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Abstrakt  

Příspěvek tematizuje problematiku narušené komunikační schopnosti u osob se zdravotním 

postiţením ţijících v zařízeních sociálních sluţeb v České republice. U jedinců s těţšími formami 

zdravotního postiţení, především s postiţením mentálním a kombinovaným, lze z logopedického 

hlediska diagnostikovat symptomatické poruchy řeči. Příspěvek analyzuje stav poskytování 

logopedické intervence ve sluţbách sociální péče pobytového typu a představuje data získaná 

z kvantitativního šetření, jehoţ dominantní výzkumnou techniku tvoří dotazník vlastní konstrukce. 

Na kvantitativní výzkum navazuje rovněţ dílčí kvalitativní šetření opírající se o metody 

polostrukturovaného rozhovoru. Výsledky přináší nové poznatky z oblasti přístupu k rozvoji 

pragmatických komunikačních dovedností osob se symptomatickými poruchami řeči, která je často 

v logopedické teorii i praxi opomíjena, a rovněţ prezentují studii vycházející z aktuálního pojetí 

oboru logopedie orientovaného na osoby všech věkových kategorií s různými druhy i formami 

postiţení. Příspěvek je zaměřen na analýzu oblasti rozvoje sociálního uţití komunikační schopnosti 

a posilování komunikačního záměru uţivatelů sociálních sluţeb. 
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Abstract  

Paper discusses the issue of communication skills of persons with disabilities who are living in 

social care facilities in Czech Republic. For individuals with more serious forms of disability, 

especially intellectual and multiple disabilities, can be in terms of speech therapy diagnose 

symptomatic speech. The paper analyzes the status of the speech intervention in social care services 

– residential type, and presents data obtained from the quantitative survey, the dominant research 

method consists of a questionnaire of our own design. On the quantitative research also follows the 

partial qualitative research methods based on semi-structured interview. The results bring new 

insights on the approach to the development of pragmatic communication skills of persons with 
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symptomatic speech disorder, which is often in speech theory and practice neglected, and also 

present study based on the current conception of speech therapy geared to persons at all ages with 

various types and forms of disability. This paper is focused on the analysis of development of the 

social use of communication skills and strengthening the focus of social service users. 
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TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Komunikaci lze jako schopnost sdělovat a přijímat informace a porozumět jim povaņovat za 

centrální vývojový proces, který je rovnocenný vývojovým oblastem kognice, pohybu, tělesné 

zkuńenosti, emočního vývoje, sociální zkuńenosti a vnímání. Komunikace neznamená tedy pouze 

porozumět ostatním, ale také vymanit se z cizosti a prosadit sebe sama, v dŧsledku toho je tak 

zúčastněnými komunikačními partnery ono prosazení se podporováno. S ohledem na aktuální 

pojetí logopedické intervence u osob s naruńenou komunikační schopností nese uvedený postulát 

stále větńí význam (srov. Adam, 1996; Eichel, 2001; Argyle, 2009). 

Komunikace je termín uņívaný v mnoha oblastech a větńinou jde o předávání informací 

mezi komunikátorem (tím, kdo informaci sděluje, vysílá) a komunikantem (tím, kdo ji přijímá). 

Podstatou komunikace je umět jednotlivé zprávy a informace dekódovat, coņ zjednoduńeně 

znamená převést zprávy a informace do symbolŧ, kterým komunikant dokáņe porozumět. Jelikoņ si 

vńak informace dekódujeme na základě nańich zkuńeností, resp. nezkuńeností, mŧņe lehce dojít 

k nedorozumění (srov. Mikulańtík, 2010; Fittkau, In Fittkau, Müller-Wolf, Schulz von Thun, 

1987).  

Pro pochopení sociálních rolí a přiléhavé reakce v komunikačních situacích je proto 

nezbytná dostačující úroveņ komunikační schopnosti, kterou lze chápat jako vědomé uņívání 

jazyka jakoņto sloņitého komunikačního systému znakŧ a symbolŧ, a kterou je moņno povaņovat 

za jednu z nejdŧleņitějńích lidských schopností (Lechta, 2005). 

