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Abstrakt  

Název práce: Hodnocení efektu metody Nová mluva v léčbě koktavosti 

Cíl: Koktavost patří mezi závažné poruchy řeči, jejichž důsledky mohou jedince výrazně 

hendikepovat. Kromě běžné logopedické péče se objevují i různé alternativní metody, 

mezi které patří i skupinová léčba kurzovního charakteru s názvem Nová mluva. Cílem 

bakalářské práce je zhodnocení efektu této metody z pohledu dvou absolventů. 

Metody: Hlavní použitá metoda byla explorativní (dotazovací). Pro případovou studii 

byli osloveni 2 absolventi kurzu Nová mluva (žena - 26 let, muž - 19 let), s nimiž byl 

veden individuální rozhovor složený ze čtrnácti otázek.  

Výsledky: Na základě analýzy rozhovorů je možné konstatovat, že při dodržování 

pravidel metody Nová mluva, vnímají absolventi této metody subjektivně významné 

zlepšení řeči s důsledky v sociální i psychické oblasti. Zlepšení v oblasti socializace 

pozorujeme na základě skutečnosti, že jsou absolventi nyní schopni mluvit v jakýchkoli 

podmínkách a že vnímají rozšíření pracovních možností. Jako méně viditelné vnímají 

zlepšení v oblasti psychické. Je vhodné dále pracovat na zvýšení sebedůvěry a psychické 

odolnosti.  

Klíčová slova: poruchy řeči, balbuties, skupinová terapie 

  



 

 

Abstract 

 

Name: Assessment of the "New speaking" method in the treatment of stuttering 

 

Objectives: Stuttering is a serious speech disorder where the consequences can 

significantly handicap individuals. Except the common logopedic care, there are also 

different alternative methods, including group therapy with the name „New speaking“. 

The purpose of this bachelor thesis is to evaluate the effect of this method from the 

perspective of two graduates. 

   

Methods: The main used method was exploratory (interview). Two subjects (female - 26 

years old and male - 19 years old) participated in the case study. The interview consisted 

of fourteen questions. 

 

Results: Based on the analysis of the interviews it is possible to state that the „New 

Speech“ method is working when the rules are followed. Absolvents perceive a 

subjectively significant improvement of speech with social and psychological 

consequences. Improvement in the social area can be supported by the fact that subjects 

are able to speak under all conditions and also that they perceive increase of job 

possibilities. The psychological improvement was less visible. It is suggested to work on 

their self-confidence and hardiness.  

 

Key words: speech disorder, stuttering, group therapy 
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1 Úvod 

Téma koktavosti a její léčby jsem si vybrala na základě vlastní zkušenosti a 

zkušenosti osob v mém okolí.   

Úroveň komunikačních schopností a řeči samotné má na život člověka velký vliv. 

Komunikace je nezbytná pro získávání vědomostí, dovedností a návyků, které jsou 

následně důležité pro osobní i karierní rozvoj jedince. Poruchy komunikace mohou dle 

své závažnosti způsobovat větší či menší handicap ve společnosti.  

Mezi poruchy komunikace se řadí i koktavost, která se vyznačuje poruchou 

plynulosti řeči. Koktající jedinec se většinou cítí méněcenný, je neprůbojný a od kolektivu 

se většinou distancuje. Obává se zesměšňování od svého okolí. Pro zlepšení kvality života 

jedinců s koktavostí se používají různé metody, z nichž nejznámější a nejpoužívanější je 

logopedie. Kromě běžných metod léčby se však v praxi využívají i různé nové, 

alternativní metody. Jednou z nich je i metoda Nová mluva, která bude v této bakalářské 

práci detailně popsána. Cílem práce je zhodnocení efektu této metody pomocí dvou 

případových studií. 
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2 Teoretická východiska  

2.1 Komunikace a problematika narušené komunikační schopnosti 

Jedním z mnoha autorů, který se problematikou komunikace zabýval, je například 

Dvořák, který definuje komunikaci jako “přenos informačních obsahů pomocí různých 

komunikačních systémů zejména prostřednictvím jazyka; výměna informací, sdělování a 

dorozumívání; realizuje se ve třech hlavních formách: mluvené, psané, ukazované” 

(Dvořák, 2007, s. 102).  

Komunikaci verbální lze charakterizovat jako dorozumívání se prostřednictvím 

slov. Komunikaci neverbální pak jako neslovní sdělování např. posunky nebo znaky 

(Dvořák, 2007).  

Komunikaci augmentativní a alternativní Dvořák (2007) charakterizuje jako 

metody, které pomáhají efektivně jedincům s výraznými problémy v komunikaci. 

Popisuje, že jsou doporučovány těm, kteří mají výrazné obtíže mluvit, psát, číst nebo 

rozumět řeči druhých.  

Komunikace totální (komplexní komunikace) používá veškeré doposud známé 

komunikační postupy a prostředky. Původně byla určena jen pro jedince s poruchami 

sluchu. Zařazuje rozsáhlé spektrum způsobů komunikace: mluvenou řeč, psaní, čtení, 

zpěv, pohyby celého těla, mimiku, gesta, znakovou řeč, prstovou abecedu, odezírání i 

specifické tzv. augmentativní a alternativní způsoby komunikace apod. (Dvořák, 2007). 

 

2.1.1 Vývoj řeči 

V prenatálním vývoji plod vnímá tlukot matčina srdce i další zvuky v okolním 

světě, melodie a rytmy. Po narození dítě pláče a někdy si i kýchne, čímž se uvedou plíce 

do funkce. Některé děti pláčou v průběhu prvních týdnů často, jiné minimálně. 

Novorozeně má vrozenou způsobilost rozlišit lidskou řeč od ostatních zvuků. Období, 

kdy kojenci vydávají zvuky, se nazývá žvatlání pudové. Jedná se zde o neplánovanou 

souhru mluvidel současně s vytvořením hlasu či „slabiky“. Nejčastěji to jsou hlásky PBM 

a TD. Ty se produkují prostřednictvím rtů a nesložitými pohyby jazyka. Samohlásky se 

krok za krokem mění, první bývá A (baba, mama). Do půl roku věku se takto projevují i 
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děti, které jsou od narození hluché. Se zdokonalováním vnímání a schopností používat 

svaly obličeje se škála slabik rozšiřuje a jejich spojováním vznikají první formy slov. 

Tomuto období se ve vývoji řeči říká žvatlání napodobivé. Dítě začíná rozumět a reagovat 

na mluvená slova a následně přichází první vyslovené slovo. Obvykle se objeví v čase, 

kdy dítě začíná chodit, což souvisí s dozráváním nervových drah, které ovládají motoriku. 

Dítě spojí věc nebo situaci se zvukem slova a pojmenuje ji např. „ham, tutu, haf“. První 

věta zpravidla bývá spojení jednoduchého slova se zvukem např. mámo ham, tůtů ham, 

přičemž se slovní zásoba postupně rozšiřuje. Slov, kterým dítě rozumí je podstatně více 

než slov, které aktivně využívá. Období otázek je období mezi třetím a čtvrtým rokem 

věku dítěte, kdy si dítě pomocí otázek snaží popovídat. Zkouší sociální úkol řeči 

(Kutálková, 2011). 

Aby se mohl jazyk dítěte bez potíží vyvíjet, musí být splněny určité předpoklady. 

Pokud nejsou, dochází k větším či menším problémům. Je velice důležité tyto okolnosti 

znát. Pokud si jich nevšímáme a neřešíme je hned na začátku, jejich náprava bývá obtížná, 

mnohdy i neúspěšná. Posuzujeme šest kritérií, která by dítě mělo kolem pátého roku 

splnit: 

1. Dýchání – zde posuzujeme hluboké dýchání nosem, správné hospodaření s 

dechem a klidovou polohu jazyka. 

2. Tvorba hlasu – sledujeme hlasovou hygienu, zvláště přiměřenou hlasitost 

projevu, dále schopnost regulovat sílu hlasu a tvrdý a měkký hlasový začátek. 

3. Artikulace – sledujeme velikost a pohyblivost jazyka, dále se posuzuje, zda 

pod jazykem není uzdička, která omezuje pohyblivost jazyka. Při jeho 

vypláznutí by se měla udělat špička, nikoli srdíčko. I tvar zubů může mít 

negativní vliv na artikulaci. Svaly v obličeji musí mít správné napětí. Při 

častých rýmách nebo zvětšené nosní mandli dítě dýchá ústy, tudíž svaly, které 

přitahují dolní čelist, ochabují.  

4. Smyslové vnímání – sem řadíme vše, co se týká sluchu. Je zde důležitá 

celková zdravá funkce ucha, zejména preventivní péče o zvukovod, který 

může být ucpán mazovou zátkou. Dále je nutné sledovat nosní mandli, zda se 

nezvětšuje. U zraku pozorujeme koordinaci očních pohybů a kvalitní zrakové 

vnímání. 
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5. Centrální nervový systém – pozornost věnujeme zpracovávání a zapamatování 

smyslových podnětů, soustředění, schopnosti vnímání. 

6. Pohybová koordinace – hodnotíme vizuomotorickou koordinaci (koordinace 

oko-ruka je nutná pro všechny manuální činnosti), hodnotíme úroveň 

pohybové koordinace, resp. motorické způsobilosti (Kutálková, 2011). 

Podstatné je, aby mluva dětí v předškolním období byla po zvukové stránce čistá, 

korektní a z hlediska produkování a artikulace hlásek i slov nápadná. K důležitosti 

přesnosti výslovnosti dětí předškolního věku se přiklání mnoho autorů. Je tedy nutné 

zamítnout všechna tvrzení, že náprava chyb ve výslovnosti dětí v období od 3-6 let je 

bezvýznamným problémem jazykové výchovy (Gúthová, Šebianová, 2005).  

Dítě, jehož projev je zvukově čistý a korektní, má snadnější přístup k lidem, jimiž 

je obklopeno. Naopak intelektuální a jazykový rozvoj dítěte může být negativně ovlivněn, 

pokud je jeho projev hůře srozumitelný a dítě špatně vstupuje do interakce s jinými lidmi. 

Závady ve výslovnosti obvykle mívají nepříznivý vliv i na osobnost dítěte, které se stává 

zaraženým a diskrétním (Gúthová, Šebianová, 2005). 

Pokud je vývoj řeči u dítěte narušen systémově, v jedné, více nebo mnoha 

oblastech rozvíjení jazykových schopností se zřetelem na jeho věk, hovoříme o 

„narušeném vývoji řeči“ (NVR). Narušený vývoj řeči je typ narušené komunikační 

schopnosti. Je to široce chápaná porucha z důvodů, jenž ji vyvolávají, a několika 

příznaky, jimiž se projevují (Mikulajdová, Kapalková, 2005).  

 

2.1.2 Narušená komunikační schopnost 

„O narušené komunikační schopnosti (NKS) člověka mluvíme tehdy, když se 

některá rovina jeho jazykových projevů (případně několik rovin současně) odchyluje od 

zažitých norem daného jazyka prostředí do té míry, že působí interferenčně vzhledem k 

jeho komunikačnímu záměru“ (Lechta, 2013, s. 13).  

Pipeková rekapituluje: „Hodnocení odchylky od normy závisí na vzdělání 

hodnotícího, také kvalita jazykového prostředí, v němž se nachází, ovlivňuje jeho 

hodnocení“ (Pipeková, 1998, s. 71). Dodává, že definování NKS není jen orientace na 

formální stránku řeči, ale je nutné všímat si všech rovin jazykových vyjádření člověka. 
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NKS můžeme třídit podle více kritérií:  

1. Způsobu/formy komunikace – platí pro verbální nebo neverbální podoby    

            komunikace, přesněji řečeno mluvené nebo grafické formy. 

2. Průběhu komunikačního procesu – narušená komunikační schopnost se týká    

            vysílání nebo přijímání informací. 

3. Geneze – jedinec se může s NKS narodit nebo ji může získat v dospělosti.  

4. Času/trvání – NKS může být trvalá nebo dočasná.  

5. Klinického obrazu – NKS v celkovém klinickém obraze převládá, nebo je  

            příznakem nějakého dominujícího postižení, oslabení nebo onemocnění.  

6. Reflektování – dospělý jedinec si svou NKS může uvědomovat nebo nemusí. 

7. Etiologie – NKS může mít funkční nebo orgánové původy.  

8. Rozsahu – jedná se o částečné nebo o plné narušení komunikační schopnosti 

(Lechta, 2013).  

Jak uvádí Lechta (2013), někteří autoři se shodují na tom, že bychom neměli 

podceňovat prožívání nemoci, názory i další rysy osobnosti klienta i včetně duševních 

změn, jaké s sebou nemoc nese.  

Lechta (2013) zmiňuje typologické výjimečnosti, jejich účinek na kladný 

výsledek i neúspěch veškeré intervence při NKS. A to obzvlášť u rodičů dětí s NKS, ale 

i u dětí a dospělých lidí s tímto postižením. Rozlišuje je v zásadě na sedm základních 

typů: upovídaný, mlčenlivý, plačtivý, nepřátelsky naladěný, anxiózní, zatížený pocitem 

viny a demotivovaný. Upovídaného až logoroidního pacienta charakterizuje na základě 

prvního kontaktu, kde pacient diagnostikovi sděluje spoustu nepodstatných informací. 

Naopak mlčenlivého klienta popisuje stručnou nebo žádnou reakcí. Zejména empaticky 

bychom měli přistupovat k plačtivým klientům. Většina z nich zkouší několik odborníků 

ve falešné naději na zázračné vyléčení. Nepřátelsky naladěný pacient jde k terapeutovi 

s pocitem bezvýznamnosti sezení, veškerou pomoc již dopředu zavrhuje. Velice 

podobným přístupem k terapeutovi přistupuje znepokojený klient. Tento typ klienta se 

dopředu strachuje, obává se, co se bude u terapeuta dít, a to zejména, pokud má narušení 

komunikační schopnosti těžšího charakteru. Autor zmiňuje ze své klientely také dospělé 

jedince s těžším stupněm NKS, kteří se snaží zmírnit svůj strach pomocí alkoholu, 

případně útěkem do nadměrné sexuální aktivity. Někteří se stávají i drogově závislými, 
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jiní řeší svůj problém přejídáním. Klient zatížený pocitem viny obviňuje sám sebe za 

vznik NKS ať se jedná o něho samotného nebo o blízkého člověka, který je postižen. 

Většina klientů nedokáže tento pocit odůvodnit. Demotivovaný pacient bagatelizuje svůj 

problém, často rezignuje, ztrácí snahu korigovat svoji NKS. 

 

2.2 Nejčastější poruchy řeči 

2.2.1 Dyslalie 

V odborném názvosloví existuje při porovnání naší a zahraniční vědecké literatury 

veliká nejednotnost. Dyslalie je nezpůsobilost používat jednotlivé hlásky anebo skupiny 

hlásek v komunikačním procesu na základě příslušných jazykových norem.   

