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POVZETEK 

Raziskave kažejo, da jeclja približno en odstotek odraslih oseb. V naši državi jeclja približno 

20.000 oseb, od tega sta dve tretjini oseb, ki jeclja, moškega spola. Z ustrezno obravnavo je 

mogoče jecljanje odpraviti ali ga vsaj omiliti. V slovenskem prostoru se logopedi pri 

odpravljanju jecljanja pogosto poslužujejo metode Zavestna sinteza razvoja, dopolnjena s 

tehnikami VLAJA.  

Naš cilj je bil raziskati, v kolikšni meri je omenjena metoda uspešna pri odpravi jecljanja.  

Zanimalo nas je, katere so bile značilnosti telesnega počutja, mišljenja, čustvovanja in 

aktivnosti-ravnanja pred, po in pet let po zaključku logopedskih obravnav pri osebah, ki jecljajo. 

Na osnovi anketnega vprašalnika smo analizirali telesno počutje, mišljenje, čustvovanje in 

aktivnost-ravnanje v treh različnih časovnih obdobjih. S tem smo želeli razrešiti glavno 

vprašanje, ali prihaja po zaključku logopedskih obravnav do recidivov pri govoru. Hkrati smo 

želeli preveriti, s katerimi težavami pri govoru so se osebe srečevale pred začetkom logopedskih 

obravnav, po zaključku le-teh in s katerimi težavami se srečujejo danes. Z Riley testom smo 

ocenili stopnjo jecljanja pred logopedsko obravnavo, po njej in danes.  

Osebe, ki so bile vključene v raziskavo, velik pomen za uspešnost logopedskih obravnav 

pripisujejo društvu Vilko Mazi. Omenjeno društvo je nadgradnja terapevtskega postopka. 

Osebam, ki jecljajo, in njihovim družinam, nudi oporo in pomoč. Organizira različne 

dejavnosti, kjer osebe, ki jecljajo, tudi v naravnem okolju vadijo svoj govor. Organizira tudi 

skupino za samopomoč, kjer osebe pomagajo druga drugi. V današnjem času, kjer varčujemo 

na vsakem koraku, je društvo še posebnega pomena, saj nudi pomoč in podporo brezplačno.  

Rezultati raziskave so pokazali, da recidivi pri govoru oseb, ki so pred petimi leti zaključile 

logopedske obravnave po metodi Zavestna sinteza razvoja, dopolnjena s tehnikami VLAJA, 

niso prisotni. Govor oseb se je po zaključku obravnav močno izboljšal, danes nekatere osebe 

govorijo celo bolje, kot po zaključku obravnav.   

Ugotovili smo, da obstajajo statistično pomembne razlike pri telesnem počutju anketiranih oseb 

za obdobje po logopedski obravnavi in danes. Prav tako so se za statistično pomembne izkazale 

razlike pri čustvovanju anketiranih oseb za obdobje po logopedski obravnavi in danes. Tudi pri 

mišljenju anketiranih oseb smo izračunali statistično pomembne razlike in sicer med obdobjema 

pred logopedsko obravnavo in danes ter po logopedski obravnavi in danes. Statistično 
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pomembne razlike smo izračunali tudi pri aktivnosti-ravnanju in sicer za obdobje po logopedski 

obravnavi in danes.  

Ključne besede: 

jecljanje; metoda Zavestna sinteza razvoja, dopolnjena s tehnikami VLAJA; društvo Vilko 

Mazi; anketni vprašalnik; Riley test; recidivi.  
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ABSTRACT 

Researches show that approximately one percent of adults stutter. In our country approximately 

20.000 people stutter, two thirds of those are male. With an appropriate treatment stuttering can 

be eliminated or at least reduced. In the Slovenian area speech therapists often use the 

Conscious synthesis of development method complemented with the VLAJA techniques.  

Our goal was to explore the extent to which the above mentioned method was successful in 

stuttering elimination. We were interested in the characteristics of the physical well-being, 

thinking, emoting, and activity-behaviour before, while, and five years after the completion of 

the speech therapy of people who stutter.  Based on a questionnaire we analysed the physical 

well-being, thinking, emoting and activity-behaviour in three different time periods. With that, 

we wanted to resolve the main issue – whether there were any relapses in speech after the 

completion of the speech therapies. Also, we wanted to verify which problems with speech the 

individuals were facing before the speech therapies, at the conclusion of them and which 

problems they are facing now. With Riley test we estimated the degree of stuttering before the 

speech therapy, after it and now.  

The individuals involved in the study attach great importance for the success of speech therapies 

to Vilko Mazi association. The mentioned association presents an upgrade to the therapeutic 

procedure. It offers support and help to people who stutter and their families. It organizes 

various activities where people who stutter can practice their speech in a natural environment. 

Also, it organizes a self-help group in which the individuals help each other. Nowadays, when 

we try to save money each step of the way this association is of a particular importance as it 

offers help and support free of charge. 

The results of research showed that relapses in speech with people who completed their speech 

therapies based on the Conscious synthesis of development method complemented with the 

VLAJA techniques five years ago were not present. The individuals' speech after the 

completion of therapies improved significantly – some individuals speak better today than at 

the time of therapies' completion.  

We found that statistically important differences exist in the physical well-being of the 

respondents in the time period after the speech therapies and now. Also, the differences in 

emoting of the respondents in the time period after the speech therapies and now turned out as 

statistically important. We also calculated statistically important differences in thinking of the 
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respondents in the time period before the speech therapy and now as well as in the time period 

after the speech therapy and now. Statistically important differences were also calculated in 

activity-behaviour for the time period after the speech therapy and now. 

Keywords: 

stuttering; the Conscious synthesis of development method complemented with the VLAJA 

techniques; Vilko Mazi association; questionnaire; Riley test; relapses. 
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1. UVOD 

Tempo življenja nas sili, da vse bolj stremimo k popolnosti. Velik pomen dajemo 

izobraževanju, uspešni želimo biti na različnih področjih. Naš uspeh je odvisen tudi od naše 

samozavesti, na katero med drugim vpliva tudi govor, še posebej težave pri njem. Osebe lahko 

napačno artikulirajo posamezne glasove, lahko pa tudi jecljajo. O jecljanju govorimo takrat, 

kadar sta motena tempo in ritem izreke. Jecljanje se dotika celotne človekove osebnosti. Odraža 

se na fiziološkem, telesnem, emocionalnem, psihološkem in socialnem področju človekovega 

življenja. Jecljanje se lahko pri osebah pojavi v blagi obliki, lahko pa gre za težjo obliko 

jecljanja. V tem primeru oseba ni sposobna povedati skoraj ničesar. Pomagati si poskuša na 

različne načine, najpogosteje z gibi rok, nog, z gibi celega telesa in tudi z obrazno mimiko. 

Oseba ob tem mežika z očmi, srčni utrip se poveča, na obrazu je vidna rdečica, dihanje je 

neustrezno, intonacija je motena. Prisotne so tudi bolečine v trebuhu. Strah pred 

zasmehovanjem drugih je velik, nekatere osebe, ki jecljajo, se pričnejo izogibati družbi. 

Pojavijo se lahko tudi motnje volje in interesov (Podbrežnik, 2012). 

O jecljanju je napisanih že mnogo knjig. Mnogi avtorji so raziskovali problematiko jecljanja 

ter iskali vzroke za njegov pojav. Prav tako so različni avtorji leta in leta iskali načine, kako bi 

jecljanje odpravili. Ena izmed uspešnejših metod pri odpravi jecljanja je Zavestna sinteza 

razvoja, dopolnjena s tehnikami VLAJA. Omenjena metoda se zelo pogosto uporablja v 

Sloveniji. Uporabljajo jo tudi logopedi na Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana.  

1.1. Govor in govorna motnja - jecljanje 

Govor je eden izmed načinov komunikacije in je hkrati glavno sredstvo sporazumevanja med 

ljudmi. Z njim izražamo svoje misli, občutke in še bi lahko naštevali.  Glavna naloga govora je 

omogočiti medsebojno obveščanje ljudi. »Govor dela iz človeka socialno bitje, iz posameznika 

– ljudi, človeško družbo.« (Hribar, 1966, str. 12) 

 

Škarić (1988) pravi, da je govor človeku prirojen; če se odvzame govor, je človek prikrajšan. 

Ljudje, ki imamo razvit govor, bi si po vsej verjetnosti težko predstavljali sporazumevanje brez 

njega. Predstavljajmo si, kako bi sogovorcu sporočili, kaj smo počeli tekom dneva, kako se 

počutimo, kakšne so naše želje in podobno. Sporazumevanje brez verbalnega govora naenkrat 

ni več tako enostavno, kajne? 
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Različni avtorji so skozi leta verbalni govor različno definirali. V nadaljevanju bomo predstavili 

le nekatere njihove definicije, ki se nam zdijo pomembne pri razumevanju govornih napak.  

Na Centru za sluh in govor Maribor govor definirajo kot sredstvo sporazumevanja med ljudmi. 

Govor je po njihovem mnenju verbalna komunikacija s pomočjo jezika. Besede imajo 

neverjetno moč. Z njimi ljudje živimo in se sporazumevamo. 

Omerza (1959) definira govor kot zelo zamotan psihofizičen proces, ki se razvija pod vplivom 

bioloških činiteljev in socialne sredine. 

Brajović (1981) trdi, da je govor v najširšem smislu besede strogo individualizirano, 

neprekinjeno, harmonično in tudi ritmično izmenjavanje raznih frekvenc in intenzitet. Govor 

po njegovih trditvah omogoča človekove vrhunske sposobnosti. 

Škarić (1988) govor definira kot komunikacijo, v kateri se izmenjuje vse, kar nosi sporočilo 

misli, dejstva, občutke, hotenja, zamisli in kreacije ne glede na to, ali je vse resnično ali lažno, 

mogoče ali nemogoče ter iskreno ali neiskreno. Govor je po njegovem mnenju le eden od 

načinov komunikacije poleg pisanja, branja, petja, slikanja, igranja in še bi lahko naštevali.  

Človeku govor ni dan ob rojstvu, ampak se ga mora naučiti in svoj govor tudi razvijati. Pri 

govornem razvoju pogosto nastopijo težave. O govornih in jezikovnih motnjah govorimo takrat,  

kadar govor odstopa od normale v tolikšni meri, da vzbuja našo pozornost (bolj kot na vsebino 

smo pozorni na način govora). Osebo, ki govori, težje razumemo ali pa je verbalna 

komunikacija celo onemogočena. Govorne motnje so lahko organsko ali funkcionalno 

pogojene. O organskih motnjah govorimo tedaj, ko motnjo povzroča kakšna organska 

poškodba, bolezen ali pomanjkljivost govornega mehanizma. V drugih primerih gre za 

funkcionalno pogojene motnje (»Govorni razvoj, razvojne težave in govorne motnje« 

[Obzornik zdravstvene nege], b.d.). 

Zapletenost govorne vloge nastaja preko semantičnega in fonetskega aspekta verbalnega 

vedenja ter preko funkcionalno kibernetične povezanosti z ostalimi sistemi človeškega 

organizma. Semantični aspekt se nanaša na pomen simbolno-lingvističnih znakov določenega 

jezikovnega koda, fonetski aspekt pa zajema motorično in akustično organiziranje verbalnega 

vedenja. Povezanost gibanja in zvoka, zvoka in jezikovnega znaka, znaka in pomena ter pomena 

in vedenja, ustvarja zapleten dinamičen proces, ki preko verbalno-akustičnih signalov dobiva 

optimalni kod. Ta povezanost se najbolj vidi v patologiji govora. Pri jecljanju se tako bistvene 

karakteristike motnje opažajo  v motnji motoričnih aktivnosti na področju govornega 
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mehanizma. Mehanizmi za dekodiranje simbolno-lingvističnih signalov pri osebah, ki jecljajo, 

delujejo brezhibno, vendar pa v generiranju in prenašanju govornih signalov prihaja do 

določenih motenj, ki verbalno-glasovno vedenje naredijo nestandardno in tudi neritmično 

(Brestovci, 1986). 

Vsaka govorna motnja bolj ali manj vpliva na socialni kontakt osebe z okolico. Omejitve v 

smislu komunikacije lahko zelo močno vplivajo na osebo in povzročijo osebnostne spremembe 

ali celo patologijo celotne osebnosti. Ena izmed takšnih govornih motenj je zagotovo jecljanje.  

1.2. Jecljanje 

Ko govorimo o jecljanju, najpogosteje rečemo, da je to motnja v fluentnosti govora. S tem 

seveda jecljanja ne opredelimo popolnoma, je pa to izhodišče za razlikovanje motnje znotraj 

področja patologije govora. Podbrežnik in Čepeljnik (1993) opredeljujeta jecljanje kot 

govorno-jezikovno motnjo, ki je stara toliko kot človeški govor in se pojavlja v vseh narodih in 

rasah sveta.  

Na področju jecljanja se je veliko raziskovalo, pa vendar je jecljanje še vedno eden izmed 

najmanj pojasnjenih fenomenov v patologiji govora. Mnogi raziskovalci so kljub opiranju na 

razna spoznanja, metode in dosežke nekaterih znanosti žal brez zadovoljivih rezultatov 

poskušali odkriti vzroke za pojav jecljanja.  

Delež otrok, ki jeclja, znaša 2%, delež odraslih oseb, ki jecljajo pa 1%. Zanimiv je podatek, da 

se jecljanje pogosteje pojavi pri moških kot pri ženskah, in sicer v razmerju tri proti ena. Glede 

na te podatke v Republiki Sloveniji jeclja okoli 20.000 ljudi (Podbrežnik, 2012). 

Omerza (1972) opredeljuje jecljanje kot zelo resno in običajno zelo trdovratno govorno motnjo, 

ki je v tesni povezanosti z vsem človekovim organizmom, z njegovim načinom življenja, z 

njegovimi odnosi do soljudi in le teh do njega.  

»Jecljanje bi lahko opisali kot nepredvidene pretrge gladkega toka besed, ki se kažejo v obliki 

ponavljanja, zaustavljanja, zavlačevanja in popravkov. Le-ti predstavljajo osnovo, a ko se jim 

pridružijo znaki strahu in napetosti, postanejo težave nadležne. Napetost in strah s svojimi 

dodatki dajeta tej motnji vso pestrost in ne maličita samo govora, temveč jecljavčevo osebnost 

v celoti« (Hribar, 1966, str. 7). 
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Jecljanje ni le problem v govorno-jezikovni komunikaciji, temveč se dotika celotne človekove 

osebnosti. Odraža se na fiziološkem, telesnem, emocionalnem, psihološkem in socialnem 

področju človekovega življenja.  

Jecljanje se odraža v (Galić-Jušić, 2001):  

 ponavljanju glasov, zlogov, besed, delov stavkov, 

 podaljševanju, 

 dodajanju besed, delov besed ali besednih fraz, 

 pojavljanju napetih zastojev v govoru in dihanju, kar v določenem trenutku izzove negativna 

čustva (strah preden oseba spregovori in strah pred lastnim govorom), 

 dodatni napetosti delov obraza, okončin in telesa pri premagovanju govornih zastojev, 

 izogibanju mnogim besedam - govorni anksioznosti in 

 izogibanju ljudem in različnim situacijam - socialni anksioznosti. 

Oseba skuša prikriti svojo motnjo na najrazličnejše načine. Ti načini sprva služijo namenu, nato 

pa so čedalje manj uspešni in postanejo posameznikova značilnost (Galić-Jušić, 2001).  

1.2.1. Značilnosti jecljanja 

Za jecljanje je značilen nepravilen tempo in ritem govora, izreka glasov sama po sebi pa je 

navadno pravilna. Pri osebi, ki jeclja, nastopi nenaden zastoj govora v začetku ali sredi besede. 

Oseba skuša zastoj s trudom premagati. Zastoje povzročijo krči na enem ali več mestih 

govornega aparata. Krči mišic predstavljajo napake v koordinaciji vseh mišic, ki v tistem 

trenutku sodelujejo pri izreki. Ko oseba, ki jeclja, v sebi premaguje te napake in uskljajuje 

delovanje govornih mišic, nastane značilen zastoj govorne funkcije (Omerza, 1972). 

Pri osebah, ki jecljajo, je najbolj moten samostojen govor in samostojno izražanje. Pri ostalih 

oblikah govora, npr. pri ponavljanju besed, stavkov, zgodb drugih ljudi, recitiranju pesmi, 

štetju…, pa se jeclja manj. Vse je odvisno od mišljenja osebe, ki ima to govorno motnjo. Pri 

samostojnem govoru je potrebno veliko truda, da oseba oblikuje odgovor, misli na predmet, 

dogodek, medtem ko pri ostalih oblikah govora večinoma ponavlja že slišano. Poleg tega ima 

oseba pri ponavljanju tujega govora primer govornega izražanja in ne usmerja pozornosti na 

lasten izgovor. Manj jecljanja je tudi pri počasnem govoru, šepetanju, pri govoru v času hrupa, 

ko se pozornost ne usmerja na jecljanje. Govor se poslabša tudi v primeru, če se oseba pogovarja 

z neznanimi ljudmi, učitelji in osebami, ki predstavljajo avtoriteto in jim vzbujajo strah. Vse je 
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pogojeno s situacijo, v kateri oseba govori. Govorna motnja - jecljanje je še posebej izražena, 

če oseba javno govori pred množico poslušalcev. V družinskem krogu je jecljanja običajno 

manj kot v šolskem krogu, kot tudi v razgovoru z vrstniki, prijatelji. Lahko pa se zgodi, da je 

ravno obratno, kar je odvisno od mesta in priložnosti formiranja zatikajočega govora (po Matić, 

1975). 

 

Jecljanja je pri branju običajno manj kot pri spontanem ustnem izražanju. Napisani tekst vsebuje 

že sestavljene misli, ki jih mora oseba le prebrati. To sicer olajša proces branja, vendar pa se 

pojavijo težave, če se v tekstu nahajajo težke besede in glasovi. Tem se oseba ne more izogniti, 

kot to počne pri spontanem ustnem izražanju, zato ponovno začne jecljati. So pa tudi osebe, ki 

bolj jecljajo pri glasnem branju kot pri samostojnem tvorjenju besed. Vzrok temu je fiksiranje 

pozornosti na težke glasove oz. črke in besede, slaba tehnika branja in okoliščine učenja branja 

ali okoliščine, pod katerimi se je dalj časa bralo. Taki primeri se pojavljajo, vendar so redki. 

Redko je tudi jecljanje pri pisanju, risanju (ponavljanju enakih  črt in potez) in pri hoji (Matić, 

1975). 

 

V šoli so mnogi učitelji opazili, da nekateri učenci utihnejo in nikakor ne začnejo govoriti, ko 

so poklicani za odgovor. Pri nekaterih tišina traja le kratek čas in potem začnejo govoriti 

pravilno, pri drugih pa tišina traja dlje. Tišina osebe je lahko znak notranjega jecljanja, ki 

obstaja v posamezniku in ki je izzvano s strahom pred govorom. Do teh učencev bi naj učitelji 

bili obzirni in pripravljeni pomagati, da se osvobodijo strahu, ki vpliva na govorni center in 

govorni organi se nehajo premikati. Če s takimi osebami ne ravnamo pravilno, se strah pred 

govorom povečuje in notranje jecljanje, ki se ne opaža, prehaja v zunanje jecljanje. Osebe s to 

govorno motnjo se lahko izražajo nejasno, zato njihov govor ni vedno razumljiv. Včasih so te 

osebe zelo zgovorne, včasih pa so v izražanju skope, stavki pa so kratki in nepopolni. Takšen 

govor Hvatcev imenuje ''telegrafski''. Govor ni povezan in urejen, kar se prenese tudi na 

mišljenje, ki je prav tako neurejeno, nepovezano in zmedeno (Matić, 1975). 

 

Kot vidimo, je jecljanje sindrom velikega števila manifestacij na govorno-jezikovnem, 

fiziološkem, somatskem, psihološkem in socialnem področju. Različne poglede je zelo dobro 

opisala Erjavčeva (2003) v svojem diplomskem delu: 
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1. Govorni vidik 

Z vidika govora se jecljanje izraža z nefluentnim govorom, kar najpogosteje  povzročajo krči. 

Ti krči zajemajo respiratorno – verbalni mehanizem in privedejo do nekontinuiranega, 

neritmičnega in melodično neodgovarjajočega toka misli. Oseba, ki jeclja, poskuša krče 

premagati na različne načine: išče sinonime, ki se ne začnejo s kritičnim glasom, ima afonične 

govorne poskuse, dela pavze, uporablja mašila, ipd. Tak govor je neinformativen. Pri osebah, 

ki jecljajo, so pogoste tudi motnje dihanja, zaradi česar je govor informativen in težje razumljiv.  

2. Somatofiziološki vidik  

Težave na somatofiziološkem področju so posledica težav na govornem področju in so odvisne 

od jakosti jecljanja. Lažja oblika jecljanja na tem področju ne povzroči večjih težav.  

Težave, ki se najpogostoje pojavljajo so: 

- motnje dihanja, 

- neskladje med dihanjem in fonacijo, 

- razkorak med fonacijo in artikulacijo, 

- oteženo premikanje posameznih delov govornega aparata, 

- zadrževanje dihanja, 

- povečana napetost perifernih govornih organov, 

- nepotrebno trošenje zraka pred začetkom govora, ... 

