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Kdo by chtěl přeložit publikaci Dr. Anne 
Van Hout ze Service de neurologie pédia-
trique Universitě Catholique de Louvain 
v Bruselu, měl by potíže již s překladem 
t i tu lu . Zní Les Bégaiements, což j e 
v češtině nezvyklý plurál termínu kokta-
vost. Jako spoluautorka je uvedena Fran-
coise Estienne, ve skutečnosti však publi-
kace shrnuje názory skoro desítky odbor-
níků. Kn íha je rozvržena do pěti částí vě-
nujících se historii koktavosti, její psycho-
logii, posuzován í , různým př í s tupům 
k problému a jeho úpravě. Plurál v titulu 
publikace vysvětluje Francoise Estienne 
pluralitou předkládaných výkladů, přístu-
pů a terapeutických postupů. Díky jasnosti 
výkladu ji považuje za rozjezdovou drá-
hu pro odborníky, umožňující jim upevnit 
a rozšířit vlastní terapeutické nabídky. 
Současně má kniha pomoci samotným bal-
butikům odstranit jejich nazírání vady řeči 
jako něčeho dramatického a osudového. 

I v nadcházejícím „fin de siecle" a do-
konce „de millénaire" zůstává koktavost 
velmi kontroverzním, až mysteriózním 
tématem vyvolávajícím nejrůznější deba-
ty veřejnosti i zainteresovaných odborní-
ků. Pojímají-li autorky zmiňované publi-

kace koktavost v plurálu, není za tím pou-
ze její rozlišení koktavosti vývojové a té-
hož narušení komunikační schopnosti na 
bázi orgánové. Měli bychom přestat s jed-
notným terminologickým označováním 
koktavosti přechodné (Anne Van Hout ji 
označuje jako transitoire) objevující se 
u malých dětí s koktavostí chronickou 
a těžkou, provázenou až logofobií. Na okraj 
lze připomenout, že v anglosaské odborné 
literatuře je za balbutika považována tepr-
ve osoba po dosažení věku sedmi let. 

Jorge-Alberto Serrano, psychiatr (Uni-
versitě de Louvain), v kapitole věnované 
psychopatologickým aspektům koktavosti 
nabízí odpovědi na řadu otázek. Jakou roli 
má při vzniku a rozvoji koktavosti psycho-
patologie? Jak s koktavostí koresponduje 
emocionální a afektivní patologie? Jsou 
vztahové problémy pouze „důsledkem 
potíží" specificky primárně „somatického" 
původu? Autor nabízí biopsychosociální 
model integrující dimenze objektivní (so-
matické), subjektivní (emocionální a afek-
tivní) a intersubjektivní (vztahové). 

Francie dosud převážně obhajující psy-
chologické a psychologizující přístupy 
k e t io logi i a te rapi i ba lbu t i e s zač íná 
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opouštět svá vyhraněná stanoviska prezen-
tovaná kupříkladu Sylvií Le Huche a jejím 
manželem Francois Le Huche [1, s. 109, 
131]. Při probírce psychodynamických 
přístupů ke koktavosti upozorňuje Fran-
coise Estienne na aktuální terapeutické 
intervence aplikované v USA (často tera-
peuty s vlasmi zkušeností s koktavostí), 
které podle autorky J e š t ě nepřekonaly 
Atlantik". Zdůrazňuje, že pokrok v neu-
ropsychologii, zejména v zobrazovacích 
metodách mozku, evokuje modifikace stá-
vajících názorů na koktavost, její etiolo-
gii i terapii. 

V některých kruzích - hlavně psycho-
analytických - zakořeněná přesvědčení 
o koktavosti jako problému čistě psycho-
logického původu ztrácejí na věrohodnos-
ti. Psychika jistě sehrává u koktavosti svou 
roli, a to mnohem výraznější než u jiných 
narušení komunikační schopnosti. Avšak 
její vliv je opodstatněnější při utváření 
druhotných příznaků než v samotné etio-
logii této vady řeči. Vedle syndromu Iowa 
a s ním související diagnozogenní teorie 
[1, s. 77] je diskutován biologický deter-
minismus, nejnověji ve vztahu ke gene-
tickým faktorům, zejména při hereditár-
ním výskytu balbut ies . Podobně j a k o 
Dr. Christa Ludlow z National Institutes of 
Health v Bethesdě v USA jsou v publikaci 
Les Bégaiements zvažovány také případ-
né vazby koktavosti s obsedantními poru-
chami, např. s Tourettovým syndromem. 
Podle uvedených statistických dat koktá 
32 % osob s diagnózou Tourettova syndro-
mu, zatímco v intaktní populaci je tímto 
syndromem postiženo pouze 6,4 % osob. 

