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Abstrakt  

Tumultus sermonis (brblavosť) predstavuje široké, variabilné a nekonštantné spektrum príznakov, 

ktoré negatívne ovplyvňuje celý komunikačný proces jedinca s brblavosťou. Prejavuje sa v reči, 

jazykových schopnostiach i v správaní sa pri komunikácii. K svojmu rečovému prejavu sú často 

nekritickí, a to aţ do doby, kedy na ich rečový prejav začína negatívne reagovať ich okolie. Uţšie 

vedená spolupráca s komunikačnými partnermi je preto v diagnostike nevyhnutná, je súčasťou 

komplexnej diagnostiky brblavosti v logopedickej praxi. Cieľom príspevku bolo prezentovať 

výsledky prieskumu pri zadávaní dotazníka pre komunikačných partnerov osôb s brblavosťou. Jeho 

cieľom bolo zhodnotiť výskyt symptómov brblavosti v prirodzených komunikačných situáciách v 

aktívnom počúvaní, v rečovom prejave, v správaní sa pri komunikácii a zmapovať aj niektoré ich 

osobnostné charakteristiky. V príspevku autorky prezentujú zistené výsledky a odporúčajú závery do 

logopedickej praxe. 

 

Klúčové slová  
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Abstract 

Tumultus sermonis (cluttering) represents a wide, variable and non-constant spectrum of symptoms 

that negatively influence the whole communication process of the individual with cluttering. It is 

reflected in speech, language skills and behaviour in communication. They are often not critical of 

their own speech, until people around them begin to respond negatively to their way of speaking. 

Close cooperation with communication partners is therefore essential in diagnosis; it is a 

component of comprehensive diagnosis of cluttering in logopedical practise. The article presents 

the results of a survey questionnaire of communication partners of persons with cluttering. It seeks 

to assess the occurrence of symptoms of cluttering in natural communication situations in active 

listening, in speech and in communication, and to chart some of their personality characteristics. 

The article presents findings and recommends conclusions for logopedical practise. 
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TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 

Úvod 

Komunikácia je neodmysliteľnou súčasťou ņivota kaņdého človeka. Za najdôleņitejńiu 

súčasť komunikácie je vńeobecne povaņovaná reč. Len málo ľudí jej venuje dostatočnú pozornosť. 

Zvyčajne je povaņovaná za niečo samozrejmé. Pozornosť jej začíname venovať aņ vtedy, keď 

komunikácia zlyháva, neprebieha najlepńím spôsobom, vyvoláva pocity neúspechu, pocity 

nedorozumenia, keď začína ovplyvņovať nańe sebavedomie alebo medziľudské vzťahy. 

Tumultus sermonis (brblavosť) predstavuje naruńenú komunikačnú schopnosť (NKS), ktorú 

si osoby s brblavosťou väčńinou neuvedomujú. Ich reč totiņ stresuje poslucháčov, nie vńak ich 

samotných. Často poruchu ignorujú alebo bagatelizujú a to aņ do doby, kedy na túto rečovú 

poruchu začne negatívne reagovať ich bezprostredné okolie a stáva sa tak bariérou úspeńnej 

komunikácie v kaņdodennom osobnom alebo pracovnom ņivote jedinca. Pomoc logopéda zvyčajne 

vyhľadajú na podnet svojich komunikačných partnerov. Preto uņńie vedená spolupráca s nimi 

(najmä v rámci rodiny) je nevyhnutná počas celého diagnostického procesu. Poskytuje nielen 

podrobné a ńiroké zhodnotenie jednotlivých symptómov v komunikácii osoby s brblavosťou, ale 

i posúdenie celkového stavu komunikácie v jej prirodzených komunikačných situáciách. 

 

Terminologické vymedzenie 

Podľa Lechtu (1990, s. 152): „Brblavosť predstavuje špecifický syndróm. Zahrňuje široké 

spektrum príznakov: od najnápadnejšieho – patologického tempa hovorenia cez chybnú výslovnosť 

aţ po špecifické prejavy správania.“.  Tarkowski (2001, s. 149) ju definuje nasledovne: „Brblavosť 

je globálnym narušením, ktoré postihuje všetky komponenty výpovede (obsah, jazykovú formu, 

fonickú substanciu), pričom sémantické deformácie sú prvoradé, gramatické a fonetické 

deformácie sú sekundárne (druhoradé, menej dôleţité).“ 

Výsledky výskumov i logopedická prax potvrdzujú, ņe brblavosť predstavuje ńiroké 

spektrum príznakov, ktoré je rôznorodé, variabilné a nekonńtantné, závisí jednak od konkrétnej 

komunikačnej situácie, ale i od schopnosti jedinca regulovať svoje tempo reči. Začína sa 

prejavovať uņ detstve, pretrváva do obdobia dospievania, dokonca aj dlhńie, do obdobia dospelosti. 
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Etiológia 

