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Abstrakt
Příspěvek představuje čtyři diagnostic-
ké nástroje určené pro jedince s  naruše-
nou komunikační schopností. Jedná se 
o  Hodnocení úrovně pragmatické jazykové 
roviny u osob s poruchou autistického spek-
tra určený pro děti; Test porozumění větám 
k  diagnostice porozumění mluvené řeči 
u dětí i dospělých s  různými diagnózami; 
Afaziologický screeningový test pro detekci 
afázie; dále o  českou pracovní verzi Škály 
hodnotící srozumitelnost řeči v kontextu pro 
děti s (nejen) artikulačními a fonologický-
mi poruchami. Pro každý diagnostický ná-
stroj je stručně uveden jeho obecný popis 
a některé výsledky z ověřování.

Abstract
The article presents four diagnostic tools 
for people with communication disorders. 
It includes The evaluation of pragmatic level 
of language in children with autism spectrum 
disorder; a “Sentence Comprehension Test” 
(Test porozumění větám) designed for 
children and adults with various diagnoses; 
“Aphasia Screening Test” (Afaziologický 
screeningový test) to determine the presence 
or absence of aphasia; and draft czech 
version of Intelligibility in Context Scale 
for children with speech sound disorders. 
A brief description of the diagnostic tools 
and some statistical results are provided for 
each of them.
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Úvod do problematiky
Jedním z  úkolů logopedie jako vědní-
ho oboru je cílená implementace no-
vých, na  důkazech založených poznatků 
(tzv. evidence-based knowledge) do  kli-
nické praxe. Jednou z  oblastí výzkumu 
je tvorba diagnostických nástrojů pro 
děti a  dospělé s  narušenou komunikační 
schopností. Diagnostické nástroje, které 
vycházejí ze současných poznatků a  jsou 
metodologicky podložené, slouží ke zkva-
litnění a  zpřesnění diagnostiky, jež by se 
kromě klinických zkušeností diagnostiků 
měla opírat právě o podložená data. Na zá-
kladě kvalitně provedené diagnostiky lze 
stanovit správný diagnostický závěr a přes-
něji zacílit terapii pro konkrétního jedince.

Ačkoliv se v  tuzemsku počet testů 
pro osoby s  narušenou komunikační 
schopností zvyšuje (např. Dotazník vý-
voje komunikace II, 2017; revidovaná 
verze Vyšetření fatických funkcí, 2018; 
Komplexní diagnostická baterie pro posu-
zování jazykových a fonologických schop-
ností v  předškolním a  raném školním 
věku, v  přípravě), stále se v  logopedické 
praxi potýkáme s jejich nedostatkem.

Na  Ústavu speciálněpedagogických 
studií Pedagogické fakulty Univerzity 
Palackého v Olomouci ve spolupráci s dal-
šími odbornými pracovišti vznikají dia-
gnostické nástroje určené k  výzkumným 
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účelům, ale také pro klinickou praxi, a  to 
pod dílčím specifickým výzkumem IGA_
PdF_2018_024, IGA_PdF_2019_026 a dále 
pod GAČR (GA14-31457S, 2014/2016). 
Jsou určeny pro dospělé a/nebo děti s na-
rušenou komunikační schopností. Na  je-
jich tvorbě a ověřování se podílí celá řada 
osob a institucí (uvedeny jsou vždy u kon-
krétního diagnostického nástroje).

Hodnocení úrovně pragmatické 
jazykové roviny u osob 
s poruchou autistického spektra
V  rámci řešení grantového úkolu GAČR 
(GA14-31457S, 2014/2016, hlavní řeši-
tel: doc.  Mgr.  Kateřina Vitásková, Ph.D.) 
byl vytvořen komplexní hodnoticí nástroj 
Hodnocení úrovně pragmatické jazyko-
vé roviny u  osob s  poruchou autistického 
spektra, určený pro logopedy. Na  tvor-
bě a  ověřování materiálu se kromě hlav-
ní řešitelky podílel především řešitelský 
tým Mgr.  Lucie Kytnarová, Mgr.  Lucie 
Schwarzová, Mgr. Jana Mironova Tabachová 
a PhDr. Alena Hlavinková, Ph.D.1

