
Univerzita Karlova v Praze

Pedagogická fakulta

Katedra speciální pedagogiky

Diagnostika poruch řeči u osob 

s Parkinsonovou nemocí

vedoucí diplomové práce: PaedDr. Blanka Housarová, Ph.D.

autorka DP: Ivona Šimonková

bydliště: Průběžná 1824, Praha 10, 100 00

obor studia: SPPG - oborové studium

typ studia: prezenční

měsíc a rok dokončení DP: duben 2006



Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně 

s použitím uvedené literatury.

V Praze 10. 4. 2006

Podpis:  _________________



Poděkování a souhlas k využití:

Především děkuji PaedDr. Blance Housarové Ph.D. za vedení mé diplomové práce, 

za její odbornou podporu a trpělivost. Dále bych chtěla poděkovat paní Květě Kánské za 

zprostředkování  kontaktů  na  členy  klubu  Parkinson  Poděbrady.  Současně  bych  chtěla 

vyjádřit  poděkování  všem lidem s Parkinsonovou nemocí,  kteří  se s ochotou a  zájmem 

zúčastnili mého výzkumu.  

Souhlasím s dalším využíváním této diplomové práce.

Podpis:  ________________



Anotace

Diplomová  práce  se  zaměřuje  na  diagnostický  proces  narušené  komunikační 

schopnosti  u  osob  s Parkinsonovou  nemocí.  V  teoretické  části  je  připraven  přehled 

dosavadních poznatků o problematice Parkinsonovy nemoci, řečových potížích spojených 

s PN a možnostech logopedické diagnostiky. 

V praktické části je posuzován řečový projev osob s PN. Dysartrické poruchy řeči 

jsou hodnoceny v závislosti na délce trvání PN. Pro zkoumání vzorku osob s PN je zvolen 

tzv. Test 3F, který se používá pro diagnostikování osob postižených dysartrií. Pro účely 

posouzení jsou osoby s Parkinsonovou nemocí rozčleněny do skupin dle délky trvání jejich 

nemoci.

Klíčová slova: Parkinsonova nemoc, dysartrie, diagnostika, test 3F.



Annotation

The thesis deals with the diagnosis of impaired communication ability of patients 

suffering from Parkinson's disease. The theoretical part surveys the up to now knowledge 

of Parkinson's disease, speech problems connected with Parkinson's disease and specific 

possibilities of logopaedic diagnosis. 

In  the  practical  part  the  speech  of  people  suffering  from  Parkinson's  disease  is 

assessed.  Dysarthric  speech  impairments  are  assessed  in  relation  to  the  length  of 

Parkinson's disease. Test 3F (used for diagnosing dysarthric patients) is used to examine a 

group of  people  suffering  from Parkinson's  disease.  The  people are  divided  into three 

groups according to the length of their disease.

Key words: Parkinson's disease, dysarthria, diagnosis, test 3F.
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Úvod

Pozornost  věnovaná  progresivním onemocněním je  z hlediska  řeči  a  komunikace 

spíše ojedinělá. S trendem stárnutí v populaci se zvyšuje potřeba řešit problémy spojené 

nejenom  s fyziologickým  stárnutím,  ale  především  obtíže  a  komplikace  provázející 

 progresivní onemocnění. 

Je vypočítáno, že v populaci nad 60 let má jeden člověk ze sta Parkinsonovu nemoc. 

Osoby  s PN vytvářejí  specifickou  skupinu,  u  níž  můžeme charakterizovat  zvyšující  se 

potřeby  v závislosti na zhoršování nemoci. Velmi často jsou u těchto osob obtíže v řeči a 

komunikaci považovány za méně významné. Mnohé studie však podporují názor, že limity 

v řeči  a komunikaci ovlivňují  kvalitu života. Všechny tyto informace mě vedly k volbě 

tématu  diplomové  práce.  Hodnocení  řečových  a  komunikačních  výkonů  osob  s PN 

s různou délkou trvání nemoci by mělo být malým příspěvkem k této problematice.



TEORETICKÁ ČÁST
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1 Parkinsonova nemoc

V roce 1817 londýnský praktický lékař James Parkinson ve své knize An Essay on 

the Shaking Palsy  poprvé uceleně popsal do té  doby zřejmě neznámé či  velmi vzácné 

onemocnění (Roth, 1999). Nemoc definoval třesem, tendencí předklánět trup dopředu a 

zkracováním kroku při neporušeném čití a normálním intelektu (Rektor, Rektorová, 1999). 

