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CDC a nově vydané vývojové milníky 

CDC (Centers of Disease Control and Prevention, centrum kontroly a prevence nemocí) vydalo 
tento měsíc nové milníky jazykového vývoje. V odborném světě však vzbudily kontroverzi, 
jelikož obsahují informace, které nijak nesouhlasí se současným výzkumem. Mezi experty 
tvořící tyto milníky nebyli dokonce logopedi vůbec zahrnuti. Závěry těchto milníků, které měly 
sloužit k tomu, aby rozšířily povědomí o fyziologickém jazykovém vývoji a motivovaly tak rodiče 
k tomu, aby s návštěvou odborníků v případě potřeby nečekali, jsou proto nesprávné (např. 
informace o tvoření dvouslovných vět před aktivním osvojením 50 slov v aktivní zásobě). 
Dokud nedojde k nápravě, je vhodné mít na paměti, že tento zdroj není vhodný jak pro studijní, 
tak ani pro klinickou práci. 
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Vývoj dětí v době pandemické 

S přibývajícími hodnotnými studiemi se můžeme seznámit v této spojitosti se zajímavými 
závěry: 

Ovlivňuje expozice COVIDU matky v těhotenství vývoj dítěte? 

 Na základě výzkumů a výsledků ASQ-3 expozice matky COVIDU v těhotenství nemá vliv na 
vývoj dítěte a jeho opoždění ve věku 6 měsíců (Shuffrey et al.). 

Ovlivňuje očkování proti COVIDU v těhotenství nějak vývoj dítěte? 

Studie potvrzují, že vakcinace v těhotenství nezvyšuje riziko předčasného porodu, nízké 
porodní váhy, hospitalizace po porodu, kongenitálních anomálií nebo smrti dítěte v rámci 
vakcíny Pfizer. Další studie také potvrzují, že vakcinací se nezvyšuje riziko potratu.  

Jak se dětem, které se narodily v průběhu pandemie daří? 

Shuffrey et al. ve své studii ukázali, že děti, které se narodily v průběhu pandemie, vykazují 
nižší skóre v ASQ-3 v oblasti hrubé motoriky, jemné motoriky a osobně-sociálních domén ve 
věku 6 měsíců. 

Huang et al. nezaznamenali rozdíly v 6 měsících, ale u ročních dětí, které se narodily 
v průběhu pandemie. Ty měly oproti „před-pandemickým dětem“ opožděný vývoj řeči a jemné 
motoriky. 

Imboden et al. nenašli ve své studii v rámci celkového vzorku kojenců a batolat žádné 
významné rozdíly. U konkrétního vzorku 6-měsíčních dětí však zaznamenali nižší skóre 
v oblasti řešení problémů.  

Příčiny těchto zjištění jsou neznámé, avšak za významný faktor se považuje stres rodičů 
v době pandemie.  
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Studie o tom, že čas strávený před televizí způsobuje autismus 

Nedávno vyšla studie Kushima et al. (2022), ve které autoři zjistili, že čím víc času trávili roční 
chlapci v Japonsku před televizí, tím pravděpodobněji u nich byl ve třech letech diagnostikován 
autismus. U dívek k tomuto zjištění nedošli. Na první dojem se může zdát, že nám tato studie 
říká, že čas trávený před televizí způsobuje autismus. To by ale bylo mylné a autoři to ani 
nedeklarují. Sami autoři totiž ve své práci zdůrazňují, že nelze vyloučit možnost reverzní 
kauzality. To znamená, že autismus způsobuje to, že dítě tráví více času před televizí. Činit 
z takových studií nesprávné závěry je velmi nebezpečné. Hrozí pak osočování rodičů z toho, 
že způsobili autismus svým jednáním, což pro ně může být devastující. Namísto toho je 
vhodné rodiče seznámit se zdravými návyky pro čas dětí trávený před obrazovkami. Jedná se 
například o informaci, že tříleté děti potřebují, aby pečující osoby explicitně poukázaly na 
spojení mezi předměty na obrazovce a reálnými předměty (např.“vidíš tohle…? To je úplně 
stejné …, jako je v televizi!“), nebo to, že by rodiče měli při hře s dětmi vypnout notifikace na 
mobilu a omezit tak „technoferenci“ pro zlepšení responzivní interakce a nácviku prvních slov. 
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Model Gestalt jazykového zpracování (GJZ) 

„Gestalt“ v rámci psychologie vnímá zpracování informací (vizuálních, auditorních, 
lingvistických) jako celku.  



V oblasti jazyka představuje gestalt víceslovný „kus“, který mluvící člověk slyší, zapamatuje si 
a užívá jako celek, aniž by měl povědomí o jeho vnitřní struktuře. Může být definován prozodií, 
intonací a mít význam spojený s kontextem, ve kterém jej osoba slyšela. Pro posluchače může, 
ale nemusí být srozumitelný. Můžete se jako gestalt naučit větu v cizím jazyce, s tím, že 
rozumíte tomu, co znamená v rámci kontextu, ale ne jednotlivým slovům a tomu, jak spolu 
souvisejí. 

Člověk, který komunikuje prostřednictvím gestaltu může být také považován za někoho, kdo 
komunikuje formou opožděných echolalií. Skripting je často užíván současně s echolalií, ale 
může také využívat gestalty jako komunikační strategii.  

Gestalt jazykové zpracování představuje model jazykového osvojování, ve kterých si dítě 
osvojuje gestalty jako svou první jazykovou jednotku, kterou se může naučit „zmírnit“ později.  

