
Vážení komunikační partneři, logopedi, kliničtí logopedi a všichni, kdo budete 

s materiálem pracovat, ráda bych vás nyní materiálem provedla. Materiál 

autorka vyhotovila 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 ve kterých 

selhává. 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 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 slov 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 obrázku, které jsou pacientovy 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 k tomu, 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 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 jsou připojeny pracovní listy s klíčovými slovy, která můžeme pro 

usnadnění pacientovi ukázat. Pokud popis zvládá i bez nich, neukazujeme mu je. 

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.  

 