Te pojave na govornih organih spremljajo telesne spremembe, kot so: 

- povečan pulz, 

- znojenje, 

- rdečica,  

- širjenje zenic, 

- trzanje z glavo,  

- napihovanje obraza, 
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- eksplozivni začetki govora, 

- gibi ekstremitet... 

3. Psihološki vidik 

Osebe, ki jecljajo, je strah pred govorom in govornimi situacijami. Zaradi jecljanja se izogibajo 

govornim situacijam. Izražajo se na čim krajši način in, če je le možno, čim manj govorijo. 

Ožajo krog ljudi okoli sebe in tako postajajo vse bolj introvertirane. Osebe, ki jecljajo dalj časa, 

izoblikujejo posebne poteze osebnosti: postanejo nezaupljive, negotove, površne, gredo po liniji 

najmanjšega odpora, za svoje neuspehe pogosto krivijo prav jecljanje. Povečana anskioznost ni 

samo posledica jecljanja, temveč je tudi eden izmed vzrokov nadaljnega poslabšanja jecljanja. 

Če vplivamo na anksioznost in jo zmanjšamo, lahko pričakujemo tudi izboljšanje govora.  

4. Sociološki vidik 

Ker se jecljanje pojavlja v komunikaciji z drugimi ljudmi, jo lahko opredelimo kot družbeno 

bolezen. Zaradi strahu pred govorom se oseba, ki jeclja, izolira od drugih ljudi, izogiba se vsem 

govornim situacijam. Oseba, ki jeclja, se izogiba govornemu kontaktu z avtoritativnimi 

osebami in osebami, ki jih ne pozna. Kadar je oseba, ki jeclja, negotova, pogosto odreagira z 

molčanjem. V njej takrat poteka borba med obvladovanjem krčev ter poskusi, da bi 

spregovorila. Poleg molčanja je prekrivanje motnje možno tudi s hezitacijo (oklevanjem), 

embolofrazijo (ponavljanjem istih fraz) in uporabljanjem prisilne kretnje posameznih delov 

telesa (Erjavec, 2003, po Sardelić). 

Osebe, ki jecljajo, pogosto pridejo v konflikt z družbo in tudi s samim seboj. Želijo govoriti, 

vendar jih je sram. Po drugi strani pa želijo biti tiho, a se zato počutijo krive (Zorko, 1999). 

1.2.2. Vrste jecljanja 

Različni avtorji govorijo o različnih vrstah jecljanja. Najpogosteje se jecljanje deli na (Erjavec, 

2003, po Sardelič):  

- fiziološko, 

- primarno, 

- sekundarno, 

- akutno ali abrupno jecljanje. 
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Fiziološko (razvojno) jecljanje se pojavi v obdobju intenzivnega razvoja govora med drugim in 

četrtim letom otrokove starosti. Otroci se v tem obdobju učijo govoriti in pogosto govorijo 

netočno. Pri govoru se jim zatika, ponavljajo zloge in besede, pri govoru oklevajo ipd. Motorika 

govoril je slabša, saj mnogo besed uporabljajo prvič. Netočen govor je pogostejši pri otrocih, 

ki so nagnjeni h govorni motnji- jecljanju. Takšno jecljanje je normalno v razvoju otroka in 

mine samo od sebe. Okoli četrtega leta starosti se začnejo otroci aktivneje vključevati v družbo. 

Veliko sprašujejo in govorijo, pri čemer pa se jim pogosto zatika. Če se otroka ne opozarja na 

zatikanje, takšno jecljanje sčasoma izzveni (Erjavec po Sardelić, 2003). 

Jecljanje torej v večini primerov izzveni. Pomembno je, da na otrokov netočen govor nismo 

preveč pozorni in otroka pri govoru ne opominjamo. Dobro je, da spremljamo otrokovo počutje 

v povezavi s količino zatikanja pri govoru. Kmalu lahko opazimo, da je zatikanja pri govoru 

več, ko je otrok bolan, se slabše počuti, kaj pričakuje ipd. Ločiti moramo tudi razvojno jecljanje 

od pravega jecljanja. Pri tem moramo poznati značilnosti pravega jecljanja (Novšak, 2007, po 

Sardelič): 

- ponavljanje glasov in besed več kot petkrat na sto besed, 

- zaporedno ponavljanje posameznega glasu ali besede več kot trikrat, 

- več napak znotraj besed kot med besedami, 

- podaljšanje glasu več kot pol sekunde, 

- pri govoru se na obrazu pojavijo grimase,  

- široko odpiranje ust in izplazitev jezika, 

- nepravilno dihanje, 

- glasno govorjenje ali nenavadno visok glas, 

- izogibanje govornim situacijam. 

Primarno jecljanje še ni pravo jecljanje. Otrok se govora ne izogiba, saj se svojega nepravilnega 

govora še ne zaveda. Proces komunikacije tako še ni otežen. Zastoji v govoru so pri primarnem 

jecljanju pogostejši kot pri fiziološkem jecljanju. Otrok ponavlja glasove in zloge. Elemente 

govora otrok ponavlja brez napora. Če otroka na nepravilen govor opozarjamo, se lahko prične 

zavedati motnje, kar pa lahko privede do pravega jecljanja (Podbrežnik, 2012).  
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Sekundarno jecljanje je pravo jecljanje, ki se ga otrok zaveda in traja že nekaj časa. Otrok kaže 

splošno mišično napetost na govornih organih, napeto je celo telo. Začne se bati govora in tudi 

govornih situacij. Pojavijo se tiki in obrambni mehanizmi, razvija se disritmija med dihanjem 

in fonacijo ter fonacijo in artikulacijo. Otrok prične razvijati zavest o sebi kot o osebi, ki jeclja 

(Novšak, 2007, po Sardelić). 

Sekundarno jecljanje spoznamo po značilnih simptomih (Zorko, 1999): 

- splošna mišična napetost celega telesa, posebej govornih organov, 

- strah pred govorom in govornimi situacijami, 

- zavedanje govorne motnje, 

- pojav tikov in obrambnih premikov,  

- neskladje med dihanjem, fonacijo, artikulacijo in govorno-miselnimi procesi. 

Akutno jecljanje predstavlja nagel začetek, pojav veliko simptomov, ki se naenkrat pojavijo pri 

otrocih, katerih govor je bil povsem fluenten. Jecljanje se prične razvijati zelo hitro, običajno 

je posledica nekega šoka, stresa ali strahu. Zelo pomembna je hitra intervencija, da jecljanje ne 

postane naučeno obnašanje. Ta oblika jecljanja se najpogosteje pojavi pri otrocih med 2,5 let in 

4 let, izjemoma se pojavi tudi pri odraslih (Vladislavljević, 1982). 

Nevrogeno jecljanje je posledica poškodbe centralnega živčnega sistema. Pri nevrogenem 

jecljanju prihaja do izkrivljene, nepopolne ali blokirane percepcije, ki nastane kot posledica 

disfunkcije centralnega živčnega sistema. Težave nastopijo pri motorični realizaciji. Pri 

nevrogenem jecljanju ni konsistentnosti, lokacija jecljanja se lahko spreminja, ni adaptacije, 

prihaja pa tudi do variabilnosti tona znotraj enega in istega glasu (Novšak, 2007, po Sardelić,). 

Omenjene vrste jecljanja se pojavijo pri otrocih. Jecljanje se redkeje pojavlja tudi pri odraslih 

in sicer kot posledica motenega zdravstvenega ravnotežja organizma ali kot spremljevalni 

simptom obolenja ali poškodbe centralnega živčnega sistema. Običajno jecljanje pri odraslih 

delimo na psihogeno in nevrogeno jecljanje (Novšak, 2007, po Sardelić). 

Psihogeno jecljanje ima začetek v adolescenci ali v odrasli dobi. Vzroki za pojav psihogenega 

jecljanja so različni, od stresnih dogodkov, konfliktov v medosebnih odnosih, do daljšega 

psihičnega pritiska na posameznika (Podbrežnik, 2012).  
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Nefluentnost je vezana na psihične probleme, zato lahko oseba tudi po več dni ne jeclja. 

Jecljanje se začne nenadno, lahko se pojavljajo podaljševanja in ponavljanja v govoru, napeti 

zastoji v govoru in nenazadnje slaba samopodoba. Da je terapija pri psihogenem jecljanju 

uspešna, je pomembna kombinacija govorne terapije in psihoterapije (Sardelić, 2010). 

Nevrogeno jecljanje nastane kot posledica poškodbe ali bolezni centralnega živčnega sistema. 

Slaba ekspresija je posledica slabe percepcije govora. Poleg simptomov, ki so skupni z drugimi 

vrstami jecljanja, se tu pojavlja izrazita odsotnost sekundarnih karakteristikt jecljanja, 

nekonsistentnost pojavljanja napak in odsotnost adaptacije v nalogah ponavljanja (Novšak, 

2007, po Sardelić). 

1.2.3. Značilnosti težke in zelo težke oblike jecljanja 

Kadar je situacija za osebo, ki jeclja zelo stresna, lahko pride do popolne blokade - oseba ni 

sposobna povedati ničesar. Pomagati si poskuša na različne načine, najpogosteje z gibi rok, 

nog, z gibi celega telesa in obrazno mimiko. Oseba ob tem mežika z očmi, srčni utrip se poveča, 

na obrazu je vidna rdečica, dihanje in intonacija sta nepravilna. Pogoste so tudi bolečine v 

trebuhu. Da se blokade pri govoru izogni, oseba, ki jeclja, pogosto na vprašanja odgovori z »ne 

vem«, saj je strah pred zasmehovanjem drugih prevelik. Ko se stresne situacije kopičijo, se 

lahko oseba, ki jeclja, prične izogibati družbi drugih, pojavijo se tudi motnje volje in interesov 

(Podbrežnik, 2012). 

Podbrežnik (2012) opozarja, da je vsak, ki jeclja, svojevrsten primer. Nekdo se kjub močnemu 

jecljanju in pogostim zastojem govornih situacij ne izogiba, nekoga pa že manjši zastoji pri 

govoru odvrnejo od govora in kasneje tudi od druženja z drugimi. V najhujših primerih pride 

do popolne izolacije. Lahko rečemo, da je  jecljanje v veliki meri socialna motnja, saj se vedno 

odraža v prisotnosti druge osebe.  

1.2.4. Dednost, okolje in razvoj jecljanja 

Med strokovnjaki obstaja veliko različnih teorij glede dedovanja te govorne motnje. Nekateri 

so mnenja, da je govorna motnja – jecljanje v večini podedovana in trdijo, da je približno tretjina 

oseb s to govorno motnjo obremenjena z dednostjo. Različni avtorji tako navajajo različne 

odstotke primerov, kjer je omenjena govorna motnja dedna (Gutzman - 28,8%, Nedolecni - 

40%, Verpan - 68,8%…). Po Reidu imajo osebe z govorno motnjo - jecljanjem večje število 

sorodnikov s to govorno motnjo kot osebe, ki ne jecljajo, in to v presenetljivem razmerju 6:1. 
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Tromner meni, da se nevropatska obremenjenost, na kateri se razvije govorna motnja - jecljanje, 

deduje v 80-85% primerov (povzeto po Matić, 1975). 

 

Veliko avtorjev pa po drugi strani zanika dedovanje te govorne motnje. Trdijo, da bi naj pri njih 

obstajala vrojena dispozicija, ki je dedna ali pridobljena v času nosečnosti zaradi bolezni staršev 

in otroka, alkoholizma staršev in drugih negativnih vplivov na živčni sistem ploda. Za pojav 

motnje pa morajo obstajati tudi drugi faktorji, npr. neustrezna socialna sredina po rojstvu 

otroka, še posebej v fazi njegovega razvoja govora. Nagnjenost ali dispozicija za pojav jecljanja 

se izraža v labilnosti živčnega sistema, v njegovi pretirani občutljivosti in vznemirjenosti 

(Matić, 1975). 

 

Hvatcev trdi, da se ta govorna motnja ne deduje. Sam govor se po njegovih socialnih 

karakteristikah ne deduje, zato se ne dedujejo tudi njegove oblike izražanja. Človek se rodi z 

dispozicijo za govor, če pa se bo ta razvil, je odvisno od vplivov socialne sredine. Govor človeka 

je socialni produkt pod pogojem, da v njem obstajajo biološki dejavniki: zdrav sluh, normalno 

razviti govorni organi in možgani. Podobno je s pojavom jecljanja (Matić, 1975). 

 

Pojav jecljanja v družinah s to govorno motnjo Hvacev razlaga s vplivom slabe govorne vzgoje, 

s poslušanjem jecljajočega govora očeta, mame in sorodnikov. Vrojene nagnjenosti k tej 

govorni motnji ne moremo jemati kot nekaj trajnega in nespremenljivega, kar bo ne glede na 

splošne dejavnike vedno povzročilo jecljanje. Pod vplivom vzgoje in drugih dejavnikov pa 

lahko vrojeno dispozicijo odpravimo ali vsaj ublažimo (Matić, 1975). 

 

Študije na enojajčnih dvojčkih so pokazale, da je pri njih jecljanje pogostejše kot pri dvojajčnih 

dvojčkih. Vendar pa pri nekaterih parih enojajčnih dvojčkov ta povezava ni opazna, kar kaže, 

da tu igra pomembno vlogo vpliv okolja. Ni jasno, kaj je podedovano, vendar pa mora biti 

prisoten eden ali več preddispozicijskih faktorjev, ki so v interakciji z okoljem, da se sproži 

sindrom jecljanja. K okolju lahko prištevamo tudi družinski in socialni položaj staršev, njihovo 

miselnost, način življenja ter mesto otroka v družini. Pri otroku raste sposobnost za tekoči govor 

in potreba po njem. Če je sposobnost večja od potrebe, potem otrok govori tekoče, v nasprotnem 

primeru pa se lahko razvije jecljanje (Starkweather, 1987). 

 

Sposobnost za tekoči govor vključuje kompleksno koordinacijo govorne muskulature. Zahteve 

za tekoči govor so interne in eksterne. K internim zahtevam sodi razvoj jezikovnih spretnosti, 
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ki vključujejo sintaktično, semanično, fonološko in pragmatično znanje. Eksterne zahteve pa 

vključujejo faktorje okolja, kot so starši, sorodniki in učitelji. Isti avtor navaja, da se govorni 

model okolice prenaša na otroke. Če je ta neustrezen, se pravi, da je govor staršev in okolice 

prehiter, če gre za pomanjkanje časa za poslušanje otroka ter podobno, se lahko razvije jecljanje 

(Starkweather, 1987). 

1.3. Jakost jecljanja in stopenjske lestvice različnih avtorjev 

Več različnih avtorjev je v času raziskovanja jecljanja predstavilo lestvice za ocenjevanje 

jakosti jecljanja. Lestvice se razlikujejo tako v stopnjevanju kot tudi v kriterijih, po katerih se 

stopnjevanje vrši.  

Jakost jecljanja zajema občo oceno jecljanja, ki predstavlja določeno stopnjo razvoja jecljanja  

pri določeni osebi (npr. blago, zmerno, močno, zelo močno). Pri določanju stopnje jakosti 

jecljanja so potrebne objektivne meritve in subjektivne ocene osebe ki jeclja, njene družine ali 

drugih oseb. V raziskovalne in klinične namene se zaradi pomanjkanja veljavnih merskih 

inštrumentov pogosto uporabljajo metode ocenjevanja jakosti jecljanja, ki temeljijo na 

subjektivni oceni ocenjevalca (Brestovci, 1986). 

Pri merjenju jakosti jecljanja se najpogosteje opazujejo tri karakteristike netekočega govora:  

- pogostost netekoče izgovorjenih besed (meri se v obsegu stotih izgovorjenih besed; oseba, ki 

jeclja, netekoče izgovori približno 10% besed; oseba, ki ne jeclja, netekoče izgovori približno 

2% besed), 

- trajanje netekočnosti (povprečna netekočnost traja približno eno sekundo), 

- hitrost govora - oseba brez govornih težav v povprečju izgovori od 115 do 165 besed v minuti; 

oseba, ki jeclja, v povprečju v minuti izgovori 25% manj besed (Galić-Jušić, 2001). 

Jakost jecljanja pri osebi je odvisna od različnih dejavnikov in situacij, v katerih se posameznik 

znajde. Simptomi jecljanja so bolj izraženi, kadar mora govorec posredovati novo informacijo, 

pri uporabi kompleksnejših stavkov ali stavkov z daljšimi in kompleksnejšimi besedami. Jakost 

jecljanja je bolj izražena, kadar pride v pogovoru do porasta kompleksnosti govorno-

jezikovnega procesiranja, razlike med jezikovno formulacijo in govorno ekspresijo.  Nasprotno 

pa jakost jecljanja zmanjša ponavljanje fraz, ponovno branje istega teksta, govor v zboru z 

drugimi osebami, samogovor, govor z živaljo, govor z osebo nižjega socialnega ranga, petje in 

podobno (Bloodstein, 1995). 
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V različnih letih je več avtorjev poskušalo oblikovati teste in lestvice za določanje jakosti 

jecljanja. Brestovci (1986) je predstavil nekatere izmed njih: 

- Devetstopenjska lestvica jakosti jecljanja, 

- Lestvica Iowa za jakost jecljanja, 

- Instrument jakosti jecljanja, 

- Instrument za klasifikacijo jecljanja, 

- Petstopenjska lestvica jakosti jecljanja.  

V klinični praksi in raziskovanju strokovnjaki najpogosteje uporabljajo Instrumentarij jakosti 

jecljanja, ki ga je izdelal Glyndon D. Riley. Omenjen instrument pri svojem delu uporabljajo 

tudi logopedinje Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. Test vsebuje tri področja merjenja:  

- Pogostost jecljanja (napake pri govoru in branju). 

- Trajanje zastojev (na področju verbalnega izražanja in branja). 

- Fizični spremljajoči pojavi (pogostost in vrsta zvočnih pojavov, obraznih grimas, gibov glave, 

gibov ekstremitet). 

Skupen rezultat vseh merjenj pokaže jakost govorne motnje-jecljanja. Maksimalno število točk, 

ki jih oseba lahko zbere, je 45. Po seštevku dobljenih točk lahko vidimo, za katero stopnjo 

jecljanja gre.  

Riley loči pet oblik jecljanja (Vladislavljević, 1982): 

- zelo lahka oblika     0-5 točk, 

- lahka oblika            6-15 točk, 

- srednja oblika         16-23 točk,  

- težka oblika            24-30 točk, 

- zelo težka oblika     31-45 točk. 

Za uporabo Rileyevega testa se strokovnjaki odločajo, ker zadovoljuje več kriterijev: enostavna 

uporaba, objektivnost, občutljivost, uporabnost tako pri odraslih kot tudi otrocih. Kadar otrok 
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še nima ustreznih bralnih sposobnosti, namesto branja opisuje predložen slikovni material 

(Podbrežnik, Čepeljnik, 1993). 

1.4. Metode za odpravljanje jecljanja 

Strokovnjaki, ki pomagajo osebam, ki jecljajo, pri odpravljanju te govorne motnje uporabljajo 

različne metode. Skupno vsem metodam za odpravljanje jecljanja je spremeniti govor oseb, ki 

jecljajo. Če je metoda za odpravljanje jecljanja uspešna pri eni osebi, to še ne pomeni splošni 

uspeh v korekciji jecljanja. Nekatere metode za odpravljanje jecljanja so enostavne za uporabo, 

druge so zahtevnejše. Uporaba določene metode za odpravljanje jecljanja je odvisna tako od 

strokovnjaka (logopeda), kot tudi od osebe, ki jeclja in njenih posebnosti (Škarić, 1988). 

Ker je metod za odpravljanje jecljanja skoraj toliko, kolikor je avtorjev, ki se ukvarjajo s to 

problematiko, bom predstavila le nekatere metode, ki se uporabljajo v logopedski praksi: 

- Metoda kontrole hitrosti govora, ritma in tempa sodi med najstarejše metode za odpravljanje 

jecljanja. Osebe, ki jecljajo, jecljajo v manjši meri, kadar govorijo počasneje. Kadar pojejo, se 

jecljanje sploh ne pojavi. Iz teh razlogov so se razvile tehnike upočasnjevanja in ritmizacije 

govora. Govor so dolgo časa razstavljali na zloge in ga tako upočasnili. S podaljševanjem 

vokalov so želeli upočasniti govor. Takšen govor je v naravnem okolju nenaraven in ga je tudi 

težko uporabljati pri vsakodnevnem komuniciranju (Škarić, 1988). 

- Strokovnjaki so odkrili, da se jecljanje zmanjša ali popolnoma izgine, če osebam, ki jecljajo, 

dajo na ušesa slušalke in preko njih predvajajo dovolj močan šum. Oseba, ki jeclja, je pozorna 

na šum in ne misli na to, da bo zajecljala. Vsako odvračanje pozornosti od lastnega govora 

zmanjšuje prisotnost jecljanja. Takšna »Tehnična metoda« se lahko izpelje le v ambulanti, v 

vsakodnevnih govornih situacijah pa žal ni uporabna (Škarić, 1988). 

