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Anotace: Cílem tohoto příspěvku je stručný náhled do problematiky terminologického 
vymezení praxie a jejich poruch s ohledem na interdisciplinárni pojetí současné speci-
ální pedagogiky. Přiblíženo je odborné názvosloví neurologické a speciálně pedago-
gické, s důrazem na jeho aplikaci v kontextu narušené komunikační schopnosti (včet-
ně specifických poruch učení). A utorka vychází z analýzy tuzemské i zahraniční litera-
tury. 
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Úvod 
Stále častěji se v oblasti současné spe-

ciálně pedagogické teorie i praxe setká-
váme s pojmy dyspraxie, dyspraktické ob-
tíže, apraxie řeči apod. Nejčastěji se jed-
ná o problematiku specifických poruch 
učení, ale také jazykových či řečových ob-
tíží, tedy o oblast logopedickou. 

V odborné literatuře se v souvislosti 
s poruchami praxie setkáváme s termíny, 
jejichž lexikální význam je mnohdy pří-
buzný či ekvivalentní. Cílem tohoto pří-
spěvku je proto poukázat na základní ter-
minologické vymezení pojmů dyspraxie 
či apraxie z komplexního interdisciplinár-
ního pohledu. 

1. Terminologické vymezení 
a klasifikace 
Při definování pojmu praxie ve vztahu 

k hybnosti shledáváme v odborné litera-
tuře často tendenci vycházet z jejího na-
rušení (v klinickém pojetí patologie) než 
z vymezení fyziologického stavu. Preg-
nantněji se jeví definován a klasifikován 
termín apraxie, popřípadě dyspraxie 
(srov. např. Dvořák 2001, Koukolík 1999, 
2002, Nevšímalová; Růžička; Tichý, et al. 
2002, Vokurka; Hugo 2000). Lze však 
souhlasit s Koukolíkem (1999, s. 119), že 
se v připadě praxie jedná o „nej vyšší úro-
veň hybnosti". 

Pro potřeby tohoto příspěvku jsme pro-
vedli syntézu jednotlivých definic, naje-
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jímž základě můžeme o praxii1 (z řecké-
ho praxis = činnost) hovořit jakožto 
o schopnosti provádět účelné pohyby jed-
notlivých orgánů, ať už se jedná o jedno-
duché izolované pohyby či o jejich sek-
venci. V některých případech však dochá-
zí k zúžení obsahu pojmu právě na moto-
rické aktivity založené na sekvenčních 
pohybech - dynamickou praxii (srov. např. 
Mumenthaler, Mattle 2001). 
Vzhledem k celosvětové nejednotnosti 

odborné terminologie, která se týká 
i speciální pedagogiky, je nutno zmínit 
oba výklady pojmů vyplývající z použití 
předpon dys- a a- v jejich opozitním 
vztahu: 

• dys- jako označení vývojové poruchy 
vs. a- jako označení získané poruchy, 
která narušuje již dříve relativně ukon-
čený vývoj; 

• dys- jako označení míry narušení ve 
smyslu neúplného narušení a a- jako 
vyjádření úplného narušení, zcela chy-
bějící schopnosti či dovednosti. 
Na základě výše uvedeného výkladu 

tedy oba typy narušení definujme. Dyspra-
xie (Koukolík 2002, s. 120) je „...poru-
cha schopnosti vykonávat složité nauče-
né pohyby, která není podmíněna poško-
zením elementárních hybných funkcí, opo-
míjením ... poškozeným chápáním in-
strukcí, slabostí, ataxií, poruchami bazál-
ních ganglií nebo smyslovým poškoze-
ním". Hlavní symptomy poruchy se vzta-

hují k časoprostorovým vztahům pohybu 
a k jeho smyslu. Apraxie je úplná ztráta 
nebo získaná porucha této schopnosti. 

Významové záměny obou termínů jsou 
markantnější v komparaci se zahraniční-
mi zdroji, především angloamerickými. 
Týkají se např. termínů dysfázie, afázie, 
dysnomie, anomie, dysgramatismus, agra-
matismus a další. Zcela jistě si tato termi-
nologická nejednotnost vyžaduje teore-
tickou polemiku, a to z důvodu svého 
praktického dopadu v klinické i edukační 
oblasti (srov. např. Vitásková 2004). 