Aby bylo moņno adekvátně vymezit termín naruńená komunikační schopnost, je třeba 

uvědomit si, ņe se v ontogenezi lidské řeči sledují čtyři jazykové roviny. Na hláskovou 

diskriminaci a tvoření hlásek se vztahuje foneticko-fonologická jazyková rovina. Pole tvorby 

pojmŧ pasivní i aktivní slovní zásoby spadá do lexikálně-sémantické roviny jazyka. Jazyková 

rovina morfologicko-syntaktická souvisí s oblastí porozumění a uņívání gramatických pravidel 

jazyka. S praktickou stránkou komunikace a se sociálním uplatněním komunikační schopnosti 

souvisí pragmatická rovina jazyka. Poukazuje na to, ņe se jedinec neučí jazyk jen v úzkém smyslu 
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řeči, ale ņe jej koneckoncŧ pojímá jako schopnost komunikovat adekvátně patřičné situaci. Tato 

skutečnost předpokládá schopnost správné interpretace v kontextu interakce s okolím (srov. Wirth, 

2007; Lechta, 2003; Klenková, 2006). V rámci kaņdé jazykové roviny pak předchází porozumění 

řeči (receptivní sloņka řeči) řečové produkci (expresivní sloņka řeči) (Wirth, 2007). 

Souhru úspěńně zvládnutého osvojení jazykových norem mateřského jazyka a motoricky 

korektní řečový projev povaņuje lékařka z Torontské univerzity Johnson za velmi náročný proces 

ve vývoji jedince. Pro některé osoby s vrozenými či získanými těņkostmi se pak v oblasti 

komunikace jedná o obzvláńť nesnadný úkol a mŧņe se u nich objevit naruńená komunikační 

schopnost (Johnson, 2007). Termín naruńená komunikační schopnost lze povaņovat za velmi 

vyhovující a uvádí se v současnosti její nejčastěji citovaná definice, v níņ jsou akceptovány 

vńechny poņadavky nutné při jejím vydefinování: „Komunikační schopnost jednotlivce je narušena 

tehdy, kdyţ některá rovina (nebo několik rovin současně) jeho jazykových projevů působí 

interferenčně vzhledem k jeho komunikačnímu záměru. Můţe jít o foneticko-fonologickou, 

syntaktickou, morfologickou, lexikální, pragmatickou rovinu nebo o verbální i nonverbální, 

mluvenou i grafickou formu komunikace, její expresivní i receptivní sloţku.― (Lechta, 2003, s. 17). 

V případech těņkého zdravotního či kombinovaného postiņení, kdy lze oprávněně 

předpokládat přítomnost těņkých poruch dorozumívacích schopností, se jedinec mŧņe dostat do 

péče organizované rezortem práce a sociálních věcí, který spadá pod Ministerstvo práce 

a sociálních věcí České republiky (MPSV). Součástí komplexní rehabilitace v zařízeních náleņících 

uvedenému rezortu bývá i logopedická intervence, která společně s dalńími speciálně 

pedagogickými i jinými terapiemi tvoří ucelený koncept péče o osoby se zdravotním postiņením. 

Logopedi pŧsobící v rezortu práce a sociálních věcí jsou zaměstnávání v bývalých ústavech 

sociální péče. S nabytím účinnosti zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluņbách, ve znění 

pozdějńích předpisŧ, dochází k legislativnímu ukotvení poskytovaných sociálních sluņeb a rovněņ 

k novému názvosloví jednotlivých institucí. Zákon tak hovoří o zařízeních sociálních sluņeb, která 

jsou často k dispozici osobám se smyslovým, tělesným, mentálním a kombinovaným postiņením, 

které se nemohou vzhledem k hloubce svého postiņení a sociální situaci pohybovat v běņné domácí 

péči. Logopedi u nich provádí diagnostiku i následnou terapii, jejich cílem je předevńím maximální 

rozvoj komunikační schopnosti osob s těņkým zdravotním postiņením podle jejich moņností 

a schopností.  

Příspěvek se soustředí na přístupy logopedŧ k posilování moņností sociálního uņití 

komunikační schopnosti uņivatelŧ domovŧ pro osoby se zdravotním postiņením v České republice, 

neboť rozvoj pragmatické roviny jazyka by měl být v těchto případech nadřazen ostatním rovinám, 

navíc by měla být tato rovina vnímána spíńe jako rovina pragmaticko-komunikativní (Wirth, 2007). 
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Z pohledu logopedŧ intervenujících u osob s těņkým zdravotním postiņením lze takové mínění 

povaņovat za relevantní, jelikoņ primární snahou logopeda by zde měla být stimulace k jakýmkoliv 

projevŧm v komunikaci a navázání kontaktu.  

