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Řeč a komunikace je složitý sdělovacíobratný pohyb, který velmi ovlivňuje

postavení dítěte ve společnosti. Tento pohyb se skládá z mnoha systémů, jež lze

cíleně jednotlivě ovlivňovat, a to vždy s využitím zvířecího terapeuta. O využití

zvířecích pomocníků speciálně v logopedii jsem hovořila s fyzioterapeutkou

Mgr' Kateřinou Čapkovou, předsedkyní klinické zájmové skupiny hipoterapie

pod Unií fyzioterapeutů, hlavní fyzioterapeutkou Centra hiporehabilitace

Mirákl, o.p's., a fyzioterapeutkou CKP Roseta'

ateřina Čapková je toho názoru, že animoterapie

nabÍzí dop|ňkovou |éčbu logopedických poruch

ve smys|u reedukace systémů' kterým se v běŽné

logopedil nevěnuje tak ve|ká pozornost. Její názory a zku-

šenosti'včetně popisu jednotlivých technlk, jsou shrnuty

V tomto č|ánku.

VzhIedem k tomu, že Iogopedie je velmi široký pojem,

zahrnující ne1en samostatnou funkci řečr, aIe ikomunikační
dovednosti, obecně můžeme uvést, že pro nápravu řeči'

respektive komunikace, lze vyuŽÍt všechny formy animote-

rapie, které se u nás i ve světě používa;í. Canisterapie (|éčba

pomocí psa) a hipoterapie (|éčba pomocí koně) patří mezi

nejrozšířenější terapie v České repubIice. Pro terapil se ale

hodí třeba i kočka - felinoterapie a ve světě je jako terapeut

ho1ně využíván de|fín _ delfinoterapie,

Ar.inrotera peuticka loqorred ie
Tento obor v současné době zažívá rozkvět, a to jak

ve smysIu oblíbenosti u rodlčů a dětí, tak ve smysIu

zdokonalování a standardizování metodik. Původně se

totiž zvířata vyuŽívaIa jen na sociá|ní aktivity Dětem, které

neumě|y navázat kontakt s lidmi, se svěřiI do péče třeba

pes nebo kočka' Děti si ke zvířatům velmi rychIe naš|y vztah

a nově nabyté zkušenosti, 1ež získaly se zvířaty, mohly vyu-

žít v komunikaci s Iidmi. Kromě této funkce se však zvířata

využíva1í přímo i při nápravě a reedukaci řeči. Z původnÍho

vedení terapií jako sociálních aktivit se přechází na cí|ené

fyzl otera peutické i ntervence a na specif ické psychotera peu-

tické technrky Řeč je totiž velml s|ožitý systém, kteý kromě

práce jazyka a Úst zahrnuje i správné držení tě|a, koordi-

novanou dechovou mechaniku, cit pro rytmus a schopnost

kódování nově naučených vzorů v centrálním nervovém

systému (CNS)' Toto vše je moŽné jak v rámci canisterapie,

tak i hipoterapre primárně nebo sekundárně ovIivnit' Cíle-

ným logopedickým technlkám se budeme věnovat právě

V tomto č|ánku.

Def rnujme, co je řeč.. 
"

Pro pochopení jednot|ivých cvičení čr technik je nutné si

upřesnit, co vše je potřeba pro ce|kovou komunikaci dítěte

ve spoIečnostl. Při |éčbě řeči vycházíme z toho, že řeč je

klasickou motorickou funkcí, kde:

Jek ffimhr r\/irmtn
fw!nffrlL
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f u n kce tvoří stru ktu ru,

Pribramova holografická teorie udává, že paměťové

stopy se ukládajípIošně, nikoliv diÍúzně;

limbický systém ov|ivňuje intenzitu pohybové
(oroÍaciální) reakce a zajišťuje tvorbu paměťových stop;

CNS neřídíjednot|ivé sva|y či systémy, ale vytváří

ideokinezi.