Ve speciální pedagogice je často 
dyspraxie chápána v kontextu nozologie 
10. revize MK.N, která definuje pojem 
specifická vývojová porucha motorické 
funkce (F82) (Kirbyová 2000). Dále tato 
klasifikace vymezuje apraxii (R48.2) 
a dyspraxii (R27.8).2 

2. Praxie a její poruchy 
z pohledu neurologického 
Klasická neurologická klasifikace nej-

častěji zmiňuje tři hlavní druhy praxie, 
vztahující se především ke končetinám: 
motorickou praxii, ideomotorickou praxii 
a ideativní praxii. 

Praxie motorická se vztahuje k moto-
rickému chování. Při jejím narušení do-
chází k poruchám motorické paměti 
a schopnosti naučit se vykonání přísluš-
ného pohybu. Cíl i plán motorického aktu 
jsou zachovány (Koukolík 1999). 

1 V Licpmanově pojetí motorické chování vyššího řádu (Hartl; Hartlová 2000). 
2 Mezinárodní statistika klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (1999). 
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Ideomotorická praxie je schopnost vy-
konávat izolovaná gesta nebo úkony 
v rámci daných časových, prostorových 
a sekvenčních charakteristik. Podstatou 
její poruchy je nejčastěji narušení parie-
tofrontálních obvodů s následnou poru-
chou převodu sluchové a zrakové infor-
mace do motorických oblastí (motorický 
asociační kortex). Motorický cíl je rela-
tivně zachován, narušen je plán pohybu. 
Dochází k chybné konfiguraci, orientaci 
či poloze končetin nebo jejich částí. Čas-
to se vyskytuje současně s poruchami řeči, 
zvláště pokud je zapříčiněna poškozením 
bílé hmoty v okolí striata, j ež vede 
k orofaciální apraxii (Koukolík 2002, 
Mumenthaler; Mattle 2001). Podle Kou-
kolíka (1999) je v případě ideomotorické 
dyspraxie či apraxie narušena také schop-
nost napodobi t nové, nesymbol ické 
pohyby. 

Porucha ideativní (koncepční; ideator-
ní; ideatorická) praxie je charakterizová-
na neschopnos t í vykováva t pohyby 
v určitém pořadí, v důsledku čehož ztrá-
cejí svůj význam. Bývá spojena s poru-
chami převodu mezi gnozií a praxií, po-
ruchami prostorové orientace a progra-
mování pohybu (Koukolík 2002, Mumen-
thaler; Mattle 2001, Tichý 2002). 

Mezi další termíny užívané v této ob-
lasti patří: dynamická praxie, orální pra-
xie, verbální praxie, kinestetická praxie, 
praxie vizuálně prostorová a modalitně 
specifické praxie. 

Narušeni dynamické praxie se projevu-
je neschopností provádět posloupnost po-

hybů, často kompenzovanou jejich perse-
verací (Vokurka; Hugo 2000). 

Z pohledu logopéda je z a j í m a p r a x i e 
kinestetická, která umožňuje provádět 
pohyb bez vizuální zpětné vazby. Její na-
rušení svědčí o postcentrální lokalizaci 
kortikálního postižení v oblasti parietál-
ního laloku (Dvořák 2001). 

Specifickými druhy poruch jsou dyspra-
xie (apraxie) modalitně specifické (diso-
ciativní, Koukolík 1999), např. taktilní, či 
vizuálně-prostorové (prostorové, Dvořák 
2001). Přídavnými symptomy prostorové 
dyspraxie je mimo jiné porucha pravole-
vé orientace, z etiologického hlediska se 
jedná o poškození temporálně-okcipitál-
ních či parietálně-okcipitálních kortikál-
ních oblastí (ibid.). 