V současné době je dyslalie stále jen okrajovou záležitostí pro logopedy, a to i 

přes to, že se jedná o nejpočetnější typ narušené komunikační schopnosti. Ve srovnání s 

jinými typy narušené komunikační schopnosti, mají někteří bohužel snahu dyslalii 

považovat za bezvýznamnou, rozhodně by však neměla být podceňována (Gúthová, 

Šebianová, 2005).  

 

2.2.2 Dysartrie  

Dysartrii řadíme do skupiny poruch, které se nazývají motorické poruchy řeči, 

mezi které patří také afázie. Jsou to defekty, které vznikají v důsledku neurologického 

onemocnění – poškození centrálního nebo periferního nervového systému. Této poruše 

se říká apraxie řeči nebo porucha svalové kontroly řečového mechanismu (Cséfalvay, a 

kol. 2013). 

Dalším důležitým prvkem je skutečnost, že se jedná o možné narušení 

kteréhokoliv subsystému, který se podílí na realizaci řeči. Subsystémem se rozumí 

respirace, fonace (tvoření nebo vydávání hlasu), rezonance, artikulace a prozódie (v 

lingvistice popisuje zvukové vlastnosti jazyka). Mohou být poškozeny vlivem 

patologické inervace svalů. Pokud neurologické onemocnění negativně ovlivní inervaci 

dýchacího, fonačního, artikulačního a rezonančního svalstva podílejícího se na mluvení, 

dochází k poruše řeči. Komplexně ji nazýváme právě dysartrie. V případě vzniku 

dysartrie důsledkem poškození centrální nervové soustavy (CNS) při narození nebo 
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krátce po narození se užívá odborný výraz vývojová dysartrie. Nejčastější příčinou této 

dysartrie je dětská mozková obrna (DMO) (Cséfalvay, a kol. 2013). 

Pro tento druh postižení jsou charakteristické různé typy poruch hlasu, například 

organicky podmíněná afonie či poruchy rezonance. Charakteristická je rinolálie. Tyto 

poruchy se mohou vyskytovat i jako samostatné nosologické jednotky (Cséfalvay, a kol. 

2013). 

Definice dysartrie podle Scéfalvay a kol. „Dysartrie je neurogenně podmíněná 

narušená komunikační schopnost, která se manifestuje jako porucha neuromuskulární 

exekuce řeči“ (Cséfalvay, a kol., 2013, s. 117). 

Flacidní dysartrie vzniká při poškození hlavových, ale i spinálních nervů. Jedná 

se o poškození periferního motoneuronu, což má za následek slabost svalů, které se 

zúčastňují na mluvení a dýchání. Defekt hlavových nervů se může vyvinout i při 

chirurgických zákrocích. Například při operaci mozku nebo štítné žlázy, úrazech hlavy či 

krku, nejčastěji však při autonehodách. Nejvíce charakteristická pro tento druh dysartrie 

je hypernazalita (patologicky zvýšená nosovost). Hypernazalita se nevyskytuje jen u 

tohoto druhu dysartrie. Ve srovnání s ostatními druhy ale nejvýrazněji. Z důsledku 

nedostatečného velofaryngeálního uzávěru vznikají i nazální imise, což znamená únik 

vydechovaného proudu vzduchu nosem, proto druhotně vzniká v procesu řečové tvorby 

snížený intraorální tlak. Poruchy artikulace vznikají také při narušení nervus facialis, 

který inervuje svaly rtů a n. hypoglussus, který inervuje svaly jazyka, které se přímo 

podílejí na artikulaci. K poruchám fonace dojde při nedostatečnosti funkce hlasivek. 

Porucha vzniká nekompletním uzávěrem hlasivek v průběhu fonace. Důvodem může být 

poškození nervus recurens, který je odpovědný za motorickou inervaci vnitřních svalů 

hrtanu (Cséfalvay, a kol. 2013). 

Spastická dysartrie vzniká při oboustranném poškození centrálního 

motoneuronu, tedy při dvoustranném poškození pyramidového a extrapyramidového 

systému. Mezi příčiny spastické dysartrie se řadí cerebrovaskulární onemocnění, 

amyotrofická laterální skleróza nebo progresivně degenerativní onemocnění CNS a PNS. 

Ta se mohou manifestovat zprvu v oblasti centrálního motoneuronu, tudíž vznikají 

symptomy spastické dysartrie. Mezi symptomy patří: poruchy artikulace, poruchy fonace, 

poruchy rezonance a dysprozódie, která vzniká na základě toho, že spastické svaly mají 
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omezenou možnost smrštění a uvolnění. Tím zabraňuje bezprostřední obměně výšky 

hlasu (Cséfalvay, a kol. 2013). 

Dysartrie při unilaterálním poškození centrálního motoneuronu se objevuje 

při unilaterální lézi centrálního motoneuronu. Mezi charakteristické znaky tohoto druhu 

postižení patří slabost v dolní části obličeje, rtů a jazyka. Pacienti si stěžují na 

„nemotorný“ jazyk. Příčina této dysartrie je značně blízká spastické dysartrii, známky 

jsou podstatně slabší (Cséfalvay, a kol. 2013). 

Ataktická neboli neliberální, mozečková dysartrie vznikne poškozením 

mozečku a jeho drah. To zapříčiní problém se souhrou pohybů svalů, podílejících se na 

mluvení. Příčinou mozečkové dysartrie jsou různá degenerativní onemocnění mozečku, 

náhlé cévní mozečkové příhody či toxická poškození – např. otrava olovem, alkoholismus 

(Cséfalvay, a kol. 2013). 

Hypokinetická dysartrie se objevuje při poruše bazálních ganglií a jejich okruhů. 

Mezi symptomy tohoto druhu dysartrie patří poruchy artikulace, atypické dysfluence 

nebo poruchy hlasu. Její nejčastější příčinou je Parkinsonova nemoc. Zpomalená 

pohyblivost, zhoršený rozsah pohybu a svalová rigidita mají významný vliv i na řeč. Další 

příčinou bývá úraz hlavy s následkem selektivního poškození podkorových oblastí mozku 

(Cséfalvay, a kol. 2013). 

Hyperkinetická dysartrie vzniká při onemocněních, která zasahují bazální 

ganglia. Tyto typy onemocnění se obvykle projevují nekontrolovanými, mimovolnými 

pohyby. Projevují se též při mluvení a mají velice rušivý vliv. Příčinou těchto poruch jsou 

rozmanitá degenerativní onemocnění nervového systému nebo NCMP (náhlá cévní 

mozková příhoda), lokalizované v oblasti bazálních ganglií, a cerebrokraniální traumata. 

Charakteristickými příznaky jsou poruchy fonace, dysprozodie nebo poruchy artikulace 

(Cséfalvay, a kol. 2013). 

Za smíšenou dysartrii považujeme kombinaci dvou a více dysartrií. Označujeme 

ji též jako kombinovanou dysartrii, přičemž tento typ vzniká při onemocněních, která 

mohou zasáhnout najednou periferní i centrální nervový systém, např. ALS (amyotrofická 

laterální skleróza) nebo roztroušená skleróza (Cséfalvay, a kol. 2013). 
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2.2.3 Afázie          

O afázii lidé věděli relativně brzy, už v druhé polovině 19. století. Nicméně 

pokusy o soustavnou terapii lze datovat až do období po 1., a zvláště po druhé světové 

válce (Cséfalvay, 2005).       

Důvodem vzniku afázie je poškození v oblasti mozkové kůry. Právě na velkou 

proměnlivost upozorňují Cséfalvay a Košťálová (2013, s. 84): „V pozadí variability stojí 

také různý stupeň narušení dané funkce „Většina afáziologů se však domnívá, že i přes 

tuto poměrně velkou interindividuální (mezi dvěma pacienty se stejnou afázií) a 

intraindividuální (změny afázie i po krátkém čase) variabilitu je možné, aby se pacienti s 

afázií začlenili do základních klinických syndromů afázie“. 

Afázie se dá podle spontánní řečové produkce bezpečně dělit na dvě podskupiny 

– na nonfluentní a fluentní u převážné části pacientů. Nonfluentní afázie vzniká při 

anteriorních poškozeních mozku, především ve frontálním laloku. Narušená je především 

produkce řeči. Porozumění řeči může být poškozeno v jakékoli míře. I mechanismus 

může být odlišný. 

Při každé afázii jsou patrné poruchy pojmenování. Možnost reprodukovat věty a 

slova je zachována hlavně u pacientů, kteří neměli postiženou oblast kolem sulcus 

lateralis (Cséfalvay, Košťálová, 2013). 

 

Níže uvádím některé konkrétní druhy afázií:  

Brocova afázie  

Vyznačuje se zřetelně zpomaleným tempem řeči pacientů. Produkce řeči je 

nonfluentní. Velice často se spolu s tímto druhem afázie vyskytuje alexie a agrafie. Při 

nějakém slově se pacienti s tímto postižením zablokují a slovo opakují několikrát 

(Cséfalvay, Košťálová, 2013). 

Globální afázie  

Vzniká při objemných poškozeních v tzv. perisylvické oblasti dominantní 

mozkové hemisféry. „Globální afázie bývá přítomna v klinickém obrazu onemocnění v 

iniciálním stadiu onemocnění, která se po kratším nebo delším čase může změnit 
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spontánně, nebo po zahájení farmakoterapie. U některých pacientů zůstává globální 

afázie jako trvalý jev“ (Cséfalvay, Košťálová, 2013, s. 85). 

Smíšená transkortikální afázie (syndrom izolace řečových zón) 

Klinický obraz této afázie je obdobný globální afázii, s rozdílem snáze zachovalé 

způsobilosti reprodukovat slova, především slova vysoce automatizovaná jako je např. 

své jméno nebo pozdrav. Při pojmenování se těmto pacientům jen ve výjimečných 

situacích zdaří objevit odpovídající slovo (Cséfalvay, Košťálová, 2013). 

 

Je důležité, z jakého hlediska se na termín afázie nahlíží. Jiné je vymezení z 

pohledu neurologa versus pohled neurolingvisty, neuropsychologa, psycholingvisty, 

logopeda apod. V neurologické literatuře se vyzdvihuje, že se jedná o poruchu řeči, jejímž 

důvodem je ložiskové zranění mozku. Někteří specialisté vyzdvihují, že afázie je defekt 

užití pojmů jako primárních složek řeči při myšlení. Je známo, že u dospělých osob je na 

první pozici z etiologických činitelů cévní mozkové onemocnění. Avšak u dětské afázie 

jsou důvodem úrazy hlavy a mozku až na následujících místech. V posloupnosti lze 

označit cévní onemocnění, epilepsii, encefalitidy, mozkové abscesy, mozkové nádory, 

degenerativní onemocnění centrální nervové soustavy. Ve srovnání s afázii u dospělých, 

afázie u dětí zasahuje řeč, dělající pokroky. U dětí jsou poškozené již rozpracované, nebo 

vyvíjející se vlohy, které nicméně ještě nebyly zautomatizovány tak, jak je to u dospělých 

osob. Děti s afázii mají před sebou komplikovaný vývoj – průběh dozrávání CNS, 

psychologický souhrn operací a pochodů, jejichž prostřednictvím si člověk uvědomuje a 

poznává svět i sebe samého, rozvoj osobnosti a podobně. Tento rozmach však musí být 

vedený mozkem, který má na bázi poškození, oslabení, úrazu, onemocnění nesprávné 

postavení. Proto se zdá takto dysfunkční komunikační schopnost u dětí, řeč i globální 

pohled jednotlivce pestřejší a větší měrou nestejnorodý než u dospělých (Klenková, 

2013). 

Mezi další poruchy řadíme koktavost. Vzhledem k zaměření práce na tuto poruchu 

je věnována koktavosti samostatná kapitola. 
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2.3 Koktavost 

 Koktavost náleží k nejtěžším vadám řeči. Dnes se více mluví o narušení 

komunikační schopnosti (Řepová, 2007). 

Profesor Seeman definoval před půlstoletím koktavost jako neurózu převážně 

dětského věku. V praxi to vypadalo bohužel jinak. Rodiče nicméně nabyli přesvědčení, 

že dítě z problému tzv. vyroste. V současných definicích koktavosti se s termínem 

neuróza již nesetkáváme. Mnoho lidí si ale myslí, že se jedná jen o funkční poruchu. 

Koktavost ale v dnešní době rozhodně za funkční poruchu není považována 

(Peutelschmiedová, 2005).  

O koktavosti se nedá říci, že je pouhou poruchou řeči, ale jedná se o komplikovaný 

defekt s fyzickými i emocionálními aspekty. Jedná se o jev, kdy naléhavě koktající 

potřebuje koktavost zastavit a zkouší řeč zbavit problému. Čím více se postižený snaží, 

tím větší to má důsledek na řeč, a to se projeví růstem potíží. I když je snahou koktavost 

zastavit, ve skutečnosti ji jedinec nevědomky zhoršuje (Fraser, 2011).  

  „Koktavost (balbuties) pokládáme za syndrom komplexního narušení koordinace 

orgánů participujících na mluvení, který se nejnápadněji projevuje charakteristickými 

nedobrovolnými a nekontrolovanými pauzami, narušujícími plynulost procesu mluvení, a 

tím působí rušivě na komunikační záměr člověka. Tyto poruchy plynulosti mluvení 

(dysfluence) jsou při rozvinutém klinickém obrazu koktavosti obvykle doprovázeny 

nadměrnou námahou při artikulaci a psychickou tenzí související s potřebou realizovat 

komunikační záměr formou mluvené řeči“ (Lechta, 2013, s. 24-25). 

Koktavost lze, po problémech s výslovností, zařadit mezi nejčastější potíže z řady 

logopedických poruch. Jedná se o poruchu, která se projevuje zejména v předškolním 

věku a pokud se podchytí včas, tak je dobře ovlivnitelná. Je to porucha, která patří 

jednoznačně do logopedické péče co nejdříve po zjištění handicapu. Existuje celá řada 

oborů, které se zabývají právě osobami s poruchami řeči – spadá sem klinický logoped, 

psycholog, neurolog, foniatr a další. Zapotřebí však je komplexní, individuální pohled na 

každého pacienta. Je třeba hledat příčiny, které koktavost vyvolaly, pokusit se o jejich 

odstranění nebo alespoň zmírnění příznaků (Kutálková, 2011). 
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Nejčastěji se koktavost objevuje mezi 3. a 5. rokem života. Pokud nezanikne do 

měsíce sama nebo se zhorší, je nutné situaci řešit. V případě, že se objeví u starších dětí, 

je třeba vyhledat pomoc ihned (Kutálková, 2011). 

Je třeba si uvědomit, že nebezpečí vniku koktavosti se zvyšuje v období, kdy se 

dítě rychle vyvíjí a v období větších životních změn a zvyklostí. Dojde k přetížení nervové 

soustavy, která může vyvolat poruchu řeči. Koktavost, vznikající nenápadně se postupně 

zhoršuje, často se její projevy v průběhy doby mění (Kutálková, 2011). 

