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Úvod 

 Moje bakalářská práce se bude zabývat problematikou rané péče u dětí 

s rozštěpovou vadou obličeje. Hlavním cílem je analyzovat názory rodičů na ranou 

intervenci poskytovanou jejich dětem s rozštěpovou vadou. Dílčími cíli bude analyzovat 

názor na multidisciplinární přístup v péči o dítě s rozštěpovou vadou, na informace 

poskytované rodičům dětí, dostupnost, přínos a kvalitu těchto informací. 

 Teoretická část práce bude rozdělena do dvou částí. První část bude pojednávat 

obecně o rozštěpových vadách, jejich příčinách, rozdělení a narušené komunikační 

schopnosti vyskytující se u osob s orofaciálním rozštěpem, která se nazývá palatolalie. 

Druhá část se bude zabývat ranou intervencí, multidisciplinárním přístupem, terapií 

rozštěpových vad a logopedickou intervencí u dětí s rozštěpovou vadou. 

 Praktická část bude zaměřena na zkušenosti rodičů s ranou intervencí u jejich 

dětí. Tato část bude obsahovat podrobný popis šetření – průběh, časový harmonogram, 

použitý dotazník, výsledky a závěry. 

 Toto téma jsem si zvolila, protože jako zdravotníka mě toto téma zajímá a také 

proto, že jsem se seznámila s matkou dítěte s rozštěpovou vadou. Toto setkání mi 

ukázalo, v jak složité situaci se někdy rodiče takto postižených dětí nacházejí. Jakožto 

zdravotník chápu přínos rané intervence, kterou je třeba zahájit co nejdříve, tak aby bylo 

dosaženo optimálních výsledků. Zajímalo mne, jakým způsobem probíhá raná 

intervence u dětí s rozštěpovou vadou obličeje, jakým způsobem rodiče a zdravotníci 

komunikují a jak jsou rodiče s péčí poskytovanou jejich dětem spokojeni. Myslím si, že 

rodiče by měli být platnými a plnohodnotnými členy rozštěpového týmu, který pečuje o 

jejich dítě. 
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1 Orofaciální rozštěpy 

1.1 Příčiny vzniku orofaciálních rozštěpů 

 Rozštěpy jsou vrozená tělesná postižení, jejichž příčinou jsou poruchy vývoje 

plodu v prvních týdnech těhotenství. Rozštěpy se mohou týkat různých částí těla např. 

lebky, rtů, čelisti patra nebo páteře. Nejčastější jsou rozštěpy rtů, čelisti a patra 

(Renotiérová, M., Ludíková, L. 2003). 

 Mezi orofaciální rozštěpy patří rozštěpy dutiny ústní, tváří a obličeje. Jedná se 

o těžké kongenitální vady vznikající porušením vývoje střední třetiny obličeje, orgánové 

anomálie postihující pevné útvary, které oddělují dutinu ústní od dutiny nosní a orgány 

patrohlatnového uzávěru (Klenková, J. 2006).  

 Název „rozštěp“ nevystihuje správně mechanismus vzniku rozštěpové vady. 

Nejedná se totiž o rozštěpení, ale naopak nespojení příslušných anatomických struktur 

při vývoji obličejových částí v místech, kde jsou za normálních okolností v konečné 

podobě rtem, čelistí a patrem. Obličejové rozštěpy jsou často provázeny nápadnými 

změnami kostěných i měkkých částí obličeje a tak značně ovlivňují jeho výraz. 

Rozštěpovou vadu mohou způsobit i některé chromozomální aberace a rozštěp patra je 

pak součástí některého syndromu (Škodová, E., Jedlička, I. 2007). 

 Primární a sekundární rozštěpy vznikají v různém časovém období z různých 

základů. Primární patro vzniká ve 4. – 6. embryonálním týdnu z prolabia, premaxily 

a z přední spodiny nosu i s chrupavčitým nosním septem. Sekundární patro vzniká 

v 8. – 10. týdnu srůstem tvrdého a měkkého patra. Mezi primárním a sekundárním 

patrem je foramen incisivum. Je-li tento proces narušen, vznikají různé typy 

rozštěpových vad (Lejska, V. 1995). 

 Rozštěp rtu a patra patří k nejzávažnějším vadám postihujícím oblast hlavy. 

Jsou to nejčastěji se vyskytující kongenitální malformace. Obličejové rozštěpy vznikají 

působením faktorů vnějšího a vnitřního prostředí. Genetické pozadí představuje určitou 

predispozici, ale samo o sobě vyvolat rozštěp nestačí. Spolupůsobením škodlivých 

faktorů dochází ke vzniku vady (Měšťák, J. 2005). 

 Příčiny vzniku rozštěpů dosud nejsou úplně známy. Dělíme je na endogenní 

a exogenní. K endogenním řadíme dědičnost, k exogenním teratogenní vlivy – 

prenatální infekce, značný význam má skupina infekcí označovaná jako TORCH 

(toxoplazmóza, zarděnky, cytomegalovirus, herpetické infekce), chřipka, 
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hypervitaminózy skupiny A a D, gestóza, chemické a toxické látky, některá antibiotika 

(tetracykliny, erytromycin), rentgenové záření a také vyšší věk matky. Za kritické 

období je považován 26. – 30. den vývoje plodu, konec kritického období je mezi 52. – 

56. dnem těhotenství (Klenková, J. 2006). 

 Mortalita u plodů s rozštěpem je vyšší než 90%, rozštěpové vady jsou často 

eliminovány smrtí embrya (Vohradník, M. 2001). 

 Podle J. Balašové (2003) se vliv dědičnosti uplatňuje asi ve 20 % případů. 

Výskyt rozštěpových vad v rodinách je nepravidelný a přeskakuje jednu i více generací. 

Rozštěpy primárního a sekundárního patra se odlišují způsobem dědičnosti, to znamená, 

že v rodech, kde se vyskytoval rozštěp primárního patra je vzácný výskyt rozštěpu 

sekundárního patra a naopak. U rozštěpu rtu a patra je riziko dědičnosti 40 % 

a u izolovaného rozštěpu je to 19 %. 

 Vlivy podílející se na vzniku rozštěpových vad tedy můžeme rozdělit na vnitřní 

(endogenní) a vnější (exogenní). Vnitřním vlivem je dědičnost. V minulosti se vliv 

dědičnosti na vznik rozštěpové vady přeceňoval. Dědičná predispozice se na potomstvu 

nemusí projevit, může být u nositele utajená. Vnější vlivy rozdělujeme dále na infekce, 

fyzikální faktory, chemické faktory a mateřské vlivy. Infekce v těhotenství matky, které 

se podílejí na vzniku rozštěpové vady, mohou být bakteriální, virové, nebo parazitární 

(např. toxoplazmóza, rubeola, cytomegalovirové infekce, herpetické infekce, chřipka, 

syfilis). Mezi fyzikální faktory, které se podílejí na vzniku vady, zařazujeme 

radioaktivní a rentgenové záření, mechanické poškození plodu, snížené množství 

plodové vody. Jako vlivy chemické označujeme působení toxinů, např. drogy, alkohol, 

nikotin, léky (kortikoidy, antibiotika, antihistaminika, analgetika, antipyretika…), ale 

také hypo či hypervitaminózy (hypovitaminóza vit. B, hypervitaminóza vit. A). 

Poslední skupinou jsou vlivy mateřské, kam zařazujeme metabolické poruchy, 

nepřiměřenou výživu, diabetes mellitus, věk nad 38 let nebo psychická traumata matky 

(Škodová, E., Jedlička, I. 2007; Vitásková, K., Peutelschmiedová, A. 2005). 

 Z uvedených skutečností je patrné, že u rozštěpových vad není pouze jeden 

příčinný faktor jejich vzniku. Zda dojde ke vzniku vady, závisí na mnoha faktorech. 

Záleží na genetické výbavě plodu a také na jeho citlivosti vůči teratogenním vlivům, 

také nepřímo závisí na genetické výbavě matky – toxicko-genetické dispozice plodu 

(Vohradník, M. 2001). 
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1.2 Rozdělení rozštěpových vad 

 Dělení rozštěpů je různé a liší se podle jednotlivých autorů. Z důvodů dobré 

spolupráce v interdisciplinárním týmu bylo nutné zavést jednotnou terminologii 

a rozdělení. S pokusy o jednotnou klasifikaci rozštěpů se stkáváme již v minulosti např. 

Richie a Davis rozdělili rozštěpy na nealveolární, alveolární a postalveolární. V. Veau 

(1931) je rozdělil na rozštěp měkkého patra, tvrdého a měkkého patra, kompletní 

jednostranný rozštěp rtu, alveolárního výběžku, tvrdého a měkkého patra a kompletní 

oboustranný rozštěp rtu, alveolárního výběžku, tvrdého a měkkého patra. Podle 

Burianova dělení rozlišujeme dvě hlavní skupiny – rozštěpy typické a atypické. Typické 

rozštěpy dále dělíme na dvě skupiny – rozštěp rtu samostatně, nebo v jakémkoliv 

seskupení s ostatními částmi a druhá skupina rozštěp patra, submukózní rozštěp patra, 

nebo vrozené zkrácení patra. V současnosti je užívaná Karnahan – Starkova 

klasifikace rozštěpů primárního a sekundárního patra. Její podstatou je embryonální 

odlišnost vzniku primárního a sekundárního patra. Tato klasifikace považuje za dělící 

bod mezi tvrdým a měkkým patrem foramen incisivum, jak vidíme na obrázku č. 1 

(Kerekrétiová, A. 2000). 

 

Obrázek 1: Foramen incisivum - f.i. (Burian, F. 1954) 

 Zvláštním typem rozštěpu je rozštěp submukózní, při kterém jsou rozestouplé 

svaly měkkého patra, které jsou kryty sliznicí. U tohoto rozštěpu je přítomen i rozštěp 
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uvuly.  Samostatný rozštěp uvuly se vyskytuje u více než 1 % populace a je 

bezvýznamný z hlediska řečové funkce (Měšťák, J. 2005). 

 Podle  Kernahan  - Starkovy klasifikace rozštěpů rozlišujeme 4 skupiny: I. 

skupina – rozštěp primárního patra, II. skupina – rozštěp sekundárního patra, III. 

skupina – rozštěp primárního a sekundárního patra, IV. skupina – vzácné a 

atypické rozštěpy obličeje. Další dělení je na jednostranný, oboustranný, úplný a 

neúplný, jak vidíme na obrázku č. 2 (Kerekrétiová, A. 2000). 

 

 

Obrázek 2: Kernahan-Starkova klasifikace rozštěpu rtu a patra: Rozštěp primárního patra 1. neúplný, 

2. jednostranný, 3. oboustranný; Rozštěp sekundárního patra 4. neúplný, 5. úplný; Rozštěp primárního a 

sekundárního patra 6. jednostranný neúplný, 7. jednostranný úplný, 8. oboustranný (Kerekrétiová, A. 

2000) 

 

 Podle mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních 

problémů (MKN-10) z 1. 1. 2009 rozlišujeme rozštěp patra (Q35) – patří sem fisura 

patra, palatoschisis (rozštěp tvrdého patra, rozštěp měkkého patra, rozštěp tvrdého patra 

s rozštěpem měkkého patra, rozštěp čípku, rozštěp patra s NS), rozštěp rtu (Q36) – 

patří sem cheiloschisis, vrozené rozštěpení rtu, zaječí pysk, labium leporinum 
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(oboustranný rozštěp rtu, středový rozštěp rtu, jednostranný rozštěp rtu) a rozštěp patra 

s rozštěpem rtu (Q37) - patří sem rozštěp tvrdého patra s oboustranným rozštěpem rtu, 

rozštěp tvrdého patra s jednostranným rozštěpem rtu, rozštěp měkkého patra 

s oboustranným rozštěpem rtu, rozštěp měkkého patra s jednostranným rozštěpem rtu, 

rozštěp tvrdého a měkkého patra s oboustranným rozštěpem rtu, rozštěp tvrdého 

a měkkého patra s jednostranným rozštěpem rtu, neurčený rozštěp patra s oboustranným 

rozštěpem rtu, neurčený rozštěp patra s jednostranným rozštěpem rtu (www.mzcr.cz).  