Záhy po  zveřejnění  práce  potvrdilo  výskyt  onemocnění  s těmito  projevy více  lékařů  a 

posléze se nemoci dostalo pojmenování po jejím objeviteli (Roth, 1999).

1.1 Stručný nástin vzniku Parkinsonovy nemoci

Parkinsonova nemoc je  chronické,  pomalu se  rozvíjející  onemocnění,  které  nelze 

vyléčit. Lze ji však léčit, tj. potlačit či omezit příznaky nemoci, a to dlouhodobě. 

Podkladem  Parkinsonovy  nemoci  je  snížení  tvorby  jednoho  transmiteru,  a  to  látky 

nazývané dopamin. Dopamin se v mozku tvoří především v tzv. středním mozku, v jádru 

zvaném substantia nigra (černé jádro). Odtud je výběžky těl nervových buněk tohoto jádra 

transportován do jiné oblasti bazálních ganglií, do tzv.  striata (žíhaného jádra), odkud je 

uvolňován do synapsí. Pokud je dopaminu na synapsích nedostatek, striatum nemůže dobře 

pracovat a dochází k poruše regulace hybnosti, k projevům Parkinsonovy nemoci. Nemoc 

se projeví u člověka, jež ztratil již polovinu svých buněk v substantia nigra a zbylé buňky 

již nejsou schopny vyrobit více než 20 až 30 % původního množství dopaminu (obr. č. 1). 

Všechny projevy onemocnění však nelze přičítat výlučně nedostatku dopaminu v bazálních 

gangliích.  Dochází  ke  změnám i  u  jiných transmiterů,  nejsou  to  však  obvykle  změny 

těžkého stupně  (Roth, 2005).

Obr.  č. 1 Časový vývoj poklesu tvorby dopaminu a jeho vztah k projevům nemoci. Kritická hranice: při 

poklesu celkového množství dopaminu na 20% se projeví Parkinsonova nemoc.
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Legenda k obr. č. 1:

A – změny způsobené normálním stárnutím nedosahují kritické hranice

B – doposud neznámý podnět (či podněty) způsobí urychlený zánik buněk vyrábějících dopamin

(převzato z Roth, 2005).

Podle Růžičky (Růžička, Roth a Kaňovský, 2000, str. 66) se v současné době průběh 

onemocnění vlivem léčby podstatně liší od klasických popisů. Prvé, tzv. presymtomatické 

období, odpovídá situaci, kdy je degenerativním procesem snížen počet dopaminergních 

neuronů  a  klesá  obsah  dopaminu  ve  striatu  až  po  kritickou  mez  20-30%  normálního 

množství.  V presymptomatickém  období  se  zrychluje  metabolický  obrat  dopaminu, 

několikanásobně se zvyšuje tvorba dopaminu v zachovaných nigrostriatálních neuronech a 

zvyšuje  se  jeho  zpětné  presynaptické  vychytávání.  Zároveň  se  zvyšuje  citlivost 

postsynaptických  striatálních  receptorů.  Deficit  dopaminu  tedy  zůstává  latentní. 

Fyziologickým kompenzačním mechanismům se ještě daří zachovat normální funkce při 

řízení hybnosti, takže se příznaky neprojeví. Zvýšený metabolický obrat dopaminu zřejmě 

ovšem vede ke zvýšené tvorbě toxických látek charakteru volných radikálů kyslíku a tímto 

oxidativním stresem se ještě rozšiřuje neuronální poškození. 

Graf  podle  Jankovice  (Jankovic  et  Tolosa,  1998),  který  ilustruje  pokles  dopaminu 

s progresí Parkinsonovy choroby, je znázorněn na obr. č. 2 . Je zde vidět již dříve Rothem 

(Roth,  2005)  uváděná  hranice  20-30% 

dopaminu,  kdy  dochází  k prvním 

projevům  Parkinsonovy  nemoci. 

Současně  je  na  grafu  znázorněn 

počáteční vzestup receptorů dopaminu i 

jejich následný pád. 

