhrnuté v tabuľke, ktorá je súčasťou príloh.
Väčšina balbutikov zvláda nežiaduce prejavy z oblasti psychickej tenzie ťažko
a v záťažových situáciách ich nedokáže dostať pod kontrolu. Keď zredukujeme strach,
vyhýbavé správanie, negatívne pocity a postoje často sa tým dosiahne zvýšenie
plynulosti. Komplexný pohľad na reč je dôležitý z dvoch dôvodov. Po prvé balbutik
zistí ako zajakávanie vplýva na jeho reč ako celok. Po druhé zistí, čo sa zúčastňuje na
tom, aby produkoval plynulú reč. Poznanie týchto dvoch vecí umožní balbutikovi
ovládať plynulú reč aj zajakávanie (Hedge, 2000).
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6 NOVÉ MOŽNOSTI A PRÍSTUPY V DIAGNOSTIKE A TERAPII
ZAJAKAVOSTI
6.1 Vymedzenie problému
V predchádzajúcich kapitolách bola charakterizovaná zajakavosť na základe
etiopatogenézy celkového obrazu, na základe symptómov v oblasti dysfluencie,
nadmernej námahy a psychickej tenzie a na základe neurogénnej teórie etiológie
zajakavosti vychádzajúc z neurofyziologickej podstaty zajakavosti. Následne boli
popísané diagnostické a terapeutické metódy, ktoré

sú zamerané na spomenuté

symptómy v každej oblasti.
Integratívny model diagnostiky a terapie zajakavosti je v súčasnosti v logopedickej
praxi v Čechách a na Slovensku málo využívaný a aj neurofyziologickej podstate
zajakavosti, sa venuje málo pozornosti, neporovnateľne menej ako v zahraničí.
Rozhodnutiu pokúsiť sa zostaviť komplexnú terapiu zajakavosti, tzv. integratívny
model, predchádzali úvahy o tom či je :
-

možné v našich podmienkach aplikovať integratívny prístup s ovplyvňovaním
nezrelého neuromotorického systému?

-

dôležité a potrebné vychádzať z celkového obrazu etiopatogenézy zajakavosti
a terapeutický program zamerať na všetky tri oblasti vyskytujúcich sa symptómov?

6.2 Výskumné predpoklady

Integratívny model prezentovaný v tejto práci bol v logopedickej praxi overovaný
dva roky. Ide o snahu zostaviť komplexnú terapiu balbuties, ktorá bude zohľadňovať
neurogénne etiológické faktory zajakavosti .
Výskumná časť práce vychádza z predpokladov :
-

Potvrdí sa Guitarovo (2001) tvrdenie, že integratívna terapia bude východiskom
pre klienta so zajakavosťou, u ktorého je v rovnakom pomere porucha
neuromotorickej reči, t.j.neurofyziologická podstata zajakavosti?
- Ovplyvní klasická behaviorálna terapia zameraná len na korekciu symptómov
v oblasti dysfluencie a nadmernej námahy, plynulosť reči, resp. nastane recidíva
po

niekoľkých

mesiacoch

alebo

bude
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účinnejšia

terapia

vychádzajúca

z integratívneho modelu, ktorý sa zameriava aj na oblasť neuromotorickej zrelosti
a stimuláciu vestibulárneho aparátu?

6.3 Ciele
Hlavným cieľom práce je aplikácia integratívneho prístupu v terapii zajakavosti
na základe syntézy terapie tvarovania plynulosti, techniky - Fonogrforytmika,
vytvorenej Lechtom a súčasne vytvoriť terapeutické stimulovanie neuromotorickej
nezrelosti

-

vestibulárneho

systému

pomocou

metodiky

INPP

a sluchového

spracovávania pomocou metodiky JIAS na úrovni konkrétnej aplikácie u balbutikov,
detí sedem ročných, školského veku s fixovanou zajakavosťou. Komplexnú diagnostiku
neuromotorickej nezrelosti bude realizovať certifikovaný INPP a JIAS terapeut.
Jednotlivé terapeutické postupy budú realizované v podmienkach ambulancie pod jeho
vedením.
Sekundárne sa bude porovnávať vhodnosť aplikácie integratívneho modelu a tradičného
behaviorálneho prístupu, ovplyvňujúceho ho len oblasť dysfluencie a nadmernej
námahy u detí školského veku s fixovanou zajakavosťou.
Predpokladá sa potvrdenie poznatkov uvádzaných Guitarom (2001), že vytvorená
integratívna terapia bude východiskom pre klienta s fixovanou zajakavosťou, u ktorého
je porucha neuromotorickej reči, t.j. symptómy vyskytujúce v oblasti dysfluencie,
nadmernej námahy a citlivosti na zajakavosť - oblasť psychickej tenzie.
Ďalšia úvaha sa týka hľadania príčin fixovania symptómov zajakávania v oblasti
neuromotorickej nezrelosti a deficitov v sluchovom spracovávaní zvukov na základe
dyskoordinácie mozgových hemisfér.
Úlohou tejto práce nebude hodnotenie efektivity integratívneho modelu, keďže
rozsah výskumnej vzorky, ktorý je k dispozícii, neumožňuje vzhľadom na šírku
problematiky ísť do hĺbky hypotéz. Výsledky, vzhľadom na menší rozsah súboru,
nebudú vyhodnocované štandardnými štatistickými testami, ale použijú sa metódy
popisnej štatistiky s príslušným grafickým znázornením.
Vzhľadom k tomu, že diagnostické vyšetrenia vestibulárneho systému realizoval
certifikovaný INPP a JIAS terapeut, neboli konkrétne kvalitatívne a kvantitatívne
merania každého klienta k dispozícií.
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Cieľom práce je overiť, či terapeutické techniky vychádzajúce z INPP metódy a JIAS
ovplyvnia proces terapie zajakavosti a nie zhodnotenie a porovnávanie zmeny
jednotlivých symptómov z oblasti neuromotorickej zrelosti sluchového spracovávania.
6.4 Postupy metodického šetrenia
Snahou bude dosiahnuť stanovené ciele práce cez vymedzenie a splnenie týchto úloh:
□ Pripravia sa dva terapeutické programy a budú aplikované počas individuálnych
terapeutických sedení. Prvý bude integratívny model, druhý bude klasický behaviorálny
prístup.
□

Pripraví sa diagnostická metodika a uskutočnia

sa vyšetrenia: Balbutiogram,

Záznamový hárok nadmernej námahy, Dotazník pre rodičov INPP, Záznamový hárok
INPP, Audiogram – Dichotické meranie.
□ Pri všetkých diagnostických vyšetreniach sa dodrží rovnaký postup, kritériá
aj metodika.
□ Určia sa kritéria výberu osôb, u ktorých sa bude realizovať diagnostika a terapia.
□ Vyhľadajú sa štyri detí s fixovanou zajakavosťou s prihliadnutím na ich vek
a symptómy, t.j. respondentami budú deti školského veku 7 rokov s fixovanou
zajakavosťou s rovnakým pomerom symptómov v oblasti nadmernej námahy
a psychickej tenzie a dysfluencie a tiež s rovnakým pomerom symptómov v oblasti
neuromotorickej zrelosti a sluchového spracovávania.
□ Pred zahájením terapie sa u vybranej vzorky respondentov zrealizuje vstupná
diagnostika.
□ U vybraných balbutikov bude indikovaná individuálna terapia zajakavosti. Terapia
bude prebiehať každý pracovný deň v týždni. Celý terapeutický program bude trvať
dvadsaťštyri mesiacov. V prípade absencie dieťaťa na terapii sa so súhlasom rodiča
uskutoční terapia prostredníctvom online prenosu.
□ U dvoch balbutikov s rovnakým pomerom vyskytujúcich sa symptómov zo všetkých
oblastí, u ktorých sa aplikuje integratívny model a súčasne sa aplikujú prvky terapie
z INPP metódy a prvky z Johansenovej auditívnej stimulácie.
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□ Aplikuje sa klasický behaviorálny prístup u dvoch balbutikov, u ktorých sa vyskytujú
v rovnakom pomere symptómy zo všetkých troch oblastí a z oblastí neuromotorickej
zrelosti a sluchového spracovávania.
□ Priebežné vyšetrenie symptomatiky – sa uskutoční u každého balbutika, po uplynutí
polovice terapeutického plánu od začiatku aplikácie individuálnej terapie.
□ Vyšetrenie symptomatiky v závere terapie sa uskutoční u každého balbutika
po skončení individuálnej terapie.
□ Porovnajú sa výsledky zo všetkých troch diagnostických vyšetrení u každého
balbutika.
□ Na základe výsledkov sa urobia predbežné závery o terapeutickej účinnosti
integratívneho modelu.
6.5 Výber výskumnej vzorky pre individuálnu terapiu
Vyhľadali sa štyri deti s fixovanou zajakavosťou vo veku sedem rokov, ktoré
navštevujú prvý ročník v bežnej základnej škole. Všetky deti boli mužského pohlavia
a prvý krát navštívili ambulanciu klinickej logopédie v Bratislave. Podmienkou na to,
aby sa stali respondentmi pre aplikáciu individuálnej terapie zajakavosti, boli symptómy
vyskytujúce sa u nich v oblastiach dysfluencie, nadmernej námahy a psychickej tenzie
v rovnakom pomere a výskyt neuromotorickej nezrelosti, t.j. v oblasti rovnovážneho
systému a v sluchovom spracovávaní.
Ďalšou podmienkou bolo, aby deti mali minimálne dvojročnú absenciu alebo žiadnu
terapiu zajakavosti a nikdy neabsolvovali terapiu prostredníctvom INPP metódy
a metódy JIAS.
U každého dieťa sa pred zahájením logopedickej terapie uskutočnilo neurologické
vyšetrenie s požiadavkou aby neurológ vyšetril neuromotorickú zrelosť dieťaťa.
Podmienkou pre zaradenie balbutika do výskumu bolo aby neurologický nález, EEG
nevykazovalo patológiu v zmysle orgánového pozadia zajakavosti (napr. epilepsiu ).
Každé z vybraných dieťa absolvovalo, v rámci hodnotenia neuromotorickej zrelosti, aj
vyšetrenie u INPP certifikovaného terapeuta.
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Pred zahájením diagnostiky je potrebné aby boli respondenti vyšetrení aj v ORL
ambulancii, pre vylúčenie adenoidných vegetácií. V prípade, že dieťa bude
po adenotómii, terapiu zajakávania bude možné zahájiť minimálne 6 mesiacov
po odstránení nosohltanovej mandle.
Ďalšou podmienkou pred zahájením diagnostiky a následne terapie zajakavosti je, aby
vybraní respondenti absolvovali Audiometrické vyšetrenie u certifikovaného JIAS
terapeuta, ktorý zhodnotí sluchové spracovávanie a lateralitu klientov.
Každý respondent absolvuje psychologické vyšetrenie na zistenie koncentrácie
a ostatných psychických schopností. Toto vyšetrenie nebude podmienkou, iba
doplňujúcou informáciou pred zahájením terapie.
6.5.1 Kritéria

užšieho výberu výskumnej vzorky pre individuálnu terapiu

zajakavosti integratívneho modelu (ďalej IT)
Kritéria výberu balbutikov pre individuálnu terapiu integratívneho modelu (ďalej
IM):
- u oboch klientov je diagnostikovaná fixovaná zajakavosť
- obaja balbutici sú mužského pohlavia
- u oboch sa objavujú v rovnakom pomere symptómy dysfluencie, nadmernej námahy
a psychickej tenzie.
- u oboch respondentov sa objavujú v rovnakom pomere symptómy v oblasti
neuromotorickej nezrelosti a v oblasti sluchového spracovávania.
- zajakavosť nie je dôsledkom orgánového pozadia /syndróm, epilepsia, .../
- ORL vyšetrenie pred zahájením diagnostiky je bez patológie adenoidných vegetácií,
príp. iných obštrukcií
- klienti majú vek 7 rokov
- navštevujú prvý ročník bežnej základnej školy
- pochádzajú z priemerných sociálnych pomerov
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6.5.2

Kritéria

užšieho výberu výskumnej vzorky pre individuálnu terapiu

incipientnej zajakavosti behaviorálneho prístupu (ďalej BT):
- u oboch klientov je diagnostikovaná fixovaná zajakavosť
- obaja balbutici sú mužského pohlavia
- u oboch sa objavujú v rovnakom pomere symptómy dysfluencie, nadmernej námahy
a psychickej tenzie.
- u oboch sa objavujú v rovnakom pomere symptómy v oblasti neuromotorickej
nezrelosti a v oblasti sluchového spracovávania.
- zajakavosť nie je dôsledkom orgánového pozadia /syndróm, epilepsia, .../
- ORL vyšetrenie pred zahájením diagnostiky je bez patológie, adenoidných vegetácií,
príp. iných obštrukcií
- klienti majú 7 rokov
- navštevujú prvý ročník bežnej základnej školy
- pochádzajú z priemerných sociálnych pomerov
6.6 Forma a rozsah terapie
Vybraní

klienti

s fixovanou

zajakavosťou

sa

zúčastňovali

individuálnych

terapeutických sedení každý pracovný deň v týždni, po šesťdesiat minút s dlhodobým
časovým rozvrhnutím na dvadsaťštyri mesiacov. V prípade neschopnosti príchodu
dieťaťa do zariadenia, terapia bola poskytovaná pomocou online prenosu za prítomnosti
rodiča.
6.7 Použité metódy
Pre porovnanie účinku terapie sa použili kvantitatívne a kvalitatívne diagnostické
metódy a merania plynulosti reči balbutikov.
Terapeutické programy realizované u dvoch klientov v rámci individuálnych
stretnutí s logopédom boli zamerané najmä na zníženie symptómov v oblasti
dysfluencie,

nadmernej

námahy

a psychickej
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tenzie

a symptómov

v oblasti

rovnovážneho systému a sluchového spracovávania. Vytvorenú terapiu – integratívny
model,

ktorá

bola

zostavená

ako

syntéza

terapie

tvarovania

plynulosti

-

Fonograforytmiku (autorom je Lechta) a metódy JIAS a metódy INPP pod vedením
certifikovaných terapeutov. Na jednom stretnutí sa aplikovala terapia integratívneho
prístupu v kombinácií s prvkami INPP školskej metódy pod vedením certifikovaného
terapeuta. Súčasne sa každý deň aplikovala JIAS metóda, formou počúvania
vytvorených CD nosičov pre každé dieťa individuálne.
Druhý terapeutický program, ktorý sa aplikoval u ďalších dvoch balbutikov,
vychádza z klasického

behaviorálneho

prístupu

(tzv.

Gutzmanovský prístup),

eliminujúci len symptómy dysfluencie a mierne oblasť nadmernej námahy .
Neovplyvňovala sa oblasť psychickej tenzie a oblasť neuromotorického systému
a sluchového spracovávania.
6.7.1 Diagnostické metódy
Všetky deti pred zahájením diagnostiky boli odoslané na neurologické vyšetrenie,
ktoré malo potvrdiť, resp. vyvrátiť orgánové pozadie zajakavosti a iné neurologické
poškodenia, ale neurologické vyšetrenie malo potvrdiť neuromotorickú nezrelosť. Deti
boli tiež odoslané na vyšetrenie k certifikovanému INPP a JIAS terapeutovi, aby
zhodnotil neuromotorickú nezrelosť a sluchové spracovávanie každého klienta. Bola
realizovaná diagnostika pomocou audiometra a to dichotické spracovávnie – sluchové
spracovávanie a lateralita. Diagnostika neuromotorického systému sa realizovala
pomocou prvkov vychádzajúc z INPP metódy.
Respondenti boli odoslaní na ORL vyšetrenie pre vyvrátenie nálezu adenoidných
vegetácií a voľnej priechodností nosových krídel, resp. vzduchu do pľúc.
Diagnostika balbutikov sa uskutočnila na základe pravidiel komplexnej diagnostiky
zajakavosti, ktorá vychádza z klinického modelu patogenézy zajakavosti (Lechta,
2004). Kvantitatívne aj kvalitatívne sa analyzovala oblasť dysfluencie, nadmernej
námahy a psychickej tenzie. Kvantitatívne aj kvalitatívne sa analyzovali jednotlivé
oblasti symptómov.
Pri

kvalitatívnom

hodnotení

všetkých

troch

oblastí

zajakavosti

sa za najsmerodatnejšiu považuje spontánna rečová produkcia, ktorá sa hodnotí na 10099

slovnej rečovej vzorke. Vzorka sa získava videonahrávkou, umožňujúcou komplexnú
kvalitatívnu diagnostiku vo všetkých troch oblastiach (Lechta, 2007).
Pre kvalitatívne aj kvantitatívne vyhodnotenie všetkých troch oblastí boli použité:
□

Štandardné pravidlá transkripcie pri zajakavosti (Lechta 2005):

umožňujú

zaznačiť jednotlivé príznaky zajakavosti, pričom pri integratívnom diagnostickom
prístupe je dôležité, aby sa nehodnotila iba dysfluencia, ale aj prejavy nadmernej
námahy a psychickej tenzie
Pre kvantitatívne hodnotenie oblasti dysfluencie bol použitý Lechtov (2005)
Balbutiogram, ktorý obsahuje algoritmus komplexnej diagnostiky. Použili sa
nasledovné meradlá a metódy kvantifikácie pre oblasť dysfluencie:

□ Percento dysfluencií
Σ dysfluencií x 100 =
počet slov
Lechta (2007) odporúča

porovnávať percento prolongácií s percentom repetícií:

pri zlepšovaní fluencie zvyčajne klesá percento prolongácií.
□ IZ -

Index zlepšenia/zhoršenia

Σ dysfluencií pri kontrolnom vyšetrení

=

Σ dysfluencií pri prvom/predchádzajúcom vyšetrení
IZ je pomer počtu dysfluencií pri kontrolnom vyšetrení k počtu dysfluencií
pri predchádzajúcom vyšetrení. Ide zvyčajne o desatinné číslo, ktoré je pri zlepšení reči
balbutika menšie ako číslo 1 (index zlepšenia). Pri stagnácii, t.j. pretrvávaní rovnakého
stavu dysfluencií je to číslo 1 a pri zhoršení je výsledkom desatinné číslo väčšie ako
číslo1 (index zhoršenia).
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Markantné zlepšenie:

