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ÚVOD 

Afázie je v poslední době čím dál častější diagnózou, dnešní rychlá doba a časté úrazy 

k tomu přispívají vcelku velkou měrou. Pacienty se stávají čím dál mladší lidé, u nichž nejen 

lékaři, ale i logopedi musí řešit znovuzapojení do produktivní části jejich života. Logopedické 

terapeutické materiály pro tyto pacienty jsou nedostatkovým zbožím. Materiály, které vznikají 

pro dětskou klientelu, jsou mnohdy pro pacienty s afázií nevhodné vzhledem k jejich 

zpracování. Pacienti s afázií nechtějí s dětskými materiály pracovat, mají pocit jakési 

dehonestace.  

Při praxích na neurologických odděleních se autorka blíže seznámila s různými formami 

afázie, které měla možnost vidět. Také měla možnost nahlédnout do různých diagnostických 

a terapeutických materiálů, se kterými klinické logopedky na odděleních pracují. Po diskuzi 

s logopedkami došla k závěru, že u nás chybí materiály, které by rozvíjely porozumění 

a produkci na úrovni vět. Terapie afázie je u nás více zaměřena na terapii slov, jakožto 

základního segmentu lidské promluvy. Tato terapie samozřejmě nese své ovoce, je neustále 

rozvíjena mnohými odborníky. U některých pacientů s afázií přinese tak výrazné zlepšení, že 

jinak zaměřená terapie není nutná. Pro ty pacienty, u kterých jsou velké deficity na úrovni vět, 

u nás chybí terapeutické materiály. To byl jeden z hlavních důvodů, proč se autorka rozhodla 

v rámci své diplomové práce vytvořit terapeutický materiál zaměřený na porozumění 

a produkci vět. Jelikož je v našich podmínkách toto téma málo rozvíjeno, čerpala autorka více 

ze zahraničních zdrojů, které se terapii na úrovni vět věnují. Nám nejblíže je logopedie na 

Slovensku, kde se terapii vět věnuje zejména Marková. Ta ve své publikaci Terapia afázie 

píše: „Terapie v oblasti jazykových procesů se primárně zaměřuje na úroveň slov 

a předpokládá se, že zlepšení jazykových procesů na této úrovni povede ke zlepšení celkové 

komunikace. Není tomu tak vždy. Důvodem je, že jazykové procesy na úrovni slova a věty 

probíhají odlišně.“ 

Tématem diplomové práce tedy je Tvorba terapeutického materiálu pro osoby s afázií. 

Hlavním cílem diplomové práce je terapeutický materiál vytvořit, dílčím cílem je materiál 

aplikovat do praxe a popsat, jak se s materiálem pacientům s afázií pracovalo. Práce je 

rozdělena na část teoretickou a praktickou, celkem obsahuje 8 kapitol. Teoretická část je 

rozčleněna do pěti kapitol, zbývající tři patří části praktické. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

Teoretická část diplomové práce nabízí základní vhled do problematiky afázií, zejména 

terminologické vymezení a klasifikace. Další část je věnována jazykovým deficitům a terapii 

na úrovni vět. V neposlední řadě je v práci zmíněna lingvistika a stručný popis větných členů, 

se kterými pracuje terapeutický materiál, který je výstupem diplomové práce. 

1 AFÁZIE JAKO LOGOPEDICKÝ FENOMÉN 

První kapitola se věnuje teoretickému vymezení afázie jako narušení komunikační 

schopnosti. Níže je krátce popsána historie afaziologie a její hlavní milníky. Druhá část této 

kapitoly nastiňuje jednotlivé klasifikace afázie, jejich rozbor. V neposlední řadě také výběr 

symptomů, které mají vliv na porozumění a produkci na úrovni vět, což je tématem této práce. 

1.1 Terminologie, definice, historie afaziologie 

Termín afázie prošel dlouhým vývojem. Dříve se používalo termínů jako je například 

„alálie“, který je odvozen od klinického obrazu afázie. Dalším je pojem „aphrasie“, který 

znamená neschopnost vytvořit větu. Paul Broca později zavedl do praxe termín „afémie“, 

který označuje získanou ztrátu řeči. (Kiml, 1969) 

„Afázie je získanou neurogenně podmíněnou komunikační poruchou, která zasahuje 

individuální jazykový systém člověka většinou náhle vzniklou ztrátou schopnosti mluvené řeči 

a rozumění mluvené a psané řeči. Vzniká převážně při poškozené levé mozkové hemisféry, 

která je rozhodující oblastí pro intaktní lingvistické struktury naší řečové komunikace.“ 

(Neubauer, 2018, str. 442) 

I v Logopedickém slovníku najdeme heslo afázie: „je řazena mezi poruchy jazyka, jedná 

se o neschopnost rozumět jazykovým symbolům a neschopnost je užívat; dysfázie je menší 

stupeň této neschopnosti. Jde o obecně užívaný termín pro ztrátu naučených schopností 

dorozumívat se řečí, organického původu, především jako důsledek ložiskové léze korových 

a podkorových oblastí mozku (traumatické poškození mozku, tumor, ictus). Symptomatika je 

velice variabilní u různých afatiků, ale i u téhož jedince se dynamicky mění. (Dvořák, 1998, 

str. 13) 

V MKN-10 najdeme afázii pod kódem R47.0 Dysfázie a afázie, řadí se mezi Poruchy 

řeči nezařazené jinde, jedná se o Příznaky a znaky týkající se řeči a hlasu R47-R49. (MKN-

10, 2017) V ICD-11 se afázie řadí mezi „Speech disturbances“ s kódem MA80.0 společně 

s dysfázií, dysartrií a mutismem, řádí se mezi „Symptoms or signs invilving speech or voice“. 

(ICD-11, 2018) 
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V širším pojetí se jedná o získané selektivní narušení jazykových modalit a funkcí 

vzniklé při ložiskovém poškození mozku v hemisféře, která je jazykově dominantní. Zároveň 

se projeví jisté narušení v komunikační a sociální funkci a to má výrazný vliv na kvalitu 

života dané osoby a její rodiny a blízkých. (Papathanasiou, Coppens, 2011 in Cséfalvay, 

2013) V moderním pojetí afázie nejsou brány na zřetel pouze jazykové deficity, ale také 

psychosociální důsledky tohoto narušení komunikační schopnosti. 

Pro první období vědy zvané afaziologie, které se odehrávalo v devatenáctém století, byl 

charakteristický tzv. klasický asocianismus. Broca a Wernicke v letech 1861 a 1874 popsali 

první afatiky. Po jejich smrti zjišťovali pomocí pitvy jejich různé lokalizace mozkových lézí. 

Oba zmínění se domnívali, že lokalizace velmi úzce souvisí s typem afázie, která se projevila 

u jejich pacientů. I přesto, že názvy afázií se zachovaly od konce 19. století, jejich obsah je 

odlišný. Historické práce vědců vychází z myšlenky, že daná léze v mozku způsobí určitý typ 

afázie, tedy že u lézí v Brocově oblasti vzniká Brocova afázie a stejné je to u Wernickeho 

oblasti a Wernickeho afázie. Tato lokalizace afázie je dnes již brána v širším pojetí, důvodem 

je to, že byly popsány případy pacientů se stejným typem afázie při jiných mozkových lézích. 

Proti lokalizačním teoriím se zdůrazňuje systémový vliv léze na psychické funkce. Produkce 

a porozumění řeči jsou velmi komplexní procesy, které vytváří multikomponentní systémy. 

Aby se tyto systémy staly funkčními, je nutné, aby se zapojily podle charakteristiky úkolu 

různé oblasti mozku. Tuto koncepci popsal ve svých pracích i zakladatel neuropsychologické 

školy v Rusku Lurija. (Cséfalvay a kol., 2007) 

Dronkers a Larsen ve svém vědeckém článku z roku 2001 píší, že díky moderním 

zobrazovacím technikám, jako je například počítačová tomografie, magnetická rezonance, 

pozitronová emisní tomografie, je možné se více soustředit na umístění jednotlivých deficitů, 

které jsou projevy afázie. Zobrazovací metody umožní předpokládat podíl jednotlivých oblastí 

mozku na realizaci určitých úloh. 

1.2 Klasifikace afázie  

S vývojem afaziologie jako vědy vznikaly v průběhu také klasifikace afázie. Některé se 

ujaly tak, že je používá většina logopedů, některé jsou používány méně nebo sporadicky. 

V následující kapitole se budeme jednotlivým vybraným klasifikacím věnovat a popíšeme 

také ty syndromy, u kterých nacházíme narušení porozumění a produkce vět.
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Tabulka 1 – Bostonská klasifikace afázií 

1.2.1 Bostonská klasifikace 
Bostonská klasifikace se řadí mezi nejčetněji používané klasifikace afázie. Jednotlivé 

charakteristiky typů afázie jsou popsány a rozděleny do čtyř modalit. Řadí se mezi ně fluence 

neboli plynulost spontánní řečové produkce, porozumění řeči, opakování slov nebo promluv 

a také pojmenování. Bostonská klasifikace dělí afázie do šesti syndromů – Brocova, globální, 

transkortikální, Wernickeho, kondukční a anomická. Každý syndrom v další části popíšeme 

z hlediska produkce řeči, porozumění, ale také co do výskytu alexie a agrafie. (Cséfalvay, 

Lechta, 2013) Tabulka 1 nám ukazuje, v čem afatik selhává a co mu naopak nečiní potíže při 

jednotlivých druzích afázie, na konci této podkapitoly najdeme tabulku 2, ve které máme 

znázorněnou Bostonskou klasifikaci s hlavními symptomy.  

1.2.1.1 Brocova afázie 

U pacientů s Brocovou afázií je produkce řeči nonfluentní, řečové tempo je zpomalené. 

Často se k Brocově afázii přidává řečová apraxie a také dysartrie. Spontánní řečová promluva 

bývá redukována až na jednoslovnou produkci. Pacientům činí potíže vyhledávání slov 

z jejich mentálního lexikonu, tomuto jevu odborně říkáme anomie. V některých případech 

použijí část slova nebo opisují výraz, který se snaží ze slovníku vybavit nebo se zablokují 

a slovo opakují několikrát, tomu říkáme perseverace. Tyto perseverace se ve větší míře 

vyskytují u těžkých stupňů Brocovy afázie. Nejtypičtějším příznakem je agramatismus, 

kterému se věnujeme i při terapii vět u afázie. (Cséfalvay, Lechta, 2013) 

Staré dělení Bostonská 

klasifikace 

afázií 

Modalita vyšetření 

Fluence 

mluvy Rozumění Opakování Pojmenování 

Expresivní 

- motorická 

Brocova - + - + - 

Transkortikální 

motorická 
- + + + - 

Percepční - 

senzorická 

Wernickeova + - - - 

Transkortikální 

senzorická 
+ - + - 

  

Kondukční + + - + - 

Anomická + + + - 

Smíšená 

Globální - - - - 

Smíšená 

transkortikální 
- - + - 
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Porozumění řeči je u Brocovy afázie o mnoho lepší než produkce. Při provádění 

orientačního vyšetření se lehčí poruchy porozumění nemusí vždy projevit. Někteří pacienti 

nemají problémy s porozuměním jednoduchých vět, problém jim činí až složitější syntaktické 

celky. U Brocovy afázie se vyskytuje alexie a agrafie velmi často. Poruchy psaní a čtení se 

projevují stejně jako poruchy řeči. Čtení je narušeno při porozumění významu slov, při 

hlasitém čtení. Pokud dojde k poruchám hybnosti dominantní ruky, mají pacienti problém 

s psaním jako takovým a často se snaží o psaní nedominantní nepostiženou rukou. (Cséfalvay, 

Lechta, 2013) 

1.2.1.2 Globální afázie 

Globální afázie se vyskytuje velmi často u pacientů v iniciální fázi onemocnění, po čase 

se může změnit buď spontánně nebo za pomoci farmakoterapie. U některých pacientů ke 

zlepšení nedochází a globální afázie zůstává jako setrvalý stav. Vzniká zejména při poškození 

v tzv. perisylvické oblasti dominantní hemisféry. Mezi nejčastější cerebrovaskulární příčiny 

globální afázie řadíme okluzi nebo zúžení levé arterie cerebri media, nebo rozsáhlé krvácení 

ve frontální, temporální a/nebo parietální oblasti.  

Produkce řeči je u pacientů s globální afázií narušena velmi výrazně. Porušená exprese 

řeči vzniká na podkladě lézí ve frontální oblasti mozku, která zodpovídá za plánování 

a programování řeči. Často dochází k perseveracím slabik nebo stereotypním opakováním 

novotvarů. To se projevuje i při snaze pacienta zopakovat slova při opakování po vyšetřující 

osobě nebo při pojmenování. Zpočátku pacienti nemají žádnou efektivní komunikační 

strategii, která by jim přinesla úspěch v komunikaci s jinou osobou, často selže i kresba 

a psaní.  

Porozumění řeči je z důvodu poškození v levém temporálním laloku také narušeno. 

Pacienti nereagují ani na základní pokyny. I čtení a psaní je u pacientů s globální afázií 

narušeno výrazně. Někdy pacient rozpozná slovo mezi dalšími napsanými slovy, v psaní se 

projevují pacienti pouze čmáranicí nebo mají zachovanou psanou produkci některých písmen 

slova. (Cséfalvay, Lechta, 2013)     

1.2.1.3 Smíšená transkortikální afázie 

Přítomností lézí současně v oblasti řečiště mezi arteria cerebri anterior a arteria cerebri 

media a léze v oblasti řečiště arteria cerebri posterior vzniká transkortikální smíšená afázie. 

Ta je velmi podobná globální afázii, mohou být ale zachována vysoce automatizovaná slova, 
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respektive jejich reprodukce. Řeč těchto pacientů je echolalická, velmi častý je výskyt 

perseverací, pojmenování je také obtížné. (Cséfalvay, Lechta, 2013)  

1.2.1.4 Transkortikální motorická afázie 

Stejně jako Brocova a globální, i transkortikální motorická afázie se řadí mezi 

nonfluentní. Spontánní mluva pacientů je minimální, používá hlavně slova, která použil jeho 

komunikační partner, řeč je echolalická. Z tohoto tedy vyplývá, že reprodukce slov a vět je 

u této afázie zachována. 

Porozumění řeči může být méně narušené, zejména při přiřazování obrázků k mluveným 

slovům. Při čtení jsou pacienti dobří, i porozumění slovům je narušeno mnohem méně. 

U psaného projevu je nápadné pomalé tempo, které může být způsobeno celkovou adynamií, 

popřípadě potížemi při vyhledávání slova v ortografickém slovníku. (Cséfalvay, Lechta, 

2013) 

1.2.1.5 Transkortikální senzorická afázie 

Tímto typem afázie jsme se pomyslně přehoupli mezi typy fluentní. Vznik transkortikální 

senzorické afázie je podmíněn lézí zadních oblastí temporo-okcipitálního rozhraní. Tato 

afázie je v některé literatuře také označována jako „asémantická afázie“, což znamená, že 

lexikální informace správně nespolupracují se systémem, v němž jsou uloženy významy slov. 

Pacienti občas reprodukují i delší věty, ale pouze bez porozumění. (Cséfalvay, Lechta, 2013) 

Porozumění řeči je u transkortikání senzorické afázie porušeno. Dle Basso (2003) ale 

někteří pacienti dokáží korigovat nesprávné gramatické morfémy ve větách, kterým nerozumí. 

Psaní je narušeno po stránce obsahové, ale nikoliv formální, při opisu slov a vět pacienti 

obvykle neselhávají. Poruchy čtení se vyskytují při porozumění čtenému textu, čtení nahlas 

může být zachováno.  

1.2.1.6 Wernickeho afázie 

Wernickeho afázie nejčastěji vzniká na podkladě lézí temporálního laloku. Lidé 

s Wernickeho afázií mají plynulou spontánní řeč se správnou artikulací, mohou se vyskytovat 

novotvary, tzv. neologismy, a záměny slov neboli parafázie. V řeči se objevují tzv. prázdná 

slova, z toho důvodu bývá řeč osoby s Wernickeho afázií obsahově chudší. Ve většině 

případů je zachována prozodie promluvy, u některých pacientů se objevuje hyperprozodie. 

Pacienti při produkci řeči připojují ke slovům, včetně neologismů a parafázií, správné 
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gramatické morfémy. Při opakování pacienti selhávají, některá slova zaměňují za jiná. 

Parafázie u tohoto typu afázie jsou na úrovni fonologické i lexikální. 