Obr.  č.  2  Klinické,  biochemické  a  patologické  změny  u  Parkinsonovy  nemoci  a  kompenzující 

mechanismy (převzato z Jankovic et Calne, 1987).
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1.2 Epidemiologie Parkinsonovy nemoci

„Sledování epidemiologických parametrů v současnosti naráží na řadu obtíží, které 

mohou  působit  mnoho  interpretačních  omylů.  Hlavním  problémem  je  přesnost  určení 

správné diagnózy. Je známo, že ve 14 až 42% všech případů extrapyramidového rigidního 

syndromu dojde  k falešné diagnóze, ať již pozitivní či negativní, tj. Parkinsonova nemoc 

je  diagnostikována  jako  jiné  onemocnění,  či  jiné  onemocnění  je  diagnostikováno jako 

Parkinsonova  nemoc.  Jiným  problémem,  který  může  vést  k ovlivnění  konkrétních 

výsledků, je časnost správné diagnózy: ne vždy a všude je odborná lékařská péče plně 

dostupná a ne všichni lidé s mírnými obtížemi ji vyhledají. Tím může dojít ke zkreslení 

dat“ (Roth in Růžička, Roth a Kaňovský, 2000, str. 54).

1.3 Výskyt Parkinsonovy nemoci

Růžička (in Růžička, Roth a Kaňovský, 2000, str. 55) uvádí výskyt Parkinsonovy 

choroby v populaci mezi 84-187 postiženými na 100 000 obyvatel.  Znamená to, že cca 

každý 1000. člověk trpí Parkinsonovou nemocí. U osob starších 60 let postihuje PN cca 

1% (tedy každého 100. člověka).  Výskyt  nových případů za 1 rok je  5-24 na 100 000 

obyvatel.  Předpokládá  se,  že  až  40%  nemocných  nevyhledá  lékařskou  péči,  protože 

parkinsonskou symptomatiku považují za normální projev stáří (Rektor, Rektorová, 1999, 

str. 17).

Podle Rotha případů Parkinsonovy nemoci v posledních 50 letech pomalu přibývá, tj. 

počet nemocných s Parkinsonovou nemocí se mírně zvyšuje. Zda se za tímto zjištěním 

skrývá  pouze  zlepšení  diagnostiky  a  prodloužení  průměrného  věku  v populaci,  není 

doposud  jasné  (Roth,  2005).  Průměrný  věk  počátku  Parkinsonovy  nemoci  je  obvykle 

udáván mezi 58-62 roky.  Je  patrná stoupající  četnost  výskytu Parkinsonovy nemoci se 

zvyšujícím se věkem až do 75 let věku, dále již tento trend není patrný.

Přibližně  10% pacientů  onemocní  před  40.  rokem věku  (tzv.  young  onset  typ  – 

Parkinsonova nemoc s počátkem v mladém věku) (Roth in  Růžička,  Roth a Kaňovský, 

2000,  str.  56).  Asi  10%  pacientů  onemocní  po  75.  roku  věku  (tzv.  late  onset  typ  – 

Parkinsonova nemoc s počátkem v pozdním věku) (tamtéž). „Rozdíl výskytu Parkinsonovy 

nemoci mezi ženami a muži je velmi malý, některé studie však prokazují lehkou převahu 

postižení u mužů (1,2:1)“ (Roth in Růžička, Roth a Kaňovský, 2000, str. 56).

11



Dospělá populace tvoří v logopedických praxích významnou menšinu, a to pouze 6% 

dospělých  z celkového počtu  klientů  s NKS (www.uzis.cz).  Z uvedené  statistiky   nelze 

doložit, že osobám s degenerativním onemocněním je poskytována potřebná logopedická 

péče.  Můžeme  odvozovat,  že  absolutní  většina  osob  s PN  neprochází  logopedickou 

rehabilitací.  To má dopad i  na erudovanost  samotných logopedů v kvalitě poskytované 

péče.

1.4 Symptomy Parkinsonovy nemoci

„Onemocnění se obvykle manifestuje v páté až šesté dekádě, nezřídka však i dříve. 

Asi 10% z celkového počtu pacientů začíná mít první příznaky již před čtyřicátým rokem 

věku“  (Quinn a kol., 1987) in (Preiss, 1998, str. 173).