 

2.3.1 Příčiny koktavosti    

 U nás se okolo 50. let hluboce zakořenilo přesvědčení, že příčinou koktavosti jsou 

nesprávné postupy rodičů a akutní psycho trauma („vystrašení čertem“). Obviňování 

rodičů jako příčina koktavosti u jejich dítěte pochází z teorie Wendella Johnsona 

rozšířené v USA v 50. letech minulého století. Peutelschmiedová (2005), však popisuje, 

že rodiče se na vzniku koktavosti u svého dítěte nepodílejí. Mohou ji však svým postojem 

zlepšit nebo zhoršit.  

Původ koktavosti je stále ne zcela jasný. Nyní se nejvíc mluví o tom, že důvodem 

koktavosti je disharmonie činnosti mozku a nesprávná koordinace. Jisté je, že příčina 

koktavosti je v neuromuskulární oblasti a že je multifaktoriální (Řepová, 2007). Patrně 

nejdůležitější roli hrají orgánové příčiny, dědičnost a prostředí.  

V minulosti se snažilo mnoho autorů najít důkazy pro organickou poruchu mozku 

jako příčinu koktavosti. Jedním z nich měl být fakt, že ve středním a starším věku je 

nejčastější mozková příhoda (Řepová, 2007).  

Nyní stále probíhá i probíhalo bádání s cílem zkoumat neurologické faktory. Ke 

koktavosti může jedince predisponovat prenatální encefalopatie. Balbuties může také 

vzniknout při otřesech nebo otevřených poškozeních po úraze či poranění mozku (Cherry, 

Gordon, 2017).  

Ze zranitelných mozkových struktur je nejčastěji uváděn limbický systém, bazální 

ganglia či talamus. Uvažuje se rovněž o tom, že by spouštěčem koktavosti mohly být 

poruchy metabolismu (Lechta, Králiková, 2011) či převládání jedné z mozkových 
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hemisfér nad druhou a dalším faktory, které by mohly zapříčinit nedostatečnou koordinaci 

svalstva, které se účastní na produkci řeči (Fraser, 2011).  

Dědičnost se u koktavosti udává obvykle v jedné třetině případů, najdeme však 

velmi široké rozpětí od 15 po 60 %. Většina odborníků dospěla k závěru, že je dědičnost 

multifaktoriální, s větší citlivostí u chlapců. Peutelschmiedová (2000), která se odkazuje 

na americké zdroje, uvádí poměr výskytu koktavosti 3 až 5 k 1 s převahou mužů. Zásadní 

výsledek spočívá v odhalení, že v existujícím souboru přibližně polovinu tvořili jedinci s 

rodinným výskytem koktavosti. Byla vyjádřena hypotéza, že poměr mužů a žen s 

přetrvávající geneticky podmíněnou koktavostí je obvykle vyrovnanější než u vzácně se 

vyskytující koktavosti bez rodinné zátěže. Z toho by vyplývalo, že negenetická koktavost 

je častější u mužů. Toto by mohlo souviset s větší možností žen překonat projevy 

koktavosti v dětství, před sedmým rokem svého života (Peutelschmiedová, 2000).  

Co se týká prostředí, existuje více negativních vlivů, jenž koktavost sice přímo 

nezpůsobují, ale její rozvoj posilují. Je to zejména rodinné prostředí, ale může to být i 

školské. Zajímavý je v tomto kontextu i pohled Kutálkové (2011), která poukazuje na 

určité dispozice či náchylnost k poruše řeči. Čím jsou dispozice silnější, tím stačí slabší 

trauma k tomu, aby vznikla porucha. Koktavost může vzniknout z hlediska časového 

horizontu buď náhle, zde stačí okamžik, např. již zmíněný šok z čerta. Nicméně častěji 

vzniká pozvolna, nenápadně např. nerovnoměrnými nároky na dítě, celkovým 

přetěžováním. Koktavost je velice pravděpodobná u jedinců, kde se rodiče snaží přecvičit 

lateralitu, což naštěstí v dnešní době není až tak časté. Většinou je ale vada řeči způsobena 

traumatem. Jde o okamžik, který se vymyká běžné situaci, na který organismus není 

zvyklý, přizpůsobivý. Na vzniku koktavosti mají velký podíl také emoce. Náhlá extrémní 

velká radost, překvapení, nedorozumění v rodině – rozvodová či porozvodová situace, 

velké změny pro dítě jako je stěhování, narození dalšího sourozence, nástup matky do 

práce a dítěte do základní školy atd. (Kutálková, 2011).  

Někteří koktaví si chybně myslí, že pokud by přišli na příčinu své koktavosti, 

rychle by se z koktavosti vyléčili. Měli by se však koncentrovat na to, jak s touto poruchou 

žít, a ne na to, co se v minulosti přihodilo (Fraser, 2011). 
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2.3.2 Příznaky koktavosti 

Mezi příznaky koktavosti patří opakování celých slov, opakování prvních nebo 

posledních slabik, sklony protahovat slabiky. Tlak, důraz na první slabiku, přes kterou se 

dítě obvykle nemůže dostat dále. Koktavost se dále projeví nádechy na místech, kam 

nepatří, např. uprostřed slov. Při řeči se objevují změny či pohyby v obličeji/na těle jako 

je dupání nohou, zavírání očí, blednutí naopak rudnutí, zatínání pěstiček, nadbytečné 

pohyby (Kutálková, 2011). 

 

2.3.3 Důsledky koktavosti na jedince 

Koktavost se mezi dospělými odhaduje na 0,78 %. Koktavost souvisí se sociální 

úzkostnou poruchou, trvalou obavou ze zesměšňování a horším začleněním do 

společnosti. To může ohrozit mnoho oblastí života, včetně vztahů, vzdělávání a 

zaměstnanosti. 60 % dospělých, kteří potřebují léčbu z důvodu koktavosti, projevuje 

úzkostné poruchy v porovnání s 6,8 % celkového dospělého obyvatelstva (Mcallister, 

Gascoine, Carroll, 2017). 

Koktavost má nepříznivý vliv na osobnost člověka, na jeho pracovní, školní i 

sociální přizpůsobení a na sebeuplatnění. Velice obtížné je formulovat rozmezí plynulosti 

a neplynulosti řeči. Spojitost slov a souvislá komunikace je velice individuální otázka. 

Tato obtíž byla prozkoumána z velice hledisek od psychologických a somatických, až po 

argumenty sociální (Řepová, 2007).  

 Koktavost na jedince působí emocionálně, jelikož být koktavý je velmi 

nepříjemné. Skutečností je, že dojem řečové překážky nebo nezpůsobilost říci něco bez 

zakoktání, může být frustrující a také způsobit pocit bezvýznamnosti dotyčné osoby 

(Fraser, 2011). U balbutiků se mohou vyskytnout hluboce prožívané pocity slabosti a 

studu, které vedou ke komplexu méněcennosti a často i nenávisti k sobě samým. Některé 

ze zmíněných emocí mohou vzbudit v jedinci takový strach a úzkost, že mohou velkou 

mírou poznamenat postoj nejen pouze k lidem, ale i k celému životu (Fraser, 2011). 

Mnoho koktajících dospělých má zesílené negativní stavy jako je depresivní 

nálada nebo tíseň. Záměrem studie autorů Tran et al. (2017), která byla stanovena na dobu 

6 měsíců, bylo odhalit u dospělých – koktajících, znaky stavů nálad a stanovit vlivy, které 



23 

 

vedou k těmto situacím. Soubor zahrnoval 129 jedinců. Byly klasifikovány tři stavy nálad 

a objeveny ustálené i běžné podtypy náladové stavby u 60 % účastníků. Ostatní byli 

zařazeni do skupiny zahrnující zvýšenou úroveň negativních stavů prožívání (Tran et al. 

2017). 

Úzkost je jednou z nejvíce sledovaných a značně studovaných emocí, které 

doprovázejí koktání. Bádání prováděné před přelomem století sice naznačilo zvýšenou 

úzkost u lidí, kteří zadrhávají v řeči, výsledky však byly nekonzistentní a nejednoznačné, 

a to z důvodu metodologických chyb, velikosti zkoumaných vzorků a jednostranného 

vymezení úzkosti. Novější výzkum využil dotazníky o sociálních úzkostech spolu s 

psychiatrickou diagnostikou u početnějších skupin balbutiků. Chronická úzkostná 

poruchu, vyznačující se významným strachem z ponížení a negativního hodnocení ve 

společenských nebo výkonových situacích je označována jako sociální úzkostná porucha. 

Je tedy nutné rozvíjet léčebné programy zaměřené na tuto oblast, aby se zkvalitnil 

každodenní život balbutiků. Pomocí navazujících výzkumů bude potřeba potvrdit 

účinnost kognitivní behaviorální terapie při léčbě sociální úzkostné poruchy při balbuties 

(Iverach, Rappe, 2014). 

Většina balbutiků telefonuje velice nerada, jejich obavy jsou velice silné. Telefon 

však může být pro balbutiky dobrým pomocníkem. Psychiatr Cyril Höschl tvrdí – 

nebezpečí funguje jako trenér. Je zde možnost při neúspěšné komunikaci telefon položit. 

Balbutikům dělá často potíž i oční kontakt, přičemž propadají panice, rozpakům, když se 

jim nedaří říci, co by chtěli. Tyto pocity rozpaků bývají často na obou stranách, dá se říci, 

že mnohdy častější na straně toho, který nemá vadu řeči. Jednomu se lépe mluví v okruhu 

svých nejbližších, druhý se cítí svobodněji v okruhu neznámých lidí (Peutelschmiedová, 

2005).  

 

2.3.4 Diferenciální diagnostika koktavosti 

Je nutné svědomitě diferencovat vývojové nesnáze v řeči od koktavosti již 

rozsáhlejší, jelikož to výrazně ovlivní selekci léčebných metod. Usilujeme o to, aby matka 

porozuměla mechanismům vzniku poruchy a mohla případné negativní okolnosti, které k 

poruše přispěly, krok za krokem odstraňovat. Nesnadné, ale pro výběr léčebných metod 

nezbytné, je i rozlišení koktavosti a tumultu. Tumultus (porucha mluvní komunikace a 
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srozumitelnosti, viditelně zrychlená, překotná řeč, nedbalá artikulace s častým 

vynecháváním slabik) se také projevuje porušenou plynulostí řeči, ale na rozdíl od 

koktavosti je tato porucha ovlivnitelná volním úsilím. Ačkoliv elementární léčebné 

metodiky jsou podobné, jejich aplikace jsou odlišné, především pro jiný postoj pacienta 

k defektu i pro jinou etiologii obou poruch. Je nutné odlišit především projevy koktavosti, 

jež jsou nenápadné od následku vyjadřovací neobratnosti, eventuálně od dopadu extrémní 

únavy (Bubeníčková, 2001).  

 

2.3.5 Přístup rodičů k dětem s koktavostí 

Jednou z příčin, proč nechtějí rodiče o koktavosti se svým dítětem mluvit, je 

strach, aby své dítě nevyvedli z rovnováhy, kdyby projevili zklamání nad tím, jak dítě 

mluví. Myslí si, že jejich dítě o své vadě řeči mluvit nechce a je v rozpacích, když se 

koktavost projeví. Dítě nekomunikuje s rodiči o svém hendikepu, protože se domnívá, že 

si s ním o tomto problému nechtějí povídat a řešit ho. Proto s dítětem o tomto nemluví, 

jelikož si myslí, že ten, kdo o tom mluvit nechce je právě jejich balbutik. Toto je bohužel 

velice častá situace. Často rodiče říkají „On rychleji myslí, než mluví. Ona je ráda sama, 

může si číst a poslouchat tu svoji muziku. On je takový náš nemluva. Není jako její mladší 

bratr, ten pusu nezavře a je velice společenský“ (Williams, 2000, str. 37).                  

Co by rodiče neměli dělat – dítě opravovat či nutit, aby znovu a správně řeklo to, 

co chtělo. Rozhodně by se dítě nemělo trestat nebo se mu vysmívat. Také se nedoporučuje 

dítě přetěžovat, nutit do věcí, které mu jsou nepříjemné. Pokud se očekávají v rodině 

velké změny, je vhodné na ně dítě připravit. Rodič by mu měl situaci vysvětlit, ačkoli to 

může být nepříjemné. 

Co naopak rodiče mají dělat? Pomáhat v co největší míře dítěti s mluvením. 

Napovídat, otázky klást stylem takovým, aby rovnou obsahovaly možnou odpověď. 

Například: Chceš jablko, nebo housku? Nenápadně by měli rozšiřovat slovní zásobu 

dítěte každý den nejlépe pomocí dětských knížek, básniček a písniček. Je nutné 

vysledovat situace, kdy se dítěti mluví hůře, a pokud je to možné, se jim vyhýbat. Pokud 

dítě nemůže samo mluvit, doplnit za něho větu sami, pokračovat ve vyprávění, dítě se 

poté přidá a plynule odpoví (Kutálková, 2011). 
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2.4 Léčba koktavosti  

2.4.1 Logopedie 

Logopedie je obor, který se zabývá fyziologií a patologií mezilidské komunikace. 

Zahrnuje rozvoj různých forem komunikace, výzkum, diagnostiku, terapii, prevenci, 

profylaxí (Dvořák, 2007). 

„Dominantním úkolem logopedické péče je korekce poruch řečové komunikace, 

proces, který je nerozlučně spojen s vývojem poznatků v oblastech medicínské a 

psychologické péče o osoby s vývojovými a získanými deficity a onemocněními“ 

(Neubauer, 2010, s. 17).   

Klinický logoped pracuje ve zdravotnictví a podle aktuálních zákonů je takto 

označený poté, co absolvuje vysokou školu zpravidla na zaměřením na speciální 

pedagogiku – nyní i samostatného oboru logopedie na pedagogické fakultě, se státní 

(závěrečnou) zkouškou z logopedie a atestací v oboru. Odborným logopedem se stává po 

složení státní zkoušky na vysoké škole příslušného oboru bez získané atestace, přičemž 

smí hned pracovat sám podle vyhlášky MŠMT. Ve zdravotnictví na začátku může práci 

vykonávat pouze pod dohledem kvalifikované osoby, než dosáhne osvědčení o 

absolvování speciální průpravy za určité období praxe v klinické logopedii. Logopedem 

specialistou nazýváme klinického logopeda ve zdravotnictví, který ve svém oboru 

odpracoval 10 let. Logopedickou péči je možné vykonávat i po absolvování 

logopedického kurzu (před rokem 1993). Absolvent smí využívat metod speciální 

pedagogiky při úpravě narušených funkcí řeči lehčích poruch výslovnosti běžně pod 

dohledem klinického logopeda (Dvořák, 2007). 

Logoped školní je učitel. Vede hodiny individuální logopedické péče nebo nyní 

řečové výchovy na speciálních školách a školských zařízeních. Na základních školách se 

jedná o vyučovací hodinu nepovinného předmětu (Dvořák, 2007). 

Poměrně dost často se díváme na léčebný vztah jen z hlediska terapeuta. Je nutné 

si uvědomit, že základem úspěšné logopedické péče je i úvaha nad tím, čím a jak na 

terapeuta zapůsobil klient. Základem úspěšného léčení je dodržení léčebného režimu. 