- Vibiš metoda je podobna prej omenjeni metodi. Pri tej metodi se uporablja majhen aparat 

(vibiš), ki lovi glas iz grla, ga ojača in preoblikuje ter ga vodi v uho preko malih slušalk. Oseba 

tako med govorom sliši svoj glas, ki pa je povsem nerazumljiv, saj ji glas iz grla oglušuje zvoke, 

ki nastanejo v ustih, kjer se jecljanje dogaja. Oseba, ki jeclja, se tako z oglušelim lastnim glasom 

osvobaja strahu pred govorom in posledično se tudi jecljanje zmanjšuje (Škarić, 1988). 

- Van Riper-jeva metoda desenzibilizacije ali desenzitizacije je ena izmed uspešnih metod pri 

odpravljanju jecljanja. V prvi vrsti je namenjena odraslim osebam, lahko pa se uspešno 

uporablja tudi pri šolskih otrocih. Prednost te metode je, da se ne ukvarja le z jecljanjem, temveč 
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s celotno osebo, ki ima to govorno motnjo. Cilj te metode je, da se oseba, ki jeclja, spozna s 

samim seboj. Ob tem spozna, kakšne so njene posebnosti, ki jih ima in jih doživlja takrat, ko 

jeclja. Ko oseba spozna vsak element jecljajočega govora in vsako reakcijo, ki spremlja 

jecljanje, mora spremeniti lastno vedenje. Ob koncu je potrebno vse naučene reakcije in nove 

načine vedenja stabilizirati. To ne pomeni, da se jecljanje ne bo več pojavilo. Oseba je 

pripravljena sama obvladati jecljanje (Škarić, 1988). 

- Delovna terapija v funkciji govora je zelo uspešna metoda pri odpravljanju jecljanja pri 

otrocih. Ko otrok nekaj dela, barva, izrezuje, modelira, zraven opisuje, kaj počne tisti trenutek. 

Govor, ki se razvija ob konkretnih situacijah, je enostavnejši in lažji (Škarić, 1988). 

Ko govorimo o rehabilitaciji jecljanja, ne smemo pozabiti na psihoterapevtske modalitete. Tako 

kot se te razlikujejo v svojih izhodiščih, tako za jecljanje odkrivajo različne vzroke (Škarić, 

1988). 

- Metoda relaksacije poskuša vplivati na sprostitev delov telesa in celotnega telesa osebe, ki 

jeclja. Ta metoda se tudi danes uporablja kot sestavni del kompleksne obravnave (Zorko, 1999, 

po Sardelić). 

- Metoda dr. Löwa zavrača vse govorne in dihalne vaje, hkrati pa tudi vse mehanične 

pripomočke. S prepričevalno besedo pokaže osebi, ki jeclja, da je njeno  mišljenje o govoru in 

poslušalcu napačno. Osebi, ki jeclja, skuša dopovedati, da zmore glas uporabljati povsem 

avtomatično. Čim manjši bo torej njen interes za govor, tem prej bo jecljanje izzvenelo. 

Omenjena metoda prav tako uči, da je važna predvsem vsebina, ne pa tudi oblika govora.  

Ena izmed zelo uspešnih metod pri odpravljanju jecljanja je metoda »Zavestna sinteza razvoja«. 

Podrobneje jo bom opisala v enem izmed naslednjih poglavju. 

1.5. Obravnava odraslih oseb, ki jecljajo 

Osebe, ki jecljajo, lahko pomoč poiščejo v kateri koli od osrednjih ustanov, ki se v Sloveniji 

ukvarjajo z govorno-jezikovnimi motnjami. V Ljubljani tako lahko obiščejo Zavod za gluhe in 

naglušne, v Mariboru Center za sluh in govor, v Potrtorožu pa Center za korekcijo sluha in 

govora. Logopedske obravnave v teh ustanovah vodijo dodatno usposobljeni terapevti za 

področje jecljanja. Osebe, ki jecljajo, pa lahko logopedsko pomoč poiščejo tudi v zdravstvenih 

domovih, osnovnih šolah in vrtcih (Podbrežnik, 2012). 
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Zaradi težav, ki jih imajo osebe, ki jecljajo, pri govoru, telesnem počutju, čustvovanju, 

mišljenju in aktivnosti-ravnanju, je v prvi vrsti potrebna celovita obravnava. Da lahko 

strokovnjak naredi individualni načrt obravnave, je potrebno najprej postaviti dobro diagnozo.  

Strokovnjaka zanima etiologija jecljanja, vrsta in stopnja jecljanja ter stanje drugih za govor 

potrebnih funkcij. Na osnovi tega strokovnjak predvidi možnosti terapije.  

Novšak (2007) navaja, da je ob začetku terapije potrebno izdelati družinsko in osebno 

anamnezo. Z logopedsko diagnostiko ugotovimo čas pojava prvih težav pri govoru, reakcije 

okolice na govorne težave, vpliv dednosti in faktorjev, ki jecljanje sprožijo. Prav tako je 

potrebno poznati psihomotoričen razvoj osebe v zgodnjem otroštvu ter vpliv bolezni na govorne 

težave. Ko pridobimo vse te podatke, analiziramo govor. Analizo govora delimo na kvalitativno 

analizo (opazujemo fiziološke in motorične značilnosti govorne motnje, lingvistične in 

semantične značilnosti ter spremljajoče znake pri govoru) in kvantitativno analizo govora 

(Riley test, ki določi frekvenco težav pri branju, spontanem govoru, trajanje treh najdaljših 

blokad ter fizične spremljajoče pojave). Logoped analizira tudi obnašanje. Ker je jecljanje 

specifičen in kompleksen problem, je diagnozo potrebno dopolniti še z ugotovitvami drugih 

strokovnjakov (psiholog, nevrolog ipd.). 

Verjetno ni potrebno posebej omenjati, da je terapijo pri jecljanju potrebno izvajati kompleksno. 

Pri izvajanju terapij sodelujejo strokovnjaki med sabo in tudi s starši. Timsko delo 

strokovnjakov in staršev je ključnega pomena za uspeh terapije. Na takšen način delajo tudi na 

Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana. Osebe, ki jecljajo, obravnavajo individualno in 

skupinsko. Pri obravnavah uporabljajo tehnike za odpravljanje težav pri govoru, tehnike za 

zmanjševanje anksioznosti pri gvoru ter tehnike za učenje novih oblik vedenja (Podbrežnik, 

Čepeljnik, 1993). 

Kot sem že omenila, na Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana kombinirajo individualno in 

skupinsko terapijo. Individualna terapija poteka v treh stopnjah, ki so se časovno med seboj 

razlikujejo. Vsaka oseba dela s tempom, ki ji ustreza. Oseba napreduje na višjo stopnjo šele ko 

dobro usvoji nižjo.  

Z delom v skupini se dopolni individualno delo. Oseba, ki jeclja, spozna druge osebe v skupini 

ter se jim tudi prilagodi. Spozna njihove težave in uvidi, da nihče ni sam s svojimi problemi. 

Pripadniki skupine sčasoma razvijejo občutek pripadnosti skupini. Osebe imajo manj čustvenih 
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napetosti, posledično prihaja do vse manj blokad v govoru. Izmenjujejo si mnenja, vzpodbujajo 

drug drugega ter si med seboj pomagajo (Podbrežnik, Čepeljnik, 1993).  

Koliko časa bo trajala logopedska obravnava pri odpravljanju jecljanja, je odvisno od različnih 

dejavnikov. Ne samo starost in težavnostna stopnja jecljanja, tudi motiviranost in ostali 

zdravstveni problemi posameznika vplivajo na čas trajanja obravnave. Prav tako pri trajanju 

obravnav ne smemo zanemariti vpliva podpore in sodelovanja družine ter ostalih oseb iz okolja 

obravnavanca. Prvi uspehi uspešne obravnave se morajo pokazati v treh mesecih. Če napredek 

ni dosežen, je vzrok v terapiji, terapevtu ali pa v obravnavancu (Podbrežnik, 2012). 

1.6. Uspešnost in čas logopedskih obravnav  

Pri obravnavi jecljanja ni poudarka le na korekciji oziroma rehabilitaciji govora. Zelo 

pomembna je tudi psihološka obravnava, posebej pri odraslih osebah. Podbrežnik (2012) v 

svojem delu navaja, da se je v zadnjih letih močno povečalo število oseb, ki potrebujejo pomoč 

zaradi jecljanja. Iskanje pomoči pri odpravljanju govorno-jezikovne motnje povezuje z 

zaposlitvijo. Osebe z netekočim govorom imajo težave že pri iskanju le-te, prav tako pa se 

težave pojavljajo med opravljanjem dela, sploh, če je oseba vezana na komunikacijo z drugimi. 

Tekoč govor dviguje samozavest in obratno.  

Jecljanje lahko odpravimo v celoti ali pa ga vsaj omilimo. Na uspešnost logopedskih obravnav 

v veliki meri vpliva močna volja in vztrajanje pri terapiji. Logopedske obravnave trajajo tudi 

po nekaj let, program je zahteven. Podbrežnik (2012) priporoča, da se vsakdo po zaključeni 

logopedski obravnavi vključi v skupino za samopomoč ter tako utrjuje tehnike, ki se jih je naučil 

pri terapiji.  

Ali bo logopedska obravnava uspešna, je odvisno od vsakega posameznika. Podbrežnik (2012) 

pravi, da je pri starejših osebah težje odpraviti težave. Veliko življenjskih težav in navad je 

vezanih neposredno na govor. Seveda pa obstajajo tudi izjeme, ki kljub starosti jecljanje 

odpravijo.  

1.7. Recidivi pri jecljanju 

Kot sem že omenila, traja logopedska obravnava jecljanja tudi nekaj let. Ta čas oseba redno 

vadi in usvaja nove tehnike pri govoru. Osebe imajo po obravnavi manj težav na telesnem, 

fiziološkem, socialnem, psihološkem in emocionalnem področju. Pridobijo na samozavesti, 

njihova samopodoba se izboljša. Lažje se vključujejo med ljudi, saj imajo manj strahu pred 
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govornimi situacijami. V času terapij imajo redni nadzor in podporo. Na tem mestu se poraja 

vprašanje, kaj je z govorom po zaključku obravnav? Ali osebe tekoč govor vzdržujejo ali gre 

pri govoru za recidive? 

Pollard (2012) opisuje tri razlage za pojav recidivov: 

 konstantna uporaba naučenih tehnik govora je težka in izčrpajoča, 

 nenaravnost govora po terapiji je nesprejemljiva, 

 pomanjkanje nadaljne vaje. 

Pollard trdi, da se osebe v času terapije naučijo veščin tekočega govora, te veščine pa težko 

vzdržujejo, ko nimajo več stalne kontrole pri govoru, oziroma so prepuščene same sebi.  

V našem prostoru se osebe, ki jecljajo, v času logopedskih obravnav in tudi leta po njih, lahko 

vključijo v društvo Vilko Mazi. Preko različnih dejavnosti naučene tehnike pri govoru ohranjajo 

ter vzpodbujajo drug drugega. V diplomskem delu bomo videli v kolikšni meri je to pomembno 

pri terapiji jecljanja.  

1.8. Metoda »Zavestna sinteza razvoja« 

Metodo »Zavestna sinteza razvoja« je razvil dr. Cveto Brajović. Izkazala se je za izjemno 

uspešno pri odpravljanju jecljanja pri odraslih osebah in mladostnikih. Brajović je menil, da so 

osebe, ki jecljajo, nevrotične in čustveno dezorganizirane, kar se kaže navzven predvsem v 

strahu pred govorom (Omerza, 1972). 

Metoda je kompleksna in zajema poleg predpisanega prehranjevanja in spremenjenega načina 

življenja tudi zdravila, ki jih oseba, ki jeclja, jemlje ves čas postopka. Brajović prav tako 

zahteva čim bolj točen somatski pregled. Temu pregledu sledijo še psihološki, pedagoški in 

sociološki pregledi, na osnovi katerih potem predpiše primerno zdravljenje (Omerza, 1972). 

Zelo pomembne so spremembe prehranjevanja. Brajović zahteva omejitev uporabe sladkorja 

na najmanjšo mero. Oseba, ki jeclja, mora jesti čim več mesa, jajc, možganov, vsak dan pa 

mora pojesti najmanj dve čaši jogurta ali kislega mleka. Hrana ne sme biti preveč mastna.  

Oseba, ki jeclja, mora jesti trikrat dnevno, med obroki pa piti le čisto vodo (Omerza, 1972). 

Oseba, ki jeclja, mora spati dnevno od 10 do 12 ur, po osmi uri zvečer ne sme gledati televizije. 

Brajović priporoča tudi razna zdravila, ki regulirajo presnovo maščob ter vitamine, ki zvišujejo 

odpornost organizma (Omerza, 1972). 
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Brajović analizira tudi potrebno sociološko dokumentacijo, s katero odkriva odnose med člani 

družine in odnos oseb, ki jecljajo, do svojih staršev, bratov, sester, učiteljev, prijateljev, 

sodelavcev in součencev. Dobljeni podatki Brajoviću pomagajo pri urejanju okolja osebe, ki 

jeclja. Oseba, ki jeclja, dobi poseben zvezek, v katerega navadno mati vpisuje posebnosti v 

vedenju (Omerza, 1972). 

Namen metode »Zavestna sinteza razvoja« je osvobajanje in diferenciranje sposobnosti. 

Metoda je izjemno praktična, saj se izvaja s pomočjo staršev, ki skupaj s terapevtom in 

obravnavancem tvorijo enoten tim. To pa je osnova in pogoj za uspešnost metode. 

Metoda je sestavljena iz splošnih in posebnih pravil terapije. Splošna pravila so tista, ki se jih 

mora obravnavanec držati ves čas terapije, posebna pravila pa so vezana na posamezne faze 

terapije.  

Podbrežnik in Čepeljnik (1993) navajata naslednja splošna pravila te metode: 

- zdrav način življenja, 

- zadostno in kvalitetno spanje, 

- pravilna in urejena prehrana,  

- vsakodnevno gibanje na svežem zraku, 

- razvijanje in vzpodbujanje močnih področij, 

- umirjeno govorjenje, brez prekinjanja in vpadanja drug drugemu v besedo, 

- aktivna vključitev staršev in drugih ljudi v obravnavo.  

Če se oseba, ki jeclja, odloči za tovrstno terapijo, se od nje zahteva polno vključevanje vseh 

psihofizičnih sposobnosti (Podbrežnik, Čepeljnik, 1993). 

Metoda »Zavestna sinteza razvoja« je sestavljena iz treh stopenj obravnave. Podbrežnik in 

Čepeljnik (1993) jih takole opisujeta:  

I. stopnja obravnave 

Trajanje prve stonje obravnave je odvisno od motivacije osebe, ki jeclja, od teže govorne motnje 

in intenzivnosti obravnav. Trajanje I. stopnje obravnave je različno, od nekaj mesecev do nekaj 

let.  
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V tej stopnji je zelo pomembno izvajanje štirih različnih vrst vaj: 

- Vaje pravilnega trebušnega in prsnega dihanja 

Oseba, ki redno izvaja te vaje, se nauči pravilnega govornega dihanja. Vaje pravilnega 

trebušnega in prsnega dihanja sestavljajo vdihi skozi nos in dolgotrajni izdihi skozi usta. 

Podaljšan izdih stimulira parasimpatikus, kar vpliva na mirnost, sprostitev.  

- Vaje pozornosti 

Vaje pozornosti omogočajo razvoj in usklajeno delovanje vidnih, slušnih, gibalnih in miselnih 

sposobnosti. Oseba piše črke ob petju glasov različnih višin in jakosti. Najprej se pišejo vokali, 

nato kombinacije vokalov in zatem besede v zvezek. Temu sledi pisanje besed po zraku z 

ustreznim gibom roke, oseba pa v ogledalu kontrolira gibanje obraznih mišic. Uporaba ogledala 

je zelo pomembna, saj z njo oseba dobi predstavo o sami sebi, spremlja emocionalne izraze na 

obrazu, razvija avtokontrolo obrazne mimike in pridobi občutek samozaupanja.  Na enak način 

oseba ponovi vajo še z zaprtimi očmi.  

Čas pisanja se meri s štoparico. Oseba, ki jeclja, stalno ugotavlja, koliko časa je pisala določeno 

črko, kar tudi označi v zvezek. Čim dlje traja pisanje črk, tem bolj je oseba uspešna.  

Omenila bi, da je pri izvajanju vaj potrebna zbranost in disciplina. Oseba, ki vaje izvaja, mora 

biti z izvajanjem vaj dosledna tudi doma.  

- Vaje specializacije 

Vaje specializacije omogočajo sproščanje glasilk. Predstavljajo razvoj specifične, zavestne 

kontrole motorike govoril. Pri potezah, ki peljejo navzgor, oseba poje s potegom ustnic v eno 

stran s postopnim zviševanjem glasu, medtem ko pri potezah navzdol poje z normalno pozicijo 

ust in ustrezno znižuje svoj glas. 

Vaje specializacije aktivirajo levo in desno polovico možganske hemisfere. Petje in 

specializacija odpravljata strah pred govorom, pri osebi vzpodbujata optimizem in vedrino.  

Krče, ki se pojavljajo na obrazu, spremenita v prijeten, miren in nasmejan obraz. Petje sprosti 

tudi krče prsnih in trebušnih mišic.  

- Vaje šumov 
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Vaje šumov so v veliko pomoč pri izgovoru glasov, ki jih oseba najpogosteje izgovori jecljajoče 

(p, t, k, b, d, g). Šumi omogočajo premostitev začetne blokade pri izgovoru. Obravnavanec se 

mora to tehniko naučiti zelo podrobno in jo avtomatizirati, saj mu je vedno v pomoč pri kontroli 

govora v težkih situacijah. Izgovor s šumi je različen pri soglasnikih in samoglasnikih. 

Pomembno je, da je izpeljan čim bolj diskretno in manj opazno.  

Glas s šumom lahko izgovorimo s sredinskim izpihom, kjer je izpih na sredini ustnic, ali s 

stranskim izpihom, pri katerem je izpih na levi ali desni strani ustnic. Oseba se najprej nauči s 

pomočjo šuma izgovoriti kritične glasove, nato ostale soglasnike, zatem samoglasnike, sledijo 

zlogi, besede in na koncu še stavki.  

- Vaje motorike  

Osebi, ki jeclja, omogočajo vaje motorike boljšo fizično kondicijo, vplivajo pa tudi na boljše 

psihično počutje. Pomembno je, da se vaje motorike izvajajo redno.  

Oseba, ki jeclja, mora v svoj zvezek vsak dan zapisovati, kdaj je šla spat in kdaj je vstala. 

Terapevt preveri, kako obravnavanec obvladuje prvo stopnjo. Ko obravnavanec po določenem 

modelu brez težav izgovori katero koli besedo, je pripravljen na naslednjo stopnjo (Podbrežnik, 

Čepeljnik, 1993). 

II. stopnja obravnave 

Začne se po uspešno opravljeni prvi stopnji in pri vsakem obravnavancu traja različno časa. 

Traja vsaj dva meseca, lahko pa tudi leto in več. Vključuje razvoj sposobnosti za branje brez 

težav in utrjevanje občutka varnosti. Na tej stopnji obravnave oseba še vedno jeclja, usposobi 

pa se za branje kakršnega koli besedila. Na tej stopnji je opazen napredek v terapiji, kar še 

dodatno motivira osebo, ki jeclja. Oseba na tej stopnji že ve, kako se izgovori posamezni glas, 

zato začne terapevt oteževati izreko tako, da postavlja »težje« glasove v vzglasje besed, kjer so 

bolj napeti in zato najlažje pride do krčev. Oseba nato vadi stavke, ki vsebujejo več »težjih« 

glasov.  

Na drugi stopnji se izvajajajo iste terapevtske tehnike kot na prvi stopnji, dodajajo pa se 

terapijski modeli za večjo sposobnost glasnega branja.  

- Vaje branja 
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Pri branju oseba, ki jeclja, upošteva pravilen ritem, melodijo, glasnost in poudarek. Vaje branja 

omogočajo tekoče branje z dosledno uporabo naučene tehnike. Oseba, ki jeclja, najprej bere 

tiho v sebi z aktivnim tihim izgovorom, nato pa glasno. Ritem glasnega branja oseba kontrolira 

s čim manj opazno specializacijo, blokade premaga s šumom, mimiko obraza pa nadzoruje s 

pogledom v ogledalo.  

- Vaje obnavljanja prebranega teksta 

Oseba, ki jeclja, s pomočjo teh vaj razvija sposobnost, da razume in pove bistvo.  

Ločimo: 

 abstrakcija ena (kratka obnova, izražanje bistva), 

 abstrakcija dva (glavno sporočilo prebranega), 

 fantazija (razširjena obnova, vzpodbujanje domišljije in bogatenje pasivnega in aktivnega 

besednega zaklada).  

Ko oseba po pravilih bere vsako besedilo v materinščini ali v tujem jeziku (če pozna njegovo 

abecedo), se zaključi druga stopnja obravnave. Pri branju ne sme oseba pokazati treme oziroma 

strahu, na mišicah obraza pa ne sme priti do krčev (Podbrežnik, Čepeljnik, 1993). 