 

 Škodová, E. a Jedlička, I. (2007) uvádějí četnost klasických rozštěpů v České 

republice asi 1:530 všech živě narozených dětí. Celkový rozštěp se vyskytuje častěji 

u chlapců, izolovaný rozštěp naopak u dívek. Levostranné rozštěpy převažují asi 

dvojnásobně nad pravostrannými. Ve světovém měřítku je výskyt u nás zhruba 

v průměru. Nižší výskyt je u černochů, vyšší u Japonců, Indů a obyvatel 

skandinávských zemí. 

 V roce 2009 se vyskytl rozštěp patra u 96 narozených dětí (8,11/10 000 živě 

narozených dětí), rozštěp rtu u 52 dětí (4,39/10 000) a rozštěp rtu a patra v 82 

případech (6,93/10 000). U všech tří skupin rozštěpů převažuje výskyt u chlapců. 

 

Graf 1: Vývoj počtu vrozených rozštěpových vad v letech 1994 – 2009 (www.uzis.cz) 
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V posledních letech došlo k mírnému nárůstu počtu dětí s orofaciálními rozštěpy. Vývoj 

počtu orofaciálních rozštěpů v letech 1994 – 2009 vidíme v grafu 1 (www.uzis.cz).  

 

1.3 Palatolalie 

 J. Klenková (2006) označuje palatolalii jako narušenou komunikační 

schopnost příčinou které jsou orofaciální rozštěpy. Podle V. Lechty (2006) je 

komunikační schopnost narušená, působí-li jedna nebo více jazykových rovin rušivě 

vzhledem ke komunikačnímu záměru. Definice palatolalie jako narušené komunikační 

schopnosti zahrnuje jazykové i nejazykové prostředky komunikace (Kerkrétiová, A. 

1997 in Škodová, E., Jedlička, I. 2003). Za hlavní symptomy palatolalie považujeme 

poruchu artikulace, renonance a srozumitelnosti řeči, mohou ji doprovázet i poruchy 

hlasu, narušený vývoj řeči, nebo narušené koverbální chování (Bytešníková, I. 2012). 

Vývoj řeči u dětí s orofaciálním rozštěpem probíhá stejně jako u dětí intaktních, může 

ale být opožděný, až narušený (Opatřilová, D., Nováková, D. 2012). Opožděný vývoj 

řeči je uváděn u téměř poloviny dětí s palatolalií, jeho příčinou však mohou být 

například porucha sluchu, případně porucha intelektu (Vitásková, K., 

Peutelschmiedová, A. 2005). 

 Při palatolalii dochází k narušení všech jazykových rovin. Je narušena zejména 

rovina foneticko-fonologická, protože dochází k poruše nosní rezonance a artikulace. 

V případě opožděného vývoje řeči je narušena také rovina morfologicko-syntaktická 

a lexikálně-sémantická. Narušení pragmatické roviny se projevuje ve verbální 

i neverbální komunikaci narušeným koverbálním chováním. Hlavní příčinou palatolálie 

jsou orofaciální rozštěpy a velofaryngeální insuficience, která vznikla po operacích 

rozštěpových vad. Ve starších publikacích našich i zahraničních autorů se setkáváme 

s termínem „typická palatolalická řeč“ (Typical Cleft Palate Speech). V současné době 

to už však neplatí. V mnoha případech se po palatoplastice řeč vyvíjí naprosto správně 

a bez jakýchkoliv příznaků palatolalie (Kerekrétiová, A. 2008).  

 Jak uvádí M. Dušková (2007) je palatolalie porucha artikulace způsobevá 

velofaryngeální insuficiencí. Vlivem anatomických změn při orofaciálních rozštěpech 

(patrohltanový uzávěr není dostatečný) je změněn poměr mezi oralitou a nazalitou a tím 

vzniká typický zvuk hlasu, který označujeme jako otevřená huhňavost (rhinolalia 

aperta). Nazalita je zvýšena a zároveň je snížen výdechový proud, to má dopad na 
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celkový zvuk řeči i na artikulaci většiny hlásek. Při palatolalii je změněn nejen zvukový 

dojem, ale hlas je doprovázen i průvodními šelesty, které vznikají odlišným 

anatomickým uspořádáním dutiny ústní a dutiny nosní (Kutálková, D., Palodová, D. 

2007). 

 Palatolalie spočívá v neschopnosti tvořit správně souhlásky a je zároveň 

změněna rezonance u samohlásek. Nejtěžší formou palatolalie je tzv. „samohlásková 

řeč“, která je způsobena neschopností tvořit souhlásky. Až v 90% případů je 

velofarynfeální insuficience provázena postižením sluchu, které by mohlo být příčinou 

opožděného vývoje řeči samo o sobě. Komunikace u pacientů po operaci rozštěpové 

vady je často ovlivněna také nedokonalou mimikou, na které se podílí zjizvení rtu, 

deformity nosu, hypomimie či kompenzační souhyby mimického svalstva. 

K optimálnímu vývoji komunikačních schopností je třeba i dobrá sociální stimulace 

(Dušková, M. 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shrnutí 

 

Orofaciální rozštěpy jsou těžké vrozené vývojové vady vzniklé nespojením příslušných 

anatomických struktur při vývoji obličejových částí plodu ve 4. – 10. embryonálním 

týdnu. Ke vzniku orofaciálního rozštěpu dochází spolupůsobením endogenních 

i exogenních vlivů. Četnost rozštěpů v České republice je 1:530 všech živě narozených 

dětí. Narušená komunikační schopnost, která vzniká v důsledku orofaciálního rozštěpu, 

se nazývá palatolalie. Při palatolalii je vlivem velofaryngeální insuficience změněn 

poměr mezi oralitou a nazalitou a vzniká tak otevřená huhňavost.  
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2 Dítě s rozštěpovou vadou 

2.1 Raná intervence a multidisciplinární přístup 

 Ranou intervencí rozumíme soustavu služeb a programů poskytovaných 

ohroženým a postiženým dětem a jejich rodinám. Cílem rané péče je předcházet 

postižení, eliminovat nebo zmírnit důsledky tohoto postižení a poskytnout všechny 

předpoklady sociální integrace (Klenková, J. 2000). 

 V minulosti pracovaly jednotlivé obory samostatně a komunikovaly jen 

prostřednictvím písemných zpráv. Nedostatek vědomostí o úloze ostatních odborníků 

byl velkou překážkou v účinné péči o dítě s rozštěpem. Týmová spolupráce je 

považována za optimální a nejefektivnější model poskytované péče. Proces léčby je 

dlouhodobý – začíná narozením a trvá až do dospělosti. Vyžaduje intervenci mnoha 

specializovaných odborníků. Aktivním a rovnocenným týmu je ve stejné míře i rodina 

dítěte. Nejlepších konečných výsledků lze dosáhnout jen prostřednictvím týmového 

přístupu. Bez vzájemné interakce odborníků a rodiny by nebylo možno dosáhnout 

konečného cíle (Lechta, V. 2005). 

 Úkolem týmové spolupráce je poskytnutí komplexní péče jedinci s rozštěpovou 

vadou obličeje včas, v potřebném rozsahu a na patřičné odborné úrovni. Tým 

zabezpečuje diagnostickou, léčebnou, preventivní a poradenskou činnost. Mezi členy 

týmu zařazujeme například pediatra, plastického chirurga, ORL, psychologa, foniatra, 

logopeda a další. Počet stálých členů týmu může někdy představovat 10 – 12 odborníků. 

Významnou úlohu v týmu mají i rodiče dítěte, kteří také přebírají spoluzodpovědnost za 

výsledky a úspěch komplexní léčby. Předností týmové spolupráce je koordinovaná 

činnost jednotlivých odborníků a jejich cílem je sociální adaptace osoby s orofaciálním 

rozštěpem. Dobrá komunikace a vzájemná informovanost jsou zárukou dosažení 

společných úspěchů (Kerekrétiová, A. 2000). 

 O multidisciplinárním přístupu hovoříme, když se pacientovi (klientovi) 

věnují minimálně dva, ale obvykle tři a více odborníků. U tradičního 

multidisciplinárního modelu každý člen týmu pracuje na svém pracovišti a komunikace, 

koordinace a kooperace mezi jednotlivými odborníky je výrazně omezená. 

Interdisciplinární týmový přístup je podobný tradičnímu, ale jednotliví odborníci se 

pravidelně setkávají při plánování jednotlivýchvyšetření, informují se vzájemně 

o výsledcích, společně připravují diagnostické závěry. Interdisciplinární tým se může 
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změnit na transdisciplinární tým, pokud jeho členové pracují na jednom místě. Členy 

týmu mohou být audiolog, dětský stomatolog, foniatr, genetik, klinický logoped, 

neurochirurg, oftalmolog, orální chirurg, ortodox, ORL, pediatr, plastický chirurg, 

protetik, psycholog, sociální pracovník, textolog, týmový koordinátor (facilitátor), 

zdravotní sestra a v případě potřeby i další. Ideální spolupráce v rámci 

transdisciplinárního týmu zanmená v konečném důsledku poskytnutí nejefektivnější 

léčby a následné péče o dítě. (Kerekrétiová, A. 2008) V České republice pracují 

v současné době dvě centra pro léčbu rozštěpových vad a to v Praze a v Brně. 

V těchto centrech je léčba komplexní a zároveň dostupná v rámci jednoho 

zdravotnického zařízení. V centrech vždy pracuje tým odborníků, jehož práci 

koordinuje vedoucí týmu. Schéma multidisciplinární péče vidíme na obrázku 

(Dušková, M. 2007). 

 

 

Obrázek 3: Schéma multidisciplinární péče (Dušková, M., 2007) 
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2.2 Terapie rozštěpových vad  

 Již v roce 1954 Prof. Mudr. F. Burian uklidňuje matky a snaží se jim vysvětlit, 

že jejich děti, přestože trpí rozštěpovou vadou obličeje, jsou plnohodnotnými členy 

společnosti a uklidňuje je, že lékařská věda je schopna tyto chyby přírody zahladit. 

Uklidňuje rodiče, že vada jejich dítěte není hanbou, ani kletbou, ale pouze náhodnou 

chybou přírody, se kterou si moderní medicína dokáže poradit. 

 Prof. MUDr. František Burian (1881 – 1965) se stal zakladatelem 

a průkopníkem plastické chirurgie, který se věnoval ve svojí práci operační metodice 

poranění a vrozených vývojových vad obličeje, zejména rozštěpů (Dušková, M. 2007). 

Jak uvádí F. Burian (1954) má chirurgie rozštěpů rtu úctyhodné dějiny, nejstarší záznam 

je z Augustovy doby
1
. O operacích patra není ze staré doby nic známo. Defekt patra byl 

uzavírán různými obrutátory zhotovenými z kůže, nebo dřeva. První zmínka 

o chirurgickém zákroku na měkkém patře pochází z roku 1789. Ve dvacátém roce 19. 

století byla provedena první operace tvrdého patra. Začátkem 20. století se operace 

rozštěpů prováděly hned po narození. Dr. Burian začal operovat hned po narození pouze 

ret a operaci patra začal provádět později, k jednotlivým pacientům přistupoval 

individuálně. Dušková, M. (2007) uvádí, že v současnosti se rekonstrukce rozštěpu rtu 

provádí v prvních měsících života dítěte a rekonstrukce rozštěpu patra okolo prvního 

roku dítěte s přihlédnutím k jeho zdravotnímu stavu. 