Z těchto zák|adních pravide vyplývá velká možnost tera-
peutickó inte;'vence s využitím zuířal_ zejména u dětí,

a to s rozsahlou lezr C\S.

Řeč je složitou pohybovou Íunkcí' k jejímuž zajištěníje třeba

více systémů' Tyto systémy mezi sebou muse1í koordinovaně

spolupracovat. I minimá|ní dysfunkce jednoho systérnu způ-
sobí poruchy v komunikaci. Jedná se o tyto systórny:

Posturá|ní motorika

Dechová mechanika

ŽvýkacÍ, mimické a hrtanové svaly

orofaciá]ní funkce a struktury

Kódování akustických signálů a paměťových stop v CNS

Rytm us

Limbický systém

Spo1ečenská komu nikační schémata

Všechny tyto systémy mŮŽeme jak pomocí hipoterapie, tak

canisterapie primárně, či a{espoň druhotně ov|lvnit.

Xyln:us a krgk kgně

Hiporehabilitace působí v mnoha oh|edech nespecificky.

SpeciÍický je pouze krok a rytmus koně. Rytmus není žádná
charakterlstická ve|ičina, pomáhá nám pouze pojímat dění
v čase. VyuŽijme toho, že přirozený rytmus češtiny se zak|á-

dá na střídání přízvučných a nepřízvučnýeh slabik" Následně

předpok|áde1me, Že porucha rytmu je dána spíše poruchou
vnitřního nastavení organismu. Potom |ze poruchu rytmu

1éčit nej|épe právě rytmem, přrčemž krok koně je ideální
rytmickou stimulací. Krok a rytmus koně |ze využívat bud'

pouze pasivně, nebo je1 doprovodit aktivním cvičením'
Krok koně začíná zadaÍ končetinou, je tedy přÍzvučnou

dobou, krok přední končetinou reprezentuje pak sIabiku

nepřízvučnou Z tohoto poznatku lze vytvořit mnoho
specifických cvičení:

Teskání na přízvučnou, či nepřízvučnou dobu.
VyuŽití slova odpovídající kroku koně, do čehož |ze opět
přrdat tleskání.

Dítě se zavřenýma očima může poznávat, jakou nohou
kůň právě nakroči|.

Dítě se může na krok zadní končetiny koně nadechnout,
na přední vydechnout.

Veškerá tato cvičení ]ze z|ÍŽit tak, že s upozorněním, anebo
naopak nečekaně měníme tempo kroku koně, možné je

změnit i dé|ku kroku koně' K obtížnějším cvičením patří
kombinace s tréninkcm laterality' Pravá ruka t|eská do steh-

na na krok zadní končetiny' |evá ruka na krok přední kon-

četiny na hrudník. Krok koně je čtyřdobý proto může dítě
t|eskat ob krok koně, či vynechat třetí dobu apod.

Pesiur*lxi xot*nik:
Postura zajišťu1e opornou bázi pro jakýkoIiv pohyb.

V našem přÍpadě to znamená, že pokud není zajištěno

správné postavení tě|a, funkce orofaciá|ní nemůŽe
probíhat zcela koordinovaně, protoŽe je narušen ce|ý

svalový řetězec. Udržování postury je dynamický proces,

ač se vnějšímu pozorovateIi jeví jako statický Íenomén.

PoStUra je zajištěna zejména tonickými svaly' Kromě tohoto
způsobu stabilizace existuje i sektorová stabiIizace, kterou

zajišťujíd]ouhé sva|y působícípřes ceiou páteř. PodIe

australské ško|y jsou nazývány hlubokýrn stabilizačním sys_

ténrem' Tyto svaiy Ize aklivcvat pouze pomocí nestabilnícl'l
plošin" Tuto nestabilní plošinu nabízÍ za určltých podmínek
i pohyb koňského hřbetu v kroku. Je nutné vytvořit takový
sIed impulzů' který aktivuje hIuboké sva|y podé| páteře'

nesmí však aktivovat sva|y fázické. Toho docí|íme správnou

volbou plemena koně, ten]pa a cólky jeho kroku a výběrexr

vliodného typu terénu.