Porozumění bývá u pacientů s Wernickeho afázií ve většině případů narušeno, někdy 

porozumění řeči narušeno být nemusí. Hlavním symptomem Wernickeho afázie ale bývá 

porucha dekódování mluvené i psané řeči. Lexie je narušena, někdy bývá zachováno hlasité 

čtení slov nebo slabik. Grafie mívá zachovanou formální stranu, při spontánním psaní se 

vyskytují paragrafie a zkomoleniny. Při produkci se objevují bizarní produkce slov, stejně 

jako v případě mluvené produkci. (Cséfalvay, Lechta, 2013)   

1.2.1.7 Kondukční afázie 

Kondukční afázie vzniká při lézi v oblasti gyrus supramarginalis, poruchy porozumění se 

nevyskytují, pokud je zachována sekundární zóna temporálního laloku. Při produkci řeči jsou 

výrazné zejména fonemické parafázie neboli záměna fonémů ve slovech. Pokud se pacient 

nesoustředí na artikulaci, může být spontánní řeč bez obtíží. Pokud se pacient soustředí, může 

jeho promluva působit až nonfluentně, jelikož se pacienti často snaží opravovat sami sebe 

a některé slabiky mohou vyslovovat vícekrát po sobě. Odborníci to vysvětlují tak, že pacienti 

mají naprosto intaktní sluchovou zpětnou vazbu. Nejvýrazněji se obtíže projevují při 

reprodukci řeči. Kvalita reprodukce je také dána tím, zda se jedná o slova krátká 

a frekventovaná nebo dlouhá a méně frekventovaná. Řeč může být někdy zjednodušená.  

Porozumění řeči bývá u většiny pacientů intaktní, nemívají problémy ani s porozuměním 

vět. Lexie nebývá narušena ve všech úkolech, u tichého čtení pacienti neselhávají, i jejich 

porozumění je dobré. V případě hlasitého čtení se mohou vyskytovat tzv. paralexie, chyby při 

čtení. Psaní je u pacientů s kondukční afázií narušeno spíše při psaní slov na diktát, kde se 

objevují časté paragrafie. Při spontánním psaní se výraznější potíže neobjevují. (Cséfalvay, 

Lechta, 2013)  

1.2.1.8 Anomická afázie 

Posledním typem dle Bostonské klasifikace je afázie anomická. Jedná se o nejlehčí 

syndrom afázie. V produkci řeči se objevují poruchy vyhledávání slov v mentálním slovníku, 

jinak je řeč intaktní. Poruchy vybavování slov z mentálního slovníku u těchto pacientů 

způsobuje anomické pauzy. Pacienti jsou tyto obtíže ve spontánní řeči schopni velmi dobře 

kompenzovat, objevujeme je tedy například až při vyšetření pojmenování.  
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Porozumění řeči nebývá narušeno. Při čtení bývá narušeno pouze čtení s porozuměním. 

Psaní je narušeno, stejně jako spontánní produkce, pouze pauzami, kdy dochází k vybavování 

slov z mentálního slovníku. (Cséfalvay, Lechta, 2013) 

Tabulka 2 – Souhrn klasifikace klinických syndromů afázie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 3 – Akceptovaná topografie místa poškození mozkové kůry u jednotlivých typů 

afázie (Neubauer, Dobias, 2014) 

  

Klinický 

syndrom afázie Nejnápadnější příznak 

nonfluentní 

afázie 
Brocova anomie, agramatismus, parafázie 

globální výrazně narušené všechny složky řeči 

transkortikální 

motorická lepší opakování než spontánní produkce 

smíšená 

transkortikální částečně zachované opakování slov 

fluentní 

afázie 
Wernickeho výrazně narušené porozumění řeči 

kondukční 

horší opakování než spontánní řeč, fonemické parafázie (záměny 

hlásek) 

anomická zejména poruchy vybavování slov (anomie) 

transkortikální 

senzorická Zachované opakování při špatném porozumění řeči 

Brocova (motorická) afázie Frontálně vlevo, tzv. Brocova 

oblast Brodmanova area 44-45, a její 

okolí 

Wernickeova (percepční) afázie Temporálně vlevo, tzv. 

Wernickeova oblast Brodmanova 

area 22, a její okolí 

Konduktivní afázie Gyrus supramarginalis, sluchová 

kůra vlevo 

Globální afázie (Smíšená 

transkortikální afázie) 
Okolí Sylvian fissure, rozsáhlé 

léze s frontálním i temporálním 

ložiskem, rozsáhlé léze v povodí levé 

Arteria media či Carosis media 

Transkortikální motorická afázie Okolí Brocovy oblasti či její část 

směrem k motorické oblasti mozkové 

kůry 

Transkortikální senzorická afázie Okolí Wernickeovy oblasti, léze 

zadních částí spánkového laloku a 

zasahující do okcipitálního laloku 

Dysnomická afázie V současnosti není uznávána 

lokalizační hodnota tohoto typu 

afázie (dříve udáváno temporo-

parieto-okcipitální rozhraní 

mozkových korových oblastí) 
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1.2.2 Lurijova klasifikace 
Lurija definuje afázii jako důsledek praktických, gnostických, mnestických defektů. 

Popisuje ve své klasifikaci čisté formy afázie, ty se nejčastěji vyskytují při lokálních 

traumatech a nádorových onemocněních. Při degenerativních a cévních onemocněních se 

jedná o rozsáhlejší a komplexnější formy afázie. (Neubauer, 2007) 

Lurijova klasifikace je specifická tím, že bere afázii jako součást tzv. funkčního systému. 

Tím řadí afázii mezi poruchy vyšších korových funkcí. Lurija přišel s poznatkem, že zóny 

mozkové kůry a podkorové struktury jsou ve vzájemné součinnosti. Každý funkční systém 

funguje na principu neustálého zapojování aferentních, přinášejících, a eferentních, 

výkonných, složek, které se podílejí na realizaci. Tato klasifikace v sobě zahrnuje komplexní 

náhled na funkci centrálního nervového systému. (Škodová et al., 2007) 

Lurija rozdělil mozek na funkční celky, propojuje řeč a další psychické procesy, 

především symbolické funkce. Přesah tedy vidí u alexie, agrafie, apraxie a agnozie. Jeho 

teorie pojímá afázii celostně, zaměřil se na propojení korových a podkorových oblastí. 

Narušení určité psychické funkce může mít odlišnou lokalizaci, popřípadě může mít umístění 

léze vliv na více psychických funkcí. Dle jeho modelu jsou mozkové jednotky hierarchicky 

uspořádané, při jejichž narušení musí následně dojít k úpravě systému učením a vybudováním 

nových spojů. Lurija vymezil tři funkční bloky, které zajišťují psychické procesy, je v nich 

zahrnuta hierarchická funkce, klesající specifičnost a vzrůstající lateralizace. (Obereignerů, 

2013) 

První blok reguluje vědomí, základní anatomickou strukturou je retikulární formace, 

kterou tvoří neuronální síť od prodloužené míchy po talamus. Člení se na část sestupnou 

a vzestupnou. Vzestupná část zodpovídá za bdělost, vědomí a probouzení, sestupná se podílí 

na regulaci motorické aktivity. Pokud dojde k poškození prvního bloku, nastávají pro člověka 

život ohrožující stavy. Dle některých autorů první blok také zajišťuje pozornost, 

senzomotorické funkce, rychlost a efektivitu. (Obereignerů, 2013) 

Druhý blok přijímá, zpracovává a ukládá informace prostřednictvím smyslových orgánů, 

tvoří ho temporální, parietální a okcipitální laloky. Rozděluje korové oblasti na primární, 

sekundární a terciární. Primární korové oblasti slouží k představení impulzů ze smyslových 

orgánů. Sekundární zóny zabezpečují analýzu a syntézu informací z primární zóny, zajišťují, 

aby se informace stala smysluplnou a mohla se přesunout do terciárních zón, ve kterých 

nedochází k modalitní specifikaci. Druhý blok zprostředkovává simultánní a sukcesivní 

zpracování informací vizuoprostorových funkcí, auditorně-verbálních funkcí, paměti a učení. 

(ibid) 
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Poslední blok zajišťuje exekutivní procesy, plánování a zahájení aktivity, kontrolu 

psychických činností, souslednost činností, dochází zde k řešení abstraktních problémů. Sídlí 

zde symbolické procesy, dochází zde k operacím se slovním významem, gramatickými 

a logickými strukturami. Třetí blok tvoří frontální laloky a limbický systém, překrývá se 

s některými funkcemi a podílí se na exekutivních funkcích. (Obereignerů, 2013) 

1.2.2.1 Eferentní motorická afázie 

Eferentní motorická afázie vzniká při lézi Brocovy arey, v zadní části frontálního laloku 

dominantní hemisféry. Jedná se o hluboké narušení plynulosti propojování, je narušena 

realizace kinetického programu řeči, dochází k dezintegraci struktury řeči. Můžeme sledovat 

poruchu percepce, porozumění sekundárního charakteru, vnitřní řeči, spontánní řeči. 

Spontánní řeč je narušena v plynulosti a melodii, může být zachována artikulace izolovaných 

hlásek. Také může být chudá, přerušovaná, stereotypní, embolická a echolalická, může nám 

připomínat skandování. V řeči pozorujeme tzv. embolofrázie. Vzhledem k defektům realizace 

motorického programu řeči, pozorujeme u pacientů s eferentní motorickou afázií narušený 

monolog, dialog, automatické řady zejména v obráceném pořadí, vzniká agramatismus a je 

narušena konstrukce vět. Dochází k narušení prozódie, rytmicko-melodických struktur, 

intonace, emocionalita, u pacientů se objevuje hypomimie. (Hrnčiarová, 2010) Při eferentní 

motorické afázii dochází k narušení střídání inervace a denervace, to zapříčiňuje poruchu 

plynulého přechodu artikulace z hlásky na hlásku další. Je narušena kinetická melodie, která 

označuje sekvenční plynulost pohybů. (Škodová et al., 2007) Eferentní motorická afázie se 

charakterizuje tím, že dochází k narušení motorických procesů premotorické kůry levé 

hemisféry, objevují se perseverace, čtení a psaní je nápadné potížemi motorického charakteru. 

(Obereignerů, 2013) 

1.2.2.2 Aferentní motorická afázie 

Léze při aferentní motorické afázii se nachází v dolní části postcentrální kůry levé 

hemisféry, v Operculum Rolandi. Co do lokalizace se jedná o jinou skupinu afázií než 

u eferentní motorické afázie (Obereignerů, 2013; Hrnčiarová, 2010)Při aferentní motorické 

afázii má pacient potíže s nalezením polohy rtů a jazyka při artikulaci. (Škodová et al., 2007) 

U pacientů s aferentní motorickou afázií můžeme vidět poruchy kinestetických aferentací, 

narušení polohocitu hlásky, to vede k neschopnosti vyslovit diferencovaně hlásku, zejména 

hlásky s podobným místem tvoření. U zdravých lidí se tvoří dynamické stereotypy pohybů, 

které jsou realizovány automaticky a to je základem řeči. Objevuje se orální apraxie. Můžeme 



  

17 

 

vidět narušení analýzy a syntézy, poruchy čtení a psaní, poruchy orientace v prostoru, 

nerozpoznání pozice prstů, tzv. fingersagnozie. (Hrnčiarová, 2010) 

1.2.2.3 Dynamická afázie 

Dynamická afázie vzniká lézi v dominantní hemisféře, vpředu před Brocovou areou, 

jedná se o jednu z nejsložitějších typů afázie. Při dynamické afázie je narušeno programování 

a strukturování řeči, přechod mezi vnitřní a vnější řečí. Narušení predikativnosti se projeví 

neschopností používat slovesa. Senzomotorická úroveň organizace řečového aktu je intaktní, 

k poruše dochází u produkce řeči a iniciaci. U těchto pacientů je narušena emocionalita, 

komponenty vůle, motivace, časoprostorová orientace, sociabilita, přání, pocity, duchovní 

orientace, euforie, cílevědomost, seberegulace, kontrola a organizace činností a verbálního 

projevu. Pacientům chybí schopnost plánování a vytvoření schématu věty. U pacientů 

s dynamickou afázií vidíme hypomimii, spomalenost, pohybovou inaktivitu, lexikální 

poruchy. Pacienti se vyjadřují heslovitou formou, vynechávají slovesa, předložky. Pokud se 

jedná o lehkou formu dynamické afázie, pacient nemá artikulační obtíže, čtení a psaní je 

zachováno. Můžeme pozorovat dynamickou apraxii, snížený zájem o okolí a psychické 

oploštění, jsou k sobě ale velmi sebekritičtí. (Hrnčiarová, 2010) Charakteristickým 

symptomem dynamické afázie je neschopnost vyjádřit myšlenku při neporušeném jmenování 

předmětů nebo opakování slov. (Škodová et al., 2007) U pacientů s dynamickou afázií se 

vyskytují jednoslovné odpovědi a přitakání, narušení v oblasti pojmenování a opakování, 

může mít i dopad na intelektové schopnosti pacienta. (Obereignerů, 2013) 

1.2.2.4 Akusticko-mnestická afázie 

Akusticko-mnestická afázie vzniká lézí středních částí temporálního laloku dominantní 

hemisféry. Tento typ afázie byl často zaměňován s afázií senzorickou. Tento typ afázie je 

velmi často popisován ve spojitosti se zrakovým a sluchovým analyzátorem, limbickým 

systémem a medio-bazálními ganglii. U pacientů s touto afázií můžeme pozorovat diskrétní 

poruchy porozumění, snížení objemu sluchové percepce, odcizením smyslu slova a poruchou 

akceptování skrytého podtextu. Pacienti mají obtíže v pojmenování, objevují se poruchy 

spontánní řeči, verbální parafázie, poruchy opakování. Písmo i čtení jsou zachovány. Pacienti 

nejsou emočně labilní, jejich řeč je produktivní. Dle Luriji se u tohoto typu afázie vyskytuje 

tzv. fenomén retroaktivity, novější paměťové stopy jsou lépe akceptovatelné než starší. 

Krátkodobá paměť je tedy zachována, narušena je paměť operativní. (Hrnčiarová, 2010) 

U této afázie je narušena sluchovo-řečová paměť, pacient není schopen si zapamatovat krátký 
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sled zvuků, slabik, slov za sebou. (Škodová et al., 2007) U praváků je léze lokalizována 

v levém temporálním laloku nebo korově ve středních částech levé temporální oblasti. Pacient 

není schopen pochopit delší větu nebo rozvitou výpověď, základem je dle Luriji tlumení 

sluchových stop. (Obereignerů, 2013) 

1.2.2.5 Senzorická afázie 

Senzorická afázie vzniká při lézi 3. komory temporálního laloku dominantní hemisféry. 

Dochází k tzv. fenoménu „odcizení smyslu slova“, ten způsobuje defekt akustického vnímání 

zvukové strany řeči. U pacientů se v řeči objevují parafázie, neologismy, žargon, těžké 

agramatismy, řeč není srozumitelná ani produktivní. Pacient není schopem opakovat slova, 

pojmenovat předměty a děje. Oproti jiným typům je ale jejich řeč emocionální, intonačně 

bohatá, narušený je rytmus řeči. Pacienti se snaží dorozumívat paralingvistickými prostředky, 

zejména mimikou a gesty. Porušena je akustická analýza, logicko-gramatické struktury 

a psychické procesy. Pokud se jedná o lehkou senzorickou afázii, pacienti jsou schopni se 

dorozumět s okolím. Stupeň afázie je závislý na stupni poruchy sluchového analyzátoru, 

realizace analýzy a syntézy a možnosti kódování a dekódování. Přítomné jsou poruchy grafie 

a lexie, poruchy emocionální sféry.(Hrnčiarová, 2010) Pro senzorickou afázii je typické 

narušení fonematické diferenciace, pacienti mají potíže s porozuměním. (Škodová et al., 

2007) U senzorické afázie se jedná o porušení postcentrálního systému spojů s dolními částmi 

premotorické kůry a zadní horní části levé temporální oblasti. Dochází k rozpadu logicko-

gramatických vztahů, početních operací, jde o překážku normálního průběhu řešení 

složitějších úloh. (Obereignerů, 2013) 

1.2.2.6 Sémantická afázie 

U sémantické afázie je narušeno dekódování logicko-gramatických struktur, narušení 

kalkulie. (Škodová et al., 2007) Sémantická afázie vzniká při narušení zadních nižších 

temporálních částí v dominantní hemisféře. Poškození vyšších psychických funkcí vede ke 

složitému syndromu afázie, narušena je prostorová a kvaziprostorová analýza, vzniká porucha 

dekódování logicko-gramatických struktur. U pacientů dochází k rozpadu matematických 

operací a schopnosti tvořit souvětí. Pacientům činí obtíže s rozpoznáváním schématu těla, tzv. 

astereognózie, simultánní agnózie, mají problémy s pohybem v prostoru. Velké potíže jim činí 

také rozpoznání mapy nebo hodin, porovnávacími konstrukcemi a gramatickými kategoriemi 

– pád, číslo, rod. U pacientů s tímto typem afázie má neporušenou expresi řeči, kromě 

složitých řečových celků. Neporušené je i čtení, psaní, pochopení oddělených slov a krátkých 
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vět. Porozumění souvětí jim činí obtíže, a to z důvodu defektů prostorové gnózie a porušené 

gramatické analýzy slov a vět. (Hrnčiarová, 2010) 

1.2.2.7 Amnestická afázie 

Amnestická afázie vzniká při lézi v zadní temporální a parietookcipitální oblasti 

dominantní hemisféry. Amnestická afázie je často zaměňována za afázii eferentní motorickou, 

popsal ji Wernicke a mnohokrát byla překlasifikována. Pacienti při pojmenování popisují 

jakousi nerozhodnost, jako by měli několik možností a nevěděli, kterou vybrat jako správnou. 

