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Reprodukcia známych piesní a iné vokál-
ne aktivity patria medzi významné ukazo-
vatele pri diagnostike a terapii zajakavých 
osôb. Diagnostické prostriedky sme sa po-
kúsili rozšíriť analýzou niektorých hudob-
ných schopností zajakavých detí /4/. 

V rámci terapie sa vokálna reprodukcia 
využíva systematickejšie. Slovenskí báda-
telia Málejová - Mašura spracovali svoje 
skúsenosti do monografie „Muzikoterapia 
pri zajakavosti". Popri viacerých meto-
dických odporúčaniach poukazujú na 
dôležitosť výberu piesní pre terapiu. Na 
nedoriešenosť tohto problému upozorňuje 
aj česká teoretička Peutelschmiedová BI. 

Problém 
Snažili sme sa zistiť, ako vplýva spev 

daných ľudových piesní s istými kritéria-
mi na plynulosť čítania zajakavých žiakov. 

Metóda 
Experimentálnu skupinu tvorilo 12-16 

žiakov s Dg. balbuties III. - IV. stupňa 
tonickej (resp. tonoklonickej) formy 
s priemernými hudobnými schopnosťami 
(vek 10 - 14 r.). Záznam prejavov zajaká-
vania sme realizovali bežným spôsobom. 

Kritéria na výber piesní 
Základnými kritériami nášho výberu 

boli: 

- tónina (durová - molová, prip. stará) 
- melodika ( stúpajúci - klasajúci rad tó-

nov) 
- tempo (pomalé - rýchle). 

Podľa uvedených predpokladov sme 
zadelili piesne do ôsmich skupín. 

Zoznam piesní pre obmedzený priestor 
neuvádzame. 

Získané výsledky a ich interpre-
tácia 

Porovnaním priemerného počtu preja-
vov zajakávania pri čítaní štandardného 
textupredspievaním a po odspievaní žiaci 
plynulejšie čítali: 
- po interpretácii piesní v durových tóni-

nách o 10,2 %, 
- po odspievaní piesní v molových tóni-

nách o 12,09 %, 
- pri analýze melodiky (porovnaním vý-

sledkov symptómov pri čítaní pred 
piesňami so stúpajúcim, resp. klasajú-
cim radom tónov a po vokálnej repro-
dukcii) bol pomer 10,4 % : 11,9 % v pro-
spech piesní s klesajúcim radom tónov, 

- tempo: porovnaním sa potvrdili výsled-
ky overené v praxi - čítanie po prespie-
vaní piesní v rýchlom tempe sa zlepšilo 
až o 12,63 %. 
Sumárne porovnanie počtu symptómov, 

tj. vyjadrenie kvality plynulosti čítania 



balbutikov pred jednotlivými druhmi pies-
ní a po odspievaní (8 skupín vytypova-
ných piesní): 

Porovnaním daných premenných sa po-
tvrdilo, že najvyšší stupeň zlepšenia sa do-
siahol pri čítaní po odspievaní 8. skupiny 
piesni (rýchle tempo, klesajúci rad tónov, 
molové, prip. staré tóniny) - zlepšenie 
o 22,25 %. 

V poradí druhé najvyššie zlepšenie do-
siahli zajakaví žiaci po vokálnej reproduk-
cii 7. skupiny piesní (rýchle tempo, klesa-
júci rad tónov, dur) - zlepšenie o 19%. 

Tretie miesto v zlepšení vyjadrenom 
percentuálne sme zistili pri čítaní po od-
spievaní piesní 5. skupiny (rýchle tempo, 
stúpajúci rad tónov, dur). 

Rozptyl zlepšenia u jednotlivcov po-
stupne narastal. 

Zhrnutie 
Cieľom práce bolo zistiť vplyv vokál-

nej reprodukcie piesní s danými výrazo-
vými prostriedkami na plynulosť čítania 
štandardného textu bezprostredne po ich 
interpretácii. Experimentálnu skupinu tvo-
rilo 12 až 16 zajakavých žiakov vo veku 
1 0 - 1 4 rokov. Porovnaním počtu preja-

vov zajakávania pri čítaní pred spievaním 
s množstvom symptómov balbuties so sta-
vom po skončení interpretácie sme zistili, 
že žiaci danej skupiny najplynulejšie čí-
tali po vokálnej reprodukcii piesní v mo-
lových tóninách, s klesajúcim rudom tó-
nov v rýchlom tempe. Tempo - v našom 
prípade rýchle tempo - sa ukázalo byť roz-
hodujúcim faktorom bezprostredného 
zlepšenia plynulosti pri následnom čítaní 
textu (piesne 5. až 8. skupiny, zlepšenie 
12,63 %). 
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