':rlr !.1 l! , t.|
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Význam Iimbického systému při pohybu zformu|oval

ve své teorii arnerický neuroehirurg Karl H. Pribrarn. PodIe

Fribrannovy hoiografické teorie k paměťové Íixaci v mozku

dochází interÍerencí dvou aktivit, a to smys|ovou projekcí

do mozkové kůry a aktivací ]imbického systému. K uk|ádání

informací do paměti na více místech současně dochází

]nterferencí těchto dvou aktivit, podobně jako u ho|o-

gramU. Z toho vyplývá, že poškozením části záznamové
p|ochy informace jako ceiek nezanlká , ztrácqi se jenom její

podrobnosti. Docent FrantišekVéle (2006) navíc dodává,

že vysoká p|asticita CNS, aktivovaná intenzivní stimuIací

z periferle' umožňuje novotvorbu synapsí a pravděpo-

dobně i regeneraci, nebo dokonce neogenezi některých

neuronů' Aktivace pocitového mozku je tedy pro vznlk
paměťové stopy nutná a je jedním z nejvýznamnějších

faktorů Úspěšnostl hlpoterapie či canisterapie oproti jiným

fyzioterapeutickým přístupům. Kontakt s koněm či se psem

v dětech (i dospě|ých) vždy vyvolá mohutné emoce, které

pomohou zafixovat nově naučený pro9ram' Navíc zvířata

pomáhají soustředit 5e pouze na momentá]ní prožitek, žít

přítomným okamžikem.

Samotná řeč nenínikdy dostačující, nutná je komunikace.

Mnohó děti s postižením nemajÍ problém s řečí, ale s komu-

nikací. Zvířecí terapeut můŽe být dobrým prostředníkem

právě pro překonáníkomunikačních překáŽek. PříkLad si

ukážeme na komunikačních schórnatee h v hipoterapii.

'!r a.i, : "rz Lo'l,,ia.l ,.;.-, t: ^-rlr .ritt ! .1,1. --11^;:i ''r..

Na obrázku je znázorněn ideálnízák|adnímode|v hipore-

habiIitaci' Jde o mode, který A Bave]as a H' Leavitt popsall
jako ,,každý s každým". Je to ldeální obraz komunikačního
schématu a 1e i konečným cÍlem ogopedické lntervence.

Každá konkrétní dlagnóza dítěte vede k narušení tohoto

schématu a je.nutné cí eně ji ov]ivňovat právě pomocí

zvířecího terapeuta. Tato schémata sdruŽení C. H. Mirákl,

o'p.S., rozpraCovaIo u vybraných typu diagnóz. Pro přík|ad

si uved'me reedukaci komunikačního schématu u dětí s per-

vazivnínni vývojovými poruchami.

Kcnrunik;čn! schéma Vypracovane C l i"j,'ak] plo auli:rl;'ls

Pervazivní vývojové poruchy

- autismus

komunikace v hiporehabilitaci

U této diagnózy dochází pouze ke komunikaci dítěte s ko-

něm' Autlsmus způsobuje, že děti jsou uzavřeny do sebe

a nejsou schopny soustředit se na více podnětu ze svého

okolí' Podvědorná kcnnunikace s koněm ovšem probíhá

na vysoké úrovni. Komunikace ostatních č enů srup ny

probíhá obvyk|ým způsobem'

Při de|ším provozování hipoteraple dochází ke vznlku

komunlkace mezi rodičem a koněm. řlodič se přes koně

snaží dostat k dítěti. Tím, že začne komunikovat s koněm,

rozvine se násIedně komunikace i s dítětem'

,,|úěj rla palrě;| Že :!:::i se cl;li í:c:lz., i:a zá|'Ia:te j.i'.:ari_,

a pií]ennehc p;r:/...ilkL:, kt::ý r,:c:lt,,.l je ill;; 1 -l1-.; , 
'-l' 31;i "

(3:rta Booaih

jaa la.r.,:,,,- l;.1:,1i.

