
Patologie řeči 

 
Poruchami řeči se zabývá foniatrie a logopedie. 

 

Charakteristika: úplná nebo částečná ztráta schopnosti porozumět řeči  

                              nebo používat slova a fráze k vyjádření své myšlenky. 

 

důsledek poškození mozkové kůry dominantní hemisféry mozku  

(není porušen sluch)   

Poruchy artikulace: poruchy plynulé a správné výslovnosti. 

 

mluvčí hovoří rychle, nachází se ve složité situaci, je unaven nebo jinak  

indisponován,  je vzrušen nebo promýšlí intelektuálně náročný obsah 

 

opakování, vynechávání, přesmykování nebo záměna hlásek, slabik  

nebo jiných částí slov 

 
Podle http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=5668 

 



Koktavost     -     nedostatečná funkce některých mozkových center 

                       -     nedostatečná koordinace obou signálních soustav    

                       -     křeče ve svalstvu mluvidel 

zdraví mluvčí -  akusticky podobné, funkčně neodůvodněné nadměrné  

                            prodlužování a opakování hlásek nebo slabik  

 

Tyto jevy se stávají chorobnými, když na ně mluvčí začne patologicky  reagovat  

(škubavé reakce) například z obav před výsměchem, sociální diskvalifikací apod. 

Nadměrné prodlužování hlásek je ve spontánních projevech časté.   

Obvykle plyne z citového zaujetí, z nářečí, z neznalosti následujícího obsahu  

výpovědí. V okamžiku vyslovování slova mluvčí ještě neví, jak nejvhodněji  

formulovat následující text. 

rozpor mezi množstvím mluvních podnětů a pohybovou schopností mluvidel 



Patologická breptavost 

 

Charakteristika: vynechávání nebo zaměňování částí slov. Mluvčí si ji 

neuvědomují jako vadu, a proto nemá za následek přerušení plynulé 

artikulace.  

 

Vznik:  rychlé tempo řeči, působení afektu, malé soustředění na artikulaci, 

rozpore mezi rychlostí průběhu vyšších rovin při syntéze řeči a rychlostí 

(pohyblivostí) mluvidel. 

Princip: 

 

• sluchové informace se šíří do primární s sekundární sluchové kůry 

• vstupují do Wernickeova centra 

• šíří se do gyrusu angularis přes fasciculus arcuatus 

• vstupují do Brocova centra 

• vstupují do primární motorické oblasti mluvidel 

 

 



Poruchy řeči: 

                       

afázie (úplná porucha) a dysfázie (částečná porucha)          léze dominantní 

                                                                                                    hemisféry 

 

v 

Důsledek:  vázne produkce, plynulost  a porozumění řeči. 

 

Brocova motorická afázie           pacient rozumí, poruchu si uvědomuje,  

                                                       vázne produkce  

 

Wernickeova senzorická afázie            pacient nerozumí, mluví hodně, ale 

                                                                 nesmyslně, poruchu si neuvědomuje 

 

Globální afázie             kombinace předchozích 



Dysartrie – porucha artikulace 

 

Vznik: při poškození mluvidel, jazyka, rtů nebo zubů, při poruše koordinace 

motorická 

koordinace 

řeči 




