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ABSTRAKT: 

Klinická logopedie je poměrně mladý inderdisciplinární obor, který diagnostikuje a provádí 

léčebnou terapii u dětí od nejranějšího věku až po dospělost. Dítě než začne komunikovat v 

mateřském jazyce, nejprve vnímá, imituje a rozlišuje zvuky řeči a až poté produkuje. Raný 

vývoj jazykových schopností může být ovšem opožděn, narušen nebo zcela zastaven z 

nejrůznějších příčin. Jednou z mnoha může být také geneticky podmíněné onemocnění.  Ve 

svém příspěvku seznamuji s logopedickou intervencí u dětí se specifickými genetickými 

diagnózami: Kabuki sy., Prader-Willi sy., Rettův sy., Noonan - Recklinghauser sy., a 

Angelmanův sy. K jednotlivým syndromům jsou doloženy kazuistiky. 
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Komunikace je v životě člověka aktivita, kterou se projevujeme verbálním i neverbálním 

způsobem, a to od příchodu na svět až po poslední vteřiny našeho života. Jedním z prvních 

symptomů různých onemocnění je právě narušení této komunikační aktivity. Často to bývá 

varovný indikátor, který umožní včasnou lékařskou intervenci. Mezi vážná onemocnění dětí v 

raném věku patří mj. i vrozené vývojové vady, které vznikají na základě abnormálního 

ontogenetického vývoje. Příčinou těchto poruch jsou genetické faktory (chromozomální 

aberace) a faktory zevního prostředí. Rovněž mohou vzniknout společným působením 

genetických a vnějších faktorů a také některé příčiny vrozených vývojových vad dosud 

lékařská věda nezaznamenala a nezná je. 

Interdisciplinární přístupy propojují v úzké spolupráci lékařské obory (pediatrie, neurologie, 

neonatologie, ORL, foniatrie, genetika, psychiatrie, aj.) s nelékařskými obory (klinická 

logopedie, psychologie, fyzioterapie, aj.), které se zabývají léčebnou terapií a rehabilitací dětí 

s narušenou komunikační schopností od nejranějšího věku.  Klinická logopedie, jakožto 

nelékařský obor, má za cíl maximální rozvoj komunikačních schopností a dovedností s 

přihlédnutím ke konkrétní lékařské diagnóze i k věku dítěte. Raná logopedická intervence je 

důležitou oblastí logopedie, péče je zaměřena na včasnou diagnostiku deficitů ve vývoji řeči , 

rozvíjí jazykové a řečové schopnosti ve všech jejích rovinách, rozvíjí zrakovou a sluchovou 

percepci, myšlení, pozornost, orientaci i paměť, vždy s ohledem na věk dítěte. 

Klinická závažnost vrozených poruch u dětí je pro logopeda velmi zavazující, jelikož 

genetické vady doprovázejí symptomy poruch komunikační schopnosti, opožděného vývoje 

řeči, postihem smyslových orgánů, mentální retardací, anomáliemi mluvidel, některými 

kraniofaciálními abnormalitami, aj. Všechna tato omezení mají negativní dopad na jazykové 

osvojování, na komunikaci i řeč (Kejklíčková, 2016).  

Nové a dokonalejší medicínské možnosti, kvalitní diagnostika, výzkumy, metody i poznatky 

vedou ke stanovení včasné diagnózy a tím i rané logopedické intervence. Podle příčiny 

můžeme rozdělit genetické vady na chromozomální a syndromové. Genetické vady - 

chromozomální , kde je porušena struktura a počet celých chromozomů, tvoří 12-15%  

vrozených vad. Poměrně nejznámějším a nejčastějším je Downův syndrom (trizomie 21). 

Genetické vady - syndromy, kde je porušeno složení jednotlivých částí chromozomů. Zde jde 

o změnu na úrovni jednotlivých genů ( malých částech DNA), které nesou genetickou 

informaci jedince. Jsou známy tisíce genetických poruch a mnohé mají vliv na vývoj řeči. 