Príčiny brblavosti nie sú doteraz úplne objasnené. Najčastejńie sa uvaņuje o dedičnosti 

(takmer vņdy sa môņeme dopátrať u rodičov k rôznorodým druhom NKS, napr. oneskorený vývin 

reči, brblavosť, zajakavosť, ťaņkosti pri čítaní a písaní) a o neurofyziologických abnormalitách na 

základe mozgového pońkodenia. Pozitívne EEG nálezy uvádzajú viacerí autori Kutálková (1996), 

Ńkodová a Jedlička (2003) a i. Vymlátilová (1973, 1974) vo svojich výskumoch preukázala 

súvislosť medzi ĽMD (v dneńnom poņatí ADHD) a brblavosťou. Podobný názor vyjadrila aj Černá 

(1992). Ďalńím etiologickým faktorom môņe byť aj rodinné prostredie v zmysle príliń rýchleho 

rečového vzoru v rodine. Lechta (2009) ho vńak povaņuje skôr za fixujúci činiteľ, neņ za primárny 

etiologický faktor. Medzi ďalńie príčiny brblavosti môņeme podľa Ivenovej (in Lechta 2009) 

zaradiť aj problémy s auditívnym spracovaním informácií (poruchy pozornosti, problémy so 

zapamätávaním si akustických informácií alebo ich spracovaním v sluchovom centre) a podľa 

Meixnerovej poruchy programovania reči, prejavujúce sa pri programovaní jazykových konńtrukcií 

napr. v oblasti syntaxe. 

 

Symptomatológia 

 Tarkowski (2002) delí príznaky brblavosti do troch úrovní: 

 Príznaky prvej úrovne: Týkajú sa obsahu výpovede a zahrņujú dezorganizáciu myslenia, 

bezobsaņnú reč, neuvedomovanie si problému, slabé chápanie výpovede. 

 Príznaky druhej úrovne: Týkajú sa formy výpovede, spadajú sem nesprávne formulované 

vety, chudobná skladba. 

 Príznaky tretej úrovne: Týkajú sa substancie výpovede v zmysle zrýchleného tempa reči, 

opakovania hlások, slabík, slov, viet, embolofrázie, chybná artikulácie, nepravidelné tempo reči, 

revízie, predlņovanie hlások, monotónna reč. 

Závaņným problémom pre pochopenie podstaty brblavosti sú podľa Tarkowského (2002) 

práve príznaky prvej úrovne zahrņujúce dezorganizáciu myslenia. Rozlińuje dva druhy 

dezorganizácie myńlienkovo-verbálnych procesov. Buď myslenie predbieha reč (vtedy vznikajú 

rozdiely medzi tým, na čo hovoriaci myslí, a tým čo hovorí), alebo reč predbieha myslenie (vtedy 

reč prebieha skôr, ako sa myńlienka mohla stvárniť do svojej sémanticko-syntaktickej podoby). 

 

Symptómy v reči a jazykových schopnostiach 

Akcelerácia je najzjavnejńím príznakom brblavosti v hovorovej reči, pri ktorej sa zhorńuje 
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celková zrozumiteľnosť reči. Typickým príznakom nie je len rýchle tempo reči, ale i tempo 

nerovnomerné. Akcelerácia môņe byť (Seemana, 1955) interaverbálna medzi slovami alebo 

intraverbálna – v rámci jedného slova. Nezreteľná artikulácia je podľa Lechtu (2009) dôsledkom 

dyspraxie (ľahké mozgové pońkodenia) alebo dôsledkom intraverbálnych akcelerácií. V reči sú 

často prítomné kontaminácie, elízie alebo rôzne typy dysfluencií (revízie, repetície, interjekcie a 

prolongácie). Narušené dýchanie podľa Sováka (1981) je u osôb s brblavosťou spôsobované 

