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Kapitoly dnešního sdělení

 Smysl spolupráce klinického psychologa a klinického 
logopeda

 Logopedie jako vědní obor – uplatnění, představitelé 
(rozdíl mezi školským a klinickým logopedem), 
kompetence

 Výchozí oblasti řeči (komunikace)

 Fyziologie vývoje řeči (ontogeneze), VŘ a myšlení, 
motorika, zrak, sluch, soc. prostředí

 Vady a poruchy NKS – nezastupitelná úloha klin. 
psychologa (příspěvek k diferenciální diagnostice 
NKS)



Smysl spolupráce klinického psychologa a klinického logopeda

CÍL DNEŠNÍHO  SETKÁNÍ

= odpovědi na otázky:

 Jaký je smysl naší spolupráce?

 Diagnostika nebo i terapie?

 Potřebuje znát klinický psycholog s 
převážně dospělou (či dospívající) 
klientelou problematiku vývoje a 
narušení komunikačních schopností?

 Mohou vzejít vzájemné benefity? Jaké 
a pro koho větší? – aneb: kdo - s kým -
o čem - pro koho - a proč



LOGOPEDIE JAKO VĚDNÍ OBOR

 Zdroj – webové stránky profesní organizace AKL ČR (Asociace klinických logopedů): 
www.klinickalogopedie.cz

 Logopedie je obor interdisciplinární, využívá poznatky z jiných vědních oborů. 
Pohybuje se na rozhraní mezi speciální pedagogikou, medicínou, psychologií a 
jazykovědou. Nejvíce zainteresované obory z medicíny jsou foniatrie, psychiatrie, 
neurologie, ORL, pediatrie a gerontologie.

 Logopedie je mladý vědní obor, který se neustále rozvíjí. Dalo by se tvrdit, že v 
posledních desetiletích zažívá období svého největšího rozvoje. Našel si své pevné 
místo v rezortu zdravotnictví, školství a práce a sociálních věcí.

 Jak uvádí Viktor Lechta: "...je třeba logopedii definovat jako interdisciplinární vědní 
obor zkoumající zákonitosti vzniku, eliminování a prevence narušené komunikační 
schopnosti ... zkoumá narušenou komunikační schopnost u člověka z hlediska jeho 
příčin, projevů, důsledků, možností diagnostiky, terapie, prevence i prognózy. Klinickou 
logopedii lze potom chápat jako aplikovaný obor logopedie směrem do zdravotnické, 
medicínské oblasti."



Logopedie v kontextu ostatních oborů

 Logopedie využívá principů obecné pedagogiky, speciální pedagogiky, ale má i své 
vlastní specificky logopedické principy, což jsou: princip minimální akce, relaxace, 
multi- nebo mono-senzorický přístup, krátkodobost, soustavnost, funkční používání 
řeči, holistický přístup, včasnost, komplexnost, symetričnost terapeutického vztahu, 
imitace intaktního vývoje a princip překonávání komunikační bariéry.

 Při terapii různých druhů narušené komunikační schopnosti (dále jen NKS) klinický 
logoped používá vždy kombinaci různých principů, technik, postupů, strategií, 
metod a prostředků tak, aby terapie byla co nejefektivnější a plně respektovala 
individualitu klienta a jeho sociální zázemí.

 Logopedie je obor, který má pevné zakotvení ve třech rezortech a dle toho také 
vyplývají kompetence odborníků v oblasti logopedie…



Logopedie ve zdravotnictví

 V tomto místě je třeba uvést, že pracovní zařazení "JOP (JinýOdbornýPracovník) -
logoped, klinický logoped" je uvedeno v databázi regulovaných povolání, kde 
odpovědným orgánem podle § 29 odst. 1 zákona je ministerstvo zdravotnictví. V 
ostatních dvou uvedených resortech (školství; práce a sociálních věcí)  hovoříme o 
speciálním pedagogovi se zaměřením na osoby s narušenou komunikační schopností

 Hlavní rezort, který zajišťuje logopedickou péči o osoby s narušenou komunikační 
schopností ve všech věkových kategoriích je zdravotnictví.

 Je důležité si uvědomit, že klinický logoped je specialista nelékař, který se stará o 
klienty od narození až do stáří. Kompetence logopeda v předatestační přípravě a 
klinického logopeda jsou zakotveny v zákoně 96/2004 Sb., a v dalších souvisejících 
právních předpisech v rezortu zdravotnictví.

 Obor klinická logopedie (odbornost 903) je vedena od roku 1992 jako samostatný 
nelékařský obor. Absolventi pregraduálního studia oboru speciální pedagogiky se státní 
závěrečnou zkouškou z logopedie a surdopedie jsou při zaměstnání ve zdravotnictví 
povinni se dále postgraduálně vzdělávat ve specializačním vzdělávání a poté jsou povinni 
se vzdělávat celoživotně.



Logoped ve zdravotnictví

 V rámci zdravotnictví jsou logopedi v předatestační přípravě a kliničtí logopedi zaměstnaní 
na odděleních foniatrie, neurologie, otorinolaryngologie, rehabilitace, psychiatrie, pediatrie, 
geriatrie, plastické chirurgie, iktových jednotkách atd. Vždy po deseti letech musí doložit 
na ministerstvo zdravotnictví důkaz o celoživotním vzdělávání, jinak jim registrace MZČR 
není prodloužena.

 Dále jejich služby jsou poskytované v nestátních zdravotnických zařízeních, jako jsou 
ambulance klinické logopedie, rehabilitačních stacionářích, denních stacionářích při 
zdravotnických zařízeních, léčebnách dlouhodobě nemocných, lázeňských zařízení.

 Klinický pracovník má zákonem určenou plnou právní odpovědnost za svou pracovní 
činnost. Klinický logoped je považován za specialistu jako zdravotník nelékař. Jeho 
logopedická činnost není výchovně vzdělávací proces, ale terapeuticky-léčebný proces.

 Po absolvování specializačního vzdělávání je klinický logoped oprávněn k samostatnému 
výkonu povolání bez odborného dohledu. Za výkon povolání klinického logopeda bez 
odborného dohledu se považuje činnost v souladu s vyhl. č. 55/2011 Sb.