 

METODOLOGIE 

Prezentované ńetření bylo realizováno v rámci výzkumného záměru na Katedře speciální 

pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity ve dvou etapách v letech 2012 aņ 2013. 

Hlavním cílem bylo analyzovat logopedické přístupy k rozvoji pragmatické jazykové roviny 

uņivatelŧ sociálních sluņeb v České republice. 

Parciální cíle výzkumného ńetření sledují: 

- do jaké míry je síť domovŧ pro osoby se zdravotním postiņením v České republice pokryta 

logopedickou intervencí; 

- zpŧsob, jakým je organizována logopedická intervence v domovech pro osoby se zdravotním 

postiņením; 

- kritéria, která jsou dŧleņitá pro logopedy domovŧ pro osoby se zdravotním postiņením pro 

zařazení uņivatelŧ do logopedické intervence; 

- faktografické informace o logopedech pŧsobících v domovech pro osoby se zdravotním 

postiņením; 

- cílovou skupinu osob ņijících v domovech pro osoby se zdravotním postiņením, která se účastní 

logopedické intervence; 

- postojŧ logopedŧ k dŧleņitosti rozvoje jednotlivých jazykových rovin. 

 

V souvislosti s cíli výzkumného ńetření byly stanoveny následující hypotézy: 

H1: Čím delńí praxe logopeda, tím častěji je vyuņívána skupinová forma logopedické intervence 

v domovech pro osoby se zdravotním postiņením. 

H2: Stupeņ postiņení ovlivņuje přístupy logopedŧ k rozvoji jednotlivých jazykových rovin 

uņivatelŧ. 

 

Pro dosaņení vytyčených cílŧ byla zvolena převáņně kvantitativně orientovaná metoda, pro 

dokreslení situace ve sledované oblasti byla provedena dílčí kvalitativní ńetření. Kvantitativní data 

byla získána prostřednictvím nestandardizovaných dotazníkŧ vlastní konstrukce, kvalitativní studie 

byla realizována technikou polostrukturovaných rozhovorŧ a případových studií. V první fázi 

výzkumu byly pouņity dva dotazníky vlastní konstrukce – pro ředitele domovŧ pro osoby 

se zdravotním postiņením a pro logopedy. Dotazník pro ředitele se s ohledem na minimalizaci 
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časové zátěņe skládal z 18 poloņek, dotazník pro logopedy z 26 poloņek. Druhá fáze představovala 

návazné anonymní dotazníkové ńetření mezi logopedy s počtem poloņek 27. 

 Dotazníky v první fázi ńetření byly respondentŧm distribuovány elektronickou cestou. E-

mailové adresy konkrétních domovŧ pro osoby se zdravotním postiņením byly získány z Registru 

poskytovatelŧ sociálních sluņeb (RPSS, http://iregistr.mpsv.cz/). Z 217 uvedených adres byl na 

celkem 207 funkčních e-mailových adres odeslán e-mail s prŧvodním oslovením respondentŧ 

spolu se dvěma odkazy na webové dotazníky. Ředitel zařízení byl skrze e-mail poņádán 

o zprostředkování výzkumného nástroje logopedŧm eventuálně pŧsobícím v zařízení. 

 Ve druhé výzkumné fázi byly studentkou speciální pedagogiky Bc. Kořistkovou v rámci 

diplomové práce na základě kontaktŧ staņených z RPSS telefonicky osloveny sociální pracovnice 

215 domovŧ pro osoby se zdravotním postiņením. Pracovnice byly dotázány, zdali v zařízení 

pŧsobí logoped, při kladné odpovědi byly poņádány o kontaktní informace na logopedy, kteří byli 

posléze oslovováni přímou cestou.  

 Výzkumné nástroje byly před jejich distribucí ověřeny v předvýzkumu na souboru 

10 respondentŧ, kteří nebyli zahrnuti do základního výzkumného souboru. Součástí předvýzkumné 

části bylo rovněņ uskutečnění rozhovorŧ s participanty, kteří měli moņnost nástroj kriticky 

okomentovat. Na základě jejich připomínek a podnětŧ byly provedeny dílčí změny ve formulaci 

i v grafické podobě některých částí dotazníku.  