V opačných případech je možné si všimnout, že neúspěchy jsou zapříčiněné nedostatkem 

motivace ze strany klienta (Kršňáková, 2004). 
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Logoped je velice důležitým terapeutem, od kterého klient očekává odhalení 

příčiny, která vyvolala příslušnou poruchu v organismu či symptomatologii poškozené 

komunikační způsobilosti. Na základě těchto zjištění je třeba zahájit co nejefektivnější 

terapii, která by měla být založena na praxi, zkušenostech a sebevzdělávání terapeuta. 

Terapeut by měl být poskytovatelem informací o výhledu možného výsledku léčby. Také 

by měl umět podnítit aktivní spolupráci klienta (Kršňáková, 2004). 

Aby byla léčba úspěšná, je třeba, aby byl mezi terapeutem a klientem dobrý 

léčebný vztah. Spornou akademickou záležitostí zůstává, zda je selhání v terapii 

důsledkem terapeutova postupu, a zda je ovlivňováno jeho individuálními vlastnostmi 

nebo výsledkem jeho chybného pojetí hendikepu (Peutelschmiedová, 2008).    

 

2.4.2 Skupinová terapie s dětmi  

 V tomto druhu terapie je výhodou, že členové skupiny jsou si navzájem poradci. 

Když děti říkají své zkušenosti, zážitky, dojmy spojení s koktavostí, všichni členové pro 

ně mají pochopení. Dochází zde k vzájemné podpoře. V bezpečné atmosféře, kde jiné 

také koktají, jsou děti uvolněné, jsou sami sebou. Úkol v dětské skupině spočívá v řízení 

a plánování aktivit, které děti těší, dává jim možnost mluvit o jejich koktavosti. Skupina 

jim dává prostor, kde mohou procvičovat a vylepšovat své schopnosti pozorováním a 

nasloucháním sobě navzájem. Úspěšná terapie spočívá v orientaci pocitů dětí i rodičů ve 

stejné míře, jako na zlepšení komunikace mezi nimi. Tento postup se dělá za předpokladu, 

že jsou k dispozici dva terapeuti. Uskutečňují se hodinová setkání s dětmi, druhý logoped 

současně pracuje se skupinou rodičů. Po půl hodině se rodiče přesunou se svým 

logopedem do místnosti, ve které je logoped s jejich dětmi. Přidají se k dětské skupině a 

společné sezení další zhruba půl hodinu pokračuje. Při prvním setkání dětské skupiny se 

navzájem pomocí her seznámí a určí se pravidla pro práci skupiny. První setkání rodičů 

začíná představením svého dítěte. Logoped je připravený zodpovědět otázky rodičů, 

týkající se jejich dítěte. Nejpodstatnější funkcí skupiny je mluvit a zjišťovat své pocity a 

myšlenky, vztahující se k dětem (Fraser, 2010). 
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2.4.3 Podpůrné postupy 

Významnou roli sehrávají nejrůznější podpůrné postupy, které lze uplatnit jako 

nácvikové psychoterapeutické způsoby. Mohou sloužit i jako relaxace v průběhu terapie. 

Patří mezi ně biblioterapie, arteterapie, muzikoterapie, hypnóza, a jiné (Kršňáková, 

2004). 

Biblioterapie 

Jedním z užívaných postupů v terapii balbuties je metoda, která si zakládá na 

pročítání knih – biblioterapie. Za jejího zakladatele je považován Adler, tento muž jako 

jeden z prvních psychoterapeutů rozdělil cíle biblioterapie do šesti „P“ (v originálním 

znění Six „E“ s):  

- poučit se, (Educate): doplnit a prohloubit své vědomosti 

- povzbudit se (Encourage): čtení může motivovat, koncipovat nové vize a    

           perspektivy 

- posílit se (Empower): přehodnocení cílů a snaha o jejich dosažení, aktivace  

            psychické i fyzické síly 

- prozřít (Enlighten): reálné vidění sebe i okolí 

- propojit se (Engage): ve smyslu propojení se sociálním světem, pomocí  

            modelového učení a sociálního usměrňování  

- pozvednout se, (Enhance): změny v úrovni životního stylu strana (Kršňáková,  

           2004, s. 43-44). 

I když je jedinec z rozmanitých zdrojů neustále zaplavován zprávami v rozhlase, 

televizí a jinými masmédii, písemná forma jazyka představuje velice klíčový a 

nepostradatelný prostředek převodu informací. Lidé v knihách nalézají poučení, 

zkušenosti, nové informace, ale i relaxaci a uvolnění. Čtení knih může nejenom balbutiky, 

ale i ostatní jedince motivovat, vzdělávat a dávat jim zpětnou vazbu a tím snižovat 

obranné struktury a mechanismy, kterými někteří balbutici, též i však rodiče koktajících, 

omezují přísun správných informací. Četba se může stát jedním z nejpodstatnějších 

psychoterapeutických okruhů ve vzdělávání (Kršňáková, 2004).  
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Muzikoterapie 

O možnosti hudby, která pozitivně ovlivňuje psychický stav člověka a také 

zmírňuje úzkost, věděli lidé již od pradávných dob. Tuto skutečnost může potvrdit 

pravda, že v historii, ale také v dnešní době, neexistovala jiná kultura bez hudby. 

Muzikoterapii je možné chápat jako: „…. použití hudby k usnadnění terapeutických cílů: 

obnovení, udržení a zlepšení duševního a tělesného zdraví. Je to vědomé použití hudby, 

které muzikoterapeuti používají, aby vyvolali změnu způsobu chování“ (Kršňáková, 2004, 

s. 44). 

Při rozboru, v čem je muzikoterapie jiná od ostatních metod psychoterapie, je 

nutné na prvním místě podotknout možnost využití nonverbálních způsobů komunikace. 

V léčbě balbuties se muzikoterapie prozatím ve většině případů aplikuje spíše jako nástroj 

uvolnění a relaxace než jako krok k vítězství nad příznaky koktavosti. Tato metoda také 

může hrát podstatnou úlohu k tvorbě blízkého kontaktu mezi terapeutem a klientem či se 

může stát jedinečnou možností, jak postižený projeví vidění světa a své pocity. 

Přiměřenou formou může hudební umění usnadnit výhodnější pochopení a dodání 

verbální výpovědi klienta, protože umění častokrát učiní možným vyjádřit i to, co by se 

postižený ať už neodvážil říci nebo co slovy formulovat není možné. Např. rozsah strachu 

před komunikací, zloba k ostatním, okamžitý stav úzkosti, radost zapříčiněná z kladného 

výsledku terapie a jiné. Tyto zprávy jsou nepostradatelné při uskutečnění 

desenzibilačních metod v terapii balbuties. V terapii porušené plynulosti řeči se zdá 

aplikace muzikoterapie přijatelná také proto, protože hudba má určité znaky totožné s 

ústním projevem, jako je např. melodie, tempo, rytmus, dynamika a jiné. 

Muzikoterapie se dá dělat jak individuálně, tak i ve skupinové formě, kdy má 

klient možnost společně působit na druhé balbutiky a zároveň se nechat inspirovat ideami 

ostatních. Je zde nutné, aby terapeut zajistil pocit bezpečí všem členům skupiny, protože 

v bezpečné a klidné atmosféře se běžně klienti vyjadřují častěji a spontánněji. Lze říci, že 

muzikoterapie v podstatě podporuje emocionální expresivitu, vyrovnává tělesné napětí, 

zvyšuje soustředění, zlepšuje schopnost zaznamenávat dojmy, usnadňuje nalezení 

vlastního řečového rytmu. Také podporuje sebedůvěru a sebevědomí. 

Ze stanoviska účasti klienta na schůzkách je možné muzikoterapii rozlišovat na 

aktivní – klient sám hraje na hudební nástroj, zpívá či vyťukává rytmus a pasivní neboli 
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receptivní – poslechovou, kdy klient hudbu vnímá, poslouchá, nicméně sám ji 

neprodukuje. Hlavní pozitivní stránky muzikoterapie jsou hlavně v možnosti odstranění 

napětí, zmírněni či úplném vymizení agrese, v celkovém zklidnění psychiky člověka i ve 

způsobilosti hudby motivovat aktivitu jedince.  

Arteterapie 

Je možné ji chápat jako: „…. relaxační činnost, nebo jako prostředek k rozvoji 

vnímání, popřípadě k sebe uzdravování“ (Kršňáková, 2004, s. 46). Ve skutečnosti jde o 

jakýsi druh psychoterapie, ve kterém se využívá výtvarného umění jako způsobu ke 

komunikaci, ke sdělení. Totožně jako muzikoterapii ji lze konat individuálně nebo ve 

větší míře ve skupinové formě.  Při použití metod arteterapie nezáleží na uměleckých 

vlohách ani biologickém věku. Podstatnější je pracovní atmosféra a kolektivní naladění 

členů ve skupině. Výtvarný projev může pomoci zmapovat klientovy potíže. Terapeut 

musí soucítit, dekódovat, co se za jednotlivými znaky ukrývá – úzkost, radost, izolace 

atd. Pokouší se jim porozumět a též je využít v léčbě balbuties (Kršňáková, 2004). 

Hypnoterapie 

Hypnóza a sugesce spadá k ostatním podpůrným metodám, se kterými je možné 

se v léčbě balbuties setkat. V odborných publikacích se píše, že sama o sobě hypnóza 

„není metodou léčby, nýbrž jen stavem jedince, v němž lze v některých případech 

psychoterapeutické zásahy provádět účinněji než za jiných stavů vědomí a organismu“ 

(Kršňáková, 2004, s. 46). 

 

2.4.3.1 Metoda Nová mluva 

Zakladatelkou této metody je Lilia Arutyunian. Lilia Arutyunian popisuje 

koktavost jako trvalý patologický stav (Skřivánková, 2014). Zmiňovaná terapie byla 

vytvořena tak, aby byla přijatelná pro veškeré druhy koktavosti, a to jak očividné, tak i ty 

vnitřní, skryté. Jde o výuku nácviku nového způsobu řeči, která je založena na 

mnohonásobném každodenním opakování. Na kurzu si účastníci v průběhu aktivního 

učení tvoří nový permanentní stereotyp plynulé řeči.  

Podstatným principem techniky vyučování je plán soustavné práce, který povede 

k úplnému vyléčení koktavosti (v originálním popisu metody „odloučení od koktavosti“). 
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Klíčovou záležitostí je „triáda“ koktavosti, kam spadá neplynulost řeči, neklid a 

emocionální napětí, schovávání poruchy. „Odloučení od koktavosti“ se uskutečňuje 

prudce jen za předpokladu, že se zpracuje celá triáda (v originálním popisu „vyhubí 

všechen strom a nezanechá ani jeden kořen či větev“).  

Srdcem metody je sladění řeči s pohybem prstů pravé ruky. Prsty nastavují 

rytmicko-intonační obraz dané fráze. Ruka působí jako biologický metronomu. Už od 

počátku terapie poskytuje vyloučení zadrhávání ve slovech, snaží se srovnat prvky řeči 

jako je tempo, melodie, rytmus (Arutjunjan, Tomaszewski, 2013). 

Předpokladem pro zařazení do kurzu je konzultace. Na konzultaci představuje 

trenér na základě nabytých informací model „stromu koktavosti“, důkladně 

charakterizuje, jak funguje soustavný patologický stav a vyloží proces kurzu. Je zde 

doporučována i účast rodinných příslušníků. Cena konzultace je 350 Kč. Nácvik pak 

začíná Základním kurzem, který trvá 8 dnů. Cena základního kurzu je 450 Kč za hodinu. 

Kurz zahrnuje 64 vyučovacích hodin a 10 hodin trenérského dozoru. Klient si celou 

terapii platí sám, pojišťovna na tuto léčbu nepřispívá. Aby bylo možné již na počátku 

naprosto vyřadit koktání, je veškeré rozprávění v prvních dnech značně vymezeno. 

Frekventanti kurzu by v této periodě neměli absolutně spontánně promluvit, mezi sebou 

komunikují písemnou formou. Na určité období se tedy starý patologický režim řeči 

omezí. Korekce začíná od slabiky, a to z toho důvodu, že již slabika je „infikována“ 

koktavostí. Účastníci kurzu používají techniku s použitím prstů na rukou. V průběhu 

motivujících rozhovorů trénují různé situace z všedního života, přičemž v této fázi již 

obvykle kurzista nekoktá. Touto formou se připravují na reálnou komunikaci s lidmi, 

které neznají. Čtvrtý den kurzu účastníci pod vedení trenéra realizují první konverzace 

novou mluvou s cizími osobami. Rozhovory mají zpočátku typicky tréninkový charakter. 

Nahrávají se na digitální diktafon, nahrávky jsou poté podrobně trenérem analyzovány. 

Další dny roste počet kontaktů s lidmi. Frekventanti kurzu pobývají více a více času mimo 

výukové centrum. Večer do svého „deníčku“ vypisují své prožitky z uplynulého dne. 

Terapie probíhá intenzivně od rána do večera. Ke konci základního kurzu nastává veřejné 

vystupování kurzistů před žáky ve škole. Po skončení základního kurzu jsou kurzisté přes 

telefon nebo internet každý den ve spojení s trenérem. Potenciální chyby jsou ihned 

opraveny. Mimo vystupování ve škole, v práci a dalších institucích, kurzisté vytrvale 

rozšiřují oblast svých osobních kontaktů. Trénují nový návyk mluvení v různých 
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situacích, tímto fixují nové zvyky v mluvě i chování. Tato samostatná práce je velice 

klíčová. Kurzy jsou uskutečňovány ve skupinách o 5 - ti až 8 - mi členech. Podstatnou 

částí kurzu je shledání s osobami, jež kurz zdárně dokončily, a které jsou účastníkům 

psychologickou oporou.  

  Po základním kurzu nastává stadium rozvoje plynulosti mluvy, jenž přetrvává od 

3 do 7 měsíců. V tomto čase se uskutečňují třídenní setkání kurzistů (tzv. mikro kurzy) 

1x za měsíc. Krok za krokem dojde ke zkracování protahovaných, rezonovaných slabik a 

zaměřuje se na intonaci. Připravovány jsou návštěvy okolních měst a obchodních center, 

kurzisté zde trénují delší rozhovory s prodávajícími nebo lidmi na ulici. Hodnotu má 

nácvik různých situací, zkrátka nebát se mluvit kdykoliv, kdekoliv, telefonovat, 

vyhledávat tyto dříve nepředstavitelné a obávané situace.  

Nový zvyk mluvy je dále upevňován následujících několik měsíců, při kterých se 

kurzisté potkávají s trenérem 1x za měsíc. Po každém setkání je mluva přirozenější a 

plynulejší. Tyto kurzy upevňování trvají od 5 do 12 měsíců. Výuka a výcvik jsou 

společným úsilím trenéra i klienta. V některých situacích, zejména u mladších osob se 

jedná o společné snažení tří a více osob (Nová mluva [online]. [cit. 2017-11-11]). 