Kabuki make-up syndrom 

-vzácné genetické postižení, které v roce 1981 popsali dva japonští lékaři (označení "kabuki" 

je podle nalíčených obličejů herců z tradičního japonského divadla). Etiologie syndromu byla 

až do roku 2010 neznámá, poté bylo zjištěno dědičné onemocnění způsobené de-novo 

mutacemi v genech  KMT2D (dříve MLL2) a KDM6A. Porucha je charakterizována 

typickým faciálním výrazem (dlouhé oční štěrbiny, prořídlé klenuté obočí, velké dysplastické 

uši, široký kořen nosu se zploštělou špičkou, abnormální utváření zubů, vysoké gotické patro 

- někdy rozštěp), mají perzistentní polštářky prstů, poruchou vzrůstu, opožděným 

psychomotorickým vývojem s nižším IQ. Vyskytují se kosterní, svalové i oční abnormality, 
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vrozené vady srdce, trávicího ústrojí,  poruchy sluchu a mentální retardace. Podle 

statistických údajů se prevalence odhaduje na 1 : 32 000.  

Kazuistika č 1: 

Chlapec, B.M. , aktuální věk:  10 roků, 6 .měsíců 

Dg.:  Kabuki syndrom, lehká mentální retardace, opožděný vývoj řeči 

RA:  otec-základní vzdělání, dělník, nar. 1982, matka -středoškolské vzdělání, nar. 1986, 

mladší  sestra-nar. 2010, je zdravá .  Sestra matky od narození hluchoněmá, nyní má 36.let. 

OA:  dítě z I.rizikové gravidity (2800g/49cm), porod v termínu, 3. den srdeční operace 

(defekt komorového septa + mitrální stenóza), ve 2. měsících operace slzných kanálků, chůze 

ve 2,5 letech (cvičil Vojtovu metodu), ve 3.letech nemluví, pouze zvuky, je podezření na 

sluchovou vadu. Dominuje stigmatizace kraniofaciální s mikrocefalií a kloubní hyperlaxitou. 

Ve 4. letech absolvuje odborná vyšetření. V 5 letech odeslán na odstranění nosní mandle + 

byly zavedeny ventilační trubičky k provzdušnění středouší, rovněž v této době byla 

potvrzena dg. Kabuki syndrom. 

 Ke klinickému  logopedovi byl odeslán pediatrem ( dg.: opožděný vývoj řeči, autistické rysy 

a pravděpodobná mentální retardace) ve třech letech.  

Logopedická intervence: v počátcích nutnost navození očního kontaktu, použití gest, úsměvů, 

plácáním do dlaní, hra s míčem- řízený hovor spojený s hrou, bylo třeba podpory a 

povzbuzení. Cvičení oromotorické aktivity (cvakání zubů, špulení rtů, pohyby jazykem, 

nafukování tváří, ...) a myofunkční terapie. Následoval rozvoj pasívní slovní zásoby, zvuky - 

zvířata, dopravní prostředky, předměty a rozvoj jemné motoriky (kostky, puzzle, 

čmárání,..).Rozvoj aktivní slovní zásoby (zavedení zážitkového deníku),  fotky rodiny - 

jednoduchá pojmenování členů,  předmětů a částí domu, částí těla, oděvů ,... Často a rád 

zpíval a preferoval knihy s obrázky, podíl měla i reprodukce melodických a rytmických 

vzorců.  Začala se výrazně zlepšovat zraková i sluchová percepce. Po roce logopedické 

reedukace tvořil jednoduché věty a odpovídal na otázky. Dále se aktivně rozvíjela slovní 

zásoba pomocí obrázků + situačních dějů - co se děje na ulici, v lese, doma, ... ( používali 

jsme  vizualizaci a stálou kontrolu porozumění). V pěti letech provedena adenotomie, poté 

ztišení řeči a rhinolálie. Následovala dechová a orofaciální cvičení, úprava polohy hlasu a 

artikulace, v rámci hlasových cvičení se prováděla nápodoba intonace ve větách a cvičení na 

zesílení x zeslabení hlasu. Nadále se rozvíjel syntax (slovosled, otázky, zápory, souvětí a 

plynulá vyprávění) a morfologie (časování, stupňování přídavných jmen, používání zájmen, 

sloves,...). Během logopedické intervence byly provedeny testy pro následnou diagnostiku. V 