častými vdychmi, ktoré doprevádzajú inspiračné ńelesty, pričom dochádza aj k naruńeniu 

dychového rytmu. Hlasové poruchy môņu vznikať ako dôsledok nesprávnej koordinácie respirácie 

a fonácie. Dysmúzia je veľmi nápadný symptóm. Známa je skutočnosť je veľa ľudí s brblavosťou 

je dysmuzických. Z prozodických faktorov je typické naruńenie melódie reči, pre ktorú je 

charakteristická monotónnosť rečového prejavu. Vassné-Kovács (1998) udáva, ņe niektorí autori 

povaņujú monotónnosť za charakteristickú pre brblavosť. Niektorí jedinci, najmä extrovertné typy, 

majú vńak väčńinou správnu melódiu reči. Zníţenú úroveň jazykových schopností podľa Lechtu 

(2009) spomínajú viacerí autori, a to najmä malú slovnú zásobu, dysgramatizmus, dysortografiu, 

príp. niektoré dyslektické prejavy a pod. Zároveņ vńak dodáva, ņe tieto sa nemusia objavovať 

obligatórne. 

 

Osobitné správanie, psychické prejavy a ďalšie príznaky 

Percepčný úzus komunikácie je podľa Lechtu (2009) u osôb s brblavosťou subjektívne 

skreslený a prekračujú ho v tom zmysle, ņe pri svojom extrémnom tempe reči vysielajú za časovú 

jednotku komunikačnému partnerovi príliń veľa informácií. Normálne tempo reči vnímajú ako 

príliń pomalé. 

Celkový dojem zo správania sa brblavých ľudí je, ņe ide o osoby unáhlené, povrchné, 

impulzívne, extrovertné a roztrņité. Vassné-Kovács (1998) za najvýznamnejńie povaņuje tie 

výskumy brblavosti, ktoré sú prevaņne zamerané na osobnosť brblavých jedincov, nakoľko 

charakteristické črty osobnosti, ovplyvņujú akúkoľvek ich činnosť. Extrovertnosť je typická a 

potvrdzujú ju mnohí autori. Sú priateľskí, prívetiví, ale ich zhovorčivosť prekračuje ņelateľné 

normy. Charakteristická je pre nich tieņ aktivita, zaujíma ich vńetko, avńak tento záujem nie je 

dostatočne prehĺbený a silný. Za ich vńeobecne známym nedbanlivým správaním stojí často 

nedisciplinovanosť, porucha citu pre pravidelnosť a poriadok. Lechta (1990, 2009) opisuje i ďalńie 

symptómy, ktoré moņno zaradiť pod naruńené koverbálne správanie. Brblaví jedinci sú podľa neho 

často zlí poslucháči, pri komunikácii rýchlo strácajú sebaovládanie, ich reč je príliń hlasná. Zvykne 

sa objavovať i príliń nápadná a nevhodná gestikulácia. 
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Diagostika brblavosti v logopedickej praxi 

Pri diagnostike brblavosti je potrebné vychádzať z toho, ņe postihuje osoby s normálnym 

intelektom, pričom jazykové schopnosti sú u nich zrejme niņńie ako sú ich schopnosti intelektové. 

Okrem toho je dôleņité brať do úvahy i fakt, ņe pri diagnostike (prip. iných ńpecifických situáciách) 

je jedinec s brblavosťou schopný koncentrovať pozornosť na svoj momentálny prehovor, a tým sa 

typická prehnaná akcelerácia hovorenia môņe strácať, alebo sa do značnej miery môņe redukovať. 

Dôleņité je venovať pozornosť aj moņným etiologickým faktorom ako napr. dedičnosť, ADHD, 

poruchy hemisférovej dominancie a pod. Diagnostika by mala byť komplexná, ktorú okrem 

klinického logopéda uskutočņujú aj ďalńí odborníci ako napr. foniater, neurológ, psychológ. 