Dominantní je neschopnost přechodu z jedné na další alternativu. Společně s akusticko-

mnestickou a sémantickou afázií se může objevit symptom optické afázie, pacient neumí 

předmět pojmenovat, ale poté, co si ho ohmatá, zlepší se možnost vybavení pojmenování. 

(Hrnčiarová, 2010) Cvetková (2004) popisuje dva faktory vzniku amnestické afázie. První 

faktor je svázání s defektem optického vnímání předmětu a určení základních črt. Druhý 

faktor předpokládá, že může být důsledkem patologického stavu kůry mozkové, to ovlivňuje 

proces výběru slov z několika alternativ. Dle Cvetkové je mechanismus vzniku 

v neschopnosti vzpomenout si na pojmenování předmětu, což je centrální defekt. Pokud dojde 

k narušení nominativní funkce, pomáhá napovídání správného slova, což svědčí o neporušené 

akustické gnózii. (Cvetková, 2004) 

1.2.2.8 Nespecifický řečový syndrom při postižení podkorových oblastí 

V osmdesátých letech minulého století upozornili následovníci Lurijovy teorie na tzv. 

nespecifický řečový syndrom, který vzniká při poškození podkorových oblastí bazálních 

ganglií nebo thalamu. Pokud se objeví tato fatická porucha, jedná se o deficit v prvním 

funkčním mozkovém bloku. Klinický obraz této poruchy připomíná afázii eferentní 

motorickou nebo dynamickou. (Neubauer, 2007) 
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Typ afázie 

Dynamická Eferentní 

motorická 

Aferentní 

motorická 

Senzorická Akusticko 

mnestická 

Sémantická 

Hlavní 

příznaky 

Neschopnost 

verbálního 

vyjádření 

Narušení 

plynulé 

artikulace 

řeči 

Narušení 

plynulosti 

artikulované 

řeči 

Porucha 

porozumění 

Porucha 

artikulace 

řeči 

Narušení 

gramatické 

struktury 

řeči 

Vedlejší 

příznaky 

Slabé 

opakování 

Postižení 

plynulosti 

pohybů i 

při čtení a 

psaní 

Porucha 

artikulace 

hlásek 

Porucha 

fonematické

ho sluchu 

Neschopnost 

zapamatovat 

si slova či 

slabiky 

Narušena 

kalkulie a 

orientace v 

prostoru 

Lokalizace Precentrální Precentrál-

ní 

Postcentrál-

ní 

Postcentrál-

ní 

Postcentrální Postcentrální 

Blok III. III. II. II. II. II. 

Zóna Terciární Sekundární Sekundární Sekundární Sekundární Terciární 

Tabulka 4 – Lurijova klasifikace afázií (Stolínová, 2008) 

1.2.3 Kimlova klasifikace 
Tuto klasifikaci vytvořil foniatr Kiml, z toho důvodu byla nejvíce rozšířena právě mezi 

foniatry, podrobně popisuje jednotlivé typy afázie z foniatrického hlediska a může být dobrou 

pomůckou pro začínající klinické logopedy. Kiml se zaměřuje na jazykové deficity a poruchy 

ztráty řeči. Vychází z dělení Wernickeho, nezohledňuje oproti ostatním klasifikacím hledisko 

CNS. (Obereignerů, 2013) 

1.2.3.1 Motorická afázie 

Kiml člení motorickou afázii na dva typy, jargon a anartrie. U jargonu se vyskytují často 

neologismy až žargonové parafázie. U pacienta je narušeno chápání složitějších větných 

příkazů, bývá přidružena porucha kalkulie a grafie. 

Při anartrii neboli aphasia motorica anarthrica pacienti nejsou schopni vyprodukovat 

artikulovanou řeč, v jejich řeči se vyskytují pouze neartikulované zvuky, porozumění řeči je 

zachováno. (Škodová et al., 2007) 

1.2.3.2 Senzorická afázie 

I senzorickou afázii Kiml rozčlenil, tentokrát na tři typy, jargon, dyslogický 

a amnestický. Jargon neboli aphasia sensorica typus „jargon“ se vyznačuje různým stupněm 

narušení rozumění řeči, hlavně v případě lézí v temporoparietálních lokalitách nebo 

senzorické zóny. Dalšími symptomy je výskyt paráfázií a neologismů. Dyslogický typ, 

aphasia sensorica dyslogica, je význačný především tzv. slovní zmateností, pacienti produkují 

řeč beze smyslu. Pacienti s amnestickým typem afázie mají velké obtíže s vybavováním 

pojmenování názvu nebo označení určité činnosti. (Škodová et al., 2007) 



  

21 

 

1.2.3.3 Totální afázie 

Totální afázie, aphasia totalis, narušuje všechny složky řeči, produkci i percepci. 

(Škodová et al., 2007)  

1.2.4 Hrbkova klasifikace 
Dle Logopedického slovníku vychází Hrbkova klasifikace z fyziologického mechanizmu 

řeči, který tvoří soustava šesti korových oblastí. Jaromír Hrbek byl českým neurologem, který 

ve své klasifikaci modifikoval jak terminologii, tak vzájemný vztah některých lokalizačních 

přístupů a funkčních principů. Hrbek řadí afázie mezi poruchy kortikálních funkcí, mozková 

kůra je podle něj tvořena specifickými analyzátory a neuroreflektory. (Hrbek, 1969; 

Cséfalvay, Traubner, 1996) Hrbek se nezabýval pouze produkcí a porozuměním řeči, ale také 

grafií, lexií a kalkulií, prosotrouvou orientací atd., tedy celostním pojetím tak, jak ho 

používáme i dnes. Postupně si jednotlivé oblasti popíšeme a následně srovnáme v tabulce tyto 

okrsky s jednotlivými řečovými funkcemi. (Hrbek, 1983) 

1.2.4.1 Proprioceptivně-logestetický okrsek 

Prvním okrskem je proprioceptivně-logestetický (PL), někdy také nazýván percepčně-

logestetický. Dle Hrbka se jedná o jednu z nejvýznamnějších oblastí pro řeč, jelikož se 

zároveň jedná i o centrální integrátor fatických funkcí. Tato oblast je považována za 

programátora vnitřní řeči, která vede ke spontánní řeči a pohybům mluvidel. Při poškození 

této oblasti vzniká afázie. (Obereignerů, 2013, Škodová et al., 2007) 

1.2.4.2 Proprioceptivně-grafestetický okrsek 

Proprioceptivně-grafestetický okrsek (PG) slouží pro plánování psaní, koordinaci pohybů 

při psaní a převod optických podnětů, při poškození vzniká agrafie. (Obereignerů, 2013, 

Škodová et al., 2007) 

1.2.4.3 Logomotorický okrsek 

Dalším okrskem je logomotorický (LM), který řídí mluvenou řeč a výkon v ní, podněcuje 

motorickou činnost, při narušení dochází k motorické afázii, vnitřní řeč a porozumění jsou 

intaktní, narušena je exprese řeči. (Obereignerů, 2013, Škodová et al., 2007) 

1.2.4.4 Grafomotorický okrsek 

Grafomotrický okrsek (GM) slouží k řízení výkonu psané řeči, jemné motoriky při psaní, 

jeho poškození způsobuje agrafii. (Obereignerů, 2013, Škodová et al., 2007) 
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1.2.4.5 Akustický okrsek 

Akustický okrsek (A) řídí vnímání a porozumění slyšené řeči, pokud se funkce naruší, 

dojde k rozvoji senzorické afázie. (Obereignerů, 2013, Škodová et al., 2007) 

1.2.4.6 Optický okrsek 

Posledním okrskem je optický (O), ten zodpovídá za vnímání a chápání psané řeči, při 

poruše vzniká alexie. (Obereignerů, 2013, Škodová et al., 2007) 

Funkce příslušného okrsku Okrsky 

 

PL PG LM GM A O 

Spontánní řeč + 

 

+ 

   Opakování a porozumění 

slyšenému + 

 

+ 

 

+ 

 Porozumění čtenému textu + 

 

+ 

  

+ 

Pojmenování obrázků + 

 

+ 

  

+ 

Čtení nahlas + + + 

  

+ 

Spontánní psaní + + 

 

+ 

  Mechanické opisování, 

obkreslování 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Opis s porozuměním + + 

 

+ 

 

+ 

Psaní podle diktátu + + 

 

+ + 

 Tabulka 5 – Zapojení příslušných okrsků v rámci Hrbkovy klasifikace afázií (Dvořák, 2007) 

 

Hrbek (1969) pracuje i s termíny nukleární a disjunktivní poškození, které 

terminologicky vymezil. Při nukleárním poškození se jedná o poruchu dané kortikální oblasti, 

při disjunktivním poškození jsou porušeny spoje mezi kortikálními analyzátory. 

1.2.5 Olomoucká klasifikace 
Tato klasifikace vznikla pod taktovkou M. Čecháčkové z Oddělení klinické logopedie ve 

Fakultní nemocnici v Olomouci, určité prvky jsou přeneseny z Hrbkovy klasifikace, které 

jsme se věnovali výše. Tento komplexní přístup v sobě zahrnuje vyšetření včetně kognitivních 

funkcí, což je navíc v porovnání s Bostonskou klasifikací. Tento postup je doplňován 

o neuropsychologickou diagnostiku a dochází k úzké spolupráci s psychologem, vzhledem ke 

klinickému prostředí nemocnice je tato spolupráce snadnější než v ambulantním sektoru. 

Diagnostické závěry jsou tedy velmi přesné a terapie poté může být obohacena 

i o psychologickou intervenci. Řečové poruchy jsou rozděleny dle lokalizace léze, která 

v daném případě dominuje a jsou upřesňovány na podkladě symptomů, které tvoří klinický 

obraz dané kortikální poruchy. (Čecháčková in Škodová et al., 2007) 
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1.2.5.1 Expresivní afázie 

Prvním typem je expresivní afázie. Tento typ afázie se projevuje sníženou schopností až 

neschopností řečového projevu, řeč je nonfluentní, porozumění je zachováno. Pacienti často 

používají tzv. „slovní trosky“, neadekvátní reakci na danou komunikační situaci. Mezi 

symptomy můžeme zařadit parafrázie a agramatismy, narušení grafie a lexie, která je 

narušená ve výkonu i pochopení čteného. Léze jsou velmi často ve frontálním laloku vlevo, 

v parietofrontálním nebo frontotemporálním pomezí. Současně s narušenou komunikační 

schopností se vyskytují také poruchy pozornosti z důvodu lézí ve frontální oblasti. Pacient se 

špatně orientuje v rozhovoru mezi více lidmi, neudrží záměrnou pozornost, vypadá, že 

rozhovoru nerozumí, může působit až zmateně. (Škodová et al., 2007) 

1.2.5.2 Integrační afázie 

Integrační afázie jakožto druhý typ je u pacientů velmi častá, jedná se až o 80 % 

pacientů, vyskytuje se narušená integrační funkce parietálního laloku, parietotemporálního 

a parietofrontálního pomezí. Integrační funkce parietálního laloku se projevuje aktivizací 

paměťových záznamů a využití aktivizace pro vytváření impulzů, které vedou k výkonu. 

Parietální lalok obsahuje asociační senzitivní oblasti, které slouží k senzitivní 

diskriminaci a také oblasti v dorzální části, které integrují somatosenzitivní podněty se 

zrakovými a sluchovými informacemi, z tohoto důvodu je pro integrační funkce parietální 

lalok velmi významným. Pokud dojde k narušení parietálního laloku v nedominantní 

hemisféře, mají pacienti obtíže s uvědomováním si vlastního těla a vztahu k prostoru. 

Dominantní hemisféra zajišťuje porozumění řeči a schopnosti, které jsou spojené s kalkulií. 

Může také dojít k narušení tělesného schématu a opomíjení kontralaterální strany těla. 

K vyšetření se používají dvou nebo tří dimenzioního obkreslování geometrických tvarů, jedná 

se například o MMSE a překrývající se pětiúhelníky, reprodukce krychle v ACE-R. Mezi 

hojně používané konstrukční zkoušky patří Test hodin. Může se také objevit porucha lexie, 

výbavnosti slov z paměti. Pokud dojde k lézi gyrus angularis dominantní hemisféry 

parietálního laloku, vzniká Gerstmannův syndrom, u kterého dochází k narušení integrační 

funkce. Mezi symptomy patří agnózie prstů ruky, pravolevá dezorientace, disociovaná agrafie 

a porucha kalkulie. (Škodová et al., 2007)           

Do integrační funkce spadají tři výkony, prvním z nich je sjednocování 

multisenzorického přítoku vzruchů z korových polí ostatních analyzátorů. Dalším je vytváření 

a uchování dlouhodobých paměťových engramů po proběhlé činnosti a posledním výkonem 

je vytváření programu budoucí aktivity na základě sjednocení přítomných aferentních vzruchů 
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s evokovanými pamětními záznamy o minulých dějích. (Čecháčková, 2003) Pokud logoped 

vyšetří přidružené kortikální funkce, zpestří tím celý diagnostický postup. 

1.2.5.3 Percepční afázie 

Čecháčková uvádí jako další typ afázii percepční. Její původ se připisuje lézi v zadní 

části horního temporálního laloku či temporoparietálního pomezí. Tato afázie se řadí mezi 

fluentní, řeč je překotná až logoroická, hlavním symptomem je narušení dekódování 

a porozumění řeči, spontánní řečový projev postrádá informační hodnotu, chybí v něm 

významotvorná slova, pacient používá neologismy, dochází k perseveracím. Pacienti vypadají 

zmateně až delirantně, jejich symptomy svádí k diagnóze demence. Kiml ve své publikaci 

používá termín afatická pseudodemence, z pohledu moderní terminologie se jedná o termín 

nepřesný a zavádějící. (Kiml, 1969) 

V temporálním laloku je umístěno sluchové recepční pole, dle Bednaříka (2004) vedou 

do tohoto laloku vlákna s vysokými i hlubokými tóny. V horní části temporálního laloku 

dominantní hemisféry také dochází k verbální i neverbální sluchové diskriminaci, zbylé části 

se specializují na zrakovou diskriminaci. Můžeme se u tohoto typu afázie setkat s poruchami 

paměti, u levostranného poškození je narušena verbální paměť, u pravostranného se projevují 

poruchy vizuoprostorové a emoční paměti. Pacienti trpí emočními poruchami, například 

strachem, úzkostí, hněvem, agresivitou. V temporálním laloku se zpracovávají senzorické, 

emoční, pamětní impulzy, jde o sídlo sebeuvědomování. Vyšetření tohoto typu afázie je nutné 

provést společně s vyšetřením vizuoprostorových schopností, paměti a emotivity. (Škodová et 

al., 2007) 

1.2.5.4 Amnestická afázie  

Dalším typem dle olomoucké klasifikace je afázie amnestická, někdy také označována 

jako anomická, stejně jako v Bostonské klasifikaci jsou i zde hlavním symptomem poruchy 

pojmenování předmětů a činností. Tomuto symptomu odborně říkáme anomie, vzniká při lézi 

temporookcipitálního pomezí v levé hemisféře, nejčastěji dochází k anomii sémantické, která 

je často v komorbiditě s Gerstmannovým syndromem. Řeč narušují pauzy, které vznikají při 

vybavování slova pacienta z mentálního lexikonu, porozumění narušeno není. V grafii 

pacienti často vynechávají písmena, kratší slova nebo spojky a chybují v interpunkci. Pokud 

dojde k postižení frontálního laloku, mají pacienti potíže s iniciací artikulace, pacientům pro 

korekci stačí pouze fonetická nebo sémantická nápověda. (Škodová et al., 2007) 



  

25 

 

1.2.5.5 Globální afázie 

Posledním typem dle Čecháčkové je afázie globální, jde o nejtěžší typ fatické poruchy, 

postihuje všechny kortikální funkce a terminologie je stejná jako u Bostonské klasifikace. 