Vedle psychoanalytických teorií vystu-
pují do popředí teorie neurologické po-
stupně zohledňující neuromuskulámí po-
měry, mechanismus zpětné vazby a hemi-
sferální dominanci. Claude Chevrie-Mul-
ler a Marie-Thérese Rigoard orientují po-
zornost na efektivní funkci fonačního apa-
rátu ve vztahu ke koktavosti. Počátky těch-
to studií spadají do raných 60. let a o vy-
užití elektromyografie a elektroglottogra-
fie v diagnostice balbuties bylo již refe-
rováno i v našem odborném tisku [2, 
s. 25], Chaotická a posunutá koordinace 
fonačního svalstva je zjistitelná u balbu-
tiků nejen v okamžicích záchvatu kokta-
vosti, ale také v průběhu plynulého mluv-
ního projevu, a dokonce i mimo něj. 

Od roku 1920, kdy Orton a Travis vy-
stoupili na univerzitě v Iowě se svou teo-
rií hemisferální dominance a její relace ke 
koktavosti, se mnohé pokrokem vědy změ-
nilo. Wadovu metodu „umělých afázií" 
a test dichotického poslechu netřeba čes-
ké odborné veřejnosti blíže vysvětlovat, 
jak se to děje v publikaci Dr. Anne Van 
Hout. Po obsáhlejším výkladu dochází 
k závěru, že studie následující po Travi-
sovi mají vzájemně si odporující výsled-
ky a že původně proklamovaná chaběji 
e t a b l o v a n á h e m i s f e r á l n í d o m i n a n c e 
u balbutiků je fenoménem diskutabilním. 
Musíme s politováním doznat, že k vlast-
ní škodě j sme dosud nevěnovali patřič-
nou pozornost Seemanovým výzkumům 
v této oblasti, je j ichž některé výsledky 
jsou zmiňovány v klasické učebnici - byť 
(nebo sic!) staršího data - Poruchy dět-
ské řeči. 
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Závažným problémem - podle Lechty 
neuralgickým bodem balbutiologie - zů-
stává diagnostika (možná lépe diferenciál-
ní diagnostika) rané dětské koktavosti -
přidržíme-li se frankofonní terminologie 
uváděné v publikaci Les Bégaiements. 
Důkladně je zde citován Američan Wood-
ruff Starkweather, s jehož zásadami lo-
gopedické prevence u dětí velmi raného 
věku byla česká odborná veřejnost již také 
seznámena [1, s. 188]. 

Logopedickou intervenci chápou autor-
ky zmiňované publikace v zásadě jako 
komlexní. Upozorňují, že dechová cviče-
ní a techniky relaxace jsou často apliko-
vány bez zdůvodnění a prokazatelné efek-
tivity. To jsou závažná slova do řad na-
šich logopedů, kteří by se měli obecně 
blíže seznámit s dechovými poměry in-
taktní populace se skutečným významem 
vitální kapacity plic pro mluvní projev 
a v této oblasti úžeji spolupracovat s lé-
kaři-pneumology. 

Vlasmi terapii balbuties člení Anne Van 
Hout a Francoise Estienne do dvou smě-
rů: logopedického a ovlivňujícího chová-
ní handicapovaného. Co se týče logope-
dického působení, je jako úvodní dopo-
ručována „negativní metoda", kdy se bal-
butik učí svou koktavost ovládat, dá se říci 
pohrávat si s ní, vyživovat a měnit ji. Po-
stupně zvládá svůj mluvní projev, dokáže 

simulovat projevy neplynulosti řeči a mo-
difikovat je svým osobitým způsobem. 
Jako imperativní je předkládán požada-
vek, aby vše probíhalo v ovzduší uvolně-
ní, bez drilových a často nudných cvičení 
a patemalistického vztahu podle modelu 
terapeut - pacient. 

Souhrnně lze v závěru pohledu na pub-
likaci Les Bégaiements vyzvednout dva 
aspekty. Prvním je pro znalejší poměrů 
zřetelný odklon autorů frankofonní oblasti 
od tradičního víceméně psychologického 
přístupu k problematice balbuties. Druhý 
aspekt je povzbudivý. Lze říci, že po teo-
retické stránce česká logopedická veřej-
nost v podstatě nezaostává za často zby-
tečně nadhodnocovaným „západním svě-
tem". Zaostáváme-li v něčem, je to v pří-
stupu k balbutikům a v těžkopádném za-
vádění teorie do logopedické praxe. Té by 
prospělo více kontaktů na všech úrovních, 
zpočátku alespoň v duchu známého „pu-
blish orper ish!" 
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