Pro nástin konkrétního případu a pro podkreslení kvantitativně získaných dat údaji 

kvalitativními byla zpracována rovněņ kazuistika muņe ve věku mladńí dospělosti, který ņije 

v zařízení sociálních sluņeb v Jihomoravském kraji, jehoņ základní diagnózou je mozková obrna 

v kombinaci s lehkým stupněm mentálního postiņení. V rámci případové studie byly se zřetelem na 

rozvoj pragmatické jazykové roviny konkrétního uņivatele realizovány tři polostrukturované 

rozhovory, jeden se sledovaným muņem, dva s pracovnicemi v sociálních sluņbách. 

 

CHARAKTERISTIKA VÝZKUMNÉHO SOUBORU  

 Výzkumný soubor první fáze ńetření zahrnoval ředitelky/ředitele, vedoucí, vedoucí 

pobočky domovŧ pro osoby se zdravotním postiņením a logopedky/logopedy, kteří v domovech 

pŧsobí. Osloveni byli respondenti z 207 domovŧ pro osoby se zdravotním postiņením uvedených 

v Registru poskytovatelŧ sociálních sluņeb v České republice. V souvislosti s druhou výzkumnou 

fází byly primárně kontaktovány sociální pracovnice domovŧ pro osoby se zdravotním postiņením 

za účelem získání telefonického či jiného kontaktu na logopedy. V rámci návazného kvalitativního 

ńetření tvořil výzkumný soubor muņ se zdravotním postiņením ve věku mladńí dospělosti ņijící 
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v domově pro osoby se zdravotním postiņením a dvě pracovnice v sociálních sluņbách, které s ním 

přicházejí do styku.  

 Do ńetření bylo v první fázi celkově zahrnuto 96 vedoucích pracovníkŧ domovŧ 

a 10 logopedŧ, kteří dotazník vyplnili. Návratnost dotazníku pro vedoucí pracovníky činí 46,4%, 

z hlediska předpokládané velikosti základního souboru lze tento soubor povaņovat za relevantně 

reprezentativní. 

Z hlediska pohlaví vedoucích pracovníkŧ mŧņeme ve výzkumném souboru vysledovat 

výrazný nepoměr – 71 ņen (74%) a 25 muņŧ (26%), který souvisí s obecně známou situací v oboru, 

kde převaņují ņeny. Prŧměrný věk respondentŧ je 48,2 let. Přibliņně 54% ředitelŧ domovŧ pro 

osoby se zdravotním postiņením dosáhlo vysokońkolského vzdělání magisterského stupně, 23% 

stupně bakalářského, 18% středońkolského, 4% respondentŧ absolvovalo vyńńí odbornou ńkolu, 

1% postgraduální stupeņ studia.  

Zjińtěný počet zařízení, která v současné době poskytují logopedickou intervenci svým 

uņivatelŧm, byl na základě odpovědí získaných od sociálních pracovnic ustanoven na 43. Z tohoto 

počtu se pro druhou výzkumnou fázi podařilo oslovit 24 logopedŧ, v konečné fázi bylo pro 

výzkumný soubor získáno 13 vyplněných dotazníkŧ od logopedŧ. 

 

VÝSLEDKY VÝZKUMU 

 V příspěvku jsou z obsahových dŧvodŧ prezentována významná zjińtění ilustrující stav ve 

sledované oblasti. 

 

První výzkumná fáze 

V délce dosavadní praxe v oboru se ředitelé zařízení, kteří se účastnili výzkumu, pohybují 

nejvíce v rozmezí 0 – 7 let. Jak vyplývá z Grafu 1, jedná se o 29 (30,2%) respondentŧ. Lze se tedy 

domnívat, ņe jde pravděpodobně o skupinu absolventŧ vysokých ńkol či osob, které se v poměrně 

nedávné době rozhodly pŧsobit v sociálních sluņbách. Rozmezí praxe v oboru 8 – 13 let uvedlo 

v ńetření respondentŧ 24 (25,5%), 16 osob uvedlo kategorii 14 – 18 let praxe, tedy 16,7% 