 Chirurgická léčba rozštěpových vad spočívá v sešití kůže, sliznice a svaloviny 

rozštěpeného rtu a uzavření měkkého a tvrdého patra proti nosní dutině. Při primární 

operaci rozštěpeného rtu se zároveň rekonstruuje nosní spodina a uzavírá se případný 

rozštěp čelisti. Ret by měl být operován do 6. měsíce věku dítěte, někteří chirurgové 

uskutečňují primární suturu již v době několika dnů po narození. Doba operace vychází 

z tradice daného pracoviště. Podobně jako u rozštěpu rtu, i u rozštěpu patra se liší 

názory na postupy a dobu operace. Některá pracoviště uzavírají měkké patro již ve věku 

3 – 7 měsíců a tvrdé patro až v 8 – 9 letech, jiná pracoviště uzavírají měkké i tvrdé patro 

ve 2 – 4 letech dítěte, případně i dříve. Kromě primárních operací rtu a patra pokračuje 

chirurgická léčba často až do dospělosti (Měšťák, J. 2005).  

 V současné době je operační péče načasována tak, že v 1. týdnu nebo 3. měsíci 

je provedena první operace a to operace rtu a nosu. Podle odborníků zastávajících 

                                                             
1
 Octavius Augustus byl první římský císař, vládl od r. 27 před Kristem 
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neonatální názor je doporučována operace rtu již v 1. týdnu života dítěte. Druhý 

názorový proud – klasický – doporučuje provést tuto operaci ve 3 měsících života. 

Operace v 1. týdnu i ve 3. měsíci jsou prováděny stejnou technikou. Následuje operace 

patra ve věku 6 – 15 měsíců (podle pracoviště). Po úplném prořezání stálých řezáků ve 

věku 9 – 12 let následuje operace čelisti, tato operace se provádí nejdříve v 8 letech, 

aby nebyl omezen růst zubního oblouku. Dále následují korektivní a estetické operace 

nosu a obličeje. Většina primárních operací je dokončena do 18. měsíce věku dítěte. 

O přesném načasování jednotlivých operací vždy rozhoduje lékař – plastický chirurg 

(zanovymusmevem.cz; www.rozstep.cz; stastny-usmev.cz)  

 Cílem primární operace patra je jeho uzavření a vytvoření velofaryngeálního 

mechanizmu schopného oddělit dutinu ústní od dutiny nosní a tím umožnit dítěti sání, 

polykání a příjímání potravy. Jednoduché rozštěpy rtu se operují už ve 3. – 4. měsíci. 

Operace patra se provádí nejčastěji v prvních dvou letech dítěte. V poslední době se do 

popředí dostávají včasné palatoplastiky – uzavření patra do 1. roku věku dítěte. Vedly je 

k tomu lepší řečové výsledky pacientů (Kerekrétiová, A. 2000). 

 Logopedická terapie je také součástí transdisciplinární intervence. Je úzce 

spjata s plastickou chirurgií, stomatologií, ortodoncií, pediatrií, ORL, foniatrií a 

audiologií. Výsledky logopedické terapie z velké míry závisí na co nejranější 

transdisciplinární intervenci, na její včasnosti a pravidelnosti (Vitásková, K., 

Peutelschmiedová, A. 2005).   

 „Hlavním cílem léčby rozštěpů patra je dosažení normální řeči, která se 

neodlišuje od řeči jiných dětí stejného věku“ (Krerekrétiová, A. 2008, s. 153). 

 

2.3 Logopedická péče  

 „Logopedická péče je součástí komplexní péče o palatolaliky, která zahrnuje 

chirurgickou, čelistně-ortopedickou, pediatrickou a foniatrickou léčbu“ (Lechta, V. 

1990, s. 143). V. Lechta (1990) definuje logopedickou péči jako specifickou aktivitu, 

jejímž cílem je odstranit, překonat nebo aspoň zredukovat narušenou komunikační 

schopnost. Dříve byla rozdělována péče na předoperační a pooperační, ale v současnosti 

mluvíme hlavně o pooperační logopedické péči, protože rozštěp patra je uzavřen 

palatoplastikou již kolem druhého roku věku dítěte. Při uzavření patra ještě před 

začátkem vývoje řeči, tj. do prvního roku věku dítěte jsou dosahovány nejlepší řečové 
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výsledky. Jak uvádí A. Kerekrétiová (1997) je trend včasných palatoplastik velmi 

výhodný, protože dítě s orofaciálním rozštěpem má vytvořeny anatomicko-funkční 

podmínky zabezpečující správný vývoj řeči někdy už i v době předřečových stádií. 

V případě operace dítěte v raném věku má logopedická péče většinou jen poradenský 

charakter, logoped pak pracuje více s rodiči operovaného dítěte (Dušková, M. 2007). 

 K. Horňáková (2007, in Kerekrétivá, A. 2008) definuje ranou logopedickou 

intervenci jako specifickou činnost uskutečňovanou logopedem, která je zaměřena na 

rodinu s dítětem se speciálními potřebami a jejím cílem je předcházení narušené 

komunikační schopnosti. Tato činnost se uskutečňuje co nejdříve v přirozeném prostředí 

dítěte. „Logopedická intervence komunikačních problémů u dětí s rozštěpem patra 

často začíná v ranném dětství a končí mnohdy až v dospělosti“ (Krekrétiová, A. 2008, s. 

151). 

 V prvních měsících i prvních letech dítěte má péče o řeč charakter poradenský. 

Je zaměřená na usměrňování a stimulaci správného vývoje řeči, ale také některých 

činností, které jsou předpokladem pro správný vývoj řeči v  předřečovém období.  

Poradenská činnost spočívá v poskytování rad rodičům, vzhledem k probíhajícímu 

vývoji řeči (Kerekrétiová, A. 1982 in Kerekrétiová, A. 2000). 

 Ranná logopedická péče má za cíl zajistit správný vývoj řeči dítěte. Klinický 

logoped rodiče informuje o funkcích, které byly u jejich dítěte poškozeny, upozorňuje 

na problémy, které mohou v průběhu vývoje řeči nastat a naučí je jak těmto problémům 

předcházet. Logoped naučí rodiče základní cviky pro rozvoj motoriky mluvidel 

(Dušková, M. 2007). 

 První návštěva logopeda a základní vyšetření by mělo proběhnout před 

rekonstrukcí patra. Poprvé by měla proběhnout návštěva logopeda asi ve 12. měsících 

dítěte. V tomto období probíhá řečová terapie formou hry (zanovymusmevem.cz). 

 Ve věku asi 3 let, kdy je dítě schopné s logopedem cíleně spolupracovat, se 

zahajuje přímá logopedická péče. U některých dětí je možné zahájit přímou korekci 

palatolalie dříve, u jiných naopak později. Je třeba individuální přístup a spolupráce 

s rodiči dítěte. V logopedické péči je třeba zohledňovat věk, protože je často prováděna 

dlouhodobě (od předškolního věku až do dospělosti). Kromě individuální logopedické 

péče se provádí i skupinová terapie, nejvhodnější je kombinace obou přístupů 

(Kerekrétiová, A. 2000). 
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 V dřívější době se užívalo dělené logopedické péče na předoperační 

a pooperační, od kterého se v současnosti upouští, protože většina dětí je operována již 

v raném věku (Vitásková, K., Peutelschmiedová, A. 2005). O předoperační péči 

hovoříme v případě, že je dítě operováno až po třetím roce věku. Pak je úkolem 

klinického logopeda navozovat správnou výslovnost jednotlivých hlásek na 

odpovídajících artikulačních místech, tak aby nevznikaly náhradní mechanizmy 

výslovnosti. Důležitá je správná výslovnost samohlásek s adekvátní velikostí čelistního 

úhlu. U malých dětí jsou cvičení prováděna formou hry. Cílem pooperační péče je 

vybudování společensky přijatelné a srozumitelné mluvené řeči. S pooperační péčí je 

nutné začít do 6 týdnů po operaci patra. Pooperační péče závisí na intelektu dítěte 

i matky, na stavu sluchu a osobnosti dítěte, ale také na vůli, vytrvalosti a ochotě dítěte 

i rodičů ke spolupráci (Dušková, M. 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shrnutí 

 

Narození dítěte s rozštěpovou vadou je pro rodinu velkou zátěží. Cílem rané intervence 

je předcházet postižení, a pokud narození postiženého dítěte dojde, pomáhat postiženým 

dětem i jejich rodinám. V dnešní době je pomoc v rukou týmu odborníků, kteří 

spolupracují na vysoké odborné úrovni. Platným členem multidisciplinárního týmu je 

i rodina dítěte, která má významný úkol v péči o dítě s rozštěpovou vadou.  Logopedická 

péče je poskytována již v předřečovém období a pokračuje v podstatě až do dospělosti. 

V dnešní době se již příliš neužívá termín předoperační a pooperační logopedická péče, 

jelikož většina dětí je operována již v prvních měsících života. Úspěch logopedické péče 

je závislý také na sluchu dítěte, jeho intelektu a spolupráci s rodinou. 



19 

 

3 Zkušenosti s ranou intervencí u dětí s orofaciálním 

rozštěpem 

 

3.1 Cíle, metody výzkumu a charakteristika zkoumaného vzorku 

Cíle výzkumného projektu  

 Výzkumný projekt se zabývá analýzou názoru rodičů na péči poskytovanou 

jejich dětem s rozštěpovou vadou a na jejich informovanost v souvislosti s postižením 

jejich dětí. Zkoumaným souborem byli rodiče dětí s orofaciálním rozštěpem.

 Hlavním cílem bakalářské práce bylo analyzovat názory rodičů na ranou 

intervenci poskytovanou jejich dětem s rozštěpovou vadou. 

 Dílčími cíli byla:   

 analýza názorů na multidisciplinární přístup 

 analýza názorů na poskytování informací 

 analýza názorů na dostupnost péče 

 analýza názorů na přínos dostupných informací 

 analýza názorů na kvalitu poskytované péče 

 

Metodologie výzkumného projektu 

 Jednalo se o výzkumný projekt kvantitativního charakteru. Výzkumné šetření 

bylo zaměřeno na analýzu názoru rodičů dětí s orofaciálním rozštěpem. Technikou 

sběru dat pro toto šetření byl názorový dotazník. Dotazník, který byl vytvořen autorkou 

pro účely této bakalářské práce, je uveden v příloze. Dotazníkové šetření probíhalo 

v období 10/2012 – 12/2012. Ke sběru dat sloužil názorový dotazník, který obsahoval 

42 otázek.  Dotazník byl vytvořen nejprve v textové verzi a následně převeden do 

elektronické podoby. V elektronické verzi byl respondentům k dispozici na 

internetových stránkách http://www.oursurvey.biz/. Odkaz na tento dotazník byl 

rozeslán rodičům dětí s orofaciálním rozštěpem prostřednictvím občanských sdružení 

Šťastný úsměv a Za novým úsměvem a byl také umístěn na facebookových stránkách 

těchto sdružení. Dotazník obsahoval uzavřené, polouzavřené i otevřené otázky. Největší 

část otázek byla uzavřených (31), dále bylo 7 otázek otevřených a  4 polouzavřené 

otázky. Většina položek dotazníku umožňovala výběr pouze jedné odpovědi. V případě, 
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kdy bylo možno volit více variant, je tato skutečnost uvedena v komentáři. Na některé 

otázky odpovídali pouze respondenti, kterých se tato otázka týkala, u takových otázek je 

uvedeno, kolik respondentů danou otázku zodpovědělo. 

 

 Vzhledem k cílům projektu byly stanoveny tyto výzkumné otázky:  

1) Pokládají rodiče informace poskytnuté pediatrem za dostačující? 