Klinický logoped je oprávněn samostatně zajišťovat 
specializovanou péči o děti a dospělé s poruchami a vadami 
komunikačního procesu:

 provádí logopedickou diagnostiku a diferenciální diagnostiku pro další léčebnou činnost a výsledky postupuje dalším 
odborníkům

 provádí léčbu a rehabilitaci všech poruch a vad řeči, sluchu a hlasu dětí a dospělých

 provádí logopedickou prevenci, výchovu a poradenství s cílem dosažení kvalitního vývoje komunikačních dovedností

 školí zdravotnické pracovníky v rehabilitačních postupech při poškození centrálního nervového systému

 odborně vede logopedy ve specializační přípravě

 provádí poradenskou činnost v oblasti péče o zdravý vývoj řeči

 provádí konziliární a posudkovou činnost

 přednáší na vysokých školách v oborech, které se dotýkají poruch komunikace 

 Do doby získání specializované způsobilosti (atestační zkoušky) vykonává logoped uvedené činnosti pouze pod odborným 
dohledem školitele – klinického logopeda. Povinně absolvuje praxi na akreditovaných pracovištích a účastní se základních, 
inovačních a specializačních kurzů pořádané IPVZ nebo odbornými společnostmi (AKL ČR, ČLS-JELP atd.).

 Na stránkách MZČR jsou uvedeny a definovány „Indexy klinických psychologů, klinických logopedů, zrakových terapeutů a 
fyzioterapeutů“.



Logopedie ve školství

 V rezortu školství působí speciální pedagogové – absolventi pregraduálního studia oboru 
speciální pedagogika se státní závěrečnou zkouškou z logopedie - v různých školských 
institucích (jejich výčet viz zdroj)

 Z tohoto výčtu je zřejmé, že speciální pedagogové se specializací logopedie se 
zapojují do výchovně-vzdělávacího procesu. Reedukují, korigují, stimulují dítě v oblasti 
jazykové výchovy s využitím metod a principů logopedie v období školního zařazení dítěte 
(mateřské školy, základní školy). Nemají povinné postgraduální studium, přesto se mohou 
celoživotně vzdělávat na různých kurzech nebo workshopech. Tyto kurzy a workshopy je 
ale nekvalifikují pro práci klinického logopeda.

 Existuje tzv. Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče 
ve školství. Toto doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické 
péče v resortu školství. Popisuje kompetence logopedů, resp. speciálních pedagogů a 
logopedických asistentů, kteří ve školství rozvojí komunikační schopnosti a dovednosti 
dětí, žáků a studentů. Bohužel toto doporučení nereflektuje fakt, že ve školství není 
zaměstnán logoped, nýbrž speciální pedagog se specializací. Mezirezortní jednání k 
ujasnění kompetencí mezi MŠMT a MZČR stále probíhají………



Logoped ve školství

 Zařízení, kde pracují, jsou logopedické třídy při běžných mateřských školách, 
mateřské školy logopedické, logopedické třídy při běžných základních školách, 
základní školy logopedické, speciální třídy při základní škole pro žáky s poruchami 
učení, mateřské školy pro sluchově postižené, základní školy pro sluchově postižené, 
základní školy praktické, základní školy speciální, speciální pedagogická centra a 
pedagogicko-psychologické poradny.

 Speciální pedagogové se specializací na logopedii pracující v SPC nebo PPP mají 
mírně specifikované kompetence. Pracovníci speciálně pedagogických center 
zaměřených na NKS se podílí na komplexní speciálně pedagogické a psychologické 
diagnostice, stanovují edukační logopedické postupy, zabezpečují komunikační 
kompetence dětí, mohou nabídnout logopedickou prevenci, úzce spolupracují se 
školami a jejich zaměstnanci, kdy je zajištěna integrace dětí s NKS, vypracovávají IVP 
pro integrované žáky, připravují komplexní podklady pro vydání rozhodnutí orgánů 
státní správy, podílí se na osvětové a informační činnosti.

 Činnost pedagogicko-psychologických poraden je stejně jako činnost speciálně 
pedagogických center zakotvena ve vyhlášce MŠMT ČR č.72/2005 Sb.



Náplň činnosti speciálního pedagoga - logopeda

 zpracování odborných podkladů pro rozhodnutí orgánů státní správy k zařazování a 
přeřazování dětí a žáků do škol a školských zařízení

 navrhování odkladu školní docházky

 doporučování k integraci

 poskytování konzultací a odborných informací pedagogickým pracovníkům škol a 
školských zařízení při výchově a vzdělávání dětí a žáků, jejichž psychický vývoj, 
sociální vývoj, výchova a vzdělání a profesní orientace vyžadují zvláštní pozornost

 podílení se na zpracování plánů aktivit v oblasti prevence sociálně-patologických jevů, 
drogových závislostí a koordinaci jejich realizace

 zajišťování poradenských služeb psychologů a speciálních pedagogů pro školy, pokud 
nejsou zajištěny jinak



Logopedie v resortu práce a sociálních věcí

 V resortu práce a sociálních věcí jsou terapeuti NKS většinou zaměstnáni speciální 
pedagogové nebo zdravotnický pracovníci logopedi/kliničtí logopedi. Tedy 
vysokoškolsky vzdělaní odborníci se státní závěrečnou zkouškou z logopedie a 
surdopedie, klinický logoped s ukončenou specializací (atestací a registrací MZČR). 
Jejich kompetence jsou rozdílné a záleží v jaké instituci jsou tito odborníci zaměstnáni, 
jelikož v rezortu práce a sociálních věcí jde jednak o výchovně-vzdělávací proces a 
zároveň o terapeuticky-léčebný proces. 

 Velmi záleží na typu zařízení. Rezort MPSV jako takový nezajišťuje postgraduální 
studium.



Liší se klinický a školský logoped (speciální pedagog)?
Spory o kompetence…

 Nyní vynecháme kompetenci klinických logopedů v terapii adolescentů a dospělých klientů s 
různým typem NKS (neurokognitivní poruchy, afázie, dysartrie, balbuties, dysfagie, CI 
(cereberální ischemie), poruchy hlasu atd.) a na odděleních nedonošených dětí, kdy v těchto 
oblastech jsou kompetence klinických logopedů úzce specializované a budeme se věnovat 
otázce terapie-edukace dětí předškolního a mladšího školního věku.

 Jelikož veřejná i odborná populace vnímá existenci kompetenčních sporů klinických 
logopedů a speciálních pedagogů se specializací na logopedii budeme se věnovat dětem s 
různým NKS. Intervence u těžších typů postižení trvá od raného věku až do dospělosti. Tedy na 
rehabilitaci, reedukaci a stimulaci při době školního zařazení se podílí jak klinický logoped, tak 
speciální pedagog se specializací.

 Než se tito klienti dostanou do školních zařízení jsou většinou v péči klinických logopedů. Při 
nástupu do mateřských škol a základních škol by v ideálním případě mělo dojít ke konzultaci 
mezi oběma odborníky tak, aby nastavili co nejefektivnější společný odborný postup 
terapie/edukace. V ideálním případě by měl klinický logoped zastat roli supervize pro speciální 
pedagogy, aby společně mohli diskutovat možné postupy. Zároveň by měl speciální pedagog se 
zaměřením na řeč dát zpětnou vazbu, jak klienti zvládají výchovně-vzdělávací proces, jaké 
metodiky užívají ke zmírnění především dílčího oslabení výkonu a specifických poruch učení, 
grafomotoriky a sociálního zrání apod.



