
VIDEOKAZETA: lf You 
Stutter: Advice for Adults 

Stuttering Foundation ofAmerica (SFA) 
je nezisková dobročinná organizace usi-
lující o zkvalitnění léčby neplynulosti řeči 
a o prevenci koktavosti. Od svého zalo-
žení v roce 1947 vydala SFA více než 
milion výtisků knih, brožur a osvětových 
tiskovin určených odborníkům, samotným 
balbutikům i širší veřejnosti. V nejbližší 
době se má v České republice pod názvem 
Svépomoc při koktavosti objevit překlad 
již devátého vydání knihy Malcolma Fra-
sera, zakladatele SFA, Self-therapy for the 
Stutterer. 

V současnosti rozšířila SFA věkový zá-
běr ze školáků a adolescentů i na dospělé 
balbutiky, pro které distribuuje videoka-
zetu IfYou Stutter:/Idvice for Adults. Po 
dobu 55 minut se na ní setkáváme s tváře-
mi známých odborníků, jakými jsou Hugo 
H. Gregory z Northwestern University 
v Illinois, Bany E. Guitar z University 
ofVermont, Peter R Ramigz University 
of Colorado a další. Není tajemstvím, že 
všichni uvedení odborníci prošli vlastní 
zkušeností potíží s neplynulosti řeči. 

Hned na začátku videokazety defilují 
slavní balbutici, povětšinou z anglosaské-
ho světa, mezi nimiž Evropané bezpečně 
zaznamenají nejspíše politika a literáta 
WinstonaChurchilla. Proslavené osobnos-
ti vystřídají běžní Američané, aby se svě-
řovali se svými zkušenostmi s koktavostí. 
Mluvní projev některých z nich je pozna-
menán menšími „zbytkovými" příznaky 

balbuties. Nezapomínejme, že byli vede-
ni v duchu přesvědčení, že je lépe naučit 
se plynuleji koktat, než usilovat o perfekt-
ní řečový projev bez zakoktání. 

Následuje řada obvyklých otázek a od-
povědí na ně. V pátrání po příčině (lépe 
příčinách) koktavosti je zdůrazněn pro-
blém koordinace orgánů účastnících se na 
řeči, což zcela odpovídá současné Lech-
tově definici balbuties. Rozhodně je od-
mítnuto pojetí původu koktavosti jako 
psychologického problému, i když psy-
chická reakce na neplynulost řeči nepo-
chybně řečové problémy stupňuje. 

Největší záludností koktavosti je pro-
měnlivost a nekonstantnost jejích přízna-
ků u každého jednotlivého řečově handi-
capovaného. Rozhodnutí dospělého bal-
butika začít usilovat o efektivnější způsob 
komunikace může být bodem obratu v je-
ho životě. 

V oddíle THERAPY sledujeme Huga 
H. Gregoryho v akci s klientem. Je to přá-
telský rozhovor, při němž balbutik popi-
suje a upřesňuje své pocity při řeči. Tera-
peutem je veden k tomu, aby co nejpřes-
něji identifikoval ve svých řečových or-
gánech místa napětí a především směle 
čelil pocitům strachu z řeči. 

Východiskem terapie je podrobné se-
známení balbutika s celkovými mecha-
nismy vlastní řeči. Základem změny ře-
čového chování je otevřený postoj ke kok-
tavosti, ochota přiznat sobě i ostatním 
svou vadu řeči, prostě otevřeně a bez za-
stírání koktat. Důraz je kladen na pohy-
bovou složku řeči a na redukci její rych-
losti, jejího tempa. 
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Významnou roli v procesu terapie bal-
buties sehrávají postoje postiženého a je-
jich pocity, emoce. Koktavost není nic, za 
co by se měl hanbit. Nemá také být ozna-
čován jako koktavý. Koktavost je něco, 
co dělá, nc čím je. Nejdůležitější je uvě-
domit si, že jedině on sám může něco 
změnit. 

Dostáváme se k oddílu MODIFIKACE 
čili k nutnosti měnit, co postižený dělá. 
Prvním krokem je naučit se koktat lehčím, 
snazším a uvolněnějším způsobem. Pod-
le Petera R. Ramiga to znamená lehce pro-
cházet slovy, uvědomovat si přesně, co 
právě dělám, a vylučovat tak nadměrné 
napětí v řečovém svalstvu. Doporučení-
hodný je rovněž záměrný, kontrolovaný 
způsob koktání. 

Hugo H. Gregory doporučuje nácvik 
měkkých, relaxovaných uvolněných začát-
ků a nezbytnost odolávat časové tísni, ne-
připouštět si ji. Vhodné je pohrávat si se 
změnami rychlosti a hlasitosti řeči. 

Catherine Otto Montgomery věnuje 
pozornost tvorbě hlasu. Ne však ve smys-
lu v České republice praktikovaných de-
chových a fonačních cvičení (ruce v bok, 
palce dopředu atd.). Vede své klienty 
k prociťování přirozeného dechového ryt-
mu, ke snaze udržet hlasivky volně roze-
vřené. 

K závažným fázím terapie náleží 
TRANSFER, realizace nových řečových 
návyků a postojů v reálném životním kaž-
dodenním prostředí, mimo pracoviště te-

rapeuta. Klient by si měl vytvořit jasnou 
představu, čeho chce ve svém mluvním 
projevu dosáhnout. Jsou to pro české bal-
butiky většinou neznámé pojmy různé 
úrovně plynulosti řeči, jako spontánní ply-
nulost (většinou nedosažitelná), kontro-
lovaná plynulost (v podstatě navozená 
nová technika řeči) anebo akceptovatel-
ná koktavost. 

Na videokazetě sledujeme formy osvě-
tové činnosti: besedu o koktavosti vede-
nou učitelkou ve skupině dětí, situaci v ob-
chodním domě ap. Vhodnou formou trans-
feru nabytých řečových návyků a postojů 
je balbutiky tolik obávané telefonování. 

Při veškerém úsilí o zachování a udrže-
ní plynulosti řeči musí balbutik počítat 
s recidívami. Nemají pro něho být důvo-
dem k rezignaci, ale výzvou, příležitostí 
k dalšímu učení. Nové techniky řeči mu-
sejí být podrobovány zkouškám každo-
denně. Balbutik by měl řečové situace 
nejen vyhledávat, ale sám k nim přímo 
vyzývat, vytvářet je. 

Tolik k instruktážní videokazetě If You 
Stutter: Advice for Adults vydané péčí 
SFA. Je plná optimismu, povzbuzení a rea-
listických nadějí. Nenaleznete v ní ani ná-
znak drilu, bezduchých cvičení, paternalis-
tického vztahu k dospělému balbutikovi. 
Ten zde není pacientem, někým, kdo trpně 
přijímá poskytovanou péči. Je klientem, 
spolupracujícím partnerem terapeuta. Ne-
spočívá rozhodující díl terapie právě 
v onom vztahu? 

Alžběta Peutelschmiedová 
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