respondentŧ. Mezi 19 a 23 lety, a stejně tak 24 a 28 lety praxe, je shodně po 10 (10,4%) 

respondentech a pouze sedm (7,3%) vedoucích pracovníkŧ domovŧ pro osoby se zdravotním 

postiņením o sobě uvádí, ņe pracují v sociálních sluņbách více neņ 29 let. Délka praxe v oboru 

mŧņe do jisté míry ovlivņovat přístupy ředitelŧ k poskytování speciálně pedagogické logopedické 

podpory. 
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Graf 1 Délka praxe ředitelŧ domovŧ pro osoby se zdravotním postiņením 

 

Dŧleņitou poloņkou v dotazníku byla otázka, zdali je v domově poskytována logopedická 

intervence, tedy zdali je v zařízeních zaměstnán logoped, který mŧņe odborně ovlivņovat míru 

sociálního uņití komunikační schopnosti uņivatelŧ. Z 96 vedoucích pracovníkŧ domovŧ pro osoby 

se zdravotním postiņením uvedlo 29 (30,2%) přítomnost poskytování logopedické intervence, 67 

vedoucích pracovníkŧ (69,8%) se vyjádřilo opačně. 

 Z 29 domovŧ pro osoby se zdravotním postiņením, jejichņ ředitelé zmínili poskytování 

logopedické intervence, bylo obdrņeno 10 vyplněných dotazníkŧ od logopedŧ (devět ņen a jeden 

muņ). Jejich prŧměrný věk je 38,4 let. Za předpokladu, ņe vńech 29 ředitelŧ domovŧ odeslalo 

odkaz na webový dotazník svým logopedŧm, by bylo moņné vypočítat návratnost dotazníkŧ pro 

logopedy, která bude činit 34,5%.  

 Z logopedŧ, kteří dotazník vyplnili a odeslali, vńichni absolvovali vysokońkolské vzdělání 

v oboru speciální pedagogika se státní závěrečnou zkouńkou z logopedie. Dva respondenti úspěńně 

ukončili bakalářský stupeņ studia, osm dotazovaných absolvovalo magisterské studium. Na 

základě první fáze výzkumného ńetření lze doplnit, ņe v zařízeních externě intervenují rovněņ 

kliničtí logopedi a dobrovolníci z řad aktuálních studentŧ logopedie, od nichņ vńak dotazníky 

obdrņeny nebyly. 

Prŧměrný věk dotazovaných logopedŧ činí 38,4 let. Tato skutečnost kopíruje i odpovědi 

získané v poloņce délka praxe. Jak uvádí Graf 2, v délce dosavadní logopedické praxe se logopedi 

účastnící se výzkumu pohybují nejvíce v rozmezí 12 – 15 let (40 %). Rozmezí logopedické praxe 0 

– 3 roky uvedlo v ńetření 20 % respondentŧ. Mezi 4 a 7 lety, 8 a 11 lety a stejně tak 16 a více lety 

praxe se shodně nachází vņdy jeden respondent. Jeden dotazovaný logoped délku své praxe 

neuvedl.  
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Graf 2 Délka praxe logopedŧ v domovech pro osoby se zdravotním postiņením 

 

Lze se domnívat, ņe z finančního hlediska existuje řada zařízení, kde jsou logopedi 

zaměstnáni jen na částečný úvazek. Z ńetření vyplynulo, ņe na částečný pracovní poměr 

v domovech pro osoby se zdravotním postiņením pracuje 30 % dotazovaných, z toho 10 % na 

úvazek menńí neņ poloviční a 20 % na úvazek v rozmezí 0,5 – 0,9. Polovina respondentŧ 

v domovech pŧsobí na plný pracovní poměr, dva logopedi uvedli neexistenci pracovního úvazku. 