Prizant popsal čtyři fluidní fáze GJZ u svých subjektů: 

1. Echolalie („jámámrádtebetymášrádmě“) 
2. Zmírněná echolalie („jámámrád tátu, táta márádmě“) 
3. Izolace slov a počátek slovních kombinací („rád štěně“) 
4. Gramatika („Já mám rád toto“) 

GJZ je protikladem modelu analytického jazykového zpracování (AJZ), o kterém jsme se 
všichni učili, tedy to, že nejdříve si dítě osvojuje jazyk na úrovni slov, poté následují fráze a 
eventuálně věty. Teorie je taková, že lidé užívají oba dva principy smíšeně, přičemž někteří 
(včetně ale nejen autistických lidí) mohou dominantně využívat spíše zpracování gestalt 
modelu. 

Echolálie jsou u autistů chápány jako nekomunikační projev a prostřednictvím terapeutických 
přístupů je snaha o jejich eliminaci. Skrze GJZ můžeme však echolálie chápat jako 
komunikační nástroj a první krok v přirozeném jazykovém vývoji jedince. 

GJZ terapeutický přístup je položen na několika základních kamenech, které se však neliší od 
toho, co většina dobrých klinických logopedů již praktikuje: 

- Vytvoření vztahu s dítětem a následování jeho vedení a zájmů. 
- Zaznamenání a oslavování komunikačních snah dítěte a jejich základních funkcí. 
- Individuální cíle vycházející ze současného jazykového systému dítěte. 
- Spolupráce s rodiči. 
- Inkluze seberegulačních a senzorických strategií tak, jak jedinec potřebuje. 

Zásadním terapeutickým rozdílem mezi GJZ a AJZ je přístup k hodnocení (zhodnocení fází) a 
poté cíl, na který se bude terapie zaměřovat, včetně toho, že v raných fázích budeme dítěti 
poskytovat cíleně nové a jednoduché gestalty. Hlavní myšlenkou totiž je to, že jednotlivé fáze 
nelze přeskočit. 

A teď zásadní otázka. Je GJZ EBP (evidence-based practice)? 

Lze to posoudit podle známých tří pilířů EBP. 

Co se týká perspektivy pacientů, je to v podstatě hlavní důvod, proč se GJZ stalo tolik 
oblíbeným. Souzní totiž s myšlenkou neurodiverzity a mezi logopedy vzrůstajícím pochopením 
toho, že autistické myšlení a způsob komunikace je validní a nepotřebuje být „napraveno“ tak, 
aby vypadalo neurotypicky. To je jeden z důvodů, proč se množství rodin odvrací od doposud 
užívaných behaviorálních technik. 



V rámci klinické zkušenosti jako druhého pilíře EBP lze vzpomenout knihu Marge Blanc, ve 
které ukazuje příklad progresi svých klientů při využití GJZ. 

Poslední součástí EBP jsou závěry kvalitních výzkumů. Ty nám sdělují několik faktů: 

- Echolalie má mnoho komunikačních funkcí. 
- Skripting je validní a důležitou formou autistické komunikace. 
- Užívání první a druhé osoby v jazykovém vývoji některých autistických dětí odpovídá 

GJZ. 

Co doposud nevíme: 

- Je nejisté, zda vůbec lze o dětech mluvit buď jako o analytických nebo gestalt typech 
(neexistují jasná kritéria). 

- Nemáme kontrolované studie porovnávající jednotlivé intervence. 
- Doposud nevíme, jaký je neurologický obraz fází GJZ. 
- Nevíme, jak zkombinovat GJZ s AAK. 
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Aplikace pro intervenci u hlásky R 

„Speech therapist´s app for R treatment – staRt“ je aplikace vytvořená pro využití biofeedbacku 
při vyvozování a fixaci hlásky R. Zatímco dítě mluví do mikrofonu, aplikace mu ukazuje vizuální 
zpětnou vazbu ve formě LPC spektra ve formantových frekvencích. Aplikace je zadarmo 
stáhnutelná na App storu (pod heslem „Bits lab start“) a výzkumy potvrzují její vysokou 
efektivitu. Její využití je však bohužel omezeno jen na angličtinu a tedy pro naši českou 
vibrantu je aplikace nevyužitelná. Může však představovat inspiraci pro vytvoření české 
alternativy. 
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Strategie senzorické modifikace u dětí s dysfágií 

Předběžná data ukazují, že senzorická modifikace bolu (studená nebo šumivá) může u dětí 
s dysfágií redukovat penetraci a aspiraci. 



Chlazené bariové boly vedly u předčasně narozených dětí k méně aspiracím a penetracím 
v průběhu pěti polknutí. 

Sycené boly baria vedly u dětí mezi 5-18 lety s akutními neurologickými stavy (většinou 
kraniotraumatem) k méně aspiracím a penetracím a k lepšímu skóre v penetračně-aspirační 
škále (5ml, 60ml tekutiny brčkem). 

Je však třeba upozornit na několik výhrad: jedno dítě mělo při využití sycené tekutiny horší 
výsledek, je proto vždy potřeba využít i instrumentální zobrazení. U dospělých pacientů se při 
využívání těchto technik může také objevit tzv. habituační efekt, tedy přivykání, je proto nutné 
udělat si kompletní obraz o celém polykání. 
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Nepřímá terapie u dětí s vývojovou dysfázií 

Mnoho kvalitních výzkumů podporuje efekt nepřímé terapie u dětí s vývojovou dysfázií. 