První klinické obtíže pacientů jsou podle Rotha obvykle nespecifické: bolesti ramen 

a  zad,  pocity  tíže  končetin,  ztráta  výkonnosti  a  únavový  syndrom,  poruchy  spánku, 

obstipace,  tichost  a  monotónnost  řečového  projevu,  nespecifická  porucha  písma  či 

mikrografie, deprese a nižší potence. Teprve o měsíce až roky později se objevují hlavní 

příznaky nemoci, tj. především tremor, rigidita, bradykineze, akineze, hypokineze, porucha 

stoje a chůze (Roth in Růžička, Roth a Kaňovský, 2000).

Rektor, Rektorová (1999, str. 27) uvádí jako základní příznaky PN: 

• hypokineze, tj. snížená pohyblivost, chudost pohybu,

• rigidita, tedy ztuhlost

• tremor, což znamená třes

Mezi časté, i když méně než předchozí, řadí další tři skupiny příznaků:

• poruchy  funkce  vegetativního  systému,  tj.  zejména  regulace  krevního  tlaku, 

vyprazdňování střev anebo funkce kožních žláz

• poruchy psychické

• poruchy senzitivity

Obdobné členění jako u Rektora; Rektorové, lze nalézt  i u Rotha (2005), který navíc 

mezi  základní  příznaky  nemoci  řadí  poruchy  stoje  a  chůze.  Kromě  těchto  základních 

příznaků rozlišuje poruchy vegetativního nervstva a psychické problémy.

Podrobněji k této problematice  (Růžička; Roth a Kaňovský, 2000).
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1.4.1 Tremor

„Je  to  pravidelný,  rytmický,  oscilující  pohyb  vytvářený  postupnou  repetitivní 

kontrakcí agonistů a antagonistů“  (Rektor, Rektorová, 1999,  str. 32).

Typický parkinsonský třes je  klidový,  převážně akrální  tremor frekvence 4-6 Hz, 

který ustupuje při volním pohybu, mizí ve spánku (Růžička, Roth, 1998, str.8).  Třes se 

zpočátku objeví především na distální části končetin. Typicky jsou postiženy prsty na ruce 

či ploska nohy (Roth in Růžička, Roth a Kaňovský, 2000, str. 73).  Třes u Parkinsonovy 

nemoci se může projevit i na trupu, typické však je, že se nikdy, ani v pokročilých stadiích 

nemoci, neprojeví třesem hlavy. Třes dolní čelisti či rtů je také spíše výjimkou, občas jej 

však lze pozorovat (tamtéž). Třes se zvýrazňuje stresem, únavou, pohybem druhostranné 

končetiny (Fromentův manévr), třes rukou se někdy akcentuje při chůzi (Růžička, Roth, 

1998, str. 8).  U mnoha pacientů s Parkinsonovou nemocí se nemusí třes manifestovat, a 

přesto se jedná o tuto diagnózu. Až u 50% všech pacientů s Parkinsonovou nemocí není 

tremor přítomen v iniciálních stadiích nemoci  a  asi  u  15% pacientů se  neobjeví  nikdy 

v průběhu onemocnění (Roth in Růžička, Roth a Kaňovský, 2000, str. 75).  

1.4.2 Rigidita

„Rigidita  se  projevuje  zvýšením klidového napětí  a  ztuhlosti  svalů,  které  kladou 

odpor při pasivním pohybu příslušného segmentu. Hmatatelné zárazy v průběhu pasivního 

pohybu působené náskoky svalů, které opakovaně fixují tělesný segment, jsou známy jako 

tzv.  fenomén ozubeného kola.  Při  sakadovaném vedení  pasivního pohybu jsou hmatné 

zvýšené náskoky šlach svalových antagonistů (elementární reflexy posturální). Rigidita se 

zvýrazňuje pohybem druhostranné končetiny (Fromentův manévr)“  (Růžička, Roth, 1998, 

str. 8).  

„Rigidita, tedy ztuhlost, je nejvíce vyjádřena na svalech ohýbajících končetiny a trup. 

Proto je držení těla charakterizováno převahou těchto svalů: pacienti mají hlavu (může být 

časný příznak), ale i trup v předklonu, horní (a méně i dolní) končetiny víceméně ohnuté“ 

(Rektor, Rektorová, 1999, str. 31).

„V pozdních  stadiích  se  rigidita  projeví  i  na  mezižeberním  svalstvu,  což  spolu 

s bradykinezí a hypokinezí způsobí omezení respiračních pohybů“ (Roth in Růžička, Roth 

a Kaňovský, 2000, str. 75).  Subjektivně pociťuje pacient bolestivé napětí až křeč, má pocit 
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přeleželé, strnulé šíje, ztuhlého ramene, obtížně dovádí každý pohyb do krajních poloh. 