2) Pokládají rodiče informace poskytované jednotlivými odborníky za přínosné? 

3) Ve kterém období života dítěte je péče o dítě s rozštěpovou vadou pro rodiče nejvíce 

finančně zatěžující? 

4) Jak jsou dostupná rozštěpová centra? 

 

Charakteristika zkoumaného vzorku 

 Výzkumu se zúčastnilo 61 respondentů. Jednalo se o rodiny, které jsou členy 

občanských sdružení Za novým úsměvem a Šťastný úsměv, případně navštěvují 

facebookové stránky těchto sdružení a mají dítě s orofaciálním rozštěpem. Z těchto 61 

respondentů, bylo 56 (91,80 %) matek, ve 3 (4,92 %) případech vyplnil dotazník otec, 

v jednom případě (1,64 %) sestra dítěte a v jednom (1,64 %) samo postižené „dítě“ 

(34 let), jak je uvedeno v grafu č. 2. Ve 34 (55,74 %) případech se jednalo o klienty 

rozštěpového centra v Brně, ve 26 (42,62 %) případech byli respondenti klienty 

pražského rozštěpového centra a v jednom (1,64 %) případě se jednalo o klienta obou 

rozštěpových center, jak vidíme v grafu č. 9. Největší část respondentů (36,07 %) žije 

v malých obcích, v obcích mezi 5 – 10 000 obyvateli žije 11 (18,03 %) respondentů, 

mezi 10 – 50 000 obyvateli žije 15 (24,59 %) rodin, ve městech mezi 50 – 500 000 

obyvateli žije 6 (9,84 %) respondentů a ve  velkých městech nad 500 000 obyvatel žije 

7 respondentů (viz. graf č. 8). 

  

3.2 Analýza dotazníkového šetření 

 V rámci výzkumného šetření byl dotazník na stránkách 

http://www.oursurvey.biz/ vyplněn 61 respondenty. Výsledky výzkumného šetření jsou 

zpracovány do přehledných grafů. Každá položka dotazníku je také komentována 

v textu. 
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Položka dotazníku 1: Vztah respondenta k dítěti 

 

Graf 2: Vztah respondenta k dítěti 

 Z 61 respondentů, kteří vyplnili dotazník, bylo 56 (91,80 %) matek, ve 

3 (4,92 %) případech vyplil dotazník otec, v jednom případě (1,64 %) sestra dítěte 

a v jednom (1,64 %) samo postižené „dítě“ (34 let). 

 

Položka dotazníku 2:  Aktuální věk dítěte 

 

Graf 3: Aktuální věk dítěte 

 Nejmladší z dětí ještě nedovršily první rok života – 8 dětí. Nejvíce dětí bylo ve 

věkové skupině od roku do dvou let – 12 dětí. Nejstarší dítě bylo ve věku 38 let.  
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Položka dotazníku 3: Věk matky v době narození dítěte. 

 

Graf 4: Věk matky v době narození dítěte 

 Rozložení věku matek v době narození dítěte je uveden v grafu č. 3. Věk matek 

v době narození dítěte se pohyboval od 21 do 38 let. Nejvíce matek mělo dítě ve věku 

27 let (8). Průměrný věk matek byl 30,05 let.  

 

Položka dotazníku 4: Rozštěpová vada obličeje v rodinné anamnéze 

 

Graf 5: Rozštěpová vada v rodinné anamnéze 

 50 z 61 (82 %) respondentů odpovědělo, že se u nich v rodinné anamnéze 

nevyskytuje rozštěpová vada obličeje. Rozštěpová vada obličeje v anamnéze se vyskytla 

u 8 respondentů (13 %) a 3 respondenti (5 %) neví, zda se v jejich rodině tato vada 

vyskytla.  
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Položka dotazníku 5: Povědomost rodičů o vadě před porodem 

 

Graf 6: Povědomí o postižení dítěte před narozením 

 

 Z odpovědí respondentů vyplývá, že přibližně polovina rodičů o postižení dítěte 

věděla. Ve 33 (54,10 %) případech rodiče věděli, že se jim narodí dítě s orofaciálním 

rozštěpem a ve 28 (45,90 %) případech se dozvěděli o postižení dítěte až po narození.  

 

Položka dotazníku 6: Typ rozštěpu 

 

Graf 7: Typ rozštěpu 

 U většiny dětí se vyskytl rozštěp rtu a patra. Z 61 respondentů má dítě 

s rozštěpem rtu a patra 38 (62,30 %). Na druhém místě je rozštěp patra v 11 (18,03 %) 

případech a rozštěp rtu v 10 (16,39 %) případech. Atypické rozštěpy se ve výzkumném 

vzorku vyskytly ve dvou (3,28 %) případech.  
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Položka dotazníku 7: Místo bydliště 

 

Graf 8: Místo bydliště 

 Z výše uvedeného grafu je patrné, že největší část respondentů (36,07 %) žije 

v malých obcích. V obcích mezi 5 – 10 000 obyvateli žije 11 (18,03 %) respondentů, 

mezi 10 – 50 000 obyvateli žije 15 (24,59 %) rodin, ve městech mezi 50 – 500 000 

obyvateli žije 6 (9,84 %) respondentů a ve velkých městech nad 500 000 obyvatel žije 

7 respondentů 

 

Položka dotazníku 8: Rozštěpové centrum 

 

Graf 9: Rozštěpové centrum 

 Z 61 (100 %) respondentů uvedlo, že je klientem rozštěpového centra v Praze 26 

(42,62 %) respondentů, klientem rozštěpového centra v Brně je 34 (55,74 %) a klientem 

obou center je 1 (1,64 %) respondent. 
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Položka dotazníku 9: Žijete ve městě, kde se nachází centrum pro léčbu rozštěpových 

vad? 

 

Graf 10: Bydliště ve městě s rozštěpovým centrem 

 

 Pouze 10 (16,39 %) z 61 respondentů na otázku, zda žijí ve městě, kde se 

nachází centrum pro léčbu rozštěpových vad, odpovědělo, že ano. Oproti tomu 51 

(83,61 %) rodin musí do rozštěpového centra dojíždět ze vzdálenějšího bydliště. 

 

Položka dotazníku 10: Přidružené postižení. 

 

Graf 11: Přidružené postižení 

 U 51 (83,61 %) dětí se nevyskytlo žádné přidružené onemocnění. U 10 dětí se 

vyskytla další přidružená onemocnění, nebo je rozštěp součástí nějakého syndromu. 

Ve 4 případech je rozštěpová vada obličeje součástí Pierre-Robin syndromu, v jednom 

případě CHARGE syndromu a v jednom případě syndromu kaudální regrese. V jednom 

případě mají děti přidružené postižení sluchu, celiakii a hypospádii. 
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Položky dotazníku 11 a 12: Informace poskytnuté pediatrem a jejich přínos 

 Z celkového počtu 61 (100 %) respondentů 30 (49,18 %) respondentům 

neposkytl pediatr pečující o jejich dítě žádné informace, 24 (39,34 %) poskytl pediatr 

pouze základní informace a pouze 7 (11, 48 %) respondentů uvedlo, že jim pediatr 

pečující o jejich dítě poskytl všechny potřebné informace. 

 Z 61 respondentů pouze 7 (11,48 %) považuje informace, které jim poskytl 

pediatr za přínosné. Za spíše přínosné tyto informace považuje 12 (19,67 %) 

respondentů. 14 (22,95 %) respondentů poskytnuté informace považuje za spíše 

nepřínosné a 28 (45,90 %) považuje tyto informace za nepřínosné. 

 

Položky dotazníku 13 a 14: Informace poskytnuté plastickým chirurgem a jejich přínos 

 Na otázku zda respondentům plastický chirurg poskytl všechny potřebné 

informace odpovědělo z 61 dotázaných 45 (73,77 %) respondentů, že plně souhlasí, 

spíše souhlasilo 15 (24,59 %) respondentů a spíše nesouhlasil pouze jeden (1,64 %) 

respondent.  

 Přínosnost informací poskytnutých plastickým chirurgem hodnotili rodiče jako 

velmi přínosnou v 85,25 % (52) a spíše přínosnou 13,11 % (8) respondentů. Pouze 

Graf 13: Informace poskytnuté pediatrem Graf 12: Přínos informací - pediatr  

Graf 15: Přínos informací – plastický chirurg Graf 14: Informace poskytnuté plastickým 

chirurgem 
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Graf 19: Informace poskytnuté ortodontistou 

jeden (1,64 %) respondent odpověděl, že informace poskytnuté plastickým chirurgem 

považuje spíše za nepřínosné. 

 

Položky dotazníku 15 a 16: Informace poskytnuté ORL lékařem a jejich přínos 

 Na otázku zda jim ORL lékař poskytl všechny informace odpovědělo 26 

respondentů, že plně souhlasí, spíše souhlasilo 15 a spíše nesouhlasilo 7 respondentů. 

2 respondenti naprosto nesouhlasili a 11 uvedlo, že nejsou v péči ORL lékaře. 

 Přínos informací hodnotilo 50 respondentů. Z těchto 50 (100 %) hodnotilo 

informace jako velmi přínosné 58 % (29) a jako spíše přínosné 26 % (13) respondentů. 

Spíše nepřínosné se informace poskytnuté ORL lékařem zdály 6 (12 %) respondentům 

a 2 (4 %) respondenti tyto informace hodnotili jako nepřínosné. K této otázce se úzce 

vázala i jedna z odpovědí na otevřenou otázku: Co vám schází? kde jeden z respondentů 

napsal, že u ORL ambulance v Praze postrádá návaznost na ostatní specialisty.  

 

Položky dotazníku 17 a 18: Informace poskytnuté odborníkem na ortodoncii a jejich 

přínos 

 

Graf 17: Přínos informací – ORL lékař Graf 16: Informace poskytnuté ORL lékařem 

Graf 18: Přínos informací - ortodontista  
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 V péči ortodontisty je z 61 (100 %) respondentů 40 (65,57 %). Že není v péči 

odobrníka na ortodoncii uvedlo 21 (34,43 %) respondentů. Na otázku zda jim poskytl 

ortodontista všechny potřebné informace 26 (42,62 %) respondentů odpovědělo, že plně 

souhlasí, spíše souhlasilo 9 (14,75 %) respondentů, spíše nesouhlasili 4 (6,56 %) 

respondenti a jeden (1,64 %) z respondentů naprosto nesouhlasil.   

 Přínos informací poskytnutých odborníkem na ortodoncii hodnotilo 40 (100 %) 

respondentů. Informace získané od ortodontisty hodnotilo 28 (70,00 %) rodičů jako 

velmi přínosné, jako spíše přínosné je hodnotilo 8 (20,00 %) a spíše nepřínosné 

3 (7,50 %) rodičů. Pouze jeden (2,50 %) respondent hodnotil informace, které mu 

poskytl odborník na ortodoncii jako nepřínosné. 

 

Položka dotazníku 19: První návštěva logopeda 

 

Graf 20: První návštěva logopeda 

 

 V této otázce byli respondenti dotazováni, v jakém věku u jejich dítěte proběhla 

první návštěva logopeda. Z 61 (100 %) respondentů 20 (32,79 %) odpovědělo, že zatím 

návštva logopeda neproběhla. Z těchto 20 (100 %) respondentů má 8 (40 %) dítě 

s rozštěpem rtu, 6 (30 %)  dítě s rozštěpem rtu a patra, 4 (20 %) rozštěp patra a 2 (10 %) 

rozštěp atypický.  Návštěva logopeda proběhal v nejvíce případech v 18 měsících, 24 

měsících a 36 měsících. Do 12 měsíců života dítěte navštívilo poprvé logopeda pouze 

9 dětí, což je 14,75 %. Nejvíce dětí navštívilo poprvé logopeda ve věku od 13 do 24 

měsíců - 19 (31,15 %) dětí. Do 24 měsíců navštívilo poprvé logopeda 38 (62,30 %) dětí. 
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Položka dotazníku 20: Využití logopedické péče 

 

Graf 21: Využití logopedické péče 

 

 Na tuto otázku odpovídali poze rodiče, kteří uvedli, že již navštívili s dítětem 

poprvé logopeda – 41 (100 %) respondentů. Na otázku zda využívají péči pouze v rámci 

veřejného zdravotního pojištění, nebo zda si hradí další péči nad rámec pojištění uvedla 

většina respondentů 23 (56,10 %). že navštěvuje logopeda pouze v rámci pojišťovny. 