III. stopnja obravnave 

V tretji stopnji obravnave se oseba usposobi za fluenten govor. Tudi na tej stopnji se izvajajo 

prej omenjeni terapijski modeli prve in druge stopnje. V tretji stopnji se tem dodajo še modeli, 

ki spodbujajo normalno govorno funkcijo oziroma normalno sporazumevanje.  

- Vaje spontanega pripovedovanja 

Vaje spontanega pripovedovanja razvijajo primerno glasen, razumljiv in tekoč govor, lepo 

izražanje misli in sproščeno vedenje. Ta spremenjeni govor, ki ga je oseba med terapijo 

pridobila, se najprej preizkusi v zaigranih situacijah, nato pa v resničnih vsakdanjih situacijah.  

V tretji stopnji obravnave je oseba močno motivirana, saj opazi napredek pri svojem govoru. 

Terapevt obravnavani osebi pojasni, da mora pri vsakdanjem sporazumevanju dosledno 

upoštevati pravila tretje stopnje:  

 Obravnavanec odgovarja samo na vprašanja, na katera pozna odgovor. 

 Če odgovora ne pozna, odgovori z »ne vem«. 
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 Pri govoru se mora truditi, da pove čim več s čim manj besedami. 

 Ko izbere besede, gleda sogovornika v oči in izgovarja vsako besedo specializirano, v sebi, 

zatem pa z glasno specializacijo.  

 S tem, da pogleda sogovornika v oči, premaguje strah in veča občutek varnosti in 

samozavesti. 

 Če pri glasnem govoru poleg omenjenih pravil občuti težavo, uporabi šum kritičnega glasu 

v besedi.  

V terapijo se pogosto vključijo tudi osebe, ki so že odpravile jecljanje. To pomeni veliko 

motivacijo za obravnavance. Terapija lahko poteka individualno ali skupinsko, pri uspehu 

terapije pa igrajo veliko vlogo posameznikova motiviranost ter vpliv družine in prijateljev 

(Podbrežnik, Čepeljnik, 1993). 

Pomembno je, da ima vsak obravnavanec v času obravnav svoj dnevnik, v katerega vpisuje vsa 

pravila, od splošnih do pravil posameznih stopenj obravnave. Obravnavanec potrebuje tudi 

navaden svinčnik, radirko, ravnilo, ogledalo, štoparico in kasneje tudi ustrezno knjigo. Na levo 

stran dnevnika vsak dan zapiše, kako in koliko časa je spal, kaj je sanjal, kako se je počutil 

zjutraj in kakšno je bilo njegovo počutje čez dan. V drugem delu dnevnika obravnavanec 

vpisuje čas, ki ga je porabil za terapevtske vaje (vaje pozornosti, specializacije, vaje motorike, 

vaje šumov), ter čas, ki ga je namenil bralnim vajam. V tretji stopnji obravnave se meri tudi 

čas, ki ga je obravnavanec porabil za reproduciranje prebranega besedila (abstrakcija in 

razširjena reprodukcija-fantazija). Na tej stopnji je zelo pomembno, da obravnavanec vsak dan 

zapisuje, kako je govoril, koliko je jecljal ter kaj je bil vzrok jecljanja (Podbrežnik, Čepeljnik, 

1993). 

1.9. VLAJA- vsestransko logopedsko aktiviranje oseb, ki jecljajo, v adaptaciji na 

življenjsko okolje 

Na Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana imajo že več kot 30-letne izkušnje z diagnostiko in 

terapijo jecljanja. Metodo VLAJA je pričela razvijati profesorica defektologije-logopedinja 

Vlasta Podbrežnik ob pomoči profesorice defektologije-logopedinje Jane Čepeljnik. Osnovno 

metodo Zavestna sinteza razvoja sta dopolnili z dodatnimi tehnikami obravnave.  

Metoda VLAJA je zelo pomebna z vidika vsestranske obravnave oseb, ki jecljajo, saj poleg 

obravnave v ustanovi upošteva počutje in delo v družinskem in delovnem okolju ter vzgojno-

izobraževalnem sistemu (Zorko, 1999,  po Podbrežnik). 
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Cilj obravnav je doseči kvalitetno komunikacijo. Zavedati se moramo, da je pomembno KAJ 

rečemo, še bolj pa je pomembno, KAKO izrečemo in kako se ob tem vedemo (Podbrežnik, 

1996). 

Pri metodi VLAJA se upoštevajo različne tehnike. Te je v svojem diplomskem delu dobro 

opisala N. Zorko (1999): 

1. Sproščanje 

Pomembno je, da se doseže stanje brez strahu in stresa, sproščenost pa traja tudi po končanih 

vajah. Sproščen človek lažje in tudi bolje komunicira.  

2. Spoznanja Realitetne terapije in Teorije izbire  

Avtor realitetne terapije, dr. William Glasser, z realitetno terapijo ljudem pomaga odkriti 

učinkovite načine uravnavanja svojega življenja in premagovanja težav. Osnovno izhodišče 

terapije je, da ne glede na to, kar smo v preteklosti storili, lahko izberemo vedenje, ki nam bo 

odslej zadovoljevalo naše potrebe in omogočilo kakovost življenja.  

3. Upoštevanje elementov pozitivnega vpliva ustrezno izbrane glasbe za preprečevanje 

negativnih občutkov in stresa 

Ob pomoči ustrezno izbrane glasbe se odpravljata napetost in stres, oseba, ki jeclja, se znebi 

negativnih občutkov in čustev. Glasba vzpodbuja ustvarjalno delo.  

4. Redna športna dejavnost 

Z gibalno motoričnimi aktivnostmi se doseže dobra psihofizična kondicija ter občutek za 

ravnotežje in orientacijo. Celice našega organizma dobijo dovolj kisika in tako se bolje 

počutimo ter lažje intelektualno delamo. Šport vpliva na samodisciplino in samozavest, 

vzpodbuja pa tudi optimizem in veselje.  

5. Uporaba računalniških programov Speech Viewer 1 in 2 ter Stepping Stones 

Računalniška programa se uporabljata predvsem pri otrocih v starosti od štiri do deset let, 

posamezne igre pa se lahko uporabljajo tudi pri delu s starejšimi šolarji.  

Speech viewer 1 in 2 ter Stepping stones omogočata: 
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 dodatno motivacijo in vzpodbudo za delo, 

 utrjevanje pridobljenih spretnosti in tehnik, 

 preverjanje določenih tehnik in spretnosti, 

 postopno dograjevanje spretnosti in tehnik v posameznih stopnjah obravnave, 

 usvajanje dodatnih terapevtskih tehnik, 

 popestritev obravnave, 

 sprostitev obravnave. 

Pomembno je, da je obravnavanec pri delu z omenjenima računalniškima programoma uspešen. 

Z rednimi vajami obravnavanec postopoma razvije tekoč govor in samozaupanje.  

6. Vaje retorike 

Retorika je nauk o govorništvu in spretnost v njem.  

Pri vajah retorike obravnavanci maksimalno razvijajo uporabo vseh čutov- VAKOG 

komunikacija. Pri vajah se upošteva naslednje tehnike: sproščanje, vaje koncentracije, vaje 

pravilnega govornega dihanja, vaje šumov, vaje specializacije, vaje izgovorjave, naglaševanja 

in intonacije, vaje motorike, pravilna drža telesa, vaje branja različnih tekstov, vaje obnavljanja 

prebranih tekstov, vaje dramatizacije (igra vlog), dramatizacija različnih življenjskih situacij 

(nakup v trgovini, iskanje informacij...), socialne igre, vaje kontrole govora »in vivo« - teren,  

referati, spontani govor in nenazadnje javni nastop. 

7. Snemanje in analize avdiovizualnih posnetkov govora in javnih nastopov 

Govor in javni nastopi se snemajo, da lahko sproti ugotovijo in popravijo težave pri javnem 

nastopanju.  

Govor se posname že ob začetku terapije, prav tako pa se posname ob zaključku le-te. Tako 

lahko terapevt in obravnavanec ob zaključku terapije ocenita napredek.  

8. Spremljanje obravnavanca v realnih življenjskih situacijah (družina, delovno okolje...) 

Posameznik je najprej obravnavan individualno v ambulanti, kasneje pa ga vzporedno z 

ambulanto spremljajo še v realnih življenjskih situacijah. Ko se znajde obravnavanec v 

vsakdanjih situacijah, se šele pokaže njegov dejanski govor in vedenje.  
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9. Društvo Vilko Mazi 

Društvo Vilko Mazi  predstavlja nadgradnjo terapevtskega postopka. Društvo ima status 

socialno humanitarne dejavnosti s človekoljubnimi cilji. Združuje osebe z govorno motnjo, 

njihove starše, svojce in vse, ki želijo sodelovati v njem.  

Glavne naloge društva Vilko Mazi so (Podbrežnik, Čepeljnik, 1993): 

 izmenjati izkušnje in stališča med starši, pacienti in ostalimi, 

 zagotoviti enakovreden položaj staršev in strokovnjakov, 

 z oblikami samopomoči oz. pomoči članov vplivati na celovito govorno rehabilitacijo, 

 dati možnost vključevanja v razne interesne dejavnosti, ki se v rednem terapevtskem 

programu ne izvajajo, 

 dati psihološko oporo in pomoč pri utrjevanju lastnih uspehov, doseženih pri govorni 

terapiji, 

 povezati se s sorodnimi društvi, klubi in omogočiti prehod iz društva Vilko Mazi v druga 

društva glede na interese, 

 informiranje širše družbe o osebah z govorno motnjo in o govornih motnjah na splošno. 

V timu strokovnega dela imajo na Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana tudi psihologa. Če 

oseba jeclja pri spontanem govoru, jo primarno obravnava psiholog, sekundarno pa logoped. 

Če jeclja v vseh petih oblikah verbalne ekspresije (govor stereotipov, ponavljanje stavkov, 

glasno branje, obnova prebranega, spontani govor), ga primarno obravnava logoped, 

sekundarno pa psiholog. Če se osebe, ki jecljajo, zavejo, da lahko prebrodijo to težavo z 

govorom, da lahko postanejo dobri govorci, takrat jecljanje postane motiv in izziv za uspeh 

(Podbrežnik, 2012). 

1.10. Spoznanja realitetne terapije in Teorije izbire o vedenju ljudi in vključevanje le-

teh v proces obravnavanja oseb, ki jecljajo 

Realitetno terapijo, katere avtor je dr. William Glassser, lahko opredelimo kot metodo 

svetovanja, ki ljudem pomaga pri odkrivanju učinkovitih načinov uravnavanja svojega življenja 

in pri premagovanju težav. Izhodišče omenjene terapije je, da lahko ne glede na preteklost 

vedno izberemo vedenje, ki bo bolj kot doslej zadovoljevalo naše potrebe in nam  omogočilo 

kakovostno življenje. Temeljne potrebe, ki jih zadovoljujemo so biološke potrebe po preživetju 
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(hrana, voda, spanje,...) in psihološke potrebe po ljubezni, moči, zabavi in svobodi. Te potrebe 

uresničujemo preko lastne aktivnoti in v stiku z drugimi ljudmi (Glasser, 1994). 

Od zadovoljitve osnovnih potreb je odvisno naše življenje, Ljudje, ki svoje potrebe 

zadovoljujejo, razvijajo pozitivno identiteto, so srečni, močni in delajo dobre izbore. V 

nasprotju z njimi se pri ljudeh, ki potreb ne zadovoljujejo, razvija negativna identiteta (umik, 

depresija, agresija ipd.). Ljudje, ki potreb nezadovoljujejo, so po Glasserju šibki, nesrečni in 

delajo slabe izbore (Zorko, 1999). 

Lahko rečemo, da z vedenjem zadovoljujemo svoje potrebe. Vsak človek ima svoj vedenjski 

sistem, ki je sestavljen iz štirih komponent, ki so med seboj povezane (Zorko, 1999): 

- telesno počutje 

- čustvovanje 

- mišljenje 

- aktivnost (ravnanje). 

Vse zgoraj naštete komponente so prisotne v vsakem trenutku našega življenja. Telesnega 

počutja (razbijanje srca, zardevanje...) in čustvovanja (trema, strah, sproščenost...) se ljudje 

najbolj zavedamo in nanju nimamo zavestnega vpliva. Zavestno pa lahko vplivamo na mišljenje 

in na aktivnost (ravnanje). Dokler ne spremenimo tistega, kar delamo ali/in razmišljamo, ne 

moremo spremeniti svojega telesnega počutja in čustvovanja. Telesno počutje in čustvovanje 

lahko spremenimo le, če ugotovimo, da je dosedanje vedenje neučinkovito (Zorko, 1999). 

Več kot 80% vseh zaznav shranimo v »albumih« v svoji glavi v vizualni obliki. Ko s svojim 

vedenjem dosežemo nekaj, kar zadovolji našo potrebo, sliko tistega, kar nas je zadovoljilo, 

shranimo v t.i. osebni slikovni album.  Le-ta je motivator vsega, kar poskušamo storiti. Slike 

oseb, dejavnosti in vrednot se v življenju spreminjajo. Če hočemo spremeniti sliko, jo moramo 

nadomestiti z drugo. Ta mora vsaj približno enako kot prejšnja slika zadovoljiti določene 

potrebe. Tega ne moremo doseči s silo, ampak le s pomočjo pogajanj in sporazuma. Šele ko 

zamenjamo pomembne slike, spremenimo svoje življenje. Slike za zadovoljevanje potreb so pri 

ljudeh različne, vsak človek pa mora imeti vsaj eno sliko za vsako potrebo (Zorko, 1999). 
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Slike oblikujemo iz izkušenj, kulture in informacij. Signal, ki ga sproži razlika med sliko, ki jo 

hočemo, in sliko, ki jo vidimo, nas aktivira, da se začnemo vesti. Vedemo se vse dokler je ta 

signal vključen (Glasser, 1994). 

Lahko si mislimo, kako zelo je pomembno prepoznavanje signalov, saj brez tega ne bi vedeli 

ali smo srečni ali ne. Gre za notranje občutke, ki so tesno povezani z osnovnimi potrebami in s 

slikami v naših glavah za njihovo zadovoljitev. Lahko so pozitivni ali negativni, šibki ali močni.  

Veliko lažje prepoznavamo signale, ki so povezani s telesnimi potrebami (lakota, žeja...) kot pa 

signale, povezane z duševnimi potrebami. Tudi če signale ignoriramo, jih ne moremo pregnati. 

Signali ostanejo in še naprej sporočajo, da v življenju nismo zadovoljni. Hitreje prepoznavamo 

negativne signale, kar nam je v pomoč pri preživetju. Pomembno je, da zavestno ukrepamo 

glede prepoznavanja signalov, saj se le tako izognemo slabemu počutju in depresiji (Good, 

1991). 

Pri obravnavi oseb, ki jecljajo, so uporabna vsa spoznanja Realitetne terapije in Teorije izbire. 

Pogovor s terapevtom osebi, ki jeclja, omogoči, da sama ugotovi, česa si želi v življenju in 

kateri so najbolj učinkoviti načini ravnanja, da svoje želje doseže in živi srečno ter zadovoljno. 

Terapevt zato obravnavani osebi postavlja naslednja vprašanja (Podbrežnik, 1996): 

 Kaj želiš? 

 Kaj resnično želiš? 

 Kaj počneš, da bi dobil, kar želiš? 

 Ali te tvoje vedenje pripelje do tega, kar želiš? 

 Če ne, si pripravljen poskusiti drugače? 

 Izberi ravnanje! 

 Naredi načrt in ga izpelji. 

Ko terapevt zbere odgovore na zastavljena vprašanja, spozna, kakšne slike se skrivajo za 

določeno željo. Terapevt osebo, ki jeclja, vodi Če obravnavana oseba nima jasnih želja in 

potreb, iskanje rešitev ni mogoče (Podbrežnik, 1996).  

Da si lažje predstavljamo vedenje oseb, ki jecljajo, bomo najprej predstavili vedenje, ki ni 

učinkovito. Kot smo že omenili, ima vsak človek vedenjski sistem, ki je sestavljen iz štirih, 

medsebojno povezanih komponent. Za vsako komponento vedenjskega sistema pri 

neučinkovitem vedenju Podbrežnik in Čepeljnik (1993) omenjata glavne značilnosti.  
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Aktivnost - ravnanje: 

 izognem se različnim govornim situacijam, 

 govorim čim manj, 

 izbiram besede, 

 v družbi sem tiho, 

 se prestopam,  

 zakrivam usta, 

 umikam pogled, 

 predhodno se pripravim na pogovor. 

Mišljenje: 

 vem, da bom jecljal-a, 

 le kaj si bodo mislili drugi o meni, 

 najraje bi se tej situaciji izognil-a, 

 kar bo, pa bo, 

 sem reva. 

Čustvovanje: 

 strah me je, 

 imam tremo, 

 sem jezen-zna, 

 sem nezadovoljen- jna. 

Telesno počutje: 

 zardim,  

 roke se mi potijo, 

 srce mi razbija, 

 v sebi čutim neko napetost, 

 v grlu imam »cmok«, 

 zmanjkuje mi zraka, 

 sem nervozen-zna, 

 nehote tolčem z nogo, 

 nehote tolčem z roko.  

Takšno vedenje osebi, ki jeclja, povzroča stisko, počuti se neuspešno in nesrečno. Pot do 

spremembe (prenehati jecljati) vodi preko doseganja kratkoročnih ciljev. Ko se posameznik loti 

dejavnosti,  s tem spremeni tudi miselno, čustveno in fiziološko komponento celostnega 

vedenja. Za vsako komponento vedenjskega sistema pri učinkovitem vedenju bomo predstavili 

glavne značilnosti.  
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Aktivnost - ravnanje: 

 govorim po naučenih tehnikah, 

 govorim brez problemov, 

 ne izogibam se različnim govornim situacijam. 

Mišljenje: 

 ne bom jecljal-a, 

 dobro se bo izšlo, 

 to zmorem in nisem slabši-a od drugih, 

 ni pomembno, kaj bodo drugi mislili o meni. 

Čustvovanje: 

 sem sproščen-a, 

 sem zadovoljen-jna, 

 občutim veselje, radost. 

Telesno počutje:  

 ne čutim nobenih telesnih sprememb.  
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2. CILJ RAZISKAVE 

Cilj diplomskega dela je analiza uspešnosti rehabilitacije in recidivov jecljanja.  

 

2.1. HIPOTEZE 

Da bi ta cilj realizirali, smo poskušali potrditi ali zavreči naslednje hipoteze.: 

H1: Pri osebah, ki so pred petimi leti uspešno zaključile logopedske obravnave po metodi 

Zavestna sinteza razvoja, dopolnjeni s tehnikami VLAJA, recidivi niso prisotni; jakost jecljanja 

je manjša ali enaka kot po zaključku logopedskih obravnav.  

H2: Pri osebah, ki so pred petimi leti uspešno zaključile logopedske obravnave po metodi 

Zavestna sinteza razvoja, dopolnjeni s tehnikami VLAJA, se je izboljšalo telesno počutje, v 

primerjavi s telesnim počutjem pred pričetkom logopedskih obravnav in po zaključku le-teh. 

H3: Pri osebah, ki so pred petimi leti uspešno zaključile logopedske obravnave po metodi 

Zavestna sinteza razvoja, dopolnjeni s tehnikami VLAJA, se je izboljšalo čustvovanje, v 

primerjavi s čustvovanjem pred pričetkom logopedskih obravnav in po zaključku le-teh. 

H4: Pri osebah, ki so pred petimi leti uspešno zaključile logopedske obravnave po metodi 

Zavestna sinteza razvoja, dopolnjeni s tehnikami VLAJA, se je izboljšalo mišljenje, v 

primerjavi z mišljenjem pred pričetkom logopedskih obravnav in po zaključku le-teh. 

H5: Pri osebah, ki so pred petimi leti uspešno zaključile logopedske obravnave po metodi 

Zavestna sinteza razvoja, dopolnjeni s tehnikami VLAJA, se je izboljšala aktivnost-ravnanje, v 

primerjavi z aktivnostjo-ravnanjem pred pričetkom logopedskih obravnav in po zaključku le-

teh. 
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3. RAZISKOVALNA METODA   

3.1. VZOREC 

V vzorec smo zajeli 13 oseb z govorno motnjo- jecljanjem, ki so pred petimi leti zaključile z 

logopedskimi obravnavami po metodi Zavestna sinteza razvoja, dopolnjena s tehnikami 

VLAJA.  Osebe z govorno motnjo- jecljanjem so specifična populacija, zato večjega števila 

anketirancev nismo uspeli dobiti.  

Tabela 1: Spol 

SPOL FREKVENCA ODSTOTEK (%) 

Moški 11 85 

Ženski 2 15 

Skupaj 13 100 

 

 

Skoraj 85% anketiranih oseb je moškega spola. 15% anketiranih je ženskega spola. Podatek 

lahko povežemo z dejstvom, da so govorne motnje pogostejše pri osebah moškega spola. Po 

podatkih Podbrežnikove (2012) je razmerje 2/3 moških proti 1/3 žensk.  

 

Tabela 2: Starost 

 
 

Anketirane osebe so bile v času testiranja stare od 22 do 63 let.  
 