Lechta (2009) uvádza nasledovné diagnostické metódy v rámci ńtandardného vyńetrenia 

brblavosti: zistenie ńpecifických anamnestických údajov, záznam spontánnej komunikácie človeka 

s brblavosťou v prirodzenom prostredí (napr. v domácnosti v rámci beņnej komunikácie), záznam 

dialógu v rámci logopedického vyńetrenia, záznam rečových prejavov pri reprodukcii viet, 

spievaní, recitovaní, čítaní a grafických prejavov pri písaní. Medzi najdôleņitejńie kritériá v 

diagnostike brblavosti podľa Tarkowského (2002) moņno zaradiť nasledovné: 

 výskyt príznakov neplynulosti reči na úrovni sémantickej, syntaktickej a fonetickej 

 normálny intelekt 

 disproporcia medzi intelektovými a jazykovými schopnosťami 

 nespastický základ symptómov neplynulosti 

 

PRIESKUM 

Dotazník na hodnotenie rečovej komunikácie osoby s brblavosťou pre komunikačných partnerov 

osôb s brblavosťou 

Nadviazanie spolupráce s komunikačnými partnermi brblavých osôb počas diagnostického 

procesu povaņujeme za veľmi dôleņité vzhľadom na jednotlivé ńpecifiká tohto druhu NKS. Táto 

spolupráca umoņņuje logopédovi získať reálny pohľad na stav rečového prejavu jeho klienta v 

prirodzených komunikačných situáciách. Spolupráca s nimi je o to dôleņitejńia, ņe brblavá osoba je 

k svojmu rečovému prejavu nekritická a zároveņ neochotná niečo na svojej komunikácii meniť. 

Vyhľadanie logopedickej pomoci je väčńinou motivované práve ich komunikačnými partnermi. 

V súčasnosti sa vńeobecne v diagnostike pripisuje dôleņitosť dotazníkom, ktoré sú určené najmä 

pre osoby, ktoré hodnotených jedincov poznajú najlepńie a sú s nimi v kaņdodennom kontakte 

(napr. rodičia, ņivotní partneri, učitelia a pod.). Spolupráca s nimi je dôleņitou súčasťou 

diagnostických a terapeutických postupov aj pri iných druhov NKS, ako napr. pri balbuties, pri 
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afáziách, ńpecifických poruchách učenia. Vyńńie uvedené skutočnosti nás viedli k vytvoreniu 

Dotazníka na hodnotenie rečovej komunikácie osoby s brblavosťou , a tým aj k nadviazaniu uņńej 

spolupráce s ich  komunikačnými partnermi pri diagnostike a neskôr aj v terapeutickom procese. 

Pri zostavovaní dotazníka sme vychádzali z podrobného nańtudovania jednotlivých 

symptómov brblavosti, ktoré sa prejavujú v hovorovej reči, v neverbálnom prejave, ako aj v ich 

psychických procesoch a osobnostných vlastnostiach. Úlohou komunikačných partnerov bolo 

zhodnotiť prítomnosť a frekvenciu výskytu jednotlivých príznakov v komunikácii osôb s 

brblavosťou. Pri konńtrukcii dotazníka nám ińlo o to, aby jednotlivé poloņky boli pre nich jasne 

formulované, zrozumiteľné, aby jeho vypracovanie nebolo časovo náročné a nevyņadovalo ņiaden 

tréning alebo zańkolenie. Frekvenciu výskytu jednotlivých príznakov mali ohodnotiť slovne: nikdy, 

občas, často, takmer vņdy. 

Dotazník sme rozdelili na ńtyri časti: 

1. časť: Príznaky v aktívnom počúvaní 

2. časť: Príznaky v hovorovej reči 

3. časť: Príznaky v správaní sa pri komunikácii 

4. časť: Iné osobnostné črty u osôb s brblavosťou 

 

Príznaky v aktívnom počúvaní. Podľa Mikuláńtíka (2010) je aktívnym poslucháčom ten, kto 

dokáņe pozorne vnímať informácie a základnú tému dokáņe podrņať vo svojich predstavách. 

Osoby s brblavosťou sú vńeobecne povaņované za zlých poslucháčov, na čo poukazujú aj mnohí 

autori. Preto sme prvú časť dotazníka venovali práve tejto problematike. Komunikační partneri v 

tejto časti dotazníku hodnotili frekvenciu výskytu nasledovných situácií, ktoré sa objavujú 

v komunikácii brblavej osoby: skákanie do reči hovoriacemu, dokončovanie viet za hovoriaceho, 

neschopnosť sústrediť sa na prejav hovoriaceho, snaha o prisvojovanie si práva usmerņovať 

komunikáciu, prisudzovanie dôleņitosti len vlastnej výpovedi, nepovaņovanie počúvania a mlčania 

za dôleņité, zľahčovanie závaņnosti informácií partnera, kritizovanie a preruńovanie hovoriaceho 

odporúčaniami, predbiehanie hovoriaceho, porovnávanie a spájanie počutého s vlastnou osobou. 

