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Anotace: Text popisuje průběh logopedické péče u progresivního onemocnění. Autor člení 
své působení na určité etapy. Během své logopedické intervence využil široké spektrum 
působení (např reedukaci, stimulaci, kompenzaci) na všech úrovních (řeč, komunikace, 
polykání). 
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komunikace, logopedická péče o dítě s těžkým progredujícím postižením, logopedická péče 
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Narušená komunikační schopnost je 
jedním ze symptomů, které doprovázejí 
řadu onemocnění. Stále častěji se setkává-
me v praxi s takovými druhy onemocnění, 
které nejsou běžné v odborné logopedické 
literatuře popisovány. Logopéd musí 
prokázat schopnost pracovat s poznatky 
a zkušenostmi, kterými je vybaven. Do-
volte mi přiblížit jednu vzácnou progre-
sivní chorobu. 

Zpětné vyhodnocování kvality a efek-
tivity logopedického působení v případě, 
který bude dál popisován, umožnilo 
rozčlenit logopedickou péči na několik 
etap: (1) první kontakt s rodinou, dia-
gnostický proces, (2) období krátce po 
stanovení diagnózy, (3) nové komunikační 
strategie u mobilního klienta se ztrátou 
zraku a sluchu, (4) komunikace pro matku 
u imobilního klienta, (5) prevence dysfa-

gie a bazálni stimulace. Toto rozčlenění je 
samozřejmě jen orientační, každá etapa se 
dále členila dle stanovených logopedic-
kých cílů, aktuálních potřeb chlapce i jeho 
matky a širší rodiny. 

RA: při prvním kontaktu šlo o úplnou 
rodinu, starší syn (1993) s problémy, 
mladší syn (1999). Matka SŠ, otec SŠ. 
Sociální zázemí dobré. V průběhu spo-
lupráce došlo k rozpadu rodiny, matka 
pečovala sama o postiženého syna za 
podpory své širší rodiny. 

OA: první těhotenství, porod bez pro-
blémů, kojen 4 měs., dále umělá výživa 
- s mírnými reakcemi, pediatrem doporu-
čeny mléčné výrobky (mléko, kaše) určené 
alergikům. Reakce dítéte pozitivní, dále 
neřešeno. Navštěvoval běžnou MŠ, bez 
zjevných potíží. Nastoupil do první třídy 
ZŠ, kde již ve druhém čtvrtletí učitelka 



upozorňovala rodiče na nedostatečně 
rozvinuté oblasti pro psaní a některé dal-
ší potíže. První kontakt s logopedem. 
Matka kontaktovala logopéda, protože 
v jejím okolí měl někdo s tímto odborní-
kem pozitivní zkušenost. Po vyhodnocení 
situace logopéd doporučil vyšetření v PPP 
a u neurologa. Psychologické vyšetření 
ukázalo nerovnoměrný vývoj v jednotli-
vých oblastech, ale odchylky nebyly příliš 
výrazné. V této dobé se začaly projevovat 
symptomy, kterých si matka všímala, ale 
nebyly správné vyhodnocovány. Z výpo-
vědi matky: ...„On si ze mě dělá srandu, 
jde k autu a tápá, kde je klika u dveří, pak 
mu položím bonbon na stůl, a to vidí dobře 
a hned ho sebere." Protože se výrazněji 
začaly objevovat problémy se zrakem, 
neurolog přes nijak nevychylující se ná-
lez posílal dítě na řadu dalších vyšetření. 
V tomto období (trvající pět měsíců) se 
různé symptomy objevovaly a opět zmír-
ňovaly. Jejich inkonstantnost ztěžovala 
diagnostický postup. V březnu ukázalo 
vyšetření magnetické rezonance odchylky 
na mozkové tkáni a s podezřením na ge-
netické onemocnění byl chlapec odeslán 
k vyšetření na specializované pracoviště. 
Zde byla v březnu stanovena diagnóza: 
X-vázaná adrenoleukodystrofie. V létě 
téhož roku bylo na pracovišti stejné one-
mocnění diagnostikováno u mladšího 
sourozence/chlapce. 