Z hlediska cílové skupiny osob se zdravotním postiņením, která se v domovech účastní 

logopedické intervence lze zmínit, ņe téměř vńichni logopedi (devět) rozvíjí komunikační 

schopnosti u osob ve věku mladńí dospělosti (19 – 26 let věku), osm logopedŧ intervenuje 

u jedincŧ ve věku dospělosti (27 – 64 let věku). Jak je patrné v Tab. č. 1, pět dotazovaných uvedlo, 

ņe komunikační schopnost rozvíjí u dětí (0 – 14 let věku), stejný počet se ovńem snaņí o stabilizaci 

komunikační schopnosti u uņivatelŧ ve věku mladńího stáří (65 – 79 let věku). Cílovou skupinu 

čtyř logopedŧ tvoří adolescenti (15 – 18 let věku).  Zastoupení osob v logopedické intervenci 

z hlediska postiņení tvoří u třech logopedŧ jedinci s tělesným postiņením. V osmi zařízeních se 

logopedické intervence účastní osoby s mentálním postiņením, v devíti domovech osoby 

s postiņením kombinovaným, u nichņ lze očekávat těņkou poruchu dorozumívacích schopností 

v podobě symptomatických poruch řeči, a jejichņ stav vyņaduje rozvoj alespoņ těch 

nejzákladnějńích forem sociálního uņití komunikačních schopností. 

 

Tabulka 1 Cílová skupina osob z hlediska věku 

Věková kategorie Četnost odpovědí  Procento 

dětství (0 – 14 let věku) 5 16,1 % 

adolescence (15 – 18 let věku) 4 12,9 % 

mladší dospělost (19 – 26 let věku) 9 29 % 

dospělost (27 – 64 let věku) 8 25,9 % 

mladší stáří (65 – 79 let věku) 5 16,1 % 

Σ 31 100 % 
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Dalńí část výzkumného nástroje  byla věnována jednotlivým sloņkám a rovinám jazyka. 

Bylo analyzováno, do jaké míry je pro logopedy dŧleņitý rozvoj porozumění řeči a řečové 

produkce. Obě sloņky dle odpovědí ukazují na vysokou míru dŧleņitosti, vńichni respondenti 

uvedli, ņe činnost směřující k rozvoji řečové produkce (expresivní sloņka) je rozhodně dŧleņitá. Jak 

je patrné z Grafu 3, 90 % dotazovaných povaņuje rozvoj porozumění řeči za rozhodně a 10 % za 

spíńe dŧleņitý. Z hlediska jednotlivých jazykových rovin lze výsledky interpretovat následovně: 

sedm logopedŧ se intenzivně soustředí na rozvoj lexikálně-sémantické jazykové roviny (slovní 

zásoba), foneticko-fonologická jazyková rovina (výslovnost) je vnímána vyrovnaně oběma směry. 

Morfologicko-syntaktická jazyková rovina (tedy gramatická stránka) je pěti logopedy povaņována 

za spíńe nedŧleņitou. Maximální pozornost je vńak věnována rozvoji pragmatické jazykové roviny. 

Tato rovina byla vńemi dotazovanými logopedy shodně označena jako rozhodně dŧleņitá, 

a ukazuje na skutečnost, ņe rozvoj sociálního uņití komunikačních schopností osob ņijících 

v zařízeních sociálních sluņeb je v souvislosti se sociální inkluzí nezbytný. 

 

Graf 3 Rozvoj sloņek a rovin jazyka 

 

Druhá výzkumná fáze 

Po konečném kontaktování konkrétních logopedŧ a zadání dotazníkového ńetření činí 

návratnost nástroje 54,17 %. 

V rámci druhé fáze ńetření byla zjińťována kritéria pro zařazování uņivatelŧ do logopedické 

intervence. Jak vyplývá z Grafu 4, pro tři respondenty je kritériem schopnost verbální komunikace. 

Stupeņ mentálního postiņení jako kritérium pro zařazení uņivatele do logopedické intervence uvedl 

jeden respondent. Dalńí jeden respondent uvádí časové moņnosti. Osm respondentŧ zvolilo vńak 

moņnost jinou a v jejich odpovědích se objevovala kritéria vztahující se k potřebě logopedické 

intervence bez rozdílu výńe uvedených moņností nebo k moņnostem vyjádření potřeb komunikace, 
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dále se vyskytla kritéria věku, efektivity terapie pro uņivatele či zohlednění ņádosti zákonných 

zástupcŧ. 