7 letech nástup do školy  - řeč byla plně rozvinutá ve všech jazykových rovinách.          

Prognóza: jedná se o celoživotní genetické onemocnění, které vyžaduje multioborovou péči. Z 

logopedického hlediska je komunikace plně rozvinutá, následující vývoj bude odpovídat 

mentální úrovni a specifickým možnostem ze strany pedagogů.   
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Prader-Willi syndrom 

- variabilní genetické onemocnění způsobené delecí paternálního 15. chromozomu. Porucha je 

charakterizována hypotonií, obezitou při hyperfagii, nerovnoměrným psychomotorickým 

vývojem se sníženou hodnotou IQ, hypogonadismem a poruchou funkce endokrinního 

systému a centrálního nervového systému. Podle statistických údajů je onemocnění s 

prevalencí 1:10 000 - 1: 15 000. 

Kazuistika č. 2: 

Dívka, A.K., aktuální věk: 6 let, 6 měsíců 

Dg:  Prader- Willi syndrom, centrální hypotonie, makrocefalie, řečová retardace 

RA: otec středoškolské vzdělání- invalidní důchodce, nar. 1979, matka vysokoškolské 

vzdělání- marketingový specialista, nar. 1977, u matky oboustranná nedoslýchavost (ztráta 

30%), diabetes mellitus. Rodina žije v harmonickém prostředí. 

OA: dítě z I.gravidity, porod ve 32.týdnu (1280 g/ 39 cm), od 1.měsíce sledována pro dg. 

PWS, rehabilitace od 3.měsíců, Bobath terapie od 1.roku, hypoterapie- dlouhodobě, chůze od 

2,5 roku, zjištěna oční vada(poškození rohovky + astigmatismus), první slova před 3 rokem. 

Od 3,5 roku navštěvuje speciální předškolní zařízení. Logopedie od 3 let - dosud. 

Doporučení k logopedické reedukaci vystavil dětský lékař na základě odborných zpráv.   

Logopedická intervence: nejprve navození důvěry, oční kontakt, potom rozvoj automatizace 

kousání, žvýkání a polykání (posílení senzorických podnětů). Současně byla zlepšovaná 

motorika mluvidel, procvičování orofaciálního svalstva, cvičení podle metody Castillo- 

Morales. Následoval rozvoj grafomotoriky- cvičení základních kresebných dovedností 

(obtahování, dokreslení, ...) s jednoduchým slovním vyjádřením. Muzikoterapeutická cvičení 

využívala rytmizaci+ tempo. Postupně se zlepšovaly komunikační dovednosti - porozumění 

řeči, rozvoj slovní zásoby, posun nastal i ve zrakové i sluchové percepci, pozornosti a paměti. 

Pro zvýšenou únavnost a začínající lehké poruchy v chování bylo nutné často střídat činnosti 

a aktivity. Opakování pracovních postupů vedlo ke kladné odezvě. Po pátém roce jsem začala 

s nenásilnou úpravou artikulace (pro svalovou hypotonii váznou koordinované pohyby, a tím 

je realizace hlásek setřelá), s rozšířením obsahové stránky řeči (slovosled, předložkové vazby, 

gramatické struktury řeči) a nácvikem spontánního vyprávění (dějové obrázky, pohádky, ...). 