Věkově kurz omezený není, u mladších frekventantů se však doporučuje účast 

obou rodičů na kurzu. Rodiče se učí také techniku a měli by ji při komunikaci s dětmi 

také používat.  

 

2.4.4 Význam dechového cvičení v léčbě koktavosti       

Na samém počátku léčby se logoped zabývá dýcháním neboli respirací. Dechová 

cvičení patří mezi velice využívaná a pro terapii potřebná. Cílem je pochopit dechový 

mechanismus a aktivovat ho v běžné komunikaci. O vhodnosti cvičení by měl logoped 

rozhodnout na základě úvodní diagnostiky (Peutelschmiedová, 2005). Dechovému 

cvičení a vůbec práci s dechem by mělo být obecně v terapii poruch řeči věnováno více 

pozornosti. 

Umět hospodařit s dechem umožnuje koktajícím říkat různé dlouhé celky jako 

jsou věty nebo verše, bez toho, aniž by balbutikovi došel na nevhodném místě dech 

(Kutálková, 2011).  
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Posílením dýchacích svalů se zabývala studie autorů Kaya a Alladin (2012). 

Výzkum byl provedený s 59 balbutiky. Cvičení zahrnovalo zvedání činek 2 hodiny denně 

(po dobu 8 dnů) s cílem posílení břišních a dýchacích svalů. Studie se zároveň zabývala 

i vlivem účinku intenzivní hypnoterapie na koktavost. Hypnoterapie zde byla použita k 

snížení úzkosti, zesílení sebevědomí a zvýšení motivace při cvičení. Výsledky studie 

podporují účinek tohoto tréninku při léčení koktavosti (Kaya a Alladin, 2012). 

Existují různé techniky, které učí balbutiky mluvit s rytmickým pohybem rukou, 

prstů, jinou formou si osvojují neobvyklý typ řeči. Např. mluvit pomalu, zpěvavě nebo 

monotónně, prodlužovat hlásky, vyslovovat souhlásky splývavě, koncentrovat se na 

určitý způsob tempa, frázování nebo právě soustředit se na dýchání. Často je však účinek 

dočasný. I přes pochybnosti o těchto technikách nebyl cíl novým způsobem změnit 

řečový vzorec balbutika nikdy úplně odmítnutý. Dokládá to například Fröschelsova 

technika žvýkání, která spočívá v tom, že balbutik realizuje žvýkací pohyby spolu 

s mluvením. Další fází je postupná reedukace. V konečné fázi si představuje, že žvýká 

(Lechta, 2010).  
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PRAKTICKÁ ČÁST 

3 Cíl práce, úkoly, vědecká otázka  

Cílem mé bakalářské práce je hodnocení efektu metody Nová mluva v léčbě 

koktavosti. Dílčím cílem je stanovení, v jakých konkrétních oblastech života vnímají 

pozitivní změny dva její absolventi. Prostředkem k tomuto cíli je získání a analýza 

informací na základě rozhovoru se 2 absolventy této metody. 

 

Úkoly práce: 

1. Provést literární rešerši na téma koktavosti a její léčby. 

2. Seznámit se důkladně s metodou Nová mluva. 

3. Získat ke spolupráci nejméně 1 probanda. 

4. Vytvořit schéma rozhovoru, připravit otázky. 

5. Provést rozhovor. 

6. Analyzovat odpovědi probandů a na základě této analýzy zhodnotit efekt.  

 

Vědecká otázka 

Ve své práci jsem si položila jednu vědeckou otázku: 

Jaký je individuální přínos metody Nová mluva pro balbutika? 

 

Na základě studia literatury k této problematice byla pro konkretizaci přínosu 

metody využita kritéria podle Strnadové (2015), která uvádím níže: 

 

 1. Zvýšení pracovních možností 

 2. Zlepšení sociálních vztahů a začleňování se do společnosti  

 3. Zlepšení psychického stavu, kladnější sebehodnocení 
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4 Použité metody   

Výzkumné šetření má formu kvalitativního výzkumu. Kvalitativní výzkum se 

opírá o různé metodologické tradice zkoumání konkrétního sociálního nebo lidského 

problému. Výzkumník tvoří souhrnný, holistický obraz, rozebírá různé druhy textů. 

Podává informace o názorech účastníků výzkumu a realizuje průzkum v přirozených 

podmínkách (Hendl, 2008).  

Údaje v kvalitativním přístupu jsou data nenumerická, naopak v kvantitativním 

mají číselnou formu (Ferjenčík, 2000). Pro sledování byl použit rozhovor. Největší rozdíl 

mezi pozorováním a rozhovorem je v tom, že rozhovor ukazuje zprostředkovaný a vysoce 

interaktivní proces získávání dat (Ferjenčík, 2000).  

Pečlivě jsem vybírala otázky, zaměřila jsem se na ty oblasti, které život koktavých 

omezují nejvíce. Na základě studia prací byla využita kritéria Gottwaldové (2010): 

• otázky by měly být srozumitelné  

• rozhovor by měl obsahovat oblasti, které koktavé jedince nejvíce      

            omezovaly v běžném životě  

• otázky by měly být pro respondenty přijatelné  

• rozhovor by neměl být náročný, a to jak časově, tak intelektuálně 

• respondenti by neměli nad odpověďmi složitě přemýšlet 

• odpovědi nemohou být ani špatné ani správné, jde o vlastní názory   

            respondentů 

• odpovědí je třeba anonymizovat – místo pravých jmen mých účastníků     

            jsem použila jména Tereza a Petr 

 

Výběr otázek pro rozhovor:  

1.    Jaké odborníky jsi navštívil kvůli koktavosti? Pomohlo Ti něco, co to bylo? 

2.    Jaké klady/zápory vnímáš ve skupinové terapii?  
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3.    Jak se zlepšila či ovlivnila metoda Nová mluva Tvoji socializaci, zlepšily     

       se Tvé vztahy s okolím?  

4.    Jak, čím Tě koktavost ovlivňovala a svazovala v porovnání s Tvými             

       možnostmi nyní po terapii?  

5.    Jak se cítíš, jak vnímáš sám sebe nyní před okolím, když mluvíš v porovnání s      

        obdobím před terapií?  

6.    Jaké byly reakce okolí na Tvoji mluvu během terapie, měl/a jsi podporu od  

       svých nejbližších? 

7.    Co pro Tebe bylo nejtěžší během celé terapie?  

8.    Jak se Ti nyní mluví, můžeš říci, že jsi vyléčený? 

9.    Považuješ tuto metodu za úspěšnou v léčbě koktavosti?  

10.  Zvýšilo se Tvé sebevědomí, pohled sám/a na sebe po terapii?  

11.  Vnímáš nějaké negativní stránky této terapie, případně jaké?  

12.  Rozšířily se Tvé pracovní možnosti po terapii, jsi nucený/á nyní    

       komunikovat ve svém zaměstnání?  

13.  Doporučil/a bys tuto metodu balbutikům? Pokud ano, z jakého důvodu?  

14.  Co bys doporučil/a balbutikům? 

 

4.1 Případová studie  

Pro účely výzkumného šetření byli vybráni dva mladí dospělí -  šestadvacetiletá 

Tereza a devatenáctiletý Petr. Jednalo se tedy o nenáhodný výběr. Oba dva prošli celou 

terapií Nová mluva. Souhlasili se svou účastí na výzkumném projektu, který byl schválen 

Etickou komisí UK FTVS (viz příloha 1) a podepsali informovaný souhlas (viz příloha 

2). 

S dotyčnými jsem rozhovor provedla při osobním setkání. Se svolením probandů 

jsem jejich odpovědi nahrávala na diktafon. 
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Případová studie 1 - Tereza  

Tereza se narodila o 5 dní dříve, než byl předpokládaný termín porodu. Její 

psychomotorický vývoj byl v normě a nebyla u ní diagnostikována úzkostná porucha.  

Začala koktat, když se polekala ve čtyřech letech čerta. Na prvním stupni základní školy 

výsměchy až tak nepociťovala. Druhý stupeň byl horší, chtěla být jako všichni ostatní. 

Učila se velice dobře. Špatně však navazovala kontakty, sama nabyla schopna se objednat 

k lékaři. Autobusem jezdila s kartičkou, na které bylo napsáno jméno města, kam chce 

jet. Často totiž v autobuse, když na ni přišla řada, dostala tzv. blok a nevydala ani hlásku. 

Koktala 18 let, v září roku 2013 začala s terapií Nová mluva. Uplynulo 5 let od začátku 

celé terapie. Úspěšně dostudovala vysokou ekonomickou školu, je jí 26 let. Mezi její 

záliby patří sport, čtení, cestování a osobní rozvoj.  

Tereza má starší devětadvacetiletou sestru. Rodiče jsou zdraví. Koktavost v jejich 

rodině se nevyskytla. Další informace z osobní anamnézy Terezy: přetržené šlachy na 

ruce, operace nosních mandlí.  

 

Případová studie 2 - Petr  

Petr se narodil v předpokládaném termínu porodu. Začal mluvil později než jeho 

vrstevníci a ve čtyřech letech začal zadrhávat v řeči. Byla mu diagnostikována úzkostná 

porucha. Na prvním stupni základní školy se mu nikdo nevysmíval, že zadrhával. O něco 

později, na druhém stupni, se k zadrhávání přidaly tzv. řečové bloky. Petr je na sobě 

samozřejmě pociťoval. Ve škole to nebylo až tak moc nápadné. Nejhůře se mu mluvilo 

na střední škole, když byl v prvním ročníku, kde si ho spolužáci kvůli tomu dobírali. On 

si to nenechal líbit a po nějaké době ponižování došlo k fyzickému útoku. Škola o tomto 

nevěděla, proto se to neřešilo. Žákem je průměrným. Na konci prvního ročního v květnu 

v roce 2015 se začal léčit z koktavosti terapií Nová mluva v Třinci. Nyní to jsou tři roky 

od začátku terapie. Jeho vztahy se spolužáky ve třídě se zlepšily, ale i přesto, že již 

nekoktá, tak nejsou ideální. Nyní maturuje na střední technické škole, je mu 19 let. Jeho 

záliby jsou zejména sport – běhání, lyžování, plavání, rád chodí na procházky. Také rád 

čte a dívá se na filmy, nejraději na horory.   

Má jednoho sourozence – staršího bratra, nyní mu je 25 let. V rodině se problémy 

s řečí nevyskytovaly. Žádnou nehodu, úraz, onemocnění, které by mohlo mít vliv na 

koktavost neprodělal.  
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5 Výsledky 

Po nashromáždění výzkumného materiálu došlo k samotné analýze dat, resp. k 

utřídění, zpracování, vyhodnocení a k vyvození závěru. Nejdříve uvádím přesný přepis 

odpovědí z rozhovoru. 

 

5.1 Přepis rozhovoru  

1. Jaké odborníky jsi navštívil kvůli koktavosti? Pomohlo Ti něco, co to bylo? 

T: Už v předškolním věku jsem navštěvovala logopedy. Těch bylo kolem pěti-šesti s tím, 

že to pokračovalo do mých osmnácti let. Vyloženě, že by mi logopedie pomohla se říci 

nedá. Bylo to spíše o procvičování různých slabik, slov, bylo to hodně o čtení a technikách 

po kterých jsem necítila, že by to mělo nějaký zásadní účinek na mou řeč. To určitě ne. 

Poté jsem prošla různými psychoterapiemi, psychology. U psychologa to bylo spíše o 

povídání. Psychoterapeut se mnou zkoušel různé formy relaxace, autogenní tréninky. Na 

psychiatrii mi napsali léky na uklidnění se záminkou, aby se zklidnila mluva. Zkoušela 

jsem i hypnózu, že by mi to mluvu zlepšilo to ani ne. Nicméně mi to pomohlo po psychické 

stránce, tím, že jsem se vypovídala. Docházela jsem k ní celou střední školu, paní byla 

velice příjemná, setkání s ní mě psychicky „nakoplo“, ráda jsem k ní chodila. Nicméně 

to mluvení bylo víceméně pořád stejné. Podstoupila jsem i kineziologii (alternativní 

psychoterapeutická metoda, která se zabývá odblokováním emocionálních traumat, která 

se mohou odrážet na zdraví těla nebo duše), což bylo v období, kdy jsem vůbec nechtěla 

komunikovat, uzavírala jsem se do sebe. Terapeut mi řekl, že mé podvědomí s ním 

komunikovat nechce. Technika je založena na tom, že terapeut přes tvé tělo komunikuje s 

tvým podvědomím, drží tvé ruce, komunikujte s tvým zápěstím, buď mu říkáš ano nebo ne. 

Rodiče tam se mnou šli na doporučení mé paní učitelky, poté jsem tam byla ještě jednou, 

žádný efekt to nemělo. Poté jsem měla inhalační sprej, sprej je určený pro astmatiky, 

užívala jsem ho, zpočátku se mi zdálo, že to pomáhá, asi to bylo spíše o tom placebu, ve 

finále mi to nepomohlo. Poté jsem byla měsíc v Praze na foniatrické klinice, kde jsem 

každý den intenzivně trénovala s paní logopedkou, procvičovaly jsme, četla jsem pohádky, 

říkanky, hrály jsme divadélko. Toto zařízení bylo spojeno s denním stacionářem čili sem 

docházely i malé děti, já a další dvě holky jsme tam byly ubytované. Toto pro mě bylo 

zejména náročné v tom, že jsem byla odloučená od rodiny, nechtělo se mi jet do Prahy, 
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nemohli jsme mít u sebe ani telefony, účinek nic moc. Je pravda, že týden poté, co jsem 

se vrátila, jsem mluvila pomaleji, a to i ve škole a šlo to, trvalo to pouze týden, možná 

něco málo přes týden. Poté se to vrátilo do starých kolejí. Toto byla asi poslední forma 

léčení. Poté jsem zkusila Novou mluvu, to bylo už na vysoké škole, v tu dobu to pro mě 

bylo to nejlepší, co jsem mohla vyzkoušet. 

 

P: Za celý svůj „koktavý život“ jsem navštívil asi čtyři logopedy. U většiny z nich mi jejich 

techniky dost pomohly, ale ne tak, aby mou koktavost úplně odstranily. Navštívil jsem 

jednoho psychologa, který mi doporučil, abych denně hodinu četl nahlas, což mi tedy 

nepomohlo nebo nějak výrazně, chvíli poté jsem vnímal zlepšení plynulosti. Podstoupil 

jsem i neurologii, kde si mě neurolog vyšetřoval kladívkem se štětičkou a kovovým hrotem. 

Řekl jsem mu můj problém, postupně se mě vyptával i na další údaje potřebné k sestavení 

anamnézy. Ověřoval funkci mých hlavových nervů a další, nic mi nenašli. V roce 2015 

jsem podstoupil terapii Nové mluvy, která mi nejvíce pomohla. Nová mluva je založena 

na tom, že se člověk musí neustále kontrolovat, pokud se nekontroluje, tak koktání je zpět. 