Materiál je vytvořen pro děti 
od  5 do  18 let. Obsahuje především test 
na vnímání graficky zpracovaných vizuál-
ních pragmatických jazykových schémat2, 
demonstrujících běžné sociálně-komu-
nikační situace ve  vazbě na  nejužší soci-
ální skupinu a prostředí dítěte, a dále test 
umožňující analýzu výkonu shodných 
vyšetřovaných oblastí pozorováním. Obě 
části jsou následně komparovány, vyhod-
nocován je rozdíl mezi výkony doplněný 
o kvalitativní analýzu výkonu, opírající se 
o  komunikaci s  dítětem týkající se zdů-
vodnění výběru „správného obrázku“. 
Základními hodnocenými oblastmi celého 
materiálu jsou problémové chování, zrako-
vý kontakt, sociální interakce a schopnosti 
(pozdrav, oslovení, loučení, střídání komu-
nikačních rolí a  komunikační pravidla), 
motorická imitace a mimika. 

Prostřednictvím tohoto nástroje byly 
komparovány výkony dětí s  PAS s  dětmi 
se specificky  narušeným vývojem řeči, 
lehkým mentálním postižením a  dětmi 
z typické (intaktní) populace bez diagnos-
tikované vývojové intelektové, somatické, 
senzorické či jazykové poruchy. Blíže 
o hodnocení, jeho struktuře a využití např. 
v publikacích Vitásková, Kytnarová, 2017a; 

1  Inspirací byla i realizace diplomové práce Mgr. Heleny 
Mikudové (Mikudová, 2014).
2  Autorkou ilustrací a grafiky pro obrazový podnětový 
materiál je Mgr. Jitka Kynčlová, podíl na adaptaci 
grafických materiálů má Mgr. Hana Helebrantová. Pro 
výzkumné účely projektu GAČR vytvořila tištěné i reliéfní 
verze karet (včetně verze na stojánku) a PVC (odolnější 
vůči manipulaci a využitelné i pro osoby nevidomé) firma 
MARF, s. r. o.

2017b; 2017c. Kontinuálně probíhá další 
výzkumné ověřování za  účelem zpřesnění 
a  další adaptace materiálu (včetně zpřes-
ňujících doplňujících hodnotících kritérií 
týkajících se gestikulace, orosenzoriky, 
percepčně-motorických dovedností apod.; 
viz např. Vitásková, 2017; Vitásková, 
Mironova Tabachová, 2019 [in print]) 
a  jeho konfrontace s variabilním diagnos-
tickým prostředím s  akcentací možnosti 
úpravy materiálu i  pro jeho využití u  pů-
vodně plánované skupiny dětí v  mladším 
předškolním věku a dětí s minimální ver-
bální komunikací nebo u dětí s jinými pří-
buznými diagnózami (viz např. Švecová, 
2019; Švecová, Vitásková, 2019 [in print].

Test porozumění větám
V  rámci řešení specifického výzku-
mu IGA_PdF_2018_024 (hlavní řešitel: 
doc.  Mgr.  Kateřina Vitásková, Ph.D.) 
a  IGA_PdF_2019_026 (hlavní řešitel: 
doc.  Mgr.  Kateřina Vitásková, Ph.D.) byl 
ke zhodnocení dílčích funkcí u osob s neu-
rogenními poruchami komunikace ze slo-
venského originálu adaptován test3 zamě-
řený na  hodnocení porozumění mluvené 
řeči na  úrovni vět. Na  Slovensku je znám 
jako Test porozumenia viet (Marková et 
al., 2015), jeho česká adaptace nese ná-
zev Test porozumění větám (TPV; blíže 
k adaptaci Václavíková, 2018). Poděkování 
náleží doc.  PaedDr.  Janě Markové, 
Ph.D.  za  udělení souhlasu s  adaptací tes-
tu, RNDr.  Mileně Krškové, vybraným 
studentkám 3. a 4. ročníku oboru logope-
die4 a  v  neposlední řadě všem zapojeným 
účastníkům výzkumu.
Podstatou testu je výběr jednoho ze čtyř 
obrázků, a  to na  základě vyslechnuté in-
strukce, přičemž všechny obrázky zná-
zorňují stejnou činnost. Pouze jeden 
obrázek je správný, ostatní jsou tzv. dis-
traktory. Ačkoliv v  našich podmínkách 
je znám Token test (De Renzi, Vignolo, 
1962; česká adaptace Bolceková, Preiss, 
Krejčová, 2015) pro posuzování poruch 
porozumění mluvené řeči, pouze VI. část 
tohoto diagnostického nástroje pracuje 
s  morfologií a  syntaxí jazyka. Test poro-
zumění větám obsahuje věty s  různou 