    

Prognóza: v současné době je maximální spolupráce ze strany rodičů pozitivním ukazatelem 

pro zvládnutí logopedické intervence, ovšem pro snížený intelekt a mírné poruchy emocí je 

nutno respektovat možnosti a schopnosti dítěte. Do budoucna není vyloučena porucha 

autistického spektra s poruchou chování. Vzhledem ke genetické příčině syndromu není 

možné tento stav vyléčit, neexistuje kauzální terapie.                                     
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Noonan-Recklinhausen syndrom 

- je autozomálně dominantně dědičné onemocnění nervové tkáně (neurofibromatóza na 

molekulární úrovni podmíněná mutací genu NF1-17 chromozom nebo NF2-22 chromozom). 

Porucha se projevuje neurologickými a kožními příznaky (skvrny barvy bílé kávy "café-au-

lait"), mnohočetnými neurofibromy, může vést k tvorbě nádorů na nervech a k dalším 

abnormitám, včetně kostních deformit, dále epilepsie a  opoždění psychomotorického vývoje. 

Podle statistických údajů se neurofibromatóza objevuje v průměru 1 : 3500. 

Kazuistika č. 3: 

Chlapec, P.L., aktuální věk: 8 roků, 4. měsíce 

Dg:  Syndrom Noonan-Recklinhausen s těžkou deformitou levé poloviny obličeje, dysfagie, 

porucha artikulace pro devastaci dentice a sluchovou vadu. 

RA: otec neuveden, matka invalidní důchodce (nar. 1979) malého vzrůstu s dg. sy 

Recklinhausen , na molekulární úrovni potvrzena neurofibromatóza 1 typu. Sestra (nar. 2015), 

pravděpodobně zdravá - v DNA nebyla familiární delece nalezena.  

OA: dítě z I. rizikové gravidity, porod SC ve 36. týdnu (2400g/43 cm). Analýza DNA odhalila 

familiární deleci na jedné alele genu NF1 - stejná delece jako u matky. Těžká deformita levé 

poloviny obličeje, množství neurofibromů. Celkové opoždění psychomotorického vývoje, 

srůsty levého ucha - neslyší, porucha růstu, chůze a první slova ve 2. letech, jednoduché věty 

začíná tvořit kolem 3. roku. V 5 letech provedena chirurgická extrakce dočasných zubů., na 

těle začínají přibývat světlé skvrny. V sedmi letech zjištěn maligní nádor v levé polovině 

obličeje, který vyžadoval operační léčbu s následnou chemoterapií.  

Do péče klinického logopeda odeslán v 5,5 letech dětským neurologem spolu se zprávou z 

genetiky. 

Logopedická intervence: terapie byla zpočátku zaměřena na oblast obličeje a úst, na rozvoj  

svalové hybnosti a aktivaci svalových skupin obličeje (metodika Castillo- Morales).  Byly 

prováděny masáže mluvidel na zlepšení pohyblivosti tváří, rtů a  jazyka -  myofunkční 

terapie. Pro dysfagické obtíže jsme přistoupili ke stimulaci reflexů - ústní terapie, nacvičovali 

jsme příjem tekutin a potravy ve vhodné poloze, zaměřili jsme se také na zvládání slinotoku - 

cvičení na správné zapojení rtů a na polykání slin. Dále jsme se soustředili na rozvoj a 

nápravu artikulace, slovní zásoby a vyjadřovacích schopností (tvorba souvětí, obsahová 

stránka řeči, ...), rovněž na stimulaci sluchového vnímání, na diferenciaci stejných x různých 

zvuků. Během dvouleté terapie docházelo často k přerušení logopedické intervence pro silné 

bolesti hlavy a také k postupnému zhoršení mentální úrovně. 