Může napadat na jednu končetinu, kulhat pro ztuhlost a bolest.

1.4.3 Bradykinéza

„Bradykinéza  pacienta  funkčně  omezuje  ze  všech  příznaků  nejvýrazněji,  působí 

zpomalení  chůze a  všech běžných denních činností.  Základními rysy bradykinézy jsou 

zpomalený průběh pohybů, jejich celková chudost a zvláště jejich ztížený start (akinéza), 

zmenšení  rozsahu  a  amplitudy  pohybů  (hypokinéza).  Bradykinetické  projevy  na 

končetinách bývají alespoň zpočátku vyjádřeny jednostranně nebo asymetricky“ (Růžička, 

Roth, 1998, str. 7).  „Celá spontánnost pohybů je zpomalená, nevýrazná. Je to patrné i na 

chudé mimice obličeje, řídkém mrkání, tiché, monotónní řeči, zmenšování písma“ (Roth, 

2005, str. 26) (srovnej kap. 3). 

Za  formu bradykinézy  nebo  za  samostatný  příznak  jsou  pokládány  náhlé  zárazy 

v pohybech – kinetický „freezing“. Ten definuje Rektor, Rektorová (1999, str. 29)  jako 

„…náhlá blokáda pohybu, nejčastěji  chůze“.  Pacient si  stěžuje,  že  má „nohy přilepené 

k zemi.“ Mohou to být i jiné pohyby, např. psaní, řeč – pacient přestane mluvit nebo koktá. 

Není  zcela  jasné,  zda  „freezing“  souvisí  pouze  s poruchou  dopaminergní,  anebo  zda 

nehraje úlohu i noradrenergní transmise (Rektor, Rektorová, 1999, str. 29).

1.4.4 Posturální poruchy

„Jsou méně výrazné u pacientů s dominantních třesem a časté u nemocných s brzkým 

postižením hybnosti dolních končetin“  (Rektor, Rektorová, 1999, str. 28).

Pro  Parkinsonovu  nemoc  je  charakteristické  flexní  držení  trupu  a  šíje, 

v pokročilejších stadiích i  horních a dolních končetin,  vyplývající  z převažující  rigidity 

flexorových svalových skupin (Roth in Růžička, Roth a Kaňovský, 2000, str. 80). Poruchy 

rovnováhy  ve  stoji  a  pulse1 (propulse  nebo  retropulse)  při  chůzi  vedoucí  až  k pádům 

významně omezují funkční schopnosti pacienta zvláště v pozdních stadiích onemocnění. 

Akinetický  freezing  se  projevuje  náhlými  pohybovými  blokádami,  zejména  při  chůzi, 

zárazy v úzkých prostorech, např. ve dveřích, při změnách směru chůze, před cílem. Na 

startu chůze se objevuje „hesitace“ (pacient podupává na místě, ale není schopen vykročit), 

1 Pulse: náhlá tendence k pádu bez poruchy vědomí, bez prekolapsových příznaků, bez pocitu vertiga. Je 
subjektivně indukována pocitem výkyvu těžiště,  nejčastěji dopředu či nazad (propulse, retropulse).
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v průběhu  chůze  pak  může  docházet  k   „festinaci“  –  zrychlování  a  zkracování  kroků 

(Růžička, Roth, 1998).

„Na  poruchách  chůze  se  podílí  i  další  mechanismy,  jako  je  porucha  provádění 

automatických pohybů, porušená schopnost rychle měnit pohyby a zejména rigidita. Pády 

mohou  být  zapříčiněny   ortostatickou  hypotenzí,  posturální  poruchou,  neschopností 

korekce chyby při lokomoci a pulzemi“ (Rektor, Rektorová, 1999, str. 30).
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2 Dysartrie

 „Dysartrií  nazýváme  poruchy  motorické  realizace  řeči  na  základě  organického 

poškození nervové soustavy. Dysartrie zahrnuje řadu typů či syndromů řečových poruch, 

které  jsou způsobeny obtížemi ve svalové kontrole  řečových mechanismů a řazeny do 

oblasti motorických řečových poruch“ (Neubauer in Lechta, 2005, str. 283).