  

Starost Frekvenca
Odstotek 

(%)

Kumulativni odstotek 

(%)

22 1 7,7 7,7

24 1 7,7 15,4

25 1 7,7 23,1

30 1 7,7 30,8

34 1 7,7 38,5

35 1 7,7 46,2

40 1 7,7 53,8

42 1 7,7 61,5

44 1 7,7 69,2

48 2 15,4 84,6

51 1 7,7 92,3

63 1 7,7 100,0

Skupaj 13 100,0
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Tabela 3: Starost ob začetku jecljanja 

 
 

 

Anketirane osebe so pričele jecljati v različnih starostih. Tri osebe so pričele jecljati v starosti 

osem let. Dobljeni podatki kažejo na dolgo dobo jecljanja pri anketiranih osebah.  

 

 

Tabela 4: Starost ob začetku logopedskih obravnav 

 
 

 

Anketirane osebe so se v različnih starostnih obdobjih odločile za logopedske obravnave po 

metodi Zavestna sinteza razvoja, dopolnjeni s tehniko VLAJA. Ob začetku logopedskih 

obravnav je bila najmlajša oseba stara 12 let, najstarejša pa 50. Večina anketiranih oseb se je 

za logopedsko obravnavo po metodi Zavestna sinteza razvoja, dopolnjeni s tehniko VLAJA 

Starost Frekvenca Odstotek (%)

Kumulativni 

odstotek (%)

3 1 7,7 8,3

5 1 7,7 16,7

7 2 15,4 33,3

8 3 23,1 58,3

9 1 7,7 66,7

10 1 7,7 75,0

12 1 7,7 83,3

13 1 7,7 91,7

49 1 7,7 100,0

Skupaj 12 92,3

Brez 

odgovora

1 7,7

Skupaj 13 100,0

Starost Frekvenca
Odstotek 

(%)

Kumulativni 

odstotek (%)

12 1 7,7 7,7

14 1 7,7 15,4

23 2 15,4 30,8

24 1 7,7 38,5

30 2 15,4 53,8

32 1 7,7 61,5

34 1 7,7 69,2

40 1 7,7 76,9

42 1 7,7 84,6

43 1 7,7 92,3

50 1 7,7 100,0

Skupaj 13 100,0
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odločila šele po dvajsetem letu starosti. Glede na to, da je omenjena metoda dolgotrajna ter 

zahteva veliko pozornosti in vztrajnosti posameznika, je razumljivo, da so se za logopedsko 

obravnavo odločali v večini v obdobju odraslosti. 

3.2. SPREMENLJIVKE 

Oblikovali smo neodvisne in odvisne spremenljivke. 

Neodvisne spremenljivke: 

 spol,  

 starost v času anketiranja, 

 starost, pri kateri so osebe pričele jecljati, 

 starost, pri kateri so se osebe odločile za logopedsko obravnavo po metodi Zavestna 

sinteza razvoja, 

 društvo Vilko Mazi. 

 

Odvisne spremenljivke: 

Telesno počutje pred- predstavlja telesno počutje pred pričetkom logopedskih obravnav in je 

kompozit 8 postavk točka 5 v prilogi- vprašalniku; 

Telesno počutje po- predstavlja telesno počutje po zaključku logopedskih obravnav in je 

kompozit 8 postavk točka 6 v prilogi- vprašalniku; 

Telesno počutje danes- predstavlja telesno počutje pet let po uspešno zaključenih logopedskih 

obravnavah in je kompozit 8 postavk točka 7 v prilogi- vprašalniku; 

Čustvovanje pred- predstavlja čustvovanje pred pričetkom logopedskih obravnav in je 

kompozit 6 postavk točka 8 v prilogi- vprašalniku; 

Čustvovanje po- predstavlja čustvovanje po zaključku logopedskih obravnav in je kompozit 6 

postavk točka 9 v prilogi- vprašalniku; 

Čustvovanje danes- predstavlja čustvovanje pet let po uspešno zaključenih logopedskih 

obravnavah in je kompozit 6 postavk točka 10 v prilogi- vprašalniku; 
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Mišljenje pred- predstavlja mišljenje pred pričetkom logopedskih obravnav in je kompozit 9 

postavk točka 11 v prilogi- vprašalniku; 

Mišljenje po- predstavlja mišljenje po zaključku logopedskih obravnav in je kompozit 9 

postavk točka 12 v prilogi- vprašalniku; 

Mišljenje danes- predstavlja mišljenje pet let po uspešno zaključenih logopedskih obravnavah 

in je kompozit 9 postavk točka 13 v prilogi- vprašalniku; 

Aktivnost-ravnanje pred- predstavlja aktivnost-ravnanje pred pričetkom logopedskih 

obravnav in je kompozit 11 postavk točka 14 v prilogi- vprašalniku; 

Aktivnost-ravnanje po- predstavlja aktivnost-ravnanje po zaključku logopedskih obravnav in 

je kompozit 11 postavk točka 15 v prilogi- vprašalniku; 

Aktivnost-ravnanje danes- predstavlja aktivnost-ravnanje pet let po uspešno zaključenih 

logopedskih obravnavah in je kompozit 11 postavk točka 16 v prilogi- vprašalniku. Pri 

posameznih spremenljivkah smo uporabili enake postavke kot N. Zorko (1999) v svojem delu. 

Težave pri govoru pred- predstavlja težave pri govoru v različnih situacijah pred pričetkom 

logopedskih obravnav in je kompozit 11-ih postavk točka 17 v prilogi- vprašalniku; 

Težave pri govoru po- predstavlja težave pri govoru v različnih situacijah po zaključku 

logopedskih obravnav in je kompozit 11-ih postavk točka 18 v prilogi- vprašalniku; 

Težave pri govoru danes- predstavlja težave pri govoru v različnih situacijah pet let po 

uspešno zaključenih logopedskih obravnavah in je kompozit 11-ih postavk točka 19 v prilogi- 

vprašalniku; 

Celostna ocena jecljanja- predstavlja vsoto simptomov jecljanja; 

Pogostost predstavlja kompozit: 

pogostost spontana- predstavlja pogostost zastojev v spontanem govoru, 

pogostost branje- predstavlja pogostost zastojev pri branju. 

Trajanje predstavlja kompozit:  

trajanje spontano- predstavlja trajanje zastojev v spontanem govoru, 
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trajanje branje- predstavlja trajanje zastojev pri branju. 

Spremljajoči pojavi predstavlja kompozit: 

zvočni pojavi- predstavlja glasno dihanje, piskanje, glasni vdih, govor ob tleskanju jezika; 

obrazne grimase- predstavlja krč čeljusti, protruzija jezika, stisnjene ustnice, nekoordinirani 

gibi čeljusti; 

gibi glave- predstavlja gibe glave naprej, nazaj, v stran, popolno ali delno zapiranje oči, 

neprestano gledanje okoli; 

gibi ekstremitet- predstavlja gibe rok in dlani, roke na obrazu, gibe nog, tapkanje ali nihanje s 

podplati; 

drugo- predstavlja spremljajoče pojave, ki niso zajeti v prejšnjih postavkah. 

3.3. MERSKI INSTRUMENTARIJ 

Kot merski pripomoček smo uporabili anketni vprašalnik, ki smo ga sestavili na podlagi 

problemskih vprašanj. Vprašalnik vsebuje tako zaprti kot tudi odprti tip vprašanj. Vprašalnik  

je anonimen, anketiranci so navedli le nekaj osnovnih podatkov (spol, starost).  

Vprašalnik je sestavljen iz 26 vprašanj.  

Z anketnim vprašalnikom smo spraševali po telesnem počutju, čustvovanju, mišljenju in 

aktivnosti-ravnanju pred logopedskimi obravnavami, ob koncu logopedskih obravnav in pet let 

po uspešno zaključenih obravnavah.  Želeli smo izvedeti tudi, kakšne so bile težave pri govoru 

pred logopedskimi obravnavami, ob koncu logopedskih obravnav in pet let po uspešno 

zaključenih obravnavah. Vprašanja odprtega tipa so anketirane osebe spraševale o društvu 

Vilko Mazi in o njegovem vplivu na uspešnost in čas logopedskih obravnav.  

Za določanje stopnje jecljanja pred logopedskimi obravnavami in po zaključku le-teh smo 

uporabili avdio- in videoposnetke, na osnovi katerih smo opravili Riley test. Za določanje 

stopnje jecljanja danes smo anketirane osebe posneli in na osnovi videoposnetkov zopet 

opravili Riley test. Z njim smo ocenili pogostost, trajanje zastojev in spremljajoče pojave pred 

pričetkom logopedskih obravnav, po zaključku le-teh in pet let po uspešno zaključenih 

logopedskih obravnavah. Iz podatkov smo pridobili stopnjo jecljanja pri posameznih osebah.  
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3.4. VREDNOTENJE SPREMENLJIVK 

Odvisne spremenljivke  (telesno počutje pred, telesno počutje po, telesno počutje danes, 

čustvovanje pred, čustvovanje po, čustvovanje danes, mišljenje pred, mišljenje po, mišljenje 

danes, čustvovanje pred, čustvovanje po, čustvovanje danes, aktivnost-ravnanje pred, 

aktivnost-ravnanje po, aktivnost-ravnanje danes, težave pri govoru pred, težave pri govoru po, 

težave pri govoru danes) so anketiranci vrednotili po petstopenjski merski lestvici, kjer vrednost 

1 pomeni sploh ni prisotno, vrednost 2 redko prisotno, vrednost 3 občasno prisotno, 4 pogosto 

prisotno in vrednost 5 vedno prisotno.  

Spremenljivke Riley testa (pogostost, trajanje, spremljajoči pojavi) sva z gospo Vlasto 

Podbrežnik, prof. def.- log., ocenjevali skladno z zahtevami testa.  

3.5. POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Podatke, potrebne za raziskavo, smo zbirali na Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana.  

Podatke, pridobljene na osnovi anketnih vprašalnikov, smo zbirali v juliju in avgustu 2013. 

Pred začetkom zbiranja podatkov smo se z osebami, vključenimi v raziskavo, dogovorili za 

sodelovanje ter jim posredovali tudi anketne vprašalnike.   

Avdio-vizualne podatke, ki so potrebni za izvedbo Riley testa za ugotavljanje jakosti jecljanja 

pred in po zaključku logopedskih obravnav, smo pridobili v arhivu Zdravstvene enote Zavoda 

za gluhe in naglušne Ljubljana. Da bi ocenili jakost jecljanja pri osebah pet let po uspešno 

zaključenih logopedskih obravnavah, smo osebe v juliju in avgustu 2013 ponovno posneli v 

prostorih Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. Na osnovi pridobljenih videoposnetkov smo 

z Riley testom zopet določili stopnjo jecljanja.  

3.6. STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV  

Za analizo podatkov,  zbranih z anketnim vprašalnikom, smo uporabili deskriptivno metodo, s 

katero smo opisali spremenljivke in dobljene rezultate. Podatke smo statistično obdelali v 

računalniškem programu SPSS 20.0. Spremenljivke smo rekodirali in obrnili v isto smer. 

Uporabili smo opisno statistiko za kvantitativno obdelavo posameznih spremenljivk: 

frekvenčna distribucija, srednje vrednosti, izračunali smo Spearmanov koeficient korelacije. 

Hipoteze smo sprejeli pri statistični pomembnosti, ki je manjša od 0,05. Rezultate anketnega 

vprašalnika smo prikazali s tabelami in grafi. Grafe smo izdelali s pomočjo računalniškega 
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programa Microsoft Excel. Odprta vprašanja anketnega vprašalnika smo kvalitativno analizirali 

z metodo analize vsebine.  

Pri interpretiranju dobljenih rezultatov smo uporabili metodo deskripcije in dedukcije. Na 

koncu empiričnega dela diplomske naloge smo uporabili metodo sinteze, s katero smo  

posamezne sodbe in pojme združili v zaključne misli.  
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4. REZULTATI Z INTERPRETACIJO 

4.1. GLOBALNI PREGLED REZULTATOV 

Tabela 5: Celostna ocena jecljanja  

 

Za vsa obravnavana področja smo izračunali globalne ocene (aritmetične sredine in odklone). 

Iz danih rezultatov smo opazovali trende zmanjševanja pojavljanja slabšega telesnega počutja, 

čustvovanja, mišljenja, aktivnosti-ravnanja in težav. Spremenljivke, ki se nanašajo na mišljenje 

in aktivnost-ravnanje, smo rekodirali tako, da smo dobili vse spremenljivke obrnjene v isto 

smer. Tako smo lahko izračunali aritmetične sredine in standardne odklone ter dobili relevantne 

rezultate.  

Standardne odklone smo uporabili za merjenje razpršenosti odgovorov anketirancev. Večja je 

vrednost standardnega odklona, bolj so si odgovori anketirancev med seboj različni.  Če so bile 

logopedske obravnave uspešne, smo pričakovali, da bodo odgovori po zaključku terapij vedno 

bolj zgoščeni in se bodo nagibali k eni vrednosti. Ta pričakovanja so se uresničila, saj standardni 

odkloni res padajo pri vseh področjih. Enako se dogaja z aritmetičnimi sredinami, saj večina 

anketirancev za naštete postavke po področjih odgovarja s »sploh ni prisotno« oz. »redko 

prisotno«. 

Če primerjamo padanje aritmetičnih sredin pred začetkom logopedskih obravnav in ob koncu 

le-teh ter pet let kasneje, lahko trdimo, da je terapija zelo uspešna in učinkovita. Opazni so 

veliki napredki na vseh področjih, ki smo jih preučevali. Osebe, ki so v začetku bile na težki in 

zelo težki stopnji jecljanja, so svoj govor tekom obravnav bistveno izboljšale in bile ob koncu 

logopedskih obravnav na lahki ali zelo lahki stopnji jecljanja. V govoru teh oseb pet let po 

zaključku logopedskih obravnav niso prisotni recidivi, oziroma so se postavke pri telesnem 

počutju, čustvovanju in težavah še izboljšale. Tudi vsota simptomov jecljanja kaže na trend 

padanja težav pri posamezni postavki. 

SIMPTOMI M σ M σ M σ

telesno počutje 3,61 0,867 1,76 0,377 1,45 0,248 1,85 0,31

čustvovanje 3,78 0,759 1,69 0,531 1,49 0,511 2,09 0,21

mišljenje 3,88 0,557 2,03 0,474 1,91 0,745 1,85 0,119

aktivnost-ravnanje 3,55 0,675 2,05 0,415 1,57 0,215 1,50 0,479

težave 3,78 0,55 1,87 0,49 1,51 0,41 1,92 0,36

∑ simptomi 3,69 0,58 1,85 0,26 1,57 0,30 1,84 0,28

pred po danes pred-po

Δ

po-danes

Δ
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Graf 1: Ocena celostnega vedenja pred logopedskimi obravnavami, po zaključku le-teh in danes 

 

 

Na vseh opazovanih področjih je viden trend padanja. Vrednosti aritmetičnih sredin  so za čas 

pred logopedskimi obravnavami visoke in se gibljejo med 3,55 in 3.88. Po zaključku 

logopedskih obravnav se vrednosti vseh aritmetičnih sredin zmanjšajo; vrednosti se gibljejo 

med 1,69 in 2,05. Danes so vrednosti aritmetičnih sredin še manjše, in sicer se gibljejo med 

1,45 in 1,91. Osebe so v času logopedskih obravnav izboljšale svoj govor, prav tako pa je govor 

danes še malenkost boljši v primerjavi z zaključkom logopedskih obravnav. Na osnovi 

pridobljenih podatkov lahko trdimo, da je logopedska obravnava po metodi Zavestna sinteza 

razvoja, dopolnjena s tehnikami VLAJA, uspešna.  
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4.2. PREGLED REZULTATOV PO PODROČJIH 

4.2.1. Telesno počutje pred pričetkom logopedskih obravnav 

Graf 2: Telesno počutje pred začetkom logopedskih obravnav 

 
 

Pred logopedsko obravnavo je bilo za telesno počutje anketiranih oseb značilno, da v sebi čutijo 

napetost (4,23), so nervozne (4,08), razbija jim srce (4,00), dokaj pogosto pa so tudi zardele 

(3,85). Redkeje jim je zmanjkovalo zraka (3,15), najredkeje pa so nehote tolkle z roko (2,15). 

 

Odgovori so zelo homogeni pri postavkah v grlu imam »cmok« (0,90), nehote tolčem z roko 

(0,90), srce mi razbija (0,91) in v sebi čutim napetost (0,93), kar pomeni, da je postavka odsotna 

oz. prisotna pri večini anketiranih oseb. Odgovori so nehomogeni pri postavkah zardim (1,41), 

sem nervozen-zna (1,38) in roke se mi potijo (1,30), kar pomeni, da se pri nekaterih osebah 

pojavlja, pri nekaterih pa ne.  

 

Kot vidimo, so telesno počutje anketiranih oseb pred logopedsko obravnavo zaznamovale 

postavke, ki negativno vplivajo na telesno počutje oseb. Več in bolj pogosto, kot se omenjene 

postavke pojavljajo pri telesnem počutju oseb, večjo stisko osebe doživljajo. Lahko se 

pojavljajo tudi blokade pri govoru in oseba celo ne more govoriti. Glede na to, da s svojim 

govorom puščamo vtis o sebi v vsakodnevnih situacijah, v službi in drugod, si lahko 

predstavljamo, da se stiska na telesnem področju oseb le še povečuje.  
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4.2.2. Telesno počutje po zaključku logopedskih obravnav 

Graf 3: Telesno počutje po zaključku logopedskih obravnav 

 
 

Pri tem vprašanju so vprašani morali oceniti v kolikšni meri so bile iste postavke, kot pri 

prejšnjem vprašanju, značilne za njihovo telesno počutje po zaključku logopedskih obravnav. 

Po zaključku logopedskih obravnav je za anketirane osebe značilno, da se je telesno počutje 

izboljšalo. Pojavi so mnogo redkeje prisotni, še vedno pa vztrajajo v podobnem vrstnem redu. 

Najpogosteje so anketirane osebe občutile napetost v sebi (2,23), razbijalo jim je srce (2,17), 

bile pa so tudi nervozne (2,00). Če povprečne ocene primerjamo z ocenami pri prejšnjem 

vprašanju, opazimo, da so se pri vseh postavkah znižale, kar spet potrjujejo našo ugotovitev, da 

so naštete postavke po zaključku logopedskih obravnav pri anketirancih redkeje prisotne. 

 

Odgovori so precej homogeni pri vseh postavkah. Vrednosti standardnih odklonov se pri vseh 

postavkah gibljejo od 0.38 do 0.83, kar zopet kaže na izboljšanje telesnega počutja.  

Na izboljšanje telesnega počutja v prvi vrsti vpliva logopedska obravnava. Če je le-ta uspešna, 

se telesno počutje oseb izboljša. Osebe, ki so vključene v logopedsko obravnavo, se naučijo 

ustreznega govora ter metod, s katerimi si pomagajo pri premagovanju težav pri govoru. Prav 

tako se naučijo ustreznega govornega dihanja. Globoko dihanje da telesu več kisika, kar je 

posebej pomembno preden pričnemo govoriti.  
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4.2.3. Telesno počutje danes 

Graf 4: Telesno počutje danes 

 
 

Naslednje vprašanje je anketirance spraševalo po telesnem počutju v govornih situacijah danes. 

Naštete so bile iste postavke kot pri prejšnjih dveh vprašanjih. Če primerjamo telesno počutje 

vprašanih po zaključku logopedskih obravnav z današnjim počutjem, ugotovimo, da so se 

povprečne ocene še nekoliko znižale, kar pomeni, da so naštete postavke še redkeje prisotne 

med anketiranci. Najpogosteje so med vprašanimi prisotni napetost (2,00), nervoza (1,77) in  

razbijanje srca (1,54). Pri le-teh je tudi povprečna ocena najvišja. Najnižji povprečni oceni pa 

spet dosegata postavki "nehote tolčem z roko" (1,08) in "zmanjkuje mi zraka" (1,08). 

 

Vrednosti standardnih odklonov so pri vseh postavkah nizke, gibljejo se od 0.28 do 0.66, kar 

pomeni, da so odgovori zelo homogeni. Postavke pri anketiranih osebah niso bile prisotne ali 

pa so bile prisotne redko ali občasno.  

 

Kot sem že omenila, so se povprečne ocene posameznih postavk še znižale, kar pomeni, da se 

je telesno počutje anketiranih oseb še izboljšalo. Anketirane osebe so se v času logopedskih 

obravnav naučile fluentnega govora in vseh tehnik, ki pripomorejo k čimbolj fluentnemu 

govoru. Predvidevam, da je k temu poleg logopedskih obravnav pripomoglo tudi društvo Vilko 

Mazi. Anketirane osebe so v veliki večini tudi danes vključene v društvo in se vključujejo v 

aktivnosti, ki jih le-ta organizira. Pri vseh aktivnostih vadijo fluenten govor, ga vzdržujejo in 

izboljšujejo. Pridobivajo na samozavesti ter premagujejo strah pred govorom.  