0,00 – 0,15

Zlepšenie:

0,16 – 0,54

Čiastočné zlepšenie:

0,55 – 0,94

Stagnácia:

0,95 – 1,04

Zhoršenie:

1,05 a viac

Pre kvantitatívne a kvalitatívne hodnotenie oblasti nadmernej námahy bol použitý:
□ Záznamový hárok pre diagnostiku symptómov nadmernej námahy a v rámci
kvantitatívneho hodnotenia Lechtovu škálu hodnotenia symptómov NKS (2005).
Výsledky sa hodnotili v celkovom súhrne.
Tab. č. 7: Stupne symptómov nadmernej námahy
01

symptóm sa nevyskytuje
-

ľahký

stupeň

laik si ho zvyčajne nepovšimne, logopéd ho
pri diagnostike identifikuje

2 - stredný

je nápadný do tej miery, že ho postrehne už aj laik

stupeň
3

-

ťažký

interferuje s komunikačným zámerom
rozsahu,

stupeň

že

dostane

bežného

v takom

poslucháča

do

rozpakov
4

-

veľmi

ťažký stupeň

príznak je vystupňovaný až natoľko, že môže
znemožniť

realizáciu

komunikačného

zámeru

hovoriaceho, resp. naruší dekódovanie informácie
zo strany komunikačného partnera

Pre kvantitatívne a kvalitatívne hodnotenie symptomatiky z oblasti psychickej tenzie
bol použitý:
□ Dotazník situačnej psychickej tenzie pre fixovanú zajakavosť – CASS. Obsahuje
45otázok - obrázkov. Výsledky sa hodnotili v celkovom súhrne (čím vyššie celkové
skóre, tým väčšie problémy má balbutik s komunikáciu vcelku). Kvalitatívne sa
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vyhodnocovali jednotlivé komunikačné oblasti – kategórie dotazníka. Dotazník
situačnej psychickej tenzie pre fixovanú zajakavosť - CASS obsahuje 45 otázok formou
obrázkov a otázky, ktorú prečíta terapeut a v rámci ich hodnotenia sa používa päť
bodová hodnotiaca škála:
1- veľmi ľahká, 2 – ľahká, 3 – niečo medzi, 4 – ťažká, 5 – veľmi ťažká. Otázky sú
rozdelené podľa náročnosti do 14 komunikačných oblastí - subkategórií. Podotýkame,
že ide o hodnoty získané na základe subjektívnych pocitov a postojov balbutika k určitej
komunikačnej situácií.
V tabuľke č. 8.sa uvádza možná dosiahnutá minimálna a maximálna hodnota
pre všetky komunikačné oblasti. Skóre na základe minimálnej a maximálnej hodnoty je
možné orientačne porovnať u všetkých štyroch balbutikov. Na základe maximálnej
a minimálnej hodnoty sa porovnáva u každého balbutika najnáročnejšie a najviac
skórované komunikačné oblasti v diagnostike pred terapiou. K sprehľadneniu sa uvádza
legendu tabuľky s číselným označením jednotlivých komunikačných oblastí:
1.1. Verbálna komunikácia pri telefonovaní s blízkou osobou
1.2. Verbálna komunikácia pri telefonovaní s neznámou osobou
2.1. Verbálna komunikácia s blízkou osobou v nepríjemnej situácii
2.2. Verbálna komunikácia s neznámou osobou v nepríjemnej situácii
3.1. Verbálna komunikácia medzi štyrmi očami s blízkou osobou
3.2. Verbálna komunikácia medzi štyrmi očami s nadriadenou osobou
4.1. Verbálna komunikácia v skupine známych osôb
4.2. Verbálna komunikácia v skupine neznámych osôb
5. Verbálna komunikácia pri formálnej prezentácii
6.1. Verbálna komunikácia pri požiadaní blízkej osoby o informáciu/ činnosť
6.2. Verbálna komunikácia pri požiadaní neznámej osoby o informáciu/ činnosť
6.3. Verbálna komunikácia pri požiadaní autoritatívnej osoby o informáciu
7.1. Verbálna komunikácia s blízkou osobou v situáciách s časovým tlakom
7.2. Verbálna komunikácia s neznámou osobou v situáciách s časovým tlakom
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Tab. č. 8: Možná dosiahnuteľná minimálnu a maximálnu hodnotu

□

MAX
Hodnota

15 15 20 15 15 15 15 15 25 15 15 15 15 15

MIN
Hodnota

3

3

4

3

3

3

3

3

5

3

3

3

3

3

Súčasťou diagnostiky INPP metódy je batéria skríningových testov, pomocou

ktorých sa identifikujú ťažkosti v jednotlivých oblastiach neuromotorického systému.
Testovacia batéria nenahrádza štandardné neurologické vyšetrenia. Pomocou tejto
batérie sa identifikujú deti, u ktorých existuje predpoklad vhodnosti aplikovania terapie
Hodnotenie v oblasti neuromotorického systému a sluchového spracovávania
Pre obidve oblasti bol použitý Dotazník pre rodičov, pomocou ktorého boli získané
špecifické anamnestické údaje o dieťati.
Vrámci neuromotorického systému bol tiež použitý Hodnotiaci hárok pre rodiča
vydaný Inštitútom psychoterapie a socioterapie, Bratislava, 2010 a 2012.
Použitá bola tiež testovacia Batériu skríningových testov pre deti od 7 rokov a následne
výsledky boli zaznamenané do Hodnotiaceho hárku testov (Vek 7+ rokov), kde sa
zaznamenali 1. Hodnotenie a 2. Hodnotenie počas terapie. Hárok obsahuje:
1. Testy na hrubú svalovú koordináciu: pri hodnotení sa pozorovali a všímali
akékoľvek ťažkostí so státím na vonkajšej strane chodidiel, zmenu v postoji
a pozíciu rúk, paží alebo úst.
2. Testy vizuálnej

smerovej

stability a vizuálnej

integrácie zahŕňajú

testy

primitívnych reflexov, kde sa pozorovalo dieťa, keď otáčalo hlavu do strán, či sa
paža v lakti zohýna alebo je viditeľný nejaký pohyb bedrá na protiľahlej strane
smerom von. Reflexy sa skórovali na tú stranu, kam sa otáča hlava, čiže ak je hlava
otočená doprava a ľavá ruka sa ohýba, reflex sa skóruje vpravo a výška skóre závisí
od stupňa protiľahlej paže.
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□

Oblasť stimulácie sluchového spracovávania sa diagnostikovala pomocou

Audiogramu, diagnostická metóda, ktorou zisťujeme ako dieťa počuje na rozličných
frekvenciách a pri akej intenzite, resp. ako hlasný musí byť zvukový signál, aby ho
dieťa počulo. Výsledkom audiometrie bol záznam, resp. audiogram. Ten predstavoval
grafické

znázornenie

merania,

krivka

počutia.

Diagnostika pozostávala

z audiometrického merania, ktorého súčasťou boli tieto testy:
Monaurálna audiometria – vyšetruje sa každé ucho jednotlivo, kde sa zistí krivka
počutia pravého ucha a krivku počutia ľavého ucha, ako funguje každé ucho
samostatne.
Binaurálna audiometria- vyšetrovali sa obe uši súčasne tak, že zvukový signál
vysielame do obidvoch uší naraz, pričom sa zisťuje lateralita ucha a prah počutia.
Špeciálnym testom na lateralitu sa zisťovalo tzv. dominantné ucho, resp. ktoré ucho
dieťa preferenčne používa na spracovávanie zvukových stimulov (pravé alebo ľavé),
prípadne nevyhranenú sluchovú lateralitu (neuprednostňuje ani pravé ani ľavé ucho).
Test na sluchový prah – tj. pri akých frekvenciách dieťa vykazuje senzitivitu na zvuky
okolia.
Súčasťou diagnostiky bol aj dichotický test počutia, ktorý zisťuje, do akej miery
dokáže dieťa diskriminovať slovné stimuly, keď prichádzajú do obidvoch uší naraz.
Naznačuje, ako dokáže vytesniť ruchy okolia (napr. v situácii, keď v spleti mnohých
zvukov musíme upriamiť našu pozornosť a reč na konkrétneho človeka, s ktorým
komunikujeme) a odhaľuje, ktoré ucho je dominantné pri spracovaní verbálnych
podnetov.
6.7.2 Terapeutické metódy
Pri

koncipovaní

terapie sa vychádzalo

z niekoľkoročne overenej

metódy

Fonograforytmiky a v zahraničí dlhodobo využívanej a používanej metódy JIAS
a metódy INPP a zostavil sa vlastný metodický postup, ktorý sa ponímama ako
integratívny model terapie zajakavosti. Integratívny model bol vytvorený ako syntéza
terapie Fonograforytmiky a terapie JIAS a INPP. Vybrali sa také terapeutické postupy,
ktoré eliminujú všetky, diagnostikou zachytené symptómy zajakavých klientov. T.j.
symptómy z oblasti dysfluencie, psychickej tenzie a nadmernej námahy a symptómov
v oblasti neuromotorického systému a sluchového spracovávania.
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Pri použití len samostatnej Fonograforytmickej techniky, t.j. Behaviorálneho prístupu
bolo zameranie len na eliminovanie, príp. odstránenie symptómov v oblasti dysfluencie
a len okrajovo oblasť nadmernej námahy. Dodržalo sa členenie fáz s využitím stratégie
a techniky používanej na tvarovanie plynulosti.
6.7.2.1 Metodika Integratívneho modelu
Metodika Integratívneho modelu je rozdelená na stimulovanie oblasti dysfluencie,
nadmernej námahy a psychickej tenzie pomocou známej techniky Fonograforytmiky
a jej pracovných listov ( Lechta,, 2005).

Zahŕňa aj terapeutickú stimuláciu

neuromotorického systému a sluchového spracovávania.
Terapeutické pôsobenie na oblasť nadmernej námahy umožní balbutikovi vnímať pocit
uvoľneného rečového prejavu Zajakavé dieťa sa v tejto fáze učí habituovať svoj vzorec
reči, sprievodné symptómy zajakavosti a sekundárne príznaky, t.j. tremory, spazmy tela
a artikulačného aparátu.
Oblasť psychickej tenzie je ovplyvňovaná desenzibilizáciou. Terapia má za úlohu znížiť
anxietu súvisiacu s rečou a na iné sprievodné negatívne emócie.
Pre oblasť dysfluencie boli využité prvky Fonograforytmiky. Metodika sa použila tak,
ako je už veľa krát popísaná v literatúre s využitím predlžovania, predlžovanou fonáciou
a použitím kontroly rýchlosti reči metronóm.
V oblasti stimulácie neuromotorického systému sa využil jednoduchý program
vývinových cvičení, ktorý nepresiahol 10-15 minút denne.
Výsledky diagnostiky oblasti sluchového spracovávania boli zasielané do Nemecka
do Centra pre výskum sluchového spracovávania, kde bolo zostavené špeciálne
hudobné CD so skladbami, ktoré boli nastavené na počúvanie pre konkrétneho klienta.
Klienti počúvali podľa inštrukcií, ktoré boli poznačené v knižke pri CD v určitom
časovom intervale, v domácom prostredí, niekoľko minút denne. Všetky inštrukcie mali
klienti v slovenskom jazyku.
Kontrolné vyšetrenie sluchového spracovávania sa realizovalo každých 6-12 týždňov,
po dopočúvaní CD certifikovaným JIAS terapeutom. Klient absolvoval opätovné
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meranie a vyhodnotilo sa, do akej miery nastalo zlepšenie. Dĺžka sluchového tréningu
bola 24 mesiacov u každého klienta a skladala sa z 5tich cyklov.
6.7.2.2 Metodika behaviorálneho prístupu
Vychádzajúc z klasického behaviorálneho prístupu sa u dvoch balbutikov aplikovali
techniky tvarovania plynulosti, zamerané na oblasť dysfluencie, prípadne okrajovo
eliminujúce symptómy nadmernej námahy. Popri tom boli do terapie zahrnuté aj
techniky nácviku správneho dýchania, nácvik ľahkých artikulačných začiatkov
a rytmické cvičenia. Nácvik správneho dýchania sa neskôr spojil s klasickými
cvičeniami správnej vokalizácie a s cvičeniami potrebnými pre navodenie ľahkého
artikulačného

začiatku.

V technike

nácviku

rytmizácie

sa

prechádzalo

od jednoslabičných slov k viacslabičným slovám a neskôr k zložitejším vetným celkom.
Dôležité v terapii bolo nasadenie primeraného tempa reči.
6.8 Priebeh prieskumu
Jednotlivé úlohy prieskumu, príprava a realizácia zvolených terapeutických
programov sa uskutočňovali priebežne v období medzi septembrom 2013 až augustom
2015.
Vstupné diagnostické vyšetrenia sa uskutočnili dva týždne pred začatím samotnej
terapie u každého balbutika. Diagnostické vyšetrenie potvrdilo u všetkých štyroch detí
fixovanú zajakavosť.
Po vstupnej diagnostike sa realizovala pravidelná terapia s aplikáciou uvedených
terapeutických techník.
Technika Integratívny model (ďalej IM) bola aplikovaná u P.J. so symptómami
vo všetkých troch oblastiach zajakávania, v oblasti dysfluencie, nadmernej námahy
a psychickej tenzie a aj symptómami v oblasti neuromotorického systému a sluchového
spracovávania, v období od septembra 2013 do augusta 2015. Tá istá metodika bola
aplikovaná od septembra 2013 do augusta 2015 u P.D., s manifestáciou symptómov
vo všetkých troch oblastiach, v oblasti dysfluencie, nadmernej námahy a psychickej
tenzie a aj v oblastiach neuromotorického systému a sluchového spracovávania .
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Technika Behaviorálneho prístupu (ďalej BT), bola aplikovaná od septembra 2013
do augusta 2015 u balbutika – S.M., ktorý má symptómy vo všetkých troch oblastiach,
v oblasti dysfluencie, nadmernej námahy a psychickej tenzie a aj

symptómy

vyskytujúce sa v oblastiach neuromotorickej nezrelosti a sluchového spracovávania.
U druhého balbutika – R.M., ktorý má tiež symptómy vo všetkých troch oblastiach,
v oblasti dysfluencie, nadmernej námahy a psychickej tenzie a symptómy vyskytujúce
sa v oblastiach neuromotorického systému a sluchového spracovávania sme aplikovali
BT od októbra 2013 do septembra 2015.
Terapia prebiehala v ambulancii klinickej logopédie v zdravotnom stredisku
v ambulancii klinickej logopédie v Bratislave. U všetkých štyroch balbutikoch boli
pri aplikácii terapie zachované rovnaké podmienky. Časový interval individuálnych
terapeutických sedení bol 60 minút. Určený terapeutický plán sedení (5-krát do týždňa)
sa vždy podarilo dodržať. Ak dieťa nebolo schopné navštíviť zariadenie(dovolenka
rodičov, krátkodobé ochorenie dieťaťa)terapia prebiehala prostredníctvom online
prenosu. Po ukončení každej terapie nasledovalo obdobie jedného mesiaca bez terapie
s následnou výstupnou diagnostikou zameranou

na dysfluenciu, nadmernú námahu

a psychickú tenziu a aj oblasti neuromotorického systému a sluchového spracovávania.
Z časového dôvodu nebolo možné urobiť katamnestické vyšetrenie pretože pre
katamnestické vyšetrenie je potrebné aby ubehli dva roky od ukončenia terapie.
6.9 Výsledky výskumného šetrenia a ich interpretácia
Výskumná časť tejto práce skúmala možností zníženia symptómov u detí
s fixovanou zajakavosťou v priebehu a po terapii, terapeutickým pôsobením na oblasť
dysfluencie, nadmernej námahy a psychickej tenzie a na oblasť neuromotorického
systému a sluchového spracovávania.
Pre interpretáciu

výsledkov

sú k dispozícií diagnostické vyšetrenia pred,

počas a po terapii u každého balbutika. Diagnostické vyšetrenia zahŕňajú 100 – slovnú
vzorku spontánneho rečového prejavu. Pri prepise rečových vzoriek boli využité
pravidlá transkripcie pri zajakavosti. Použité boli aj : Záznamový hárok nadmernej
námahy, Dotazník situačnej psychickej tenzie pre fixovanú zajakavosť – CASS a úlohy
z Balbutiogramu (Lechta, 2005, Dotazník pre rodičov v súvislosti s INPP metódou,
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Batéria skríningových testov, Záznamový hárok INPP, Záznamový hárok pre
Audiogram a Dichotický test počúvania.
Pred samotným zahájením diagnostického vyšetrenia boli získané špecifické
anamnestické údaje o priebehu a patogenéze zajakavosti u každého balbutika, ktoré sú
opísané v kazuistikách. V každej z uvádzaných kazuistík sa jednotlivo zaznamenala aj
kvalitatívna diagnostika vo všetkých troch oblastiach symptomatiky zajakávania,
z dôvodu malej výskumnej vzorky. Výsledky je vhodnejšie pre prax zakomponovať
priamo do kazuistík – štúdiové prípady. V ďalších kapitolách bude vysvetlená
kvantifikácia výsledkov, ich následné zhrnutie a porovnanie.
6.9.1 Kvalitatívne hodnotenie výsledkov
V tejto

kapitole sa bude pri

interpretácii

výsledkov

venovať

pozornosť

kvalitatívnemu porovnávaniu výsledkov získaných v diagnostike pred, počas a po
terapii v troch oblastiach - dysfluencia, nadmerná námaha a psychická tenzia. Tieto
výsledky boli jednotlivo zaznamenané u každého balbutika pre lepšie následné
kvantitatívne porovnanie v skupinách.
Hodnotenie a porovnávanie kvalitatívnych a kvantitatívnych výsledkov v oblasti
neuromotorického systému a sluchového spracovávania u všetkých štyroch balbutikov
nebolo cieľom práce.
Hodnotenie v oblasti dysfluencie
Pre kvalitatívne hodnotenie oblasti dysfluencie bola použitá stoslovná rečová
vzorka spontánnej reči, ktorá je pre svoje najobjektívnejšie výsledky vhodná na
kvalitatívne zhodnotenie zmien v oblasti fluencie reči z hľadiska aplikácie výsledkov
terapie v každodennej komunikácií. Diagnostika bola realizovaná pred, počas aj po
terapii. Vo všetkých troch rečových vzorkách bolo identifikovaných 9 typov
dysfluencií, ktoré sa v rôznej miere vyskytovali. Výsledky všetkých troch diagnostík sú
zaznamenané (z priestorových dôvodov) do jedného grafu u každého balbutika.