Liší se klinický a školský logoped (speciální pedagog)?
Vymezení kompetencí

 Je obtížné srovnávat dva obory, které jsou v pregraduálním studiu shodné a vzájemně 
se potřebují pro vhodnou a včasnou pomoc pro děti předškolního a školního věku. 
Snad v tomto moderním světě s holistickým nastavením dosáhnou oba obory souladu 
a budou společně spolupracovat. Přece jenom nám všem jde o stejný cíl – zmírňovat a 
eliminovat NKS u dětí a její nárůst v dobách budoucích. 

 Dovolím si opět citovat profesora Lechtu, který píše, že: "V holistickém přístupu k 
terapii tedy nejde jen o vlastní narušení: středobodem pozornosti terapeuta není pouze 
NKS, ale člověk s NKS jako biopsychosociální bytost včetně jejích speciálních potřeb 
a specifik jejího životního prostředí... V takovém přístupu se automaticky vytrácejí 
kontraproduktivní kompetenční spory o to, který ze zainteresovaných oborů by zde měl 
dominovat a který by měl být podřízen.„

 Fakt, který jasně definuje kompetence: Speciální pedagogové v rezortu školství 
se plně podílí na výchovně-vzdělávacím procesu a edukují dítě v období 
školního zařazení, kdežto klinický logoped v rezortu zdravotnictví se podílí na 
léčebně-terapeutickém procesu a intervenuje v jakékoli etapě lidského života.



ŘEČ

 „Řeč lze definovat jako biologickou 
vlastnost člověka, systém, kterým lze 
přenášet informace pomocí jazyka. I když 
existuje mnoho dalších definic řeči, tato je 
z hlediska náhledu medicínsko-
rehabilitačního patrně nejpřijatelnější. 
Jazyk představuje jev společenský, 
náležící určité etnické jednotce a dále se 
vyvíjející.“

MUDr. Ivan Jedlička in „Klinická logopedie“

ŘEČ JE NÁSTROJ KOMUNIKACE

„Logoped je lék foniatra, podaný pacientovi“



Výchozí oblasti řeči (CNS) – co zajímá logopedy?

• MOTORIKA – hrubá, jemná, 
oromotorika, koordinace, lateralita

• SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ – kvalita, kvantita, 
diferenciace zvuků obecných a 
artikulačních

• ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ – úroveň vývoje = 
kvalita, využitelnost pro „učení“, imitaci

• PAMĚŤ – délka, kapacita, kvalita 
verbální i nonverbální

• MYŠLENÍ – konkrétnost, generalizace, 
verbalizace, abstrahování

• POZORNOST – kvalita, kvantita; 
zraková, sluchová

 



Výchozí oblasti řeči (CNS) – co zajímá logopedy a 
PROČ (deficity jako vodítka pro diagnostiku)

• MOTORIKA – hrubá + jemná + koordinace – opoždění vývoje, snížení úrovně, vývojový 
deficit koordinace = vývojová dyspraxie ( dříve sy neobratného dítěte – J. Langmeier, Z. 
Matějček), oromotorika – kvalita, kvantita, ne/koordinace = verbálně-motorická dyspraxie; 
při výraznějších deficitech je žádoucí neurologické vyšetření; hypo- a hyper- aktivita

• SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ – základní kvalitu a kvantitu stanoví ORL/foniatr (při pozitivní 
orientační zk), diferenciace zvuků obecných a artikulačních (vč. dif. distinktivních rysů 
hlásek) – stanoví klinický logoped (školský na to nemá relevantní nástroje)

• ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ – úroveň vývoje = kvalita, využitelnost pro „učení“, imitaci (např. u 
OVŘ a symptomatických poruch VŘ – při MR, PAS – bývá patrna neschopnost přejít 
hranici zrakové kognice mezi 3D a 2D, tj. vnímat lineární obrázky jako 
abstrahování/generalizaci pojmu, reálného obrazu, nutno postupovat přes fotky, videa)

• PAMĚŤ – délka, kapacita, kvalita verbální i nonverbální; mnestické poruchy (výbavnost 
sémantická)

• MYŠLENÍ – konkrétní, generalizace, verbalizace; úroveň neverbálního intelektu

• POZORNOST – věková úroveň - kvalita, kvantita; zraková, sluchová; poruchy pozornosti



Conditio sine qua non
- (lat.) „podmínka, bez které nelze“

 Platforma -

- jejíž kvalita ovlivňuje m.j.  všechny dříve 
uvedené výchozí oblasti CNS pro 
komunikační schopnosti a dovednosti

- ovlivňuje každou zvlášť a všechny 
dohromady (koordinace, kooperace) 

- která ovlivňuje vývoj, kvalitu i kvantitu 
komunikace, vč. alternativních i 
augmentativních forem (tj. nejen řeči)

INTELEKT



Shrnutí podmínek ke správnému vývoji řeči:

 Nepoškozená centrální nervová soustava

 Normální intelekt

 Normální sluch

 Vrozená míra nadání pro jazyk

 Adekvátní sociální prostředí (otázka stimulace k řeči)

- MUDr. Ivan Jedlička (ORL, foniatrie) in „Klinická logopedie“



VÝVOJ   ŘEČI

FYZIOLOGICKÁ   
ONTOGENEZE



Vývoj řeči

V rámci ontogeneze člověka patří vývoj komunikační 
schopnosti k těm, které mají nejprudší průběh

Vyvíjí a zdokonaluje se po celý život, ale nejdůležitějším je 
období asi do 6. roku života (pomineme-li zde vývoj grafické 
stránky řečové schopnosti)

Mezi faktory, které limitují ontogenezi řeči, existuje složitá 
vzájemná souvislost na bázi vícenásobné zpětné vazby 
(dialektická determinace)



Jaký vliv na vývoj řeči má:

MYŠLENÍ

MOTORIKA

ZRAK

SLUCH

SOCIÁLNÍ 
PROSTŘEDÍ



Myšlení a vývoj řeči

 Tento vztah byl zkoumán již ve starověku, 
např. „logos“ znamenalo v řečtině nejen 
„slovo“, ale i „myšlenku, rozum, zákon, 
nejvyšší zákon“

 „Slovo je základní jednotkou jazyka i 
základní buňkou vědomí“ (Lurija, 1976)

 Jak je tedy možné, že u dětí s prostým 
opožděním vývoje řeči (fyziologicky 
opožděným nástupem VŘ) se do určitého 
věku může myšlení rozvíjet bez příliš 
zjevných sekundárních důsledků?