Prognóza: je nepříznivá. Vždy přihlížíme ke konkrétním příznakům a příčinám vzniku 

poruchy, proto po zjištění zhoubného nádoru v levé části obličeje byla logopedická terapie 

pozastavena.                                                                                                                    



Logopedická  intervence u dětí se specifickými chromozomálními vadami 
PaedDr. Irena Cudlínová 



Logopedická  intervence u dětí se specifickými chromozomálními vadami 
PaedDr. Irena Cudlínová 

 

  



Logopedická  intervence u dětí se specifickými chromozomálními vadami 
PaedDr. Irena Cudlínová 

Rettův syndrom 

- dědičné dominantní onemocnění s mutací X. chromozomu (MECP 2). Genetická příčina se 

týká pouze děvčat, kde počáteční vývoj (6-18. měsíců) je považován za normální.  Mezi 

charakteristické znaky patří náhlá retardace vývoje, poruchy hybnosti, vady páteře, zastavení 

růstu hlavy, epilepsie, autistické projevy a poruchy chování. V oblasti motoriky jsou 

nejnápadnější stereotypní pohyby - tzv."mycí pohyby rukou". Statistické údaje uvádí výskyt 

1: 1500 (Dlouhá, 2017). 

 Kazuistika č. 4: 

Dívka, N.A., aktuální věk: 12. roků, 8. měsíců 

Dg: Rettův syndrom s ataxií dolních končetin. Dyspraxie.  Retardace psychického i řečového 

vývoje. 

RA:  nevlastní otec - horník (nar. 1977), matka vyučená kadeřnice (nar. 1975) s biologickým 

otcem se nestýká, bratr (nar. 2008).  

OA: dítě z  II.gravidity (předcházel potrat), překotný porod v termínu (3010g/45cm). Po 

počátečním normálním vývoji nastala stagnace vývoje kolem 2. roku.  Chůze "zeširoka"-ve 3. 

letech byla nekoordinovaná, začaly se vytrácet komunikační schopnosti. Mikrocefalie a 

opoždění rozumových schopností. Od 4,5 let na vozíku + rozvoj epileptických záchvatů. Od 

7. let umístěna do týdenního stacionáře.  

Doporučení k logopedické intervenci vystavil pediatr na základě zpráv dětského neurologa a 

genetiky.   

Logopedická intervence: začíná ve 4,5 letech. Nejprve bylo nutné vytvořit a udržet oční 

kontakt, navázat důvěru (zprvu negativistické chování, odmítání). Terapie se zaměřila hlavně 

na dechové a fonační cvičení, rytmizaci zvuků, později jednoduchých slov. Dobře se uplatnila 

i  myofunkční terapie, jejíž cílem byla aktivace svalových skupin obličeje. Stereotypní 

pohyby rukou jsem využila při muzikoterapii (bubínek), na kterou se vždy pacientka velmi 

těšila. Slovní zásoba i porozumění řeči bylo omezené mentální retardací - pracovala jsem s 

piktogramy, obrázky v I-Padu, využívala jsem "komunikační panenku" k určení 

somatognozie., komunikační kartičky ANOxNE, ... Pro časté epileptické záchvaty, kdy 

docházelo k regresi,  jsem mnohokrát začínala od začátku. V 6,5 letech byla logopedická 

reedukace ukončena, na přání rodičů.   

Prognóza: při správném vedení a péči odborníků se nemusí intenzita postižení více 

prohlubovat, léčba je symptomatická. Dívky se, bohužel, dožívají pouze středního věku. 

Angelmanův syndrom ("Happy puppet") 

- je onemocnění způsobené převážně mikrodelecí 15. chromozomu. Etiologie Angelmanova 

syndromu úzce souvisí se syndromem Prader-Willi (geny pro oba syndromy leží v těsné 

blízkosti). Poruchu charakterizuje mentální retardace s minimálně rozvinutou řečí, motorické 

problémy- ataktické  pohyby, hypotonie, epileptické záchvaty, zpomalení růstu lebky, 
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strabismus, poruchy spánku, třepání rukama a stále dobrá a usměvavá nálada s veselým 

výrazem v obličeji („happy puppet“ znamená šťastná loutka). Obvyklá doba ke stanovení 

diagnózy je mezi 3 - 7 rokem dítěte. Statistické údaje uvádí onemocnění s prevalencí 1 : 

16000. 