Adrenoleukodystrofie (X-ALD) byla po-
prvé identifikována v Némecku v r. 1923. 
Do 60. let minulého století bylo popsáno 
jen 8 případů, ale potom odborníci ve 

švýcarsku objevili, že toto onemocnění 
podléhá zvláštnímu dědičnému X chromo-
zomálnímu plánu. To znamená, že těžká 
forma onemocnění postihuje jen chlapce 
a je přenášena matkami (chromozomální 
lokalizace Xq28). V 70. letech vědci v USA 
určili, že ALD je spojena s nárůstem dlou-
hořetězových mastných kyselin. (Poznám-
ka autora: zjednodušené můžeme říci, že 
se tělu nedostává určitý typ látky, který 
ovlivňuje mastné kyseliny. Tímto se jejich 
hladina/koncentrace rychle a výrazné 
zvyšuje.) Četnost ALD je zhruba 1: 20 000 
mužů/chlapců, za rok je potřebné počítat 
s 25 novými případy. Lékaři mají stále 
málo informací jak o nemoci samotné, 
tak o přenašečkách nemoci, u kterých se ve 
vyšším véku častěji rozvíjejí neurologické 
symptomy. Jsou popisovány různé klinické 
formy průběhu ALD. Toto onemocnění 
se může chovat velmi rozdílně, i v rámci 
jedné rodiny. Např. zatímco jeden chlapec 
je postižen těžce, jeho sourozenec byl po-
stižen lehce, ačkoli byl u obou stejný nárůst 
ULCFA (řetězec delší než 22 uhlíkových 
atomů). Lékaři zatím rozlišují 6 různých 
klinických forem ALD, pro naše účely jsou 
významné první dvé. 1. dětská mozková 
ALD - začátek neurologických symptomů 
mezi 4.-10. rokem, začátek v nápadném 
chování, zhoršení výkonu zraku, poruchy 
sluchu, řeči a chůze. Ostrý a prudký vývoj 
směřuje k demenci, komatu a smrti. Tento 
průběh onemocnění trvá asi po tři roky 
od začátku neurologických symptomů. 
2. Mozková ALD u dospělých - začíná 
po 21. roce života, rozvíjí se demence, 



často schizofrenie nebo jiné psychiat-
rické poruchy. Symptomy podobné jako 
u adrenomyeloneuropatie (postupující 
paraparéza, senzorické poruchy, poruchy 
vyměšování). Nemoc ALD představuje 
pro léčení z medicínského hlediska dva 
základní problémy: a) látková výměna, 
která je částečné léčitelná, b) zánět CNS 
- neléčitelný. Látková výměna je ovlivňo-
vána podáváním speciálního oleje a diety 
modifikující tuk. 

V druhé etapě se logopéd snažil pro-
střednictvím rodiny (dalších zdrojů) získat 
co nejvíce informací o nemoci a jejím 
průběhu, naplánovat způsob a formu lo-
gopedické péče. Z logopedického hlediska 
si stanovil oblasti intervence: vytvoření 
komunikačního systému mezi matkou 
a dítětem, udržování dovedností co nej-
delší dobu, stimulační techniky k navození 
příjemných prožitků, stimulace orofaciální 
oblasti k udržování primárních funkcí, 
program k výcviku matky na dekódování 
signálů chlapce, udržováni kvality života 
rodiny. Od data stanovení diagnózy se 
výrazné prohlubovaly problémy se zra-
kem a sluchem, chlapec přestal docházet 
do základní školy. Již v tomto období lo-
gopéd navrhuje docházku do speciálního 
zařízení, které by bylo schopné akceptovat 
progresivitu onemocnění. Rodiče v této 
době procházeli jednotlivými etapami 
reakcí na postižení svého dítéte, ve fázi 
popření hledali další jiné možnosti lé-
čení (formy léčitelství atd.). V této době 
také došlo k prohloubení partnerských 
konfliktů, otec odešel od rodiny a bylo 

zahájeno rozvodové řízení. Logopéd se 
snažil provést matku jednotlivými fázemi 
tak, aby byla přístupna některým informa-
cím. Zjednodušeně lze říci, že dokud byl 
chlapec alespoň částečné mobilní, matka 
kontaktovala různé alternativní formy 
léčení (a také je financovala). V dobé, kdy 
chlapec začal být imobilní, matka tyto ak-
tivity ukončila. Bohužel v místě bydliště se 
nenašlo v počáteční fázi vhodné zařízení 
(typu rehabilitačních tříd), tak chlapec 
trávil čas pouze doma. 