Dysartrie  se  projevuje  poruchami  „…respirace,  fonace,  artikulace,  rezonance  a 

prozodie“ (Darley, 1975 in Pert, 1995). Používání termínu dysartrie přesáhlo vymezenou 

definici  vztahující  se  pouze  k artikulaci.  Zdůrazňuje  úzkou  spojitost  podstat  řečových 

procesů a složitých propojení částí těla účastnících se řečových mechanismů (tamtéž).

Sovák (1978a,  str.  381) definuje  dysartrii  jako poruchu hláskování  a vyslovování 

vůbec, na rozdíl od dyslalie, při níž jde o vady ve výslovnosti jedné či více hlásek. Podle 

Sováka (1981) se v tomto případě předponou (dys-) neoznačuje vývojový aspekt poruchy, 

tj. jde-li o vývojovou, nebo získanou poruchu, ale vyjadřuje se její míra: v případě lehké až 

těžké  poruchy  celkové  artikulace  se  užívá  termín  dysartrie,  při  úplné  neschopnosti 

artikulovat se používá termín anartrie (Cséfalvay in Lechta, 2003). 

Hlavní struktury podílející se na motorické složce řeči jsou (Netsell, 1986 in Pert, 1995): 

1. Břišní svaly 
2. Bránice
3. Hrudní koš 
4. Hrtan
5. Jazyk/hltan
6. Kořen jazyka
7. Hrot jazyka
8. Velofarynx
9. Čelist
10. Rty
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Tyto struktury vytvářejí řadu záklopek a s nimi spojených systémů tlaků vzduchu. 

Hlavními tlaky (jež mohou být zjišťovány instrumentálně nebo z klinického pozorování či 

mluvního vzorce), které je třeba zmínit, jsou:

Ps  (subglottal) podhlasivkový tlak vzduchu

Po  (intraoral) intraorální tlak vzduchu

Vg  (glottal) hlasivkový proud vzduchu

Vo  (oral) ústní proud vzduchu

Vn  (nasal) nosní proud vzduchu  (Netsell, 1981, 1985 in Pert, 1995)

2.1 Získaná dysartrie

„Získaná  dysartrie  vznikající  v průběhu  dětství,  dospělosti  či  stárnutí  organismu 

zahrnuje situace, kdy je probíhající proces zrání CNS a rozvoje řečových schopností dítěte 

vyššího  než  raného věku do 1-2  let  narušen  náhle  vzniklým traumatem na  bázi  úrazu 

mozku, infekce či onkologického onemocnění nervové soustavy. Výše uvedené příčiny – 

náhlé trauma, onemocnění či nádor, postihující nervový systém, zapříčiňují frekventovaně 

vznik  dysartrie  i  u  populace  dospělých  osob,  přičemž především u  stárnoucích  lidí  ve 

vyšším věku mohou vyvolat specifické obtíže u již oslabeného organismu“ (Neubauer in 

Lechta, 2005, str. 285). 

Jako nejčastější příčiny vzniku dysartrie v populaci dospělých osob uvádí Neubauer 

(in Škodová,  Jedlička,  2003, str.  308)  cévní  mozkové příhody, úrazy hlavy a  stavy po 

operacích v oblasti  mozkového kmene,  motorických a  premotorických oblastí  mozkové 

kůry  (při  tumorech,  abscesech,  náhlých  krváceních  či  hematomech).  Na  dalším  místě 

v četnosti vzniku dysartrie jsou degenerativní onemocnění CNS, především Parkinsonova 

nemoc a roztroušená skleróza.  Zde vzniklé dysartrie se projevují  většinou jako pomalu 

nastupující a zhoršující se příznak doprovázející průběh nemoci. 

„Příznaky dysartrie ve velké míře závisejí na lokalizaci a rozsahu léze, na charakteru 

základního  neurologického  onemocnění.  Poněvadž  jsou  méně  závislé  na  etiologii,  při 

onemocněních CNS různé etiologie se mohou vyskytovat podobné symptomy. V každém 

případě  je  však  v rozličné  míře  narušena  respirace,  fonace,  rezonance,  artikulace  a 

prozódie řeči“  (Cséfalvay in Lechta, 2003, str. 238).
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Řečový projev osoby se získanou dysartrií je proto nápadný a v různé míře méně 

srozumitelný. Nejzávažnější formou poruchy je anartrie, kdy je postižená osoba neschopna 

pohybovat mluvidly, případně ani vydávat hlas (Neubauer, 2000).