Pouze péči nad rámec pojištění využívá 5 (12,20 %) respondentů a péči v rámci 

pojišťovny i péči nad rámec pojištění využívá 13 (31,71 %) respondentů. Z uvedených 

odpovědí vyplývá, že téměř polovina (43,90 %) respondentů připlácí na logopedickou 

péči poskytovanou jejich dětem.  

 

Položky dotazníku 21 a 22: Informace poskytnuté klinickým logopedem a jejich přínos 

 

 Tato otázka zjišťovala, zda klinický logoped poskytl rodičům všechny potřebné 

informace a 20 (32,79 %) rodičů na tuto otázku uvedlo, že nejsou v péči klinického 

logopeda. Většina rodičů – 26 (42,62 %) plně souhlasila s tím, že jim byly poskytnuty 

všechny potřebné informace, 12 (19,67 %) rodičů spíše souhlasilo, žádný z repondentů 

Graf 23: Přínos informací – klinický logoped Graf 22: Informace poskytnuté klinickým 

logopedem 
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neuvedl, že spíše nesouhlasí a 3 (4,92 %) rodiče nebyli s poskytovanými informacemi 

spokojeni a naprosto nesouhlasili. 

 Tuto otázku zodpovědělo 41 (100 %) rodičů, kteří již logopedickou péči 

využívají. Z těchto 41 (100 %) rodičů považovalo informace, které jim byly poskytnuty 

klinickým logopedem za velmi přínosné 26 (63,41 %), 10 (24,39 %) za spíše přínosné, 

3 (7,32 %) za spíše nepřínosné a za nepřínosné je považují 2 (4,88 %) rodiče. 

 

Položky dotazníku 23 a 24: Informace poskytnuté klinickým psychologem a jejich 

přínos 

 Klinického psychologa navštívila jen malá část respondentů, 51 (83,61 %) 

uvedlo, že není v péči klinického psychologa. Z respondentů, kteří v péči klinického 

psychologa jsou 4 (6,56 %) plně souhlasili s tvrzením, že jim poskytl všechny potřebné 

informace, 3 (4,92 %) spíše souhlasili, 1 (1,64 %) respondent spíše nesouhlasil 

a 2 (3,28 %) naprosto nesouhlasili.  

 Přínos informací poskytnutých kloinickým psychologem hodnotili pouze ti 

rodiče, kteří uvedli, že jsou v péči klinického psychologa. Z 10 (100 %) respondentů 

hodnotí jako velmi přínosné získané informace 5 (50 %) respondentů, 3 (30 %) tyto 

informace hodnotí jako spíše přínosné, spíše nepřínosné byly informace pro 1 (10 %) 

respondenta a 1 (10 %) respondent uvedl, že získané informace byly nepřínosné. 

 

 

 

 

Graf 24: Informace poskytnuté klinickým 

psychologem 

Graf 25: Přínos informací – klinický psycholog  
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Položky dotazníku 25 a 26: Informace poskytnuté genetikem a jejich přínos 

 Na tuto otázku odpovědělo 15 (24,59 %) respondentů, že nejsou v péči genetika. 

Všechny potřebné informace  získalo od genetika 16 (26,23 %) respondentů. 

S uvedeným výrokem „Genetik mi poskytl všechny potřebné informace“ spíše 

souhlasilo 16 (26,23 %) respondentů, spíše nesouhlasilo 8 (13,11 %) respondentů a 

naprosto nesouhlasilo 6 (9,84 %) respondentů.  

 Ze 46 (100 %) respondentů, kterří uvedli, že jsou v péči genetika, hodnotilo 

informace poskytnuté genetikem jako velmi přínosné 15 (32,61 %) respondentů, spíše 

přínosné 16 (34,78 %), spíše nepřínosné 9 (19,57 %) a nepřínosné 6 (13,04 %).  

 

Položky dotazníku 27: Další odborníci, kteří pečovali o dítě s rozštěpovou vadou 

a přínos informací, které tito odborníci poskytli 

 V této otázce mohli respondenti uvést další z odborníků, kteří o dítě pečují. Na 

tuto otázku odpovědělo 11 respondentů. Těchto 11 respondentů uvedlo 15 odborníků, 

kteří také pečovali o jejich dítě s rozštěpovou vadou. Nejčastěji byl uveden neurolog 

(5x), dále foniatr a kardiolog (3x), 2x byli uvedeni gastroenterolog, oční lékař, 

rehabilitařní lékař a ortoped. Daší uvedení odborníci se ve výčtu vyskytli pouze 1x – 

fyzioterapeut, specialista na poruchy příjmu potravy, imunolog, proktolog, urolog, 

neonatolog, hematolog a centrum prenatální diagnostiky. 

 Přínos informací poskytnutých neurologem hodnotili 3 respondenti jako velmi 

přínosné a 2 jako spíše přínosné. Přínos informací poskytnutých foniatrem hodnotili 3 

respondenti, jeden jako spíše přínosný, jeden spíše nepřínosný a jeden nepřínosný. 

Kardiolog poskytl informace, které ve dvou případech hodnotili respondenti jako velmi 

přínosné a 1x spíše přínosné. Gastroenterolog poskytl informace hodnocené jako velmi 

přínosné a spíše přínosné, oční lékař v obou případech poskytl spíše přínosné 

informace, rehabilitační lékař poskytl informace, které oba respondenti hodnotili jako 

Graf 26: Informace poskytnuté genetikem Graf 27: Přínos informací - genetik  
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velmi přínosné a také informace poskytnuté ortopedem byly oběma respondenty 

hodnoceny jako velmi přínosné. Jako velmi přínosné byly hodnoceny informace, které 

poskytl imunolog (1x) a neonatolog (1x), za spíše přínosné považují respondenti 

informace poskytnuté fyzioterapeutem (1x), specialistou na poruchy příjmu potravy 

(1x), proktologem (1x) a urologem (1x). V jednom případě bylo uvedeno centrum 

prenatální diagnostiky a informace poskytnuté tímto centrem byly hodnoceny jako 

nepřínosné. Jednalo se pravděpodobně o informace poskytnuté matce v těhotenství. 

 

Položka dotazníku 28: Komunikace logopeda s foniatrem 

 

Graf 28: Komunikace logopeda s foniatrem 

 Za velmi dobrou (41,46 %), nebo dobrou (31,71 %) považuje komunikaci mezi 

logopedem a foniatrem 30 (73,17 %) respondentů ze všech 41 respondentů, kteří již 

využívají logopedickou péči. Komunikace mezi logopedem je špatná podle názoru 

7 (17,07 %) respondentů a za velmi špatnou ji považují 4 (9,76 %) respondenti. 

 

Položka dotazníku 29: Spolupráce logopeda s odborníkem na ortodoncii 

 

Graf 29: Spolupráce logopeda s odborníkem na ortodoncii 

 Na otázku spolupráce logopeda s odborníkem na ortodoncii odpovědělo ze 41 

(100 %) respondentů 18 (43,90 %), že ji považuje za velmi dobrou. Podle 11 (26,83 %) 
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je komunikace mezi oběma odborníky dobrá, za špatnou ji považuje 7 (17,07 %) 

a velmi špatnou 5 (12,20 %) respondentů.   

 

Položka dotazníku 30: Shodnost informací 

 

Graf 30: Shodnost informací 

 Informace, které byli respondentům poskytnuty jednotlivými odborníky byly 

podle jejich názoru shodné ve 44,26 %. Spíše shodné byly podle názoru 47,54 % 

respondentů a poze 5 (8,20 %) respondentů spíše nesouhlasí s výrokem, že informace, 

které jim byly poskytovány jednotlivými specialisty, byly shodné. Žádný z respondentů 

se nevyjádřil, že naprosto nesouhlasí.  

 

Položka dotazníku 31: Spolupráce jednotlivých odborníků 

 

Graf 31: Spolupráce jednotlivých odborníků 

 Spolupráci jednotlivých odborníků multidisciplinárního týmu, který pečuje 

o dítě s rozštěpovou vadou respondenti hodnotili ve většině případů kladně. S výrokem 

Jednotliví odborníci spolu plně spolupracovali plně souhlasilo 33 (54,10 %)  a spíše 

souhasilo 15 (24,59 %) respondentů, 9 (14,75 %) respondentů spíše nesouhlasilo 

a naprosto nesouhlasili 4 (6,56 %) respondenti. 
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Položka dotazníku 32: Koordinace péče 

 

Graf 32: Koordinace poskytované péče 

 Většina rodičů 36 (59,02 %) vnímá koordinaci péče poskytované jejich dítěti 

s rozštěpovou vadou jako velmi dobrou. Jako dobrou ji vnímá 19 (31,15 %) 

respondentů. 5 (8,20 %) respondentů má naopak pocit, že koordinace péče poskytované 

jejeich dítěti je špatná a 1 (1,64 %) respondent dokonce označil koordinaci péče za 

velmi špatnou. K této otázce se vzathovaly i některé odpovědi v otevřené otázce č. 40: 

Co vám schází? kdy rodiče uváděli, že o koordinaci péče se museli starat sami. 

 

Položka dotazníku 33: Jako rodič se cítím být plnohodnotným členem týmu, který 

o dítě pečuje 

 

Graf 33: Rodič jako plnohodnotný člen týmu 

 Z odpovědí na tuto otázku vyplývá, že většina rodičů se cítí být plnohodnotnými 

členy týmu, který o dítě pečuje. S tvrzením plně souhlasilo 43 (70,49 %) a spíše 

souhlasilo 11 (18,03 %) rodičů. Pouze 2 (3,28 %) rodičů s tvrením naprosto 

nesouhlasilo a 5 (8,20 %) rodičů spíše nesouhlasilo. 
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Položka dotazníku 34: Dostupnost informací 

 

Graf 34: Dostupnost informací 

 Tato otázka byla zaměřena na analýzu dostupnosti informací. Většina rodičů 

uvádí, že jim bylo poskytnuto málo informací a museli pátrat sami. S tvrzením Bylo mi 

poskytnuto málo informací, musel/a jsem pátrat sám/sama plně souhlasilo 17 (27,87 %) 

a spíše suhlasilo také 17 (27,87 %) respondentů. Naopak naprosto nesouhasilo 

8 (13,11 %) a spíše nesouhlasilo 19 (31,15 %) respondentů. 

 

Položka dotazníku č 35: Doba cesty k odborníkům 

 

Graf 35: Doba cesty k odborníkům 

 Dostupnost péče z hlediska vzdálenosti bydliště od rozštěpového centra byla 

analyzována otázkami dotazníku č. 35 a č. 36. 

 Naprostá většina rodičů (77,05 %) cestuje k odborníkům více než 60 minut. 

Maximálně 60 minut cestují 2 (3,28 %), maximálně 45 minut 7 (11,48 %) a maximálně 

30 minut cestují 4 (6,56 %) respondenti. Pouze 1 (1,64 %) respondent uvedl, že mu 

cesta k odborníkům trvá maximálně 15 minut. 
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Položka dotazníku 36: Použitý dopravní prostředek 

 

Graf 36: Použitý dopravní prostředek 

 V této otázce respondenti odpovídali jakým dopravním prostředkem 

k odborníkům cestují. Jednalo se o otázku, kde mohli zatrhnout více možností. 