Ve třetí etapě se logopedické působení 
stabilizovalo. Logopéd pracoval na dvou 
úrovních: primární logopedická péče byla 
orientována na chlapce, sekundárné na 
matku. Při prognóze rychlé úplné ztráty 
zraku a sluchu se logopéd snažil chlapce 
učit používat jednoduché formy alterna-
tivní komunikace, neboť bral do úvahy na-
stupující demenci. Komunikační signály 
byly zaměřené na základní životní potřeby 
a denní situace (žízeň, hlad, toaleta atd.). 
V době, kdy chlapec ještě užíval řeč, „ob-
čas viděl, občas slyšel" (Poznámka autora: 
v počáteční etapě výpad smyslů a občasné 
správné smyslové reakce jsou symptoma-
tologické), bylo velmi náročné diskutovat, 
proč existuje takováto nemoc, kdy se 
uzdraví aj. (Poznámka autora: chlapec 
véděl, že je nemocný - důvod, proč přestal 
chodit do školy, ale o typu onemocnění 
nebyl rodinou informován.) V tomto mo-
mentě se logopéd dostával do náročných 
a obtížných diskusí, kdyi chlapec hovořil 
o smrti a tématem rozhovoru byla smrt. 
Kromě tohoto byly u chlapce aplikovány 



prvky bazálni stimulace, aby se logopéd 
i chlapec spolupodíleli na příjemném 
pocitu. Logopéd sledoval dva základní cíle 
při aplikaci bazálni stimulace: a) navázat 
užší kontakt s chlapcem, b) naučit se dekó-
dovat různé chlapcovy reakce na podnéty. 
Sekundárné logopéd poskytoval poraden-
skou a edukační činnost matce. Edukační 
působení na matku bylo zaměřeno na 
kvalitní náplň činností dle omezených 
možností chlapce tak, aby činnosti nebyly 
jednostranné zaměřené. Základním cílem 
této etapy bylo udržet mobilitu chlapce co 
nejdelší dobu. Matka s chlapcem chodila 
cvičit, plavat, přestože již v září (během 
6 měsíců) šlo prakticky o slepo-hluché-
ho chlapce s rychle postupují demencí. 
Současné logopéd poskytoval základní 
informace o možnostech sociální pod-
pory. Již v této době bylo doporučeno 
matce požádat o invalidní vozík (kočárek) 
pro chlapce. Tyto informace matka dříve 
od nikoho nezískala. Se ztrátou zejména 
sluchu a nastupující demencí docházelo 
k postupné ztrátě řečových dovedností. 
Postupné progredující symptomy byly 
v kontrastu s náhodnými „světlými chvil-
kami" chlapce, kdy reagoval adekvátně. 
V září matka stále odmítala, aby chlapec 
navštěvoval speciální.zařízení (které se 
podařilo najít a kontaktovat). Za pomoci 
své širší rodiny (rodičů a sourozenců) se 
matce dařilo chodit do práce. Chlapec byl 
střídavé v péči babičky, matky, tety. 

V tomto období (4. etapa) se měnil 
podíl orientace logopéda. Více se zaměřil 
na práci s matkou. Kromě teoretických 

edukací matky a širší rodiny logopéd 
zejména prakticky realizoval prožitkovou 
komunikaci s chlapcem, učil matku vší-
mat si sebemenších signálů, diferencovat 
je, dávat chlapci zpětnou srozumitelnou 
reakci. Logopéda výrazné zaměstnávalo 
předat matce smysluplnost aktivit a čin-
ností s takto postiženým dítětem, které 
nejsou primárné zaměřené na zdravotní 
stav chlapce (např. na plavání chodili 
proto, že to pomáhá udržovat mobilitu, 
ale argument, že jsou spolu, matka zpo-
čátku neakceptovala). Logopéd ukazoval 
nejen jak komunikovat s chlapcem, ale 
jak si s ním hrát, jak naplnit jeho volný 
čas. V širším pojetí se logopéd podílel 
na výchovném působení druhého dítěte. 
V tomto případě se podařilo, aby druhý 
chlapec začal navštěvovat materskou ško-
lu, kde byla nutná důkladná informační 
edukace pedagogů. Díky vstřícnému 
přístupu pedagogů se nenásilně dařilo 
ovlivnit zcela volnou výchovu mladšího 
chlapce, který je postižen stejným one-
mocněním. V této etapě logopéd začal po-
silovat systematicky svalstvo v orofaciální 
oblasti, aby byly zachovány předpoklady 
pro primární funkce. 