3  Lingvistickou analýzu překladu testu, na základě 
které bylo možné provést jazykovou adaptaci, provedla 
Mgr. Kateřina Danielová.
4  Alžběta Dubská, Klára Gaňová, Ivana Kozlíková, 
Andrea Kryšková, Alexandra Kulová, Michaela 
Myslíková, Kristina Novotná

syntaktickou strukturou5 a  lingvistickými 
faktory (např. krátké a  dlouhé věty, jed-
noduché věty a  souvětí aj.), a  tudíž s gra-
maticky komplexními větami v jeho celém 
obsahu. Vyhodnocení testu je kvantita-
tivní (max. počet dosažených bodů je 96) 
a kvalitativní (tj. analýza chyb). Na základě 
analýzy chyb je možné identifikovat deficit 
v  pracovní verbální paměti, lexikálně-sé-
mantický či syntaktický deficit (Marková 
et al., 2015).
Posuzování porozumění větám je bliž-
ší přirozené každodenní komunikaci než 
„pouhé“ posuzování porozumění na úrov-
ni slov. Lze jím postihnout i méně zřejmé 
narušení porozumění u  různých skupin 
osob s  narušenou komunikační schop-
ností. Klinická využitelnost spadá nejen 
do  oblasti testování dospělých jedinců 
s  afázií, současné studie naznačují přesah 
také do oblasti neurodegenerativních one-
mocnění – tj. osoby s primární progresivní 
afázií (Kertesz, Harciarek, 2014; Marshall 
et al., 2018), s  Alzheimerovou nemocí 
(např. Caplan, 2013; Marková et al., 2015; 
Marková et al., 2017), s  Parkinsonovou 
nemocí (např. Walsh, Smith, 2011; Getz, 
Levin, 2017; Marková et al., 2018) či 
s  roztroušenou sklerózou (např. Sonkaya, 
Bayazit, 2018; Košťálová, 2019). 
Prostřednictvím české adaptace TPV byly 
otestovány intaktní osoby různého pohla-
ví, věku a vzdělání (vyloučeny byly osoby 
s  neurologickým či psychiatrickým one-
mocněním, specifickými poruchami učení 
v  anamnéze atd.). Celkem bylo do  studie 
zařazeno 273 intaktních osob. Na základě 
testování byly stanoveny pro českou po-
pulaci normy formou percentilu, a  to pro 
celý výzkumný soubor, a dále dle dosaže-
ného vzdělání, které se prokázalo jako fak-
tor mající významný vliv na  porozumění 
větám. Naopak pohlaví ani věk neovlivňují 
dosažený výsledek v testu. Bližší informace 
k ověřování testu v rámci předvýzkumu viz 
Václavíková, 2019; dále Václavíková, 2020 
[in print]. Test porozumění větám s  nor-
mami pro dospělou populaci je v přípravě 
k vydání.