Nová mluva dokáže zamaskovat dokonale koktavost, a to tak, že bychom nemuseli vůbec 

zadrhávat, pokud si na to budeme dávat velký pozor. 

 

2. Jaké klady/zápory vnímáš ve skupinové terapii? 

T: Klady, ve skupině je síla, každý se vzájemně podporuje, je to takové to – jsme na jedné 

lodě, takový ten pocit, když potřebuješ poradit, víš, že je tam někdo pro tebe, byť na druhé 

straně republiky, můžeš mu napsat, zavolat a víš, že tě chápe, toto bych řekla, že je asi 

takový největší top. Záporem může být srovnání – tomu to jde lépe, tomu to nejde tak 

dobře, tomu to nejde, pro někoho toto může být frustrující, nedokáži říci, zda vyloženě 

zápor, ale pokud je to založené na tom srovnávání, tak to člověku moc nepřidá. V tomto 

je individuální přístup lepší a také možná kladnější v tom, že terapeut může věnovat více 

času danému jedinci. Každopádně je pravda, že je to i tak přizpůsobené na kurzu Nová 

mluva, že je mnoho času na každého, ačkoliv nás tam bylo osm, alespoň mně to tak přišlo. 

Na této terapii to je o tom individuálním přístupu. 
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P: Velké plus je to, že nejsme sami na terapii a jakékoliv léčení. Můžeme trénovat 

společně ve skupině. Kladem je i to, když to vezmu konkrétně na metodu Nová mluva, že 

jsme trénovali na kurzu mezi sebou, našimi rodiči, nacvičovali jsme si různé zátěžové 

situace, trénovali jsme v učebně rozhovory, situace, např. objednání si v restauraci jídla, 

v obchodě si říci, co chceme. Poté jsme následně trénovali venku ve městě s diktafonem, 

svou řeč jsme nahrávali, zastavovali lidi na ulice, vyptávali se jich na cestu atd. Za den 

jsme museli udělat určitý počet nahrávek, kontaktů, následně jsme pouštěli nahrávky 

naším lektorům a ti nám řekli, co jsme udělali za případné chyby v technice, řeči. Plusem 

pro mě byl i pocit, že se neléčím z koktavosti nyní sám, že nás je tady dohromady osm a 

všichni jsme na „stejné lodi“. Co se týká záporů, tak mě napadá maximálně to, že je zde 

riziko, že se lektoři nemusí či nemohou každému na sto procent věnovat, nicméně já vím, 

vnímám, že zde na kurzu se lektoři věnovali podle potřeby každému dost, proto si myslím, 

že na našem kurzu se nedá stanovit žádný vyloženě zápor. 

 

3. Jak se zlepšila či ovlivnila metoda Nová mluva Tvoji socializaci, zlepšily se Tvé vztahy 

s okolím? 

T: Určitě se mi vztahy s okolím zlepšily, pominu tu formu, jestli to bylo tááákhle či již 

nynější přirozená mluva, ale šlo hlavně o to, že jsem mluvila. Nyní se určitě začleňuji do 

společnosti mnohem více, nebojím se promluvit, vím, že řeknu vše, také to je o té 

sebedůvěře, najednou jsem si začala více věřit, určitě ta sebedůvěra vzrostla. A i to 

začleňování, takové to, že jdu do obchodu, řeknu si, co chci, není to takové to, že 

potřebuješ někoho, aby to řekl za tebe nebo to raději ukážeš na tom lístku či na danou 

věc. Takže určitě. 

 

P: Určitě se zlepšily, dříve jsem byl rozhodně uzavřenější, tišší. Občas se mi ještě vrací 

ta uzavřenost, ale když si uvědomím, že se musím kontrolovat, abych nekoktal, tak se 

otevřu, projevím. Nebojím se mluvit. To, že jsem občas uzavřenější rozhodně není o tom, 

že bych se bál něco říci jako tomu tak bylo před terapií, nicméně spíše o mé povaze. Je to 

nyní ještě hodně v mé hlavě. Nesmím poslouchat, věnovat pozornost negativním 

myšlenkám, nyní vím, že řeknu cokoliv a kdykoliv. Jen je to neustále o tom hlídání a 

kontrolování se, což není vždy úplně pro mě jednoduché. Je pravda, že nyní po terapií 
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mám více kamarádů než před léčbou a zapojuji se rád do konverzací a nebojím se nikde 

promluvit. 

 

4. Jak, čím Tě koktavost ovlivňovala a svazovala v porovnání s Tvými možnostmi nyní 

po terapii? 

T: Já bych řekla, že i s tím, jak jsem začala více dospívat i osobnostně i jak jsem život 

začala vnímat, tak si myslím, že i toto je spojené s tím, že jinak jsem začala vnímat tu 

koktavost, ale i různé ty formy terapie. Dá se říci, že v tom věku dospívání jsem koktavost 

brala jako takového nepřítele. Teď potřebuji bojovat s tou koktavostí, a to proto, protože 

mě to moc ovlivňovalo, nedokázala jsem pochopit, co to je, měla jsem k tomu spíše 

negativní postoj, tím i negativní vztah sama k sobě i ke všem okolo. Takže jsem se v tomto 

utápěla, a nevěděla jsem, jak se z toho dostat ven. Poté, jak jsem celkově rostla, už i 

společně s Novou mluvou, tak si myslím, že se ten průlom ledu začal měnit, a to i tím, že 

jsem pochopila, že koktavost není můj nepřítel, je to pro něco. Nemám s tím hned bojovat, 

mám se to naučit i přijmout. Já jsem názoru toho, že koktavost je strach, je to strach z 

toho projevu, strach se prezentovat a je nutné ten strach prolomit a mluvit. Jít do toho. 

Jestli si natahovat, mluvit táákhle, ale hlavně mluvit, tak si myslím, že je velká šance tím 

strachem projít a mluví nám to, jak chceme, jak si my přejeme. 

 

P: Když jsem dříve koktal čili ještě před třemi lety, tak mě hodně svazovala v tom, že jsem 

si nedokázal koupit, co jsem chtěl. Většinou i když jsem si tedy něco chtěl koupit, tak jsem 

si to nekoupil, raději jsem do toho obchodu nešel, protože jsem již cítil, že se zakoktám, 

selžu a za ten „trapas“ mi to nestálo. Pokud jsem si ale něco vážně moc chtěl koupit, tak 

jsem si to koupil, ale musel jsem si to „vykoktat“, podstoupit ten stud. Vždy jsem to řekl, 

nikdy se mi nestalo, že bych dostal úplný blok a nemohl se vymáčknout. Věděl jsem, že to 

říci musím, není zde východisko, tak jsme to prostě nějak řekl. V tomto mě asi svazovala 

koktavost nejvíce. Nejhorší na celé koktavosti pro mě bylo to, že jsem se nemohl vyjádřit, 

například když jsem byl venku s kluky, určité slabiky, písmena mi dělaly problém, což 

jsme řešil tím, že jsem zaměňoval slova, v hlavě rychle hledal synonyma. Mnohem horší 

pro mě bylo vyjádřit se ve skupince lidí, kamarádů, než když jsem byl venku pouze s 

jedním. Protože jsem již dopředu věděl, že to neřeknu, tak jsem to řekl jinak, jsou slova, 

pro která nejde najít přesné synonymum, např. jsem chtěl říci za několik dní, věděl jsem, 
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že d mi dělá problém, tak jsem řekl za několik měsíců. Nebo mi trvalo déle, než jsem řekl 

to, co jsem chtěl, trvalo déle, než jsem to ze sebe vykoktal. Do toho jsem měl bloky, což se 

projevilo tak, že jsem v ten daný okamžik nemohl říci vůbec nic. Nyní vím, že s Novou 

mluvou řeknu vše. Nebojím se dnes si jít cokoliv koupit, cokoli si říci, i když jsem občas 

uzavřenější, jak jsem již říkal, protože je ve mně stále uložena, jak ta koktavost jako 

taková, tak i různé vzpomínky na ní a negativní myšlenky před celkovým mým mluveným 

projevem jako mě ovládaly v době, kdy jsem zadrhával.  

 

5.  Jak se cítíš, jak vnímáš sám sebe nyní před okolím, když mluvíš v porovnání s obdobím 

před terapií? 

T: Před terapií bych nic neřekla a ani bych nikde nevystoupila. Byl by to úplný zásek, nic. 

Po terapii to bylo úplně jiné, já bych vystoupila v podstatě snad úplně všude. Spíše je to 

o tom, že člověk si prostě věří. Samozřejmě, že jisté pocity obav tam jsou, je tam i taková 

nervozita, co, jak to bude. Ano, je to tam, já si myslím, že toto je i takové přirozené, mít 

takové ty myšlenky v hlavě, jak to dopadne. Já si myslím, že je fajn, ničemu to neubližuje 

a je v pořádku mít takovou tu zdravou nervozitu. Každopádně, záleží na tom, jaká to je 

akce, jaké má být to vystoupení, ale víceméně bych řekla, že jsem více taková odvážnější, 

pouštím se do toho. Více se nechám překvapovat, jak to dopadne a když cítím, že do toho 

jít mám, tak do toho prostě jdu. Hodně momentálně dávám na své pocity, těmi se 

nechávám řídit. Vnímám, že je fajn vnímat své pocity.  

 

P: Myslím si, že jsou ve mně znaky méněcennosti, nedostatek sebedůvěry, tyto postoje mi 

zůstaly z koktavosti. Nicméně se to zlepšilo tím, že mohu říci kdykoliv a kdekoliv vše, co 

chci, co se týká té celkové proměny mého vnitřku, tak to chce více času. 

 

6. Jaké byly reakce okolí na Tvoji mluvu během terapie, měl/a jsi podporu od svých 

nejbližších? 

T: Já jsem cítila podporu od všech blízkých lidí, to znamená rodina, kamarádi, spolužáci, 

což mě moc tahalo nahoru. Nejdříve, když jsem přijela po Základním kurzu, tak 

samozřejmě, že nevěděli, jak se ke mně chovat, jak to vše vůbec je. Někteří ani nevěděli, 

že jsem až tak moc těžce zadrhávala, bojovala s koktavostí. Poté, jak jsem přijela, tak 
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jsem i já sama jsem začala cítit, že mi ty palce drží a posouvají mě i tím, jak vážně samotné 

mi říkají, jak je super, že jsem se do toho dala. Nyní mluvíš tak-to, natahuješ, ale nekoktáš. 

Je fajn, že je to plynulé, i když mluvíš takto. Což mě těšilo a tahalo nahoru. Byla to pro 

mě obrovská podpora. 

 

P: Zpočátku určitě měl, a to nejen u své rodiny, ale i celkově u všech lidí okolo mě. 

Postupem času zhruba rok – dva roky po celém kurzu se to měnilo a to tak, že lidé viděli, 

že už mluvím naprosto přirozeně, rychle. Já jsem jim vysvětloval, že to, jak mluvím nyní 

není úplně správně, protože mám dost rychlé tempo, což by tam v rámci zásad, techniky 

Nové mluvy být nemělo. Oni toto nemohli pochopit, což tedy nemohou ani dnes. Proto, 

když se úplně necítím a protáhnu si nějaké slovo, tak si myslí, že si z nich dělám srandu, 

nemám důvod si natáhnout. Berou mě, že už jsem naprosto z koktavosti vyléčený a nemůže 

se vrátit zpět, což tedy pravda rozhodně není. V rámci terapie se právě radí ve stresu či 

když se člověk úplně necítí uvolněně a klidně, tak, než aby se zakoktal, tak je zde lepší si 

natáhnout čili mluvit na nižší úrovni, tak jako jsme mluvili v nejpodstatnějším období celé 

terapie. Z prvního kurzu, který trval osm dní jsem přijel se zdlouhavou, rezonovanou 

naaatahovou mluuuuvou, každý měsíc jsem dále jezdit na tzv. Mikro kurzy, upevňující 

kurzy, které trvaly tři dny a byly dohromady čtyři, na nich jsme postupně to natahování 

zkracovali a zkracovaly. Z posledního kurzu jsem se vrátil již bez natahování a 

rezonování.  

 

7. Co pro Tebe bylo nejtěžší během celé terapie? 

T: Asi se pořád hlídat a kontrolovat, já jsem docela takový člověk, že jsem disciplinovaná. 

Vše má své hranice, jak to člověk až moc s tou disciplínou přežene, jak je kontrola už 

vážně velká, tak je to na sebe takový ten bič. Že člověk prostě musí, musí. Což taky není 

dobře, protože člověk se má k sobě chovat hezky. Není sice tady to o tom, že se k sobě 

chovám nehezky, ale už sem byla až moc někdy. Takže je třeba vychytání té správné 

hranici, kdy ano, je to fajn, být tak disciplinovaná, ale zároveň být na sebe hodnější. 

Zpětně jsem si řekla, že bych k tomu přistupovala jinak, kdybych znovu šla do terapie. 
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P: Nejtěžší pro mě bylo asi nepromluvit bez ruky, to určitě. Dále držte emoce na uzdě, 

protože dokážu být dost výbušný. Celkově si zachovat klid při mluvení v jakékoliv situaci. 

 

8. Jak se Ti nyní mluví, můžeš říci, že jsi vyléčený? 

T: Já vím, že ta koktavost je ve mně, vím, že ano. Takže jsou takové dva směry, si alespoň 

myslím. Je tam ten směr koktavosti a směr naučeného, nového stylu mluvení. Záleží, co 

člověk více preferuje, co více posiluje. Tak ten směr převažuje. Zároveň, jestli se dá říci, 

že jsem vyléčená. Vím, jak tu techniku používat, to určitě ano, vím, že ta koktavost ve mně 

stále je, tím pádem, je asi blbost říci, že ano. Nevím, jak tady na to odpovědět. Vím, že 

uvnitř je, zároveň opouštím od těch myšlenek, co když se zakoktám, jejda, co se stane, jak 

budou druzí reagovat. Tak vím, že tímto budu tu koktavost posilovat. Myslím si, že je to 

spíše o té změně myšlení. Člověk musí nahrazovat negativní myšlenky pozitivními, 

přehodnotit, jaký úhel pohledu mi spíše vyhovuje. Jestli mi vyhovuje ten úhel pohled ta 

koktavost, to je hrůza anebo ta koktavost je tam někde? Je, tak ať je, ale ovlivní mě to 

nějak, mám z toho strach, tak co se z toho zblázním. Celá koktavost je v hlavě. Vše je to i 

o těch myšlenkách, myšlenky jsou hlubokým nástrojem, pokud se stávají destruktivní, tak 

výsledek je opačný. Já ty myšlenky pozoruji, nemohu říci, že bych vyloženě propadala 

nějakým negativním myšlenkám, i když ano, stane se, že jsem v takové emoci a vyloženě 

podlehnu destruktivní myšlence, že jejda, ale víceméně si žiji své. Takové ty strachy, 

myšlenky, které mohou řeč nabourávat, takový ten můj vnitřní hlas si moc nepřipouštím, 

protože mi to přijde zbytečné. Jde o to nepodlehnout těm negativním myšlenkám, poté je 

jedno, jak moc komunikuješ, nicméně jde o to mluvit, neuzavírat se do sebe. 