Príznaky v hovorovej reči. V tejto časti dotazníku sme vychádzali zo vńeobecne známej 

skúsenosti komunikačných partnerov osôb s brblavosťou t.j. s porozumením ich výpovede, ktorá 

môņe byť zníņená v dôsledku extrémne rýchleho tempa reči, nesprávnych formulácií, 

kompozičných chýb, deformácií a pod. Hodnotený bol výskyt týchto symptómov v hovorovej reči 

brblavých osôb: extrémne rýchle alebo rýchle tempo reči, neadekvátne pauzy, prestávky, 
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a preruńenia, deformácie slov ako následok rýchlej reči, chyby vo výslovnosti, opakovania a 

opravy slov, viet, myńlienok, príliń hlasná reč, zabiehanie myńlienok a odbočovanie od témy, 

chaotičnosť výpovede, kompozičné chyby, rozvláčnosť výpovede, chýbanie dôleņitých informácii 

vo výpovedi, floskuly, monotónnosť rečového prejavu. 

Príznaky v správaní sa pri komunikácii. Pri zostavovaní tejto časti sme čerpali z poznatkov 

autorov, ktorí sa zaoberali výskumom správaní sa brblavých osôb pri komunikácii. Komunikační 

partneri hodnotili frekvenciu výskytu nasledovných situácií v komunikácii s osobami 

s brblavosťou: roztrņitosť pri komunikácii, podráņdenosť, nepokoj a impulzívnosť v komunikácii, 

zníņené sebaovládanie, motorický nekľud pri komunikácii, agresívnosť v komunikácii. 

Iné osobnostné črty u osôb s brblavosťou. V tejto časti komunikační partneri hodnotili 

výskyt nasledovných osobnostných charakteristík: ľahké nadväzovanie medziľudských vzťahov, 

priateľskosť a zhovorčivosť, ńiroké spektrum záujmov, povrchnosť v konaní, chýbanie zmyslu pre 

pravidelnosť a poriadok, zhovorčivosť prekračujúca únosnú miernu. 

 

Sledované ciele prieskumu 

Pri zadávaní Dotazníka na hodnotenie rečovej komunikácie osoby s brblavosťou sme sledovali: 

- nadviazanie uņńej spolupráce s komunikačnými partnermi osôb s brblavosťou pri 

diagnostickom procese 

- zistiť výskyt jednotlivých príznakov brblavosti v prirodzených komunikačných situáciách v 

ich aktívnom počúvaní, na rečovom prejave, v správaní sa pri komunikácii a zistiť výskyt 

niektorých ich osobnostných charakteristík z pohľadu ich komunikačných partnerov 

- zistiť, ktoré príznaky v komunikácii brblavých osôb sú komunikačnými partnermi vnímané 

ako najviac ruńivé a negatívne ovplyvņujú komunikáciu 

 

Cieľová skupina a metodika prieskumu 

Cieľovú skupinu v počte 50 osôb tvorili komunikační partneri osôb s brblavosťou: rodičia, 

súrodenci, ņivotní partneri, iní rodinní prísluńníci, spoluņiaci, spolupracovníci, priatelia (klienti s 

brblavosťou v logopedickej starostlivosti boli osoby vo veku 14 – 59 rokov). Prieskum sme 

realizovali prostredníctvom metódy riadeného rozhovoru a dotazníka. Riadený rozhovor 

s komunikačnými partnermi sme realizovali po prvom, vstupnom vyńetrení klienta bez jeho 

prítomnosti. Tento rozhovor umoņnil nadviazať kontakt s jeho komunikačnými partnermi a získať 

tak informácie, ktoré nám pomohli k utvoreniu celkového obrazu o klientovi, o jeho problémoch 

v komunikácii vyplývajúcich z naruńenej komunikačnej schopnosti. Dotazník sme im zadávali na 

záver rozhovoru aj s inńtrukciami k jeho vyplneniu. 
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VÝSLEDKY PRIESKUMU 

