
Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání 
v oboru Klinická logopedie 

 
Klinický logoped 

 
Pozn.: specializační vzdělávání v oboru Klinická logopedie dle NV č. 31/2010 Sb. lze ukončit 
atestační zkouškou nejdříve na podzim r. 2014. 

 

Rozsah teoretických znalostí, praktických dovedností a výkonů prokazatelných 
na konci specializačního vzdělávání v  klinické logopedii. 

 
Teoretické znalosti 
Vedle znalostí a dovedností, které získal během základního vysokoškolského studia, musí 
logoped rozšířit a prohloubit, případně nově získat, tyto teoretické znalosti: 
  
Poruchy hlasu 

- anatomie hlasového a dýchacího ústrojí, 
- fyziologie a patologie tvorby hlasu, 
- fyziologie mluvního a zpěvního hlasu, 
- základní rozdělení poruch hlasu, 
- prevence poruch hlasu a principy hlasové hygieny u dětí a dospělých,  
- hlas v edukaci a rehabilitaci poruch řeči a vad sluchu ve vztahu k profesi klinického  

logopeda, 
 
Poruchy řeči 

- anatomie a fyziologie řečového ústrojí, 
- zpětnovazebné mechanismy a funkce CNS ve vztahu k řeči, 
- koordinace řečových funkcí CNS, dominance a lateralita funkcí, 
- fyziologie a patofyziologie tvorby hlásek, 
- vývoj dětské řeči, 
- poruchy vývoje řeči (opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie), 
- poruchy vývoje mluvních funkcí (dyslalie, palatolalie, rhinolalie), 
- poruchy řeči při organických změnách mluvidel; 
- symptomatické poruchy řeči u organických poruch CNS (DMO, LMD, dysarthrie), 
- poruchy gnostických a fatických funkcí, 
- poruchy plynulosti řeči (koktavost, tumultus sermonis), 
- poruchy vývoje poznávacích činností (specifické poruchy učení - dyslexie, 

dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, dysgnozie, dysmuzie), 
- poruchy řeči při psychiatrických onemocněních (pervazivní vývojové poruchy), 
- poruchy řečové komunikace při demencích, 

 
Vady a poruchy sluchu 

- základy anatomie a fyziologie sluchového ústrojí s důrazem na centrální složku, 
- sluch v řečové komunikaci, percepce řeči (zpracování akustického signálu), 
- vztah sluchu a řeči ve vývoji a v pozdějším životě, 



- patofyziologie sluchového ústrojí - přehled onemocnění včetně vrozených vad, 
- typy sluchových poruch a vad, 
- základy diagnostiky - audiometrie tónová i slovní, objektivní audiometrie, 
- základy sluchové protetiky - sluchadla, kochleární implantáty, 
- reedukace a edukace sluchu a řeči u sluchových vad, včetně využití náhradních 

komunikačních smyslů; 
 
Požadované teoretické znalosti ze souvisejících oborů: 
 

lékařské obory 

• foniatrie – základní diagnostické a diferenciálně diagnostické postupy z oblasti vad 
a poruch sluchu a řeči, základy sluchové protetiky, 

• audiologie – základy objektivních a subjektivních diagnostických metod (zejména 
závěry z nich vyplývající pro vlastní klinickou praxi), 

• neurologie – fyziologie a anatomie CNS, vývoj, poruchy vývoje a onemocnění CNS, 
poruchy řečové komunikace v důsledku traumat hlavy, degenerativní onemocnění 
CNS, základy klinické diagnostiky a terapie při poruchách fatických funkcí, základy 
klinické diagnostiky a terapie motorických řečových funkcí, základy klinické 
diagnostiky a terapie kognitivně-komunikačních poruch, základy diagnostiky a terapie 
dysfagie, 

• geriatrie – poruchy komunikace související s poruchami sluchu a demencemi 
ve stáří, 

• psychiatrie – pervazivní vývojové poruchy, poruchy řeči a vady sluchu 
u psychiatricky nemocných osob, 