Z klinických pozorováníje známo, že většina svalů považo-

vaných výhradně za resp rační plní často i funkei postu-

rá!ní. Tyto svaly mění konÍiguraci pohybových segmentů

při dýchání a tím ovlivňují držení těla' Proto přes posturu

můžeme ov|ivnit dech, a naopak'

itl
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V praxi můŽeme po]ohovat dítě na psa a Zadat mU, ať

3,pouší dýchat Spo|ečně Se psem. Kombinovat můžeme
i různé typy cvičení_ dítě s nádechem hladí psa ulnární

. stranou ruky, s výdechern Stranou radikulární, 5 nádechem

hladídítě psa Ve směru od sebe, s výdechem k sobě.

" Během 1ízdy na koni se můŽe dítě nadechnout s krokem

zadní končetiny, vydechnout s kro,kem končet ny přední,

a naopak' Dítě mění rytr,rus dechu na zá|cladě Změny rytmu

kroku koně'

I i, .. ' , : l,r' r r :

Pro vyuŽití tohoto principu vycházíme Z poznatku homun-
kuIa, kdy oblast úst je vedIe oblasti ruky. Přes stitnulacr

:.uky rnůžeme ovlivnit {unkci úst tak, Že vytvoříme obdob-
nou paměťovou stopu v CNS' Během po|ohování na

psovi čr koni |ze pomocí štětce stimulovat kcnečky prstú

od uInární po radlá ní StranU, a to různými typy štětců,

které může dítě rozeznávat Ná's edně poznává, který

prst by stimu ován'

Jako těžší VariantU může dítě hJadit psa či koně Se Zrako-

VoU kontrolou či bez ní, konečky prstů pak poznávat části

zvířete, např. rozeznávat typ srsti, rozeznaÍ hřívu od srstl

.a pod.

i..-'.:---r .,-r --i-i,: ,, ,,''ij}Xtii, 
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Sva|y, které se účastní řeč , lze ov|ivnit i prmárně při

polohování na psovi nebo koni manualntm kontaktem při

tréninku jednotIivých sIabik, h|ásek nebo sIov. Častějšíje
však ovlivnění druhotné, ldy pomocí speciiických &ičerlí
zlepšujenne postevení hrrrdníku a krční póteře, čímŽ dluI'"t-
ně ovl!vňujeme oro{aciální svaly'

V h poterapij využíváme tzv. po!ohu opačnélro seelu' kdy se
dítě opírá o koňskou zád', což v kroku koně zajišťuje rotaci

hrudní páteře s centrací lopatek a s celkovým napřímením
krční páteře'

U canisterapie )zevyuŽi| poIohování na boku pro zIepšení
íunkce Iopatky' pod|ézání psa pro zIepšení rotability hrud_

níku, poIohování na zádech pro aktivaci krčních extenzorŮ
páteře a pod .

: jl''.- . :,1.

V tomto případě |ze mIuvit pouze o druhotném ovlivnění
ve smysIu předpok|adu, že funkce tvoří strukturu. Anomálii
na mandibu]e |ze ve|mi dobře e|iminovat vycvičením funkce
žvýkacích sva|ů apod.

Poznatky, názory a zkušenostÍ Mgr. Kateilny Čapkové

zaznamenala lng' Matlna ]eŽková, která se vénuje

publikačni a překladatelské čtnnosti s

Fyzioterapeutka specializující se na animoterapii.
ZÚčastňuje Se CeIosvětových konferencí v hipore-
habiIitaci (např Atény 2O12), kde je vŽdy jeden

bIok věnován Iogopedii v hiporehabiIitaci'
Pravidelně něko]ikrát ročně přednáší v České
repu blice.

U canisterapie se inspirovaIa řeckou Bobath

|ogopedkou Dore B|oom a českou Íyzioterapeut_

kou Mgr' Bronis|avou Krajíčkovou, jejichž zkuše-

nosti z praxe ap|ikovaia do animoterapeutických
tech n r k.
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