Vývoj myšlení a řeči (Vygotskij, 1971)

 1. ve vývoji myšlení a řeči existují odlišné kořeny obou 
procesů (tj.: dvě paralelní linie)

 2. ve vývoji řeči existuje předintelektuální stadium a ve vývoji 
myšlení předřečové stadium

 3. do určitého věku probíhá jejich vývoj v odlišných liniích, 
nezávisle na sobě (tedy paralelně)

 4. v určitém období (kolem 2. roku) se obě linie protnou: 
myšlení se stává verbálním a řeč intelektuální



Je odraz vývoje myšlení v řeči jen pozitivní?

 Prudký kvalitativní vývoj myšlenkových 
procesů dosahuje kolem 3. roku života 
druhosignální úrovně

 To se obvykle projeví v řečové oblasti 
jako „fyziologické těžkosti v řeči“ – různé 
neplynulosti v mluvení (vývojová 
dysfluence) – projev rozporu mezi „chtíti 
a moci“

 Je to „daň“, kterou dítě platí za to, že ve 
vývoji myšlení a řeči dosáhlo úrovně, 
která tvoří hranici mezi člověkem a 
ostatními živočichy



Motorika a vývoj řeči

 Mluvení je z hlediska mechanického velmi precizně koordinovaný 
proces jemné motoriky řečového aparátu (ORS)

 Dialektická vazba je tak výrazná, že u dětí s narušeným vývojem 
motoriky se zpravidla opožďuje vývoj řeči a děti s narušenou 
komunikační schopností provází snížená úroveň motorických 
dovedností

 Specifická motorická schopnost (vzpřímená chůze, úchop opozicí palce 
a ukazováku) a spec. motorická schopnost vědomé řečové komunikace 
jsou nejtypičtějšími lidskými znaky



Vývoj motoriky s řečí související

 Základy motoriky mluvních orgánů byly pozorovány už v intrauterinním životě plodu a 
její vývoj je nejprudší v prvních letech života

 Archaická funkce mluvidel (příjem potravy) je předstupněm artikulace – dítě se 
nepokusí použít dolní čelist, jazyk a rty na mluvení dříve, dokud nezrealizovalo hrubé 
žvýkací pohyby!

 Pojítkem mezi motorikou a řečí je rytmus – rytmické pohyby doprovází rytmické 
žvatlání – počátek rozvoje artikulace

 Mezníkem je vertikální poloha dítěte (proces vertikalizace) – mluvní orgány jsou v 
typicky „lidské“ pozici, může již pohyby diferencovat, může se rozvíjet propriocepce
(polohocit) apod.

 Nejprve se jen rozhlíží, postupně se samostatně zmocňuje předmětů okolo sebe –
prudký vzrůst slovní zásoby, rozvoj obsahu řeči



Vzájemný vliv motoriky a řeči

 Obvykle v rovnováze = je-li vývoj jemné motoriky (zejm. ruky) 
přiměřený věku, i vývoj řeči (oromotoriky) probíhá v rámci normy

 Jestliže však zaostává vývoj jemné motoriky a hlavně koordinace, 
zaostává i vývoj řeči, a to i přesto, že úroveň hrubé motoriky je v normě 
nebo i nad ní

 Existují i vědecké názory, že nácvik chůze může dočasně zabrzdit 
osvojování řeči – jsou vedeny diskuze o vlivu úzce zaměřené 
rehabilitace, fyzioterapie, neuro-vývojové stimulace apod.

 Mluvidla dítěte splňují všechny předpoklady pro artikulovanou řeč až 
ve 2-3 letech, přičemž činnost urychluje zrání orgánů vč. CNS a 
naopak



Dyspraxie

 Dříve syndrom neobratného dítěte (dle Langmeiera, Matějčka)

 Je to porucha vývoje koordinace motoriky, často se dyspraxie projevuje v tzv. ideomotorice
- v představě a plánování pohybu, především v hrubé motorice (tedy pohyby tělem), 
projeví se i v nekontrolování míry (hlasitosti řeči či ve fyzickém přiblížení k ostatním –
potíže při sociální interakci)

 Mnohdy je dítě dyspraktické na základě poruchy senzorického zpracování (mozek 
nedokáže správně vyhodnocovat a koordinovat přicházející senzorické vjemy, včetně 
vestibulárního systému – nemá souvislost se sluchem! A propriocepce – vnímání polohy, 
hranic těla, vibrací, tlaku apod. – viz „bazální stimulace“)

 „vývojová dyspraxie motoriky“ se v oromotorice projevuje jako verbálně-motorická 
dyspraxie, tedy jako specifický nález klinického logopeda v diagnostice funkčnosti 
orofaciálního systému

 Terapeutické možnosti: ergoterapie (www.fyzioland.cz/ergoterapie ), neuro-vývojová 
stimulace (https://invts.cz)

http://www.fyzioland.cz/ergoterapie?fbclid=IwAR0-WIwv7NQWsXzkmnPE2CCOjcME7W3yfdxZfvHhKbsO82mM0Ao7Y6fFDA0


Řečová motorika (Suhrweier, 1983)

 „Je třeba zdůraznit, že řečová motorika 
závisí na procesech orgánového 
mozkového dozrávání, řečového vzoru, 
výchovných vlivech, ale i na individuální 
schopnosti mluvních pohybů a řízení 
procesů artikulace.“

 Proto se vývojové nesprávnosti 
vnější zvukové stránky řeči 
všeobecně pokládají za 
fyziologický jev zhruba do 6.-7. 
roku života dítěte



Zrak a vývoj řeči

 Člověk získává zrakem 70-80 % informací!

 První náznaky mezilidské komunikace  jsou v podstatě založeny na 
zrakovém kontaktu (kojenec reagující úsměvem na lidskou tvář ve 2.- 3. 
měsíci)

 Význam zraku pro vývoj řeči má dvě oblasti:            

1. zrakové podněty samy o sobě provokují dítě k vokalizaci (např. i 
spatření světlých ploch)                

2. odezírání pohybů mluvidel a mimiky stimuluje osvojení si artikulace a 
neverbální komunikace



Vývoj zraku a řeči

 Pro vývoj řeči je důležité, že předměty, se kterými se kojenec 
opakovaně setkává při uspokojování svých potřeb (láhev, tvář matky), 
pro něj nabývají „kvalitu známosti“ a mohou vyvolat podmíněné reakce

 První zrakové dojmy jsou spojeny s pokrmovou dominantou

 V 3.- 6. měs. zrakové dojmy ovládají dětskou psychiku i s jejich vlivem 
na vokalizaci

 V 2. polovině 1. roku vzrůstá zájem o osoby a jejich rozlišení a až v 10. 
měsíci se dítě rozhlíží po spadlém předmětu

 Na konci 1. roku je už kojenec schopný volního zaměření pohledu a 
první slova dítěte jsou nerozlučně spojena s jeho zrakovými vjemy = 
první zrakové dojmy byly spojeny s pokrmovou dominantou, první slova 
jsou spojena se zrakovou dominantou