Pacienti mají poruchy porozumění a orientace. Globální afázie, jak už bylo napsáno výše, 

může být přechodného charakteru v akutní fázi, pokud přetrvává, jedná se nejčastěji 

o rozsáhlou lézi v povodí arteria cerebri media. (Škodová et al., 2007) 

1.2.6 Sumarizace klasifikací 
Autorka záměrně nevěnovala terapeutický materiál žádnému z typů afázií, podle 

diagnostických kritérií jednotlivých klasifikací bychom si mohli shrnout, pro které typy afázií 

by mohl být terapeutický materiál obzvlášť přínosným. Začneme Bostonskou klasifikací. 

 Brocova afázie je typická lepším porozuměním než produkcí. Vyskytují se 

agramatismy, proto je materiál pro pacienty s Brocovou afázií vhodný. 

 Globální afázie má narušené porozumění i produkci řeči, materiál bude pro 

pacienty velmi obtížný, ale po úpravě podle Metodiky materiálu může 

s materiálem pracovat i pacient s globální afázií. 

 Smíšená transkortikální afázie má stejné příznaky jako globální afázie. 

 Transkortikální motorická afázie se projevuje lepším porozuměním než produkcí, 

vhodný pro ně bude úkol přiřazení obrázku k mluvené instrukci. Slovní produkce 

je u těchto pacientů minimální. I pro tyto pacienty je vhodný terapeutický 

materiál. 

 Transkortikální senzorická afázie se vyznačuje narušeným porozuměním, pacient 

reprodukuje bez porozumění. U těchto pacientů s materiálem můžeme zlepšovat 

porozumění, opět můžeme materiál upravit podle Metodiky materiálu. 

 Wernickeho afázie je typická pro narušené porozumění, spontánní řeč je plynulá. 

Zde opět můžeme rozvíjet porozumění, materiál si můžeme upravit. 

 Kondukční afázie patří mezi lehčí typy afázií, spontánní řeč i porozumění jsou 

dobré. Pro tyto pacienty může posloužit úkol se zápornými větami. 

 Anomická afázie je nejlehčím typem, v materiálu můžeme s pacientem pracovat 

zejména se zápornými větami a popisem situačních obrázků. 

Další klasifikací, kterou jsem zmínila na předchozích stranách, je klasifikace Lurijova, ze 

které vychází další klasifikace. 
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 Eferentní motorická afázie má spontánní řeč narušenou, zejména v plynulosti 

a melodii. Percepce je také narušena, hlavně porozumění sekundárního 

charakteru. I těmto pacientům by mohl být určen terapeutický materiál. 

 Aferentní motorická afázie je typická tím, že pacient nemůže nalézt správnou 

polohu rtů při artikulaci, může být přítomna orální apraxie. Pokud mají tito 

pacienti potíže s porozuměním či produkcí vět, mohou s materiálem pracovat, ale 

primární pro ně bude materiál, který bude zlepšovat příznaky orální apraxie. 

 Dynamická afázie je prototypem toho, pro co byl materiál vytvořen. Pacienti 

s tímto typem afázie nejsou schopni užívat slovesa, mají narušenou produkci 

a iniciaci řeči. Tento materiál je pro ně tedy velmi vhodným. 

 Senzorická afázie má jako jeden z hlavních symptomů těžké agramatismy, řeč 

těchto pacientů je méně srozumitelná až nesrozumitelná. Vzhledem 

k agramatismům je pro tyto pacienty materiál velmi vhodný. 

 Sémantická afázie má narušené porozumění souvětím, exprese je neporušená. 

Tento materiál se souvětími nepracuje, raději bych pro pacienty zvolila materiál, 

který by souvětí uváděl. 

 Amnestická afázie se projevuje jistou nerozhodností při pojmenování, což by 

mohli pacienti procvičovat v prvních třech úkolech, které dávají na výběr ze dvou 

nebo čtyř možností. 

Také Kiml klasifikoval afázie, rozdělil je na tři základní typy a pět podtypů. I tuto 

klasifikaci si projdeme a určíme, pro které typy je terapeutický materiál vhodný. 

 Motorická afázie je dle Kiml rozdělena na jargon a anartrii. Jargon se vyznačuje 

narušením chápání složitějších větných příkazů, s čímž materiál zřejmě moc 

nápomocen nebude. U anartrie je porozumění v pořádku, ale není produkována 

artikulovaná řeč. Ani pro to není primárně materiál určen. 

 Senzorická afázie je rozdělena na jargon, dyslogický a amnestický. U jargonu je 

narušeno porozumění, pacienti by se při práci s materiálem mohli v porozumění 

zlepšovat. U dyslogického typu pacienti produkují řeč beze smyslu, což také není 

v materiálu primárně řešeno. Při amnestickém typu mají pacienti potíže 

s vybavováním názvů. Toto také není náplní terapeutického materiálu. 

 Totální afázie se projevuje narušenou percepcí i produkcí řeči, materiál by mohl 

pacientům pomoci, ale musíme individuálně upravit a zvážit dle závažnosti. 
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Hrbek v sedmdesátých letech vytvořil také klasifikaci afázií, ze které později vyšla 

Čecháčková ve své klasifikaci, kterou zmíním hned posléze. 

 Proprioceptivně-logestetický okrsek při svém porušení dává vznik afázii, tito 

pacienti by tedy mohli, samozřejmě dle svých potíží, s materiálem pracovat. 

 Proprioceptivně-grafestetický okrsek při narušení dává vznik agrafii, tento 

materiál neobsahuje žádné úkoly pro agrafiky. 

 Logomotorický okrsek při svém narušení dává zapříčinit afázii, jejíž porozumění 

je dobré, ale exprese je narušena. Tito pacienti se mohou v rámci terapeutického 

materiálu rozvíjet. 

 Grafomotorický okrsek dává stejně jako proprioceptivně-grafestetický vzniknout 

agrafii. 

 Akustický okrsek při svém poškození má za následek senzorickou afázii, 

porozumění je špatné. I tito pacienti své porozumění mohou zlepšovat v rámci 

terapeutického materiálu. 

 Optický okrsek při narušení vede ke vzniku alexie, terapeutický materiál by mohl 

posloužit pro nácvik čtení vět, ale není pro to primárně určen. 

Poslední klasifikací, kterou jsem v teoretické části své diplomové práce zmínila, je již 

zmíněná klasifikace od Čecháčkové, kterou nazýváme Olomouckou. 

 Expresivní afázie se vyznačuje špatnou expresí, ale zachovaným porozuměním, 

pacienti mohou expresi zlepšovat za pomoci terapeutického materiálu. 

 Integrační afázie se projevuje narušeným porozuměním, pacient může opomíjet 

kontralaterální stranu svého těla. Zejména porozumění může být zlepšováno díky 

terapeutickému materiálu. 

 Percepční afázie u pacientů znamená také narušené porozumění, jejich řeč je 

překotná. I pro tyto pacienty by mohl být materiál vhodný. 

 Amnestická afázie se projevuje zejména pauzami v řeči, porozumění není 

narušeno. Pro tyto pacienty by mohl být přínosný úkol záporné věty a popis 

situačních obrázků. 

 Globální afázie má stejné příznaky v Olomoucké jako v Bostonské klasifikaci. 

U těchto pacientů je narušeno jak porozumění, tak exprese řeči. S úpravami dle 

Metodiky by pro pacienty mohl být také materiál přínosným. 
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2 JAZYKOVÉ DEFICITY NA ÚROVNI VĚT PŘI AFÁZII  

Jelikož porozumění a produkce vět jsou velmi úzce propojené s procesy na úrovni slova, 

bude část diplomové práce věnována úrovni zpracování slova. Ellisa a Young (1988, Lesser, 

Perkins, 1999) sestavili jeden z nejznámějších kognitivních modelů, který ukazuje procesy 

probíhající při porozumění a produkci na úrovni slova. 

Ze schématu jsou patrné procesy, které probíhají při plnění konkrétních úkolů, jako je 

například při pojmenování prezentovaného obrázku, při psaní na diktát, při čtení slov. 

(Cséfalvay, Egryová, Wiedermann, 2007) Dominující rovinou v modelu je lexikálně-

sémantická, lexikální procesy se zaobírají formou slova, sémantické jeho významem. Všechna 

slova, která člověk zná, patří do jeho osobního mentálního lexikonu. Pokud člověk aktivuje 

a vyhledává slova z tohoto lexikonu, hovoříme o lexikalizaci či lexikálním výběru. Ve většině 

teoretických modelů se jedná o dvoustupňový proces lexikálního výběru. (Levelt, 1992, 

Roelofs, Meyer, Levelt, 1998, Levelt, Roelofs, Meyer, 1999, Dell a kol., 1997, Harley, 2001) 

Každé slovo má obsah a artikulační program, mezi nimi existují dvě úrovně, nejdříve probíhá 

lexikální výběr, tzv. výběr lemmy, poté fonologické nebo ortografické kódování, výběr 

fonologické nebo ortografické formy. (Marková, 2008) 

Lemma představuje abstraktní lexikální reprezentaci, jedná se o přechod mezi pojmovou 

stránkou slova a jeho formou. Lexikální vstupy na této úrovni jsou specifikované po stránce 

sémantické a gramatické, ale nikoli po stránce fonologické či ortografické. Z toho vyplývá, 

že tyto zápisy ještě neobsahují informaci o zvucích nebo písmenech, ty tvoří formální stranu 

slov, které můžeme vnímat. Reprezentace jsou nezávislé na výstupní modalitě, může dojít 

k aktivaci fonologické a ortografické specifické slovní formy. (Marková, 2008) Druhou 

úrovní je lexéma neboli slovní forma obsahující lexikální jednotky, které jsou specifikovány 

po stránce fonologické nebo ortografické. (Berndt a kol., 1997) 
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Obrázek 1 – Informace obsažená na úrovni lemmy a lexémy (Marková, 2008) 

 

Dle Markové (2008) se spolu s odhalováním jazykových deficitů na úrovni vět objevují 

i teoretické koncepce a hypotézy pokoušející se o jejich vysvětlení. Zaobírají se 

pozorovanými deficity u pacientů bez lexikálně-sémantického deficitu, tedy těch, u kterých 

jsou relativně zachované procesy na úrovni slova.  

Kolk (1998) dělí současné teorie, ať už v oblasti porozumění nebo produkce vět, do dvou 

velkých skupin. První z nich se zabývá procesuální stránkou zpracování informací, kdežto 

druhá používá lingvistický přístup. U obou skupin existuje množství teoretických koncepcí. 

(Marková, 2008) 

2.1 Procesuálně orientované teorie 

Procesuálně orientované teorie řeší hlavně procesuální stránku zpracování jazykové 

informace, toto zpracování vychází z gramatické a sémantické analýzy, lidská kapacita je pro 

oba procesy společná. (Kolk, 1998) 

 

Obrázek 2 – Kapacita pro jazykové procesy (Marková, 2008) 

Tužka 

Lexéma 

Fonologická 
reprezentace: 

zvuky  

t-u-ž-k-a 

Grafémická 
reprezentace: 

písmena t-u-ž-k-a 

Lemma 

Význam: na psaní 

Gramatická 
informace: 

podstatné jméno, 
ženský rod 

Gramatická analýza 

----------------------------- 

 Sémantická analýza 



  

30 

 

Jak vidíme na obrázku, kapacitu nám nahrazuje kruh, pokud jsou zdroje zpracování 

omezeny, zmenšuje se pomyslný kruh a tím i množství kapacity pro jednotlivé analýzy. Čím 

více zdrojů je potřebných pro gramatickou analýzu, tím méně zbývá pro sémantickou. Pokud 

je věta gramaticky složitější, člověk potřebuje více zdrojů k tomu, aby ji zpracoval. 

Kolk a Weijts (1996) tuto teorii aplikovali na pacienty s afázií, tzv. hypotéza o omezené 

kapacitě, podle nich je kapacita omezena u všech pacientů s afázií všech typů. Tato jejich 

hypotéza se věnuje i různým stupňům narušení, které závisí na omezení kapacity. 

Další hypotézu popsali Kolk a Haarmann (1991, 1994, 1995), jedná se o proces vytváření 

gramatické struktury věty, a to jak při porozumění, tak při produkci. Podle této hypotézy se 

v první řadě při tvorbě větné struktury musí účastnit jistá simultánnost, všechny větné prvky 

musí být dostupné, při afázii bývá problematické pomalejší vytvoření struktury a také 

zrychlené vyhasínání již vytvořených struktur.  

Poslední hypotéza se zabývá deficity mapování, vytvořili ji Schwartz a kolektiv 

v sedmdesátých letech minulého století. Popsali ji Basso, Mitchum, Berndt a Marshall. Podle 

této hypotézy je narušen vztah mezi větněčlenskými funkcemi a sémantickými rolemi. Kolk, 

Wejitas (1996) dělí mapování na přímé a nepřímé podle vztahu mezi s- a d-strukturou věty. 

Pokud je mezi strukturami transparentní vztah, přiřazují se tematické role přímo. Pokud je 

vztah netransparentní, dochází k mapování nepřímému, které se opírá o stopy a koindexaci. 

Věty s přesunutými argumenty jsou pro pacienty složitější než věty jednoduché aktivní nebo 

s rozvíjejícími členy. (Marková, 2008) 

Dle Beveridge a Crerar (1996) musíme rozlišit příčinu, která vede k deficitu mapování. 

Může se jednat o deficit pozornosti, ztrátu nebo narušený přístup ke specifickým pravidlům 

mapování nebo ztrátu či narušení přístupu ke specifické slovesné informaci.             

2.2 Lingvisticky orientované teorie 

Tyto teorie vznikly na podkladě teorií nadřazení a vázání. Velice vlivnou je Hypotéza 

Grodzinského o vymazání stop, the Trace deletion hypothesis.  

Další teorie vysvětluje problémy s produkcí vět a použitím správných gramatických tvarů 

u pacientů s agramatismem. Hagivara (1995) ve svém článku píše, že u agramatické afázie 

mají pacienti problémy s přesunem slov do vyšších syntaktických celků, činí jim obtíže tvořit 

složitější věty a souvětí a tvořit správné gramatické tvary. Ve svém výzkumu zahrnuje 

i japonské, francouzské a italské pacienty s agramatickou afázií.  
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3 TERAPIE AFÁZIE NA ÚROVNI VĚT  

Doposud bylo terapii na úrovni vět odborníky věnováno minimum pozornosti, většina 

odborníků se zaměřuje na terapii na úrovni slov. Věta je v komunikaci brána jako základní 

jednotka a realizace myšlenky, ale zároveň u některých afatických syndromů dochází ke 

zlepšení symptomů právě díky terapii na úrovni slova. (Marková in Cséfalvay a kol., 2007) 

Terapie na úrovni slov je vhodná pro pacienty, u kterých si ověříme schopnosti na úrovni 

slov, měly by být relativně intaktní. Přístupy jsou většinou symptomatické nebo nejsou 

podložené žádnou teorií. Jednou z teorií, která vznikla v 70. letech, je program HELPSS 

autorky Helms-Estabrooksové. V programu je užito modelování a opakování, pacient opakuje 

věty a poté je doplňuje do určitého příběhu. Zlepšuje se produkce izolovaných vět a opis 

obrázků, ale ke zlepšení produkce spontánní řeči ke generalizaci nedochází. (Van de Sandt-

Koenderman, Bonta, 1998) 

Existují také teoreticky odůvodněné terapie, například terapie Luriji a Cvetkova a jejich 

kolegů. Jejich terapie se zaměřují na predikativní funkce pomocí kartiček, ty pomáhají tvořit 

strukturu věty. I terapie Program vizuálních klíčů Van de Sandt-Koendermana nabízí 

pacientům vizuálně připravené schéma věty. Každý slovní druh má svůj symbol.  

Další terapie je nazvána Terapie redukovanou syntaxí, REST therapy, které se blíže budu 

věnovat později. Terapeutické postupy tvoří dvě velké skupiny, první z nich se opírají 

o kognitivní modely jazykových procesů na úrovni vět, ty druhé vychází z teorie nadřazení 

a vázání. (Marková, 2008)  

3.1 Mapování 

Při produkci nebo dekódování vět z jedné úrovně zpracování na jinou, dochází 

k mapování, což znamená přiřazení jedné reprezentace na druhou. Existuje hypotéza 

deficitního mapování, podle které bývá při afázii narušen vztah mezi funkční a poziční úrovní 

zpracování, mezi sémantickou a syntaktickou reprezentací. (Marková, 2008) 

Van de-Sandt Koenderman a Bonta (1998) tvrdí, že problematika mapování se 

v některých případech může týkat i přechodu mezi úrovněmi napříč Garrettovým modelem. 

Tedy, že se mapování netýká pouze přechodu mezi sémantickou a syntaktickou úrovní. 