Nejčastěji využívají k dopravě osobní automobil (41 respondentů), případně osobní 

automobil v kombinaci s jiným dopravním prostředkem (13 respondentů). Pouze jeden 

respondent cestuje jen městskou hromadnou dopravou. 

 

Položka dotazníku 37: Jak moc zatěžuje péče o dítě váš rodinný rozpočet? 

 

Graf 37: Zátěž péče o dítě pro rodinný rozpočet 

 

 Tato otázka byla zaměřena na finanční dostupnost péče o rozštěpové dítě a 28 

(45,90 %) z 61 (100 %) rodičů uvedla, že péče o dítě s rozštěpovou vadou spíše 

nenarušuje jejich rozpočet a  10 (16,39 %) tato péče finančně nezatěžuje vůbec. Oproti 

tomu tato péče velmi zatěžuje rozpočet 3 (4,92 %) rodin a 20 (32,79 %) rodičů uvedlo, 

že spíše zatěžuje jejich rodinný rozpočet. S touto otázkou úzce souvisí otázka č. 39: Co 

vás nejvíce finančně zatěžuje/zatěžovalo? která je podrobně rozepsána níže. 
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Položky dotazníku 38 a 39: Finanční náročnost péče o dítě. 

 

Graf 38: Finančně nejnáročnější období péče o dítě 

 Finanční náročnost péče o dítě s orofaciálním rozštěpem se podle respondentů 

nejvíce projevila v období od 0 – 6 měsíců. K této otázce se vztahovala také otevřená 

otázka č. 39: Co vás nejvíce finančně zatěžuje/zatěžovalo? Na tuto otázku odpovědělo 

80,33 % respondentů. V nejvíce případech zde rodiče uváděli finanční náklady spojené 

s cestováním (23x), nostrily (17x), speciální kojenecké lahve – Habermann (10x), dále 

rodiče uvedli, že jejich rozpočet zatížil nákup náhradní kojenecké výživy (6x), 

logopedická péče nad rámec veřejného zdravotního pojištění (5x), poplatky za pobyt 

v nemocnici (3x), nákupy léčiv spojené s častější nemocností dítěte (3x), nákup 

odsavačky mateřského mléka (2x) a péče o chrup (2x).  

 

Položka dotazníku 40: Co vám schází? 

 Na tuto otázku odpovědělo 34 (55,74 %) respondentů. Odpovědi na tuto otázku 

byly velice různorodé. Byly zde odpovědi související s osobností rodiče, jako trpělivost, 

psychické síly, optimismus. Dále zde rodiče uváděli, že jim neschází nic, případně 

scházejí finanční prostředky nebo čas. Ve třech případe rodiče uváděli, že by uvítali 

více odborníků, aby byla péče dostupná na více místech v republice. Rodiče také řeší 

problémy s koordinací péče, kterou jak uvádějí si často musí zajišťovat sami. Stěžují si 

na čas strávený v čekárnách lékařů a nedostatek citlivého přístupu k nim a jejich dětem. 

Několik odpovědí se vztahovalo i k logopedické péči. Rodiče by uvítali logopeda, který 

se specialuzuje na děti s orofaciálními rozštěpy a jeho návštěvy jsou hrazeny 

z veřejného zdravotního pojištění a který by úzce spolupracoval s ostatními odborníky, 

také jim schází jednotný názor logopedů na péči o dítě s rozštěpem. Některým rodičům 

schází také psychologické poradenství. 
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Položka dotazníku 41: Jaké informace byste ocenili? 

 Toto otázku zodpovědělo 52,45 % respondentů. Většina rodičů uvedla, že jim 

schází jakési komplexní informace, chronologicky seřazené, aby rodiče s takto 

postiženým dítětem měli jakési vodítko, kdy a na koho se mají obrátit. Také jim schází 

informace, které by jim byly poskytnuty hned v porodnici. Ocenili by informace 

o krmení dětí s rozštěpem, případně by uvítali specialistu na výživu takto postižených 

dětí. Respondenti, kteří vyplnili dotazník uvedli, že by měly být informace dostupné 

v prenatálních poradnách a u pediatrů, protože i v dnešní době jsou rodiče, kteří 

podstoupí přerušení těhotenství kvůli orofaciálnímu rozštěpu. Stěžují si na nedostatek 

informací u pediatrů, u personálu porodnic i pedagogů. Rodiče by také uvítali informace 

o nároku na příspěvek pojišťoven, či sociální dávky na které mají nárok. 

 

Položka dotazníku 42: Uveďte prosím, z jakých zdrojů jste nejčastěji získával/a 

informace (mimo odborníky) 

 Na tuto otázku odpovědělo z 61 (100 %) respondentů 57 (93,44 %). V 52 

případech uvedli respondenti, že informace čerpají z internetu a to od ostatních rodičů 

stejně postižených dětí a ze stránek občanských sdružení Šťastný úsměv a Za novým 

úsměvem. Dále byly uvedeny knihy, logopedické pobyty, televize.  

 

3.3 Závěry výzkumného projektu 

 

 Vzhledem k cílům bakalářské práce byly stanoveny 4 výzkumné otázky: 

Výzkumná otázka č. 1:  

Pokládají rodiče informace poskytnuté pediatrem za dostačující? 

 Z odpovědí respondentů na otázky dotazníku č. 11 a 12 vyplývá, že 49,18 % 

rodičů nezískalo od pediatra žádné informace a pouze 11,48 % dotázaných rodičů 

získalo od pediatra všechny potřebné informace (viz graf 12). Při hodnocení přínosu 

těchto informací opět pouze 7 (11,48 %) z dotázaných 61 respondentů považuje 

informace získané od pediatra za velmi přínosné a 28 (45,90 %) respondentů je 

považuje za nepřínosné (viz. graf 13). Z těchto informací vyplývá, že rodiče 

nepovažují informace získané pediatrem za dostačující. U otevřené otázky č. 48 si 
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rodiče stěžovali na nedostatek informací, které jim poskytují pediatři, dokonce jeden 

z rodičů uvedl, že musel pediatrovi informace poskytovat sám. 

 

Výzkumná otázka č. 2:  

Pokládají rodiče informace poskytované jednotlivými odborníky za přínosné? 

Srovnání informací poskytnutých jednotlivými odborníky v % 

 

Graf 39: Srovnání informací poskytnutých jednotlivými odborníky v % 

 Z uvedeného grafu je patrné, že za nejpřínosnější považují rodiče informace, 

které jim poskytuje plastický chirurg. Ve více než 85 % (85,25 %) považují rodiče 

informace poskytnuté plastickým chirurgem za velmi přínosné, oproti tomu ani jeden 

z respondentů nepovažuje informace od plastického chirurga za nepřínosné. Nejméně 

spokojeni jsou rodiče s informacemi, které jim poskytuje pediatr – v 22,95 % případů je 

považují za nepřínosné a pouze 11,48 % rodičů považuje informace poskytnuté 

pediatrem za velmi přínosné.  

 

Výzkumná otázka č. 3:  

Ve kterém období života dítěte je péče o dítě s rozštěpovou vadou pro rodiče nejvíce 

finančně zatěžující? 

 K této výzkumné otázce se vztahují položky dotazníku 37, 38 a 39. V grafu 38 

vidíme, že finančně nejnáročnější je péče o dítě s rozštěpovou vadou ve věku 0 – 6 

měsíců. V tomto období je nutné často cestovat k odborníkům, což je finančně 

zatěžující. Také nákup drahých nostril a pomůcek na krmení zatěžuje rodinný rozpočet. 
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Přesto však 28 (45,90 %) z 61 (100 %) rodičů uvedla, že péče o dítě s rozštěpovou 

vadou spíše nenarušuje jejich rozpočet. 

 

Výzkumná otázka č. 4:  

Jak jsou dostupná rozštěpová centra? 

 Tato výzkumná otázka je zodpovězena v dotazníku položkou č. 35 a 36 a její 

vyhodnocení vidíme v grafech 35 a 36. Naprostá většina rodičů (77,05 %) cestuje 

k odborníkům více než 60 minut. Maximálně 60 minut cestují 2 (3,28 %), maximálně 

45 minut 7 (11,48 %) a maximálně 30 minut cestují 4 (6,56 %) respondenti. Pouze 

1 (1,64 %) respondent uvedl, že mu cesta k odborníkům trvá maximálně 15 minut. 

Většina respondentů uváděla že cestuje automobilem, případně kombinací dopravních 

prostředků. V otevřené ozázce č. 46: Co vás nejvíce finančně zatěžuje/zatěžovalo? 

nejčastěji rodiče uváděli finanční náklady spojené s cestováním (23x). V otevřené 

otázce Co vám schází? rodiče postrádali dostatek odborníků blíže jejich bydlišti. 

 

 Z odpovědí uváděných v dotazníku vyplynuly také některé skutečnosti týkající 

se logopedické péče. Přestože většina publikací uvádí, že první návštěva logopeda by 

měla být u dětí s rozštěpovou vadou ještě v předřečovém období, aby byla včas 

zahájena logopedická intervence, z uvedených odpovědí (viz graf č. 20) vyplynulo, že 

pouze 9 dětí (21,95 %) navštívilo poprvé logopeda do věku 12 měsíců. Rodiče 

postrádají kvalitní odborníky na logopedii v blízkosti bydliště, kteří by měli zkušenosti 

s orofaciálními rozštěpy a jejichž péče by byla hrazena z veřejného zdravotního 

postižení. Cestování k těmto odborníkům je zatěžující jak pro rodiče, tak pro děti. Děti 

po dlouhé cestě k odborníkům bývají často unavené a odmítají spolupracovat.  
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Závěr 

 Hlavním cílem bakalářské práce byla analýza názorů rodičů na ranou intervenci 

poskytovanou jejich dětem s orofaciálním rozštěpem. Parciálními cíly bylo analyzovat 

názory na multidisciplinární přístup, poskytování informací, dostupnost péče, přínos 

dostupných informací a kvalitu poskytované péče. 

 Teoretická část bakalářské práce shrnuje na základě studia odborné literatury 

teoretické informace týkající se problematiky orofaciálních rozštěpů. Je rozčleněna do 

dvou kapitol.  

 První kapitola byla věnována orofaciálním rozštěpům, příčinám jejich vzniku, 

rozdělení a palatolalii – narušené komunikační schopnosti, která vzniká v důsledku 

rozštěpových poruch obličeje. 

 Druhá kapitola se zaměřuje na samotné dítě s rozštěpovou vadou obličeje, ranou 

intervenci poskytovanou těmto dětem, terapii a logopedickou péči, které jsou nezbytné 

pro plné zařazení dítěte do společnosti. 

 Třetí kapitola je výzkumnou částí bakalářské práce. Analyzuje zkušenosti rodičů 

s ranou intervencí poskytovanou jejich dětem s rozštěpovou vadou obličeje. Ve 

výzkumné části byla využita kvantitativní metoda a technikou sběru dat byl názorový 

dotazník autorky vytvořený pro účely této bakalářské práce. Dotazník byl anonymní 

a byl určen rodičům dětí s orofaciálním rozštěpem. Výzkumného projektu se zúčastnilo 

61 respondentů. Kontakt mezi autorkou a respondenty byl zprostředkován přes 

občanská sdružení Šťastný úsměv a Za novým úsměvem. Dotazník byl respondentům 

k dispozici online na internetových stránkách v období od 10/2012 do 12/1012. 

Výsledky šetření byly zpracovány formou grafů a popisků.  