108

V grafoch boli ako legenda použité skratky typov dysfluencií:
P – prolongácia

OP – oprava

I – interjekcia hlások/

NEK – nekompletný slovný zvrat

slabík/celých slov

TPA – tichá, nápadne dlhá nesprávne

R1 – repetícia slabík
RS – repetície slov

lokalizovaná pauza
PRER – prerušované slovo

RSZ – repetícia slovných zvratov
Hodnotenie v oblasti nadmernej námahy
Oblasť nadmernej námahy sa kvalitatívne hodnotila pomocou diagnostického
materiálu - Záznamový hárok nadmernej námahy v spontánnej reči. Jednotlivé
prejavy nadmernej námahy sú v tomto diagnostickom materiály zhodnotené škálou
symptómov (Lechta, 2005).
Kvalitatívne sa hodnotilo a porovnávalo 9 vyskytujúcich sa symptómov
nadmernej námahy. Identifikovali sa spazmy na hrdle, grimasy, rhos, tremor,
Frőschelsov symptóm, gestikulácia, dvíhanie pliec, potenie a červenanie. Výsledky boli
zaznamenané u každého balbutika zvlášť do grafov.
Hodnotenie v oblasti psychickej tenzie
Výsledky získané v diagnostikách pred, počas a po terapii v oblasti psychickej tenzie
sa vyhodnotili kvalitatívne. Vychádzali zo záznamov získaných Dotazníkom situačnej
psychickej tenzie pre fixovanú zajakavosť CASS a zo stoslovnej rečovej vzorky
spontánnej reči.
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6.9.1.1 Deskripcia kauzistických, anamnestických, diagnostických a terapeutických
údajov
KAZUISTIKA I.
Priezvisko a meno: P.J.
Vek: 7 rokov; 2 mesiace
Použitá terapeutická technika: Integratívny model
Dátum začatia terapie: september 2013
Anamnéza
P.J. má v čase prvého diagnostikovania 7 rokov, 2 mesiace. Žije v harmonickej
rodine s rodičmi a 1 súrodencom, s dobrým sociálnym aj ekonomickým zázemím.
Navštevuje prvý ročník základnej školy. Matka uvádza primeraný výchovný štýl
v monolingválnej rodine.
Výskyt NKS, príp. iných ochorení alebo narušení: V rodine sa nevyskytol žiadny druh
NKS a ani iné závažnejšie ochorenia.
Prenatálne obdobie: Vek matky bol v čase tehotenstva 35 rokov. Pred graviditou aj
počas nej sa liečila na hypertenziu a posledných šesť týždňov pred pôrodom bola
hospitalizovaná.
Perinatálne obdobie: Pôrod bol vyvolávaný. Abgar skóre dieťaťa bolo 5, 7, 9. Mal
problémy s dýchaním a 48 hodín bol v inkubátore. Mal novorodeneckú žltačku.
Postnatálne obdobie: Na základe informácií získaných od matky sa psychomotorický
vývin a vývin reči dieťaťa mierne oneskoroval. Mierne sa oneskoroval aj v období
pretáčania sa, plazenia (podľa slov matky len sa ťahal rukami). Chodiť začal ako 15
mesačný. Prvé slová povedal okolo 15 mesiaca, dvojslovné vety produkoval okolo 30
mesiaca.
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Iné vyšetrenia:
ORL vyšetrenie dieťa absolvovalo v 4 roku, kedy bola diagnostikovaná zväčšená
nosohltanová mandľa, 3. tieho stupňa. Následne bola indikovaná adenotómia v celkovej
anestéze.
Neurologické vyšetrenie: bez patológie a nálezu, bez orgánového pozadia zajakavosti,
ale potvrdilo prítomnosť primitívnych rexlexov: Morov reflex, šijovo – labyrintového
reflexu, asymetrického labyrintového reflexu,

Vyšetrenie potvrdilo nevyhranenú

lateralitu.
INPP závery: prítomnosť primitívnych reflexov, nevyhranená lateralita.
JIAS závery: nevyhranená lateralita, preferovanie ľavého ucha
Psychologické vyšetrenie: P.J. má zníženú komunikačnú schopnosť pravdepodobne
pre fixovanú zajakavosť. Sociabilita dieťaťa je dobrá. Chápavosť, koncentrácia
a osvojovanie si poznatkov je výborné. Pamäť a lateralitu má nevyhranenú. Duševné
alebo zmyslové poruchy nie sú prítomné.
Špecifiká patogenézy:
Zajakavosť u P.J. sa vyskytla v predškolskom veku. Presný vek, kedy sa u neho
objavili prvé príznaky zajakávania matka dieťaťa nevedela určiť. Zajakavosť trvá
približne 5 rokov. Bezprostrednú príčinu objavenia sa dysfluencií matka dieťaťa
nevedela uviesť.
Vývin reči sa oneskoroval. Prvými

symptómami

dysfluencie boli repetície

spoluhlások K, T, D. Neskôr sa objavili spazmy a výrazné prolongácie. Upozorňovali
ho na neplynulosť, nútili ho opakovať neplynulé slová správne, s nadýchnutím..
Symptomatika sa navrstvovala a fixovala.
K zmenám v symptomatike, t.j. zhoršovaniu u neho dochádza pri stupňovaní
frekvencie výskytu príznakov. Používa vedomé pomôcky pri prekonávaní rečových
zábran, hľadá synonymá a parafázie obávaných a pre neho ťažko vysloviteľných slov.
V dotazníku určil za priaznivú situáciu hovorenie so svojím psom. Za situácie
s negatívnym vplyvom na jeho reč považuje to, keď musí hovoriť pred väčším počtom
111

ľudí. Uviedol tiež, že mu robí problém aj komunikácia s blízkymi osobami. Za veľmi
stresujúce a negatívne pôsobiace na plynulosť jeho reči označil situácie týkajúce sa
nakupovania a telefonovania.
Nie je výrazne citlivý na svoju zajakavosť. Uvedomuje si svoj problém s rečou
od predškolského veku a považuje ho za ťažký.
Z príznakov vyskytujúcich sa v oblasti nadmernej námahy si uvedomuje príznaky
koverbálneho správania.
V predškolskom veku vyhľadali rodičia dieťaťa logopedickú pomoc. Terapeutické
sedenia trvali približne do 5 veku klienta. Neskôr dieťa odmietalo akúkoľvek pomoc a
kontakt s logopédom bol prerušený.
DIAGNOSTICKÉ ÚDAJE
V kvalitatívnom hodnotení dysfluencií v spontánnej reči sme pred terapiou
zaznamenali u P.J. vo väčšine prípadov ťažké typy dysfluencií: prolongácie (P = 7),
repetície slabík (R1 = 4) a repetície slov (RS = 5).V rečovej produkcii sme zaznamenali
aj ľahšie typy dysfluencií. Počet a percentuálne zastúpenie jednotlivých typov
neplynulostí pred terapiou prezentujeme v tabuľke č. 9.
Tab. č. 9: Kvalita neplynulostí pred terapiou (P.J.) vyjadrená percentuálne
všetkých P
Počet
dyslfuencií:
7
33 %
21

I
0
0%

R1
4
19
%

RS
5
23,8
%

RSZ
1
4,76
%

OP NEK TPA PRER
1
2
0
1
4,7 9,52% 0%
4,76%
6%

Jednotlivé kvalitatívne porovnanie diagnostík pred, počas a po terapii sme zaznamenali
do grafu č. 1.Pri porovnávaní vidíme, že už počas aplikovania terapie sa eliminovali
z kvalitatívneho hľadiska ťažké symptómy a to najmä prolongácie (pred 7, počas 3, po
0), repetície slabík (pred 4, počas 4, po 1), repetície slov (pred 5, počas 2, po 1)
a nekompletné slovné zvraty (pred 2, počas 0, po 0).
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Zmena kvantity dysfluencií je výrazná. Potvrdili to objektívne meradlá, t.j. percento
dysfluencií a index zlepšenia/zhoršenia. V kontrolnom vyšetrení aj vo vyšetrení po
terapii sme zaznamenali percentuálne zlepšenie plynulosti, ktoré uvádzame v tabuľke
č. 10.
Tab. č.10: Percentuálne zlepšenie dysfluencií

1.dg
2.dg
3.dg

P
33 %
19%
0%

I
0%
4,76%
0%

R1
19%
19%
4,76%

RS
23,8%
9,52%
4,76%

RSZ
4,76%
0%
0%

OP
4,76%
4,76%
0%

NEK
9,52%
0%
0%

TPA
0%
4,76%
0%

PRER
4,76%
0%
0%

Kvantifikácia dysfluencií pomocou indexu zlepšenie (IZ) potvrdzuje eliminovanie
dysfluencií počas terapie IZ = 0,57 t.j. čiastočné zlepšenie. Aj pri porovnaní IZ medzi
druhou a treťou, teda po terapii je IZ = 0,09, t.j. markantné zlepšenie. Hodnoty
potvrdzujú zlepšenie fluencií oproti stavu pred terapiou.

Výsledky v oblasti nadmernej námahy
Z kvalitatívneho hľadiska v oblasti nadmernej námahy sme použili, tak ako sme už
spomenuli v predchádzajúcom Záznamový hárok nadmernej námahy v spontánnej reči.
U P.J. sme v diagnostike pred terapiou pozorovali nadmernú námahu najmä v oblasti
tváre. Identifikovali sme spazmy = počet 3, rhos = počet 2, tremor = počet 4,
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Froschelsov symptóm = počet 2, gestikuláciu = počet 4, dvíhanie pliec = počet 1,
červenanie = počet 1 a grimasy = počet 1 Z grafu č. 2, v ktorom je zaznamenaná kvalita
aj kvantita vyskytujúcich sa symptómov u P.J. pred, počas a po terapii je možné vidieť,
že v diagnostike pred terapiou sme u P.J. identifikovali skoro všetky symptómy
nadmernej námahy okrem potenia.

Tak ako pri kvalitatívnom hodnotení dysfluencií v spontánnej reči vidíme eliminovanie
symptómov dysfluencie už počas aplikovania terapie vychádzajúc z integratívneho
modelu aj pri kvantitatívnom hodnotení symptómov nadmernej námahy sa zaznamenali
počas a po aplikovaní tejto terapie výrazné zníženie a dokonca aj eliminovanie ťažkých
symptómov nadmernej námahy. Eliminovali sa spazmy na hrdle, grimasy, rhos, tremor,
Frőschelsov symptóm, gestikulácia, dvíhanie pliec, potenie a červenanie. Po terapii sa
objavovali už len spazmy (1), rhos (1) a tremor (1), Froschelsov symptóm (1),
gestikulácia (1) a červenanie (1) a aj tieto identifikované symptómy sa prejavovali
v stupni 1, t.j. ľahký stupeň.
V tabuľke č. 11 sa uvádzajú stupne symptómov, ktoré sa objavili v oblasti nadmernej
námahy. Priemerná hodnota vyskytujúcich sa stupňov pred terapiou bola 1,62. Počas aj
po terapii sú viditeľné výrazné zníženie tejto hodnoty. Počas terapie je priemerný stupeň
1 a po terapii 0,7.
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Tab. č. 11: Stupne symptómov nadmernej námahy

1.dg
2.dg
3.dg

spaz
my
2
2
1

Rhos

tremor

3
2
2

2
1
1

Frosch
sympt.
3
3
1

gestik.

dvíh.
pliec
1
1
0

2
1
1

červenanie

potenie

grimasy

Priemer

1
1
1

0
0
0

1
0
0

1,6
1
0,7

Z kvalitatívneho hľadiska sa diagnostikovali ťažké typy symptómy a tie mali charakter
stupňa 2 – ľahký stupeň, ktorý identifikuje už aj laik a stupeň 3 - ťažký stupeň.
Z uvedených výsledkov sa môže tvrdiť, že aplikovaná terapia, t.j. integratívny prístup,
ktorý sa zameriava na eliminovanie symptómov vo všetkých oblastiach, výrazne
ovplyvnil symptómy nadmernej námahy a v niektorých prípadoch nastalo dokonca ich
eliminovanie.
Výsledky v oblasti psychickej tenzie
V tabuľke č. 12 sa uvádzajú namerané hodnoty -skóre pre jednotlivé subkategórie
dotazníka získané pred, počas a po terapii.
Tab.č. 12: Skóre pre jednotlivé komunikačné oblastí pred, počas a po terapii
Dosiahnuté
1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 3.1. 3.2. 4.1. 4.2. 5 6.1. 6.2. 6.3. 7.1. 7.2. skóre
Subjekt
P.J.
PRED
TH

84
6

6

5

5

3

5

8

7

6 7

7

7

6

6

POČAS
TH
5

3

4

5

4

4

3

3

5 4

3

3

3

4

PO TH

3

3

3

3

3

3

3

5 3

3

3

3

3

3

53
44

Z danej tabuľky vyplýva, že P.J. skóroval najviac (8 z max.15) a za najnáročnejšiu
považoval komunikačnú oblasť týkajúcu sa verbálnej komunikácie v rodine. Situáciu
4.2. Verbálnu komunikáciu v skupine neznámych osôb tiež hodnotil vysokým skóre (7
z max.15). V komunikačnej oblasti označenej ako 7.2. Verbálna komunikácia
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s neznámou osobou v situáciách s časovým tlakom skóroval šesť z maximálnej hodnoty
15.
Pri diagnostickom hodnotení psychickej tenzie v druhej a v diagnostike po terapii sa
zistili, že reakcie klienta sa zlepšili vo všetkých 11 kategóriách. Po terapii sa takmer
vo všetkých kategóriách objavovala najnižšia možná dosiahnuteľná hodnota. Môže sa
konstatovať, že terapia integratívneho modelu výrazne ovplyvnila psychickú tenziu
klienta.
KAZUISTIKA II.
Priezvisko a meno: P.D.
Vek: 7 rokov; 8 mesiacov
Použitá terapeutická technika: Integratívny model
Dátum začatia terapie: september 2013
Anamnéza
P.D. má v čase vstupnej diagnostiky 7 rokov a 8 mesiacov. Pochádza z úplnej 3člennej rodiny s dobrým socio – ekonomickým zázemím. V súčasnosti navštevuje prvý
ročník základnej školy.
Matka aj otec majú vysokoškolské vzdelanie. Starší brat študuje na vysokej škole.
Súrodenecké

vzťahy majú

dobré.

Matka P.D. uvádza primeraný výchovný štýl

v monolingválnej rodine a primeranú rodinnú interakciu.
Výskyt NKS, príp. iných ochorení alebo narušení: V rodine sa doteraz nevyskytol
žiadny druh NKS, mozgové poškodenie, či iné závažnejšie poruchy.
Prenatálne obdobie: gravidita prebiehala podľa informácií od matky s malými
komplikácií. Matka prekonala počas prvého trimestra ťažkú autohaváriu. Následne bola
hospitalizovaná až do pôrodu v nemocnici, kde bol plod stále monitorovaný.
Perinatálne obdobie: pôrod prebehal ako sekcia /indikovaná /, 14 dní pred termínom,
v 29 roku veku matky. Abgar skóre dieťaťa bolo 9/10. Dieťa spontánne dýchalo.
V inkubátore bolo 2 hodiny.
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Postnatálne obdobie: psychomotorický vývin a vývin reči sa mierne oneskoroval. Dieťa
preskočilo fázu plazenia. Na nohy sa začalo stavať v 10-tom mesiaci. Spontánne začalo
chodiť v 14 mesiaci. Dieťa dlhý čas džavotalo len začiatočné slabiky slov, do cca 24
mesiaca života.
Iné vyšetrenia:
Iné logopedické vyšetrenie: dyslália v zmysle laterálneho sigmatizmu, v predškolskom
veku navštevoval logopedickú ambulanciu na odstránenie dyslálie. Symptómy
zajakavosti sa odstraňovali len v oblasti nadmernej námahy a robila sa terapia dýchania.
ORL vyšetrenie dieťa absolvovalo v 6. roku, kedy bola diagnostikovaná zväčšená
nosohltanová madľa, 2. stupňa. Následne bola indikovaná adenotómia v celkovej
anestéze.
Neurologické vyšetrenie: bez patológie a nálezu v oblasti orgánového pozadia
zajakavosti. V oblasti neuromotorickej nezrelosti bola diagnostikovaná prítomnosť
a pretrvávanie primitívnych reflexov a skrížená lateralita.
INPP závery: prítomnosť primitívnych reflexov, skrížená lateralita.
JIAS závery: nevyhranená lateralita, preferovanie ľavého ucha
Psychologické vyšetrenie: P.D. je menej komunikatívny, kontakt nadväzuje ťažšie ,
rezervovane. Sociabilitu má dobrú. Chápavosť, koncentrácia a osvojovanie si poznatkov
je u dieťaťa priemerné. Pamäť a lateralitu má nevyhranenú. Duševné alebo zmyslové
poruchy nie sú prítomné.
Špecifiká patogenézy:
Zajakavosť sa u P.D. vyskytla okolo tretieho roka života. Prevažovali opakovania
slov, slabík s následným navrstvením symptomatiky. Pridružili sa prolongácie
a nápadné žmurkanie. V čase výskytu neplynulostí bolo dieťa zo strany rodičov
upozorňované, aby hovoril pomalšie, prípadne sa nadýchol a zopakoval neplynulé
slovo, čo spôsobovalo fixáciu príznakov. Ako bezprostrednú príčinu matka klienta
nevedela uviesť. V terapii zajakavosti nepokračovali a v 5-tom roku života dieťaťa bola
prerušená s pocitom neúspechu na strane rodičov.
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K zmenám v symptomatike, t.j. zhoršovaniu dochádza pri stupňovaní frekvencie
výskytu príznakov (postupne aj v slabikách). Postupne používa vedomé pomôcky pri
prekonávaní rečových zábran, t.j. hľadá synonymá a parafázie obávaných a pre neho
ťažko vysloviteľných slov. Za situácie negatívne pôsobiace na jeho plynulosť označil
komunikáciu súvisiacu s nakupovaním a obchodom všeobecne. Nie je výrazné citlivý
na svoju zajakavosť. Svoj problém s neplynulosťou reči definuje ako málo, až stredne
ťažký.
Z príznakov vyskytujúcich sa v oblasti nadmernej námahy si uvedomuje zrýchlené
dýchanie a prižmurovanie očí.
V ranom veku viackrát vyhľadali odbornú logopedickú pomoc (3-4 logopédov).
Absolvoval terapiu zameranú na zlepšenie dýchania a terapiu realizovanú v pomocou
kresleného čítania. Počas týchto terapeutický sedení nenastala výrazná zmena. Absencia
logopedickej starostlivosti trvala 2 roky.
DIAGNOSTICKÉ ÚDAJE
V kvalitatívnom hodnotení dysfluencií v spontánnej reči sme aj u P.D. pred terapiou
zaznamenali vo väčšine prípadov ťažké typy dysfluencií: prolongácie (P = 9), repetície
slabík (R1 = 3) a repetície slov (RS = 5).V rečovej produkcii sme zaznamenali aj ľahšie
typy dysfluencií. Počet a percentuálne zastúpenie jednotlivých typov neplynulostí
pred terapiou prezentujeme v tabuľke č.13
Tab. č. 13: Počet a percento neplynulostí pred terapiou (P.D.)
Počet
všetkých
dyslfuencií:

P
I
R1
9
1
3
34,6% 3,84% 11,53%

RS
RSZ
OP
5
1
3
19,2% 3,84% 11,53%

NEK TPA
1
2
3,84% 7,69%

26

Kvalitatívne porovnanie diagnostík pred, počas a po terapii sa zaznamenali do grafu č.
3. Pri porovnávaní je zjavné, že už počas aplikovania terapie sa eliminovali
z kvalitatívneho hľadiska ťažké typy symptómov a to najmä prolongácie (pred 9, počas
4, po 1), repetície slabík (pred 3, počas 1, po 1), repetície slov (pred 5, počas 3, po 0),
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PRER
1
3,84%

opravy (pred 3, počas 0, po 0), nekompletné slovné zvraty (pred 1, počas 0, po 0) tichá
pauza (pred 2, počas 0, po 0) a prerušovanie (pred 1, počas 1, po 0).