Význam zraku při osvojení řeči

Nabývá důležitosti okolo 6.- 8. měsíce života – dítě se snaží 
napodobit nejen slyšené zvuky, ale i pohyby mluvidel a 
mimiku lidí z okolí

U nevidomých se tedy napodobování zvuků (žvatlání 
napodobivé) dostavuje později, než u vidících

 I důvod výskytu bilabiálních (obouretných) hlásek mezi 
prvními ve vývoji artikulace není jednostranně vysvětlitelný 
pouze pravidlem nejmenší námahy – jsou totiž pro dítě 
nejdostupnější – umí je nejlehčeji odezřít z matčiných úst



Sluch a vývoj řeči

 Při vrozené hluchotě, bez existence sluchu, se spontánním způsobem 
mluvená (zvuková) řeč nerozvíjí

 Sluchové reakce patří k prvním, kterými novorozenec reaguje na okolní 
svět

 Už ve dvou měsících poznává dítě matčin hlas a reaguje dříve na lidský 
hlas než na zvuk zvonku

 Začátkem 4. měsíce se prohlubuje koordinace zraku, sluchu a pohybů 
svalových skupin v obl. krční páteře při vyhledávání zdroje sluchového 
podnětu



Vývoj sluchu a řeči

 Okolo 4.- 6. měsíce dítě rozlišuje i zabarvení hlasu (radost, hněv), ale ještě okolo 7. 
měsíce stále reaguje na lidskou řeč jen jako na zvukové stimuly – na prozodické 
faktory řeči (melodie, tempo, rytmus, barva a výška hlasu apod.)

 Klíčovou roli hraje sluch při přechodu pudového žvatlání na napodobivé, asi po 6.- 8. 
měsíci. Neslyšící dítě přestává žvatlat!

 V období napodobování se postupně rozvíjí schopnost fonematické diferenciace 
(úzce souvisí s výslovností dítěte). Zpočátku vnímá zvukové prvky mnohem přesněji, 
než v pozdějším věku – někdy upřednostňuje právě ty, které jsou pro dorozumívání 
irelevantní, s rostoucí intelektualizací však získává převahu význam slov nad jejich 
zvukovou stránkou, vybírá si hlásky mateřského jazyka

 Sluchové vnímání se dále zdokonaluje, ale ještě v období vstupu do školy dítě 
nedokáže přesně reprodukovat melodii



Sociální prostředí a vývoj řeči

 Jakkoliv je průběh osvojování řeči „endogenně předprogramovaný“ 
nebo „biologicky determinovaný“, kvalita a rychlost vývoje řeči závisí i 
na exogenních podmínkách

 Známé případy extrémního výchovného zanedbání ukázaly, že úplná 
absence výchovných vlivů se projevila především v oblasti 
komunikace – nemluvností, vydáváním pouze neartikulovaných zvuků, 
odmítáním komunikace (příběh Amaly a Kamaly; Tarzana apod.)

 Nepříznivý vliv mají i méně extrémní nesprávné výchovné postupy –
výchova rozmazlující, perfekcionistická, hyperprotektivní, úzkostná či 
nepřijímající (odmítavá) apod.



Dialog

 Právě a jen v interakci komunikačních situací 
má dítě šanci pochopit řeč jako nástroj 
komunikace, jako prostředek k dosažení 
uspokojení svých potřeb

 Střídání mluvčího a posluchače v dialogu si dítě 
začíná osvojovat už v druhé polovině 1. roku 
života a může se projevovat v rozličných 
modalitách – výměna pohledů a gest, 
vokalizace, předřečové rutinní hry

 Prostředí neovlivňuje dítě jen ve verbální fázi 
vývoje řeči, ale vliv rodiny zanechává právě v 
neverbálním chování (zejména v mimice, 
gestikulaci, emocionálních reakcích) stopy na 
celý život



Optimální stimulace vývoje řeči prostředím

Důležitá je přiměřenost! – dítě je frustrováno jak nedostatkem 
verbálních podnětů, tak i jejich nadbytkem, tzn.: je nutná 
správná kvalita i kvantita mluvního vzoru

 !Nesprávný mýtus!: u dětí s „normálním“ řečovým vývojem je 
třeba ponechat ontogenezi řeči spontánní průběh. 

 Tak, jako se snažíme stimulovat a usměrňovat celkový vývoj 
dítěte, je třeba do výchovného působení zahrnout i vývoj řeči!
(vzájemná vazba řeči a ostatních psychických funkcí, verbální 
regulace chování už v raném věku, prevence poruch řeči 
atd.)



Potenciál rozvoje lidské řeči

Spočívá zejména v oblastech experimentace, imitace a 
stimulace:

Experimentace = hlavní zaměstnání batolete (dítě 
experimentací s mluvidly proměňuje přírodní zvuky na 
artikulované, připravuje organicky řeč)

 Imitace = jeden z prvních mechanismů, které umožňují dítěti 
osvojení komunikační schopnosti. (napodobování 
neuvědomělé, intuitivní, vědomé, záměrné, selektivní, 
pasivní, aktivní atd.)

Stimulace = cíleně ovlivňuje ontogenezi řeči, předcházení 
stagnace či retardace



Úrovně řečového vývoje (Lechta, 1995)

 1. období pragmatizace – asi do 1. roku 
života

 2. období sémantizace – 1.- 2. r. života

 3. období lexemizace – 2.- 3. rok života

 4. období gramatizace – 3.- 4. r. života

 5. období intelektualizace – po 5. roce 
života

- toto schéma umožňuje orientačně 
přibližné zařazení dítěte na příslušnou 
úroveň vývoje



Narušená komunikační schopnost

V tradiční logopedii byla často v popředí pozornosti pouze 
zvuková stránka projevu = výslovnost. Moderní logopedická 
péče se zaměřuje  na komunikační proces v celé jeho 
šířce a složitosti

 Týká se verbální i neverbální, mluvené i grafické formy, 
expresivní i receptivní složky, narušení trvalé či přechodné, 
porucha vrozená či získaná, příčiny orgánové či funkční, 
stupně narušení až po úplné, uvědomělé či ne, promítá se do 
sféry symbolických procesů (dysgramatismus) i 
nesymbolických (porucha plynulosti), ve zvukové i nezvukové 
dimenzi atd.