 

P: Nová mluva slouží jako maskování koktavosti, když budu mluvit bez ruky, rituálu, 

celkově bez techniky, doporučení, tak se zadrhnu. Musím se stále kontrolovat a vše 

dodržovat, když to vše dostatečně nedodržuji nebo dělám nějaké chyby v celkové technice, 

tak se zakoktám. Pokud bych nic z doporučených rad nedodržoval, tak koktám stále. 

 

9. Považuješ tuto metodu za úspěšnou v léčbě koktavosti? 

T: Já nyní budu sama o sobě. Můj názor – mně tato metoda v koktavosti pomohla nejvíc 

z těch všech absolvovaných, čím jsem prošla. Mně to přijde fajn technika, metoda. 
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P: Určitě ano, kdyby ne, tak by se o ní nepsalo, jak je účinná a za druhé bych já sám 

osobně mluvil nyní stejně neplynule jako před absolvováním terapie. Pokud dotyčný 

používá techniku tak, jak má, tak není důvod, aby se mu koktavost vrátila. Toto by byl 

důkaz toho, že tato metoda nefunguje. Když se člověk kontroluje, tak to stále bude mluvit, 

fungovat. Tato metoda nemá žádný jojo efekt a tak podobně. Sám jsem se přesvědčil o 

tom, že je to úspěšná metoda v léčbě koktavosti.  

 

10. Zvýšilo se Tvé sebevědomí, pohled sám/a na sebe po terapii? 

T: Určitě, sebedůvěra určitě vzrostla. 

 

P: Určitě ano, zvýšilo se. Zároveň se změnil celkový pohled na lidi, na svět. Jsem 

šťastnější.   

 

11. Vnímáš nějaké negativní stránky této terapie, případně jaké? 

T: Je to úžasná technika po technické stránce, jsou daná pravidla, to je super. Ještě bych 

tu techniku propojila více s psychikou člověka. Já osobně bych celou terapii pojala, jak 

na technice, odstranění koktavosti, tak i na psychické odolnosti člověka. Více, aby to ještě 

mělo do sebe. Protože řeč souvisí obecně i dost s psychikou a člověk, který problém s řečí 

nemá a ani nikdy neměl se pod psychickým tlakem klidně může také zakoktat. 

 

P: Negativní určitě ano. Právě to, že se musím stále kontrolovat ve všech situacích a s 

kýmkoli, aby to mluvení šlo. Jednou bych chtěl mluvit jako ti, kteří nikdy problém s řečí 

neměli. Což si představuji tak, že nebudu muset používat ruku, budu moci mluvit s 

emocemi, nebudu se muset vůbec kontrolovat, co a jak říkám. Mluvení mi šlo samo. 

Nicméně si jsem vědomý toho, že toto je běh ještě na dlouhou trať. Musím ukotvit, 

zautomatizovat celý rituál a celou techniku, což bude ještě pár let trvat. Protože jsem 

koktal 12 let, což je poměrně dlouhá doba, bude nějakou dobu ještě trvat, než si 

automaticky mé řečové centrum ukotví tento nový návyk mluvení, musím posilovat, 

dodržovat techniku Nové mluvy, aby se z toho stal právě automatický návyk. Já se snažím 

vždy při mluvení kontrolovat, ale ne zcela mluvím vždy kontrolovaně. Pro příklad-když 

mluvím delší dobu bez pauz, tak mi jde o to hůře se kontrolovat. Když mluvím krátce s 
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většími pauzami, například ve společnosti více lidí, tak mi jde lépe korigovat řeč. Také 

pro mě není jednoduché si hlídat tempo, zatím bych neměl mluvit rychle či zrychlovat, 

stále mít své tempo. Když jsem s lidmi, kteří mluví dost rychle nebo v nějaké pro mě časové 

tísni, například, když si kupuji jízdenku v autobuse a za mnou je velká fronta další 

čekajících, tak mě to také nutí zrychlovat, což vím, že je špatně. Má to své pro i proti. Je 

hodně bodů, co si člověk musí hlídat a na co vše si musí při mluvení myslet. Když se 

necítím, cítím v těle někde napětí, tak si právě zpomalím, nebo první slabiku slova 

protáhnu, mluvím na tzv. nižší úrovni. Další, co vidím jako minus je dostupnost. Jediné 

město, kde se koktavost v Čechách odstraňuje je na Moravě v Třinci, toto je časově i 

finančně náročné každý měsíc sem dojíždět. Kurzy této metody vedou manželé Workovi.  

 

12. Rozšířily se Tvé pracovní možnosti po terapii, jsi nucený/á nyní komunikovat ve svém 

zaměstnání? 

T: Ano, komunikuji v zaměstnání, se všemi kolem. Šla jsem na obchod-ní akademii a 

následně na vysokou ekonomickou školu z důvodu toho, abych byla zavřená v té kanceláři, 

a tudíž nebyla nucena v takové míře až tak moc komunikovat. Koktaví vyhledávají profese, 

kde by nemuseli tolik mluvit. Já jsem moc sama nevěděla, co bych chtěla v životě dělat, 

čemu bych se ráda věnovala. Takže jsem dala na rady rodičů. Já bych se nyní chtěla živit 

komunikací, vím, že je ještě spousta práce přede mnou. Člověk se má stále vyvíjet, tím, že 

jedna kapitola života končí, tím druhá začíná, otevírá se. Člověk se stále učí nové věci. 

Jak to bude dále se uvidí. 

 

P: Já chodím ještě nyní do školy, letos maturuji na střední odborné technické škole. Úplně 

ještě nejsem v tuto chvíli schopný říci, co by mě v životě bavilo, kam, jakým směrem 

pracovním bych se po maturitě rád vydal. Nechám se překvapit, jaké budou v mém okolí 

možnosti, pracovní nabídky po úspěšném složení mé maturitní zkoušky. Přemýšlel jsem 

tedy i o práci v zahraničí, konkrétně v Německu na pozici skladníka. Myslím si, že určitě 

se mi zvýší možnosti, pracovní nabídky, protože, když bych na pracovním pohovoru začal 

koktat, tak je i dost pravděpodobné, že by mě z tohoto důvodu nemuseli zaměstnat i 

kdybych jim schopnostmi, vzděláním, po všech stránkám maximálně vyhovoval. Ve škole 

nyní jsem nucený mluvit, nicméně moc nekomunikuji se spolužáky, protože jsme si již v 
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prvním ročníku zezačátku nepadli do oka. Takže se třídou moc nemluvím. Často jsem 

nucený číst nahlas nebo mluvit při ústním zkoušení. 

 

13. Doporučil/a bys tuto metodu balbutikům? Pokud ano, z jakého důvodu? 

T: Každý je individuální, každý má jiný názor na tu metodu, záleží, jak se na to člověk 

cítí, jestli mu tato forma terapie vyhovuje. Myslím si, že to záleží na každém člověku, jak 

se na to dívá, jak to intuitivně cítí, zda by to mohlo pomoci/nemohlo. Je to o individuálním 

postavení, zkusit si zjistit, co nejvíce informací, což probíhá na konzultaci před kurzem s 

panem Workem a poté se rozhodnout, zda to je nebo není pro mě vhodné. Je to na každém. 

Vše je o úhlu pohledu, jak to dotyčný vnímá, přistupuje k tomu. 

 

P: Určitě bych jim to doporučil, jestliže nechtějí koktat a mají na to potřebné finance, tak 

budou muset prozatím mluvit nepřirozeně, natahovat, rezonovat, což sice také není 

přirozená, tradiční forma vyjádření, někoho může polekat. Také jsem se setkal na 

kontaktech venku, když jsem oslovoval lidi a mluvil na základní úrovni stylem doooobrý 

deeen, tak se na mě oslovený jen nechápavě podíval a raději rychle odešel, tomu jsme 

rozuměl, protože člověka mohou napadnou různé důvody, proč někdo mluví takto 

nepřirozeně, mohou v tom být návykové látky. Nicméně toto je přechodný způsob mluvení 

a vede k léčbě, odstranění koktavosti, a to je náš cíl. Rozumím, že ne každý je ochotný 

toto podstoupit, myslím si, že výsledek stojí za to. Důležité je to, že koktavost to dokáže 

úplně odstranit. 

 

14. Co bys doporučil/a balbutikům? 

T: Nebojte se mluvit a je jedno jak. To, že mluvím, jak mluvím neukazuje, jaký dotyčný je, 

jakou má povahu. Každý člověk je jiný a důležité je, aby byl spokojený, to, že člověk 

nemluví plynule neznamená, ž ten člověk není dobrý. 

 

P: Určitě to vyzkoušejte, nebojte se toho. Bohužel to není zrovna levná záležitost. Určitě 

Vás to posune, jak v celkovém životě, rozšířenými možnostmi, tak i po osobní stránce 

někam výše. Nebojte se toho, doopravdy to funguje, jen jde o tu kontrolu při mluvení. 
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5.2 Analýza rozhovoru  

Co pomohlo v boji s koktavostí 

Touto první otázkou jsme směřovali k účinným, případně zamítnutým 

formám/metodám léčby koktavosti. Tereza navštívila více logopedů než Petr. Petrovi 

pomohli logopedi o něco více než Tereze, alespoň si to tak zpětně myslí. Tereze pomohla 

po psychické stránce psychoterapie a hypnóza. Ostatní metody byly bez většího účinku. 

Oba respondenti subjektivně vnímají metodu Nové mluvy jako nejúspěšnější ze všech 

druhů léčby, které podstoupili. 

 

Klady/zápory ve skupinové terapii  

Klíčové bylo na základě této otázky určit vhodnější formu terapie. Oba dva se 

shodli v přirovnání – všichni jsme na jedné lodi, všichni jsem na tom stejně. Jako minus 

Tereza vnímá srovnávání mezi účastníky kurzu. Pro Petra bylo plusové umožnění 

zúčastněných kurzu trénovat mezi sebou. Jako zápor také zmínil omezený čas lektora, 

který může každému individuálně věnovat.   

 

Socializace 

Socializací, vztahy s okolím, vnímáním sebe samého při mluvení se zabýváme v 

otázkách 3., 4., a 5. Oba dva respondenti se shodli na zlepšení svých vztahů se svým 

okolím. Tereza si začala více věřit, ví, že řekne vše, co chce, sebedůvěra se jí zvýšila, je 

samostatnější, nepotřebuje nikoho jako svého „asistenta“, aby mluvil za ní. Ani Petr již 

nemá obavy mluvit. Mluvit mu jde a mluví rád. 

 

Pozitivní změny na sobě, překonání strachu, sebedůvěra  

Tereza popisuje změny vnímání koktavosti v průběhu svého dospívání, kdy měla 

ke koktavosti velice negativní vztah, nazývá ji nepřítelem. Tento postoj se odrážel na 

negativním vztahu, jak k sobě samé, tak i k okolí. V průběhu terapie Nové mluvy se 

změnil její vztah ke koktavosti, postupně chápala, že ta koktavost tu je pro něco, má se ji 

naučit přijímat. Terezu nejvíce svazoval strach. Postupně, jak ho překonávala ve všech 
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oblastech, nastával průlom v jejím celkovém životě. Petr popisuje také svůj strach z 

komunikace, než aby se zakoktal, ponížil, často ani do obchodu nešel. Nyní se nebojí jít 

si cokoliv koupit, ví, že řekne vše. Sebedůvěra vzrostla u obou. Petr ještě dodal změnu 

celkového pohledu na lidi, svět, je nyní šťastnější, než byl před terapií. Nicméně stále 

pociťuje znaky méněcennosti, nedostatek sebedůvěry, toto mu zůstalo z koktavosti, 

nicméně se to zlepšilo tím, že ví, že řekne vše. 

 

Reakce na mluvu v průběhu terapie a co bylo nejtěžší  

Tereza cítila podporu od všech svých blízkých, jak rodiny, tak i kamarádů. Petr 

zpočátku podporu měl také, bohužel postupem času a vlivem reakcí okolí na to, že již 

mluví přirozeně a nekoktá, se to změnilo. Pro Terezu bylo v průběhu terapie nejtěžší se 

neustále kontrolovat, zpětně uznává, že to se svou disciplínou až moc přeháněla, měla na 

sebe velký bič. Petr za nejtěžší považuje nepromluvit bez ruky a udržet emoce na uzdě, 

zachovat si celkově svůj klid a tempo při řeči. Relativně těžké bylo tedy z pohledu 

respondentů dodržovat přísná pravidla metody.  

 

Jak se jim mluví nyní/účinnost metody  

Tereza ví, že koktavost v ní stále je, podle ní záleží, jaký směr člověk posiluje, 

zda směr koktavosti nebo nového stylu mluvení. Ví, jak techniku používat, snaží se 

nevnímat negativní myšlenky a strach. Důraz přikládá změně myšlení. Tereza zdůrazňuje 

skutečnost, že jí tato metoda pomohla ze všech absolvovaných metod nejvíce. Petr 

zdůrazňuje nutnost správnosti celé techniky, což jedinci umožní mluvit plynule již 

navždy. Tato metoda nemá de jeho názoru žádný jojo efekt.  

 

Negativní stránky terapie 

Tereza vnímá, že by bylo vhodné techniku propojit ještě více s psychikou člověka, 

pojala by celou techniku, jak na odstranění koktavosti, tak na psychické odolnosti 

člověka, protože psychika má výrazný vliv na řeč. Pro Petra, jak již zmiňoval a přikládá 

tomuto důležitost i v jiných otázkách našeho rozhovoru, je negativním faktorem neustálá 
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kontrola své řeči. Jako druhý negativní faktor metody udává dostupnost, tato metoda se 

totiž vyučuje zatím pouze v Třinci na území České Republiky.   

 

Pracovní možnosti 

Cílem této otázky bylo dozvědět se, zda se respondenti nyní bez koktavosti uplatní 

lépe na trhu práce než před terapií. Tereza nemá problém s komunikací s okolím a v 

budoucnu by se ráda komunikací živila. Před nástupem jak na střední, tak i vysokou školu 

nevěděla, co by chtěla v životě dělat, proto dala na rady rodičů a vystudovala školy, které 

mohou poskytnout možnost zaměstnání v kanceláři, bez nutnosti kontaktu s větším 

množstvím lidí. Petr letos maturuje na střední odborné škole technické. Je si vědom 

zvýšením pracovních možností po terapii. Ve třídě moc nemluví, protože s nimi nemá od 

prvního ročníku školy dobré vztahy, posmívali se mu kvůli řeči. 

 

Doporučení metody Nová mluva 

Tereza toto vnímá jako individuální postoj k terapii. Jí osobně velice tato léčba 

pomohla, nicméně je to o tom, kdo dokáže dodržovat všechna pravidla této metody. Petr 

určitě doporučuje i přes to, že účastníci na počátku terapie nepřirozeně natahují slova. Dle 

jeho názoru vede metoda při dodržování pravidel k trvalému odstranění koktavosti. 