Afaziologický screeningový test
Ke  zjištění přítomnosti či nepřítomnos-
ti fatické poruchy zejména v  její akutní 

5  Příklady vět: 1) věta objekt-sloveso-subjekt – Dítě myje 
máma s tmavými vlasy; 2) pasivum – Máma v tmavých 
šatech je líbána; 3) vztažná včleněná věta subjektová – 
Stará žena, která právě teď tlačí muže, má tmavé vlasy; 4) 
vztažná včleněná věta objektová – Mladá máma, kterou 
právě teď líbá dcera, má světlé šaty; 5) vztažná věta 
připojená zprava subjektová – Ženu tlačí muž, který má 
světlé vlasy; 6) vztažná věta připojená zprava objektová – 
Pes honí kočku, která má černé uši.
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fázi byl adaptován do  českého jazyka6 
Aphasie-Schnell-Test (Kroker, 2006). 
Definitivní česká verze testu byla pojme-
nována jako Afaziologický screeningový 
test (ASTcz). Test je v  přípravě k  vydání 
pod Nakladatelstvím Logos, s. r. o., kte-
ré také zakoupilo práva k  testu. Na  tvor-
bě a  ověřování se podílel tým Mgr.  Jitka 
Kaulfuss, Mgr.  Lucie Václavíková, 
doc.  Mgr.  Kateřina Vitásková, Ph.D., dále 
poděkování náleží kolektivu pracovníků 
Carpe Diem Bohemia, s. r. o., Mgr.  Julii 
Čefelínové, Mgr.  Petře Klusáčkové, 
doc.  MUDr.  Zdeňku Benešovi, CSc., 
Mgr. Petře Valentové, MBA, RNDr. Mileně 
Krškové a všem zúčastněným osobám, kte-
ré svolily k testování. Vznik testu byl pod-
pořen specifickým výzkumným projektem 
IGA_PdF_2019_026.

Hodnocenými oblastmi v  rámci ASTcz 
jsou vyjadřování, porozumění, čtení a psa-
ní. U subtestu Porozumění 1 má testovaná 
osoba ukázat na  obrázku horské krajiny 
objekty jmenované examinátorem. V  pří-
padě subtestu Porozumění 2 ukazuje testo-
vaná osoba na geometrické tvary umístěné 
zvlášť na  druhé straně archu papíru, a  to 
na základě instrukcí vyšetřujícího. V násle-
dujícím subtestu Vyjadřování 1 je úkolem 
testovaného po dobu jedné minuty verbál-
ně popsat obrázek horské krajiny. Subtest 
Vyjadřování 2 je zaměřen na sémantickou 
verbální fluenci v podobě vyjmenování co 
největšího počtu zvířat. Následující subtest 
Čtení je zaměřen na  porozumění čteným 
slovům či krátkým větám. V  posledním 
subtestu Psaní je úkolem vyšetřované oso-
by napsat své jméno a příjmení a následně 
písemně popsat, co vidí na  obrázku. Test 
je v  akutní fázi onemocnění možné zkrá-
tit o  část vyjadřování a  psaní (tzv. verze 
bez exprese). Jedná se o  screeningový 
test s  velmi krátkou dobou administrace  
(5–15 minut) a  minimem potřebných po-
můcek. Test mohou administrovat také lé-
kaři a jiné nelékařské zdravotnické profese.

6  Na překladu a následné adaptaci testu se podílely 
Mgr. Lenka Vosičková a Mgr. Jitka Kaulfuss.

Ve své původní německé verzi má tento 
screeningový nástroj stanovené normy. 
Česká verze testu byla v  rámci předvý-
zkumu ověřována na  celkem 66 osobách 
(v kontrolní skupině n = 40, v klinické sku-
pině n = 26). Byly prokázány velmi dobré 
psychometrické vlastnosti, a  sice souběž-
ná validita (rs = 0,88), reliabilita (α = 97) 
a diskriminační schopnost testu (U = 2,5, 
p-hodnota < 0,00001). Bližší informace 
k předvýzkumu viz Václavíková, Kaulfuss, 
2020 [in print]. Test bude dále ověřován 
na větším výzkumném souboru osob.