Přístupy v terapii bývají často zaměřeny pouze na obnovení deficitních procesů mezi funkční 

a poziční úrovní. (Marková, 2008) 

Basso (2003) člení mapování na lexikální a procedurální, cílem terapie pak v jejím pojetí 

je obnovení sloves nebo mapování a nalézání vztahu mezi poziční a funkční úrovní, čemuž 
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říkáme procedurální mapování. Při obnovování sloves se jedná o lexikální vyhledávání 

či zápis, tomu říkáme mapování lexikální. 

3.1.1 Lexikální mapování 
Lexikálnímu mapování se věnovalo v minulosti více terapií, některé z nich využily 

opakované pojmenování dějových obrázků, což nemělo signifikantní vliv na zlepšení na 

úrovni vět. Jiné se věnovaly sémanticky orientovaným úlohám a jejich vliv na věty byl 

značný. Způsobeno to bylo s největší pravděpodobností tím, že došlo ke stimulaci 

predikátovo-argumetové struktury. Jiné výzkumy ukazují, že zlepšení vyhledávání sloves 

nebo poskytnutí cílového slovesa vždy nevedlo ke zlepšení produkce vět. Berndt a kol. (1997) 

se snaží tento fakt vysvětlit tím, že na lexikální zápis slovesa má vliv lokalizace léze.    

3.1.2 Procedurální mapování 
Procedurální mapování spočívá v propojení poziční a funkční úrovně za použití různých 

postupů. Některé metody využívají kartičky s barevně napsanými slovy, úkolem pacienta je 

ze slov složit větu. Po složení věty pacient vybere obrázek, který větě odpovídá, poté tvoří 

větu k druhému obrázku. Výzkumy např. Bonta a Van de Sandt-Koendermana (1998) ukazují 

na generalizaci znovuzískané schopnosti mapování, která přejde i do spontánní řeči, 

porozumění i produkce. Jiné metody se při produkci zaměřují na větný rámec nebo strukturu 

věty, kterou pacient při terapii vytváří. Mitchum a kolektiv dávali pacientům při terapii tři 

obrázky se sekvencí v minulosti, přítomnosti a budoucnosti. U pacientů došlo ke zlepšení 

a generalizaci i na necvičená slova, ale produkce pasivních vět se nezlepšila. V oblasti 

porozumění se můžeme setkat s použitím terapií, které vychází z hypotézy o narušeném 

mapování za použití různých postupů. Terapeut může klást otázky, díky kterým pacient 

rozpozná účastníky děje. Můžeme se také setkat s implicitní zpětnou vazbou, což znamená, že 

má pacient před sebou obrázek, na kterém si účastníci děje mohou vyměnit své role. Terapeut 

čte věty s různou složitostí, pacient má za úkol vybrat správnou větu patřící k obrázku. U této 

terapie dle odborníků dochází ke zlepšení porozumění vět v psané formě, neprojevila se ale 

nijak v dekódování dlouhých vět a produkci. (Mitchum, Berndt, 2001) 

3.2 Specificky lingvistická terapie 

Druhá skupina přístupů je zaměřena na obnovu východiskových lingvistických struktur. 

Důležitou je při této terapii teorie nadřazení a vázání, tato teorie pracuje s názorem, že věty 

s různou syntaktickou složitostí mají různou strukturu. Východisková struktura je stejná, 

hlavní postavení má sloveso, které svým argumentem přiřazuje zodpovídající roli, jejich 
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pořadí je kanonické. Povrchová struktura, která je strukturou výslednou, je při rozdílných 

typech vět různá. Mezi hloubkovou a povrchovou strukturou probíhají v procesu vytváření 

různé přesuny. Věty můžeme rozdělit podle přesunů, které u nich probíhají a podle toho, zda 

jsou přesuny stejné nebo různé. Do jedné skupiny patří například věty, u nichž dochází 

k přesunu substantivní fráze z pozice v hloubkové struktuře do jiné pozice v povrchové 

struktuře. Jedná se například o větu: Muž je pronásledovaný ženou. Zdá se, že žena 

pronásleduje muže. Druhou skupinou jsou tzv. Wh-otázky a vztažné věty. Wh-otázkami 

myslíme ty, které v anglickém jazyce začínají hláskami Wh – who (kdo), what (co), whom 

(koho, komu), when (kdy), where (kde). Vztažné věty mají větu vedlejší přívlastkovou, která 

zpřesňuje podstatné jméno. Příkladem věty vztažné je například: Toto je muž, který objímá 

ženu. Toto je muž, kterého objímá žena. Byť věty vypadají odlišně, jedná se u nich o tzv. Wh-

přesun, přesun vztažného zájmena. (Marková, 2008) 

Tento typ terapie je založený na tom, že pokud se při práci s pacientem soustředíme na 

určitý typ vět, mělo by dojít ke zlepšení v porozumění či produkci tohoto typu vět za použití 

lexikálního materiálu, který pacient dříve neužíval. Mělo by dojít ke generalizaci i na jiné 

typy vět, u kterých dochází ke stejnému typu přesunu. (Marková, 2008) Výzkumy Cynthie 

Thompsonové to potvrzují. Dle těchto výzkumů došlo i ke zlepšení některých parametrů 

spontánní řeči. (Thompson, 2001)  

3.3 Neurolingvistické přístupy k terapii afázie na úrovni vět 

V afaziologii nebylo terapii na úrovni vět věnováno moc pozornosti, odborníci se 

věnovali zkoumání procesů a terapii na úrovni slova. Přesto, že věta pro nás znamená 

základní komunikativní jednotku jazyka a realizaci myšlenky. Avšak některé druhy afázií 

a jejich symptomy se zlepšují při terapii na úrovni slov. Terapie vět nabývá své podstaty 

v případě, že jsou procesy probíhající na úrovni slova blížící se k intaktním. Tito pacienti mají 

potíže zejména s porozuměním a produkcí velkých celků jako jsou věty, fráze, promluvy, 

objevují se u nich agramatismy, o kterých si řekneme více. (Marková in Cséfalvay, 2007) 

3.3.1 Agramatismus, podstata agramatismu 
Hofstede a Kolk v roce 1994 ve svém článku zmínili, že počátkem dvacátého století 

Kleist diferencoval agramatismus od paragramatismu. Dle Kleista se jedná o agramatismus 

v případě, že dojde k vynechávání gramatických morfémů a pomocných, gramatických slov. 

Zatímco u paragramatismu jde především o jejich zaměňování. Příkladem může být věta Muž 

jde ven. Pokud by se jednalo o agramatismus, mohla by věta vypadat například Muž…ven. 
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Pokud jde o paragramatismus, vypadala by věta například Muž jdou ven. (Marková in 

Cséfalvay, 2007) 

Popis agramatismů se zpřesnil, Kiss s Thompsonem je rozdělili do dvou oblastí, a to do 

oblasti produkce a oblasti porozumění. V oblasti produkce se jedná zejména o „vynechávání 

volných a záměnu vázaných gramatických morfémů, vynechávání gramatických slov, 

nonfluentní řeč, někdy namáhavá a těžkopádná artikulace, dysprozódie, diskrepance 

v produkci plnovýznamových slov – horší produkce sloves v porovnání s produkcí podstatných 

jmen. V oblasti porozumění se objevuje narušené porozumění tzv. reverzibilním větám 

a větám s nekanonickým pořadím tematických rolí, označované jako asyntaktické 

porozumění.“ (Marková in Cséfalvay, 2007, str. 71) 

Reverzibilní věty jsou takové, v nichž mohou podstatná jména změnit svoje pořadí a věta 

i přesto stále dává smysl. Jedná se například o větu Otec hladí syna. Syn hladí otce. Opakem 

toho je věta ireverzibilní, v níž změna pořadí podstatných jmen není možná, věta při 

převrácení nedává smysl. Příkladem je věta Muž pije čaj. Čaj pije muže. V takovémto případě 

se jedná o větu ireverzibilní, podstatná jména se nemohou vzájemně proměnit, věta by 

postrádala smysl. 

 Jak již bylo zmíněno v definici agramatismu při produkci řeči, důležitým faktorem při 

porozumění větám je kanonicita, neboli pořadí tematických rolí. Každé sloveso má určitý 

počet podstatných jmen, která ve větě potřebuje, aby dávala smysl, tomuto říkáme valence. 

Kanonické pořadí ve větě znamená, že jako první v pořadí je vždy agens neboli subjekt. Věta 

je pak v pořadí Subjekt – Sloveso – Objekt. V opačném případě, popřípadě v trpné konstrukci, 

vypadá věta následovně, Objekt – Sloveso – Subjekt. Pro ucelení si uvedeme příklady 

kanonických a nekanonických pořadí. Kanonickým pořadím jsou například věty: Žena hladí 

dívku. Babička hlídá vnoučata. Nekanonické pořadí můžeme vidět například ve větách: Jelen 

je loven myslivcem. Manžela objímá manželka.  

Pokud se u pacientů objevují agramatismy, mají narušené porozumění větám 

reverzibilním a větám s nekanonickým pořadím tematických rolí. Některé výzkumy ale 

ukazují, že pacient i přesto dokáže určit, zda je slyšená věta gramaticky správně. (Kolk, 

Weijts, 1996) 

Podstatou agramatismu se zabývali ve svých dílech například Goodglass nebo Sandt-

Koenderman a Bonta. Kolk (1998) dělí agramatismy na dvě skupiny, lingvisticky orientované 

teorie a teorie o kapacitě potřebné pro jazykové procesy. Lingvistické teorie jsou založeny na 

teoriích Naoma Chomského, zabývá se hlavně teoriemi nadřazení a vázání, dělí věty na 

východiskové a povrchové struktury. Mezi jednotlivými strukturami dochází při generování 
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vět k přesunům prvků. (Roberts, 1997 in Cséfalvay, 2007) Při přesunu prvku z hloubkové 

struktury do povrchové struktury zůstává na původní pozici tzv. stopa nebo prázdná kategorie. 

Stopa má s přesunutým prvkem společný index, ten zajišťuje jejich propojení. Díky němu 

dochází ke správné interpretaci, přiřazení tematických rolí podstatným jménům, i produkce 

vět v činném tvaru se slovosledem podmět – sloveso – předmět nebo konstrukcí, které 

obsahují stopy. (Marková in Cséfalvay, 2007) 

Yozef Grodzinsky (Grodzinsky, 1995) vytvořil hypotézu o vymazání stop, tyto stopy 

syntaktických reprezentací jsou u pacientů s afázií narušeny, tím vznikají poruchy 

porozumění i produkce vět.  

Kolk a kol. (Kolk a Heeschen, 1992, Hofstede a Kolk, 1994) vytvořil hypotézu adaptace, 

v období devadesátých let vznikaly hypotézy, které se věnovaly kapacitě zpracování jazykové 

informace. Kolk ve své hypotéze zmiňuje, že pacienti s agramatismem nedostávají dostatek 

zdrojů pro normální jazykové procesy, a tím, že se nedostatku přizpůsobí, vzniká výsledný 

agramatismus a eliptická řečová produkce. Pokud se pacient nepřizpůsobí, jeho řeč je 

nonfluentní, namáhavá, s velkým počtem oprav, opakovaných pokusů začít větu od začátku. 

Poslední hypotéza, kterou bych zmínila je hypotéza o deficitním mapování, její vliv 

započal již v 70. letech minulého století a autorkou je Myrna Schwartzová a její 

spolupracovníci. Hlavní oporou této hypotézy se stal Garrettův model větné produkce. Tento 

model popisuje průběh tvoření vět, úrovně a procesy v jednotlivých jazykových rovinách. 

Tato hypotéza vysvětluje agramatismus jako výsledek narušených procesů mezi reprezentací 

syntaktickou a sémantickou. Syntaktické reprezentace slouží k přiřazování funkcí větným 

členům, například podmětu a předmětu. Sémantické reprezentace proti tomu vyjadřují 

tematickou roli větných členů, vyjadřují úlohu podstatných jmen. (Marková, 2008) 

3.4 REST – reduced syntax therapy 

Tato terapie se snaží zlepšovat snížené jazykové kapacity nedominantní hemisféry. Cílem 

terapie je, aby pacient mohl generovat redukované větné struktury, a to co nejplynuleji. 

Existuje zde však několik lingvistických omezení – každá promluva má hlavní sloveso 

a povinné doplňky, slovesná část musí být nekonečná, povinné doplňky musí být umístěny 

v souladu se slovosledem daného jazyka, zanedbává se syntaktická morfologie. Reduced 

syntax therapy se věnuje pacientům s agramatismem, ten je považován za kompenzační 

odpověď funkcí pravé hemisféry na ztrátu syntaktických schopností levé hemisféry. Cílem je 

stimulace a rozšíření strategií aktivace a zřetězení slova. Volné kapacity pacient využije 

k aktivaci slov, plánování slov a motorickému plánování řeči. Proto některé struktury 
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zůstávají zachovány i přesto, že věty jsou redukovány, dochází ke kontextovým elipsám nebo 

telegrafické řeči. Reduced syntax therapy se zaměřuje na rozšiřování syntaktických rámců, 

systematicky vynechává morfosyntaktické struktury. Každá technika REST je praktikována 

s pacientem tak dlouho, dokud nedojde k automatizaci do spontánní řeči. U pacientů s těžkým 

agramatismem můžeme získat dobré výsledky za předpokladu intenzivní terapie, u mírnějších 

forem agramatismu je terapie usnadněna okamžitým komplexním syntaktickým zpracováním. 

Při REST se postupuje po jednotlivých úrovních, začíná se úrovní jedna a nejvyšší 

dosažitelnou úrovní je úroveň pět jak můžeme vidět na obrázku 3. (Basso, 2003) 

 

Obrázek 3 – REST – jednotlivé úrovně terapie (Basso, 2003)  

 

3.5 Efektivita terapie vět 

Abychom terapii mohli považovat za úspěšnou, mělo by dojít ke zlepšení nejen v oblasti 

tvoření a porozumění řeči, nejdůležitějším přínosem je zlepšení spontánní řeči pacienta, čímž 

se zlepší celková kvalita komunikace. Kerekrétiová a Šebianová (2002) rozlišují pojmy 

terapeutická účinnost, efektivnost a účelnost. Pokud chceme zjistit efektivitu, zjišťujeme 
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vlastně, do jaké míry byly terapií ovlivněny i jiné složky komunikace, jak pacient umí převést 

získané zkušenosti do komunikace běžných dnů.  

3.5.1 Efektivita terapie porozumění větám 
Tato terapie si staví za cíl zlepšení úrovně dekódování vět a tím zlepšit oblast 

porozumění na úrovni vět. Pokud dojde ke zlepšení na cvičných větách při terapii, zlepší se 

pacientovo porozumění i u dalších vět, které obsahují slova nepoužívaná při terapii. Očekává 

se zlepšení i u jiných typů vět, než které logoped používal při terapii. Obdobně je to i při 

terapii mapování, zjišťujeme, zda pacient používá mapování, které si nacvičil užíváním 

v pasivních větách, i při větách s nekanonickým pořadím.  

Logoped se snaží zjistit, zda dochází k tzv. mezimodálnímu transferu. Jde o to, zda se 

dekódování promítne na jinou modalitu než u jaké bylo nacvičováno. Příkladem může být 

transfer ze sluchové modality, kterou pacient cvičil při terapii, na jinou modalitu, například 

zrakovou. 

Také sleduje vliv terapie porozumění na produkci řeči. Mohlo by se zdát, že se jedná 

o rozdílné procesy, teorie nadřazení a vázání však dokazuje opak. V obou řečových oblastech 

probíhá přiřazování sémantických rolí, větněčlenských funkcí, vytváření gramatické struktury 

věty. Rozdílnost je pouze v pořadí a v tom, jak po sobě následují. Logoped se snaží sledovat, 

jak a jestli pacient zvládá přenos osvojené strategie z porozumění do produkce řeči. 

(Marková, 2008) 

3.5.2 Efektivita terapie produkce vět 
Při terapii produkce vět můžeme sledovat hned několik parametrů, například „produkci 

stejného typu vět s použitím nových slov, produkce jiných typů vět nenacvičovaných v terapii, 

produkce vět v jiné výstupní modalitě, vliv zlepšené produkce na úroveň porozumění.“ 

(Marková, 2008, str. 67) Důležitým ukazatelem efektivnosti terapie je v neposlední řadě 

samozřejmě analýza spontánního řečového projevu. Pokud dojde k osvojení strategií z terapie 

a pacient je přenese do každodenní komunikace, je to pro logopeda znamení úspěšné terapie. 