Zmena kvantity dysfluencií je výrazná. Potvrdili to objektívne meradlá, t.j. percento
dysfluencií a index zlepšenia/zhoršenia. V kontrolnom vyšetrení, aj vo vyšetrení po
terapii sa zaznamenali percentuálne zlepšenie plynulosti, ktoré sa uvádzajú v tabuľke
č. 14.
Tab. č. 14: Percentuálne zlepšenie plynulosti

1.dg
2.dg
3.dg

P
34,6%
15,3%
3,84%

I
3,84%
3,84%
0%

R1
11,53%
3,84%
3,84%

RS
19,2%
11,5%
0%

RSZ
3,84%
7,69%
0%

OP
11,53%
0%
0%

NEK
3,84%
0%
0%

TPA
7,69%
0%
0%

PRER
3,84%
0%
3,84%

Kvantifikácia dysfluencií pomocou indexu zlepšenie (IZ) potvrdzuje eliminovanie
dysfluencií počas terapie IZ = 0,46 t.j. zlepšenie. Aj pri porovnaní IZ medzi druhou
a treťou, teda po terapii je IZ = 0,07, t.j. markantné zlepšenie. Hodnoty potvrdzujú
zlepšenie fluencií oproti stavu pred terapiou.

Výsledky v oblasti nadmernej námahy
Z kvalitatívneho hľadiska v oblasti nadmernej námahy sa použili, tak ako pri
predchádzajúcom klientovi Záznamový hárok nadmernej námahy v spontánnej reči.
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U P.D. sa v diagnostike pred terapiou pozorovala nadmernú námahu najmä v oblasti
tváre. Identifikovali sa spazmy = počet 1, grimasy = počet 1, rhos = počet 2, tremor =
počet 2, Froschelsov symptóm = počet 1, gestikuláciu = počet 1, dvíhanie pliec = počet
1, červenanie = počet 1.

Z grafu č. 4, v ktorom je zaznamenaná kvalita aj kvantita

vyskytujúcich sa symptómov u P.D. pred, počas a po terapii môžeme vidieť, že
v diagnostike pred terapiou sa u P.D. identifikovali skoro všetky symptómy nadmernej
námahy okrem potenia.

Tak ako pri kvalitatívnom hodnotení dysfluencií v spontánnej reči vidíme eliminovanie
symptómov dysfluencie už počas aplikovania terapie vychádzajúc z integratívneho
modelu aj pri kvantitatívnom hodnotení symptómov nadmernej námahy sa zaznamenali
počas a po aplikovaní tejto terapie výrazné zníženie a dokonca aj eliminovanie ťažkých
symptómov nadmernej námahy. V diagnostike po terapii dokonca vidíme eliminovanie
všetkých vyskytujúcich sa symptómov pred terapiou okrem spazmu, grimasy, rhos
a tremoru a aj tie sa však vyskytovali v najľahšom stupni, t.j. symptóm, ktorý
identifikuje vo väčšej miere len logopéd, pretože laik ho nepozoruje a tiež stupeň 2 –
ľahký stupeň V tabuľke č. 15 sa uvádza stupne symptómov, ktoré sa objavili v oblasti
nadmernej námahy a ich priemer. Aj tu vidíme výrazné zníženie priemeru pri
porovnávaní jednotlivých diagnostík. V diagnostike pred terapiou sa zaznamenali
priemerný stupeň 1,66, počas aplikovania je to priemerný stupeň 1,42 a po terapii 0,77.
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Tab. č. 15: Priemerný stupeň symptómov nadmernej námahy

1.dg
2.dg
3.dg

spaz
my
3
2
2

rhos

tremor

3
1
1

4
3
2

Frosch
sympt.
0
0
0

gestik.

dvíh.
pliec
2
2
1

1
1
0

červenanie

Potenie

grimasy

priemer

1
1
0

0
0
0

1
2
1

1,66
1,42
0,77

Z kvalitatívneho hľadiska sa pred diagnostikou diagnostikovali ťažké typy symptómy
a tie mali charakter stupňa 2 – ľahký stupeň, ktorý identifikuje už aj laik, stupeň 3 ťažký stupeň a najťažší stupeň - 4. Počas aj po terapii došlo k výraznému eliminovaniu
ťažkých symptómov nadmernej námahy.
Z uvedených výsledkov môžeme tvrdiť, že aplikovaná terapia, t.j. integratívny prístup,
ktorý sa zameriava na eliminovanie symptómov vo všetkých oblastiach, výrazne
ovplyvnil symptómy nadmernej námahy a v niektorých prípadoch nastalo dokonca ich
eliminovanie.
Výsledky v oblasti psychickej tenzie
V tabuľke č.16 sa uvádzajú namerané hodnoty -skóre pre jednotlivé subkategórie
dotazníka získané pred, počas a po terapii.
Tab.č. 16 : Skóre pre jednotlivé komunikačné oblastí pred, počas a po terapii

1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 3.1. 3.2. 4.1. 4.2. 5

Dosiahnuté
6.1. 6.2. 6.3. 7.1. 7.2. skoré

Subjekt
P.D.
PRED TH 5

8

6

7

8

8

9

10

10 9

9

10

10

8

POČAS
TH

6

6

7

7

6

7

6

6

9

6

9

7

8

6

PO TH

3

4

4

3

3

4

3

3

5

3

3

3

3

3

117
96
47

Z danej tabuľky vyplýva, že P. D. skóroval vysoko takmer vo všetkých komunikačných
oblastiach, ale najviac sa jeho vysoká hodnota prejavila v nasledujúcich: 4.2. Verbálna
121

komunikácia v skupine neznámych osôb (10 z max.15), 6.3. Verbálna komunikácia pri
požiadaní autoritatívnej osoby o informáciu/ činnosť (10 z max.15). V poslednej
komunikačnej oblasti - 7.1.Verbálna komunikácia s blízkou osobou v situáciách
s časovým tlakom dosiahol skóre 10 z maximálnej hodnoty 15 .
Pri diagnostickom hodnotení psychickej tenzie v druhej a v diagnostike po terapii sme
zistili, že reakcie klienta sa zlepšili vo všetkých 11 kategóriách. Po terapii sa takmer
vo všetkých kategóriách objavovala najnižšia možná dosiahnuteľná hodnota. Môžeme
konštatovať, že terapia integratívneho modelu výrazne ovplyvnila psychickú tenziu
klienta.
KAZUISTIKA III.
Priezvisko a meno: R.M.
Vek: 7 rokov; 3 mesiace
Použitá terapeutická technika: Behaviorálny prístup
Dátum začatia terapie: september 2013
Anamnéza
R.M. v čase vstupnej diagnostiky mal 7 rokov, 3 mesiace. Pochádza z úplnej 4člennej rodiny s dobrým socio – ekonomickým zázemím a primeraným spôsobom
výchovy. V súčasnosti navštevuje prvý ročník základnej školy. Matka dieťaťa
vyhľadala odbornú starostlivosť po dvojročnej absencii logopedickej terapie.
Matka aj otec majú stredoškolské vzdelanie. Má brata dvojča, ktorý navštevuje rovnakú
základnú školu. Súrodenecký vzťah je dobrý, bez výraznej rivality. Matka dieťaťa
uvádza primeraný monolingválny výchovný štýl a aj primeranú interakciu zo strany
oboch rodičov.
Výskyt

NKS, príp. iných ochorení alebo narušení: U otca sa vyskytla diagnóza

balbuties. Brat v predškolskom veku navštevoval logopedickú ambulanciu pre dysláliu.
U brata v ranom veku bola diagnostikovaná leukémia, jej liečba bola úspešná. Iné
závažnejšie poruchy a mozgové poškodenie klient neuvádza.
Prenatálne obdobie: gravidita prebiehala podľa informácií od matky bez komplikácií.
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Perinatálne obdobie: pôrod prebehol ako sekcia pre nepostupujúci spontánny pôrod, 16
dní po termíne, v 31 roku matky. Plodová voda bola zakalená. Abgar skóre dieťaťa bolo
8/8. Dieťa spontánne dýchalo. V inkubátore bolo 2 hodiny.
Postnatálne obdobie: psychomotorický vývin a vývin reči sa oneskoroval len mierne.
Dieťa sa začalo plaziť v 9 mesiaci a plazenie trvalo 2 mesiace. Na nohy sa začalo stavať
v 11-tom mesiaci. Spontánne začalo chodiť v 14 mesiaci. Prvé slová sa začali objavovať
okolo 13 roku dieťaťa.
Iné vyšetrenia:
ORL vyšetrenie: dieťa absolvovalo v 5. roku, kedy bola diagnostikovaná zväčšená
nosohltanová madľa, 1. stupňa. Následne bola indikovaná adenotómia v celkovej
anestéze.
Neurologické vyšetrenie: bez patológie a nálezu, bez orgánového pozadia zajakavosti,
ale vyšetrenie potvrdilo prítomnosť primitívnych reflexov. Lateralita bola vyhodnotená
ako nevyhranená.
INPP závery: prítomnosť primitívnych reflexov, oslabenie na úrovni vestibulárneho
systému
JIAS závery: nedostatočné sluchové spracovávanie na úrovni preferovania ľavého ucha,
skrížená lateralita
Psychologické vyšetrenie: R.M. ľahko nadväzuje kontakt, je komunikatívny. Sociabilita
je dobrá. Chápavosť, koncentrácia a osvojovanie si poznatkov je nadpriemerné. Pamäť
a lateralitu má nevyhranenú. Duševné alebo zmyslové poruchy nie sú prítomné.
Špecifiká patogenézy:
Matka klienta uvádza výskyt dysfluencie reči približne od piateho roku
s pretrvávaním symptomatiky až dodnes. Bezprostrednú príčinu zajakávania nevedeli
uviesť. Pravdepodobne ide o dedičnú predispozíciu z otcovej strany. Zajakavosť
postupne progredovala, fixovali sa jej príznaky. Medzi prvé príznaky vzniku
dysfluencie, ktoré matka klienta uvádza boli repetície slabík začínajúce na hlásky: K, G,
P, B, M. Rodičia ho upozorňovali na neplynulosť a nútili ho k opakovaniu neplynulých
slov. K zmenám v symptomatike, t.j. zhoršovaniu dochádza u neho pri stupňovaní
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frekvencie výskytu príznakov a pri záťažových a stresových situáciách. Používa
vedomé pomôcky pri prekonávaní rečových zábran, t.j. hľadá synonymá a parafázie
obávaných a pre neho ťažko vysloviteľných slov. Za situácie negatívne pôsobiace
na plynulosť označil situácie týkajúce sa hlavne telefonovania a

komunikáciu

so spolužiakmi.
Nevyhýba sa verbálnej komunikácii, ale uvedomuje si svoj problém s rečou od jeho
vzniku, t.j. od piateho roku života. Svoj problém s fluenciou reči definoval ako stredne
ťažký.
Z príznakov vyskytujúcich sa v oblasti nadmernej námahy si uvedomuje najmä
vegetatívne príznaky.
Doteraz nenavštevoval žiadne logopedické zariadenia a neabsolvoval žiadnu terapiu
zameranú na zajakavosť.
DIAGNOSTICKÉ ÚDAJE
Výsledky v oblasti dysfluencie
V kvalitatívnom hodnotení dysfluencií v spontánnej reči sa pred terapiou zaznamenali
aj u R.M. vo väčšine prípadov ťažké typy dysfluencií: prolongácie (P = 9), repetície
slabík (R1 = 4) a repetície slov (RS = 4), prerušované slová (PRER = 5).V rečovej
produkcii sa zaznamenali aj ľahšie typy dysfluencií. Počet a percentuálne zastúpenie
jednotlivých typov neplynulostí pred terapiou sa prezentujú v tabuľke č. 17
Tab. č. 17: Kvalita neplynulostí pred terapiou (R.M..) vyjadrená percentuálne
Počet
všetkých
dyslfuencií:

P
I
R1
9
2
4
32,1% 7,14% 14,2%

RS
RSZ
4
0
14,2% 0%

OP
1
3,57%

NEK TPA
1
2
3,57% 7,14%
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Jednotlivé kvalitatívne porovnanie diagnostík pred, počas a po terapii sa zaznamenali
do grafu č. 5. Pri porovnávaní vidíme, že už počas aplikovania terapie behaviorálneho
prístupu, ktorý sa zameriava hlavne na odstraňovanie symptómov v oblasti dysfluencie
sa eliminovali z kvalitatívneho hľadiska ťažké typy symptómov a to najmä prolongácie
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PRER
5
17,85%

(pred 9, počas 3, po 1), repetície slabík (pred 4, počas 2, po 1), repetície slov (pred 4,
počas 2, po 1) a prerušované slová (pred 5, počas 1, po 0).

Zmena kvantity dysfluencií je výrazná. Potvrdili to tiež objektívne meradlá, t.j.
percento dysfluencií a index zlepšenia/zhoršenia. V kontrolnom vyšetrení aj vo
vyšetrení po terapii sa zaznamenali percentuálne zlepšenie plynulosti, ktoré sa
uvádzajú v tabuľke č.18.
Tab. č. 18: Percentuálne zlepšenie plynulosti

1.dg
2.dg
3.dg

P
32,1%
10,7%
3,84%

I
7,14%
0%
0%

R1
14,2%
7,14%
3,57%

RS
14,2%
7,14%
3,57%

RSZ
0%
0%
3,57%

OP
3,57%
0%
0%

NEK
3,57%
0%
0%

TPA
7,14%
3,57%
3,57%

PRER
17,85%
3,57%
0%

Kvantifikácia dysfluencií pomocou indexu zlepšenia (IZ) potvrdzuje eliminovanie
dysfluencií počas terapie IZ = 0,32 t.j. zlepšenie. Aj pri porovnaní IZ medzi druhou
a treťou, teda po terapii je IZ = 0,25, t.j. zlepšenie. Hodnoty síce potvrdzujú mierne
zníženie, ale stále spadajú do kolónky „zlepšenie“. Mohlo by sa to vyhodnotiť
a klasifikovať ako stagnácia. V niektorých prípadoch (symptóm RSZ) dokonca
pri hodnotení percentuálneho vyjadrenie sa vidí po terapii mierny nárast počtu
a zároveň percenta dysfluencií.
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Výsledky v oblasti nadmernej námahy
Z kvalitatívneho hľadiska v oblasti nadmernej námahy sa použil, tak ako sa už
spomenuli aj v Kazuistike I. a Kazuistike II. Záznamový hárok nadmernej námahy
v spontánnej reči. U R.M. sme v diagnostike pred terapiou pozorovali nadmernú
námahu najmä v oblasti tváre. Identifikovali sme spazmy = počet 1, rhos = počet 2,
tremor = počet 2, Froschelsov symptóm = počet 1, gestikuláciu = počet 1, dvíhanie pliec
= počet 1, červenanie = počet 1 a grimasy = počet 1

Z grafu č.6 , v ktorom je

zaznamenaná kvalita aj kvantita vyskytujúcich sa symptómov u R.M. pred, počas a po
terapii môžeme vidieť, že v diagnostike pred terapiou sa u R.M. identifikovali skoro
všetky symptómy nadmernej námahy okrem potenia.