Škála hodnotící srozumitelnost 
řeči v kontextu
V  rámci řešení specifického výzku-
mu IGA_PdF_2019_026 (hlavní řešitel: 
doc.  Mgr.  Kateřina Vitásková, Ph.D.) 
vznikla nejen pro děti s  artikulační-
mi a  fonologickými poruchami (dle  
MKN-10 kód F80.0) pracovní česká ver-
ze škály Intelligibility in Context Scale 
(Škála hodnotící srozumitelnost řeči 
v  kontextu). Kromě hlavní řešitelky se 
na  tvorbě a  ověřování pracovní verze 
škály podílely Mgr.  Lucie Václavíková 
a  Mgr.  Eva Švecová. Poděkování náleží 
také prof.  McLeod a  dále všem ředitelům 
mateřských škol, rodičům a  jejich dětem, 
kteří byli ochotni se do této pilotní studie 
zapojit.

Tato škála je přeložena do více než 60 ja-
zyků, vč. slovenského jazyka (Buntová, 
2013). Jednotlivé verze jsou dostupné on-
line. Jedná se o  tzv. „parent report scale“, 
kdy rodiče hodnotí srozumitelnost řeči 
svého dítěte při komunikaci s  různými 
komunikačními partnery (od  známých 
k  cizím osobám)7 na  pětibodové škále 
(vždy–obvykle–někdy–zřídka–nikdy).

Dle autorů je škálu možné použít pro 
děti monolingvní i  multilingvní, s  arti-
kulačními či fonologickými poruchami, 
vývojovou verbální dyspraxií, sluchovým 
postižením atp. (McLeod, Harrison, 

7  Příklady otázek pro rodiče k hodnocení: 1) Rozumíte 
vy vašemu dítěti?; 2) Rozumí vašemu dítěti jeho 
kamarádi?; 3) Rozumí vašemu dítěti cizí lidé? aj.

McCormack, 2012). Dle Buntové, Gúthové 
(2016) se hodnocení srozumitelnosti řeči 
jeví být účinným nástrojem screeningu 
dětí s  narušenou foneticko-fonologickou 
jazykovou rovinou v  raných stadiích. Pro 
klinickou praxi má škála dle našeho ná-
zoru největší potenciál v  oblasti vyhledá-
vání dětí s rizikem narušené komunikační 
schopnosti v rámci mateřských škol či am-
bulancí lékařů pro děti a dorost a k  jejich 
včasnému odeslání ke klinickému logope-
dovi k podrobnějšímu vyšetření.

V  rámci pilotní studie byla škála ově-
řována na  výzkumném souboru 26 dětí, 
a to bez narušené komunikační schopnosti 
(tzv. kontrolní skupina, n = 18) a s diagnó-
zou Specifická porucha artikulace řeči (dle 
MKN-10 kód F80.0; tzv. klinická skupina, 
n = 8). Podařilo se prokázat dobrou vali-
ditu (pro celý výzkumný soubor rs = 0,47) 
a  test-retestovou reliabilitu (spolehlivost) 
škály (r = 0,89 pro celkové skóre ICS šká-
ly; r = 0,92 pro výpočet procenta správně 
vyslovených konsonantů). Diskriminační 
schopnost se, pravděpodobně z  důvodu 
malého počtu dětí v  klinické skupině, 
nepodařilo prokázat (U  = 58, p-hodno-
ta = 0,45). Bližší informace k  použitým 
metodám viz Švecová, Václavíková, 2020 
[in print]. Definitivní česká verze škály 
bude zpracována metodou „forward-back-
ward translation“ a dále ověřena na větším 
výzkumném souboru dětí předškolního 
věku.

Shrnutí
V  současné logopedii jako vědě založené 
na  důkazech je nezbytné zabývat se tvor-
bou diagnostických nástrojů pro osoby 
s  narušenou komunikační schopností. 
Předkládaný příspěvek prezentuje čty-
ři diagnostické nástroje (zcela nové či 
adaptované ze zahraničí) určené pro děti  
a/nebo dospělé osoby. Kvalitní metodolo-
gické zpracování těchto materiálů je pri-
oritou. Věříme, že si najdou své uplatnění 
(nejen) v klinické praxi logopedů a pomo-
hou se stanovením přesných diagnostic-
kých závěrů.
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