Dysartrie není  spojena  s postižením  duševní  činnosti  dané  osoby,  dysartrik  není 

pouze schopen bez obtíží,  srozumitelně, bez nápadností vyjádřit  svoje myšlenky a jeho 

schopnost  v oblasti  čtení,  psaní  a  slovní  paměti  jsou  dobře  zachovány (tamtéž).  Podle 

Neubauera je rozhodujícím faktorem pro vnímání závažnosti řečové poruchy přítomnost 

obtíží  v kontaktu  s okolím  u  osoby,  která  má  sníženou  srozumitelnost  mluvy  či 

nesrozumitelný řečový projev (Neubauer in Lechta, 2005, str. 283).

2.1.1 Výskyt získané dysartrie

Enderby a Emerson (in Neubauer, 2000) uvádějí v britské populaci počet až 280 osob 

na 100 000 obyvatel, trpících získanou dysartrií na bázi cévních mozkových příhod a lézí 

mozku, úrazů hlavy a degenerativních neurologických onemocnění. Vzhledem k blízkému 

sociokulturnímu prostředí lze podle Neubauera i v našich podmínkách uvažovat o obdobné 

prevalenci získané dysartrie v dospělé populaci (tamtéž).

Neubauer (in Lechta, 2005, str. 286) dále upozorňuje, že se jedná o častěji vzniklou 

poruchu řečové komunikace, než je afázie (150 na 100 000) či získaná dysfonie (max. 89 

na 100 000 obyvatel).

2.1.2 Typy  získané dysartrie

V literatuře nacházíme rozmanitý popis základních forem dysartrie. Jednotlivé typy 

dysartrie  je  možno  klasifikovat  z     hlediska  lokalizace  léze  ,  z     hlediska  neurologických   

syndromů a na základě kombinace těchto aspektů dělení (Cséfalvay in Lechta, 2003).

V naší klinické praxi se vžila klasifikace  dle lokalizace léze, kterou uvádějí  Kiml 

(1978) a Sovák (1978, 1981) (tamtéž). Sovákovo rozdělení uvádím v tabulce č. 1 a pro 

srovnání předkládám klasifikaci o 40 let mladší dle Petrovského (1996) (in Preiss, 1998).
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Tab.  č.1 Klasifikace dysartrií

Sovák (1978) Petrovský (Preiss, 1998)
Dysartrie korová (kortikální) Dysartrie flacidní či periferní (chabá)
Dysartrie pyramidová Dysartrie spastická či centrální
Dysartrie extrapyramidová

- forma hypertonická

- forma dyskinetická

Dysartrie ataktická či cerebellární (mozečková)

Dysartrie mozečková 

(cerebelární)
Dysartrie extrapyramidová - hypokinetická

Smíšené typy Dysartrie extrapyramidová - hyperkinetická
Dysartrie smíšená

Vinarská a Pulatov (1973) (in Lechta, 2003, str. 238) předpokládají existenci dvou 

odlišných forem kortikální dysartrie –  kinestetické a  kinesteticko praktické dysartrie na 

základě  existence  motorických  zón  s různým  funkčním  významem  v mozkové  kůře 

dominantní hemisféry.

Naproti  tomu Petrovský upozorňuje,  že  se  zpřesňováním diagnostiky  dysartrií  se 

začíná považovat tzv. kortikální dysartrie spíše za projevy reziduální expresivní afázie či 

apraxie, a v systému rozdělení nebývá užívána  (Petrovský in Preiss, 1998,  str. 283). Podle 

Petrovského  se  někdy  zařazuje  také  skupina  tzv.  neorganických  dysartrií vznikajících 

přechodně  po  intoxikacích  jedy,  alkoholem,  léky,  drogami.  Obdobné  poruchy  vznikají 

přechodně také u schizofrenií, depresí či konverzních hysterií (tamtéž).