Důležité je také užití jazyka v komunikaci, do toho můžeme zahrnout schopnost pacienta 

zvolit adekvátní jazykové prostředky, čímž dojde k naplnění komunikačního záměru. V rámci 

komunikace také hodnotíme, zda pacient dokáže vést smysluplnou konverzaci, ve které se 

vyskytuje střídání komunikačních rolí, udržování tématu a navozování nového, opravy 

přeřeknutí, správné interpretace a řešení nedorozumění. Lesser, Perkins, 1999 in Marková, 

2008)  
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4 LINGVISTIKA A REHABILITACE  NKS 

Lingvistika a rehabilitace NKS mají různá východiska a cíle, ale oba obory se zaměřují 

na jazyk, proto se mohou obohatit. Jazykověda nám přináší znalosti o organizaci a fungování 

jazyka, vědomosti o řečových poruchách naproti tomu přináší poznatky o fungování jazyka ve 

ztížených podmínkách. (Kulišťák a kol., 1997) 

Znalostí z lingvistiky může logoped využít při terapii, a to hned několika způsoby. 

Například pro kvalitnější popis pacientových potíží, pro určení pořadí terapeutických kroků 

nebo pro vyhodnocení pacientova pokroku. Pokud se logoped v lingvistice dostatečně 

orientuje, může mu výrazně napomoci, a to i přesto, že při řečových poruchách silně působí 

interindividuální vlivy. (Kulišťák a kol., 1997) 

Lingvistika je definována jako vědecký obor, který se zabývá výzkumem jazyka. Její 

vznik můžeme datovat na přelom osmnáctého a devatenáctého století, výzkum jazyka však 

probíhal už mnohem dříve. Gramatika, rétorika a dialektika patřily mezi tzv. sedm 

svobodných učení, také v rámci filozofie, jazykového vyučování nebo překladatelství. (Mareš, 

2014) 

Lingvistika má své obory, které řeší jednotlivé jazyky, popisují jednotlivé jevy. Obecná 

lingvistika vytváří obecnou teorii tak, aby odborníci mohli popsat jazyky a jejich fungování. 

V posledních desetiletích začaly vznikat nové mezioborové disciplíny, které využívají 

lingvistiky v jiných odvětvích, např. psychologii, neurologii nebo logopedii, vznikla tak 

například psycholingvistika, neurolingvistika nebo sociolingvistika. (Kulišťák a kol., 1997) 

4.1 Forma a obsah 

Systém jazyka je vícerovinný, hierarchicky uspořádaný, jednotky nižšího plánu 

konstituují jednotky plánu vyššího. Všechny jednotky kromě fonémů mají formu (výraz) 

a obsah (význam). Podsystémem jazyka jsou jazykové roviny, každá rovina má své jednotky 

a pravidla, jak je užívat a kombinovat. Vše začíná u základních jednotek fonologické roviny, 

což jsou fonémy, ty svými kombinacemi tvoří morfémy, spojením morfémů vznikají slova. 

(Kulišťák a kol., 1997) 

Hypersyntax promluva Lékař léčí. Dělá to rád. 

Syntax 
věta + věta + … Lékař léčí. + Dělá to rád. 

slovo + slovo + … lékař + léčí 

Morfologie morfém + morfém + … lék + ař 

Fonologie foném + foném + … l + é + k 

Tabulka 6 – Roviny jazyka ( Kulišťák a kol., 1997) 
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4.1.1 Fonetika a fonologie 
Fonetika a fonologie se zabývají zvukovou stránkou jazyka, fonetika charakterizuje 

řečové zvuky po fyzikální stránce, fonologie po stránce funkční. Popis zvuku probíhá na dvou 

rovinách, artikulační (jak se tvoří) a akustické (jak zní). Artikulační hledisko se zapojuje při 

produkci řeči, akustické při percepci. (Kulišťák a kol. 1997) 

4.1.2 Morfologie 
Morfologie je součást lingvistiky, která se zabývá výstavbou slov z morfémů, to 

morfologie i popisuje. V morfologii je nejmenší jednotkou, která nese význam, morfém. 

Nejedná se však o samostatnou jazykovou jednotku, tou je slovo, které má charakter 

významový i formální. Morfémy mohou být samostatné, fungují samy jako slova, nebo 

vázané. (Kulišťák a kol., 1997)    

4.1.3 Syntax 
Základní jednotkou komunikace je věta, dítě ve svém vývoji užívá nejprve jednotlivá 

slova, která plní funkci vět. Stejně postupují pacienti s afázií, kteří jednotlivými slovy 

nahrazují celé věty. Syntax v gramatice znamená popis syntagmatických vztahů ve větách, 

rozhodující pro větu je sloveso v určitém tvaru. Každé sloveso k sobě potřebuje jisté 

obligatorní argumenty, podmět a předměty, a také fakultativní doplnění, příslovečná určení. 

(Kulišťák a kol., 1997) 

4.1.4 Sémantika 
Každé slovo nese v promluvě určitý význam, pokud účastníci komunikace význam 

neznají, nedochází k neporozumění si. Význam slov můžeme rozdělit na lexikální, gramatický 

a referenční. Lexikální význam odpovídá tomu, co najdeme ve slovníku. Ke každému slovu 

přiřazujeme jazykový znak detonátu. Lexikální význam nemusí mít všechna slova. 

Gramatický význam vyjadřuje vztahy mezi plnovýznamovými slovy a samostatnými slovy. 

Referenční význam znamená, že slova k něčemu odkazují, v jazykovém kontextu nebo realitě. 

(Kulišťák a kol., 1997) 
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5 VĚTA 

Věta lidem slouží k tomu, aby mohli vyjádřit vlastní myšlenky. Jedná se o celek 

uspořádaný ze slov, jednoduchou myšlenku vyjádříme jednoduchou větou. Pokud se jedná 

o více vět, dochází ke vzniku složeného větného celku, souvětí. Souvětí můžeme rozdělit na 

souřadná a podřadná. V odborné literatuře se setkáme s rozlišením pojmů věta a výpověď. 

(Hartmannová, 2002)   

5.1 Rozdíl mezi větou a výpovědí 

Ve školním prostředí často nedochází k rozlišování mezi pojmy věta a výpověď, ve 

vědecké sféře je to přesně naopak. Lyons (1977) a Heringer (1996) patří mezi zastánce 

koncepcí, které počítají s rozlišováním věta (sentence, Satz, predloženije) a výpověď 

(utterance, Äusserung, vyskazyvanije). Levinson (1994) ve svém díle píše: „Rozlišování mezi 

větou a výrokem má zásadní význam jak pro sémantiku, tak pro pragmatiku.“  Například 

Chomsky (1957, 1965, 1981, 1992) spolu s dalšími autory se přiklání k názoru dalších 

vlivných koncepcí, které nepovažují tzv. generativní gramatiku za důležitou.   

V České republice přišli autoři s myšlenkou rozlišování mezi větou a výpovědí již 

v 60. letech, na světové úrovni šlo o celkem novátorské myšlenky. Jako příklad si můžeme 

uvést Dokulila a Daneše (1958), v 70. letech se dále rozvíjely diskuze, za hlavní jména 

bychom si mohli uvést Horálka (1976, 1977) jakožto odpůrce těchto myšlenek a Hausenblase 

(1977) jakožto obhájce koncepcí rozlišování věty a výpovědi. Na Slovensku se mezi první 

průkopníky koncepcí řadí Pauliny (1981). Avšak ani obhájci těchto koncepcí nejsou ve všem 

zajedno. (Grepl, Karlík, 1998) 

5.1.1 Charakteristika věty 
Větu můžeme brát jako jednotku jazykového systému, která sestává ze slov. Větami se 

zabývá skladba neboli syntax. Větu můžeme rozebírat z hlediska utvořenosti, když se s ní 

setkáváme v textu, ale také z hlediska utváření, zapojení slov do skladebních vztahů. Věta, na 

rozdíl od výpovědi, není komunikačně zakotvená, vzniká složením slov do skladebních 

vztahů. Základním skladebním vztahem je přisuzování neboli predikce. Věta může vzniknout 

za podmínky, že je gramaticky vyjádřena. Určitý slovesný tvar, díky němuž je věta větou, plní 

funkci přísudku ve větněčlenském rozboru. V případě, že věta obsahuje jeden přísudek, jedná 

se o větu jednoduchou. Pokud skládáme věty ve vyšší celky, vzniká souvětí. (Mašková, 2005) 

Větou rozumíme abstraktně míněnou, v dané situaci nezakotvenou, jazykovou jednotku, 

která obsahuje verbum finitum, určitý slovesný tvar. Jedná se o elementární syntakticko-
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sémantickou jednotku jazykového systému, která může fungovat v interakci jako výpověď, 

elementární jednotka jazykového systému. (Grepl, Karlík, 1998)  

5.1.2 Charakteristika výpovědi 
Výpověď vzniká strukturováním pojmenování, jedná se o jednotku komunikace a tvoří ji 

komunikační celky, promluvy. Výpověď, jakožto jazykový útvar, má gramatickou formu, což 

je věta jednoduchá, a grafickou či zvukovou formu. Výpověď může mít hned několik 

komunikačních funkcí. Například oznamovací, rozkazovací, přací, tázací, přímé, opisné nebo 

situační vyjádření. (Mašková, 2005) 

Výpověď můžeme charakterizovat jako větu zakotvenou v konkrétní komunikační 

situaci. Pokud někdo výpovědi produkuje, je angažován v určité sociální situaci. (Grepl, 

Karlík, 1998)   

5.2 Větné členy použité v terapeutickém materiálu 

Při tvorbě terapeutického materiálu, který je součástí praktické části této práce, jsem 

užívala jednoduché věty. Nejčastěji jsem užívala větné členy podmět, přísudek a předmět.  

5.2.1 Přísudek 
Pokud budeme pracovat s větami jednoduchými, bude v ní vždy pouze jeden přísudek 

(lat. predikát). Přísudky i proto při větných rozborech hledáme jako první, ve větě nám 

vyjadřuje to, co podmět dělá. Můžeme ho rozdělit, podle toho, čím je vyjádřen, na přísudek 

slovesný, jmenný a vyjádřený citoslovcem. 

Slovesný přísudek můžeme dále rozdělit na jednoduchý, který tvoří určitý tvar jednoho 

slovesa, a složený, který se skládá ze dvou částí. Těmito částmi je způsobové nebo fázové 

sloveso a infinitiv slovesa dějového. Mezi způsobová slovesa řadíme muset, moci, smět, mít, 

chtít, mezi slovesa fázová začít, započít, začínat, počínat, přestat, přestávat, ustat, ustávat. 

Přísudek jmenný se vyskytuje se sponou nebo beze spony. Sponou je sponové sloveso, 

například být, bývat, stát se, ke kterému se přidává jméno, podstatné, přídavné atd. 

U přísudků beze spony chybí sponové sloveso. Tím vznikají například tyto věty: „Učení 

mučení. Čistota půl zdraví.“ Poslední možností je, když sloveso v přísudku nahradí 

citoslovce. Jedná se o věty typu: „Žába hop do rybníka. Vajíčko křáp na zem.“ 

Přísudek může být holý (Prší.), rozvitý (Venku prší.) nebo několikanásobný (Voda se 

vzdouvala, čeřila a pěnila.). Několikanásobný přísudek tvoří sloveso se společnými 

rozvíjejícími členy, synonymními nebo významově blízkými slovesy, které jsou součástí 

jednoho obrazu. (Hartmannová, 2002, str. 12,13)  
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5.2.2 Podmět 
Poté, co určíme ve větě přísudek, hledáme podmět (lat. subjekt), který vyjadřuje původce 

děje. Podmět je nezávislý na jiném výrazu ve větě a nejčastěji bývá vyjádřen podstatným 

jménem, méně často jinými slovními druhy. Nejčastěji bývá v 1. pádě, zřídka ho můžeme 

nalézt ve 2. pádě. 

 Podmět můžeme rozdělit na vyjádřený, nevyjádřený, všeobecný a neurčitý. Vyjádřený se 

ve větě nachází, nevyjádřený nikoli. Všeobecný podmět není ve větě blíže určený, příkladem 

může být věta: „Říkali to v rádiu.“ Neurčitý podmět nám není zcela známý, neumíme si 

přesně představit původce děje. Venku prší. 

5.2.3 Předmět 
Předmět (lat. objekt) se řadí mezi rozvíjející větné členy, nejčastěji rozvíjí sloveso, 

málokdy přídavné jméno. Předmětem bývá nejčastěji podstatné nebo přídavné jméno, 

zájmeno, číslovka nebo infinitiv. Předmět, který bývá zpravidla ve 3. pádě a vyjadřuje osobu, 

již se děj týká, je nazýván jako nepřímý.  Ve větě: Chlapec vyprávěl spolužákům o zájezdu. Je 

nepřímým předmětem slovo spolužákům. Předmět může být holý (Navrhl letadlo.), rozvitý 

(Zkoušel různé tvary letadel.) nebo několikanásobný (Zabýval se vědou a technikou). 

(Hartmannová, 2002)  
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PRAKTICKÁ ČÁST 

Praktická část je rozdělena na dvě části, první z nich se věnuje tvorbě 

terapeutického materiálu, který byl vytvořen a přiložen k diplomové práci. Druhá část 

této části se zabývá aplikací terapeutického materiálu u pacientů s afázií. 

6 TVORBA TERAPEUTICKÉHO MATERIÁLU 

V následující kapitole popisujeme proces a průběh tvorby terapeutického materiálu, 

který je přiložen k diplomové práci. Je zde popsán jeho obsah včetně ukázek a také 

specifikována skupina pacientů s afázií, kterým je materiál určen. 

6.1 Cíle a výzkumné otázky tvorby terapeutického materiálu 

Hlavním cílem diplomové práce je samotná tvorba terapeutického materiálu na 

úrovni vět pro osoby s afázií. Dílčí cíle jsou popsány níže v kapitole 7.1, jelikož jsou 

věnovány aplikaci materiálu do praxe. 

Autorka si stanovila jednu výzkumnou otázku v části věnované tvorbě 

terapeutického materiálu. Další otázky jsou také zmíněny níže v kapitole 7.2. 

 Jaká úskalí autorku potkaly během tvorby terapeutického materiálu? 

6.2 Proces tvorby terapeutického materiálu 

V rámci studia na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci autorka 

absolvovala několik praxí v klinických zařízeních. Pro tvorbu tohoto materiálu využila 

autorka především zkušeností a poznatků z praxe v Thomayerově nemocnici, kterou 

absolvovala pod vedením klinické logopedky Mgr. Karolíny Hrubé. Ta také předala 

autorce cenné rady k tvorbě materiálu. Na neurologickém oddělení Thomayerovy 

nemocnice byla autorka seznámena s materiály, které jsou klinickým logopedům 

k dispozici v terapii afázie. V návaznosti na to se autorka s klinickými logopedy shodla, 

že v našem prostředí neexistuje příliš mnoho materiálů, které by se věnovaly terapii na 

úrovni vět. Velké množství materiálů bylo v cizích jazycích, popřípadě ve slovenštině, 

kde se terapii vět věnuje doc. Jana Marková. Autorka se nechala inspirovat zahraničním 

materiálem s názvem ABCD: Arizona Battery for Communication Disorders of 

Dementia (Bayles, Tomoeda, 1993), úkoly jsou založeny na podobném principu. 

Inspirací byl také Obrázkový slovník pro afatiky autorky Marie Truhlářové (1975). 

Další klinickou logopedkou, která svými radami pomohla autorce při tvorbě materiálu, 

byla Mgr. Kristina Horníková.  
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Tento materiál je určen především pro osoby s afázií, které mají narušenou 

produkci a/ nebo porozumění na úrovni vět, ale také pro klinické logopedy a osoby, 

které pečují o pacienty s afázií. Ti mohou s materiálem nejen pracovat, ale zároveň ho 

mohou rozvíjet, vytvářet další úkoly na stejném principu a tím materiál individualizovat 

pro potřeby každého pacienta jakožto jedince s individuálními potřebami.  

Cílem materiálu je poskytnout klinickým logopedům, ošetřujícím osobám 

a komunikačním partnerům osob s afázií prostředek pro terapii. Při použití materiálu by 

mělo dojít ke zlepšení produkce a porozumění na úrovni vět, později by osoba s afázií 

měla generalizovat nabyté dovednosti do spontánního řečového projevu. 

Samostatné tvorbě materiálu předcházela přípravná fáze, která začala na podzim 

roku 2018. Autorka si určila, že teoretická část práce bude vycházet z poznatků o terapii 

afázie na úrovni vět. Také si rozvrhla, jaké úkoly v materiálu použije, jejich množství 

a obtížnost byla v průběhu tvorby pozměňována. Na základě rozhovoru s klinickými 

logopedy, bylo vhodné zvolit formát A4, který bude orientován na šířku a svázán 

kroužkovou vazbou na horní hraně. Při manipulaci bude pro klinické logopedy 

jednodušší stranu otočit než mít materiál nesvázaný a nosit archy zvlášť.  