Tak ako pri kvalitatívnom hodnotení dysfluencií v spontánnej reči vidíme len mierne
eliminovanie

symptómov

dysfluencie

počas

aplikovania

terapie

vychádzajúc

z behaviorálneho prístupu, aj pri kvantitatívnom hodnotení symptómov nadmernej
námahy sa zaznamenali počas a po aplikovaní tejto terapie sa nezaznamenali až takto
výrazné zníženie ťažkých symptómov nadmernej námahy. Eliminoval sa len rhos.
Ostatné symptómy sa eliminovali len mierne alebo vôbec. V tabuľke č.19 sa uvádzajú
stupne symptómov, ktoré sa objavili v oblasti nadmernej námahy. Do tabuľky č. 19 sa
zaznamenala aj priemernú hodnotu stupňov pred, počas a po terapii.
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Tab. č.19: Priemerná hodnota stupňov nadmernej námahy

1.dg
2.dg
3.dg

spaz
my
4
2
2

rhos

tremor

2
1
0

3
2
3

Frosch
sympt.
1
0
1

gestik.

dvíh.
pliec
2
1
2

2
1
2

červenanie

potenie

grimasy

priemer

2
0
1

1
1
1

1
1
1

2
1
1,62

Priemerná hodnota vyskytujúcich sa stupňov pred terapiou bola 2, počas terapie 1 a
po terapii sa priemer vyskytujúceho stupňa oproti diagnostike počas aplikovania terapie
dokonca zvýšil na 1,62.
Z uvedených výsledkov sa môže tvrdiť, že aplikovaná terapia, t.j. behaviorálny prístup,
ktorý sa väčšinou zameriava na oblasť dysfluencie ovplyvnil symptómy nadmernej
námahy, ale len čiastočne.
Výsledky v oblasti psychickej tenzie
V tabuľke č. 20 sa uvádzajú namerané hodnoty -skóre pre jednotlivé subkategórie
dotazníka získané pred, počas a po terapii.
Tab.č. 20: Skóre pre jednotlivé komunikačné oblastí pred, počas a po terapii
Dosiahnuté
1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 3.1. 3.2. 4.1. 4.2. 5 6.1. 6.2. 6.3. 7.1. 7.2. skóre
Subjekt
R.M.
PRED
TH

107
5

5

7

10

5

9

9

9

8 7

10

10

10

12

POČAS
TH
4

4

7

8

5

8

9

9

8 6

9

8

10

10

PO TH

5

7

8

5

8

8

8

8 6

9

8

9

9

5

105
103

U R.M. vidíme vysoké skórovanie takmer vo všetkých komunikačných oblastiach,
ale najviac sa skóre (12 z maximálnej hodnoty 15) prejavilo v komunikačnej oblasti:
7.2. Verbálna komunikácia s neznámou osobou v situáciách s časovým tlakom.
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Porovnaním dosiahnutého skóre pre jednotlivé komunikačné oblasti u R.M.
u ktorého sa aplikoval behaviorálny prístup vidíme, že pred aj po terapii je skóre
približne na rovnakej úrovni, pod hodnotou 10. Vysoké skóre v jednotlivých
komunikačných oblastiach u R.M. sa aplikovaním terapie behaviorálnej terapie znížilo
len mierne a aj po terapii je skóre vysoké.
KAZUISTIKA IV.
Priezvisko a meno: S.M.
Vek: 7 rokov; 4 mesiace
Použitá terapeutická technika: Behaviorálny prístup
Dátum začatia terapie: október 2013
Anamnéza
S.M. v čase vstupnej diagnostiky mal 7 rokov a 4 mesiace. Pochádza z úplnej 3člennej rodiny s dobrým socio-ekonomickým zázemím. Má mladšiu sestru. Navštevuje
prvý ročník základnej školy.
Otec v súčasnosti a pracuje ako strojník. Má ukončené stredoškolské vzdelanie. Matka
dieťaťa je ekonómka. Mladšia sestra navštevuje materskú školu. Matka uvádza
primeraný výchovný štýl v monolingválnej rodine.
Výskyt NKS, príp. iných ochorení alebo narušení: Otec dieťaťa má zrýchlené tempo
reči, susp. Tumultus sermonis. Iné závažnejšie poruchy a poškodenia v rodine neboli
zistené.
Prenatálne obdobie: gravidita prebiehala podľa informácií od matky bez komplikácií.
Perinatálne obdobie: pôrod prebehol spontánne, bez komplikácií v termíne, v 28 roku
veku matky. Abgar skóre dieťaťa bolo 9/10. Dieťa spontánne dýchalo. V inkubátore
nebolo.
Postnatálne obdobie: psychomotorický vývin a vývin reči prebiehal u dieťaťa v norme.
Loziť začalo v 8-mom mesiaci. Podľa názoru matky, po očkovaní, v 12-tom mesiaci
nastal regres vo vývine. Dieťa sa začalo chodiť v 16-tom mesiaci. Od 12 mesiaca veku
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sa vývin reči akoby spomalil, začal sa oneskorovať a dvojslovné vety začal tvoriť až 36
mesiaci.
Iné vyšetrenia:
ORL vyšetrenie: dieťa absolvovalo v 4. roku, kedy bola diagnostikovaná zväčšená
nosohltanová madľa, 3+. stupňa. Následne bola indikovaná adenotómia v celkovej
anestéze.
Neurologické vyšetrenie: bez patológie a nálezu, bez orgánového pozadia zajakavosti.
Potvrdená prítomnosť primitívnych reflexov a nevyhranenej laterality.
INPP závery: prítomnosť primitívnych reflexov a nevyhranená lateralita
JIAS závery: nevyhranená lateralita počúvania, preferovanie ľavého ucha
Psychologické vyšetrenie: kontakt nadväzuje ťažšie kvôli pretrvávajúcej zajakavosti. Je
pedantný a úzkostlivý. Objavujú sa u neho pocity neistoty s anxióznymi črtami.
Duševné alebo zmyslové poruchy nie sú prítomné. Pamäť a lateralitu má nevyhranenú.
Špecifiká patogenézy:
U klienta sa prvé príznaky zajakávania objavili pred tretím rokom jeho života.
Presnú príčinu vzniku S.M. rodičia nevedeli určiť. Vývin reči v tom čase ešte nebol
ukončený. Matka s ním v tom čase navštívila logopéda. Symptómy zajakavosti ustúpili.
Po narodení sestry, pred 2 rokmi sa zajakavosť u klienta rozvinula s ťažkými
symptómami vo všetkých troch oblastiach. Ako prvé symptómy uvádza repetície slov.
Odvtedy zajakavosť postupne progredovala. Pridružovali sa prolongácie a spazmy.
Reakciou ako matka S.M. hovorí, bol hnev a frustrácia, ktorá sa stupňovala
pre výsmech detí. Spôsobovalo to fixáciu príznakov. Rodičia ho nenútil k opakovaniu
ani neupozorňoval na neplynulosť. Zmeny v symptomatike sa objavujú so zvýšenými
stresovými situáciami a pri stupňovaní frekvencie výskytu príznakov.
Používa vedomé pomôcky pri prekonávaní rečových zábran, t.j. hľadá synonymá
a parafázie obávaných a pre neho ťažko vysloviteľných slov.
V dotazníku psychickej tenzie označil za pozitívne pôsobiace situácie hovorenie
s matkou. Za negatívnu situáciu považuje rozprávanie s kamarátmi, a pri nakupovaní
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v obchode. Je citlivý na svoju zajakavosť. U S.M. možno pozorovať mierne vyhýbanie
sa verbálnej komunikácii. Uvedomuje si svoj problém s rečou od piateho roku. Svoj
problém s fluenciou reči definuje ako stredne ťažký.
Z príznakov vyskytujúcich sa v oblasti nadmernej námahy si uvedomuje narušené
koverbálne správanie, neobyčajné pohyby tela a iregulárne zrýchlenie tempa reči .
V predškolskom sa u neho aplikovala terapia podľa Seemana, psychoterapia
a medikamentózna liečba. Jeden krát do mesiaca navštevoval logopedickú ambulanciu.
V piatom veku začal odmietať terapiu a terapia bola ukončená. Navštevovali len
homeopata, kde mu bola indikovaná liečba homeopatikami. So stupňujúcimi sa
príznakmi najmä v poslednom období sa rodičia dieťaťa rozhodli vyhľadať odbornú
pomoc.
DIAGNOSTICKÉ ÚDAJE
V kvalitatívnom hodnotení dysfluencií v spontánnej reči sa pred terapiou zaznamenali
aj u S.M. vo väčšine prípadov ťažké typy dysfluencií: prolongácie (P = 8), repetície
slabík (R1 = 3) a repetície slov (RS = 4), prerušované slová (PRER = 4).V rečovej
produkcii sme zaznamenali aj ľahšie typy dysfluencií. Počet a percentuálne zastúpenie
jednotlivých typov neplynulostí pred terapiou sa prezentujú v tabuľke č. 21.
Tab. č.21 : Kvalita neplynulostí pred terapiou (S.M..) vyjadrená percentuálne
Počet
všetkých
dyslfuencií:

P
8
32%

I
1
4%

R1
3
12%

RS
4
16%

RSZ
2
8%

OP
2
8%

NEK
0
0%

TPA
1
4%

28

Jednotlivé kvalitatívne porovnanie diagnostík pred, počas a po terapii sa zaznamenali
do grafu č. 7. Pri porovnávaní vidíme, že už počas aplikovania terapie behaviorálneho
prístupu, ktorý sa zameriava hlavne na odstraňovanie symptómov v oblasti dysfluencie
sa eliminovali z kvalitatívneho hľadiska ťažké typy symptómov a to najmä prolongácie
(pred 8, počas 2, po 2), repetície slabík (pred 3, počas 2, po 1), repetície slov
(pred 4, počas 0, po 1) a prerušované slová (pred 4, počas 2, po 0).
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PRER
4
12%

Zmena kvantity dysfluencií je výrazná. Potvrdili to tiež objektívne meradlá, t.j.
percento dysfluencií a index zlepšenia/zhoršenia.
V kontrolnom vyšetrení aj vo vyšetrení po terapii sa zaznamenali percentuálne
zlepšenie plynulosti, ktoré sa uvádzajú v tabuľke č. 22.
Tab. č. 22: Percentuálne zlepšenie plynulosti

1.dg
2.dg
3.dg

P
32%
8%
8%

I
4%
4%
0%

R1
12%
8%
4%

RS
16%
0%
4%

RSZ
8%
0%
4%

OP
8%
0%
0%

NEK
0%
0%
0%

TPA
4%
4%
4%

PRER
12%
8%
0%

Kvantifikácia dysfluencií pomocou indexu zlepšenie (IZ) potvrdzuje eliminovanie
dysfluencií počas terapie IZ = 0,32 t.j. zlepšenie. Aj pri porovnaní IZ medzi druhou
a treťou, teda po terapii je IZ = 0,24, t.j. zlepšenie. Hodnoty síce potvrdzujú mierne
zníženie, ale stále spadajú do kolónky „zlepšenie“. Tiež, tak ako pri R.M. by sa to môžu
klasifikovať ako stagnácia. V niektorých prípadoch (symptóm RS, RSZ) dokonca pri
hodnotení percentuálneho vyjadrenie vidíme po terapii mierny nárast počtu a zároveň
percenta dysfluencií.
Výsledky v oblasti nadmernej námahy
Z kvalitatívneho hľadiska v oblasti nadmernej námahy sa použil, tak ako sa už
spomenul aj v Kazuistike I., Kazuistike II a Kazuistike III. Záznamový hárok nadmernej
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námahy v spontánnej reči. U S.M. sa v diagnostike pred terapiou pozorovali nadmernú
námahu najmä v oblasti tváre. Identifikovali sa všetky symptómy okrem potenia v počte
1 a počte 2 – rhos a tremor. Symptóm „potenie“ sa pred terapiou nevyskytoval. Z grafu
č. 8, v ktorom je zaznamenaná kvalita aj kvantita vyskytujúcich sa symptómov u S.M.
pred, počas a po terapii môžeme vidieť, že v diagnostike pred terapiou sa u R.M.
identifikovali skoro všetky symptómy nadmernej námahy okrem „potenia“.

Tak ako pri kvalitatívnom hodnotení dysfluencií v spontánnej reči vidíme len mierne
eliminovanie

symptómov

dysfluencie

počas

aplikovania

terapie

vychádzajúc

z behaviorálneho prístupu, aj pri kvantitatívnom hodnotení symptómov nadmernej
námahy sa zaznamenali počas a po aplikovaní tejto terapie sa nezaznamenalo až také
výrazné zníženie ťažkých symptómov nadmernej námahy. V niektorých prípadoch
vidíme dokonca mierny nárast. Eliminovali sa len spazmy, mierne rhos, tremor,
dvíhanie pliec. V symptóme potenie nastalo po terapii mierne zvýšenie o 1.
V tabuľke č. 23 sa uvádzajú stupne symptómov, ktoré sa objavili v oblasti nadmernej
námahy. Do tabuľky sa zaznamenali aj priemerná hodnotu stupňov pred, počas
a po terapii.
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Tab. č. 23: Priemerná hodnota stupňov nadmernej námahy
spaz
my
2
0
0

1.dg
2.dg
3.dg

Rhos

tremor

4
2
3

3
2
1

Frosch
sympt.
3
1
2

gestik.

dvíh.
pliec
1
1
1

2
1
2

červenanie

potenie

grimasy

priemer

1
1
0

1
0
1

1
2
1

2
1,11
1,22

Priemerná hodnota vyskytujúcich sa stupňov pred terapiou bola 2, počas terapie , 11
a po terapii sa priemer vyskytujúceho stupňa oproti diagnostike počas aplikovania
terapie dokonca zvýšil na 1,22.
Z uvedených výsledkov sa môže tvrdiť, že aplikovaná terapia, t.j. behaviorálny
prístup, ktorý sa väčšinou zameriava na oblasť dysfluencie ovplyvnil symptómy
nadmernej námahy, ale len čiastočne.
Výsledky v oblasti psychickej tenzie
V tabuľke č.24 sa uvádzajú namerané hodnoty -skóre pre jednotlivé subkategórie
dotazníka získané pred, počas a po terapii.
Tab. č. 24: Skóre pre jednotlivé komunikačné oblastí pred, počas a po terapii

1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 3.1. 3.2. 4.1. 4.2. 5

Dosiahnut
6.1. 6.2. 6.3. 7.1. 7.2. é skóre

Subjekt
S.M.
PRED TH

7

6

7

8

7

6

9

8

10 7

8

6

7

11

POČAS
TH

7

5

5

8

6

6

7

8

9

6

6

6

7

9

PO TH

6

5

5

8

7

6

6

8

8

6

6

6

6

9

107
95
92

U S.M. vidíme vysoké skórovanie takmer vo všetkých komunikačných oblastiach,
ale najviac sa skóre (11 z maximálnej hodnoty 15) prejavilo v komunikačnej oblasti:
7.2. Verbálna komunikácia s neznámou osobou v situáciách s časovým tlakom. S.M. sa
aplikovaním terapie vychádzajúcej z behaviorálneho prístupu znížilo len mierne
a aj po terapii je vysoké.
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Kvantitatívne hodnotenie a porovnanie výsledkov v skupinách
Pre skúmanie vplyvu aplikovanej techniky Integratívneho modelu a Behaviorálneho
prístupu na zmenu symptómov v jednotlivých oblastiach sa pri kvantitatívnom
hodnotení porovnávali jednotlivé skupiny, t.j. jedna skupina balbutikov (pracovný
názov IT), u ktorých bola aplikovaná technika integratívneho modelu a skupina dvoch
balbutikov (pracovný názov BT), u ktorých bola aplikovaná technika z behaviorálneho
prístupu.
Kvantitatívne porovnanie výsledkov v oblasti dysfluencie
Oblasť dysfluencie sa kvantitatívne vyhodnotila u každého balbutika jednotlivo
pomocou percentuálneho vyjadrenia dysfluencií pred, počas a po terapii. Hodnoty sa
získali zo 100- slovného rečového prehovoru spontánnej reči. Výsledky sa zaznamenali
do grafu č. 9.

Pri porovnaní výskytu symptómov dysfluencií v percentách u všetkých balbutikov
pred, počas a po terapii vidíme rozdiely. Približne rovnaký pokles vyskytujúcich
symptómov v oblasti dysfluencie aplikovaním oboch prístupov vidíme u všetkých
balbutikov. U balbutikov, ktorí boli zaradení do skupiny integratívneho modelu vidíme
výrazný pokles výskytu dysfluencií. Môže sa konštatovať, že terapiou integratívneho
modelu, t.j. aplikovaním fonograforytmiky sa výrazne eliminovali symptómy
dysfluencie.
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U balbutikov, ktorí boli zaradení do behaviorálnej skupiny tiež vidíme výrazný pokles
symptómov dysfluencií. Z tohto pohľadu sa môže tiež tvrdiť, že behaviorálna terapia
ovplyvnila symptómy dysfluencie a nastal ich pokles.
Pre zhodnotenie vhodnosti aplikácie terapií sa uvádza aj index zlepšenia / zhoršenia
spontánnej reči počas a po terapii u všetkých štyroch balbutikov, resp. u balbutikov
zaradených do skupiny integratívneho modelu a balbutikov zaradených do skupiny
behaviorálnej terapie. Index zlepšenia/ zhoršenia je zvyčajne desatinné číslo, ktoré je
pri zlepšení reči balbutika menšie ako číslo 1 (index zlepšenia). Pri stagnácii, t.j.
pretrvávaní rovnakého stavu symptómov v oblasti dysfluencie dostaneme číslo 1
a pri zhoršení je výsledkom desatinné číslo väčšie ako je číslo 1 (index zhoršenia).

Na grafe č.10 vidíme hodnotu nižšiu ako číslo 1 u obidvoch skupinách. Pri
aplikovaní terapie integratívneho modelu nastala o niečo výraznejšia zmena ako pri
aplikovaní behaviorálnej terapie. V skupine IT po terapii nastalo zlepšenie 0,09 a 0,07,
t.j. markantné zlepšenie. U balbutikov zaradených do BT skupiny vidíme IZ po terapii
0,25 a 0,24, t.j. zlepšenie.
Z výsledkov by sa mohlo usúdiť, že IT a BT redukovali počet dysfluencií
percentuálne podobne. Prudší pokles symptomatiky v oblasti dysfluencií a stabilitu
stavu dosiahnutého v intervencii v oboch skupinách by bolo potrebné overiť na väčšej
vzorke balbutikov.
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Vzhľadom na málo početnú výskumnú vzorku sa nemôže hovoriť o jednoznačných
výsledkoch, ale môže sa domnievať, že výsledky naznačujú možný trend pozitívneho
pôsobenia terapie integratívneho modelu (IT) a behaviorálnej terapie (BT).
Diagnostické výsledky pred, počas a po terapii pre vyhodnotenie oblasti dysfluencie
sa získali aj pomocou Balbutiogramu. Jednotlivé úlohy Balbutiogramu nemajú až takú
výraznú výpovednú hodnotu ako úloha Čítania a z toho dôvodu sa vyhodnotila len
úloha Čítanie. Na druhej strane je dôležité získať prehľad o symptomatike v oblasti
dysfluencie v čo najrozličnejších komunikačných situáciách - úlohách, pretože ak sa
ukáže, že balbutik má problém pri tzv. ľahších úlohách (napríklad šepkanie, spev) bude
prognóza pravdepodobne horšia (Lechta, 2005). Uvádzajú sa preto aj percentuálne
hodnoty, ktoré balbutici v týchto úlohách získali. Interpretujú sa v tabuľkách č.25 -30.
Tab.č.25: Úloha – Šepot
Percento
dysfluencií

P.J.