 

44 

4.2.4. Telesno počutje pred logopedskimi obravnavami, po zaključku le-teh in danes 

Tabela 6: Telesno počutje pred logopedskimi obravnavami, po zaključku le-teh in danes 

 

Pri vseh naštetih postavkah je prisoten trend padanja. Iz tabele je razvidno, da so vrednosti 

aritmetičnih sredin precej manjše, če primerjamo telesno počutje danes in telesno počutje po 

koncu logopedskih obravnav s telesnim počutjem pred logopedskimi obravnavami. Naštete 

postavke so po zaključku logopedskih obravnav pri osebah, ki jecljajo, redkeje prisotne, še 

redkeje pa se pojavljajo danes. Če povzamem: telesno počutje po zaključku logopedskih 

obravnav in danes je bistveno boljše od telesnega počutja pred pričetkom le-teh. V času 

obravnave osebe pridobijo na samozavesti, samozaupanju in tudi na samospoštovanju, kar 

pripomore k boljšemu telesnemu počutju.  

4.2.5. Čustvovanje pred začetkom logopedskih obravnav 

Graf 5: Čustvovanje pred začetkom logopedskih obravnav 

 

Ta sklop vprašanj je spraševal po čustvovanju anketirancev pri govoru pred in po zaključku 

logopedskih obravnav ter po današnjem stanju. Za anketirane osebe so bili na področju 

TELESNO POČUTJE

pred 

M

po 

M

danes 

M

Zardim. 3,85 1,77 1,46

Roke se mi potijo. 3,77 1,77 1,23

Srce mi razbija. 4,00 2,17 1,54

V sebi čutim napetost. 4,23 2,23 2,00

V grlu imam "cmok". 3,58 1,69 1,46

Zmanjkuje mi zraka. 3,15 1,31 1,08

Sem nervozen-zna. 4,08 2,00 1,77

Nehote tolčem z roko. 2,15 1,15 1,08

∑ telesno počutje 3,60 1,76 1,45
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čustvovanja pred logopedskimi obravnavami značilni strah (4,38), trema (4,38) in 

nesproščenost (4,31). Najredkeje je bila pri anketiranih osebah prisotna jeza (2,69).  

 

Odgovori so zelo homogeni pri postavkah imam tremo (0,51) in strah me je (0,77), kar pomeni, 

da sta bili le-ti prisotni pri večini anketiranih oseb. Najvišja vrednost standardnega odklona pri 

postavkah znaša 1,46 in se nanaša na nezadovoljstvo.  

 

Strah, trema in nesproščenost predstavljajo negativno čustvovanje, ki je bilo v kar precejšnji 

meri prisotno pri anketiranih osebah pred začetkom logopedskih obravnav. To negativno 

čustveno naravnanost lahko povežemo s težavami na telesnem počutju. Osebe, ki se telesno 

dobro počutijo, so čustveno bolj pozitivno naravnane. V našem primeru gre za obratno situacijo. 

Osebe imajo na telesnem počutju kar nekaj težav, kar pusti posledice tudi na čustvovanju, ki je 

negativno naravnano.  

 

4.2.6. Čustvovanje po zaključku logopedskih obravnav 

Graf 6: Čustvovanje po zaključku logopedskih obravnav 

 
 

Anketiranci so morali oceniti prisotnost postavk pri čustvovanju tudi po zaključku logopedskih 

obravnav. Rezultati kažejo, da so bila vsa našteta negativna čustva po zaključku logopedskih 

obravnav redkeje prisotna med vprašanimi. Največkrat sta bili pri govoru prisotni trema (1,85) 

in nesproščenost (1,62), ki pa sta glede na stanje pred logopedskimi obravnavami še vedno 

občutno nižji oziroma sta redkeje prisotni med vprašanimi. Pri večini vprašanih čustva jeze, 

nezadovoljstva in ne občutenja veselja, radosti po zaključku logopedskih obravnav niso 

prisotna (na to kažejo tudi najnižje povprečne ocene).  
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Odgovori so zelo homogeni, vrednosti standardnih odklonov se gibljejo med 0.38 in 0.77, kar 

pomeni, da so enote koncentrirane okoli aritmetične sredine.  

 

Podatki kažejo, da logopedska obravnava vpliva tudi na čustvovanje anketiranih oseb, ki se 

izboljšuje. Zopet lahko potegnemo vzporednico s telesnim počutjem, ki je prav tako po 

zaključku logopedskih obravnav boljše. V času logopedskih obravnav obravnavane osebe 

izvajajo vaje motorike, ki nenazadnje vplivajo tudi na boljšo psihično kondicijo. Osebe 

postanejo bolj sproščene, motorično spretnost pa pogosto povezujemo tudi z govorno 

spretnostjo. V času logopedskih obravnav osebe tudi glasno berejo. Pri glasnem branju se 

navadijo na svoj glas, pri branju imajo občinstvo in sčasoma manj strahu, ko morajo nastopiti 

v javnosti. Poleg branja so pri logopedski terapiji pomembne tudi vaje govora v naravnem 

okolju. Osebe v tem primeru nastopajo pred drugimi ter tako premagujejo strah pred javnim 

nastopanjem.  

4.2.7. Čustvovanje danes 

Graf 7: Čustvovanje danes 

 
 

Če čustvovanje v govornih situacijah danes primerjamo s čustvovanjem pred in po zaključku 

logopedskih obravnav, vidimo, da so posamezne postavke v današnjem času najredkeje 

prisotne. Vsaj pri polovici vprašanih naštete postavke sploh niso prisotne. Izjema sta trema in 

nesproščenost, ki sta pri vsaj polovici vprašanih še vedno redko do občasno prisotni (dosegata 

tudi najvišji povprečni oceni na zgornjem grafu). Najnižjo povprečno oceno (1,15) dosega 

postavka "sem jezen-zna", ki pri dobrih štirih petinah vprašanih sploh ni prisotna.  

Vrednosti standardnih odklonov se gibljejo od 0.38 do 0.77, kar pomeni, da so odgovori 

homogeni. 
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Tudi pet let po zaključenih logopedskih obravnavah se čustvovanje anketiranih oseb izboljšuje. 

To potrjuje uspešnost logopedskih obravnav. Velik vpliv na to ima zopet društvo Vilko Mazi, 

kamor se anketirane osebe v veliki večini še vedno vključujejo. Pri različnih dejavnostih svoj 

govor utrjujejo ter vzdržujejo pozitivna čustva. 

4.2.8. Čustvovanje pred logopedskimi obravnavami, po zaključku le-teh in danes 

Tabela 7: Čustvovanje pred logopedskimi obravnavami, po zaključku le-teh in danes 

 
 

 

Tudi pri čustvovanju smo izračunali aritmetične sredine za čas pred logopedskimi obravnavami, 

po zaključku le-teh in danes. Zopet pri vseh postavkah opažamo trend padanja, torej se 

čustvovanje glede na čas izboljšuje. Logopedska obravnava in dejavnosti društva Vilko Mazi 

utrdita samozaupanje, dobro izreko in odličen govorni nastop oseb, ki jecljajo.  

4.2.9. Mišljenje pred začetkom logopedskih obravnav 

Vprašani so morali definirati kakšno je bilo njihovo mišljenje pred začetkom logopedskih 

obravnav, po zaključku le-teh in danes. Naštetih je bilo devet postavk, za katere so morali 

oceniti v kolikšni meri so bile značilne za njih. Ker so nekatere spremenljivke obrnjene v 

pozitivno smer, nekatere pa v negativno, smo jih rekodirali ter tako zagotovili ustrezen izračun 

aritmetičnih sredin in standardnih odklonov. Postavke, ki smo jih postavili pri mišljenju, so 

pozitivno in negativno naravnane. Iz tega razloga smo podatke predstavili z dvema grafoma za 

vsako časovno obdobje.  

 

ČUSTVOVANJE

pred 

M

po 

M

danes 

M

Strah me je. 4,38 1,77 1,54

Imam tremo. 4,38 2,15 1,85

Sem jezen-zna. 2,69 1,38 1,15

Sem nezadovoljen-jna. 3,15 1,46 1,38

Nisem sproščen-a. 4,31 2,00 1,62

Ne občutim veselja, radosti. 3,77 1,38 1,38

∑ čustvovanje 3,78 1,69 1,49
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Graf 8: Mišljenje pred začetkom logopedskih obravnav- pozitivne postavke 

 
 

Pozitivno naravnane postavke dosegajo najnižje povprečne ocene. Takšen rezultat smo 

pričakovali, saj se je nanašal na stanje pred začetkom logopedskih obravnav. Najmanj 

anketiranih oseb je razmišljalo o nepomembnosti mišljenja drugih ljudi (1,54), kar je povsem 

razumljivo. Že na splošno se veliko oziramo na mišljenje drugih o nas. Kadar gre za težave pri 

govoru, smo s tem še bolj obremenjeni. Strah nas je, da bi nas označili za »tistega, ki jeclja«,  

in da bi to mišljenje prevladovalo in nas označevalo. Redkokatera oseba, ki jeclja, svojo 

govorno motnjo sprejme takšno, kot je, ter brez zadržkov govori.  

 

Graf 9: Mišljenje pred začetkom logopedskih obravnav- negativne postavke 

 

  
Najvišje povprečne ocene dosegajo postavke, ki se nanašajo na negativna (pesimistična) 

mišljenja o anketirancih. Te postavke so tudi dokaj pogosto do vedno prisotne med vprašanimi. 

Anketirane osebe pred logopedskimi obravnavami razmišljajo, kaj si bodo mislili drugi (4,46), 

mislile so, da bodo jecljale (4,38), najraje pa bi se govorni situaciji izognile (4,38). Vrednosti 
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standardnih odklonov se gibljejo od 0.51 do 1.20, zato o homogenosti odgovorov ne moremo 

govoriti. 

 

Rezultate smo pričakovali, saj so se med drugim tudi zaradi takšnega mišljenja anketirane osebe 

odločile za logopedsko obravnavo. Negativno mišljenje vpliva na samopodobo. Bolj negativno 

je, manj si osebe upajo govorno izpostaviti.  

4.2.10. Mišljenje po zaključku logopedskih obravnav 

Graf 10: Mišljenje po zaključku logopedskih obravnav- pozitivne postavke 

 

Vrednosti aritmetičnih sredin so v primerjavi z mišljenjem pred logopedskimi obravnavami 

precej višje, kar pomeni, da se je mišljenje anketiranih oseb po koncu logopedskih obravnav 

izboljšalo. Pozitivne postavke so vse bolj pogosto prisotne pri mišljenju anketiranih oseb. Iz 

dobljenih rezultatov lahko zopet sklepamo, da je logopedska obravnava po Zavestni sintezi 

razvoja, dopolnjeni s tehniko VLAJA, uspešna. 

 

Graf 11: Mišljenje po zaključku logopedskih obravnav- negativne postavke 
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Splošna slika kaže na to, da so postavke, ki so negativno naravnane (negativna mišljenja o sebi) 

bile redkeje prisotne med vprašanimi. Anketiranci so po zaključku logopedskih obravnav 

postali pozitivno naravnani - se spodbujajo, so samozavestnejši in se ne ozirajo na druge in 

njihovo mnenje. Ugotovitve potrjujejo tudi povprečne ocene, ki so glede na prejšnji graf 

zamenjale svoje maksimume in minimume - najvišje povprečne ocene dosegajo »pozitivne« 

postavke, najnižje pa »negativne«. Odgovori so homogeni, vrednosti standardnih odklonov se 

gibljejo od 0,44 do 0,69.  

Z logopedsko obravnavo anketirane osebe premagujejo strah pred govornimi situacijami. V več 

govornih situacij v naravnem okolju se tekom obravnav vključujejo, pozitivnejše je njihovo 

mišljenje.  

4.2.11. Mišljenje danes 

Graf 12: Mišljenje danes- pozitivne postavke 

 
 

Situacija je zelo podobna tisti, kjer so anketiranci ocenjevali svoje mišljenje po koncu 

logopedskih obravnav. »Pozitivne« postavke so med anketiranci še pogosteje prisotne. Ker svoj 

fluenten govor izpolnjujejo v društvu Vilko Mazi, se njihovo pozitivno mišljenje vzdržuje 

oziroma še izboljšuje.  
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Graf 13: Mišljenje danes- negativne postavke 

 
 

»Negativne« postavke se še redkeje pojavljajo. Zanimiva je postavka "sem reva", kjer vsi 

vprašani navajajo, da v njihovem mišljenju sploh več ni prisotna. Druga zanimivost je tudi ta, 

da sta postavki "to zmorem in nisem slabši od drugih" in "ni pomembno, kaj bodo drugi mislili 

o meni" manjkrat prisotni med vprašanimi glede na današnje stanje - prvo mišljenje sploh ni 

prisotno pri skoraj četrtini (23 %) vprašanih (po zaključku sploh ni bilo prisotno le pri slabi 

desetini vprašanih), drugo pa pri dobri desetini (15 %) anketiranih. 

4.2.12. Mišljenje pred logopedskimi obravnavami, po zaključku le-teh in danes 

Tabela 8: Mišljenje pred logopedskimi obravnavami, po zaključku le-teh in danes 

  

Pri pozitivnih postavkah je prisoten trend padanja- postavke so vse manj pogoste v mišljenju 

oseb, ki jecljajo. Vrednost aritmetičnih sredin pada. Obratno je s postavkami, ki so zasnovane 

negativno, kar je prav, saj so osebe vse manj negativno naravnane. Če povzamemo, logopedska 

obravnava vpliva pozitivno na mišljenje anketiranih oseb. Zaupati začnejo vase, nekateri se 

upajo že celo javno izpostaviti. Osebe, ki so imele zelo težko obliko jecljanja, se danes ob dnevu 

jecljanja vključujejo v radijske prispevke o jecljanju ipd.  

MIŠLJENJE

pred 

M

po 

M

danes 

M

Mislim si: "Vem, da bom jecljal-a." 4,38 1,31 1,31

Razmišljam: "Le kaj si bodo mislili drugi o meni?" 4,46 1,85 1,46

Mislim si: "Najraje bi se tej situaciji izognil-a." 4,38 1,69 1,31

Mislim si: "Kar bo, pa bo." 3,08 3,08 3,33

Mislim si: "Sem reva." 2,46 1,23 1,00

Mislim si: "Ne bom jecljal-a." 2,31 3,46 3,83

Mislim si: "Dobro se bo izšlo." 2,15 3,62 3,85

Mislim si: "To  zmorem in nisem slabši od drugih." 1,83 3,92 3,85

Razmišljam: "Ni pomembno, kaj bodo drugi mislili o meni." 1,54 3,92 3,62
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4.2.13. Aktivnost-ravnanje pred začetkom logopedskih obravnav 

Vprašani so morali definirati kakšna je bila njihova aktivnost-ravnanje pred začetkom 

logopedskih obravnav, po zaključku le-teh in danes. Naštetih je bilo enajst postavk, za katere 

so morali oceniti v kolikšni meri so bile značilne za njih. Ker so nekatere spremenljivke 

obrnjene v pozitivno smer, nekatere pa v negativno, smo jih rekodirali ter tako zagotovili 

ustrezen izračun aritmetičnih sredin in standardnih odklonov. Iz tega razloga smo podatke 

predstavili z dvema grafoma za vsako časovno obdobje.  

 

Graf 14: Aktivnost-ravnanje pred začetkom logopedskih obravnav (pozitivne postavke) 

 

Za anketirane osebe je bilo značilno, da so se predhodno pripravile na pogovor (3,46).  Rezultat 

je glede na težave pri govoru pričakovan. S pripravo na pogovor so si anketirane osebe 

poskušale pripraviti temo, o kateri se bodo lahko pogovarjale in tudi besede, ki jih bodo izbirale. 

Naučenih tehnik še niso uporabljale, ker jih verjetno še niso poznale. Več kot polovica 

anketiranih oseb se je pred logopedskimi obravnavami izogibala govornih situacij. Glede na 

težave pri govoru je dobljeni rezultat pričakovan. Odgovori so homogeni, vrednosti standardnih 

odklonov se gibljejo od 0,72 do 1,22.  
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Graf 15: Aktivnost-ravnanje pred začetkom logopedskih obravnav (negativne postavke)  

 

 

Povprečne ocene kažejo na to, da so se anketiranci pri govoru pred logopedskimi obravnavami 

trudili izbirati primerne besede (4,46) oziroma so čim manj govorili (4,00). Pogosto so v družbi 

bili tiho (3,77). Vrednosti standardnih odklonov se gibljejo od 0,60 do 1,36. 

4.2.14. Aktivnost – ravnanje po zaključku logopedskih obravnav 

Graf 16: Aktivnost-ravnanje po zaključku logopedskih obravnav (pozitivne postavke) 

 
Anketirane osebe so pogosto uporabljale govorne tehnike (3,46), ki so se jih naučile v času 

logopedskih obravnav in so tudi govorile brez večjih težav (4,00). Povprečne ocene potrjujejo 

naštete ugotovitve. Govorne tehnike, naučene v času logopedskih obravnav, so se izkazale za 

uspešne. Če ne bi bile, jih anketirane osebe tudi uporabljale ne bi.  
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Graf 17: Aktivnost-ravnanje po zaključku logopedskih obravnav (negativne postavke) 

 
 

Po zaključku logopedskih obravnav se je stanje oziroma aktivnost pri govoru vprašanih 

izboljšala. Redkeje so se poskušali izogibati govornim situacijam (2,15), več so govorili in 

redkeje namensko izbirali besede (2,38), v družbi so postali govorno aktivnejši (2,00), redkeje 

pa so se prestopali (1,23), zakrivali usta (1,00) in umikali pogled (1,54). Redkeje so se tudi 

predhodno pripravljali na pogovor. 

4.2.15. Aktivnost-ravnanje danes 

Graf 18: Aktivnost-ravnanje danes (pozitivne postavke) 

 
 

Govorne aktivnosti vprašanih so se glede na današnje stanje še izboljšale.  Najpomembnejša pa 

je ugotovitev, da velika večina vprašanih pri govoru še pogosteje uporablja naučene tehnike 

(4,15), da govori brez večjih težav (4,58), in da se ne izogiba govornim situacijam (4,62). Pri 

teh postavkah so vrednosti aritmetičnih sredin zelo visoke. Odgovori so homogeni, vrednosti 

standardnih odklonov so manjše od 0,99. Če primerjamo aktivnost-ravnanje danes z 

aktivnostjo-ravnanjem pred logopedskimi obravnavami, vidimo, da se je le-ta močno 
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spremenila. Lahko si mislimo, kakšen uspeh je to za anketirane osebe, hkrati pa zelo dober uvid 

v uspešnost same logopedske obravnave.  

 

Graf 19: Aktivnost-ravnanje danes (negativne postavke) 

 
 

Pri nobenem izmed vprašanih prestopanje in zakrivanje ust ni več prisotno (1). Tudi ostale 

postavke so redko prisotne ali pa sploh ne. Anketirane osebe včasih še izbirajo besede (1,77). 

Odgovori so homogeni, vrednosti standardnih odklonov merijo 0,60 ali manj.  

4.2.16. Aktivnost-ravnanje pred logopedskimi obravnavami, po zaključku le-teh in danes 

Tabela 9: Aktivnost-ravnanje pred logopedskimi obravnavami, po zaključku le-teh in danes  

  

Aktivnost-ravnanje oseb, ki so jecljale, se prav tako izboljšuje. Osebe se v manjši meri izogibajo 

govornim situacijam, več govorijo in v manjši meri izbirajo besede. V družbi niso več tiho, se 

v manjši meri prestopajo, zakrivajo usta in umikajo pogled. Predhodno se redkeje pripravijo na 

pogovor, govornim situacijam se skoraj ne izogibajo več, govorijo brez večjih težav po 

AKTIVNOST - RAVNANJE

pred 

M

po 

M

danes 

M

Izognem se situaciji. 3,77 2,15 1,23

Govorim čim manj. 4,00 1,92 1,42

Izbiram besede. 4,46 2,38 1,77

V družbi sem tiho. 3,77 2,00 1,46

Se prestopam. 3,08 1,23 1,00

Zakrivam usta. 2,00 1,00 1,00

Umikam pogled. 3,46 1,54 1,38

Predhodno se pripravim na pogovor. 3,46 2,46 2,62

Govorim po naučenih tehnikah. 1,83 3,46 4,15

Govorim brez večjih težav. 1,83 4,00 4,58

Ne izogibam se govornim situacijam. 1,75 4,25 4,62
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naučenih tehnikah. Vidimo, da je razlika glede na stanje pred logopedskimi obravnavami zelo 

velika. Govorne situacije, v katere se osebe, ki jecljajo, vključujejo v času logopedskih 

obravnav, pozitivno vplivajo na govor anketiranih oseb. Količina in pogostost vključevanja v 

govorne situacije anketiranim osebam daje možnost, da svoj govor vadijo, in da premagujejo 

strah pred njim.  

4.2.17. Težave pri govoru pred začetkom logopedskih obravnav 

Graf 20: Težave pri govoru pred začetkom logopedskih obravnav 

 
 

Naslednji sklop vprašanj je spraševal kakšne težave (in v kolikšni meri) so imeli anketiranci 

pred in po zaključku logopedskih obravnav ter kakšne imajo še danes. Najvišje povprečne ocene 

dosegajo spet postavke, ki so se najpogosteje pojavljale med vprašanimi, najnižje ocene pa so 

tiste, ki so se najredkeje pojavljale med anketiranci. Za anketirane osebe je značilno, da so se 

pred logopedskimi obravnavami pri govoru najpogosteje srečale s težavami pri nastopanju 

(4,85), predstavljanju (4,31) in iskanju informacij (4,08). Težave so jim predstavljali tudi 

pogovori (4,00), telefoniranje (4,00) in posredovanje informacij. Zanimiv je podatek, da so 

imele anketirane osebe daleč najmanj težav pri preklinjanju (1,54).  