V říjnu 2018 autorka začala na základě teoretických poznatků pracovat na 

terapeutickém materiálu. Pro realizaci byl použit program Microsoft Word 2010, 

veškerý obrazový materiál autorka pořídila sama. Materiál má dvě verze – lehčí a těžší, 

dá se tedy použít pro pacienty s velkými potížemi i pro pacienty s minimálním 

narušením v oblasti vět. Na obrázku 4 můžeme vidět titulní stranu k terapeutickému 

materiálu. 

 

Obrázek 4 – Titulní strana 
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6.3 Úkoly v terapeutickém materiálu 

V obou verzích terapeutického materiálu se nachází celkem pět typů úkolů. První 

čtyři úkoly mají po deseti pracovních listech. Posledním úkolem je popis situačních 

obrázků, které jsou v materiálech dva. V terapeutických materiálech je před každým 

úkolem napsána instrukce, kterou by měla zadávající osoba pacientovi úkol uvést. Na 

začátku materiálu je popsána metodika práce s materiálem, která je i součástí této části 

diplomové práce (viz kapitola 6.5).  

6.3.1 Vstupní a výstupní test  
Na začátku obou verzí materiálu je vstupní test, který zadávajícímu ukáže, jak 

pacient zvládá dílčí úkoly. V případě, že pacientovi činí obtíže pouze některá část, 

nemusí být využit celý materiál, ale pouze jeho části. Na konci materiálu se pak nachází 

test výstupní se stejnými úkoly jako ve vstupním testu. Pacient i zadávající tak mohou 

vidět zlepšení, které nastalo při práci s materiálem. 

Vstupní i výstupní test je složen ze tří stěžejních úkolů terapeutického materiálu. 

V prvním úkolu má pacient vybrat ze čtyř možností odpověď na otázku, respektive 

vybrat předmět, který se nachází ve větě.  

 

Obrázek 5 – Vstupní a výstupní test – lehčí materiál 

Druhým úkolem je vybrat ze dvou obrázků ten, který odpovídá větě. Posledním 

úkolem vstupního a výstupního testu je vybrat ze čtyř nabízených možností větu, která 

popisuje činnost na obrázku.  
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Obrázek 6 – Vstupní a výstupní test – lehčí materiál 

 

Obrázek 7 – Vstupní a výstupní test – složitější verze 

 

Obrázek 8 – Vstupní a výstupní test – složitější verze 

6.3.2 Lehčí verze 
Lehčí verze je určena pro pacienty s velkými obtížemi v produkci nebo porozumění 

větám. Úkoly jsou z vět, které dávají smysl a jsou pacientům známé z reálného života. 

Věty jsou krátké, jednoduché.  Zadávací pokyn se nachází na každém pracovním listu, 

autorka tak zvolila pro jednodušší orientaci zadávajícího. 
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6.3.2.1 Výběr správné odpovědi 

V prvním úkolu pacientovi ukážeme pracovní list, na němž je napsána věta 

v podobě podmět – přísudek – předmět. Pod větou je otázka, která se ptá na předmět ve 

větě. Pacient má na výběr ze čtyř možností a vybere odpověď, která se mu zdá jako 

správná. Pokud pacient nemá brýle na čtení nebo má obtíže v lexii, může zadávající 

pacientovi větu, otázku i možnosti přečíst. V tomto případě by zadávající měl vzít 

v potaz, že pracovní (krátkodobá) paměť u pacientů po CMP nebo úrazu mozku může 

být zhoršena. 

 

Obrázek 9 – První úkol lehčí verze – výběr správné odpovědi 

6.3.2.2 Výběr ze dvou obrázků 

V dalším úkolu pacient vybírá ze dvou obrázků ten, který odpovídá nadepsané 

větě. Obrázky jsou ve většině případů pro zjednodušení bez pozadí, autorka se snažila 

v rámci daného formátu o co největší velikost fotografie. Fotografie by pro lepší 

orientaci pacienta měly být vytištěny barevně, v černobílém provedení by mohly 

zaniknout důležité detaily obrázků. 
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Obrázek 10 – Druhý úkol lehčí verze – výběr ze dvou obrázků 

6.3.2.3 Výběr ze čtyř vět 

Třetí úkol je opačný, pacient vybírá odpovídající větu k obrázku. Jde tedy o to, aby 

popsal činnost větou, kterou si může vybrat z nabízených možností. Fotografie jsou jako 

v předchozím úkolu bez pozadí a autorka se snažila o co největší fotografie pro lepší 

orientaci pacientů. 

 

Obrázek 11 – Třetí úkol lehčí verze – výběr ze čtyř vět 

6.3.3 Těžší verze 
Těžší verze má stejnou strukturu jako verze lehčí, je ale určena pacientům s lehčími 

obtížemi. Věty jsou složitější, delší, pro pacienty hůře uchopitelné. Hlavním rozdílem 

však je, že v těžším materiálu se v prvním úkolu nachází věty, které nedávají smysl. 

Materiál je složitější, protože pacient musí vybrat z možností tu správnou i přesto, že se 

v možnostech nabízí položka, která by ve větě dávala smysl.   
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6.3.3.1 Výběr správné odpovědi 

První úkol je, stejně jako u lehčí verze, výběr správné odpovědi na otázku ze čtyř 

možností. Rozdílem oproti lehčí verzi však je, že věty jsou nesmyslné. Tím, že se 

v možnostech nachází i varianta, kdy by věta dávala smysl, stává se pro pacienty tato 

verze ještě o něco složitější.   

 

Obrázek 12 – První úkol složitější verze – výběr správné odpovědi 

6.3.3.2 Výběr ze dvou obrázků 

Druhým úkolem je výběr ze dvou obrázků, opět stejný úkol jako v lehčí verzi. 

Těžší pro pacienty může být to, že se jedná o věty méně známé. Tyto věty nepoužíváme 

v běžné mluvě a jejich vybavení, porozumění může být horší. 

 

Obrázek 13 – Druhý úkol složitější verze – výběr ze dvou obrázků 
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6.3.3.3 Výběr ze čtyř vět 

Třetím úkolem těžší verze je vybrat ze čtyř vět tu, která odpovídá obrázku. Oproti 

lehčí verzi se jedná o věty, které nejsou u většiny pacientů používány v každodenním 

životě, a tím jsou pro pacienty složitější.  

 

Obrázek 14 – Třetí úkol složitější verze – výběr ze čtyř vět 

6.3.4 Společné úkoly pro oba materiály 
Součástí obou verzí materiálu jsou úkoly, které jsou pro obě obtížnosti stejné. Tyto 

úkoly jsou také orientované na produkci a porozumění větám, ale jejich obtížnost je 

větší. Tento materiál by mohl posloužit například pacientům s anomickou afázií.  

6.3.4.1 Věty záporné 

Prvním společným úkolem jsou záporné věty. Přesunem jednotlivých větných 

členů na různá místa ve větě dochází ke změně smyslu věty. Autorka se shodla 

s klinickými logopedkami, že tento úkol je opravdu hodně náročný. Rozhodla se tedy 

přidat ke každému pracovnímu listu nabídku vět, které mohou pacienti spojit s danou 

větou v materiálu. Tyto přidané věty vyplývají z vět v materiálu. 
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Obrázek 15 – Čtvrtý úkol – záporné věty 

 

Obrázek 16 – Čtvrtý úkol – záporné věty (řešení) 

6.3.4.2 Popis situačních obrázků 

Posledním úkolem celého materiálu je popis situačních obrázků. K tomuto úkolu 

jsou přiložena klíčová slova, která zadávající nemusí pacientovi ukazovat. Záleží na 

zvážení zadávajícího, zda pacient zvládne popis samostatně nebo by pro něj klíčová 

slova byla podporou. Klíčová slova můžeme na obrázku nejprve najít a až poté ho 

popisovat v celých větách. Popis si můžeme zaznamenat nebo nahrát a při opakování po 

určité době můžeme zhodnotit, zda došlo ke zlepšení v produkci spontánní řeči. 
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Obrázek 17 – Pátý úkol – popis situačního obrázku 

 

Obrázek 18 – Pátý úkol – popis situačního obrázku 

 

Obrázek 19 – Klíčová slova k situačním obrázkům 
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6.4 Specifikace pacientů, pro které je materiál určen 

Tento terapeutický materiál je určen nejen pro pacienty s afázií. Každý logoped pro 

něj může najít využití i u jiných diagnóz než je afázie. Primárně je tedy určen pacientům 

se získaným narušením komunikační schopnosti, a to afázií. Vhodný je zejména pro 

pacienty, v jejichž mluveném projevu se vyskytují agramatismy. Může být také vhodný 

pro pacienty s afázií anomickou k docvičení spontánní řeči, výbavnosti slov. Není tedy 

přesně dán typ afázie, pro který by byl materiál nejvhodnější. Slouží zejména 

k intervenci na úrovni roviny morfologicko-syntaktické a lexikálně-sémantické. 

Materiál není zaměřen diagnosticky a není vhodný pro pacienty v akutní fázi.  

6.5 Metodika k terapeutickému materiálu 

Tato podkapitola je věnována především komunikačním partnerům, logopedům 

a klinickým logopedům, slouží k seznámení se s materiálem. V metodice budou 

postupně popsány jednotlivé úkoly společně s pokynem k zadání úkolu pacientovi. 

Vážení komunikační partneři, logopedi, kliničtí logopedi a všichni, kdo budete 

s materiálem pracovat, ráda bych vás nyní materiálem provedla. Materiál byl vyhotoven 

ve dvou verzích – lehčí a těžší. V této metodice mezi nimi nebude činěn rozdíl, úkoly 

mají stejné zadání i strukturu. Jediným rozdílem je, že těžší materiál obsahuje věty, 

které nedávají smysl, popřípadě složitější věty, se kterými se pacienti nesetkávají 

v běžných každodenních činnostech. Materiál člení autorka do sedmi částí – vstupní 

test, výběr správné odpovědi, výběr ze dvou obrázků, výběr ze čtyř vět, věty záporné, 

popis situačních obrázků a výstupní test, který je totožný s testem vstupním. Celý tento 

materiál slouží k rozvoji porozumění a produkce řeči na úrovni vět, každý úkol 

obsahuje deset pracovních listů. Je jenom na vás, jestli s pacientem budete procházet 

celý materiál popořadě nebo zda si vyberete dílčí část, která činí potíže a té se budete 

věnovat. 

První částí, jak už bylo zmíněno výše, je vstupní test, do kterého zahrneme i test 

výstupní. Ve vstupním testu je vybrán z každého úkolu jeden příklad tak, aby zadávající 

poznal, které úkoly jsou pro pacienta jednoduché a které mu činí potíže. Výstupní test 

obsahuje stejné úkoly, aby zadávající mohl zhodnotit, zda došlo po práci s materiálem 

k nějakému pokroku či posunu. Popis jednotlivých úkolů bude následovat dále, 

instrukce pro zadání pacientovi jsou napsány na každém pracovním listu. 

Prvním úkolem samotného terapeutického materiálu je výběr správné odpovědi. Na 

každém pracovním listu se nachází instrukce: „Vyberte odpověď na otázku.“ Každý 
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pracovní list obsahuje jednu větu složenou z podmětu, přísudku a předmětu. Následuje 

otázka cílená na předmět, kterou má pacient zodpovědět. Pomoci mu přitom mohou 

čtyři možnosti, které jsou k dispozici u každého pracovního listu. Pokud pacient zvládá 

tuto variantu, je možné ohnout nebo odstřihnout možnosti, tím pacient zkouší výbavnost 

vět bez zrakové kontroly. 

Druhým úkolem je výběr ze dvou obrázků. Pacient dostává instrukci: „Vyberte 

obrázek, který odpovídá větě.“ V materiálu je nadepsána věta, jejíž význam odpovídá 

jednomu ze dvou obrázků, které jsou pacientovi nabídnuty. Věty jsou opět složeny 

z podmětu, přísudku a předmětu.  

Třetím úkolem je výběr ze čtyř vět, které odpovídají obrázku. Pacient dostává 

instrukci: „Která věta popisuje obrázek?“ Pokud by měl pacient potíže s výběrem ze 

čtyř variant, je možné vybrat pouze dvě varianty, ze kterých pacient vybírá. V případě, 

že i tato varianta je pro pacienta složitá, můžeme pracovat s obrázkem a jednou 

(správnou) větou. V takovém případě nám jde pouze o přiřazení věty k obrázku, 

popřípadě o to, aby pacient rozhodl, zda obrázek a věta k sobě patří. Nejprve ale 

vyzkoušíme, zda pacient zvládne původní variantu, tedy vybrat ze čtyř možností tu 

správnou. 

Dalším úkolem jsou věty záporné. Jedná se o náročný úkol, který už předpokládá 

správné porozumění větám. Věty jsou složeny z podmětu, přísudku v záporu, předmětu 

a příslovečného určení místa. Každý pracovní list obsahuje čtyři věty, které jsou na 

první pohled podobné. Liší se pouze umístěním jednotlivých větných členů ve větě. 

Pacient dostává instrukci: „Vysvětlete význam vět.“ Ke každému pracovnímu listu patří 

druhý pracovní list pro zjednodušení úkolu, na němž je napsáno jedno z možných 

řešení. Věty v řešení jsou ve stejném pořadí jako věty původní. Pokud by chtěl 

zadávající pacientovi úkol ztížit, může řešení rozstříhat na jednotlivé věty, které pak 

pacient k sobě přiřazuje. Pokud s tím pacient nemá potíže, nedáváme mu k dispozici list 

s nápovědnými větami, musí zadávajícímu popsat, jaký význam věty mají. Tento úkol 

se velmi hodí pro pacienty, kteří mají pouze diskrétní obtíže, tento druh afázie podle 

Bostonské klasifikace nazýváme anomickou. 

Posledním úkolem je popis situačních obrázků, v materiálu se nachází obrázky dva. 

Jeden je z prostředí prodejny pečiva, na druhém obrázku je zachycena situace 

z restaurace. Pacient má plynule ve větách popisovat, co na obrázku vidí. K obrázkům 

je připojen list s klíčovými slovy, která můžeme pro usnadnění pacientovi ukázat. 

Pokud popis zvládá i bez nich, neukazujeme mu je. Pokud pacientovi popis činí obtíže, 
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nejprve si projdeme klíčová slova a ukážeme si je na obrázcích. Pacient dostává 

instrukci: „Popište obrázek.“ Popis si můžeme zapisovat nebo nahrávat a při opakování 

můžeme výsledky porovnat. 

Za posledním úkolem následuje výstupní test, který je poslední součástí materiálu. 

O výstupním testu jsem již psala v části, která popisuje test vstupní.  
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7 VÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ 

Tato kapitola diplomové práce charakterizuje cíle výzkumného šetření a výzkumné 

otázky. Zabývá se také aplikací terapeutického materiálu mezi pacienty Thomayerovy 

nemocnice, popisuje metody, které byly použity.  

7.1 Cíle výzkumného šetření 

Materiálů a publikací, které se věnují osobám s afázií, je poměrně velké množství. 

Některými z nich se autorka nechala se jimi inspirovat. Příkladem může být materiál od 

Truhlářové (1984), Mimrové (1998), ze zahraničních zejména ABCD: Arizona Battery 

for Communication Disorders of Dementia (Bayles, Tomoeda, 1993). 

Problematice terapie na úrovni vět se v českém prostředí věnuje velmi málo 

odborníků, bylo by dobré i tento směr terapie rozvíjet. V sousedním Slovensku se 

terapii vět věnuje doc. Jana Marková, která byla autorce velkou inspirací. 

Cílem, který si autorka dala při aplikaci terapeutického materiálu, bylo využití 

materiálu v praxi při logopedické terapii. Dílčím cílem je rozvoj porozumění a produkce 

vět u pacientů s afázií. 

7.2 Výzkumné otázky 

Autorka si stanovila při aplikaci terapeutického materiálu do praxe dvě výzkumné 

otázky. 

 Jak jsou instrukce materiálu pro pacienty srozumitelné? 

 Jak přínosný byl materiál pro osoby s fatickou poruchou při aplikaci do 

praxe? 

7.3 Aplikace terapeutického materiálu v praxi 

Aplikace terapeutického materiálu proběhla na neurologickém oddělení 

Thomayerovy nemocnice. Klinické logopedky kromě pacientů v ambulantní péči a na 

lůžkovém oddělení pracují i s pacienty dalších oddělení Thomayerovy nemocnice, 

například geriatrie, rehabilitační oddělení, ORL aj. Šetření bylo tedy provedeno na 

lůžkovém neurologickém oddělení nebo v ambulanci pod odborným dohledem klinické 

logopedky. Dalším prostředím byla skupinová terapie, kterou při Thomayerově 

nemocnici klinické logopedky vedou. 
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7.3.1 Metody užité při aplikaci terapeutického materiálu 
Při aplikaci terapeutického materiálu bylo použito pozorování pacientů a analýza 

dokumentů, které měly klinické logopedky k dispozici z dřívější hospitalizace nebo 

anamnézy.  