P.D.

R.M.

S.M..

v úlohe Šepot

– IT

– IT

– BT

– BT

Pred

5%

3%

5%

3%

Počas

1%

1%

2%

1%

Po

0%

0%

0%

0%

Tab.č.26: Úloha – Simultánna reč
Percento
dysfluencií
v úlohe

P.J.

P.J.

R.M.

S.M.

Simultánna reč

– IT

– IT

– BT

– BT

Pred

8,32%

7,41%

7,55%

7,96%

Počas

6,41%

5,85%

5,41%

6,41%
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Po

2,55%

2,35%

3,41%

2,22%

dysfluencií

P.J.

P.D.

R.M.

S.M.

v úlohe Spev

– IT

– IT

– BT

– BT

Pred

4,26%

3,25%

3,50%

3,25%

Počas

6,26%

6,25%

6,25%

6,25%

Po

0%

0%

0%

0%

Tab. č. 27: Úloha – Spev
Percento

Tab. č. 28: Úloha – Automatizmy
Percento
dysfluencií
v úlohe

P.J.

P.D.

R.M.

S.M.

Automatizmy

– IT

– IT

– BT

– BT

Pred

7,09%

6,09%

6,06%

6,18%

Počas

6,06%

6,06%

6,06%

6,06%

Po

0%

0%

2,03%

0%

Tab.č.29: Úloha – Opakovanie viet
Percento
dysfluencií
v úlohe

P.J.

P.D.

R.M.

S.M.

Opakovanie viet

– IT

– IT

– BT

– BT
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Pred

12,25%

11,25%

10%

10,00%

Počas

6,25%

7,50%

8,75%

13,75%

Po

1,25%

0%

2,255%

2,25%

Tab.č.30: Úloha – Doplňovanie viet
Percento
dysfluencií
v úlohe

P.J.

P.D.

R.M.

S.M.

Doplňovanie viet

– IT

– IT

– BT

– BT

Pred

8,85%

8,75%

7,80%

8,57%

Počas

4,28%

4,28%

2,57%

2,85%

Po

0%

2,25%

2,25%

2,25%

Z výsledkov uvedených v tabuľkách sa môže tvrdiť, že pokles výskytu dysfluencií sa
objavil u obidvoch skupinách. V niektorých prípadoch nastalo dokonca eliminovanie
dysfluencií.
Čítanie v Balbutiograme má podľa dobrú výpovednú diagnostickú hodnotu. Z toho
dôvodu sa v tejto úlohe porovnávalo nielen percento výskytu dysfluencií, ale aj index
zlepšenia/zhoršenia.
Kvantitatívne

percentuálne

porovnávanie

symptómov

v oblasti

dysfluencie

získaných z úlohy Čítania v diagnostike pred, počas a po terapii sa zaznamenalo
osobitne do grafu č.11.
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Pri hodnotení zmeny percenta výskytu dysfluencií sa môže konštatovať, že IT a BT
terapia

redukovala

počet

dysfluencií

percentuálne

podobne.

Prudší

pokles

symptomatiky v oblasti neplynulostí v oboch skupinách by bolo potrebné overiť
na väčšej vzorke balbutikov.
V úlohe Čítanie sa porovnával aj index zhoršenia/zlepšenia. Z grafu č.12 môžeme
vidieť, že v tejto úlohe nastalo po terapii mierne zlepšenie u všetkých balbutikov.
V skupine IT IZ má hodnoty po terapii 0,55 a 0,66 t.j. čiastočné zlepšenie. V skupine
BT majú hodnoty IZ po terapii 0,2 a 0,5 t.j. zlepšenie a čiastočné zlepšenie. Pri
porovnávaní oboch skupín sa môže tvrdiť, že v oboch skupinách je index zlepšenia
približne na rovnakej úrovni po aplikovaní oboch terapií.

Percentuálneho vyhodnotenia zobrazené v tabuľkách poukazuje na znižovanie
výskytu dysfluencií v každej skupine približne na rovnakej úrovni. V oboch skupinách
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došlo k redukcii, až k eliminácií neplynulostí. Vzhľadom na malú vzorke aká bola
k dispozícií, sa nemôžu závery definovať jednoznačne. Výsledky (percentuálne a index
zlepšenia) aj napriek tejto skutočnosti zobrazujú zlepšenie symptomatiky dysfluencie.
Z výsledkov sa môže konštatovať, že ak sa pri porovnávaní výsledkov berie
do úvahy hlavne technika, ktorá bola aplikovaná môže sa z grafov usúdiť, že obe
aplikované terapeutické techniky Integratívny model aj Behaviorálny prístup
eliminovali symptómy v oblasti dysfluencie v približne rovnakej miere u každého
zo štyroch balbutikov.
Kvantitatívne porovnanie výsledkov v oblasti nadmernej námahy
Pri kvantitatívnom hodnotení oblasti nadmernej námahy sa použil Záznamový hárok
nadmernej námahy. Porovnávali sa priemerne sa vyskytujúci stupeň symptómov
nadmernej námahy v spontánnej reči u všetkých balbutikov.

Graf č.13 nám ukazuje, že priemerný stupeň vyskytujúcich sa symptómov v oblasti
nadmernej námahy v spontánnej reči je pred terapiou približne rovnaký u všetkých
štyroch balbutikov. V skupine IT vidíme počas terapie výrazný pokles priemerného
stupňa symptómov na 1 a 1, 42. Po terapii sa v skupine IT vyskytoval priemerný stupeň
0,7, čo predpokladá, že terapia integratívneho modelu výrazné ovplyvnila kvalitu
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symptómov a ich následné eliminovanie. V skupine BT sa počas terapie vyskytuje
priemerný stupeň symptómov 1 a 1,11. Po terapii nastalo u oboch balbutikov zvýšenie
tohto priemerného stupňa na 1, 62 a 1,22. Z týchto faktov sa môžu vyvodiť závery, že
integratívna terapia výrazne ovplyvnila symptomatiku nadmernej námahy. Na druhej
strane pri aplikovaní behaviorálnej terapie nastalo mierne zvýšenie priemerného stupňa.
V ďalšom grafe č.14 uvádzame percentuálne vyjadrenie symptómov v oblasti
nadmernej námahy pred, počas a po terapii v spontánnej reči.

Z tabuľky pozorujeme, že v skupine IT pred terapiou bolo percentuálne zastúpenie
symptómov nadmernej námahy 2 a 1,11. Rovnaké percentuálne zastúpenie symptómov
majú aj balbutici v skupine BT. Počas aplikovania terapie integratívneho modelu
v skupine IT vidíme výrazný pokles výskytu symptómov a po terapii dokonca
percentuálne zastúpenie 0,66 a 0,4.
V skupine BT vidíme počas a aj po terapii mierne alebo žiadne zníženie symptómov
nadmernej námahy.
Vychádzajúc z týchto výsledkov sa môže tvrdiť, že terapia IT výrazné ovplyvnila
symptómy nadmernej námahy z hľadiska kvality aj kvantity. V druhej skupine sa
aj po aplikovaní terapie behaviorálneho prístupu, ktorý sa zameriava hlavne na oblasť
dysfluencie vidíme mierne alebo žiadne ovplyvnenie symptómov nadmernej námahy.
Samozrejme, je dôležité konštatovať, že vzhľadom na malú prieskumnú vzorku v oboch
skupinách by bolo potrebné overiť dané výsledky na väčšej vzorke balbutikov.
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Kvantitatívne porovnanie výsledkov v oblasti psychickej tenzie
Pri kvantitatívnom porovnávaní symptómov psychickej tenzie sa výsledky získali
zo záznamového hárku Dotazníka situačnej psychickej tenzie pre fixovanú zajakavosť
pred, počas a po terapii. Výsledky sa interpretujú v grafe č. 15. Porovnáva sa v ňom
celkové dosiahnuté skóre. Najvyššia možná dosiahnutá hodnota je 225 bodov. Čím je
celkové skóre vyššie, tým väčšie problémy má balbutik s komunikáciou vcelku.
Graf č 15.: Celkové dosiahnuté skóre v Dotazníku situačnej psychickej tenzie
pre fixovanú zajakavosť pred, počas a po terapii
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Na grafe vidíme približne rovnaké skóre pred terapiou všetkých balbutikov. Skóre sa
pohybuje v rozmedzí od 104 – 117 bodov, čo predikuje stredne ťažké symptómy
v oblasti psychickej tenzie. Počas aplikovania terapie IT sa u balbutika P.J. výrazné
znížilo skóre, ktoré potom malo len mierne klesajúcu tendenciu. U P.D. pred terapiou
skóre kleslo len mierne, t.j. zo 117 bodov na 96, ale po terapii vidíme výrazné zníženie
skóre na 47. U balbutikov, ktorí bolo zaradení do skupiny BT sa skóre znížilo len
minimálne, t.j. zo 107 na 103 a zo 107 na 92. U týchto balbutikov aj po terapii sa
objavuje dosť vysoké skóre
Kvantitatívne sa porovnávali aj výsledky získané zo stoslovného rečového prehovoru
spontánnej reči. V grafe č. 16 sa zaznamenal počet symptómov v oblasti psychickej
tenzie pred, počas a po terapii u všetkých balbutikov.
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Graf ukazuje klesajúcu tendenciu výskytu symptómov v oblasti psychickej tenzie len
u balbutikov zaradených do skupiny IT. Po aplikovaní terapiu BT sa u balbutikov
zaznamenal len minimálny pokles symptómov
Na základe zistených a uvedených výsledkov z oblasti psychickej tenzie sa môže
konštatovať, že balbutici z oboch skupín majú približne rovnaký počet vyskytujúcich
sa symptómov. Aplikovaním terapie IT sa symptómy v tejto oblasti výrazne
eliminovali. Aplikovaním terapie BT u dvoch balbutikov nastala žiadna alebo len
nepatrná zmena.
Porovnaním výsledkov získaných pred terapiou u každého balbutika sa môže vyvodiť
záver, že u všetkých štyroch balbutikov sa približne v rovnakej miere vyskytovali
všetky symptómy zo všetkých troch oblasti.
Na základe porovnania symptomatiky v každej oblasti pred, počas a po terapii sa
môžu uviesť zistenia, že aplikovaním terapie IT sa výrazné eliminovali všetky
symptómy, t.j. symptómy z oblasti dysfluencie, nadmernej námahy a psychickej tenzie.
Terapia BT výrazne zlepšila u balbutikov najmä oblasť dysfluencie. Oblasť nadmernej
námahy a psychickej tenzie pred, počas a po terapii nevykazuje výrazne zmeny
a rozdiel je nepatrný.
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7 ZÁVERY VÝSKUMNÉHO ŠETRENIA A DOPORUČENIE PRE
ŠPECIÁLNO – PEDAGOGICKÚ PRAX
7.1 Závery z výskumného šetrenia
Hlavným cieľom práce bolo zostaviť model integratívnej terapie, ktorý by bol
vhodný pre všetky typy zajakavosti a mali by v ňom zastúpenie viaceré terapeutické
techniky v ich vzájomnom prepojení, nielen z oblasti zajakavosti, t.j. techniky
ovplyvňujúce symptómy v oblasti dysfluencie, nadmernej námahy a psychickej tenzie,
ale aj techniky, ktoré ovplyvňujú a stimulujú nervovú sústavu, resp. podporujú
koordináciu mozgových hemisfér, prepojenie nervových spojení v corpus callosum,
stimulujú temporálne laloky, sluchové spracovávanie, zrakové spracovávanie, atď .
Dôležitou požiadavkou práce bolo dodržať zásadu komplexného prístupu,
s rešpektovaním individuality balbutika a vychádzajúc z etiopatogenézy všetkých
symptómov. Táto práca je pokusom o prepojenie, odbornej verejnosti známeho
terapeutického prístupu - tvarovanie plynulosti reči (Fluency Shaping Therapy), kde
bola použitá klasická Fonograforytmická technika (Lechta, 2004 a) so známou INPP
metódou /názov je vytvorený podľa inštiútu, kde vznikla – Inštitút pre
neurofyziologickú psychológiu/ a metódou JIAS / Johansenová individuálna auditívna
stimulácia/ pod vedením certifikovaného terapeuta.
Vedľajším cieľom práce bola aj snaha overiť efektivitu aplikácie integratívneho
modelu a tradičného behaviorálnaho prístupu, zmeriavajúceho sa len na oblasť
dysfluencie a oblasť nadmernej námahy.
Efektivita integratívneho modelu sa v práci nehodnotí, pretože výskumná vzorka je
malá a aj pre zložitosť symptomatiky práca nemohla ísť do hĺbky hypotéz. Malý rozsah
súboru neumožnil vyhodnotenie výsledkov pomocou štandardných štatistických testov,
ale použili sa metódy popisnej štatistiky s grafickým znázornením výsledkov.
Respondenti mužského pohlavia vo veku sedem rokov boli vyhľadaní v ambulancii
klinickej logopédie v Bratislave. Urobila sa vstupná diagnostika, pri zachovaní
rovnakých podmienok (aj neskôr) a na základe prevahy symptómov sa vybrali štyria
balbutici s fixovanou zajakavosťou. Podmienkou u všetkých štyroch balbutikov boli
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vyskytujúce sa symptómy približne v rovnakej miere vo všetkých troch oblastiach a aj
v oblastiach neuromotorického systému a sluchového spracovávania.
Pred zahájením terapie sa u všetkých štyroch vybraných balbutikov urobila
diagnostika – pred terapiou. Respondenti boli tiež odoslaní na ORL vyšetrenie pre
adenoidné vegetácie, neurologické vyšetrenie na neuromotorickú zrelosť a sluchové
spracovávanie a pre vylúčenie orgánového pozadia zajakavosti. Po zhodnotení výskytu
symptómov sa Integratívny model aplikoval u dvoch klientov: P.J. a P.D.
Behaviorálny prístup ovplyvňuje najmä oblasti dysfluencie a nadmernú námahu. Jeho
predstavitelia tvrdia, že ak sa odstránia ako prvotné dysfluencie aj ostatné symptómy
z iných oblastí, budú mať klesajúcu tendenciu. Behaviorálny prístup bol aplikovaný
u dvoch balbutikov: R.M. a S.M.
Časový plán terapie, rozvrhnutý do dvadsiatich štyroch mesiacov, pri dodržaní
pravidelných stretnutí (každý pracovný deň v týždni po 60 minút) a zachovaní
rovnakých podmienok, sa podarilo dodržať u všetkých balbutikov. V prípade, ak sa
respondent nemohol dostaviť na terapiu, terapia prebiehala prostredníctvom online
prenosu. Terapia INPP metódou a JIAS metódou sa realizovala pod vedením
certifikovaného terapeuta tiež každý pracovný deň.
V priebehu a po skončení terapie sa diagnostika vo všetkých sledovaných oblastiach
zopakovala. Podmienky diagnostiky boli rovnaké a klienti boli posudzovaní rovnako.
Ako diagnostický materiál sa použil: Balbutiogram, Záznamový hárok nadmernej
námahy a Dotazník situačnej psychickej tenzie pre fixovanú zajakavosť – CASS.
Certifikovaný terapeut v INPP metóde a metóde JIAS použil svoje vlastné metódy
diagnostikovania. Cieľom práce nebolo hodnotiť vplyv INPP a JIAS terapie na zmenu
jednotlivých symptómov v oblasti nezrelého neuromotorického systému a sluchového
spracovávania. Výsledky v týchto oblastí mal k dispozícií certifikovaný terapeut.
Analýza výsledkov sa uskutočnila pomocou kazuistík a orientačného porovnania
výsledkov terapií vo výskumných skupinách Integratívneho modelu a Behaviorálneho
prístupu.
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V diagnostických metodikách sa použili meradlá na hodnotenie dysfluencie
(kvalitatívne a kvantitatívne), kde a vychádzalo zo 100 – slovnej rečovej vzorky
a Balbutiogramu. Záznamový hárok symptómov nadmernej námahy a 100 – slovná
rečová vzorka bola použitá pri hodnotení oblasti nadmernej námahy. Dotazník situačnej
psychickej tenzie sa využil na diagnostiku prejavov v oblasti psychickej tenzie (Lechta,
2007).
Prieskumnú vzorku tvoril malý počet respondentov. Väčším počtom balbutikov
zaradených do výskumu by mali výsledky vyššiu validitu. Vzhľadom na časové,
materiálne podmienky a kritériá výberu respondentov, nebolo možné naplniť túto
predstavu.
Na základe výsledkov vstupného vyšetrenia spontánnej reči, diagnostiky v oblasti
dysfluencie, možno konštatovať, že u všetkých balbutikov sa z kvalitatívneho hľadiska
vyskytovali ťažké typy dysfluencií, a to najmä prolongácie, repetície slabík a repetície
slov. Z kvantitatívneho hľadiska sa najviac vyskytovali prolongácie a repetície slov.
Obidva terapeutické prístupy (IT a BT) zlepšili fluenciu až eliminovali dysfluenciu
v reči všetkých respondentov v jednotlivých skupinách. V diagnostike po terapii
v spontánnej reči sa výskyt ťažkých typov dysfluencií najviac zredukoval u P.J a P.D.
aplikovaním integratívneho modelu. U ostatných dvoch balbutikov po skončení terapie
došlo tiež k výraznému zníženiu počtu prolongácií, repetícií slabík a slov.
Oba prístupy pôsobili na redukciu kvantity dysfluencie postupne a periodicky.
Kvantitatívne porovnávanie symptómov dysfluencie v percentách v spontánnej reči
preukázalo, že získaná hodnota pred terapiou je približne rovnaká.