Výrazným milníkem z hlediska chování 
matky byl nástup imobility. Díky dobré 
spolupráci s matkou (a zdánlivé předčasné 
žádosti) se podařilo získat včas invalidní 
kočárek pro chlapce. Matka nadále re-
habilitovala s chlapcem (v sportovním 
centru se podařilo najít velmi obětavé 
lidi, kteří rychle vytvářeli program dle 
aktuálních potřeb dítěte). Objem cvičení 



se postupné snižoval, až skončil pro velmi 
malou svalovou hmotu. V tomto období 
se na začátku logopéd více koncentroval 
na matku, která se musela sžít s novými 
podmínkami. Matka byla vstřícná ve vy-
hledávání komunikačních signálů chlap-
ce, ale nepodnikala kroky k náplni jeho 
volného času. Logopéd orientoval péči na 
spoluprožívání, využíval bazálni stimula-
ce. Podnéty pro chlapce byly směřovány 
na pudovou složku. Souběžné s tímto 
logopéd striktné vyžadoval pravidelnou, 
kvalitní stimulaci orofaciální oblasti v po-
žadovaném objemu a dodržování strategií 
a technik, aby byl u chlapce zachován 
polykací reflex. Logopéd nejen teoreticky 
edukoval rodinu, ale prakticky naučil 
matku a babičku základním technikám 
polykání, polykacím strategiím. Logopéd 
(ve spolupráci s lékaři) seznamoval rodinu 
s významem různé konzistence jídla pro 
polykání. Veškerá tato činnost se ukázala 
jako efektivní, chlapec mél do konce života 
zachován polykací reflex, nemusel být 
krmen přes PEG (sondou). Babička dítéte 
měla možnost pečovat o chlapce celo-
denně (částečný invalidní důchod), proto 
pobýval chlapec v bydlišti prarodičů. 
Rozvodové řízení rodičů probíhalo s kom-
plikacemi, otec se podílel finančně na péči 
o déti nahodile a minimálně. Matka byla 
z ekonomických důvodů nucena udržet 
si zaměstnání. Po práci matka pečovala 
o syna, střídavé spali s druhým synem 
doma nebo u babičky. Díky maximálnímu 
zájmu rodiny se dařilo u chlapce minima-
lizovat jiná akutní onemocnění (chřipka, 

rýma atd.), takže se nacházel v stabilním, 
známém domácím prostředí. 

V tomto období se potřeba rodiny 
o poskytování logopedické péče zmenšo-
vala. Matka i širší rodina mély osvojené 
jednoduché komunikační signály, užívaly 
prvky bazálni stimulace, věděly proč a jak 
musí udržovat preventivní opatření dys-
fagie (poruchy polykání), takže frekvence 
kontaktu byla nepravidelná, vždy vychá-
zející z potřeb matky či rodiny. Pokaždé 
kontaktovali logopéda při potížích příjmu 
potravy nebo problémech s druhým sy-
nem. Matka dobře reagovala na hledání 
signálů, na udržení polykacích reflexů, 
ale méné pozitivně reagovala na náplň 
bdělého času chlapce. 

Dva a půl roku od stanovení diagnózy 
nastalo terminálni stadium. Chlapec sko-
nal v domácím prostředí. 