ŘEČ JAKO SPOLEČNÝ 

ZÁJEM KLINICKÝCH 
LOGOPEDŮ A 
KLINICKÝCH 
PSYCHOLOGŮ 
Narušení komunikačních 
schopností



NKS = narušení komunikačních schopností
PŘEHLED

 Poruchy vývoje řeči – OVŘ, VD

 Získané organické poruchy řeči –
afázie, syndrom demence

 Získaná psychogenní nemluvnost –
mutismus (selektivní)

 Poruchy při anomáliích orofaciálního
systému – poruchy zvuku řeči (hlasu) při 
insuficienci VFZ, poruchy řeči při 
vrozených anomáliích ORS

 Narušení plynulosti řeči – vývojová 
dysfluence, balbuties, tumultus sermonis

 Narušení článkování řeči – dyslálie, 
dysartrie

 Narušení grafické stránky řeči –
dyslexie, dysgrafie, dysortografie

 Symptomatické poruchy řeči: při MR, 
smyslových vadách, tělesných 
postiženích, pervazivních vývojových 
poruchách, dětská epileptická afázie –
syndrom Landau-Kleffner



Poruchy vývoje řeči - charakteristika

Vývoj řeči nelze odlišit od ostatních schopností člověka. Není proto možné rozvíjet 
dětskou řeč na úrovni věku, pokud celkový vývoj všech schopností a dovedností v 
souladu s věkem neprobíhá.

 Opožděný vývoj řeči (prostý) = samostatná nozologická jednotka, pokud je hlavním 
příznakem poruch, které dítě má. Důvodem terminologické nejednotnosti je právě 
množství příčin, které mohou opoždění vývoje řeči způsobovat. Při správném 
terapeutickém postupu se velmi rychle                                                                             
upraví k normě. Dítě nezaostává kromě                                                                           
řeči v žádné jiné z oblastí svého vývoje.

 Vývojová dysfázie = různě hluboké deficity                                                                      
všech nebo některých fatických funkcí a                                                                           
kognitivních oblastí a jejich dyskoordinace,                                                                      
diagnostika se týká vyš. intelektu, motoriky,                                                                     
sluchu, zraku, laterality, řeči a vlivu prostředí



Symptomy z hlediska průběhu vývoje řeči

 Opožděný vývoj řeči prostý – vide supra

 Omezený VŘ – při MR, těžších poruchách sluchu (narušeny modulační faktory –
tempo, rytmus, dynamika, melodie!), extrémních patologiích sociálního prostředí 
apod., nedosáhne normy

 Přerušený VŘ – po úrazech, nádorových onemocněních mozku, při vážných 
duševních onemocněních, těžkých psychických traumatech apod. Po odstranění 
příčiny jde o opožděný VŘ s možností dosáhnout normy. Pokud se příčinu odstranit 
nepodaří, další VŘ je již omezený.

 Scestný (odchylný) VŘ – odchylka od normy jen v některé z rovin VŘ – např. vadná 
výslovnost při orgánových anomáliích (těžké rozštěpy patra, organické poškození 
mluvidel apod.)



Poruchy vývoje řeči – podíl spolupráce 

 Vyš. intelektu – nástin struktury, hladina nonverbální inteligence

 Posouzení kvality a kvantity pozornosti a aktivity – nezralost, poruchy 
pozornosti, hyper- a hypo-aktivita

 Posouzení raného vývoje HM a JM – kvalitu oromotoriky a psychomimiky
již logoped, event. NKS (narušení komunikačních schopností)

 Sluch – ORL/foniatr, ale fonematický sluch/diferenciaci – klin. logoped

 Zraková percepce – s respektováním kompetencí očního lékaře (vady)

 Vyš. laterality – laterální preference a dominance ruky a oka, zkřížená

 Vyš. vlivu prostředí – v celém rozsahu vč. vztahů – klin. psycholog

 Vyš. řeči – klin. logoped – percepce/porozumění a exprese/produkce v 
rovinách LS, MS, P a FF



Vývojová dysfázie - symptomatologie

 Příznaky v řeči: vždy OVŘ – v hloubkové struktuře – obl. sémantická, syntaktická i 
gramatická, v povrchové struktuře – poruchy rozlišování distinktivních rysů hlásek

 V dalších oblastech – nerovnoměrný vývoj, diskrepance mezi verbálními a neverbálními 
schopnostmi, narušení zrakového i sluchového vnímání (nerozliší prvky řeči i CAPD –
narušení centrálního zpracování zvukového signálu), narušení paměťových funkcí (např. 
deteriorace rozumových schopností na bázi organického poškození CNS), narušení 
orientace v čase i prostoru, narušení motorických funkcí, lateralita (nevyhraněná, zkřížená, 
levostranná), insuficience exekutivních funkcí apod.

 Foniatrická dg – bazální vyšetření sluchu, foniatr = koordinátor dalších vyšetření

 Neurologická diagnostika – nálezy odpovídají difuznímu postižení CNS, v mnoha 
směrech negativní!, neurolog - odliší jiné event. neurologické diagnózy

 Logopedická dg – sluchové a zrakové vnímání, řeč – percepce a exprese všech 
jazykových rovin (LS, MS, P, FF), orientace v prostoru a čase, lateralita, motorické funkce, 
grafomotorika, čtení-psaní-počítání, paměť, aktivita, koncentrace pozornosti – vše z 
pohledu klin. logopeda



Vývojová dysfázie – podíl spolupráce, vodítka diagnostiky

 VD = difuzní postižení CNS (lze prokázat známky organicity, včetně 
pozitivního nálezu např. v kresbě či jiných projekčních technikách)

 Nerovnoměrný vývoj – z pohledu klin. psychologa

 Porucha intelektu – při VD není!, pokud ano = kombinované postižení 
(paralela VD a MR), event. symptomatické NKS se zákl.dg MR

 Specifický rozptyl výkonů – paměť, koncentrace pozornosti, poruchy 
využívání energie apod.

 Kresba lidské postavy – nízká úroveň, nemá detaily, chudý obsah,….

 Zkouška obkreslování – velmi špatné výsledky – deficit vizuomotorické
koordinace

 Neuropsychologické vyšetření - z pohledu klin. psychologa

 Diferenciální dg – společně odlišit vývojovou dysartrii, vadu sluchu, 
OVŘ prostý, vývoj řeči při MR, těžká dyslalie (multiplex)



Získané organické poruchy řečové komunikace

 Afázie – vyšší kortikální porucha na základě organické léze mozku (kognitivních funkcí –
agnozie, apraxie, akalkulie, agrafie, alexie, poruchy P-L orientace, v prostoru…). Dříve 
předpona dys- označovala míru poškození, dnes označuje vždy vývojové poruchy. 

