
Tisková zpráva k Evropskému Dni logopedie.

Asociace klinických logopedů ČR z.s. by ráda, v rámci osvěty, upozornila veřejnost na činnost

klinických logopedů v České republice při příležitosti Evropského Dne logopedie.

Evropský Den logopedie je stanoven na 6. března.

V roce 2021 je tématem KLINICKÁ LOGOPEDIE – ZDRAVOTNICKÝ OBOR

Evropský den logopedie by měl  zvýšit  náhled  na profesi  klinického logopeda v celé  Evropě.

Posláním Evropského Dne logopedie je pomoc zvýšit povědomí veřejnosti a úřadů o vlastní práci

klinického  logopeda  a  informace  pacientům o  jejich  právech  a  o  možnostech  pomoci,  kterou

mohou využívat a také,  kde takovou pomoc mohou nalézt.   Všichni kliničtí  logopedi v Evropě

pracujeme na společném záměru, dynamicky podpořit zdraví dětí  a dospělých s komunikačními

obtížemi.

Klinická logopedie je  zdravotnický obor  věnující  se  diagnostice  a  terapii  poruch komunikace,

jazyka a řeči. Obor klinické logopedie se neustále dynamicky rozvíjí a systematicky integruje nové

podložené zkušenosti z medicínských oborů, psychologie, jazykovědy, aj.

Klinická logopedie je mladý vědní obor, který se rozvíjel na začátku 20. stolení díky vzniku oboru

foniatrie. Od roku 1992 je klinická logopedie samostatným oborem v resortu zdravotnictví a jeho

zájmy, etiku a profesní způsobilost hájí odborný spolek Asociace klinických logopedů ČR. Klinický

logoped  musí  mít  VŠ vzdělání se  státní  závěrečnou  zkoužkou  z  logopedie  a  surdopedie, musí

absolvovat 2. semestrový Akreditovaný kvalifikační kurz (pořádaný 1. LF UK Praha) a úspěšně

vykonanou tzv. atestaci (specializační zkoušku) po tříletém postgraduálním vzdělávání. 

Poruch řečové komunikace je velké množství a navíc je častá koexistence více poruch současně.

Mezi vývojové řečové poruchy u dětí patří narušení komunikační schopnosti vlivem sluchové nebo

jiné  smyslové  poruchy,  porucha  polykání  a  přijmu  potravy,  respirační  insuficience,  dyslálie,

vývojová řečová dyspraxie, palatolalie, vývojová dysartrie, rinolálie, dysfónie, poruchy plynulosti

řeči,  opožděný  vývoj  řečových  schopností,  vývojová  dysfázie,  specifické  poruchy  učení,

kognitivně-komunikační poruchy při pervazivním vývojovém onemocnění, po úrazech či nemoci

CNS nebo při mentálním handicapu.



Poruchy řečové  komunikace  u  dospělých  osob bývají  například  způsobené  poruchou  sluchu  či

zraku. Dále sem patří poruchy polykání, respirační incuficience, dyslálie, získaná řečová dyspraxie,

palatolálie, dysartrie, rinolálie, dysfónie, poruchy plynulosti mluvního projevu, afázie, kognitivně-

komunikační poruchy u syndromu demence, po úrazu či nemoci CNS, při mentálním handicapu

nebo u psychogenních onemocněních.

Osobnost klinického logopeda je zásadním faktorem pro úspěšnou terapii, která přináší zmírnění

nebo eliminaci symptomů narušené komunikační schopnosti. Nejen, že je odborně zdatný a vhodně

využívá  diagnostické  testy  a  terapeutické  metody  a  postupy,  ale  zároveň  by měl  být  trpělivý,

respektující, otevřený a podpůrný, ale také důsledný. Úspěch terapie je závislý také na tom, jak

odborné postupy pochopí a integruje do svého života pacient či pečovatel. Zejména pečovatelé jsou

tzv. ko-terapeuti klinického logopeda, kdy jejich přiměřená spolupráce výrazně podpoří terapii. 

Obsahem  práce  klinického  logopeda  je  diagnostikovat  a  terapeuticky  ovlivnit  poruchu

komunikace,  jazyka  a  řeči.  V  rámci  diagnostiky  je  nutná  znalost  a  zkušenost  pro  správnou

diferenciální diagnostiku, určení příčin a souběžných poruch, které mohou mít významný vliv na

celkovou  kvalitu  života  nejen  komunikaci  (např.  sy  ADHD,  SPU,  emočně-sociální  deficity,

metabolické  poruchy,  syndromová  onemocnění,  další  onemocnění  z  oblasti  psychiatrie  či

neurologie). Při prvním setkání se provádí komplexní vyšetření, které zajistí ucelený obraz o osobě

s  narušenou  komunikační  schopností. Terapie  je  často  dlouhodobá,  jelikož  jde  o  komplexní

terapeutický proces  a nelze nabytí nových schopností nijak uspíšit.

Statistická data ukazují pouze osoby, které dochází na klinicko-logopedickou terapii do ambulancí

(soukromých i státních, při nemocnicích atd.).  ÚZIS informuje o trendu nárůstu pacientů na 15

pacientů/1000 osob.  V současnosti roste počet pacientů v logopedické péči.  Je pravděpodobné, že

osob s narušenou komunikační schopností  v populaci je více, než zachytí  pracoviště klinických

logopedů.  Zároveň je nutné uvést,  že  kliničtí  logopedi vedou terapii  i  s dospělými klienty,  kde

evidujeme také nárůst pacientů.

Za velmi znepokojující považujeme novodobý trend, kdy dochází k nárůstu pacientů se středně

těžkým a těžkým narušením komunikační schopnosti. Pacientů s lehkou narušenou komunikační

schopností (dyslálie simplex) ubývá. Například v roce 2013 pacienti s lehkou vadu řeči – dyslália

simplex tvořili 48% z celku (ÚZIS) v současnosti je to 25%. Ostatní pacienti mají středně těžce

nebo těžce narušenou komunikační schopnost.  V roce 2018 bylo dle statistického úřadu osob s

lehkou nerušenou komunikační schopností 36 388, se středně těžkou NKS 64 995 a s těžce NKS 54

379, z toho byla nejvýrazněji zastoupena vývojová dysfázie 21 372 osob.



Za Asociaci klinických logopedů ČR z.s. 
Mgr. et Mgr. Barbora Richtrová 

(barbora.richtrova@gmail.com, 604508605, předsedkyně Etické komise AKL ČR z.s.)

PaedDr. Irena Cudlínová – cudlinova@aklcr.cz , předsedkyně AKL ČR

Kontaktní osoby:

Mgr. Gabriela Solná – solna@aklcr.cz, 

Mgr. Iva Bajtlerová – ivbjtlrv@gmail.com
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