Shrnut í : Teprve s jistým časovým 
odstupem byl logopéd schopen určité 
sebereflexe. V daném případě využil 
teoretických poznatků a praktických 
zkušeností téměř ze všech oblastí půso-
bení ( prevence, reedukace, stimulace). 
Z hlediska řeči a komunikace pracoval 
v obou úrovních (na úrovni řeči, na úrovni 
komunikace). V komunikační rovině se 
pohyboval od verbální komunikace přes 
neverbální k nejzákladnější komunikaci 
a tím i bazálni stimulaci. Z hlediska cílové 
osoby pracoval nejen přímo s klientem, 
ale výrazný podíl v logopedické práci byl 
orientován na doprovázející osobu a její 
edukaci. Z pohledu primárních/sekun 
dárních funkcí musel prokázat znalosti 



v obou rovinách. Z hlediska logopedické 
péče zasáhl nejen reedukační složku, ale 
také stimulační a paliativní péči. Nemenší 
nároky kladla na něj součinnost v rámci 
týmového přístupu. Logopéd využíval 
i znalostí z oblasti poradenství. Snad na 
závěr shrnutí je ponechána oblast psychic-
ké zátěže. Pohyb na hrané mezi empatií 
a profesionálním přístupem byl časem 
náročnější. Při tak detailní znalosti ro-
dinného prostředí je obtížné zachovat 
profesionální náročnost. Otázka, kterou 
si logopéd klade v poslední dobé, se týká 
zhodnocení efektivity logopedického pů-
sobení. Snad pozitivně vnímaná kvalita 
života dítěte a jeho blízkých je odpověď 
na položenou otázku. 

Při respektování komplexního přístupu 
k řešení problému by neměla být opo-
minuta ekonomická složka. Budeme-li 
pohlížet pouze na toto hledisko, nutno 
říci, že umístění v zařízení by znamenalo 
mnohem vyšší finanční náklady, než byly 
sociální příspěvky a hodnota lékařské péče. 
Ačkoli pro speciální pedagogy, logopedy 
bude dominantním kritériem kvalita života 
chlapce a rodiny, bohužel argumentem 
pro pružnější systém péče bude tento. Lo-
gopedická péče neznamená pouze nápravu 
hlásek, jak je bohužel ještě někdy prezen-
tována. Naopak, logopéd musí v mnohých 
případech na svou vlastní zodpovědnost 
volit postupy a navrhovat strategie ve pro-

spěch klienta. Tento případ také ukázal, 
jak nepříliš funkční, nepružný je systém 
sociální péče. O to důležitější je podrobná 
regionální znalost různých center, stře-
disek a ambulancí, kam se sám odborník 
nebo klient může obrátit. O to více musím 
ocenit efektivitu týmového přístupu, jehož 
rovnoprávnou součástí byla rodina/matka. 
V logopedické praxi bude mnoho případů, 
které nebudou moci odborníci řešit podle 
nejrozšířenéjších postupů, ale na základě 
znalostí volit kreativní kroky a opatření. 

Poskytovaná péče postiženému chlapci 
a rodině by byla efektivnější, pokud by 
se na péči mohlo podílet více odborní-
ků - např. fyzioterapeut, ergoterapeut, 
speciální pedagog, sociální pracovník, 
psycholog a další. Otázkou zůstává nejen 
koordinace těchto specialistů, ale také 
aktuální možnosti využívání jejich služeb 
(hrazení péče pojišťovnami, vyžádání 
některých druhů péče, frekvence ome-
zení aj.) a také sladění podpory služeb 
různých rezortů (zdravotnictví, školství, 
sociální péče). Proto z pozice logopéda 
byla vyvíjena aktivita nad rámec běžných 
povinností. 

Literatura k problematice: 
<www.mzcr.cz/data/c764/lib/KSAEK. 

htm>. 
<www.peroxisome.org/Layperson/XAL- 

Dlptext.htmlx 

http://www.mzcr.cz/data/c764/lib/KSAEK.%e2%80%a8htm
http://www.mzcr.cz/data/c764/lib/KSAEK.%e2%80%a8htm
http://www.peroxisome.org/Layperson/XAL-


Príloha: 
Část rodokmenu (zjednodušená), který byl sestavován pro lékařské účely (linie 

matky) - genetické vyšetření bylo provedeno u sester matky, babičky chlapce a jejích 
sester, prababička již nežila, tak u její sestry - všechny nálezy byly negativní (kromé 
matky chlapců). 
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