• endokrinologie – onemocnění žláz s vnitřní sekrecí, ovlivňující hlas, řeč a psychické 
funkce, 

• genetika – problematika týkající se patologie řečové komunikace, dědičnost 
sluchových a rozštěpových vad 

 
nelékařské obory 

• klinická psychologie – problematika řečové komunikace a jejích poruch, základy 
diagnostiky a terapie (individuální i rodinné), 

• lingvistika – obecné základy (podrobně pro český jazyk), 

• fonetika – obecné základy (normy pro český jazyk), 

• fonologie – obecné základy (pro český jazyk), 

• speciální pedagogika – mimo vlastní specializace má uchazeč podrobně znát i další 
speciálně-pedagogické obory, týkající se symptomatických poruch řeči (somatopedie, 
tyflopedie, etopedie a psychopedie), 



• Somatologie - orientační znalost běžných fyziologických hodnot, tělesného růstu, 
pohlavních odlišností a pohlavního zrání, 

• Etické otázky klinické logopedie  
Etické otázky logopedické diagnostiky, logopedické terapie a speciálně 
pedagogického poradenství. Mlčenlivost v klinické logopedické praxi. 
Biologie stárnutí. Znalost fyziologie a patofyziologie CNS a smyslových orgánů. 

 

 
Praktické znalosti a dovednosti 
 
Edukace, reedukace a rehabilitace poruch řeči, a vad a poruch sluchu je hlavní 
pracovní náplní v oboru klinické logopedie. 
Klinický logoped musí plně prakticky i teoreticky ovládat všechny standardní terapeutické 
postupy pro jednotlivé diagnózy v oblasti vad sluchu a poruch řeči (viz teoretická část). 
Na základě výsledků diagnostiky sestavuje individuální edukační, reedukační nebo 
rehabilitační plán. 
Uchazeč má dále mít znalosti ze zdravotnické legislativy, organizace a systému zdravotní 
péče, znalosti základů lékařské etiky, znalosti základní dokumentace oborů (chorobopis, 
zprávy, povinná hlášení, statistiky); znalosti počítačové techniky a její využití 
pro dokumentaci, získávání informací i terapii.  

 
Poruchy hlasu 

- subjektivní hodnocení kvality hlasu a náhradního hlasu 
(veškeré diagnostické i terapeutické postupy spadají do kompetence lékaře-
foniatra) 

 
Poruchy řeči, poruchy a vady sluchu 

Diagnostika a diferenciální diagnostika poruch komunikace: 
- v oblasti poruch řeči je prováděna standardními i nestandardními vyšetřovacími 

postupy a testy. Jejich vyhodnocení, interpretaci a dokumentaci musí klinický logoped 
ovládat plně teoreticky i prakticky u dětských i dospělých pacientů, 

- v oblasti poruch sluchu provádí diagnostiku lékař-foniatr, který je koordinátorem 
terapeutického týmu, 

- logoped se jako člen pracovního týmu podílí zejména na vyšetření aktuálního stupně 
vývoje řeči a celkové schopnosti komunikovat. 
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Periodika: 

Aktuální periodika z oblasti klinické logopedie, pediatrie, neurologie, ORL a foniatrie, 

geriatrie, rehabilitačního lékařství a klinické psychologie za posledních 5 let 

 

Internetové odkazy: 

- Asociace klinických logopedů ČR (AKL ČR) 

(základní i speciální informace o oboru pro členy AKL ČR i veřejnost, anotace a termíny 

pořádaných vzdělávacích akcí, přihlášky, anotace odborných školení, seminářů, 

kongresů a sympozií v ČR i ve světě, diskusní fórum, novinky z oboru, odborné literatury 

i legislativy) 

www.klinickalogopedie.cz 

 

- Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) 

(základní informace o vzdělávacích programech specializační přípravy jednotlivých 

odborností, anotace, a termíny pořádaných akcí, přihlášky, termíny specializačních stáží, 

termíny atestací, knihovna) 

www.ipvz.cz 
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