Z rozboru výsledkov prvej časti dotazníku (príznaky na aktívnom počúvaní) vyplynulo, ņe 

na komunikačných partnerov pôsobí ruńivo skákanie do reči hovoriacemu. Celkovo aņ 96% 

komunikačných partnerov osôb s brblavosťou vyhodnotilo prítomnosť tohto príznaku u osôb s 

brblavosťou. Frekvenciu výskytu takmer vņdy udávalo aņ 10% a frekvenciu často 36% 

respondentov. Usudzujeme, ņe toto preruńovanie výpovede komunikačného partnera zo strany 

brblavých osôb, je ovplyvnené najmä preferovaním vlastného názoru, myńlienkovým prebiehaním, 

odhadovaním dopredu toho, čo chce partner povedať. To, ņe brblavé osoby nepovaņujú mlčanie a 

počúvanie v komunikácii za dôleņité, vyhodnocovali respondenti ako najruńivejńí príznak v 

aktívnom počúvaní. Respondenti udávajú aņ v 18% odpovedí, ņe sa vyskytuje pri komunikácii 

takmer vņdy a v 54% jeho výskyt označujú ako častý. Z prieskumu ďalej vyplynulo, ņe brblavé 

osoby v komunikácii vyvolávajú zdanie, ņe počas komunikácie myslia na niečo iné a sú 

nesústredené na prejav komunikačného partnera. Respondenti tento príznak vyhodnocujú ako častý 

v 30% a takmer vņdy v 8% odpovedí. V Tabuľke 1 uvádzame výskyt niektorých vybraných 

príznakov v aktívnom počúvaní. 

 

Tabuľka 1 Príznaky aktívneho počúvania. 

 Nikdy Občas Často Takmer 

vţdy 

Skákanie do reči hovoriaceho 2 (4%) 25 (50%) 18 (36%) 5 (10%) 

Nesústredenosť na prejav 

hovoriaceho 

9 (18%) 22 (44%) 15 (30%) 4 (8%) 

Prisvojovanie si práva 

usmerņovať komunikáciu 

9 (18%) 15 (30%) 21 (42%) 5 (10%) 

Nepovaţovanie mlčania a 

počúvania za dôleţité 

4 (8%) 10 (20%) 27 (54%) 9 (18%) 

Myšlienkové predbiehanie  

hovoriaceho 

7 (14%) 20 (40%) 15 (30%) 8 (16%) 

 

V druhej časti dotazníka, v ktorej boli posudzované príznaky na hovorovej reči brblavých 

osôb, boli vyhodnotené ako najviac ruńivé práve tie, ktoré ovplyvņovali zrozumiteľnosť a 

plynulosť výpovede. Na základe výsledkov prieskumu moņno konńtatovať, ņe z pohľadu 

komunikačných partnerov, má negatívny dopad na rečový prejav brblavých osôb predovńetkým 

extrémne rýchle alebo rýchle tempo reči, chaotičnosť a rozvláčnosť výpovede, zabiehanie 
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myńlienok a tieņ neadekvátne pauzy, prestávky a preruńenia reči. Odpovede respondentov potvrdili, 

ņe extrémne rýchle tempo reči je povaņované za najzjavnejńí príznak brblavosti. V prieskume ho 

udávalo aņ 36% opýtaných vo frekvencii výskytu takmer vņdy a 44% vo frekvencii často. 

Neadekvátne pauzy, prestávky, preruńenia reči boli vyhodnocované v 26% odpovedí ako 

vyskytujúce sa takmer vņdy. Tieto neplynulosti reči súvisia s rýchlym tempom reči a 

akceleráciami, po ktorých dochádza k náhlym spomaleniam, nevýznamovým pauzám, preruńeniam 

reči. Chaotičnosť výpovede v 26%, zabiehanie myńlienok v 24% a rozvláčnosť výpovede v 30% sa 

podľa respondentov vyskytuje v komunikácii s brblavými osobami takmer vņdy. Poslucháč často 

nerozumie, čo chcel hovoriaci svojou výpoveďou povedať, nepochopí podstatu, následne na ņu 

nedokáņe adekvátne reagovať. Tabuľka 2 poskytuje prehľad niektorých hodnotených symptómov 

v rečovom prejave osôb s brblavosťou. 

 

Tabuľka 2 Príznaky rečového prejavu. 