 

Odgovori so homogeni pri nastopanju (0,38), preklinjanju (0,52) in posredovanju informacij 

(0,71), kar pomeni, da je postavka prisotna pri večini anketiranih oseb. Največ oseb je imelo 

zelo pogoste težave pri nastopanju, predstavljanju, branju in telefoniranju, kar je povsem 

pričakovano. Pri branju mora oseba prebrati napisano besedo. Če je le-ta sestavljena iz kritičnih 

glasov, lahko pri osebi, ki jeclja, izzove blokado. Malo lažje je pri govoru, kjer se lahko oseba, 
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ki jeclja, izogne težjim besedam in kritičnim glasovom ter jih nadomesti z lažjimi, ki imajo 

enak pomen. Težko je, če naše ime in priimek vsebujeta kritične glasove. V tem primeru se pri 

predstavljanju zopet pojavljajo blokade. Kadar nas kdo pokliče po telefonu, na to nismo 

pripravljeni in imamo manj časa za strah. Kadar kličemo mi, je težje, zato je potrebna dobra 

priprava na klic. Z vajami postanemo vsak dan boljši, ne samo pri pogovoru z znanci, ampak 

tudi z neznanci.  

4.2.18. Težave pri govor po zaključku logopedskih obravnav 

Graf 21: Težave pri govor po zaključku logopedskih obravnav 

 
Po zaključku logopedskih obravnav so se težave pri govoru zmanjšale oziroma so postala 

redkeje prisotne. Najpogosteje pojavljale težave pri nastopanju (2,31) in pogovorih (2,08), kar 

je bilo tudi pričakovano, saj je v teh situacijah anketiranec bil tudi najbolj izpostavljen. Najmanj 

težav pa so imeli vprašani s preklinjanjem, pozdravljanjem, naročanjem in posredovanjem 

informacij. 

 

Vrednosti standardnih odklonov se gibljejo od 0.49 do 0.82, kar pomeni, da so odgovori 

homogeni. Zagotovo lahko trdimo, da vaja dela mojstra. Vaje govora v naravnem okolju in 

zaigrane situacije, pozitivno razmišljanje in govorni nastopi pred občinstvom zagotovo 

pripomorejo k izboljšanju fluentnosti govora. Osebe z vajami izgubljajo strah pred govornimi 

situacijami. 
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4.2.19. Težave pri govoru danes 

Graf 22: Težave pri govoru danes  

 
 

Zgornji graf prikazuje težave pri govoru glede na današnje stanje. Povprečne ocene so se v 

primerjavi z ocenami po zaključku logopedskih obravnav še zmanjšale, kar pomeni, da so 

težave z naštetimi postavkami še redkeje prisotne med vprašanimi. Še vedno pa se najpogosteje 

pojavljajo težave z nastopanjem, pogovori in branjem, najredkeje pa težave s preklinjanjem in 

pozdravljanjem. Danes pri preklinjanju nima težav nobena anketirana oseba. Težave pri govoru 

so se še zmanjšale v primerjavi s težavami po zaključku logopedskih obravnav. Vsakodnevna 

vaja ter vpetost v pozitivno okolje, ki vzpodbuja fluenten govor, vsekakor pripomoreta k 

današnjemu stanju.  
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4.2.20. Težave pred logopedskimi obravnavami, po zaključku le-teh in danes 

Tabela 10: Težave pred logopedskimi obravnavami, po zaključku le-teh in danes  

 

 

Pri vseh postavkah je prisoten trend padanja. Vrednosti aritmetičnih sredin pri vseh postavkah 

padajo. Osebe imajo manj težav pri predstavljanju, pozdravljanju, kupovanju, naročanju, 

iskanju informacij, pri pogovorih, telefoniranju, nastopanju, branju in posredovanju informacij. 

Tudi pri preklinjanju je težav manj, čeprav jih je bilo malo tudi pred logopedskimi obravnavami 

in ob koncu le-teh.  

 

4.2.21. Društvo Vilko Mazi 

Zanimalo nas je, koliko oseb, ki so jecljale, je bilo v času logopedskih obravnav vključenih v 

društvo in kakšen je vpliv le-tega na logopedske obravnave. 

4.2.21.1. Vključenost v društvo Vilko Mazi v času logopedskih obravnav 

 

Tabela 11: Vključenost v društvo Vilko Mazi v času logopedskih obravnav 

 
 

TEŽAVE

pred 

M

po 

M

danes 

M

Predstavljanje. 4,31 2,00 1,62

Pozdravljanje. 3,38 1,77 1,23

Kupovanje. 3,77 1,85 1,38

Naročanje. 3,77 1,77 1,54

Iskanje informacij. 4,08 1,92 1,31

Pogovori. 4,00 2,08 1,77

Telefoniranje. 4,00 2,00 1,54

Nastopanje. 4,85 2,31 2,08

Branje. 3,92 1,92 1,77

Posredovanje informacij. 4,00 1,77 1,38

Preklinjanje. 1,54 1,15 1,00

∑ težave 3,78 1,87 1,51

Vključenost v 

društvo Vilko 

Mazi

Frekvenca Odstotek (%)

da 13 100

ne 0 0

skupaj 13 100
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V času logopedskih obravnav so bile vse anketirane osebe vključene v društvo Vilko Mazi. 

Društvo nudi oporo osebam, ki jecljajo ter organizira mnogo dejavnosti, da lahko osebe še 

dodatno razvijajo fluenten govor ter se poskušajo znajti v različnih govornih situacijah.  

4.2.21.2. Vključenost v društvo Vilko Mazi danes 

 

Tabela 12: Vključenost v društvo Vilko Mazi danes 

 

 

Danes le ena izmed anketiranih oseb ni vključena v društvo Vilko Mazi.  

 

Zanimalo nas je, v kateri dejavnosti društva Vilko Mazi so se anketirane osebe vključevale v 

času logopedskih obravnav. Osem anketiranih oseb se je vključevalo v skupine za samopomoč, 

prav toliko oseb se je udeleževalo vaj govora in obnašanja v naravnem okolju. Dve anketirani 

osebi sta se udeleževali mladinskih taborov, štiri osebe pa so nastopale na proslavah društva. 

Društvo Vilko Mazi organizira tudi tečaje retorike, katerih se je udeleževalo pet oseb. Izmed 

anketiranih oseb sta se dve osebi udeleževali vseh dejavnosti društva. 

 

Anketirane osebe smo spraševali o mnenju, ki ga imajo o vplivu društva Vilka Mazi na 

uspešnost logopedskih obravnav. Vseh trinajst anketiranih oseb je mnenja, da društvo Vilko 

Mazi pozitivno vpliva na uspešnost logopedskih obravnav. Anketirane osebe so navedle, da 

vključenost v društvo Vilko Mazi pomaga pri socializaciji, pridobivanju na samozavesti in 

sproščenosti pri govoru. Govorne situacije lahko vadijo v različnih okoljih ter naučene tehnike 

bolj učinkovito prenesejo v vsakodnevno življenje. Anketirane osebe v društvu vidijo tudi 

oporo, sem se lahko obrnejo po nasvet in spodbudo.  

 

Anketirane osebe smo spraševali tudi, kaj menijo, kako društvo Vilko Mazi vpliva na čas 

trajanja logopedskih obravnav. Dvanajst anketiranih oseb je bilo mnenja, da vključenost v 

društvo skrajša čas logopedskih obravnav. Ena anketirana oseba je bila mnenja, da vključenost 

v društvo Vilko Mazi verjetno skrajša čas obravnav. Dvanajst anketiranih oseb je še danes 

vključenih v društvo Vilko Mazi. Šest anketiranih oseb danes uporablja storitve društva, štiri 

Vključenost v 

društvo Vilko 

Mazi

Frekvenca Odstotek (%)

da 12 92,3

ne 1 7,7

skupaj 13 100
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anketirane osebe pomagajo novim ali manj izkušenim članom, ena oseba je spletni 

administrator in član skupine za samopomoč, ena oseba pa vodi skupino za samopomoč. 

4.2.22. Stopnja jakosti jecljanja 

Tabela 13: Stopnja jakosti jecljanja 

 
 

Če na kratko ponovim, Riley test razlikuje pet različnih stopenj jakosti jecljanja: zelo lahka, 

lahka, srednja, težka in zelo težka. Za določanje stopnje jakosti jecljanja pred začetkom in po 

zaključku logopedskih obravnav smo uporabili videoposnetke, s pomočjo katerih smo naredili 

Riley test stopnje jakosti jecljanja. Da bi določili stopnjo jakosti jecljanja pri osebah, ki so 

jecljale in so pred petimi leti z logopedskimi obravnavami zaključile, smo osebe ponovno 

posneli in s pomočjo Riley testa znova določili stopnjo jakosti jecljanja. Rezultati so 

predstavljeni v tabeli.  

 

Kar pet anketiranih oseb je pred pričetkom logopedskih obravnav imelo zelo težko obliko 

jecljanja. Pri teh osebah so bili med govorom prisotni zvočni pojavi, obrazne grimase, gibi glave  

ter gibi ekstremitet. Prisotni so bili veliki strahovi pred govornimi situacijami, včasih so v 

njihovem imenu govorili domači.  

 

Ena oseba z zelo težko obliko jecljanja je po zaključku logopedskih obravnav imela lahko 

obliko jecljanja, danes jeclja le v redkih situacijah. Navdušujoč je tudi podatek, da je ena oseba 

z zelo težko obliko jecljanja že po zaključku logopedskih obravnav imela zelo lahko obliko 

jecljanja, prav takšen govor pa vzdržuje tudi danes.  

OSEBA

Stopnja jakosti jecljanja 

pred začetkom logopedskih 

obravnav

Stopnja jakosti jecljanja ob 

koncu logopedskih 

obravnav

Stopnja jakosti jecljanja 

danes

A 5 2 1

B 5 2 2

C 5 2 2

Č 3 2 2

D 4 2 2

E 3 2 2

F 5 2 2

G 3 2 2

H 5 1 1

I 3 1 1

J 3 2 2

K 3 2 2

L 3 2 2

Arimtetična sredina (M) 3,85 1,85 1,77

Zelo težka - 5, Težka - 4, Srednja - 3, Lahka - 2, Zelo lahka - 1
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Ena anketirana oseba je ob začetku logopedskih obravnav imela težko obliko jecljanja, po 

zaključku logopedskih obravnav in danes pa ima zelo lahko obliko jecljanja. Težko obliko 

jecljanja je pred začetkom imela ena anketirana oseba,  ki je po zaključku logopedskih obravnav 

imela lahko obliko jecljanja, takšno obliko jecljanja pa ima tudi danes. Sedem anketiranih oseb 

je imelo pred pričetkom logopedskih obravnav srednjo obliko jecljanja. Od zaključka 

logopedskih obravnav in vse do danes jecljajo le še v določenih situacijah.  

 

Če povzamem, vse anketirane osebe so z logopedskimi obravnavami po metodi Zavestna 

sinteza razvoja, dopolnjeni s tehniko VLAJA, svoj govor izboljšale. Tudi po preteku petih let 

govorijo enako kot po zaključku logopedskih obravnav, ena anketirana oseba je svoj govor celo 

izboljšala. Govor je za poslušalca razumljiv, komunikacija ni motena.  
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4.3. PREVERJANJE HIPOTEZ 

H1: Pri osebah, ki so pred petimi leti uspešno zaključile logopedske obravnave po metodi 

Zavestna sinteza razvoja, dopolnjeni s tehnikami VLAJA, recidivi niso prisotni; jakost jecljanja 

je manjša ali enaka kot po zaključku logopedskih obravnav.  

 

Izračunali smo Spearmanov koeficient korelacije med spremenljivkama stopnja jakosti 

jecljanja po logopedski obravnavi in stopnja jakosti jecljanja danes. Spearmanov koeficient 

korelacije je primeren za ordinalne spremenljivke in manjše vzorce. Med tema dvema 

spremenljivkama je statistično pomemben. Vrednost koeficienta korelacije med 

spremenljivkama znaša 0,778 in kaže na visoko linearno povezanost. Povezanost je pozitivna, 

kar kaže na to, da se obe spremenljivki spreminjata v isto smer. 

Hipotezo potrdimo pri statistični pomembnosti p=0,002. Pri osebah, ki so pred petimi leti 

uspešno zaključile logopedsko obravnavo po metodi Zavestna sinteza razvoja, dopolnjeni s 

tehnikami VLAJA, recidivi niso prisotni. Jakost jecljanja je manjša ali enaka kot po zaključku 

logopedskih obravnav. Kot sem že omenila, je ena oseba svoj govor celo izboljšala. 

 

H2: Pri osebah, ki so pred petimi leti uspešno zaključile logopedske obravnave po metodi 

Zavestna sinteza razvoja, dopolnjeni s tehnikami VLAJA, se je izboljšalo telesno počutje, v 

primerjavi s telesnim počutjem pred pričetkom logopedskih obravnav in po zaključku le-teh. 

 

Stopnja jakosti jecljanja po 

logopedski obravnavi
Stopnja jakosti jecljanja danes

Stopnja jakosti jecljanja po 

logopedski obravnavi
Koeficient korelacije 1 0,778

Statistična pomembnost korelacije 0,002

Število enot vključenih v analizo 13 13

Stopnja jakosti jecljanja danes Koeficient korelacije 0,778 1

Statistična pomembnost korelacije 0,002

Število enot vključenih v analizo 13 13

Spearmanov 

koeficient korelacije

Telesno počutje pred logopedsko 

obravnavo

Telesno počutje po logopedski 

obravnavi
Telesno počutje danes

Telesno počutje pred 

logopedsko obravnavo
Koeficient korelacije 1,000 ,162 -,057

Statistična pomembnost 

korelacije
,596 ,853

Število enot vključenih v analizo 13 13 13

Telesno počutje po logopedski 

obravnavi
Koeficient korelacije ,162 1,000 ,784

**

Statistična pomembnost 

korelacije
,596 ,002

Število enot vključenih v analizo 13 13 13

Telesno počutje danes Koeficient korelacije -,057 ,784
** 1,000

Statistična pomembnost 

korelacije
,853 ,002

Število enot vključenih v analizo 13 13 13

Spearmanov 

koeficient 

korelacije
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Spearmanov koeficient korelacije je statistično pomemben med spremenljivkama telesno 

počutje pred logopedsko obravnavo in telesno počutje danes ter med spremenljivkama telesno 

počutje po logopedski obravnavi in telesno počutje danes.  Vrednost koeficienta korelacije med 

njima znaša v prvem primeru 0,796 in kaže na visoko linearno povezanost. Povezanost je 

pozitivna, obe spremenljivki se spreminjata v isto smer. 

V vzorcu smo izračunali statistično pomembne razlike za vsa tri časovna obdobja. Izkazalo se 

je, da so razlike statično pomembne za obdobje po logopedski obravnavi in danes (p=0,001). 

Za obdobji pred logopedskimi obravnavami in po logopedskih obravnavah ter po logopedskih 

obravnavah in danes pa ni statistično pomembnih razlik (p>0,005). To pomeni, da rezultatov 

ne moremo posplošiti na celotno populacijo ljudi, ki jecljajo. Hipotezo delno potrdimo. 

 

H3: Pri osebah, ki so pred petimi leti uspešno zaključile logopedske obravnave po metodi 

Zavestna sinteza razvoja, dopolnjeni s tehnikami VLAJA, se je izboljšalo čustvovanje, v 

primerjavi s čustvovanjem pred pričetkom logopedskih obravnav in po zaključku le-teh. 

 

Spearmanov koeficient korelacije je statistično pomemben samo med spremenljivkama 

čustvovanje po logopedskih obravnavah in čustvovanje danes. Vrednost koeficienta korelacije 

med njima znaša 0,796 in kaže na visoko linearno povezanost. Povezanost je pozitivna, obe 

spremenljivki se spreminjata v isto smer. 

V vzorcu smo izračunali statistično pomembne razlike za vsa tri časovna obdobja. Izkazalo se 

je, da so razlike statično pomembne za obdobje po logopedski obravnavi in danes (p=0,001). 

Za obdobji pred logopedskimi obravnavami in po logopedskih obravnavah ter po logopedskih 

obravnavah in danes pa ni statistično pomembnih razlik (p>0,005). To pomeni, da rezultatov 

ne moremo posplošiti na celotno populacijo ljudi, ki jecljajo. Hipotezo delno potrdimo. 

 

Čustvovanje pred logopedsko 

obravnavo

Čustvovanje po logopedski 

obravnavi Čustvovanje danes

Čustvovanje pred logopedsko 

obravnavo
Koeficient korelacije

1,000 -,057 -,135

Statistična pomembnost 

korelacije

,852 ,660

Število enot vključenih v analizo 13 13 13

Čustvovanje po logopedski 

obravnavi
Koeficient korelacije

-,057 1,000 0,796

Statistična pomembnost 

korelacije

,852 0,001

Število enot vključenih v analizo 13 13 13

Čustvovanje danes Koeficient korelacije -,135 0,796 1

Statistična pomembnost 

korelacije

,660 ,001

Število enot vključenih v analizo 13 13 13

Spearmanov 

koeficient 

korelacije
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H4: Pri osebah, ki so pred petimi leti uspešno zaključile logopedske obravnave po metodi 

Zavestna sinteza razvoja, dopolnjeni s tehnikami VLAJA, se je izboljšalo mišljenje, v 

primerjavi z mišljenjem pred pričetkom logopedskih obravnav in po zaključku le-teh. 

 

Spearmanov koeficient korelacije je statistično pomemben med spremenljivkama mišljenje 

pred logopedsko obravnavo in mišljenje danes (vrednost koeficienta korelacije je negativna in 

znaša -0,841) ter med spremenljivkama mišljenje po logopedskih obravnavah in mišljenje 

danes (vrednost koeficienta korelacije je pozitivna in znaša 0,76).  

V vzorcu smo izračunali statistično pomembne razlike za vsa tri časovna obdobja. Izkazalo se 

je, da so razlike statično pomembne med obdobjema pred logopedskimi obravnavami in danes 

(p=0,000) ter med obdobjema po logopedskih obravnavah in danes (p=0,003). Za obdobje pred 

logopedskimi obravnavami in po logopedskih obravnavah ni statistično pomembnih razlik 

(p>0,005). To pomeni, da rezultatov ne moremo posplošiti na celotno populacijo ljudi, ki 

jecljajo. Hipotezo delno potrdimo. 

 

H5: Pri osebah, ki so pred petimi leti uspešno zaključile logopedske obravnave po metodi 

Zavestna sinteza razvoja, dopolnjeni s tehnikami VLAJA, se je izboljšala aktivnost-ravnanje, v 

primerjavi z aktivnostjo-ravnanjem pred pričetkom logopedskih obravnav in po zaključku le-

teh. 

 

 

Mišljenje pred logopedsko 

obravnavo

Mišljenje po logopedski 

obravnavi
Mišljenje danes

Mišljenje pred logopedsko 

obravnavo
Koeficient korelacije 1,000 -,538 -0,841

Statistična pomembnost 

korelacije
,058 ,000

Število enot vključenih v analizo 13 13 13

Mišljenje po logopedski 

obravnavi
Koeficient korelacije -,538 1,000 0,76

Statistična pomembnost 

korelacije
,058 ,003

Število enot vključenih v analizo 13 13 13

Mišljenje danes Koeficient korelacije -0,841 0,76 1,000

Statistična pomembnost 

korelacije
,000 ,003

Število enot vključenih v analizo 13 13 13

Spearmanov 

koeficient 

korelacije

Aktivnost - ravnanje pred 

logopedsko obravnavo

Aktivnost - ravnanje po 

logopedski obravnavi
Aktivnost - ravnanje danes

Aktivnost - ravnanje pred 

logopedsko obravnavo
Koeficient korelacije 1,000 -,145 -,170

Statistična pomembnost 

korelacije
,637 ,580

Število enot vključenih v analizo 13 13 13

Aktivnost - ravnanje po 

logopedski obravnavi
Koeficient korelacije -,145 1,000 ,856**

Statistična pomembnost 

korelacije
,637 ,000

Število enot vključenih v analizo 13 13 13

Aktivnost - ravnanje danes Koeficient korelacije -,170 ,856** 1,000

Statistična pomembnost 

korelacije
,580 ,000

Število enot vključenih v analizo 13 13 13

Spearmanov 

koeficient 

korelacije
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Spearmanov koeficient korelacije je statistično pomemben samo med spremenljivkama 

aktivnost-ravnanje po logopedskih obravnavah in aktivnost-ravnanje danes. Vrednost 

koeficienta korelacije med njima znaša 0,856 in kaže na visoko linearno povezanost. 

Povezanost je pozitivna, obe spremenljivki se spreminjata v isto smer. 