 Péče o pacienty s rozštěpovou vadou probíhá v České republice centralizovaně 

a to ve dvou centrech pro léčbu rozštěpových vad: v Praze ve Fakultní nemocnici 

Královské Vinohrady a v Brně ve Fakultní nemocnici u Svaté Anny. Dotazníkového 

šetření se zúčastnil přibližně stejný počet klientů obou center.  

 Cenným zdrojem informací pro rodiče jsou občanská sdružení Za novým 

úsměvem a Šťastný úsměv, která působí na území České republiky a provozují také 

internetové stránky, prostřednictvím kterých mohou být rodiče v kontaktu s ostatními 

rodiči dětí s rozštěpovou vadou a vzájemně si předávat zkušenosti a rady. 

 Z výzkumných otázek vyplynulo, že rodiče nepovažují informace získané od 

pediatra za dostačující a nejpřínosnější informace jim poskytuje plastický chirurg, který 
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pečuje o jejich dítě. Většina rodičů považuje za finančně nejnáročnější péči v období 0 –

6 měsíců, kdy rodinu zatěžují náklady na časté cestování k odborníkům, které trvá ve 

většině případů více než 60 minut a nákup drahých pomůcek.  

 Z odpovědí oslovených respondentů vyplynula tato doporučení pro praxi: 

1. Měla by se zlepšit koordinace péče v rozštěpových centrech. Jak uvádí jeden 

z rodičů „čeká se i 4 hodiny + 2 hodiny tam + 2 hodiny domů, dítě je velmi 

unavené“. Děti by měly být objednávány tak, aby nemusely trávit takto dlouhou 

dobu v čekárnách lékařů. 

2. Rodiče by uvítali více odborníků na logopedii, kteří se zabývají rozštěpovými 

vadami. Kvalitní logopedická péče o děti s rozštěpovou vadou by měla být 

dostupná v rámci pojišťovny i mimo rozštěpová centra. 

3. Mělo by se zlepšit povědomí o problematice orofaciálních rozštěpů mezi odborníky 

z řad praktických lékařů.  

 V současné době vznikají na stránkách občanských sdružení a rozštěpových 

center jakési kalendáře péče o děti s orofaciálním rozštěpem, podle kterých se mohou 

rodiče orientovat a kde mohou zjistit, co čeká jejich děti v souvislosti s léčbou. Zjistí 

zde načasování jednotlivých operací a vhodný čas pro návštěvy odborníků. V dotazníku 

většina rodičů takovéto ucelené informace postrádala. Tyto informace lze najít 

například na stránkách OS Za novým úsměvem a také na stránkách rozštěpového centra 

fakultní nemocnice U svaté Anny v Brně.  
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Shrnutí 

 Hlavním tématem předkládané bakalářské práce je analýza názorů rodičů na 

ranou intervenci poskytovanou dětem s orofaciálním rozštěpem. Je rozdělena na dvě 

části – teoretickou a praktickou. Teoretická část bakalářské práce shrnuje teoretické 

poznatky problematiky orofaciálních rozštěpů. Je rozdělena do dvou kapitol. První 

kapitola byla věnována orofaciálním rozštěpům, příčinám jejich vzniku, rozdělení 

a palatolalii – narušené komunikační schopnosti, která vzniká v důsledku rozštěpových 

poruch obličeje. Druhá kapitola se zaměřuje na samotné dítě s rozštěpovou vadou 

obličeje, ranou intervenci poskytovanou těmto dětem, terapii a logopedickou péči. Třetí 

kapitola je výzkumnou částí bakalářské práce. Hlavním cílem bakalářské práce bylo 

analyzovat zkušenosti rodičů s ranou intervencí poskytovanou jejich dětem 

s rozštěpovou vadou obličeje. Ve výzkumné části byla využita kvantitativní metoda 

a technikou sběru dat byl názorový dotazník. Výsledky šetření byly zpracovány formou 

grafů a komentářů u jednotlivých položek dotazníku. Byly stanoveny a zodpovězeny 

čtyři výzkumné otázky. 

 

Summary 

 The main topic of the thesis is analysis of the views of parents on the early 

intervention provided to children with orofacial clefts. It is divided into two parts - 

theoretical and practical. The theoretical part of the thesis summarizes theoretical 

knowledge problems of orofacial clefts. It is divided into two chapters. The first chapter 

was devoted to orofacial splits, to causes of their origin, distribution and palate - 

impaired communication skills, which are caused by facial cleft defects. The second 

chapter focuses on the actual child with cleft facial blow intervention provided to these 

children, therapy, and speech therapy. The third chapter is a research  part of this thesis. 

The main aim of this thesis was to analyze the experiences of parents with early 

intervention provided to their children with cleft face. The research part was used for 

a quantitative method and as a data collection served an opinion questionnaire. The 

results were processed by means of graphs and comments on individual questionnaire 

items. Four research questions have been determined and answered. 

 



44 

 

Seznam literatury 

 

BURIAN, F. Chirurgie rozštěpů rtu a patra. Praha, Státní zdravotnické nakladatelství, 

1954, 302 s. 

BALAŠOVÁ, J. Kapitoly z logopedie. Praha, Vysoká škola J. A. Komenského, 2003, 

84 s. ISBN 80-86723-05-4  

BYTEŠNÍKOVÁ, I. Komunikace dětí předškolního věku. 1. vyd. Praha, Grada, 2012, 

236 s. ISBN 978-80-247-3008-0 

DUŠKOVÁ, M., et al. Pokroky v sekundární léčbě nemocných s rozštěpem. 1. vyd. 

Hradec Králové, Olga Čermáková, 2007, 176 s. ISBN 978-80-86703-25-1 

KEREKRÉTIOVÁ, A. Palatolália.  1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 1997, 

144 s. ISBN 80-223-1140-5 

KEREKRÉTIOVÁ, A. Orofaciálny rázštep v klinicko-logopedickej praxi. 2. vyd. 

Bratislava: Univerzita Komenského, 2000, 102 s. ISBN 80-223-1414-5 

KEREKRÉTIOVÁ, A. Velofaryngální dysfunkce a palatolalie. 1. vyd. Praha: Grada, 

2008, 208 s. ISBN 978-80-247-2264-1 

KLENKOVÁ, J. Logopedie. 1. vyd. Praha: Grada, 2006, 228 s. ISBN 978-80-247-1110-

9 

KUTÁLKOVÁ, D., PALODOVÁ, D. Palatolalie a afázie. Metodika reedukace. 1. vyd. 

Praha: Septima, 2007, 48 s. ISBN 978-80-7216-241-3 

LECHTA, V. et al. Logopedické repetitórium. 1. vyd. Bratislava: Slovenské 

pedagogické nakladateľstvo, 1990, 280 s. ISBN 80-08-00447-9 

LECHTA, V. et al. Terapie narušené komunikační schopnosti. 1. vyd. Praha: Portál, 

2005, 392 s. ISBN 80-7178-961-5 

LEJSKA, V. Kompendium ORL dětského věku. 1. vyd. Praha, Grada, 1995, 338 s. ISBN  

80-7169-132-1 

OPATŘILOVÁ, D., NOVÁKOVÁ, Z. et al. Raná podpora a intervence u dětí se 

zdravotním postižením. 1. vyd. Brno, MUNI PRESS, 2012, 321 s. ISBN 798-80-210-

5880-4 

RENOTIÉROVÁ, M., LUDÍKOVÁ, L., et al. Speciální pedagogika. 1. vyd. Olomouc, 

Univerzita Palackého, 2003, 290 s. ISBN 80-244-0646-2 

MĚŠŤÁK, J. et al. Úvod do plastické chirurgie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005, 125 s. 

ISBN 80-246-1150-3  



45 

 

ŠKODOVÁ, E., JEDLIČKA, I. et al. Klinická logopedie. 2. vyd. Praha: Portál, 2007, 

616 s. ISBN 978-80-7367-340-6 

VITÁSKOVÁ, K., PEUTELSCHMIEDOVÁ, A. Logopedie. 1. vyd. Olomouc, 

Univerzita Palackého, 2005, 184 s. ISBN 80-244-1088-5 

VOHRADNÍK, M. Poruchy řečové komunikace u velofarngeální insuficience. Dolní 

Břežany: Scriptorium, 2001, 136 s. ISBN 80-86197-24-7 

 

Internetové zdroje 

FNKV Centrum pro léčbu rozštěpových vad. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 

[online], 2010 - 2012, poslední revize 2012 [citováno 3.11.2012]. Dostupné z World 

Wide Web: < http://www.fnkv.cz/centrum-pro-lecbu-rozstepovych-vad.php> 

MZČR MKN - 10 (Mezinárodní klasifikace nemocí). Ministerstvo zdravotnictví České 

republiky [online], 2010, poslední revize 17, 12. 2008 [citováno 25.10.2012]. Dostupné 

z World Wide Web: <http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/mkn-10mezinarodni-

klasifikace-nemoci_1644_3.html> 

Občanské sdružení Šťastný úsměv Operace. Občanské sdružení Šťastný úsměv 

[online], [citováno 24. 2. 2013]. Dostupné z World Wide Web: <http://stastny-

usmev.cz/operace/> 

Rozštěpové centrum Pro praktické lékaře Rozštěpové centrum při klinice plastické a 

estetické chirurgie [online], [citováno 24. 2. 2013]. Dostupné z World Wide Web: 

<http://www.rozstep.cz/pro-prakticke-detske-lekare-clanek/> 

Šťastný úsměv FN Brno – Pracoviště dětské medicíny. Šťastný úsměv [online], 2012, 

poslední revize 2012 [citováno 3.11.2012]. Dostupné z World Wide Web: 

<http://www.rozstepy.cz/rozstepove-centrum/brno/plastika-fn-brno> 

ÚZIS ČR Vrozené vady u narozených. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 

[online], 2010 - 2012, poslední revize 2012 [citováno 25.10.2012]. Dostupné z World 

Wide Web: <http://www.uzis.cz/katalog/zdravotnicka-statistika/vrozene-vady-

narozenych> 

Za novým úsměvem O rozštěpech. Slovník pojmů. Za novým úsměvem [online], 2011 - 

2012, poslední revize 2012 [citováno 24. 2. 2013]. Dostupné z World Wide Web: 

<http://zanovymusmevem.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=95:slov

nik-pojm&catid=38:slovnik-pojm&Itemid=55> 

 



46 

 

Seznam obrázků a grafů 

Obrázek 1: Foramen incisivum - f.i. (Burian, F. 1954) .................................................. 8 

Obrázek 2: Kernahan-Starkova klasifikace rozštěpu rtu a patra: Rozštěp primárního 

patra 1. neúplný, 2. jednostranný, 3. oboustranný; Rozštěp sekundárního patra 4. 

neúplný, 5. úplný; Rozštěp primárního a sekundárního patra 6. jednostranný neúplný, 

7. jednostranný úplný, 8. oboustranný (Kerekrétiová, A. 2000) ..................................... 9 

Obrázek 3: Schéma multidisciplinární péče (Dušková, M., 2007) ................................ 14 

 

Graf 1: Vývoj počtu vrozených rozštěpových vad v letech 1994 – 2009 (www.uzis.cz)

 ................................................................................................................................... 10 

Graf 2: Vztah respondenta k dítěti ............................................................................... 21 

Graf 3: Aktuální věk dítěte .......................................................................................... 21 

Graf 4: Věk matky v době narození dítěte ................................................................... 22 

Graf 5: Rozštěpová vada v rodinné anamnéze ............................................................. 22 

Graf 6: Povědomí o postižení dítěte před narozením ................................................... 23 

Graf 7: Typ rozštěpu ................................................................................................... 23 

Graf 8: Místo bydliště ................................................................................................. 24 

Graf 9: Rozštěpové centrum ........................................................................................ 24 

Graf 10: Bydliště ve městě s rozštěpovým centrem ..................................................... 25 

Graf 11: Přidružené postižení ...................................................................................... 25 