Pri porovnaní

výskytu symptómov dysfluencií v percentách u všetkých balbutikov po terapii však
vidíme rozdiely. Najväčší percentuálny rozdiel je u P.J. a P.D. Pravdepodobne to bolo
spôsobené charakterom metodiky Lechtovej terapie, t.j. fonograforytmiky, ktorá
poskytuje balbutikovi stratégie plynulého hovorenia a navodzuje plynulosť reči.
Pre posúdenie vhodnosti aplikácie terapií bol použitý index zlepšenia / zhoršenia
spontánnej reči počas a po terapii u všetkých štyroch balbutikov, resp. u balbutikov
zaradených do skupiny integratívneho modelu a balbutikov zaradených do skupiny
behaviorálnej terapie. Index zlepšenia/ zhoršenia je zvyčajne desatinné číslo, ktoré je
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pri zlepšení reči balbutika menšie ako číslo 1 (index zlepšenia). Pri stagnácii, t.j.
pretrvávaní rovnakého stavu symptómov v oblasti dysfluencie dostaneme číslo 1
a pri zhoršení je výsledkom desatinné číslo väčšie ako je číslo 1 (index zhoršenia).
Index zlepšenia je u všetkých balbutikov nižší ako číslo 1. Pri aplikovaní terapie
integratívneho modelu nastala o niečo výraznejšia zmena ako pri aplikovaní
behaviorálnej terapie. V skupine IT po terapii nastalo zlepšenie 0,09 a 0,07, t.j.
markantné zlepšenie. U balbutikov zaradených do BT skupiny vidíme IZ po terapii 0,25
a 0,24, t.j. zlepšenie.
V úlohe Čítanie sa hodnota percenta dysfluencií výrazne neodlišovala. Pri hodnotení
zmeny percenta výskytu dysfluencií sa môže konštatovať, že IT a BT terapia redukovala
počet dysfluencií percentuálne podobne. Prudší pokles symptomatiky v oblasti
neplynulostí v oboch skupinách by bolo potrebné overiť na väčšej vzorke balbutikov.
V úlohe Čítanie sme porovnávali aj index zhoršenia/zlepšenia. Z grafu možno vidieť,
že v tejto úlohe nastalo po terapii mierne zlepšenie u všetkých balbutikov. V skupine IT
IZ má hodnoty po terapii 0,55 a 0,66 t.j. čiastočné zlepšenie. V skupine BT majú
hodnoty IZ po terapii 0,2 a 0,5 t.j. zlepšenie a čiastočné zlepšenie. Pri porovnávaní
oboch skupín sa dá tvrdiť, že v oboch skupinách je index zlepšenia približne
na rovnakej úrovni po aplikovania oboch terapií.
Na základe získaných výsledkov zo všetkých troch diagnostík – pred, počas a po
terapii sa dá konštatovať, že ak sa pri porovnávaní výsledkov berie do úvahy hlavne
technika, ktorá bola aplikovaná, môže sa z grafov usudzovať, že obe aplikované
terapeutické techniky Integratívny model aj Behaviorálny prístup eliminovali symptómy
v oblasti dysfluencie v približne rovnakej miere u každého zo štyroch balbutikov.
Kvalitatívne aj kvantitatívne sa hodnotila oblasť nadmernej námahy. Výsledky
boli získané zo stoslovného rečového prehovoru spontánnej reči a použil sa aj
Záznamový hárok nadmernej námahy. Porovnávali sa priemerne sa vyskytujúci stupeň
symptómov nadmernej námahy v spontánnej reči u všetkých balbutikov. Výsledky
ukazujú, že priemerný stupeň vyskytujúcich sa symptómov v oblasti nadmernej námahy
v spontánnej reči je pred terapiou približne rovnaký u všetkých štyroch balbutikov.
V skupine IT nastal počas terapie výrazný pokles priemerného stupňa symptómov na 1
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a 1, 42. Po terapii sa v skupine IT vyskytoval priemerný stupeň 0,7, čo predpokladá, že
terapia integratívneho modelu výrazné ovplyvnila kvalitu symptómov a ich následné
eliminovanie. V skupine BT sa počas terapie vyskytuje priemerný stupeň symptómov 1
a 1,11. Po terapii nastalo u oboch balbutikov zvýšenie tohto priemerného stupňa na 1,
62 a 1,22. Z týchto faktov sa môžu vyvodiť závery, že integratívna terapia výrazne
ovplyvnila symptomatiku nadmernej námahy. Na druhej strane pri aplikovaní
behaviorálnej terapie nastalo mierne zvýšenie priemerného počtu stupňa.
Pri percentuálnom vyjadrení symptómov pred, počas a po terapii vidíme je zrejmé, že
v skupine IT pred terapiou bolo percentuálne zastúpenie symptómov nadmernej námahy
2 a 1,11. Rovnaké percentuálne zastúpenie symptómov majú aj balbutici v skupine BT.
Počas aplikovania terapie integratívneho modelu v skupine IT vidíme výrazný pokles
výskytu symptómov a po terapii dokonca percentuálne zastúpenie 0,66 a 0,4.
V skupine BT vidíme počas a aj po terapii mierne alebo žiadne zníženie symptómov
nadmernej námahy.
Vychádzajúc z týchto výsledkov sa dá tvrdiť, že terapia IT výrazné ovplyvnila
symptómy nadmernej námahy z hľadiska kvality aj kvantity. V druhej skupine
po aplikovaní terapie behaviorálneho prístupu (zameriava sa hlavne na oblasť
dysfluencie) vidíme mierne alebo žiadne ovplyvnenie symptómov nadmernej námahy.
V oboch skupinách by bolo potrebné overiť dané výsledky na väčšej vzorke .
Výsledky získané z diagnostiky pred, počas a po terapii sa kvalitatívne
a kvantitatívne hodnotila aj oblasť psychickej tenzie.
Pri kvalitatívnom hodnotení sa vychádzalo z výsledkov Dotazníka situačnej
psychickej tenzie pre fixovanú zajakavosť – CASS, ktorý obsahuje 45 otázok a v rámci
ich hodnotenia sa používa päť bodová hodnotiaca škála: 1- veľmi ľahká, 2 – ľahká, 3 –
niečo medzi, 4 – ťažká, 5 – veľmi ťažká. Otázky sú rozdelené podľa náročnosti do 14
komunikačných oblastí - subkategórií.
Skóre pre jednotlivé subkategórie dotazníka – komunikačné oblasti sa na základe
minimálnej

a maximálnej

hodnoty orientačne porovnávali

balbutikov.
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u všetkých

štyroch

Z výsledkov získaných pred, počas a po terapii vidíme približne rovnaké skóre pred
terapiou všetkých balbutikov. Skóre sa pohybuje v rozmedzí od 104 – 117 bodov, čo
predikuje stredne ťažké symptómy v oblasti psychickej tenzie. Počas aplikovania
terapie IT sa u balbutika P.J. výrazné znížilo skóre, ktoré potom malo len mierne
klesajúcu tendenciu. U P.D. pred terapiou skóre kleslo len mierne, t.j. zo 117 bodov na
96, ale po terapii vidíme výrazné zníženie skóre na 47. U balbutikov, ktorí bolo zaradení
do skupiny BT sa skóre znížilo len minimálne, t.j. zo 107 na 103 a zo 107 na 92.
U týchto balbutikov aj po terapii sa objavuje dosť vysoké skóre
Kvantitatívne sa porovnávali aj výsledky získané zo stoslovného rečového prehovoru
spontánnej reči. Graf č. ukazuje klesajúcu tendenciu výskytu symptómov v oblasti
psychickej tenzie len u balbutikov zaradených do skupiny IT. Po aplikovaní terapiu BT
sa u balbutikov zaznamenal len minimálny pokles symptómov
Na základe zistených a uvedených výsledkov z oblasti psychickej tenzie sa dá
konštatovať, že balbutici z oboch skupín majú približne rovnaký počet vyskytujúcich sa
symptómov. Aplikovaním terapie IT sa symptómy v tejto oblasti výrazne eliminovali.
Aplikovaním terapie BT u dvoch balbutikov nastala žiadna alebo len nepatrná zmena.
Porovnaním výsledkov získaných pred terapiou u každého balbutika sa dá v závere
konštatovať, že u všetkých štyroch balbutikov sa približne v rovnakej miere vyskytovali
všetky symptómy zo všetkých troch oblasti.
Na základe porovnania symptomatiky v každej oblasti pred, počas a po terapii sa
potvrdili zistenia, že aplikovaním terapie integratívneho modelu sa výrazne eliminovali
všetky symptómy, t.j. symptómy z oblasti dysfluencie, nadmernej námahy a psychickej
tenzie.
Terapia behaviorálneho prístupu výrazne zlepšila u balbutikov najmä oblasť
dysfluencie. Oblasť nadmernej námahy a psychickej tenzie pred, počas a po terapii
nevykazuje výrazne zmeny a rozdiel je nepatrný.
Čiastočne sa teda potvrdili Guitarove (2004), tvrdenia o vhodnosti aplikácie
integratívneho modelu. Potvrdila sa aj pozitívna reakcia na techniku eliminovania
symptómov vo všetkých troch oblastiach aj so stimuláciou INPP metódy a sluchového
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spracovávania. Na základe výsledkov je možné skonštatovať, že navodenie spontánnej
fluencie pri fixovanej zajakavosti výrazne posilňuje aplikácia INPP metódy a sluchovej
stimulácie JIAS.
7.2 Diskusia záverov výskumného šetrenia
Zajakavosť poznačí život a osobnosť balbutika takou významnou mierou, že každý
odborník - logopéd, ktorý zostavuje terapiu pre svojho zajakavého klienta, si musí
uvedomiť svoju veľkú profesionálnu zodpovednosť. Preskúmanie všetkých okolnosti,
ktoré by mohli zmariť úspešné zavŕšenie terapie zajakavosti, je nevyhnutnou
podmienkou eliminácie recidív.
Terapia zajakavosti v klasickom ponímaní by mala byť už v dnešných klinických
podmienkach prekonanou minulosťou. Anamnestické údaje získané od rodičov
zajakavých detí alebo priamo od klientov potvrdzujú, že to tak ešte nie je a terapie,
ktoré absolvovali nepovažujú za významne prínosné.
Pri zostavovaní integratívneho modelu terapie zajakavosti bola veľká pozornosť
venovaná nielen tomu, aby sa ovplyvnili symptómy v oblasti dysfluencie, nadmernej
námahy a psychickej tenzie, ale aby sa pri zostavovaní terapie zajakávania začalo
zohľadňovať to, ako a prečo sa v reči dieťaťa začnú objavovať dysfluencie prerastajúce
do fixovania symptómov zajakávania. Táto práca chce upozorniť odbornú verejnosť
na to, že viac ako často môže byť príčina v neuromotorickej nezrelosti. Znalosť
primitivných a posturálnych reflexov v jednotlivých odbobiach umožní posúdiť pomer
medzi motorickým stavom dieťaťa a stupňom jeho fyziologického vývinu, protože
každý jeden z vývinových medzníkov motorického vývinu môže mať určujúci vplyv
na vznik zajakavosti.
Ak dieťa niektoré štádium (ako napr. plazenie na brušku, alebo štvornožkovanie)
vynechá, obvykle to má nepriaznivý vplyv na jeho neskorší vývin, nielen na vývin
motorický, ale aj na vývin reči. O deťoch , ktoré začali chodiť skôr ako v 10-tich
mesiacoch, je možné povedať, že sú v rovnakom riziku ako deti, ktoré začali chodiť
neskôr ako v 16-tich mesiacoch. V obidvoch prípadoch je vysoká pravdepodobnosť, že
nervové dráhy spojené s kontrolou rovnováhy a koordinácie nie sú dostatočne zrelé
a nie sú pripravené na plnohodnotné používanie.
150

Práca mala poukázať na možnosti inovatívnej terapie zajakávania a tiež na to, že
nové prístupy sú možné aj v našich podmienkach. Netreba ich a priori odmietať, najmä
keď sa vo svete potvrdzujú ako dlhodobo efektívne riešenia.
V pravidelných intervaloch boli sledované a vyhodnocované zmeny prejavov
a symptomatika štyroch balbutikov s fixovanou zajakavosťou mužského pohlavia.
Pomocou kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov sa uskutočnila komparácia
nielen hodnôt získaných pred, počas a po terapií u každého balbutika, ale zároveň
u všetkých štyroch

naraz. Údaje, ktoré sa získali naznačujú, že vzhľadom

na komplexný a perzistujúci obraz vyskytujúcich sa symptómov zajakavosti, sa bude
vývoj terapie zajakavosti uberať smerom k integratívnemu modelu, ktorý bude zahŕňať
aj symptómy v oblasti neuromotorického systému.
Práca predpokladá, že logopedická prax, už v blízkej budúcnosti v plnom rozsahu
potvrdí opodstatnenosť interatívneho prístupu, tak ako sa efektivita tohto terapeutického
prístupu už dlhšie potvrdzuje v zahraničí.

7.3

Odporúčania,

návrhy

a možnosti

využitia

výsledkov

pre

opatrenie

v špeciálnopedagogickej teórii a praxi

Zo získaných výsledkov šetrenia, ktorý prebiehal dva roky, sa dá konštatovať, že
nezrelý neuromotorický systém, nedostatočná synchronizácia mozgových hemisfér,
nezrelé sluchové spracovávanie má veľký vplyv na plynulosť rečí a vývin reči.
Výsledky uvádzané v tejto práci potvrdzuj, že terapia zajakavosti musí byť integratívna
a je omylom zameriavať sa v nej len na jednotlivé symptómy zajakavosti bez stimulácie
neuromotorického systému.
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Všeobecné odporúčania a návrhy pre špeciálno-pedagogickú prax, ktoré vyplynuli
z výsledkov výskumnej časti tejto práce :

1. U

balbutikov s fixovanou zajakavosťou možno pozorovať už stereotypný,

individualizovaný vzorec správania s vyhýbajúcimi trikmi, t.j. psychickou tenziou
a evidentnou nadmernou námahou a zároveň výskyt nezrelého neuromotorického
systému, sluchového a zrakového spracovávania.
2. Neuromotorický systém, sluchové spracovávanie, prítomnosť primitívnych
reflexov, nezrelé zrakové spracovávanie spôsobujú nezrelosť celého jazykového
systému a tým ovplyvňujú aj plynulosť, resp. neplynulosť reči.
3. Pri terapii zajakavosti je treba zdôrazniť nutnosť komplexného prístupu
s vypracovaním terapeutického plánu, ktorý by mal vychádzať z klinického modelu
etiopatogenézy zajakavosti, kde všetky tri oblasti symptómov spolu súvisia a
navzájom

sa

prelínajú.

Nutné

je

aj

zakomponovanie

požiadavky

rešpektovať neurogénnu etiopatogenézu zajakavosti. Dobrý terapeutický plán by
mal integrovať úsilie stimulovať nielen psychickú tenziu, nadmernú námahu
a oblasť dysfluencie, ale aj oblasť neuromotorického systému a sluchového
spracovávania. Má mať na zreteli, že nezrelý neuromotorický sytém ovplyvňuje
synchronizáciu hemisfér zodpovedných za plynulosť reči.
4. V pravidelných intervaloch je potrebné sledovať zmeny prejavov, symptomatiku
a jej závažnosť.
5.

Vzhľadom na komplexný a perzistujúci obraz vyskytujúcich sa symptómov
zajakavosti je zrejmé, že vývoj terapie zajakavosti sa bude uberať smerom
k integratívnemu m modelu.

6. Ak integratívny model terapie zajakavosti v kombinácii so stimuláciou
neuromotorického systému významnou mierou ovplyvní symptomatiku fixovanej
zajakavosti, dá sa predpokladať, že podobne zostavená terapia významnou mierou
eliminuje symptómy aj u detí s incipientnou zajakavosťou.
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ZÁVER
Problematika terapie zajakavosti je častou témou odborných diskusií nielen medzi
logopédmi a inými odborníkmi na Slovensku, ale na celom svete. Tradičnou chybou
odborníkov v logopedickej praxi pri práci s balbutikmi je unifikovaná aplikácia jedného
terapeutického postupu vo všetkých prípadoch. V ambulantných podmienkach logopédi
u balbutikov málo, resp. vôbec nevyužívajú kooperáciu s inými odborníkmi,
s fyzioterapeutom, neurológom, ORL lekárom, INPP terapeutom, JIAS terapeutom.
V popredí je snaha ovplyvňovať najmä alebo len oblasť dysfluencie. V zahraničí je
situácia odlišná v tom, že terapia zajakavosti je chápaná ako program, ktorého cieľom je
aj stimulácia psychickej tenzie, nadmernej námahy a dysfluencie a aj nezrelého
neuromotorického systému a sluchového spracovávania.
U balbutikov s fixovanou zajakavosťou v neskoršom veku možno pozorovať už
individualizovaný vzorec správania s vyhýbajúcimi trikmi – psychickou tenziou
a evidentnou nadmernou námahou. Pri pokuse vytvoriť integratívny model zajakavosti
išlo o snahu

uplatniť v ňom zásadu komplexného prístupu s rešpektovaním

individuality každého balbutika. Znamená to, že model by mal vychádzať z klinického
obrazu etiopatogenézy zajakavosti, kde všetky tri oblasti symptómov balbuties spolu
súvisia a navzájom sa prelínajú, že bude integrovať úsilie stimulovať psychickú tenziu,
nadmernú námahu, oblasť dysfluencie, ale hlavne bude rešpektovať etiológiu vzniku
zajakavosti . Analýza zajakavého, pochopenie osobitostí jeho povahy, charakteristika
jeho osoby a odhalenie odlišnosti vo fungovaní jeho tela, je základný krok k úspešnej
terapii (Silverman, 1996).
Pri pokuse vytvoriť integratívny model zajakavosti, vyplynula požiadavka naznačiť
odborníkom v logopedickej praxi, ktorým smerom sa majú v terapii zajakavosti uberať.