V vzorcu smo izračunali statistično pomembne razlike za vsa tri časovna obdobja. Izkazalo se 

je da so razlike statično pomembne za obdobje po logopedski obravnavi in danes (p=0,000). Za 

obdobji pred logopedskimi obravnavami in po logopedskih obravnavah ter po logopedskih 

obravnavah in danes pa ni statistično pomembnih razlik (p>0,005). To pomeni, da rezultatov 

ne moremo posplošiti na celotno populacijo ljudi, ki jecljajo. Hipotezo delno potrdimo. 
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5. ZAKLJUČEK 

Namen diplomskega dela je bil ugotavljanje prisotnosti recidivov pri osebah, ki so jecljale in 

so pred petimi leti zaključile z logopedskimi obravnavami po metodi Zavestna sinteza razvoja, 

dopolnjeni s tehnikami VLAJA. Na Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana smo izvedli anketni 

vprašalnik, z namenom, da bi ugotovili, kakšno je telesno počutje, mišljenje, čustvovanje, 

aktivnost-ravnanje pri osebah, ki so jecljale in so pred petimi leti zaključile z logopedskimi 

obravnavami po metodi Zavestna sinteza razvoja, dopolnjeni s tehnikami VLAJA. Prav tako 

nas je zanimalo, s katerimi težavami pri govoru so se srečevale omenjene osebe v času pred 

obravnavami, po zaključku le-teh in kakšne so težave pri govoru danes.  

Z Riley testom smo preverjali jakost jecljanja za tri časovna obdobja (pred začetkom 

logopedskih obravnav, po zaključku le-teh in danes). 

Z obdelavo podatkov smo ugotovili, da pri našem vzorcu recidivi pri govoru niso prisotni. Pri 

osebah, ki so jecljale, se je po zaključku logopedskih obravnav izboljšalo telesno počutje, 

mišljenje, čustvovanje in aktivnost-ravnanje. Prav tako so se po zaključku logopedskih 

obravnav zmanjšale težave, ki so jih osebe imeli pri govoru. Anketirane osebe so bile pred 

pričetkom logopedskih obravnav na srednji, težki in zelo težki obliki jecljanja. Nobena izmed 

anketiranih oseb po zaključku logopedskih obravnav ni bila na isti stopnji jecljanja. Vse 

anketirane osebe so v času logopedskih obravnav svoj govor izboljšale ter bile na lahki in zelo 

lahki stopnji jecljanja. Po petih letih je njihov govor ostal enak ali se je celo izboljšal. Vse 

anketirane osebe so se v času logopedskih obravnav vključevale v društvo Vilko Mazi. Velika 

večina oseb je v društvo vključena še danes. Vključenost v društvo vidijo kot pozitivno, saj po 

njihovem mnenju vpliva na čas in uspešnost obravnav.  

Rezultati, dobljeni v nalogi kažejo na uspešnost logopedskih obravnav po metodi Zavestna 

sinteza razvoja, dopolnjeni s tehnikami VLAJA. Recidivov pri govoru ni, izboljša se celostno 

vedenje. Jakost jecljanja se po zaključku terapije izboljša, osebe jecljajo zelo malo in v 

določenih situacijah.  

V prihodnje se odpira vprašanje vpliva društva Vilko Mazi na čas uspešnost logopedskih 

obravnav na večjem vzorcu ljudi. Ta vzorec bi lahko dobili, če ne bi časovno omejili okvira 

raziskave (pet let po zaključku logopedskih obravnav). Zanimivo bi bilo tudi analizirati govor 

oseb, ki so jecljale in so v petih letih zaključile logopedske obravnave, vendar se danes ne 

vključujejo v nobeno skupino podporne pomoči.  
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Ugotovitve diplomskega dela dajejo vzpodbuden podatek o uspešnosti logopedskih obravnav 

po metodi zavestna sinteza razvoja, dopolnjena s tehnikami VLAJA. Tudi težko in zelo težko 

obliko jecljanja se da odpraviti in se hkrati naučiti bolj tekočega govora, ki omogoča osebi, ki 

jeclja, lažje vključevanje v družbo. Velik vzor temu so osebe, ki so ob začetku logopedskih 

obravnav komaj artikulirale kakšno besedo, danes pa jih lahko slišimo govoriti po radiu ali pa 

jih celo vidimo nastopati po televiziji.  
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7. PRILOGE 

PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK 

Moje ime je Metoda Zaveršnik Štemberger in sem absolventka Oddelka za specialno in 

rehabilitacijsko pedagogiko, smer defektologija za osebe z motnjami sluha in govora (SURDO 

- LOGO), na Pedagoški fakulteti V Ljubljani. Za potrebe diplomskega dela pod mentorstvom dr. 

Stanislava Koširja in somentorstvom Vlaste Podbrežnik, prof.def.-log., opravljam raziskavo o 

produkciji govora oseb, ki so jecljale, in so pred petimi leti uspešno zaključile logopedsko 

obravnavo po metodi Zavestna sinteza razvoja, dopolnjeni s tehnikami VLAJA .  

Vprašalnik je anonimen, zato vas prosim, da nanj odgovarjate iskreno. Podatke bom uporabila 

izključno v raziskovalne namene v okviru diplomskega dela. 

Za odgovore se vam najlepše zahvaljujem! 

___________________________________________________________________________ 

Prosim vas za naslednje podatke:  

1. Spol (obkrožite): 

a) moški 

b) ženski 

 

2. Starost (napišite): ________ let 

3. Koliko ste bili stari, ko ste pričeli jecljati? Napišite. 

___________________________________________________________________________ 

4. Koliko ste bili stari, ko ste se odločili za logopedsko obravnavo po metodi Zavestna sinteza 

razvoja, dopolnjeni s tehnikami VLAJA? Napišite.  

___________________________________________________________________________ 
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5. Katere izmed naštetih postavk in v kolikšni meri so bile značilne za vaše telesno počutje pri 
govoru pred začetkom logopedskih obravnav? Obkrožite. 

 
 1- sploh ni 

prisotno  
2- redko 
prisotno  

3- 
občasno 
prisotno  

4- pogosto 
prisotno  

5-vedno 
prisotno 

Zardim. 1                  2                   3                 4                   5 

Roke se mi potijo. 1                  2                   3                 4                   5 

Srce mi razbija. 1                  2                   3                 4                   5 

V sebi čutim napetost. 1                  2                   3                 4                   5 

V grlu imam »cmok«. 1                  2                   3                 4                   5 

Zmanjkuje mi zraka. 1                  2                   3                 4                   5 

Sem nervozen-zna. 1                  2                   3                 4                   5 

Nehote tolčem z roko. 1                  2                   3                 4                   5 

 

6. Katere izmed naštetih postavk in v kolikšni meri so bile značilne za vaše telesno počutje pri 
govoru po zaključku  logopedskih obravnav? Obkrožite. 

 
 1- sploh ni 

prisotno  
2- redko 
prisotno  

3- 
občasno 
prisotno  

4- pogosto 
prisotno  

5-vedno 
prisotno 

Zardim. 1                  2                   3                 4                   5 

Roke se mi potijo. 1                  2                   3                 4                   5 

Srce mi razbija. 1                  2                   3                 4                   5 

V sebi čutim napetost. 1                  2                   3                 4                   5 

V grlu imam »cmok«. 1                  2                   3                 4                   5 

Zmanjkuje mi zraka. 1                  2                   3                 4                   5 

Sem nervozen-zna. 1                  2                   3                 4                   5 

Nehote tolčem z roko. 1                  2                   3                 4                   5 

 

7. Katere izmed naštetih postavk in v kolikšni meri so značilne za vaše telesno počutje v 
govornih situacijah danes? Obkrožite. 

 

 1- sploh ni 
prisotno  

2- redko 
prisotno  

3- 
občasno 
prisotno  

4- pogosto 
prisotno  

5-vedno 
prisotno 

Zardim. 1                  2                   3                 4                   5 

Roke se mi potijo. 1                  2                   3                 4                   5 

Srce mi razbija. 1                  2                   3                 4                   5 

V sebi čutim napetost. 1                  2                   3                 4                   5 

V grlu imam »cmok«. 1                  2                   3                 4                   5 

Zmanjkuje mi zraka. 1                  2                   3                 4                   5 

Sem nervozen-zna. 1                  2                   3                 4                   5 

Nehote tolčem z roko. 1                  2                   3                 4                   5 
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8. Katere izmed naštetih postavk in v kolikšni meri so bile značilne za vaše  čustvovanje pri 

govoru pred začetkom logopedskih obravnav? Obkrožite.  

 
 1- sploh ni 

prisotno  
2- redko 
prisotno  

3- 
občasno 
prisotno  

4- pogosto 
prisotno  

5-vedno 
prisotno 

Strah me je. 1                  2                   3                 4                   5 

Imam tremo. 1                  2                   3                 4                   5 

Sem jezen-zna. 1                  2                   3                 4                   5 

Sem nezadovoljen-jna. 1                  2                   3                 4                   5 

Nisem  sproščen-a. 1                  2                   3                 4                   5 

Ne občutim veselja, radosti. 1                  2                   3                 4                   5 

 

9. Katere izmed naštetih postavk in v kolikšni meri so bile značilne za vaše  čustvovanje pri 
govoru po zaključku  logopedskih obravnav? Obkrožite.  

 
 1- sploh ni 

prisotno  
2- redko 
prisotno  

3- 
občasno 
prisotno  

4- pogosto 
prisotno  

5-vedno 
prisotno 

Strah me je. 1                  2                   3                 4                   5 

Imam tremo. 1                  2                   3                 4                   5 

Sem jezen-zna. 1                  2                   3                 4                   5 

Sem nezadovoljen-jna. 1                  2                   3                 4                   5 

Nisem  sproščen-a. 1                  2                   3                 4                   5 

Ne občutim veselja, radosti. 1                  2                   3                 4                   5 

 

10. Katere izmed naštetih postavk in v kolikšni meri so značilne za vaše čustvovanje  v govornih 
situacijah danes? Obkrožite.  

 
 1- sploh ni 

prisotno  
2- redko 
prisotno  

3- 
občasno 
prisotno  

4- pogosto 
prisotno  

5-vedno 
prisotno 

Strah me je. 1                  2                   3                 4                   5 

Imam tremo. 1                  2                   3                 4                   5 

Sem jezen-zna. 1                  2                   3                 4                   5 

Sem nezadovoljen-jna. 1                  2                   3                 4                   5 

Nisem  sproščen-a. 1                  2                   3                 4                   5 

Ne občutim veselja, radosti. 1                  2                   3                 4                   5 
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11. Katere izmed naštetih postavk in v kolikšni meri so bile značilne za vaše mišljenje pri govoru 
pred začetkom logopedskih obravnav? Obkrožite. 

 
 1- sploh ni 

prisotno  
2- redko 
prisotno  

3- 
občasno 
prisotno  

4- pogosto 
prisotno  

5-vedno 
prisotno 

Mislim si: "Vem, da bom jecljal-a." 1                  2                   3                 4                   5 

Razmišljam: "Le kaj si bodo mislili 
drugi o meni?" 

1                  2                   3                 4                   5 

Mislim si: "Najraje bi se tej situaciji 
izognil-a." 

1                  2                   3                 4                   5 

Mislim si: "Kar bo, pa bo." 1                  2                   3                 4                   5 

Mislim si: "Sem reva." 1                  2                   3                 4                   5 

Mislim si: "Ne bom jecljal-a." 1                  2                   3                 4                   5 

Mislim si: "Dobro se bo izšlo." 1                  2                   3                 4                   5 

Mislim si: "To zmorem in nisem 
slabši- a od drugih." 

1                  2                   3                 4                   5 

Razmišljam: "Ni pomembno, kaj 
bodo drugi mislili o meni." 

1                  2                   3                 4                   5 

 

12. Katere izmed naštetih postavk in v kolikšni meri so bile značilne za vaše mišljenje  pri 
govoru po zaključku logopedskih obravnav? Obkrožite. 

 
 1- sploh ni 

prisotno  
2- redko 
prisotno  

3- 
občasno 
prisotno  

4- pogosto 
prisotno  

5-vedno 
prisotno 

Mislim si: "Vem, da bom jecljal-a." 1                  2                   3                 4                   5 

Razmišljam: "Le kaj si bodo mislili 
drugi o meni?" 

1                  2                   3                 4                   5 

Mislim si: "Najraje bi se tej situaciji 
izognil-a." 

1                  2                   3                 4                   5 

Mislim si: "Kar bo, pa bo." 1                  2                   3                 4                   5 

Mislim si: "Sem reva." 1                  2                   3                 4                   5 

Mislim si: "Ne bom jecljal-a." 1                  2                   3                 4                   5 

Mislim si: "Dobro se bo izšlo." 1                  2                   3                 4                   5 

Mislim si: "To zmorem in nisem 
slabši- a od drugih." 

1                  2                   3                 4                   5 

Razmišljam: "Ni pomembno, kaj 
bodo drugi mislili o meni." 

1                  2                   3                 4                   5 
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13. Katere izmed naštetih postavk in v kolikšni meri so značilne za vaše mišljenje v govornih 
situacijah danes? Obkrožite. 

 
 1- sploh ni 

prisotno  
2- redko 
prisotno  

3- 
občasno 
prisotno  

4- pogosto 
prisotno  

5-vedno 
prisotno 

Mislim si: "Vem, da bom jecljal-a." 1                  2                   3                 4                   5 

Razmišljam: "Le kaj si bodo mislili 
drugi o meni?" 

1                  2                   3                 4                   5 

Mislim si: "Najraje bi se tej situaciji 
izognil-a." 

1                  2                   3                 4                   5 

Mislim si: "Kar bo, pa bo." 1                  2                   3                 4                   5 

Mislim si: "Sem reva." 1                  2                   3                 4                   5 

Mislim si: "Ne bom jecljal-a." 1                  2                   3                 4                   5 

Mislim si: "Dobro se bo izšlo." 1                  2                   3                 4                   5 

Mislim si: "To zmorem in nisem 
slabši- a od drugih." 

1                  2                   3                 4                   5 

Razmišljam: "Ni pomembno, kaj 
bodo drugi mislili o meni." 

1                  2                   3                 4                   5 

 

14. Katere izmed naštetih postavk in v kolikšni meri so bile značilne za vašo aktivnost-ravnanje 
pri govoru pred začetkom logopedskih obravnav? Obkrožite. 

 
 

 1- sploh ni 
prisotno  

2- redko 
prisotno  

3- 
občasno 
prisotno  

4- pogosto 
prisotno  

5-vedno 
prisotno 

Izognem se govorni situaciji. 1                  2                   3                 4                   5 

Govorim čim manj. 1                  2                   3                 4                   5 

Izbiram besede. 1                  2                   3                 4                   5 

V družbi sem tiho.  1                  2                   3                 4                   5 

Se prestopam.  1                  2                   3                 4                   5 

Zakrivam usta. 1                  2                   3                 4                   5 

Umikam pogled. 1                  2                   3                 4                   5 

Predhodno se pripravim na pogovor. 1                  2                   3                 4                   5 

Govorim po naučenih tehnikah. 1                  2                   3                 4                   5 

Govorim brez večjih težav. 1                  2                   3                 4                   5 

Ne izogibam se govornim situacijam.  1                  2                   3                 4                   5 
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15. Katere izmed naštetih postavk in v kolikšni meri so bile značilne za vašo aktivnost-ravnanje 
pri govoru po zaključku logopedskih obravnav? Obkrožite. 

 
 1- sploh ni 

prisotno  
2- redko 
prisotno  

3- 
občasno 
prisotno  

4- pogosto 
prisotno  

5-vedno 
prisotno 

Izognem se govorni situaciji. 1                  2                   3                 4                   5 

Govorim čim manj. 1                  2                   3                 4                   5 

Izbiram besede. 1                  2                   3                 4                   5 

V družbi sem tiho.  1                  2                   3                 4                   5 

Se prestopam.  1                  2                   3                 4                   5 

Zakrivam usta. 1                  2                   3                 4                   5 

Umikam pogled. 1                  2                   3                 4                   5 

Predhodno se pripravim na pogovor. 1                  2                   3                 4                   5 

Govorim po naučenih tehnikah. 1                  2                   3                 4                   5 

Govorim brez večjih težav. 1                  2                   3                 4                   5 

Ne izogibam se govornim situacijam.  1                  2                   3                 4                   5 

 

16. Katere izmed naštetih postavk in v kolikšni meri so značilne za vašo aktivnost-ravnanje v 
govornih situacijah danes? Obkrožite. 

 
 

 1- sploh ni 
prisotno  

2- redko 
prisotno  

3- 
občasno 
prisotno  

4- pogosto 
prisotno  

5-vedno 
prisotno 

Izognem se govorni situaciji. 1                  2                   3                 4                   5 

Govorim čim manj. 1                  2                   3                 4                   5 

Izbiram besede. 1                  2                   3                 4                   5 

V družbi sem tiho.  1                  2                   3                 4                   5 

Se prestopam.  1                  2                   3                 4                   5 

Zakrivam usta. 1                  2                   3                 4                   5 

Umikam pogled. 1                  2                   3                 4                   5 

Predhodno se pripravim na pogovor. 1                  2                   3                 4                   5 

Govorim po naučenih tehnikah. 1                  2                   3                 4                   5 

Govorim brez večjih težav. 1                  2                   3                 4                   5 

Ne izogibam se govornim situacijam.  1                  2                   3                 4                   5 
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17. V katerih govornih situacijah in v kolikšni meri ste imeli težave z govorom pred začetkom 

logopedskih obravnav? Obkrožite. 

 

 1- sploh ni 
prisotno  

2- redko 
prisotno  

3- 
občasno 
prisotno  

4- pogosto 
prisotno  

5-vedno 
prisotno 

Predstavljanje. 1                  2                   3                 4                   5 

Pozdravljanje. 1                  2                   3                 4                   5 

Kupovanje.  1                  2                   3                 4                   5 

Naročanje. 1                  2                   3                 4                   5 

Iskanje informacij.  1                  2                   3                 4                   5 

Pogovori. 1                  2                   3                 4                   5 

Telefoniranje. 1                  2                   3                 4                   5 

Nastopanje.  1                  2                   3                 4                   5 

Branje. 1                  2                   3                 4                   5 

Posredovanje informacij.  1                  2                   3                 4                   5 

Preklinjanje.  1                  2                   3                 4                   5 

 

18. V katerih govornih situacijah in v kolikšni meri ste imeli težave z govorom ob koncu 

logopedskih obravnav? Obkrožite. 

 

 1- sploh ni 
prisotno  

2- redko 
prisotno  

3- 
občasno 
prisotno  

4- pogosto 
prisotno  

5-vedno 
prisotno 

Predstavljanje. 1                  2                   3                 4                   5 

Pozdravljanje. 1                  2                   3                 4                   5 

Kupovanje.  1                  2                   3                 4                   5 

Naročanje. 1                  2                   3                 4                   5 

Iskanje informacij.  1                  2                   3                 4                   5 

Pogovori. 1                  2                   3                 4                   5 

Telefoniranje. 1                  2                   3                 4                   5 

Nastopanje.  1                  2                   3                 4                   5 

Branje. 1                  2                   3                 4                   5 

Posredovanje informacij.  1                  2                   3                 4                   5 

Preklinjanje.  1                  2                   3                 4                   5 
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19. V katerih govornih situacijah in v kolikšni meri imate težave z govorom danes? Obkrožite. 

 

 1- sploh ni 
prisotno  

2- redko 
prisotno  

3- 
občasno 
prisotno  

4- pogosto 
prisotno  

5-vedno 
prisotno 

Predstavljanje. 1                  2                   3                 4                   5 

Pozdravljanje. 1                  2                   3                 4                   5 

Kupovanje.  1                  2                   3                 4                   5 

Naročanje. 1                  2                   3                 4                   5 

Iskanje informacij.  1                  2                   3                 4                   5 

Pogovori. 1                  2                   3                 4                   5 

Telefoniranje. 1                  2                   3                 4                   5 

Nastopanje.  1                  2                   3                 4                   5 

Branje. 1                  2                   3                 4                   5 

Posredovanje informacij.  1                  2                   3                 4                   5 

Preklinjanje.  1                  2                   3                 4                   5 

 

20. Ste bili v času logopedskih obravnav vključeni v društvo Vilko Mazi? Obkrožite. 

 
a)   da 
 

b)   ne 
 

 

21. Ste danes vključeni v društvo Vilko Mazi? Obkrožite. 

 
a)   da 
 

b)   ne 

 

22. V katere dejavnosti, ki jih organizira društvo Vilko Mazi, ste se vključevali v času 
logopedskih obravnav? Obkrožite.  

 

a)   Predavanja. 

b)   Delavnice. 

c)   Pevski zbor. 

č)   Vaje govora in obnašanja v naravnem okolju. 

d)   Skupina za samopomoč. 



 

80 

e)   Drugo (napišite): __________________________________________________________ 

23. V katere dejavnosti, ki jih organizira društvo Vilko Mazi, se vključujete danes? Napišite. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

24. Kako, po vašem mnenju, vpliva društvo Vilko Mazi na uspešnost logopedskih obravnav? 

Napišite.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

25. Kako, po vašem mnenju, vpliva društvo Vilko Mazi na čas logopedskih obravnav? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

26. Sodelujete v Skupini za samopomoč društva Vilko Mazi? Če da, opišite, kakšna je vaša 

vloga.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Hvala za vaš čas in odgovore! 

 

 

Metoda Zaveršnik Štemberger, prof.def.  
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PRILOGA 2: RILEY TEST 
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