- etiologie – cévní příhody hemoragické,                                                                     cévní 
příhody ischemické (infarkt, snížené pro- krvení, 
úrazy a poranění mozku, mozkové ex- panze
(nádory), zánětlivé onemocnění mozku,                                                                     
degenerativní onemocnění mozku, intoxikace,                                                                      
dětská afázie (náhlé přerušení a poškození                                                                          
dosud normálně se vyvíjející CNS, nejčastěji                                                                        
kraniocereberální traumata)

 Syndrom demence = soubor duševních po-
ruch se získaným závažným úbytkem kogni-
tivních funkcí (hl. paměť a intelekt) – poruchy                                                                    
kognice, chování, ŘEČI, neverbální komuni-
kace, psychické poruchy (bludy)



Získané organické poruchy řečové komunikace -
spolupráce

 Afázie – podpůrná psychoterapie dle etiologie, v součinnosti s 
neurology, logopedy, interními lékaři

 Sy demence – řešení těžké psychické poruchy, většinou podmíněné 
organickým onemocněním mozku, podstatné snížení intelektových a 
paměťových funkcí (i dalších psychických funkcí) oproti premorbidní 
úrovni – důsledkem je těžký společenský handicap s důsledky v oblasti 
zdravotnické, sociální i ekonomické

- v dětském věku – poruchy metabolismu, degenerativní a 
demyelinizační onemocnění, zánětlivé onemocnění CNS, epilepsie, 
úrazy mozku, intoxikace, psychotická onemocnění, alimentárně infekční 
vlivy, AIDS (u dětí infikovaných od HIV pozitivní matky), Rettův syndrom



Získaná psychogenní nemluvnost

 Mutismus, elektivní (selektivní) – hraniční problematika logopedie, foniatrie a 
psychiatrie (zde jako symptom) = nepřítomnost nebo ztráta řečových projevů, které 
nejsou podmíněny organickým poškozením CNS (funkční ztráta řeči, odmítání mluvní 
komunikace, útlum řeči ze strachu, mlčení ze studu)

- Více termínů: autistický, neurotický, perzistentní, psychotický (symptom nastupující 
psychozy), tranzistentní (přechodné oněmění), situační (psychologicky jasně 
srozumitelné), reaktivní (časová jasná souvislost s psychotraumatem), totální 
(generalizováno), elektivní (selektivní – vázáno na osobu či situaci), surdomutismus –
neurotický útlum se rozšíří i na slyšení



Získaná psychogenní nemluvnost - spolupráce

 Foniatr vyloučí organický podklad a vybaví hlas

 Klinický psycholog při psychoterapii odstraní příčinu

 Klinický logoped naváže na foniatrické metody a vytvořený hlas 
využije k tvorbě hlásek, slov a vět

 Úprava rodinného prostředí – zlepšení adaptačních problémů 
dítěte



Poruchy při anomáliích orofaciálního systému

 Poruchy zvuku řeči (hlasu) v důsledku velofaryngeální insuficience (huhňavost –
rinofonie)- etiologie vrozená i získaná; otevřená, zavřená, smíšená

 Poruchy řeči při vrozených anomáliích orofaciálního systému – provázející 
orgánový defekt (vývojová vada), spolu s deformacemi kosmetického rázu má značné 
důsledky ve vytváření osobnosti i v rozvíjení                                                        
odpovídajících společenských vztahů (např.                                                              vvv
ve starověku se děti s rozštěpem usmrcovali)

- rozštěpy: rtu, rtu a čelisti, celkový (ret+čelist+                                                                   
patro), pouze patra, submukozní rozštěp patra,                                                                   
vrozené zkrácení patra, atypické, deformity nosu,                                                               
anomálie chrupu a čelistí – otevřený skus, pro-
gnatie, progenie (mandibulární)

- Rozštěpy jako symptomy syndromů: Apertův,                                                                  
Crousonův, Pierre-Robinův, Treacher-Collinsův
kraniofaciální mikrosomie, sy Sedláčkové



Poruchy při anomáliích orofaciálního systému
- psychologická terapie

 Problematika viny a odpovědnosti jednoho či obou rodičů za přenos nepříznivé vlohy 
na dítě. Genetické postižení, které mění vzhled dítěte (zvláště defekty v obličeji), 
působí jako silný činitel negativně ovlivňující sebepojetí postiženého potomka a vztah 
jeho rodičů k němu.

 Matka – je první, kdo po porodu vidí dítě – pozornost okolí zaměřena na její reakce, 
psychický tlak!, rozhodování o dalších dětech…

 Otec – účast při porodu, důležitost jeho reakce pro matku – opora?

 Prarodiče – problémy soužití dvou generací, zdroj psychických potíží matky –
obviňování

 Dítě – pokud je ze strany rodičů i okolí plně akceptováno i se svou viditelnou vadou, 
zpravidla v předškolním věku psychologickou terapii nepotřebuje, důležitost týmové 
spolupráce!, obtíže při kombinovaném postižení (+MR, smyslové či řečové postižení)



Psychosociální důsledky rozštěpových vad

 Významně méně se žení, vdávají; dosahují však vyšší vzdělanosti

 Častější výskyt koktavosti

 Děti dosahují nižších skórů v socializačních testech a jsou méně 
asertivní

 V adolescenci a dospělosti psychologickou terapii vyhledávají většinou 
ti, kteří mají základní onemocnění komplikováno další komunikační 
poruchou, nebo ti, u nichž se vzdor všem terapeutickým intervencím 
nepodařilo zabránit pocitům méněcennosti



Narušení plynulosti řeči

„Řečová dysfluence“ může označovat patologický stav (onemocnění v oblasti řeči), ale 
také neplynulou řeč při menší kompetenci k bohatšímu vázanému mluvnímu projevu, 
nevázání slov při silné emoční rozladě apod. Pro naše účely je to stav, kdy dochází buďto ke 
zrychlení tempa řeči až do překotnosti, při níž se snižuje srozumitelnost řeči (brebtavost), 
nebo kdy je řeč přerušována záškuby či křečemi svalů fonačního ústrojí a mluvidel 
(koktavost).

 Koktavost (balbuties) – často mimořádný                                                                      
dopad na osobnost člověka, jeho školní,                                                                          
pracovní a sociální adaptaci. Proto existuje                                                                     
velmi mnoho terapií a přístupů, ale také                                                                           
velmi mnoho recidiv a neúspěchů. Pokud                                                                        není 
co nejpřesněji známa etiologie a pato- geneze, 
zmenšuje se pravděpodobnost                                                                           úspěchu při 
cílené terapii.

 Brebtavost (tumultus sermonis) – dříve                                                                        
pokládána za neurózu, nyní jako u kokta-
vosti – porucha zpětnovazební regulace ve                                                                             
striopalidární oblasti bazálních ganglií. Klinic.                                                                          
obraz podobný LMD.