 

Graf 4 Kritéria pro zařazování uņivatelŧ do logopedické intervence (Kořistková, 2013) 

 

Účelem dalńí otázky bylo zjińtění formy logopedické intervence, kterou logopedi 

v domovech uplatņují. Vńech 13 respondentŧ odpovědělo, ņe vyuņívají individuální formu 

logopedické intervence, coņ dokazuje nutnost individuálního přístupu k rozvoji pragmatických 

komunikačních dovedností cílové skupiny, která v zařízeních sociálních sluņeb ņije (Kořistková, 

2013). 

Bylo rovněņ sledováno, zda je pro logopedické přístupy z hlediska rozvoje jednotlivých 

jazykových rovin rozhodující stupeņ postiņení. Devět respondentŧ odpovědělo, ņe stupeņ postiņení 

ovlivņuje jejich přístup k rozvoji jednotlivých jazykových rovin. Čtyři logopedi naopak uvedli, ņe 

stupeņ postiņení nemá vliv na jejich přístup k rozvoji jednotlivých jazykových rovin. Výsledky 

tedy potvrzují, ņe u větńiny logopedŧ je stupeņ postiņení determinantou přístupŧ v logopedické 

intervenci (Kořistková, 2013). 

V návaznosti na realizované kvantitativní ńetření byla provedena doplņující kvalitativní 

studie – kazuistika muņe ve věku mladńí dospělosti, který ņije v zařízení sociálních sluņeb 

pobytového typu a účastní se logopedické intervence, a rozhovor se dvěma pracovnicemi 

v sociálních sluņbách. Diagnóza uņivatele determinuje jeho jazykový projev. Z rozhovorŧ 

vyplynulo, ņe mezi nejčastějńí problémy lze z hlediska komunikace zařadit obtíņe ve výslovnosti 

hlásek a projevy dysartrie, tedy kategorii naruńení článkování řeči, projevující se jak na úrovni 

expresivní, tak také receptivní sloņky řeči. Naruńení expresivní sloņky je obzvláńtě zřejmé 

v samostatném vyjadřování muņe. Porozumění řeči je na dobré úrovni. V případě neporozumění 

sdělení uņivatel vyuņívá prostředky nonverbální komunikace, nejčastěji pohled. Schopnost 

komunikace sledovaného uņivatele s ostatními uņivateli a se zaměstnanci domova i s neznámými 

lidmi je rovněņ ovlivněna kombinací postiņení. V komunikačním procesu se uņivatel uchyluje 

k naučeným vzorcŧm, v prŧběhu hovoru se koncentruje na vlastní expresivní sloņku řeči za účelem 
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lepńího porozumění ze strany komunikačního partnera. V komunikačních situacích s neznámou 

osobou muņ obvykle aktivuje slovní zásobu k souvisejícímu tématu a dle moņností se zapojuje do 

hovoru. V momentech nevyhovujících témat hovoru dochází k cílenému transferu do tematických 

oblastí, o které se uņivatel zajímá. 

Na základě popisovaných projevŧ v komunikačním procesu uņivatele lze upozornit 

na význam logopedické intervence se zřetelem na rozvoj pragmatických komunikačních 

dovedností tak, aby v běņných situacích byly schopnosti osob se zdravotním postiņením 

a naruńenou komunikační schopností rozvinuty do podoby adekvátních reakcí v maximální moņné 

míře. 

 

Ověření hypotéz 

V závěrech výzkumného ńetření byly podrobeny analýze stanovené hypotézy.  

H1: „Čím delší praxe logopeda, tím častěji je vyuţívána skupinová forma logopedické 

intervence v domovech pro osoby se zdravotním postiţením.“ byla falzifikována. Jak vyplývá 

z Tabulky 2, v první fázi výzkumného ńetření bylo zjińtěno, ņe skupinovou logopedickou 

intervenci uplatņují pouze tři dotazovaní logopedičtí pracovníci. Východiskem pro stanovení 

uvedené hypotézy byla úvaha o souvislosti formy terapie se závaņností postiņení osob ņijících ve 

sledovaných zařízeních. Lze se oprávněně domnívat, ņe skupinová logopedická intervence u osob 

s těņkými naruńeními v komunikační schopnosti bude činností vysoce náročnou, která předpokládá 

zkuńeného odborníka. 