Hlavným cieľom práce bolo vypracovať integratívny model terapie zajakavosti
v kombinácií s INPP /názov podľa Inštitútu neurofyziologickej psychológie/ a JIAS
metódou /Johanssenová individuálna auditívna stimulácia/. Cieľom bolo tiež analyzovať
problematiku zajakavosti, zamerať sa vo výskumných šetreniach na to, ako budú deti
s fixovanou zajakavosťou reagovať na stimuláciu neuromotorického systému a ako to
ovplyvní jednotlivé symptómy zajakavosti.
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Teoretická časť práce prezentuje výsledky analýzy slovenskej, českej a zahraničnej
odbornej literatúry a sú v nej uvedené teoretické východiská z oblasti zajakavosti
a neuromotorického systému.
V prvej kapitole sa práca zameriava na fyziologický základ zajakavosti a možné
príčiny jej vzniku. Objasňuje vznik zajakavosti z pohľadu asynchrónnosti mozgových
hemisfér a jej možné následky na plynulosť reči. V ďalšej kapitole teoretickej časti sa
prezentuje

a opisuje

neuromotorický

systém,

charakteristika

jeho

nezrelosti

a predpokladané súvislosti s jeho vplyvom na plynulosť reči. Tato časť práce popisuje
vývin motoriky, sluchové a zrakové spracovávanie, reflexy a ich vplyv na fixovanie
symptómov zajakavosti. Symptómy zajakavosti v klinickom obraze sú jednotlivo
definované v nasledujúcej kapitole a na to nadväzuje patogenéza zajakavosti. Sú tu
popísané jednotlivé formy zajakavosti – incipientná, fixovaná a chronická zajakavosť.
V kapitole o diagnostike sú zhrnuté najnovšie možnosti a trendy súčasne je tu aj popis
diagnostiky

nezrelého

neuromotorického

systému

a sluchového

spracovávania

pri zajakavosti. Piata kapitola opisuje vytvorený integratívny model zajakavosti
v kombinácií s metódou INPP a metódou JIAS možnosti jeho aplikovania.
V empirickej časti dizertačnej práce je prezentované výskumné šetrenie zamerané
na analýzu jednotlivých symptómov v oblasti dysfluencie, nadmernej námahy
a psychickej tenzie a ich ovplyvnenie jednotlivými metodikami u štyroch balbutikov.
Jednotlivé výsledky boli zhrnuté z hľadiska kvalitatívneho aj kvantitatívneho. Výsledky
preukázali že, terapia zajakavosti v kombinácií s INPP a JIAS metódou, významne
ovplyvnila jednotlivé symptómy zajakavosti v oblasti dysfluencie, nadmernej námahy
a psychickej tenzie. Aplikácia terapie vychádzajúcej z behaviorálneho prístupu,
u respondentov pozitívne ovplyvnila ich symptómy, ale len v oblasti dysfluencie.
Ostatné oblasti neboli významné ovplyvnené.
Zložitosť symptomatiky zajakavosti a výsledky, ktoré sa pred, počas a následne
po aplikácií terapie integratívneho modelu získali umožňujú problematiku uzavrieť tak,
že efektívna terapia môže byť iba tá, ktorá rieši zajakavosť komplexne.
Posledná kapitola poskytla závery daného výskumného šetrenia a poskytla závery pre
špeciálno – pedagogickú prax
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Práca poukázala na to, že v budúcnosť terapie balbuties by mala smerovať
k longitudinálnym štúdiám a snahám o vytvorenie konkrétnych metodík a konkrétnych
postupov v kooperácií a komparácií s INPP metódou a metódou JIAS.
Práca má určité obmedzenia, predovšetkým čo sa týka počtu respondentov.
Výskum bol realizovaný na malej vzorke balbutikov s fixovanou zajakavosťou
a výsledky boli spracovávané v prípadových štúdiách , orientačným porovnaním terapie
v jednotlivých skupinách. Vzhľadom na malú výskumnú vzorku nie je možné vyvodiť
štatisticky významné závery, ale sa je možné konštatovať, že sa podarilo dosiahnuť
vytýčené ciele a výsledky je možné odporučiť k ďalšiemu šetreniu a vyplynuli z nich
odporúčania pre logopedickú prax.
Táto práca mala byť inšpiratívna, podnecujúca záujem odborníkov v praxi
o komplexný prístup v terapii zajakavosti. Odvážnejšie využívanie nových možnosti,
ktoré ponúka integratívny model, s aplikáciou INPP a JIAS metódy je cesta
k zefektívneniu terapie balbuties .
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RESUMÉ
Dizertačná práca sa zaoberá analýzou najaktuálnejších trendov a prístupov v terapii
a diagnostike zajakavosti. Je rozdelená na časť teoretickú a empirickú.
Teoretická časť rozoberá, analyzuje a porovnáva slovenskú, českú a zahraničnú
odbornú literatúru a prezentuje teoretické východiská k

najnovším trendom

v diagnostike a terapii zajakavosti.
Práca poukazuje sa na to, že stratégie používané v diagnostike a terapii Balbuties –
klinická diagnóza klasifikovaná v medzinárodnej klasifikácií chorôb pod kódom F98.5,
by

mali

pozostávať

z kombinácie

techník

alebo

postupov

vychádzajúcich

z komplexného prístupu. V modernej klinickej praxi by diagnostika a terapia
zajakávania nemala monitorovať len oblasť lingvistickú, ale aj na oblasť medicínsku,
s dôrazom na akceptovanie anatómie, fyziológie a celistvosť každého človeka
so

zajakavosťou.

Aplikovať

zovšeobecnené

prvky

terapeutických

postupov

na konkrétneho klienta, v tak komplikovanej oblasti, akou je diagnóza Balbuties, je
problematické a terapia býva neefektívna.
Empirická časť tejto práce analyzuje, vyhodnocuje a porovnáva kvalitatívnymi
a kvantitatívnymi postupmi zmenu jednotlivých symptómov zajakavosti v oblasti
dysfluencie, nadmernej námahy a psychickej tenzie pri aplikovaní

integratívneho

modelu terapie, ktorý zahŕňa aj terapiu vychádzajúcu z INPP prístupu / metóda nazvaná
podľa Inštitútu neurofyziologickej psychológie/ a metódy JIAS /Johanssenova
individuálna auditívna stimulácia/. Aplikácia integratívneho modelu je vyhodnotená
vo vzťahu k terapii vychádzajúcej z tradičného behaviorálneho prístupu.
Výsledky preukázali, že terapia zajakavosti bude efektívnejšia len v kombinácií
s INPP metódou a metódou JIAS, pretože integratívneho prístupu ovplyvnila
a eliminovala skoro všetky vyskytujúce sa symptómy. Na základe výsledkov šetrenia
boli navrhnuté odporúčania pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax.
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SUMMARY
The dissertation study analyses the most recent trends and approaches in the treatments
and the diagnosis of stuttering mainly in the field of integrative approach encompassing the
area of the neuro-motor immaturity.
The research resolve the impact on symptoms of stuttering in dysfluency, excessive effort
and tension using the integrated model of balbuties treatment that includes neuro-motor
system and using classical and traditional behavioral approaches of balbuties treatment.
The study is divided into theoretical and empirical part. In the theoretical part, there is
discussed, analyzed and compared Slovak, Czech and foreign professional literature in the
field of stuttering. Theoretical backgrounds and the latest trends in the diagnosis and
treatment of stuttering are discussed there. It is pointed out that the most of the strategies used
in the diagnosis and therapy of balbuties (clinical diagnosis is classified in the International
Classification of Diseases under code F98.5) should consist of a combination of techniques or
procedures based on a complex approach. Diagnosis and treatment should not just be directed
within the field of linguistic, as it is in many cases today. It is recommended to include
medical field as well, accept the anatomy, the physiology and the integrity of each person
with stuttering. Applying generalized elements of therapies for specific client in such a
complicated area such as diagnosis of balbuties is difficult.
The empirical part of the dissertation analyses, evaluates and compares the change of the
symptoms of stuttering in dysfluency, excessive effort and mental tension when applied
integrative model of balbuties treatment on one hand. Integrative model of balbuties treatment
also includes treatment coming out of INPP approach / method called by the Institute of
Neurophysiological Psychology and JIAS approach /Johanssen Individual Aural Stimulation/.
The change of the symptoms of stuttering in dysfluency, excessive effort and mental tension
was also analyzed, evaluated and compared when it was used the traditional behavioral
approach of balbuties on the other hand. We used the qualitative and quantitative methods to
evaluate the change of the symptoms within and after the completion of the both types of
therapies.
Based on the results the recommendations for special-needs education theory and practice
were proposed.
The results proved that the therapy of balbuties is effective only in combination with the
INPP method and by the method JIAS, because the therapy based on the integrated approach
has affected and eliminated almost all the symptoms present at the beginning of the therapy.
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PRÍLOHY
Príloha č. 1: Typy nezrelého zrakového spracovávania
Refixácia
Plynulé pohyby očí bez skokov sú základným predpokladom pre dobré vizuálne
vnímanie. Ak oči presne spolupracujú, človek je schopný zaznamenať text dostatočne
rýchlo a v mozgu vytvoriť rýchle porovnanie so slovami, ktoré už pozná. Ak pri takejto
úlohe oči nespolupracujú harmonicky, ak pohľad skáče horizontálne, alebo vertikálne,
význam prečítaného nie je hneď zjavný a slová sa musia čítať opakovane, kým nie sú
spojené s významom, ktorý je už známy.

Príklad možného vizuálneho vnímania, ak očné pohyby nie úu dostatočne plynulé
(refixácia).
Vergencie
Keď obe oči pozerjú na konkrétny objekt, alebo na slovo, tak sú k sebe postavené
v učitom uhle. Osi pohľadu sa potom prekrižujú v tejto rovine, alebo vedú paralelne
vedľa seba, ak objekt na ktorý človek pozerá, leží v diaľke (akoby v nekonečne). Ak sa
uhol pohľadu jedného oka, alebo oboch očí vychyľuje, musia túto vergenciu korigovať
očné svaly. Malé korektúry vergencie prostredníctvom očných svalov často spôsobujú
prejavy únavy očí. Väčšie odchýlky často nie je možne korigovať prostredníctvom
očných svalov, oko potom škúli, čo je viditeľné a zrejmé.

Príklad možného vizuálneho vnímania pri chybnej vergencii.

Akomodácia
Akomodácia je schopnosť oka, nastaviť sa na každú vzdialenosť tak, aby bol obraz
zobrazovaný na sietnici ostrý a zreteľný. Akomodácia a konvergencia vzájomne súvisia.
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Pri čítaní by mali nastavenie ostrosti a bod, v ktorom sa uhly pohľadu oboch očí
pretínajú,

spadať

do

jedného

obrazu

a to

pri

všetkých

vzdialenostiach.

Ak je pomer akomodácie a konvergencie narušený , tak ide o chybu v akomodácii,
alebo v konvergencii. Pozeranie a aj čítanie sa stávajú veľmi náročným a pohľad do
blízka vyvoláva stres.

Príklad možného vizuálneho vnímania pri nedostatočnej akomodácii..

Vizualizácia
Aby sme videnému mohli pripísať význam musí úspešne prebehnúť množstvo
neurologických procesov, ktoré musia byť navzájom detailne vyladené a telesné
systémy

pri

tom

musia

navzájom

optimálne

spolupracovať.

Ak sa napríklad vyskytujú u konkrétnej osoby deficity v oblasti priestorového vnímania.
Tak môže mať táto osoba ťažkosti pri športe, alebo cestnej premávke. Daná osoba môže
mať ťažkosti dostatočne rýchlo odhadnúť rýchlosť a smer pohybu . Pri deficitoch
v spracovaní vizuálnych podnetov, sa vizuálne skúsenosti, ktoré sú v mozgu uložené
nedajú vyvolať úplnej podobe. Pri čítaní sa v takýchto prípadoch často vyskytujú
zámeny grafém (písmen) ako b a d, u a v, p a q. Dôsledkom teda môže byť oslabené
zmyslové vnímanie pri čítaní.

Príklad možného vizuálneho vnímania pri otáčaní/zamienaní podobných grafém
(písmen).
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Príloha č. 2: Kroky v predlžovaní

KROK

AKTIVITA

POPIS

1.

Extenzívne

Balbutika požiadame, aby zapojil do

predlžovanie

rozprávania

predlžovaním

slabík

( odporúčame 60 slabík za minútu).
2.

Redukované

Ak

balbutik

predlžovanie

predlžovanie,

úspešne
opatrne

sa

zvláda
zvyšuje

rýchlosť.
3.

Spomalenie

plynulej

reči

Terapeut

sa

snaží

reč

balbutika

priviesť na úroveň takého rečového
prejavu, ktorý je plynulý, pomalší, ale
pôsobí prirodzene a nepúta pozornosť.
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Príloha.č. 3: Kombinované predlžovanie s rovnomernou fonáciou

KROK

AKTIVITA

POPIS

1.

Predlžovanie

Balbutika inštruujeme k správnemu

s plynulou fonáciou

používaniu

techniky

predlžovania.

Môže to byť 60 slabík za minútu tak,
aby koniec jednej slabiky splývať so
začiatkom nasledujúcej slabiky.
2.

3.

Redukované

Ak

balbutik

ovláda

rozsiahle

predlžovanie

predlžovanie,

s plynulou fonáciou

postupne zvyšuje.

Pomalá plynulá reč

Balbutika vedieme k

s plynulou fonáciou

rozprávaniu ako je normálna rýchlosť

rýchlosť

reči

sa

pomalšiemu

prehovoru avšak tak, aby pomalé
tempo

prehovoru

nebolo

príliš

nápadné a neupútavalo pozornosť
okolia. Tento krok je osvojovaním si
schopnosti

modifikovať

plynulú

fonáciu približujúcu sa k normálnym
prestávkam medzi slovami.
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Príloha č. 4: Fyziologické prispôsobovanie – nácvik správneho dýchania pri
hovorení

KROK

AKTIVITA

POPIS

1.

Vyvolanie dýchania

Inštruujeme balbutika, aby vdychoval
a vdychoval. Ručné signály môžu byť
používané,

keď

nádych

končí

a výdych začína.
2.

3

Vyslovovanie slabík

Balbutika požiadame, aby opakoval

a dodržiavanie

rok č.1, ale s vyslovovaním slabík

správneho dýchania

krátko po začiatku vydychovania.

Zväčšiť dĺžku výpovedí

Po plynulej výslovnosti jednoduchých
slabík sa dĺžka odpovedí rozšíri
na jednoduché slová.

4.

Systematické

Ak už balbutik plynule vyslovuje

priblíženie sa normálnej

jednotlivé slová a používa nenásilné

reči.

formy

dýchania,

jeho

plynulé

vyslovovanie sa predlžuje. Každým
krokom

sa

čoraz

k plynulej reči.
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viac

približuje

Príloha .č.5 : Fonačná regulácia a ĽAK

KROK

AKTIVITA

POPIS

1.

Navodenie začiatkov

Inštruujeme balbutika, aby tvoril hlas

mäkkej fonácie

prostredníctvom

minimalizovania

napätia hlasiviek, napr. cez hlásku
„m“.
2.

Prenesenie ľahkej

Technika nácviku ľahkej fonácie

fonácie na slabiky

sa

realizuje

cez

slabiky,

napr.

v spojeniach „ma, me, mi, mo, mu.“
3

Nácvik ľahkej fonácie na

Po zvládnutí ľahkých fonačných

slovách

začiatkov
cez

a plynulej

slabiky

produkcie

sa tato technika

realizuje cez slová. Najvhodnejšie je
začať krátkymi slovami začínajúcimi
na hlásku „m“ – „mama, melón,
misa, málo... .“
4.

Systematické priblíženie

Keď už balbutik zvládol jednoduché
slová a osvojil si ľahký, plynulý
spôsob

fonácie,

pokračuje

v

modelovaní a posilňovaní plynulého
vyslovovania ďalších slov, slovných
spojení a svoju rečovú produkciu
približuje

normálnemu rečovému

prehovoru .
5.

Transfer fonačnej

,,Mäkký“ a plynulý rečový prejav sa

regulácie od viet

rozširuje

k dialógu

k monológu a dialógu.
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od

slov

k vetám,

Príloha č. 6: Frolov dýchací trenažér sa skladá :
1. dýchacia hadička
2. náustok
3. veko valcovej nádoby
4. vnútorná menšia nádobka
5. sitko
6. veľká valcová nádoba
7. veľké veko (používa sa uzavretie ďalšej
väčšej nádoby pri inhalácii)
8. odmerka

176

Príloha č. 7: Kroky v desenzibilizácii podľa Cullatu a Goldberga (2001)

KROK

AKTIVITA

POPIS

1.

Zaujatie

Balbutika

relaxačnej

predstavil situáciu, v ktorej je úplne

pozície

relaxovaný. Môžeme sem zahrnúť

požiadame,

aby

si

progresívne relaxačné techniky. Tento
krok môže byť opakovaný na začiatku
každého nového kroku.
2.

Prezentácia

Neohrozujúca

forma

obávaných

neohrozujúcich

stimulov je prezentovaná balbutikovi.

stimulov

Napríklad klienta, ktorý má strach
z hovorenia pred väčšou skupinou
ľudí, požiadame, aby hovoril len pred
terapeutom. Ak už necíti úzkosť,
začína ďalší krok.

3.

Stimul prezentovaný v druhom kroku

Systematická
prezentácia

so

je mierne modifikovaný. Napríklad

stupňujúcou sa

v miestnosti okrem terapeuta je aj

úrovňou napätia

menší počet známych ľudí. Hladina
úzkosti je pomaly znižovaná pomocou
používania naučených krokov. Každý
krok začína vtedy, keď balbutik
neindikuje žiadne známky úzkosti.

4.

Prezentácia

Konečná

obávaných

stimulov, vystúpenie pred viacerými,

stimulov

aj neznámymi ľuďmi.
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prezentácia

ohrozujúcich

Príloha č. 8: Kroky vo vizualizácii

KROK

AKTIVITA

POPIS

1.

Identifikácia problému

Balbutika

inštruujeme,

aby

si

predstavil pre neho ťažkú / ľahkú
komunikačnú situáciu.
2.

Postupná

aktívna

vizualizácia

Balbutik si predstavuje a následne
verbalizuje
vedúcich

postupnosť
k rečovým

udalostí
situáciám.

Opisuje kladné aj záporné momenty
hovorenia. Postupne si uvedomuje
svoju účasť na týchto udalostiach.
3

Vizualizácia úspešného

Keď si balbutik začne predstavovať
svoju účasť na rečových udalostiach,
požiadame ho, aby modifikoval scénu
s použitím

plynulej

reči

alebo

naučenej techniky, ktorá podporuje
plynulosť.
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