Při práci s dětmi s vývojovou dysfázií se kliničtí logopedi rozhodují na základě evidence-based 
practice (EBP), nebo by to tak alespoň mělo být. Přesto ve studii realizované napříč 39 
evropskými zeměmi (5000 logopedů) bylo zjištěno, že tam, kde terapii hradí rodiče nebo 
pojišťovny, je stále více realizována přímá terapie (logoped x dítě). Autoři proto zdůrazňují to, 
aby logopedi realizovali více nepřímou terapii k podpoře dětí s vývojovou dysfázií. Taková 
podpora může být ve formě konzultační činnosti, kdy logoped trénuje ostatní  v implementaci 
intervence, ve spolupracující a mezioborové práci. Klíčem takových intervencí je dosazení lidí 
z blízkého okolí dítěte do řídící role. 

Efektivitu nepřímé terapie dokazuje také randomizovaná studie West et al.,  kdy logopedi 
vyškolili pedagogické asistenty pro práci s předem vybranými dětmi s dysfázií. Jednalo se o 
dvoudenní trénink a poté třicetitýdenní vzdálenou podporu. Děti ve vedení takto vyškolených 
asistentů dosáhly výrazně lepších výkonů v oblasti jazyka a čtení, než kontrolní skupina. 

Je skvělé vidět tak silné důkazy pro intervenci, která může klinickým logopedům ušetřit tolik 
času! 
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Povyprávěj mi příběh a já ti řeknu tvou budoucnost 

Rozbor narativních schopností může predikovat jazykové schopnosti předškolních dětí až do 
3. třídy. Murphy et al. analyzovali narativní schopnosti velké skupiny předškolních dětí a poté 
hodnotili výkon ve standardizovaných jazykových testech až do třetí třídy. Děti, které měly ve 



svém vyprávění v předškolním věku vyšší procento gramatických struktur, využívaly delší věty 
a měly vyšší počet různých slov, dosahovaly i ve standardizovaných jazykových testech 
v první, druhé a třetí třídě lepších výsledků. 
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Logoped a příprava autistických studentů na život po střední škole 

Výzkumy ukazují několik cest, jak můžeme studenty připravit na život po střední škole: 

 McConnel et al. popisuje 103 dovedností, chování, očekávání  a zkušeností 
spojovaných s pozitivním vstupem do období po střední škole u autistických studentů.  

 Daughrity et al. doporučují zdůrazňovat úspěšné autistické dospělé jako vzory toho, 
jak by si mohli mladí autističtí lidé představovat svou budoucnost. 

 Doporučují také, aby terapeutické cíle v logopedii směřovaly na různé sociální události, 
sebe-obhajobu a vnímání perspektiv. Je ale stále důležité vyhnout se v tomto ableismu 
a ponechat cíle autentické. 
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Kreslení jako pomoc pro lepší čtení s porozuměním 

Dobrá úroveň rozumění čtenému textu je velmi důležité zejména ve školách, například 
v předmětech, u nichž úspěšné osvojení informací závisí obzvlášť na náročné četbě velkého 
množství textu. Jednou z technik, jak rozumění čtenému usnadnit, je kreslení. Současná 
studie však ukazuje, že proto, aby bylo dítě úspěšné, velmi záleží na typu kresby a na tom, jak 
se dítě učí takto kreslit. 

Thiede et al. porovnal dvě různé techniky kreslení jako pomůcky využívané pro lepší rozumění 
textu. Jednalo se o reprezentativní kresbu a o organizační kresbu. Reprezentativní kresba je 
technika, která ukazuje hlavní témata, ale neukazuje už, jak jsou tato témata vzájemně 
propojena. Organizační kresba explicitně ukazuje, jak jsou jednotlivá témata propojena 
v systém. Skupina využívající reprezentativní kresbu vykazovala lepší porozumění tématům 
v porovnání se spolužáky, kteří využívali pouze reprezentativní kresbu nebo nevyužívali 



kresbu vůbec. Studenti ve skupině s reprezentativní kresbou měli také mnohem lepší odhad 
toho, jak v testu o daném tématu dopadnou, což svědčí o zlepšení v jejich meta-rozumění.  

 

V rámci organizačního rozumění je třeba soustředit se na několik kroků: 

1. Srovnávat a dávat do protikladů reprezentativní a organizační kresby. 
2. Diskutovat nad tím, jak mohou kresby vyjadřovat rozumění textu a vyjmenovat jednotlivé prvky 

dobré kresby spolu s dítětem. 
3. Nechat dítě, aby se z něj stal učitel tak, aby logopedovi (rodiči) dávalo instrukce, jak namalovat 

kresbu o informaci, o které se čte. 
4. Dávat dítěti příležitosti ke spolupráci a účasti na tvoření kreseb. 

Thiede, K. W., Wright, K. L., Hagenah, S., Wenner, J., Abbott, J., & Arechiga, A. (2022). Drawing to Improve Metacomprehension 
Accuracy. Learning and Instruction. https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2021.101541 

 

Opravování dětí komunikujících formou AAK 

Pobízení dětí k rozšiřování vět může být efektivní strategií při využívání AAK. 

Když se děti učí mluvit, rodiče je často přirozeně opravují. 

„Dal jsem si boty na nohách“ 

„Dal sis je kam?“ 

„Na nohy“ 

„Ano, dal sis boty na nohy“ 

„Dal jsem si boty na nohy“ 

Podle Cooper et al. opravují děti využívající AAK jejich rodiče mnohem méně a celkově 
dostávají mnohem menší zpětnou vazbu. Nemají proto tolik šancí osvojit si jazyk, jako jejich 
mluvící vrstevníci. Výzkum však naznačuje, že se může jednat o efektivní intervenční strategii. 

Toto se hodí pro děti, které: 

 již dobře ovládají komunikaci formou AAK 
 pravidelně kombinují slova do delších vět 
 mohou ve svém AAK systému tvořit gramatické prvky 

Těmto dětem bychom měli dopřát příležitosti opravit se v konverzaci. 

Např.: 

Dítě: Dívat na televizi. 

Dospělí: Dívá se na televizi. Udělejme z toho celou větu. 



Je samozřejmě těžké komunikovat formou AAK a člověk nechce být gramatickou policií. Autoři 
však upozorňují, že nemá jít o nonstop kontrolu a současně nejde o techniku vhodnou pro 
každé dítě. Velmi důležité je proto klinické posouzení vhodnosti takového postupu individuálně 
u každého dítěte. 

Cooper, B., Soto, G., & Clarke, M. T. (2021). Prompting for repair as a language teaching strategy for augmentative and alternative 
communication. Augmentative and Alternative Communication. https://doi.org/10.1080/07434618.2021.1979648 

 

Základní a specifická slova ve slovníku AAK 

Dlouho se mluví o tom, že je potřeba AAK zařízení vybavit bohatou zásobou základních slov. 
Poskytnutí slovní zásoby často frekventovaných slov pomáhá komunikaci napříč kontexty a 
konverzačními partnery. Sanders et al. však zdůrazňují to, aby byla slovní zásoba 
vybalancována také specifickými slovy souvisejícími s určitou aktivitou. Je to na základě jejich 
výzkumu, který provedli s 16 typicky se vyvíjejícími dětmi ve věku 5 let, se kterým četli 
společně knihu. Zjistili, že zhruba 18-22% užitých slov bylo specifických, souvisejících 
s danými knihami. Závěry studie souhlasí se závěry Van Tetnhove, který doporučuje vytvořit 
slovní zásobu  AAK systému tak, aby byla v poměru 4:1 (základní slova: specifická slova). 

 
Sanders, E. J., & Blakeley, A. (2021). Vocabulary in dialogic reading: implications for AAC.  Augmentative and Alternative 
Communication. https://doi.org/10.1080/07434618.2021.2016961 

Komunikace s dětmi využívající AAK 

Studie zjistila, že orálně komunikující dospělí a vrstevníci při komunikaci s dětmi (zkušenými 
uživateli AAK ve věku mezi 5-15 lety, těžkou řečovou poruchou a průměrným rozuměním),  
přebírají řízení konverzace, určují témata, většinou si berou slovo, ptají se téměř na všechny 
otázky a často parafrázují to, co sdělilo dítě prostřednictvím AAK. Dítě komunikující 
prostřednictvím AAK tak většinou jen odpovídá na otázky. Lze to přirovnat k tomu, kdyby každá 
konverzace, které se účastníme, byla jen sledem po sobě jdoucích otázek s tím, že náš 
komunikační partner by přeříkával vše, co bychom řekli. K lepším postupům docházelo tehdy, 
pokud se konverzace účastnil ještě někdo třetí. Závěrem této studie je tedy nejen doporučení 
o vhodnosti správné edukace konverzačních partnerů dětí užívajících AAK (včetně poskytnutí 
dostatku času) ale také o možnosti zapojování dalších osob do konverzace, což ji učiní 
uvolněnější a úspěšnější pro všechny. 

Drosopoulou, C. S., Murray, J., Smith, M., Launonen, K., Neuvonen, K., Lynch, Y., Stadskleiv, K., Von Tetzchner, S. (2021). 
Conversation patterns between children with severe speech impairment and their conversation partners in dyadic and multi-person 
interactions. Applied Linguistics. https://doi.org/10.1093/applin/amab043 [open access] 

 

Distanční výuka pro rodiče 

Nová studie ukazuje, že využití SMS a video konferencí může být efektivním nástrojem pro 
trénink rodičů. 

Ve studii Snell et al. bylo ukázáno, že komunikace s rodiči prostřednictvím SMS může být 
efektivním nástrojem pro rozšiřování slovní zásoby jejich dětí. Děti se ve škole určitá slova 
související s probíranou látkou. Současně s tím byla rodičům rozesílána SMS ve formě: „Slova 
pro tento týden jsou x, y a z.“. Rodičům byl také zaslán odkaz na aktivity související s danými 



slovy. Děti, jejichž rodiče dostávali tyto SMS, si osvojili více cílových slov, než děti z kontrolní 
skupiny. 

O efektivitě videokonferencí v tréninku rodičů pak svědčí studie Dodge-Chin et al., ve které se 
ukázalo, že rodiče, kteří se účastnili tréninku přes ZOOM, výrazně více využívali strategii 
RAAP (Read, Ask, Answer, Prompt – Přečti, Zeptej se, Odpověz, Pobídni) se svými dětmi 
(předškolního a mladšího školního věku), při využívání AAK v porovnání s kontrolní skupinou. 

Dodge-Chin, C., Shigetomi-Toyama, S., & Quinn, E. D. (2022). Teaching parents Read, Ask, Answer, Prompt strategies via 
telepractice: Effects on parent strategy use and child communication. Language, Speech, and Hearing Services in Schools. 
https://doi.org/10.1044/2021_LSHSS-21-00075 [available to ASHA members] 
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Nové poznatky k terapii dětí s rozštěpy rtu a patra 

Ve studii Eloghieri et al. bylo zjištěno, že lingvisticky-fonologická terapie (např. terapie 
minimálních párů, tedy porovnání dvou slov, která mají stejný počet hlásek a liší se pouze 
jednou hláskou a mají rozdílný význam) eliminuje anteriorní kompenzační strategie řeči při 
rozštěpu lépe, než klasický motoricko-fonetický přístup (tedy tradiční artikulační terapie). 
Výsledky byly dokonce výrazně rozdílné v rámci kontrolní skupiny, kdy děti využívající 
lingvisticky-fonologickou terapii měly podstatně lepší užívání správných konsonant, správného 
místa tvoření a správného způsobu tvoření v procentuálním vyjádření v době po intervenci, 
než kontrolní skupina využívající tradiční přístup. To vše nejen na úrovni slov, ale i vět. 

Je však nutné upozornit, že tato studie byla prováděna na holandsky mluvících dětech, je proto 
nutné ve výzkumu pokračovat. 

Další malá zajímavá studie z Brazílie ukazuje, že zvýšené užívání grimas v průběhu řeči bylo 
spojováno s vyšším stupněm velofaryngeální dysfunkce, což je informace využitelná při 
diagnostice. 

Obě tyto studie jsou zatím v počáteční fázi a je potřeba ve výzkumu pokračovat. Pokud Vás 
však zajímají kvalitní ověřené terapeutické přístupy u této problematiky, následující review 
(https://pubs.asha.org/doi/10.1044/2021_JSLHR-21-00367) se tímto zabývá a jsou zde systematicky utříděné 
informace o terapeutických přístupech a jejich efektivitě, včetně informací o délce intervence 
(od tří dnů po jeden rok!). Tabulka také ukazuje, zda jde o přístup lingvisticky-fonologický, nebo 
motoricko-fonetický. 
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Terapie Wernickeho afázie ve výzkumu 

Nejprve je nutné upozornit, že většina výzkumů zabývajících se Wernickeho afázií (WA) jsou 
případové studie, takže se nejedná o tak úplně silné důkazy, jaké by byly ideální, ale je to 
solidní začátek. 

Dobrou zprávou je, že pojmenování cvičíme u WA podobně, jako u nonfluentních afázií: 

 Analýza fonologických komponentů, Sémantická analýza: u pacientů s WA 
zlepšuje pojmenování a snižuje výskyt neologismů. 

 PACE terapie s důrazem na gesta zlepšuje u pacientů s WA spontánní užití jazyka, 
opakování, pojmenování, rozumění, celkovou efektivitu komunikace. 

 Constraint-Induced Language Therapy (nyní jako Intensive languag eAction 
therapy, Intenzivní jazyková akční terapie) zlepšuje u WA rozumění, pojmenování 
a opakování. 

 Verb network Strenghtening treatment (lze přeložit jako terapie posilování slovesné 
sítě) zlepšuje u WA produkci vět, sloves a podstatných jmen a celkový informační 
přenos. 

Většina předešlých terapeutických technik současně zlepšuje i rozumění. Další terapeutické 
techniky, které lze využít při terapii rozumění lze najít na Advanced aLanguage apps od Tactus 
therapy. 

Co se pak týká funkcionálních přístupů, ověřenými technikami jsou trénink komunikačního 
partnera, konverzační koučing a podporovaná konverzace u dospělých s afázií. Všechny tyto 
techniky se zaměřují na participaci komunikačního partnera, společné hledání a zacvičení do 
fungujících komunikačních strategií a posilování kompetencí pacienta. Tyto techniky by se 
měly zaměřovat na autentický komunikační kontext. Jeho cílem není dosažení osvojení 
specifických slov, drilování, opakování ani odpovídání na otázky, ale úlohou terapeuta je 
potvrzování, parafrázování, poskytování dostatečných pauz a shrnutí celkové úspěšnosti. 
Takto lze podporovat kompetence pacientů i jejich sžívání s afázií. 

Terapeutické cíle pro pacienty s WA by měly být ve SMARTER formátu: 

 S (shared sdílení): terapeut a pacient se oba podílejí na terapeutickém rozhodování a 
chápou perspektivy toho druhého. 

 M (monitored, monitorování): cíle jsou průběžně hodnoceny prostřednictvím 
kvantitativního měření a prostřednictvím hodnocení pacienta a jeho rodiny. 

 A (accessible): informace jsou poskytovány ve formátu pochopitelném pro pacienta. 
 R (relevant): terapeutické cíle jsou relevantní potřebám konkrétního pacienta a jeho 

životu. 
 T (transparency, transparentnost): seznamy, analogie a metafory mohou být používány 

k tomu, aby pacient lépe pochopil proces léčby. 
 E (evolving): terapeutické cíle jsou pravidelně přepracovávány v rámci terapeutického 

procesu. 
 R (relationship-centered): vztah mezi terapeutem a pacientem by měl být 

v terapeutickém procesu zásadní a vyrovnaný. 

Afázie je často chronická, možná proto není naším úkolem afázii přemoci, ale naučit pacienty 
žít s ní. 
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Povrchová elektromyografie (sEMG) v terapii dysfagie 

Strategické umístnění elektrod na krku pacienta pomáhá logopedům jak v diagnostice, tak 
v terapii poruch polykání. 

Ve studii Nordio et al. byla sledována menší skupina pacientů, která měla CMP před šesti 
týdny a více. U účastníků byly prováděny klasické terapeutické cvičení, jako Masako manévr, 
usilovné polknutí, supraglotické polykání. Oproti kontrolní skupině, která tato cvičení prováděla 
také, byl u účastníků využíván ještě sEMG biofeedback. Mohli také na obrazovce přímo vidět, 
jak velké úsilí vynakládají (a logopedi jim díky tomu mohli poskytnout lepší zpětnou vazbu). 
Skupina využívající sEMG měla v závěru lepší pharyngeální čištění, menší riziko aspirace u 
tekutin a polo-pevných soust (to vše měřeno pomocí FEES, penetračně-aspirační škály a 
dalších škál). Současně u nich byly tyto funkce stabilní i při kontrolním vyšetření po dvou 
měsících. 
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Afázie, prognóza a očekávání 

Správné stanovení prognózy u pacientů s afázií je těžké a jak pacienti, tak jejich blízcí mají 
rozdílné preference v této oblasti. Ve studii Cheng et al. byli blízcí lidé pacientů s afázií, tedy 
jejich partneři, rodiče a blízcí přátelé dotazováni na svou informovanost ohledně prognózy. Ve 
studii bylo identifikováno několik hlavních témat: 

 „Když nevíš, tak nevíš“: Blízcí pacientů ani nevěděli, na jaké otázky se poté, co pacient 
prodělal CMP, ptát. Terapeuti by měli aktivně poskytnout jak psané, tak verbální 
informace ve srozumitelné formě. 

 „Hlavně, že jsou naživu“: Blízcí pacientů byli tak vděční, že pacienti vůbec přežili CMP, 
že ochotně akceptovali fakt, že prognóza v rámci afázie je nejistá a obzvláště v raných 
fázích nestanovitelná. 

 „Na výsledcích nezáleží, pokud mi někdo ukáže, jak mu mohu pomoci“: Zatímco někteří 
blízcí se zajímali o to, jak se budou jazykové schopnosti pacientů zlepšovat, ostatní 
spíše zajímalo, co čekat v následujícím čase obecně („Jak bude vypadat život po 
CMP?“). V obou případech oceňovali praktické informace, které by jim pomohly pomoci 
samotnému pacientovi (např. jak nejlépe stimulovat a jakou komunikační strategii 
zvolit). Blízké zejména zajímalo, jak pacientovi pomoci „žít s afázií“. 

 „Pokud žiju s pacientem, jedná se také o mou prognózu“: Zatímco rodiče a blízké 
přátele spíše zajímaly informace o očekávatelné úrovni jazykové poruchy, partnery 
nezajímala ani tak informace o prognóze, ale spíše informace o tom, jak podpořit 
rekonvalescenci. Někteří partneři pacientů mohou mít nereálná očekávání o rychlosti 
a kompletnosti obnovy funkcí. Jejich zaujatost terapií afázie může indikovat 
emocionální problémy, zejména pokud čelí potížím ve vztahu a nízkému zapojování 
do společnosti. Někteří se naopak díky afázii ve vztahu více sblíží. Je proto vhodné 
uvědomit si také to, že konverzace o prognóze  může být také příležitostí k tomu, aby 
pacienti s afázií a jejich blízcí sdíleli stejnou perspektivu, což může pomoci 
synchronizaci procesu přijetí a emocionální obnovy. 

Na základě těchto zjištění lze říci, že informace o prognóze být měly pomoci stanovit realistická 
očekávání a naději a stejně tak podpořit psychosociální přijetí. Je proto vhodné: 

 Poskytnout pacientovi i jeho blízkým verbální i psané informace o tom, co je afázie, 
jaká je její tíže a jak by mohla vypadat náprava. Jednoduchou cestou jak toho 
dosáhnout je diskuze nad výsledky vyšetření a terapeutickým plánem.  

 Na konci každé terapie vždy rychle shrňte, v čem se pacient zlepšil oproti minulému 
sezení (nebo naopak nezlepšil). 

 Pravidelně informujte o postupu a zlepšování pacienta a pravidelně také informujte o 
očekávatelné prognóze. Zahrňte do toho jak pacienta, tak jeho blízké a současně je 
vhodné nezapomínat zejména na oblasti, o kterých víte, že pacientovi a jeho blízkému 
záleží nejvíc. 

Doporučujte vyhledávat příležitosti, které pomáhají „dobrému žití“: zapojení do virtuálních 
klubů, nebo dobrovolnictví ve zvířecím útulku atd. 

Cheng, B. B. Y. Ryan, B. J., Copland, D. A., & Wallace, S. J. (2022). Prognostication in poststroke aphasia: Perspectives of 
significant others of people with aphasia on receiving information about recovery. American Journal of Speech-Language 
Pathology. https://doi.org/10.1044/2021_AJSLP-21-00170 [available to ASHA members] 

 

 



Jídlo jako víc, než jen potrava pro tělo 

Přístupy orientované na pacienta v logopedii upozorňují poslední dobou na otázku, zda 
logoped zmírňuje nebo se naopak podílí na zátěži spojené s dysfágií a tom, jaký má tato zátěž 
dopad na život pacienta. 

Studie Cipriano-Crespo et al. analyzovala data z konverzací, rozhovorů, observací a psané 
dokumentace o zkušenostech s jídlem u pacientů s laryngeální rakovinou Rozdělila jejich 
odpovědi do pěti hlavním témat s ukázkou odpovědi účastníků: 

Kvalita života: „Jím o samotě, protože vím, že musím.“ 

Emocionální: „Máte opravdový strach, že vám jídlo uvízne v krku a nebudete se moci 
nadechnout.“ 

Identita: „Máte pocit, že nejste tím člověkem, jakým jste byli dříve.“ 

Tělesnost: „To nejsem já, kdo jí, je to stroj, co to dělá za mě a to já nepovažuji za jezení.“ 

Sociabilita: „Už nic neslavíme, protože oni ví, že mám s jídlem problémy a nemůžu jíst jako ti 
ostatní a tak mě toho chtějí ušetřit a nic už neslavíme.“ 

Logoped by měl pacienta s dysfágií vnímat jako jedinečného člověka, s unikátními hodnotami 
a touhami týkající se jídla a pití. Proto před každým doporučením týkajícím se dietního opatření 
by se měl sám sebe zeptat: zmírňuji, nebo se podílím na zátěži spojené s dysfágií? Pomoci by 
mu mohly následující tipy: 

 Zeptejte se pacienta na otázky, které mohou pomoci odhalit zdroje zátěže: 

„Máte nějaké kulturní zvyklosti, hodnoty, co se týká jídla?“ 

„Bude mít pro vás tato dieta nějaký finanční dopad?“ 

„Máte nějaké přání, které se týká společenského jezení a pití?“ 

 Informujte pacienta o terapeutickém plánu (dietě, behaviorálních strategiích) a zeptejte 
se ho, jaký si myslí, že budou mít dopad na jeho život: nechejte pacienta, aby se 
spolupodílel na terapeutickém rozhodování. 

 Zvažte mezioborovou spolupráci s nutričními terapeuty a sociálními pracovníky, kteří 
mohou k tomuto tématu dodat unikátní perspektivu. 

Bezpečnost jídla je samozřejmě stále naší hlavní prioritou, ale logoped by měl zvážit i dopad 
intervence na reálný život pacienta a terapeutický plán dle toho (pokud to lze) upravit (zejména 
v situacích, kdy má pacient potíže se zařazením do společnosti, nebo v období konce života). 

Cipriano-Crespo, C., Conde-Caballero, D., Jimenez, B., & Mariano-Juarez, L. (2021). Eating experiences and quality of life in 
patients with larynx cancer in Spain. A qualitative study. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. 
https://doi.org/10.1080/17482631.2021.1967262 [open access] 

 

 

 



Kombinovaná terapie při edukaci hlasu u změny pohlaví 

Hybridní přístup, který zahrnuje individuální i skupinové terapie, může zlepšit výsledky terapie 
u edukace hlasu u změny pohlaví. 

Ve studii Merrick et al. poskytli výzkumníci první skupině participantů terapii v následující 
formě: individuální vstupní vyšetření, čtyři individuální terapie, šest skupinových terapií. 
Kontrolní skupina měla terapie pouze individuální formou. Závěry ukazují, že účastníci 
v hybridním modelu (individuální a skupinová forma) dosahovali výrazně lépe terapeutických 
cílů a měli lepší vztah k terapii, než účastníci v kontrolní skupině. Po-tréninkové změny a 
výsledky v Trans Women Voice Questionnaire byly u obou skupin porovnatelné. Velkou roli v 
úspěchu hybridní terapie hrála skupinová podpora, příležitosti k přirozené konverzaci a učení 
se z perspektivy ostatních s podobnými cíli a zkušenostmi. 

Merrick, G., Figol, A., Anderson, J., & Lin, R. J. (2021). Outcomes of gender affirming voice training: A comparison of hybrid and 
individual training modules. Journal of Speech Language Hearing Research. https://doi.org/10.1044/2021_JSLHR-21-00056 
[available to ASHA members] 

 

VASES: Vizuální analýza kvality a bezpečnosti polykání 

VASES představuje novou škálu hodnotící rezidua při FEES vyšetření, která má dobrou 
reliabilitu a validitu. Hodnotí množství rezidua na škále od 0%-100%. Každou oblast 
anatomicky definuje a nabízí návod, jak hodnotit konzistentně i různé obtížné situace. Jedná 
se o první škálu, která hodnotí množství aspirovaného materiálu. Tréninkové materiály k této 
škále jsou volně dostupné na: https://www.jamescurtisphd.me/tutorials/swallowing/vases. 

Curtis, J. A., Borders, J. C., Perry, S. E., Dakin, A. E., Seikaly, Z. N., & Troche, M.S. (2021). Visual Analysis of Swallowing 
Efficiency and Safety (VASES): A standardized approach to rating pharyngeal residue, penetration, and aspiration during FEES. 
Dysphagia. https://doi.org/10.1007/s00455-021-10293-5 [Author’s version here] 
 
Curtis, J. A., Borders, J. C., & Troche, M.S. (2022). Visual analysis of swallowing efficiency and safety (VASES): establishing 
criterion-referenced validity and concurrent validity. American Journal of Speech-Language Pathology. 
https://doi.org/10.1044/2021_AJSLP-26 [available to ASHA members] 

 

Orální hygiena rizikových pacientů a její nedostatečné dodržování 

Nezbytnost přísného dodržování orální hygieny u dysfagických a rizikových pacientů je známa 
již dlouhodobě. Velké množství kvalitní studií potvrzuje nezbytnost dodržování pravidelné a 
důkladné orální hygieny u nejvíce zranitelné populace a současná doporučení dokonce 
upozorňují na to, že by měla být prováděna alespoň čtyřikrát denně. Gurgel-Juarez et al. 
zkoumali, jak konzistentně provádí personál orální hygienu u pacientů po CMP na jednotkách 
intenzivní péče. Výsledky přinesly zklamání. 

Více než polovina pacientů v této studii neměla žádné zdokumentované provedení orální 
hygieny v průběhu hospitalizace, ačkoliv se jinak dokumentovaly všechny ostatní výkony 
poctivě (např. koupání bylo prováděna čtyřikrát více, než orální hygiena). U zbytku byla 
prováděna orální hygiena zhruba jednou denně (což je méně, než má většina ZDRAVÝCH 
lidí!). 

Za dobré znamení lze považovat to, že u pacientů s diagnózou dysfágie byla orální hygiena 
zdokumentována častěji. To jen potvrzuje nezbytnost toho, aby klinický logoped i nadále 
srozumitelně a důkladně edukoval zdravotnický personál v této oblasti. 



Gurgel-Juarez, N., Mallet, K., Egan, M., Blacquiere, D., Laneville, A., Perrier, M., Martineau, I., & Flowers, H. (2022) Oral care in 
acute stroke. Perspectives of the ASHA Special Interest Groups.  https://doi.org/10/1044/2021_PERSP-21-00108 [Available to 
ASHA SIG members] 

 

Terapie hlasu přes videohovor: checklist 

Myers et al. vydali doporučení pro vedení terapie hlasu v rámci online terapie: 

 Vyhněte se zamrznutí přenosu tím, že se ujistíte, že Vy i pacient máte vysokorychlostní 
připojení. 

 Zvažte využití platformy, která umožňuje sdílení obrazovek, nahrávání, chat atd. 
 Doporučte pacientovi, aby byl v malé místnosti s minimem tvrdých povrchů. Redukuje 

se tím riziko ozvěn a hluku v pozadí. 
 Obličej Vás i pacienta by měl být dobře osvětlen. 
 Při jakémkoliv nahrávání si buďte vědomí bezpečnostních nařízení konkrétní země, ve 

které se nacházíte Vy i Váš pacient. 
 V rámci vyšetření hlasu je vhodné využití auditorně-percepčních škál a dotazníků. 
 Využívejte kvalitní mikrofon. 
 Vždy, když je to možné, užívejte stejná nahrávací nastavení a zařízení. 
 Při asynchronním přeposílání záznamů hlasu hrozí riziko komprese signálu. Je vhodné 

využívat platformy jako Google Drive, Dropbox nebo iCloud. 

  

Awan, S., Shaikh, M., Desjardins, M., Feinstein, H., & Abbott, K. (2021). The effect of microphone frequency response on spectral 
and cepstral measures of voice: an examination of low-cost electret headset microphones. American Journal of Speech-Language 
Pathology. https://doi.org/10.1044/2021_AJSLP-21-00156 [available to ASHA members] 
  
Myers, B., Hary, E., Ellerston, J., & Barkmeier-Kraemer, J. (2021). Telepractice considerations for evaluation and treatment of 
voice disorders: Tailoring to specific populations. American Journal of Speech-Language Pathology. 
https://doi.org/10.1044/2021_AJSLP-21-00206 [available to ASHA members] 

 

Lidé, kteří koktají, popsali mikroagresi, kterou běžně zažívají 

Coalson et al. mluvili ve své studii s lidmi, kteří koktají a zjistili, že mnoho z nich zažívá ve 
svém životě mikroagresi. Za mikroagresi se může považovat vyhýbání se očnímu kontaktu, 
nabízení nechtěných rad, minimalizování dopadu koktání na život, atd. To stejné mohou 
pacienti zažívat i v logopedické ambulanci. Propustili jste někdy pacienta z péče kvůli tomu, 
že jste měli za to, že jeho koktání není až tak hrozné? Nebo možná uhýbáte očnímu kontaktu 
s pacientem v momentě, kdy se zakoktá na delší dobu? Doporučujete pacientovi, aby se 
zhluboka nadechl a uklidnil, když má problém se vyjádřit? Pacienti vnímají takové chování jako 
mikroagresi a cítí se nepříjemně. Mezi takové chování pak můžeme řadit i poučku typu: „Šlo 
by Vám to lépe, kdybyste se více snažil“. 

Závěrem je nutno upozornit, že i mezi lidmi s balbuties se čím dál více rozšiřuje „identity-first 
language“, tedy „první-identita jazyk“, kdy o sobě chtějí tito lidé mluvit jako o „koktající“ namísto 
„člověk s koktavostí“ (pozn. překladatelky: stejný směr se již delší dobu v zahraničí užívá u 
autistů/lidí s autismem. Za správnou terminologii se přestává považovat užívání spojení 
„člověk s autismem“, ale „autista“. Vychází to z přímých pocitů a přání samotných autistů (resp. 
koktajících atd.). 



 
Coalson, G. A., Crawford, A., Treleaven, S. B., Byrd, C. T., Davis, L., Dang, L., Edgerly, J. & Turk, A. (2022). Microaggression 
and the adult stuttering experience. Journal of Communication Disorders. https://doi.org/10.1016/j.jcomdis.2021.106180 [open 
access] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