Kazuistika č. 5: 

Dívka, A.S., aktuální věk: 15. let, 4. měsíce 

Dg:  Angelmanův syndrom, nonverbální komunikace, mentální retardace, epilepsie 

RA: otec inženýr, vysokoškolské vzdělání (nar. 1973)-od rodiny odešel, nezvládal péči o 

postižené dítě , matka středoškolské vzděláním, původně zdravotní sestra  (nar. 1975). 

OA: dítě z I. gravidity, narozené v termínu (3150 g/48cm), po porodu problémy se sátím, 

posléze s krmením, v 8.měsíci zjištěna hypotonie a následné podezření na dětskou mozkovou 

obrnu, ve 2.letech první nejisté kroky (cvičení Vojtovy metody) a začíná produkovat 

jednoduché echolalické zvuky. Kolem 3.roku škubavé pohyby končetin, řečová retardace, ale 

stále veselá nálada. V 5-ti letech začaly epileptické záchvaty. Po mnoha odborných 

vyšetřeních, v 6-ti letech, stanovena dg. Angelmanův syndrom. Od 7 roku je dítě umístěno ve 

speciálním denním stacionáři, kde je dosud. 

K logopedické reedukaci odeslána dětským lékařem - dg. dětská mozková obrna, autistické 

rysy - v 5 letech. 

Logopedická intervence byla pouze roční, zaměřená na zlepšení motoriky mluvidel, na 

pohyblivost rtů, čelisti a jazyka, který byl mírně zvětšený a pohyby byly nekoordinované. 

Aplikace metody Castillo-Morales. Jelikož byly problémy s polykáním i nadměrným sliněním 

zaměřila jsem se na zlepšení senzorické integrace (chuťové, taktilní i tepelné stimulace). 

Rovněž se rozvíjela slovní zásoba a i když byla komunikace nonverbální, rozumění bylo 

zachováno. Z verbálního slovníku klientka používala asi šest slov (mama, jdeme, toto, ...), 

které opakovala a přitom stále třepala rukama a usmívala se. Po více jak půl roce používání 

posunků, piktogramů, základů znakové řeči a komunikační tabulky zvládala jednoduché fráze 

-" chci pít, chci jíst, chci spát, ..." Po stanovení diagnózy byla pacientka umístěna do denního 

stacionáře, kde začala s nácvikem další alternativní a augmentativní komunikace. 

Prognóza: AS je nevyléčitelný, ale systematickou prací a speciálními metodami je klientka 

schopna nonverbálně komunikovat. Postupem věku došlo také ke zmírnění záchvatových 

stavů. Lidé s AS se dožívají normální délky života. 

  

V dnešní době je u vývojových poruch přínos genetiky nesporný. Je prozkoumáno a popsáno 

velké množství vrozených syndromů, ale některé příčiny genetických vad u dětí nejsou dosud 

známé (př. vznikají mutace de novo), podobně jako etiologie vzniku vývoje poruchy řeči není 

vždy jednoznačná. 
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 Snahou genetiky je nalézt v lidském genomu gen, který ovlivňuje charakter řečového vývoje 

a který způsobuje konkrétní komunikační a jazykové obtíže (Dlouhá, 2017). Snahou 

klinického logopeda, který je součástí multidisciplinárního týmu, je minimalizovat poruchy 

komunikačního procesu a podílet se na zdárném vývoji řečových i jazykových schopností 

dítěte. 

 "Vývoj řeči nelze odlišit od ostatních schopností člověka. Není proto možné rozvíjet 

dětskou řeč na úrovni, která by měla odpovídat věku, pokud celkový vývoj všech 

schopností a dovedností neprobíhá tak, jak bychom si představovali a přáli."  (Škodová 

E., Jedlička I. a kol., Klinická logopedie, Portál s. r. o, Praha 2003, str.91)   
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