Graf 13: Přínos informací - pediatr .............................................................................. 26 

Graf 12: Informace poskytnuté pediatrem ................................................................... 26 

Graf 14: Informace poskytnuté plastickým chirurgem ................................................. 26 

Graf 15: Přínos informací – plastický chirurg .............................................................. 26 

Graf 16: Informace poskytnuté ORL lékařem .............................................................. 27 

Graf 17: Přínos informací – ORL lékař ....................................................................... 27 

Graf 19: Přínos informací - ortodontista ...................................................................... 27 

Graf 18: Informace poskytnuté ortodontistou .............................................................. 27 

file:///D:/moje/vš/Bakalarska%20prace/moje%20BP%20rozstepy/BP_Klapusova%20final.doc%23_Toc352945384
file:///D:/moje/vš/Bakalarska%20prace/moje%20BP%20rozstepy/BP_Klapusova%20final.doc%23_Toc352945384
file:///D:/moje/vš/Bakalarska%20prace/moje%20BP%20rozstepy/BP_Klapusova%20final.doc%23_Toc352945395
file:///D:/moje/vš/Bakalarska%20prace/moje%20BP%20rozstepy/BP_Klapusova%20final.doc%23_Toc352945396
file:///D:/moje/vš/Bakalarska%20prace/moje%20BP%20rozstepy/BP_Klapusova%20final.doc%23_Toc352945397
file:///D:/moje/vš/Bakalarska%20prace/moje%20BP%20rozstepy/BP_Klapusova%20final.doc%23_Toc352945398
file:///D:/moje/vš/Bakalarska%20prace/moje%20BP%20rozstepy/BP_Klapusova%20final.doc%23_Toc352945399
file:///D:/moje/vš/Bakalarska%20prace/moje%20BP%20rozstepy/BP_Klapusova%20final.doc%23_Toc352945400
file:///D:/moje/vš/Bakalarska%20prace/moje%20BP%20rozstepy/BP_Klapusova%20final.doc%23_Toc352945401
file:///D:/moje/vš/Bakalarska%20prace/moje%20BP%20rozstepy/BP_Klapusova%20final.doc%23_Toc352945402


47 

 

Graf 20: První návštěva logopeda................................................................................ 28 

Graf 21: Využití logopedické péče .............................................................................. 29 

Graf 22: Informace poskytnuté klinickým logopedem ................................................. 29 

Graf 23: Přínos informací – klinický logoped .............................................................. 29 

Graf 24: Informace poskytnuté klinickým psychologem .............................................. 30 

Graf 25: Přínos informací – klinický psycholog .......................................................... 30 

Graf 26: Informace poskytnuté genetikem ................................................................... 31 

Graf 27: Přínos informací - genetik ............................................................................. 31 

Graf 28: Komunikace logopeda s foniatrem ................................................................ 32 

Graf 29: Spolupráce logopeda s odborníkem na ortodoncii .......................................... 32 

Graf 30: Shodnost informací ....................................................................................... 33 

Graf 31: Spolupráce jednotlivých odborníků ............................................................... 33 

Graf 32: Koordinace poskytované péče ....................................................................... 34 

Graf 33: Rodič jako plnohodnotný člen týmu .............................................................. 34 

Graf 34: Dostupnost informací .................................................................................... 35 

Graf 35: Doba cesty k odborníkům.............................................................................. 35 

Graf 36: Použitý dopravní prostředek .......................................................................... 36 

Graf 37: Zátěž péče o dítě pro rodinný rozpočet .......................................................... 36 

Graf 38: Finančně nejnáročnější období péče o dítě..................................................... 37 

Graf 39: Srovnání informací poskytnutých jednotlivými odborníky v % ..................... 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///D:/moje/vš/Bakalarska%20prace/moje%20BP%20rozstepy/BP_Klapusova%20final.doc%23_Toc352945405
file:///D:/moje/vš/Bakalarska%20prace/moje%20BP%20rozstepy/BP_Klapusova%20final.doc%23_Toc352945406
file:///D:/moje/vš/Bakalarska%20prace/moje%20BP%20rozstepy/BP_Klapusova%20final.doc%23_Toc352945407
file:///D:/moje/vš/Bakalarska%20prace/moje%20BP%20rozstepy/BP_Klapusova%20final.doc%23_Toc352945408
file:///D:/moje/vš/Bakalarska%20prace/moje%20BP%20rozstepy/BP_Klapusova%20final.doc%23_Toc352945409
file:///D:/moje/vš/Bakalarska%20prace/moje%20BP%20rozstepy/BP_Klapusova%20final.doc%23_Toc352945410


48 

 

Seznam příloh 

Příloha č. 1: Dotazník 

 

 



 

 

 

Příloha č. 1 

Dotazník 

Vážení rodiče, 

jsem studentkou 3. ročníku bakalářského oboru speciální pedagogika – komunikační 

techniky na Masarykově univerzitě v Brně. Chtěla bych vás poprosit o vyplnění tohoto 

dotazníku, který je součástí mojí bakalářské práce na téma „Názory rodičů dětí s 

orofaciálními rozštěpy na ranou intervenci“. Vyplnění dotazníku je dobrovolné a 

všechny vámi poskytnuté informace jsou anonymní a budou použity pouze pro potřeby 

mojí bakalářské práce. Tato práce bude k nahlédnutí na stránkách Masarykovy 

univerzity. 

 

Velmi děkuji za spolupráci 

 Pavlína Klapušová 

 

 

 

1. Ve vztahu k dítěti jsem 

matka 

otec 

jiné (uveďte prosím) ………………………………………………………… 

 

2. Aktuální věk dítěte ……… 

 

3. Věk matky v době narození dítěte……… 

 

4. Rozštěpová vada obličeje v rodinné anamnéze 

ano 

ne 

nevím 

 

5. Věděl/a jste před narozením o postižení dítěte? 

ano 

ne 

 

6. Typ rozštěpu  

rozštěp rtu 

rozštěp rtu a patra 

rozštěp patra 

vzácný, atypický 

 

7. Žijete ve městě/obci: 

do 5000 obyvatel 

do 10 000 obyvatel 

do 50 000 obyvatel 

do 500 000 obyvatel 

nad 500 000 obyvatel 

 



 

 

8. Vaše dítě je klientem centra pro léčbu rozštěpových vad obličeje 

v Praze 

v Brně  

obou center v   Praze i v Brně 

není klientem žádného centra 

 

9. Žijete ve městě, kde se nachází centrum pro léčbu rozštěpových vad?  

ano 

ne 

 

10. Má vaše dítě další přidružené postižení/onemocnění, popř. je rozštěp součástí 

nějakého syndromu? 

ano, uveďte prosím jaké………… 

ne  

 

11. Pediatr mi poskytl  

všechny potřebné informace pouze základní informace  žádné informace 

 

12. Tyto informace pro mne byly 

velmi přínosné spíše přínosné  spíše nepřínosné nepřínosné 

 

13. Plastický chirurg mi poskytl všechny potřebné informace 

plně souhlasím spíše souhlasím  spíše nesouhlasím  naprosto nesouhlasím nejsme 

v péči 

 

14. Tyto informace pro mne byly 

velmi přínosné spíše přínosné  spíše nepřínosné nepřínosné 

 

15. ORL lékař mi poskytl všechny potřebné informace 

plně souhlasím spíše souhlasím  spíše nesouhlasím  naprosto nesouhlasím nejsme 

v péči 

 

16. Tyto informace pro mne byly 

velmi přínosné spíše přínosné  spíše nepřínosné nepřínosné 

 

17. Ortodontista  mi poskytl všechny potřebné informace 

plně souhlasím spíše souhlasím  spíše nesouhlasím  naprosto nesouhlasím nejsme 

v péči 

 

18. Tyto informace pro mne byly 

velmi přínosné spíše přínosné  spíše nepřínosné nepřínosné 

 

19. První návštěva logopeda  

proběhla v………… měsících dítěte 

zatím neproběhla 

 

20. Využíváme péče logopeda 

pouze v rámci pojišťovny 

další logopedickou péči nad rámec pojištění 



 

 

 

21. Klinický logoped mi poskytl všechny potřebné informace 

plně souhlasím spíše souhlasím  spíše nesouhlasím  naprosto nesouhlasím nejsme 

v péči 

 

22. Tyto informace pro mne byly 

velmi přínosné spíše přínosné  spíše nepřínosné nepřínosné 

 

23. Klinický psycholog mi poskytl všechny potřebné informace 

plně souhlasím spíše souhlasím  spíše nesouhlasím  naprosto nesouhlasím nejsme 

v péči 

 

24. Tyto informace pro mne byly 

velmi přínosné spíše přínosné  spíše nepřínosné nepřínosné 

 

25. Genetik mi poskytl všechny potřebné informace 

plně souhlasím spíše souhlasím  spíše nesouhlasím  naprosto nesouhlasím nejsme 

v péči 

 

26. Tyto informace pro mne byly 

velmi přínosné spíše přínosné  spíše nepřínosné nepřínosné 

 

27. Doplňte prosím další odborníky, které navštěvujete (navštěvovali jste) a označte ve 

škále možností přínos informací, které vám tito odborníci poskytli 

 

……………………………………… 

velmi přínosné spíše přínosné  spíše nepřínosné nepřínosné 

 

……………………………………… 

velmi přínosné spíše přínosné  spíše nepřínosné nepřínosné 

 

……………………………………… 

velmi přínosné spíše přínosné  spíše nepřínosné nepřínosné 

 

……………………………………… 

velmi přínosné spíše přínosné  spíše nepřínosné nepřínosné 

 

……………………………………… 

velmi přínosné spíše přínosné  spíše nepřínosné nepřínosné 

 

28. Komunikace logopeda s foniatrem je/byla  

velmi dobrá dobrá špatná  velmi špatná 

 

29. Spolupráce logopeda s odborníkem na ortodoncii je/byla  

velmi dobrá dobrá špatná  velmi špatná 

 

30. Informace poskytované jednotlivými specialisty byly shodné 

plně souhlasím spíše souhlasím  spíše nesouhlasím  naprosto nesouhlasím 

 



 

 

31. Jednotliví odborníci spolu plně spolupracovali 

plně souhlasím spíše souhlasím  spíše nesouhlasím  naprosto nesouhlasím 

 

32. Koordinace péče poskytované mému dítěti byla  

velmi dobrá dobrá špatná  velmi špatná 

 

33. Jako rodič se cítím být plnohodnotným členem týmu, který o dítě pečuje 

plně souhlasím spíše souhlasím  spíše nesouhlasím  naprosto nesouhlasím 

 

34. Bylo mi poskytnuto málo informací, musel/a jsem pátrat sám/sama 

plně souhlasím spíše souhlasím  spíše nesouhlasím  naprosto nesouhlasím 

 

35. Cesta k odborníkům mi trvá maximálně 

15 minut 

30 minut 

45 minut 

60 minut 

více než 60 minut 

 

36. K odborníkům dojíždím 

městskou hromadnou dopravou 

automobilem 

vlakem 

autobusem 

jinak, uveďte prosím jak………………………………………………………. 

 

37. Jak moc zatěžuje péče o dítě s rozštěpem váš rodinný rozpočet 

velmi  spíše ano spíše ne vůbec 

 

38. Ve kterém období byla péče o dítě finančně nejnáročnější 

0 - 6 měsíců 

6 – 12 měsíců 

12 - 24 měsíců 

24 – 36 měsíců 

po 3 roce 

 

39. Co vás nejvíce finančně zatěžuje/zatěžovalo 

…………………………………………………… 

 

Kvalita poskytované péče 

 

40. Co Vám schází? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 



 

 

41. Jaké informace byste ocenili? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

42. Uveďte prosím, z jakých zdrojů jste nejčastěji získával/a informace (mimo 

odborníky) 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

 