 Nikdy Občas Často Takmer 

vţdy 

Extrémne rýchle alebo rýchle 

tempo reči 

1 (2%) 9 (18%) 22 (44%) 18 (36%) 

Chaotičnosť výpovede 3 (6%) 5 (10%) 29 (58%) 13 (26%) 

Rozvláčnosť výpovede 4 (8%) 6 (12%) 25 (50%) 15 (30%) 

Zabiehanie myšlienok 4 (8%) 8 (16%) 26 (52%) 12 (24%) 

Neadekvátne pauzy, prestávky, 

prerušenia reči 

2 (4%) 16 (32%) 19 (38%) 13 (26%) 

 

Tretia časť dotazníka pre komunikačných partnerov osôb s brblavosťou mapovala príznaky 

v správaní sa pri komunikácii. Tabuľka 3 udáva frekvenciu výskytu niektorých vybraných 

symptómov. Roztrņitosť vyskytujúcu sa takmer vņdy označilo 8% a vyskytujúcu sa často 28% 

respondentov. Podráņdenosť, nepokoj a impulzívnosť udáva takmer vņdy 10%, často 38% 

respondentov v komunikačných situáciách. S tým zrejme súvisí aj výskyt zníņeného sebaovládania 

pri komunikácii, ktoré vo frekvencii takmer vņdy uviedlo 12% opýtaných. 
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Tabuľka 3 Príznaky správania sa pri komunikácii. 

 Nikdy Občas Často Takmer 

vţdy 

Roztrţitosť pri komunikácii 7 (14%) 25 (50%) 14 (28%) 4 (8%) 

Podráţdenosť, nepokoj 

a impulzívnosť v komunikácii 
6 (12%) 20 (40%) 19 (38%) 5 (10%) 

Zníţené sebaovládanie 7 (14%) 19 (38%) 18 (36%) 6 (12%) 

 

Posledná časť dotazníka (Iné osobnostné črty osôb s brblavosťou) mala dopomôcť k 

dotvoreniu celkového obrazu osoby s brblavosťou. Z prieskumu vyplynulo, ņe tieto osoby sú 

zvyčajne aktívne v konaní, extrovertne orientované. Typické pre nich je ľahké nadväzovanie 

kontaktov, hodnotené je takmer vņdy v 40% a často v 30% odpovedí. Obdobne boli hodnotené aj 

vlastnosti ako je priateľskosť a zhovorčivosť (Tabuľka 4). Odpovede potvrdili, ņe pre osoby 

s brblavosťou je typické ńiroké spektrum záujmov (častý výskyt uviedlo 58% opýtaných), ale i 

povrchnosť v konaní. Zrejme práve ńiroké spektrum záujmov neumoņņuje venovať sa im do hĺbky, 

a tak sú tieto často len povrchné. Zhovorčivosť, ktorá uņ podľa respondentov prekračuje únosnú 

mieru, sa vyskytuje u osôb s brblavosťou často v 16% a takmer vņdy v 8% odpovedí. 

 

Tabuľka 4 Iné osobnostné črty u osôb s brblavosťou. 

 Nikdy Občas Často 
Takmer 

vţdy 

Ľahké nadväzovanie 

medziľudských vzťahov, 

priateľskosť 

1 (2%) 14 (50%) 20 (40%) 15 (30%) 

Široké spektrum záujmov 3 (6%) 12 (40%) 29 (58%) 6 (12%) 

Zhovorčivosť prekračuje únosnú 

mieru 
12 (24%) 26 (38%) 8 (16%) 4 (8%) 

 

ZÁVER 

Na základe náńho prieskumu a skúseností, zo spolupráce s komunikačnými partnermi 

brblavých osôb, odporúčame v diagnostickom procese vyuņívať Dotazník na hodnotenie rečovej 
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komunikácie osôb s brblavosťou pre komunikačných partnerov. 

Umoņņuje nám: 

 Nadviazať spoluprácu s rodinou a poznať lepńie rodinné zázemie klienta a postoj rodinných 

prísluńníkov k naruńenej komunikačnej schopnosti. 

 Zhodnotiť komunikačnými partnermi výskyt jednotlivých príznakov prirodzených 

komunikačných situáciách, v ktorých sa najviac manifestujú, bez zapojenia vedomej kontroly 

rečového prejavu osoby s brblavosťou. 

 Určiť, ktoré symptómy na komunikačných partnerov pôsobia v komunikácii najruńivejńie. 

 Zacieliť terapeutické postupy na tie príznaky, ktoré sú vo verbálnom i neverbálnom prejave 

osôb s brblavosťou najzjavnejńie. 

 Vytvoriť podporu pre osobu s NKS zo strany rodiny v zmysle povzbudzovania, ocenenia 

pozitívnych zmien v ich rečovom prejave a poskytovania spätnej väzby logopédovi. 
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