7.3.1.1 Pozorování 

Pedagogické pozorování patří mezi nejstarší a nejrozšířenější metodu získání dat. 

Můžeme ho definovat jako „sledování smyslově vnímatelných jevů, zejména chování 

osob, průběh dějů aj.“ (Průcha, Walterová a Mareš, 2001 in Chráska, 2016) V literatuře 

lze nalézt několik druhů klasifikací pozorování. Vzhledem k časové náročnosti můžeme 

rozdělit pozorování na krátkodobé a dlouhodobé. Z pohledu provádějící osoby 

klasifikujeme introspekci – pozorování sebe sama a extrospekci – pozorování jiných. 

Podle toho, zda se pozorovatel setká přímo s předmětem pozorování, členíme na vlastní 

neboli přímé a nevlastní neboli nepřímé pozorování. (Chráska, 2016) Další členění 

může být podle toho, zda pozorovatel informuje účastníky o své činnosti, dělíme na 

skryté a otevřené pozorování. Podle míry zapojení pozorovatele do činnosti můžeme 

rozdělit na zúčastněné a nezúčastněné pozorování. Pozorování může být odlišné 

v umělé nebo přirozené situaci. (Hendl, 2016) Pozorování má určité požadavky, 

v odborných zdrojích je zmíněna například specifikace objektu pozorování, zaměřenost 

pozorování na cíl, organizovanost pozorování a přesný záznam pozorování. (Chráska, 

2016) 

7.3.1.2 Analýza dokumentů 

Analýza dokumentů může být užitečným pramenem k získání informací jak 

kvalitativní, tak i kvantitativní povahy. (Křováčková, Skutil, 2011) Jde o analýzu 

různých druhů dokumentů, jako jsou například fotografie, záznamy rozhovorů 

a projevů. Cílem je objevení nových souvislostí mezi již získanými daty. (Vojtíšek, 

2012) Tyto dokumenty byly vytvořeny v minulosti s jiným záměrem a jinou osobou. 

(Hendl, 2016) 

7.3.2 Výzkumný soubor 
S terapeutickým materiálem pracovali celkem čtyři pacienti z ambulantní nebo 

lůžkové péče neurologického oddělení Thomayerovy nemocnice. Genderové zastoupení 

nebylo zcela vyvážené, jednalo se o jednu ženu a tři muže. Jejich věk byl v rozmezí 

sedmdesát dva až osmdesát jedna let. Pacientka (označme si ji pro další podkapitolu 
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Pacientka 1) prodělala mozkovou příhodu 3/2019, byla jí diagnostikována anomická 

afázie. U jednoho pacienta se jedná o afázii chronickou, můžeme zaznamenat projevy 

verbální apraxie, dominují u něj anomie, mozkovou příhodu prodělal již 10/2013 

(označení pro další podkapitolu Pacient 1). U dalšího muže se objevila recidiva, první 

CMP byla 2/2014, druhá 2/2019 (označený jako Pacient 2). Poslední pacient prodělal 

mozkový infarkt 2/2019 (označení Pacient 3). U všech pacientů mužského pohlaví byla 

diagnostikována afázie expresivního typu, u jednoho z nich v kombinaci s orální 

a verbální apraxií, motorickou afázií a centrální dysartrií. 

7.3.3 Průběh a výsledky aplikace terapeutického materiálu 
Hlavním cílem diplomové práce bylo terapeutický materiál pro osoby s afázií 

vytvořit, nikoli jeho ověření. Z tohoto důvodu došlo pouze ke krátkodobému užívání 

materiálu u pacientů s afázií. Hlavním úkolem aplikace terapeutického materiálu do 

praxe bylo zjistit, zda pacienti dobře rozumí zadaným instrukcím u jednotlivých úkolů, 

zda pro ně činnosti na pracovních listech nejsou ani snadné ani složité a zda se bude 

logopedkám s materiálem dobře pracovat.  

Dva pacienti pracovali s lehčí i těžší verzí materiálu, jeden pracoval pouze s lehčí 

verzí a jeden pouze s těžší verzí materiálu. Všichni pacienti byli nejdříve s materiálem 

seznámeni, poté s ním pracovali. Na následujících řádcích popíšu výsledky 

u jednotlivých pacientů. 

Pacient 1 (73 let) ve vstupním testu zvládá výběr správné odpovědi a výběr ze dvou 

obrázků. Výběr ze čtyř vět pacient nezvládá. V terapeutickém materiálu má s výběrem 

správné odpovědi potíže, nechápe zadání, po opakované instrukci má 7 odpovědí 

správně a 3 špatně. Výběr ze dvou obrázků zvládá bez problémů. U výběru ze čtyř vět 

zvládá 5 správně a 2 špatně. Záporné věty jsou pro něj příliš náročné, nezvládá je. Popis 

situačního obrázku je velmi chudý až žádný. Přepis popisu: „Žena……nakupuje…“ 

„vybírá si…číšník…k snědku“. 

Pacient 2 (73 let) v úkolu výběr správné odpovědi nechápe zadání, po opakované 

instrukci měl pacient výsledek 5 správných odpovědí a 5 špatných. Úkoly výběr ze 

dvou obrázků a výběr ze čtyř vět zvládá většinou dobře, s jednou chybou. Záporné věty 

i tomuto pacientovi činí obtíže, úkol nezvládá. Popis obrázků je chudý, vypadá takto: 

„Koupí kus, v televizi…“ „holka vybírá…“. 

Pacient 3 (72 let) v prvním úkolu výběr správné odpovědi selhává, není schopen 

správně určit předmět. Výběr ze dvou obrázků zvládá bez problémů, výběr ze čtyř vět 



  

59 

 

zvládá pouze s výraznou dopomocí. Záporné věty nezvládá. U těžší verze pacient 

selhává u prvního úkolu, není schopen určit předmět. Druhý úkol zvládá bez potíží, 

u třetího úkolu se objevují potíže, ale zvládá ho s výraznou dopomocí. 

Pacientka (81 let) v lehčí verzi materiálu zvládá první tři úkoly bez potíží, záporné 

věty chápe špatně, ale zvládne částečně rozlišit význam. Tytéž výsledky má pacientka 

v těžší verzi materiálu. 

7.4 Shrnutí 

Při aplikaci terapeutického materiálu do praxe autorka zjistila, že pro zmíněné 

pacienty nejsou úkoly ani příliš snadné, ani natolik náročné, aby z nesplnění byli příliš 

demotivováni. Nejtěžším úkolem pro všechny pacienty byly bezesporu záporné věty, 

které ale například pacientka s anomickou afázií zvládla s dopomocí, což je skvělý 

výsledek. Instrukce jsou pro pacienty dobře srozumitelné, obrázky dobře viditelné. 

Popis situačních obrázků těmto konkrétním pacientům, pacienti 1-3, činil potíže, jelikož 

se jednalo o afázii expresivního typu. Pacientka popis zvládla perfektně. 

Ze strany logopedek autorka vyslechla na materiál slova chvály, rády by ho 

i nadále využívaly v praxi. Zejména proto, že je pro ně velmi náročné zároveň se svým 

pracovním vytížením připravovat nové materiály pro pacienty. Fotografie činností jsou 

pro ně velmi přínosné. 
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8 DISKUZE 

Hlavní i dílčí cíl diplomové práce byl splněn. Vznikl terapeutický materiál pro 

osoby s afázií zaměřený na úroveň a byl krátce aplikován do praxe, konkrétně na 

neurologické oddělení. V rámci diplomové práce jsme si stanovili dvě výzkumné 

otázky, na které si na následujících řádcích odpovíme. 

Jaká úskalí autorku potkaly během tvorby terapeutického materiálu? Při tvorbě 

terapeutického materiálu se jevilo jako nejsložitější nasbírat potřebný obrazový materiál 

vzhledem k množství úkolů a pracovních listů. Velmi náročné také bylo všechny 

fotografie pořídit bez pozadí, na správném světle a tak, aby bylo naprosto zřetelné, co 

má daná fotografie představovat. Také se mohlo stát, že jsme do materiálu vložili větu, 

která by mohla mít další významy. Ty nám mohly zůstat utajeny, jelikož jsme měli 

jednoznačnou představu o řešení na jednotlivých pracovních listech. 

Jak jsou instrukce materiálu pro pacienty srozumitelné? Všichni pacienti instrukce 

k jednotlivým úkolům chápali dobře. Obtíže jim činil pouze první úkol, který byl bez 

obrázku. To, že si pacienti nemohli dopomoci zrakovou kontrolou na obrázku, může být 

jeden z důvodů, proč jim pochopení instrukce tohoto úkolu dělalo obtíže. Dalším 

důvodem mohl být fakt, že pacienti nerozpoznali předmět, na který se otázka 

zaměřovala. V budoucnu se pokusíme tento úkol pozměnit tak, aby byl pro pacienty 

lépe pochopitelný, ale neztratil při tom svou původní podobu. To, že pro pacienty byly 

instrukce k úkolům srozumitelné, pramení zřejmě z faktu, že se u všech pacientů 

jednalo o afázii expresivního typu nebo anomickou afázii. Pokud by se ve výzkumném 

vzorku vyskytli také pacienti s poruchou porozumění, bylo by jistě mnohem náročnější 

jim instrukci vysvětlit tak, aby ji správně pochopili. 

Jak přínosný byl materiál pro osoby s fatickou poruchou při aplikaci do praxe? Dle 

výsledků, které vznikly při aplikaci materiálu do praxe, se nám zdá, že materiál je pro 

pacienty s afázií přínosný. Při dlouhodobější práci s materiálem by mohlo dojít ke 

zlepšení úrovně porozumění nebo produkce řeči. Díky obrázkům, které se v materiálu 

vyskytují, je pro pacienty materiál přínosný i v tom smyslu, že jim poslouží k vytvoření 

představ o tom, jak jednotlivé činnosti mohou vypadat. 

Stejně tak jako všechny ostatní výzkumy, i tento mohlo ovlivnit hned několik 

limitů. Ty jsme si rozdělili do čtyř kategorií – limity na straně výzkumníka, na straně 

zkoumaného materiálu, na straně zkoumaných osob nebo na straně zadávajících osob. 

Jednotlivé limity si nyní blíže rozebereme a vysvětlíme, kde by mohla nastat odchylka 
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při výzkumu někoho jiného za jiných podmínek. Limity na straně výzkumníka se již 

trochu objevily v odpovědích na výzkumné otázky. Hlavním limitem mohlo být, že 

výzkumník měl větu sestavenou s již předem rozmyšlenou odpovědí. Některé věty by 

tedy mohly mít i jiný význam, který ale výzkumník nepodchytil vzhledem 

k přímočarosti k dané odpovědi. Výzkumník se snažil pořídit co nejvíce fotografií 

v dobré kvalitě, některé však mohou být pořízeny ze špatného úhlu nebo mohou mít na 

pozadí něco, co bude pacienty rušit. Tomu jsme se snažili vyhnout, ale nemůžeme však 

zaručit stejnou kvalitu všech fotografií, jelikož byly pořizovány za různých světelných 

podmínek.  Limitem na straně výzkumného materiálu by mohla být špatná čitelnost 

textu nebo viditelnost obrázků. Snažili jsme se velikost optimálně přizpůsobit 

pacientům, ale zároveň jsme chtěli materiál vytvořit tak, aby byl pro logopedy praktický 

na manipulaci a přenášení. Z tohoto plyne limit na straně zadávající osoby. Logoped 

nebo zadávající osoba by vždy měli zajistit, aby měl pacient správné brýle, popřípadě 

sluchadlo, pokud ho potřebuje ke kompenzaci snížených funkcí zraku nebo sluchu. Dále 

se samozřejmě může lišit instrukce k daným úkolům. Tomu jsme se snažili předejít tím, 

že jsme na každý pracovní list napsali instrukci k úkolu. Také hodnocení úkolů může 

být subjektivně ovlivněno zadávajícími osobami. Limitem na straně zkoumaných osob 

může být hlavně porušené porozumění, které klade vyšší nároky na zadávající osobu. 

Ta pak musí vyvinout mnohem větší úsilí na to, aby pacienti správně pochopili zadání 

úkolů. 

V budoucnu bychom chtěli materiál rozšířit o další úkoly i další pracovní listy. 

Také bychom rádi docílili distribuce mezi logopedy a klinické logopedy, aby tento 

terapeutický materiál našel co největší uplatnění. 
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem diplomové práce bylo vytvořit terapeutický materiál pro osoby 

s afázií. Tento cíl byl splněn, materiál obsahuje čtyři úkoly po deseti pracovních listech 

a jeden úkol se dvěma pracovními listy. Součástí materiálu jsou činnostní fotografie, 

které autorka pořídila sama. K materiálu přísluší ještě Metodika a klíčová slova 

k popisu situačních obrázků. Celý terapeutický materiál je k diplomové práci přiložen 

zvlášť, a to hlavně vzhledem k jeho rozsáhlosti. 

Dílčím cílem diplomové práce bylo terapeutický materiál ověřit v praxi. Zde šlo 

hlavně o ujištění, že pacienti budou správně rozumět zadání, text pro ně bude čitelný, 

obrázky budou odpovídající velikosti, aby na nich pacienti viděli potřebné detaily. Při 

aplikaci terapeutického materiálu do praxe jsme zjistili, že pacienti mají potíže 

s pochopením zadání prvního úkolu. To už jsme zmínili v diskuzi a budeme se snažit 

tento problém do budoucna nějak řešit. 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, práce je členěna na teoretickou a praktickou část. 

První kapitola teoretické části je věnována terminologickému vymezení pojmu afázie, 

jeho vývoji v historii a také krátká zmínka o vědě zvané afaziologie. Součástí první 

kapitoly jsou také nejznámější klasifikace afázie, můžeme zde nalézt i krátké shrnutí, 

pro které typy afázie je materiál vhodný. Druhá kapitola se věnuje jazykovým deficitům 

na úrovni vět při afázii, které jsou rozděleny na procesuálně a lingvisticky zaměřené 

teorie. Třetí kapitola se věnuje samotné terapii afázie na úrovni vět, autorka vycházela 

hlavně z Markové, která rozvíjí terapii vět na Slovensku. V této kapitole najdeme také 

zmínku o REST (reduced syntax therapy), jejíž uplatnění najdeme například v německy 

mluvících zemích. Další kapitola se věnuje propojení mezi lingvistikou a rehabilitací 

NKS. Tyto obory by určitě měly spolupracovat a rozvíjet se vzájemně poznatky 

z jednotlivých oblastí. Poslední kapitola je zaměřena na větu jako lingvistickou 

jednotku. Autorka zde popisuje jednotlivé větné členy, které se vyskytují 

v terapeutickém materiálu. Jsou jimi podmět, přísudek a předmět. 

První kapitola praktické části je věnována procesu tvorby terapeutického materiálu, 

vysvětlení jednotlivých úkolů v materiálu. Součástí jsou také ukázky fotografií, které 

jsou součástí terapeutického materiálu. V další kapitole autorka popisuje aplikaci 

terapeutického materiálu na neurologické oddělení Thomayerovy nemocnice. 

Konkrétně se jedná o čtyři pacienty, kteří s terapeutickým materiálem pracovali. 

Poslední kapitolou praktické části je diskuze, kde jsou zodpovězeny výzkumné otázky, 
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které si autorka stanovila. Také zde můžeme najít limity, které mohly ovlivnit výsledky 

u pacientů s afázií nebo celkově terapeutický materiál. 
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Příloha č. 1 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

Vážený pane, vážená paní, 

jsem studentkou pátého ročníku oboru Logopedie na Pedagogické fakultě Univerzity 

Palackého v Olomouci. Tématem mojí diplomové práce je Tvorba terapeutického 

materiálu pro osoby s afázií. Vytvořila jsem tedy materiál, jehož validitu potřebuji 

ověřit.  

Tímto bych se na Vás ráda obrátila s prosbou o pomoc. Podpisem tohoto 

informovaného souhlasu potvrzujete účast ve výzkumu, samozřejmě anonymně.  

 

Já, ……………………………………………………………………, souhlasím se 

zapojením do výzkumného šetření.   

 

Dne: ……………………………….. 

 

Podpis: …………………………….. 

  



  

 

 

Příloha č. 2 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

Já,……………………………………………………..............., níže podepsaný/á 

souhlasím se zveřejněním fotografií mé osoby v diplomové práci na téma „Tvorba 

terapeutického materiálu pro osoby s afázií“ 

 

Dne:…………………………………….. 

 

Podpis:…………………………………….. 
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