Z diferenciálně diagnostického hledis-
ka je však při posuzování existence 
dyspraxie či apraxie nutné vyloučení sen-
zoricko-motorického poškození (Kouko-
lík 2002). Splnění této podmínky se nám 
vzhledem k současném stavu diagnostiky 
dětí např. se smyslovým postižením neje-
ví jako dostatečně zajištěné. Vyžadovalo 
by uplatňování celé škály komplexně po-
jímaných psychologických baterií či me-
tod, které by posuzovaly reálnou vývojo-
vou úroveň jedinců ve specifickém kvali-
tativním i kvantitativním kontextu jejich 
sluchového postižení. Diagnostika osob 
např. se sluchovým postižením se však 
stále (a nejenom v našich podmínkách) 
potýká s otázkou diagnostiky intelekto-
vých schopností. Ta se jeví jako podstat-
nější a z hlediska zařazení dítěte do pří-
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slušného vzdělávacího programu jako je-
den z rozhodujících faktorú (srov. např. 
Vágnerová 2001). 

3. Poruchy praxie v rámci 
narušené komunikační schopnosti 
Kromě výše uvedených typů tzv. kon-

četinových praxii je v kontextu logopedie 
definována také praxie orální (oromoto-
rika) vztahující se na schopnost provádět 
pohyby jednotlivých orgánu dutiny ústni 
(v našem kontextu mluvidel) a praxie oro-
faciální s rozšířením pohybů na oblast 
dutiny ústní a obličeje. Její narušení ne-
smí být zaměňováno s verbální dyspraxií 
či apraxií, jelikož se týká neřečových ak-
tivit (ovšem s možným sekundárním ovliv-
něním aktivit řečových - artikulace). Orál-
ní dyspraxie se pak vztahuje k narušení 
provádění, popř. nápodoby pohybů úst. 
Z charakteru primární symptomatologie 
vyplývají následující etiologické vazby 
(Dvořák 1999, 2001, Neubauer 1998): 
• porucha inervace periferních orgánů -

neschopnost vykonat jednoduché pohy-
by mluvidel; 

• porucha v oblasti nižších postcentrál-
ních oblastí - narušení kinestéze proje-
vující se nejistotou, nepřesností a zpo-
malením pohybů; 

• porucha premotorických cerebrálních 
oblastí - porucha dynamické organiza-
ce pohybů mluvidel. 

V neurologické terminologii se setkává-
me s pojmy: apraxie obličeje (bukolin-
gvofaciálni; bukofaciální), která je řaze-
na mezi ideomotorické apraxie s lokalizací 
léze v asociačním motorickém kortexu či 
v asociačních vláknech (Mumenthaler; 
Mattle 2001, Roubíčková in Neubauer 
1998, srov. s orofaciální apraxií - viz 
výše). Orální praxie je tedy hierarchicky 
podřazeným pojmem. Zahrnuje především 
praxii labiální, mandibulární a lingvální. 

Komplikovanost a prolínání terminolo-
gie vyústily také v používání pojmu vý-
vojová apraxie v řeči (DAS)3 pro poru-
chu programování segmentů řeči na bázi 
narušení posloupné aktivity svalů mluvi-
del, v rámci tradiční klasifikace dysartrií 
nazývané kortikálni dysartrie (srov. např. 
Groenen; Maasen; Crul, et al. 1996, Laš-
ťovka 2003, Rosenbek 1983). V případě 
výskytu v kombinaci s MMD (minimal 
brain dysfunction) je exprese symptomů 
mírnější4 a porucha je nazývána vývojo-
vou artikulační neobratností. V okruhu 
specifických vývojových poruch učení se 
v ekvivalentním významu běžně užívá ter-
mín specifické poruchy řeči, do kterých 
kromě tzv. specifických asimilací patří 
právě artikulační neobratnost. V tomto 
pojetí se jedná spíše o jeden ze sympto-
mů vývojové verbální dyspraxie (Dvořák 
1999, Matějček 1995, Neubauer 1998, 
Whiteside; Varley 1998, Zelinková 2003). 