 

Tabulka 2 Kontingenční tabulka pro ověření hypotézy H1 

 

skupinová forma 

vyuņívána 

skupinová forma 

nevyuņívána 
Celkem 

logopedi s kratńí praxí (0 – 7 let) 1 2 3 

logopedi s delńí praxí (8 a více let) 2 5 7 

Celkem 3 7 10 

 

I přes malý výzkumný soubor první výzkumné fáze byla pouņita statistická metodika chí-

kvadrát, která platnost hypotézy zdaleka nepotvrdila (p = 1,000). Ze získaných dat tedy nelze 

prokázat statisticky významný rozdíl mezi délkou praxe a skupinovou formou poskytované 

logopedické intervence.  

 

H2: „Stupeň postiţení ovlivňuje přístupy logopedů k rozvoji jednotlivých jazykových rovin 

uţivatelů.“ byla verifikována. Devět logopedických pracovníkŧ (přibliņně 70 %) uvedlo, ņe stupeņ 

postiņení jejich přístup k rozvoji jednotlivých jazykových rovin ovlivņuje. Naopak čtyři 
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respondenti (přibliņně 30 %) uvedli, ņe stupeņ postiņení vliv na přístup k rozvoji jednotlivých rovin 

jazyka nemá. 

 

DISKUSE 

Těņké zdravotní postiņení popisuje Vítková (2006) jako zvláńť těņkou formu nějakého 

druhu postiņení a zmiņuje, ņe v tomto pojetí představuje těņké postiņení komplex omezení člověka 

jako celku ve vńech jeho proņitkových sférách a výrazových moņnostech. Podstatně jsou omezeny 

a změněny schopnosti emocionální, kognitivní a tělesné, ale také sociální a komunikační.  

Poskytování logopedické intervence osobám s těņńím stupněm zdravotního postiņení, které 

často ņijí v zařízeních sociálních sluņeb, není mezi laickou i odbornou veřejností vnímáno jako 

v praxi samozřejmá součást komplexní speciálně pedagogické péče o osoby se speciálními 

potřebami. Pod profesí logopeda si mnozí představují stále jeńtě převáņně ņenu vyvozující korektní 

výslovnost hlásek dítěte předńkolního či mladńího ńkolního věku.  

Je vńak třeba opakovaně připomínat aktuální tuzemské i zahraniční trendy v pojetí 

logopedické intervence jako specifické cílené aktivity zaměřené na rozvoj komunikačních 

schopností osob vńech věkových kategorií a s rŧznými druhy a formami zdravotního postiņení, 

s cílem posilovat kompetence k aktivnímu sociálnímu uņití komunikačních dovedností konkrétního 

jedince. 

V rámci analýzy bylo provedeno pilotní dvouetapové ńetření, které sleduje logopedickou 

intervenci v domovech pro osoby se zdravotním postiņením v kontextu rozvoje pragmatické 

jazykové roviny jejich uņivatelŧ. Studie mŧņe být inspirací pro dalńí výzkumy ve sledované 

oblasti, zároveņ mŧņe přispět k ńirńímu povědomí o současné profesi logopeda. 

 

SHRNUTÍ 

Z realizovaného výzkumného ńetření vyplynulo, ņe délka praxe v oboru mŧņe do jisté míry 

ovlivņovat přístupy ředitelŧ k poskytování speciálně pedagogické logopedické podpory. 

Logopedická intervence je realizována v necelé jedné třetině domovŧ pro osoby se zdravotním 

postiņením v České republice, a to prostřednictvím vysokońkolsky vzdělaných logopedŧ 

s nejčastěji 12- aņ 15-letou praxí. 

Nejfrekventovanějńí cílovou skupinu logopedické intervence v domovech pro osoby se 

zdravotním postiņením tvoří osoby s kombinovaným či mentálním postiņením ve věku mladńí 

dospělosti, u nichņ lze očekávat výrazné deficity v oblasti sociální aplikace komunikace. 

Jak vyplývá z provedené analýzy, logopedické přístupy jsou determinovány stupněm postiņení, 

v souvislosti s uvedenými skutečnostmi je maximální pozornost v rámci realizace logopedické 
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intervence věnována rozvoji pragmatické jazykové roviny. Zjińtěný výsledek tak ukazuje na fakt, 

ņe rozvoj sociálního uņití komunikačních schopností osob ņijících v zařízeních sociálních sluņeb je 

v souvislosti se sociální inkluzí nezbytný. 
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