Narušení plynulosti řeči - spolupráce

 Psychoterapie se jako léčebná forma první volby uplatňuje především 
v anglo-amerických zemích

 Psychoterapie – zejména při psychogenní příčině koktavosti –
eliminace vnitřních příznaků (aby pacientovi nevadily příznaky na 
řeči) – behaviorální psychoterapeutické metody- vyžaduje spolupráci 
pacienta a jeho určitou intelektuální úroveň – proto obtížně použitelné 
u dětí

 Postup musí plně zvážit psychoterapeut

 Pokusy o léčbu koktavosti hypnózou



Narušení článkování řeči

 Dysartrie – poruchy motorické realizace řeči na základě organického poškození CNS, 
obtíže ve svalové kontrole řečových mechanismů – respirace, fonace a artikulace, až 
anartrie, afonie, bývá spojena s dysfagií; vývojová (u dětí), získaná (u dospělých); 
chabá, spastická, ataktická (mozečková), hypokinetická (hyper-), smíšená; u DMO

 Dyslalie – neschopnost používat jednotlivé hlásky či skupiny v mluvené řeči podle 
stanovených ortoepických a ortofonických norem pro výslovnost JČ, event. hláska je 
tvořena na nesprávném artikulačním okrsku.

- Z vývojového hlediska – fyziologická a patologická,                                                          
levis či multiplex, monomorfní či polymorfní, hlásková                                                         
slabiková či slovní

- Hlavní společné téma se školními logopedy u před-
školních dětí a raných školáků.



Narušení článkování řeči - spolupráce

 Dysartrie – při organickém poškození CNS – péče klinické 
psychologie se odvíjí od základní dg a věku pacienta, případně  
jeho rodiny – rodiče, upozadění zdraví sourozenci…. (např. při 
DMO, úrazech, neurologických či degenerativních onemocněních, 
cerebrovaskulárních onemocněních, VVV atd.)

 Dyslalie – podněty k diferenciální diagnostice – odlišení dyslalie 
multiplex polymorfní od prostého opožděného vývoje řeči, od 
vývoje řeči při MR, případně od vývojové dysartrie, při nepoznané 
vadě sluchu, apod.

- diagnostika častého doprovodného terénu ADHD, ADD 
a potíží z toho vyplývající – edukativní psychologické vedení rodiny, 
event. pedagogů = spolupráce s SPC, školními psychology



Narušení grafické stránky řeči

 Poruchy čtené a psané řeči – SVPU – (dyslexie, dysgrafie, dysortografie) – nelze 
chápat jako izolované poruchy; bývá zasažena celá osobnost, je omezen přístup k 
získávání informací prostřednictvím čtení. Školní prospěch často neodpovídá 
skutečným možnostem a vynaloženému úsilí postiženého, opakované neúspěchy 
vedou k jeho rezignaci, narušují sebehodnocení a sociální vztahy dítěte.

- Přestože maximum obtíží mají dyslektici ve                                                                      
školním věku, terapie patří spíše do resortu                                                                        
školství = problém mezioborový,                                                                                       
ve zdravotnictví by měla terapie probíhat tam,                                                                    
kde jsou SVPU komplikací původní dg

- Přetrvávají do dospělosti! – obtížná dg



Symptomatické poruchy řeči

 Obecně

 Při mentální retardaci

 Při smyslových vadách

 Při tělesných postiženích

 Pervazivní vývojové poruchy - autismus

 Dětská epileptická afázie – sy Landau-
Kleffner



Symptomatické poruchy řeči - obecně

 Definujeme jako narušení komunikační 
schopnosti, doprovázející jiné, dominující 
postižení, případně pervazivní poruchy, 
onemocnění

 Důležitost komplexního přístupu k nim 
potvrzuje i to, že mohou být prvotním 
nápadnějším příznakem začínajících, 
velmi vážných onemocnění, takže včasný 
zásah může působit buď preventivně, 
nebo může zredukovat jejich další 
negativní důsledky

 Velmi široké téma – na 
samostatnou přednášku s 
rozborem odrazu základních 
diagnóz na VŘ a NKS

 1. Primární příčina (dědičnost) způsobí 
dominující postižení nebo poruchu (hluchotu). 
Toto dominující postižení provází kromě 
jiného NKS – symptomatická porucha řeči

 2. Primární příčina (primární poškození 
mozku) způsobí dominující postižení 
(mentální) se sekundárně narušenou KS. 
Současně však tatáž primární příčina způsobí 
i paralelní postižení či poškození (inervace 
mluvních orgánů) s dalšími negat. vlivy na KS.

 3. Existují dvě (i více) primární příčiny, které 
svým vlastním mechanismem působí 
negativně na KS jednotlivce. (nevidomost se 
svou příčinou se sekundárně neg. projeví na 
KS nevidomého dítěte verbalismem, 
současně i jiná příčina – neg. vliv prostředí 
může též nepříznivě ovlivnit rozvoj KS 



Symptomatické poruchy řeči - spolupráce

 Psychodiagnostika – může čerpat prvotní, začínající příznaky z 
logopedických poznatků, pomoc při diferenciální diagnostice 
psychologické i psychiatrické

 Psychoterapie – možnosti logopedických intervencí skupinových, 
dramaterapeutických apod., podíl ILP při spolupráci s 
psychoterapeutem (m.j. za osobní spolupráci děkuji jak dětské 
klinické psycholožce Mgr. Haně Jahnové, tak i dalším váženým 
kolegyním, např. Mgr. Kateřině Krebsové a Dr. Monice Huňkové-
Riedlové, ale i dalším, zde nejmenovaným pouze z časových 
důvodů

 Specifika spolupráce se odvíjí od základní diagnózy a projevů 
pacienta v obou oborech – klinické psychologie i klinické logopedie



Do kompetencí klinicko-logopedické terapie také patří:

 Dysfagie – poruchy polykání a příjmu 
potravy

 Rehabilitace dětí a dospělých se 
sluchovými vadami

 Rehabilitace dětí a dospělých s 
kochleárním implantátem

 Náhradní komunikační systémy –
alternativní a augmentativní komunikace



Smysl spolupráce klinického psychologa a klinického logopeda

CÍL - JE  SPLNĚN?

= známe odpovědi na otázky:

 Jaký je smysl spolupráce klinického 
psychologa a logopeda?

 Máme se čím obohatit, co si vzájemně 
předat při diagnostice či terapii?

 Potřebuje znát klinický psycholog s 
převážně dospělou (či dospívající) 
klientelou problematiku vývoje a 
narušení komunikačních schopností?

 Můžeme vzájemně profitovat? Nezíská 
největší benefity z naší spolupráce náš 
společný klient? Není to cíl 
pomáhajících profesí?



Návrhy literatury k získání základní orientace v NKS

 Miloš Sovák: „Logopedie“ = historie!

 Viktor Lechta a kol.: „Logopedické 
repetitorium“, 1990

 Eva Škodová a kol.: „Klinická logopedie“, 
2003

 Karel Neubauer a kol.: „Kompendium 
klinické logopedie“, 2018

 …..a mnohé další dle vašeho uvážení



DĚKUJI   ZA   POZORNOST   A   SPOLUPRÁCI