  

Rady balbutikům  

Tereza vzkazuje – Nebojte se mluvit a je jedno jak. To, že člověk nemluví plynule 

neznamená, že je špatný. Petr upozorňuje na náročnost kurzu po finanční stránce a opět 

potrhává funkčnost této metody na základě dodržování všech podstatných bodů, řečených 

na kurzu od lektorů. 

 

 

 

 



50 

 

6 Diskuze 

Koktavost jako závažná porucha řeči má vliv na mnoho aspektů života jedince. 

Cílem práce bylo zhodnotit efekt jedné z alternativních léčebných metod, resp. zjistit, 

jaký je individuální přínos metody Nová mluva pro balbutika. 

Hodnocení bylo realizováno na základě analýzy rozhovoru, vedeného s dvěma 

absolventy této léčebné metody. Na dvou respondentech se přínos této metody stanovuje 

velice obtížně, nicméně z odpovědí dotázaných vyplývá nízká účinnost, jak logopedické 

péče, tak i jiných metod v odstranění balbuties. Oba dva dotazovaní se shodli na 

skutečnosti, že ji pomohla metoda Nová mluva nejvíce ze všech metod, které absolvovali. 

Vnímaný efekt metody mohl být i z důvodu, že metoda byla oproti ostatním metodám 

aplikována až v dospělém nebo téměř dospělém věku. Metodu si klienti platí sami. Je 

založena na velice aktivním a intenzivním přístupu terapeuta, což by všechny mělo více 

motivovat k žádoucí maximální spolupráci.  V porovnání např. s logopedií, kam klient 

dochází obvykle 1x týdně, je konečný efekt terapie znatelnější. 

Jak uvádí Blažková (2014, s. 38), která se touto metodou ve své práci také 

zabývala „při terapii si klient osvojí techniky, které pomohou uvolnit napětí v celém těle, 

což pomáhá zlepšit sebekontrolu a klid v každé situaci, kdy potřebuje promluvit“.  

Důvodem nízké účinnosti běžné logopedické péče může být skutečnost, že klient 

nemusí mít k terapeutovi přátelský vztah. Někteří logopedi tvrdí, že vztah mezi 

logopedem a klientem, kde se klient cítí úplně spokojený, může ohrožovat úspěšnost 

terapie. Podotýkají, že vše, co klient dělá pro to, aby pochopil sám sebe je mnohem 

efektivnější, než když se logoped s klientem pouhou výměnou myšlenek snaží překonat 

nepříjemný pocit klienta proti terapeutovi a celkové terapii (Fraser, 2010). Domnívám se, 

že je velice důležitá otevřenost a důvěra mezi terapeutem a klientem. Jednak z důvodu, 

aby terapeut věděl, co se uvnitř léčeného jedince odehrává, co prožívá i jakým způsobem 

prožívá a mohl následně stanovit dle něho nejvhodnější formu terapie.  

Oba dva respondenti se shodli na pozitivu ve skupinové terapii jak v síle, tak 

podpoře. Nová mluva je právě skupinovou terapií, Petr zdůraznil možnost trénování mezi 

všemi účastníky terapie. Léta praxe potvrzují přesvědčení, že skupinová terapie 

dospělých s koktavostí je velmi důležitá. Složení skupiny poskytuje různorodost 
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stanovisek, které usnadňují pochopení koktavosti v plné její složitosti včetně negativního 

důsledku na život (Fraser, 2010). Skupinová forma terapie může implikovat omezený čas 

lektora, který může každému klientovi věnovat. Co se týká konkrétně kurzu Nová mluva, 

respondenti se shodli na skutečnosti, že zde bylo na každého času dost podle jeho osobní 

potřeby.  

Odpovědi respondentů poukazují na zlepšení v oblasti socializace. Oba dva 

vnímají zlepšení na základě skutečností, že jsou schopni říct kdykoliv a cokoliv. 

Koktavost je svazovala ve strachu z mluvení, zesměšnění, když se zakoktají nebo v 

horším případě neřeknou nic. Oba omezovali nakupování, situace, kde byli nuceni mluvit. 

Nyní se již nebojí, věří si, jsou odvážnější. Mezi situace, které balbutika nejvíce svírají, 

Lechta (2010) udává právě stavy bezvýchodnosti v situaci nerealizování nebo 

neúspěšného pokusu o realizaci toho, co chtěl balbutik říci. Opakované zážitky neúspěšné 

komunikace, neúspěch v komunikaci, ostuda vzhledem k dysfluenci, výsměchu a tak dále 

mohou posléze v konkrétní situaci vést k tomu, že navzdory svému původnímu záměru 

komunikovat, komunikaci zamítne (Lechta, 2010). 

Když Vás samotné koktavost znepokojuje, posměch od druhých skutečně není 

příjemný (Geus, 2002). Tereza popisovala přijímání své koktavosti během dospívání. 

Předtím měla jak negativní vztah sama k sobě, tak i ke koktavosti. K důležitosti přijetí 

hendikepu se přiklání i výše uvedený autor. Říká, že když koktavý nahlíží na koktavost 

jako na něco zlého, bude na sebe naléhat, aby mluvil plynule, tak tímto svým postojem 

koktavost ještě zhorší.  

U respondentů můžeme konstatovat zvýšení sebevědomí, překonání strachu z 

komunikace. Nebojí se o cokoli si říci. Petr vnímá menší zlepšení než Tereza, co se týká 

větší sebedůvěry, potřeboval by na ní ještě zapracovat. Na řeč má vliv i psychika. Člověk, 

který nikdy problém s řečí neměl se lehce v zátěžové situaci, kdy je pod tlakem, také 

zakoktá. Na důležitost psychické odolnosti a jejího rozvoje ukazují i odpovědi 

respondentů. Proto si myslím, že při léčbě ne pouze samotné koktavosti, ale vlastně všech 

typů poruch řeči, poruch narušení komunikační schopnosti, je nutné zapracovat jak na 

verbálním projevu, tak i na tom neverbálním, a to celkovým uvolněním těla.  

Například „Stuttering Modification Therapy“ je cílena na snížení nebo alespoň 

relativizaci negativních postojů k řeči. Pomoc koktavému spočívá ve výchově možnosti 
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modifikovat formu své koktavosti, toho můžeme dosáhnout různým způsobem, např. 

relaxací (Peutelschmiedová, 1998). Relaxace je technika, která se dosud používá ve velké 

míře. Je prakticky nemožné být maximálně relaxovaný a současně koktat obvyklým 

způsobem. Zdá se, že pouze málo balbutiků si osvojí relaxovat své svalstvo natolik 

efektivně, aby snížili své obtíže s řečí i ve velmi obtížné komunikační situaci. Zpravidla 

mají sklon hovořit lépe, když praktikují relaxaci v terapeutickém prostředí. Mimo toto 

prostředí jen těžko zvládnou pečlivě relaxovat v situacích, které jsou pro ně osobně velice 

důležitá (Lechta, 2010).  

Důležitá je také práce s dechem, které není věnována dostatečná pozornost. V 

terapii se jedná o postup, při kterém na výdech naváže ihned fonace (tvoření nebo 

vydávání hlasu) a poté plynulá artikulace hlásek. Navazuje učení se souhry dýchání, 

fonace a artikulace. Pomocí jsou právě dechová cvičení, na která navazuje plynulá fonace, 

fonační, artikulační a asociační cvičení. (Lechta, 2010).  

Oběma respondentům se rozšířily možnosti pro pracovní uplatnění. Nyní se 

nemusí bát jít na pohovor, že se zakoktají a z tohoto důvodu nebudou přijati do 

zaměstnání. Mohou se živit i řečí, což by Terezu lákalo. Je zde dost pravděpodobné, že jí 

rodiče vybrali právě obchodní akademii se záměrem, aby Tereza pracovala například v 

oblasti administrativy za počítačem a nebyla nucena v takové míře komunikovat. Bohužel 

z koktavého jedince těžko bude učitel, protože učitel má být mluvením vzorem pro děti. 

Myslím si, že bohužel vada řeči dost ovlivní/zúží výběr školy. Další profese, při kterých 

je nutné komunikovat ve vetší míře pro něho nepřipadají vůbec v úvahu.  

Na základě dvou případových studií můžeme potvrdit individuálně vnímanou 

vysokou účinnost metody Nová mluva. Vzhledem k nízkému počtu respondentů však 

nelze výsledky generalizovat. Navíc se vždy bude jednat o sebeposouzení koktavosti u 

daných jedinců a nikoli objektivní porovnání stavu poruchy řeči před a po aplikaci 

metody. Respondenti uvedli zlepšení v pracovní, osobnostní, psychické i sociální sféře 

na podkladě překonání strachu z mluvení. Nejmenší zlepšení pozorujeme v oblasti 

psychické. Sama jsem se zamyslela nad tím, jak bych tuto metodu vylepšila, aby výsledky 

byly ještě více viditelné a tím se celkově úspěšnost této metody zvýšila. Osobně bych 

také, jak již podotkla Tereza propojila více techniku s psychickou stránkou osobnosti. 

Jako lektor bych se více zaměřila na celkovou psychickou odolnost a vedla balbutiky ke 
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snížení míry stresu v jejich životě. Učila je, jak po komunikativní, tak i psychické stránce 

zvládat stresově náročnější situace v životě. 

Ve Velké Británii jsou určité oblasti pro koktající osoby bez jakékoli služby a 

hodně řečových a jazykových terapeutů má omezené vyučování v zavedených 

psychologických způsobech léčení (Mcallister, Gascoine, Carroll, 2017).  

Jak navrhuje Lechta (2010), je třeba zkoumat nyní úspěšnost nových, 

terapeutických metod v seriózních výzkumech, přičemž posuzovateli by měli být 

nezávislí a nezaujatí recenzenti. Je třeba, aby byly brány v potaz i zkušenosti samotných 

balbutiků. Zároveň je třeba hledat možnosti, jak dosáhnout svého individuálního maxima. 

Z vlastní zkušenosti a díky studiu APTV, kde mám možnost setkávat se s lidmi různých 

druhů postižení, mohu říci, že tito lidé jsou velice vnímaví a mají podle mě správně 

postavenou hierarchii hodnot. Na prvním místě je právě zdraví či možnosti, které vedou 

k co nejlepšímu zdravotnímu stavu či zlepšení svého hendikepu. Dosažení svého 

individuálního maxima. Zdraví lidé často mají mezi prvními hodnotami finance, což je 

šťastnými neudělá a zdraví si za ně už vůbec nekoupí. 
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7 Závěr 

Hlavním cílem výzkumného šetření bylo hodnocení efektu metody Nová mluva v 

léčbě koktavosti. Dílčími cíli bylo zanalyzovat zlepšení celkové životní úrovně v 

nejpodstatnějších oblastech života, které jedince s poruchami řečí nejvíce omezují – 

pracovní, sociální a psychické, kam řadíme i sebehodnocení.  

Bakalářská práce se člení na dvě části – teoretickou a praktickou. Teoretická část 

popisuje komunikaci, její význam, je zde vysvětlen pojem narušené komunikační 

schopnosti. Dále se zaměřuje se na přípravná stadia řeči i narušený vývoj řeči a nejčastější 

poruchy řeči. Koktavosti je věnována největší pozornost, přičemž jsou popsány příznaky, 

příčiny, a důsledky koktavosti na jedince. Podstatná část teoretických východisek se 

věnuje léčbě koktavosti, kde je představena i metoda Nová mluva.  

Praktická část práce poukazuje na subjektivně vnímané zlepšení stavu u dvou 

absolventů metody. Zlepšení je viditelné ve všech oblastech, nejméně v oblasti psychické. 

Pro větší průkaznost by bylo vhodné tento výzkum provést s více osobami. Ne každému 

absolventovi však nedělá potíž o svém hendikepu otevřeně mluvit na veřejnosti, před 

cizími lidmi. Z tohoto důvodu je sledovaný soubor tak malý. Bylo by zajímavé také 

provést hodnocení účinku metody krátce po absolvování celé terapie, dále o 5 let později, 

a dále s určitými časovými odstupy – jako longitudinální studii. To však z hlediska 

omezeného času pro psaní závěrečné práce nebylo možné. 
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Příloha č. 2: Informovaný souhlas 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 

Vážený pane, vážená paní, 

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy 

(jakož jsou zejména Helsinská deklarace, přijatá 18. Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964 

ve znění pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013); Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování (zejména ustanovení § 28 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb.) a Úmluva o lidských právech a 

biomedicíně č. 96/2001, jsou-li aplikovatelné), Vás žádám o souhlas s Vaší účastí ve výzkumném projektu 

v rámci bakalářské práce na UK FTVS  s názvem Metoda Nová mluva v léčbě koktavosti.  

Cílem výzkumného projektu je porovnat průběh léčby koktavosti metodou Nová mluva. V rámci Vaší léčby 

touto metodou, kterou podstupujete u manželů Workových v budově Steelhouse (bývalý Hotel STEEL) v 

centru města Třince a do které nebudu nijak zasahovat, bych s Vámi ráda provedla několik rozhovorů¸ které 

budou mapovat Váš přístup k léčbě, dílčí výsledky a stav po ukončení léčby. Výzkum se bude týkat 

nejdůležitějšího období v terapii, tedy prvních šesti měsíců. Při našich setkáních Vám položím otázky 

zaměřené na Vaši osobní historii, na dodržování pravidel léčebné metody, na změny Vaší řeči a výsledky 

léčby. Předpokládám, že na mé otázky budete odpovídat pravdivě a otevřeně, nicméně můžete odpověď i 

odmítnout. Rizika prováděného výzkumu nebudou vyšší než běžně očekáváná rizika prováděných v rámci 

tohoto typu výzkumu. 

Vaše účast v projektu nebude finančně ohodnocená. S výsledky projektu můžete být v případě Vašeho 

zájmu seznámen(a) na e-mail adrese: Janina.Vlasakova@email.cz.  Přínos výzkumného projektu spočívá v 

pochopení efektivity a v dalším rozvoji této metody. Získaná data budou zpracovávána a bezpečně 

uchovaná v anonymní podobě a publikovaná v bakalářské práci, případně v odborných časopisech, 

monografiích a na konferencích, případně budou využitá při další výzkumné práci na UK FTVS. Po 

anonymizaci budou osobní data smazána. 

V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita. 

Jméno a příjmení předkladatele projektu: Jana Vlasáková             

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení ............................................. Podpis:........................  

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně souhlasím s účastí ve 

výše uvedeném projektu, a že jsem měl(a) možnost si řádně a v dostatečném čase zvážit všechny relevantní 

informace o výzkumu, zeptat se na vše podstatné týkající se účasti ve výzkumu a že jsem dostal(a) jasné a 

srozumitelné odpovědi na své dotazy. Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout účast ve výzkumném 

projektu nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí, a to písemně Etické komisi UK FTVS, která bude 

následně informovat předkladatele projektu. 

Místo, datum .................... 

Jméno a příjmení účastníka  ................................................  Podpis: ..................................  

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine

