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Asociace klinických logopedů České republiky (AKL ČR)  

sdružuje klinické logopedy a logopedy pracující ve zdravotnictví, 

zařazené do předatestační přípravy v oboru klinické logopedie. 

Cílem AKL ČR je chránit profesní zájmy klinických logopedů, rozvíjet 

obor klinické logopedie v teoretické i praktické rovině, garantovat 

odbornou úroveň vzdělávání klinických logopedů, aby byly klientům 

poskytovány služby v souladu s aktuálními standardy  

péče o pacienty.

Výzkum breptavosti

Je nutný další výzkum po  celém světě, zejména 

v  nedostatečně zastoupených zemích. ICA se 

snaží zaplnit tyto mezery vedením výzkumu, který 

podporuje povědomí veřejnosti a  profesionálů, 

o breptavosti, vede k pochopení povahy breptavosti 

a  zaznamenává pokroky v  přístupech léčby 

založené na  důkazech. Výzkum si klade za  cíl 

definovat breptavost, identifikovat jí jako jedinečnou 

klasifikaci a zacházet s ní empiricky podporovanými 

metodikami.

(https://associations.missouristate.edu/ica/)



Mezinárodní asociace breptavosti

Mezinárodní asociace breptavosti (ICA) je nezisková 

organizace pro podporu lidí s  breptavostí, jejich 

terapeutů, rodinných příslušníků, komunity 

a  výzkumných pracovníků, kteří se zajímají o  tuto 

jedinečnou poruchu plynulosti řeči. Klade si za  cíl 

prohlubovat mezinárodní spolupráci a  komunikaci. 

Posláním ICA je zvyšovat povědomí o  breptavosti 

mezi veřejností, logopedy a  jazykovými terapeuty, 

výzkumnými pracovníky a  dalšími zdravotnickými 

pracovníky. Snaží se také navazovat mezinárodní 

partnerství, vytvářet výbory a  podporu pro výzkum 

a klinickou praxi. Důležitý význam přikládá začlenění 

breptajících zvyšováním povědomí o  breptavosti 

a  vytváření svépomocných skupin. Aktivně používá 

web ke koordinaci výše uvedených činností:

(http/associations.missouristate.edu/ICA).

Co je breptavost?

Současná pracovní definice breptavosti (St. Louis, 

Myers, Bakker a  Raphael, 2007), která je široce 

přijímána v  mezinárodním měřítku je „...porucha 

plynulosti řeči charakterizovaná rychlostí, která je pro 

řečníka vnímána jako abnormálně rychlá a  / nebo 

nepravidelná (i když měřené slabiky nemusí překročit 

normální limity). Tyto abnormality výskytu se dále 

projevují v jednom nebo více z následujících příznaků: 

nadměrný počet nesrovnalostí, z  nichž většina není 

typická pro lidi, kteří koktají; časté umisťování pauzy 

a  použití prozodických vzorců, které neodpovídají 

syntaktickým a sémantickým omezením; a nevhodné 

(obvykle příliš vysoké) stupně koartikulace mezi zvuky, 

zejména v multisyllabických slovech.“

Definice nevyjadřuje všechny příznaky, které se mohou 

vyskytnout u  osob s  breptavostí. Pravděpodobně se 

breptavost nejčastěji vyskytuje spolu s  koktavostí, 

ačkoli to neplatí u všech osob s breptavostí. Společně 

s  breptavostí často existují problémy se znalostí 

vlastní řeči (monitorovací schopnosti) a  reakcí 

posluchače. Exprese se může jevit jako impulzivní 

a  mimo kontrolu, což dokazuje obtíže při setrvání 

u  tématu a přizpůsobení se pokračujícím interakcím 

(pragmatické dovednosti).

Současné podmínky

Možné koexistující poruchy zahrnují: potíže s formulací 

jazyka, neadekvátní organizace myšlenkových procesů, 

specifické zvukově-artikulační poruchy, motorickou 

řečovou diskoordinaci, hyperaktivní poruchy 

s deficitem pozornosti (ADHD) a / nebo jiné poruchy 

učení, poruchy sluchového zpracování, Aspergerův 

syndrom a apraxii.

Kdo léčí breptavost?

Kliničtí logopedové - zejména ti, kteří se specializují 

na  poruchy plynulosti, jsou s  breptavostí lépe 

obeznámeni než ostatní odborníci. Nejlepších 

výsledků léčby je dosaženo, když je breptavost 

řešena profesionálním týmem, který může zahrnovat 

(v  závislosti na  individuálních potřebách) klinické 

logopedy, psychology, pedagogy, audiologické 

sestry a lékaře. Při léčbě breptavosti je zásadní také 

podpora rodiny.

Léčba breptavosti

Díky mnohostranné, variabilní a  záhadné povaze 

breptavosti představují lidé s breptavostí výzvu nejen 

pro klinické logopedy. Breptavost klade velké nároky 

na zkušenosti a odbornost terapeutů. 

Cíle terapie jsou odvisle od příznaku pacienta 

a zaměřují se na snížení rychlosti řeči, zlepšení 

plynulosti, intonace, čistoty a přesnosti řeči, schopnost 

sledovat něčí projev, stejně jako povědomí o zpětné 

vazbě posluchače na  rychlost a/nebo nejasnou řeč 

klienta. Dále mohou také zahrnovat usnadnění či 

zlepšení organizace jazyka, vyprávění a konverzačních 

dovedností. Trvalé výsledky léčby pacientů 

s breptavostí jsou závislé na začlenění poradenských, 

transferových a udržovacích činností.

Zaznamenáváme trvalý nárůst počtu účastníků 

ve  skupině breptavosti na  platformě Yahoo, což 

je aktivní online skupina, která je otevřená všem 

zájemcům o breptavost. uživatelé sdílejí své skutečné 

komunikační poruchy a  dopad, který mohou mít 

na  jejich každodenní život. Také sdílejí nápady 

na zlepšení celkové komunikace.

http://groups.yahoo.com/group/cluttering