3 Developmental apraxia of speech; také artikulační apraxie (articulatory apraxia) apod. (srov. 
Dvořák 2001). 

4 Týká se multisylabických slov s obtížnými shluky konsonantů. 
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V logopedické literatuře se rovněž ob-
jevují termíny verbální apraxie a verbální 
dyspraxie. Verbální apraxie je založena 
na poruše programování řeči bez naruše-
ní motorické aktivity svalstva, která způ-
sobuje poruchy srozumitelnosti řeči. Za-
jímavá je její sekundární symptomatolo-
gie, v níž nacházíme narušení supraseg-
mentální roviny orální řeči (prozódických 
faktorů) v důsledku retardace tempa řeči 
a nepřirozeného akcentování slabik (Neu-
bauer 1998). Její vývojová forma je na-
zývána vývojová verbální dyspraxie5 

(Dvořák 1999). Tvoří však natolik disku-
tovanou a kontroverzní oblast, že se jí 
nebudeme v rámci této práce podrobněji 
zabývat. Důležitým faktem však zůstává, 
že ve výčtu jejích symptomů v raném věku 
nacházíme i obtíže v polykání, které do-
provázejí krmení a omezenou kvalitu vo-
kalizace (Dvořák 2001). 

Je nutno upozornit také na chápání 
dyspraxie jakožto terminologického ekvi-
valentu vývojové poruchy koordinace 
(DCD).6 V současné době je totiž DCD 
dávána do úzké příčinné souvislosti se 
specifickými obtížemi ve čtení, přičemž 
je zdůrazňována společná lokalizace etio-
logického faktoru cerebelámí dysfunkce 
(0 'Hare; Khalid 2002). Podle našeho ná-
zoru by mohla svědčit o návratu k teoriím 

zdůrazňujícím význam některých kvanti-
tativních charakteristik, nejenom čtenář-
ského, ale jiných výkonů, založených na 
koordinaci pohybů - tedy i pohybů arti-
kulačních. Děti, které byly součástí vý-
zkumných vzorků, měly totiž stanovenou 
objektivní diagnózu na podkladě fenolo-
gických obtíží (srov. např. Fawcett; Ni-
cholson 2002, Talcott; Witton; Hebb, et 
al. 2002). Jejich fonologické dovednosti 
tedy prokazatelně ovlivňují schopnost cí-
leně směřovat pohyby mluvidel do určité 
polohy. Hovoří se o tzv. artikulačním vě-
domí a jeho deficitu. 

Griffiths a Frith (2002) dokonce pova-
žují přítomnost deficitu artikulačního 
védomľ u gramotných dospělých osob 
s dyslexií bez perzistentních vážných čte-
nářských obtíží za jednu ze součástí ko-
gnitivního deficitu tvořícího bazálni etio-
logický podklad dyslexie a přetrvávající-
ho po celou délku života. Experimentálně 
jej prokázali použitím Montgomeryho tes-
tu (Montgomery in ibid.). Uvedený defi-
cit se projevuje např. narušenou schopnos-
tí identifikovat reálné schematické kres-
by znázorňující postavení jazyka, zubů 
a rtů při produkci vybraných fonémů. Ar-
tikulační vědomí není závislé na vědomí 
fonemickém či na čtenářských dovednos-
tech (Cary; Verhaeghe in ibid.). 

' Developmental verbal dyspraxia (DVD). 
6 Developmental coordination disorder (DCD). 
7 Articulation awareness deficit; také označován jako „artikulační pozornost" (Koukoulík 1999, 

2002). 
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Závěr 
Poruchy praxie představují stále otevře-

nou oblast zájmu speciální pedagogiky, 
která k výše uvedené terminologické šíři 
vyžaduje průběžnou konfrontaci s ostat-
ními příbuznými disciplínami. Speciálně 
pedagogická intervence u dětí intaktních 
nebo zdravotně postižených s případnými 
diagnostikovanými či pouze suspektními 
symptomy dyspraxie či apraxie je činnos-
tí velice obtížnou, vyžadující orientaci 
v základních i odvozených pojmech jak 
v okruhu tuzemské, tak i zahraniční odbor-
né literatury. Part icipace odborníků 
z jednotlivých zainteresovaných oborů 
logicky vede k výše naznačené termino-
logické pestrosti, kterou je dle našeho ná-
zoru nutno ve speciálně pedagogické teo-
rii a praxi zohledňovat a respektovat. 
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