Podobné členění  dysartrie  uvádějí  Hedánek,  Roubíčková (1997)  s podrobným popisem 

smíšené dysartrie:

Spasticko-flakcidní dysartrie – možné při dg. amyotropní laterální skleróza

Atakticko-spastická dysartrie – možné  při dg. skleróza multiplex

Atakticko-spastická (+ flakcidní) dysartrie – možné při dg. olivopontocerebellární atrofie

Spasticko-atakticko-hypokinetická dysartrie – možné při dg. Wilsonova choroba

Hypokineticko-spastická (+ ataktická) dysartrie – možné při dg. progresivní supranukleární 

paralýza
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3 Hypokinetická dysartrie

„Vzniká v rámci hypokineticko-hypertonického syndromu doprovázejícího poruchy 

činnosti bazálních ganglií, především u parkinsonismu“ (Neubauer in Škodová, Jedlička, 

2003, str. 312). Nejčastější příčinou je Parkinsonova nemoc, někdy CMP a parkinsonismus 

vyvolaný působením léků (tamtéž).

3.1 Charakteristické znaky hypokinetické dysartrie

3.1.1 Dýchání a fonace

„Při  hypertonické  dysartrii  se  v různé  míře  vyskytují  poruchy  respirace  (časté 

inspirace během mluvení),  které se  mohou projevit  i  při  dýchání  v klidu.  Síla  hlasu je 

změněná, někteří autoři popisují i tzv. klidový tremor hlasivek. Fonační čas je v porovnání 

s normou  kratší.  V důsledku  patologické  inervace  měkkého  patra  vzniká  otevřená 

huhňavost“ (Czéfalvay in Lechta, 2003, str. 239). 

„V časných stádiích Parkinsonovy nemoci se může objevit hypofonie. Zpočátku si jí 

obvykle není pacient vědom, ale přátelé či rodina jej upozorní na to, že se mu ztišil hlas, 

který zároveň ztratil svou melodičnost a expresivitu, stal se monotónním. Tato dysprosodie 

(neschopnost  dostatečně  melodicky  modulovat  řečový  projev)  společně  s hypofonií 

(nedostatečná  hlasitost  řečového  projevu)  může  vést  k výrazným  problémům 

s komunikací“ (Roth in Růžička, Roth, 2000, str. 82).

Hypofonie  pravděpodobně  vyplývá  z bradykineze  a  rigidity  dýchacích  svalů  a 

především se zhoršuje v době, kdy je pacient unavený nebo úzkostný (Nutt, 1992) (srovnej 

tab. č. 1).

Fox  a  Roaming  (1999)  (in  Blue,  2001)  zjistili,  že  řeč  pacientů  s Parkinsonovou 

nemocí je zhruba o 2-4dB SPL2 nižší než je průměrná hodnota u zdravých jedinců. Jiná 

studie  (Ho  a  kol,  1999)  ukazuje,  že  ačkoli  tito  pacienti  nejsou  schopni  automaticky 

korigovat hlasitost řeči při výskytu rušivého šumu v pozadí, mohou mluvit hlasitěji, pokud 

jsou k tomu přímo vyzváni. Nejčastější řečové vady, jež byly u osob s PN diagnostikovány 

2 Hladina akustického tlaku
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zahrnovaly neznělost, chrapot, dysfonii, hlasový třes a vyskytovaly se zhruba u 89% osob 

s PN (Longemann, 1978 in Blue, 2001). 

Další studie zjistila u osob s PN, že mají menší objem hrudního koše a zároveň větší 

objem dutiny břišní oproti kontrolní skupině (Hertrich a Ackermann in Blue, 2001). Tito 

pacienti rovněž vytvářeli méně slov s využitím dechu než kontrolní skupina. Nejenže je 

poměr dechu na slovo vyšší, rovněž se zde vyskytuje fenomén prodloužené doby „tichého 

váhání“ (Illes in Blue, 2001)). 

Osoby s PN také používají méně citoslovcí a modalizací než osoby bez Parkinsonovy 

nemoci. Dlouhodobé tiché váhání a rozšířené otevřené fráze byly rovněž pozorovány u 

osob s PN (tamtéž).

3.1.2 Artikulace

„Podle Rotha se porucha řeči vyskytuje u většiny pacientů. Je to především ztišení 

hlasu, nedostatečná melodičnost a sklon k šeptání“ (Roth, 1999, str. 30).

„V lehčích případech onemocnění  je často patrné omezení  řečových funkcí,  které 

může  zčásti  spočívat  v poruše  převážně  neuromechanických  dějů  artikulace  a  zčásti 

v poruše vyšších komunikačních mechanismů blízké afáziím.  Mezi  nejčastější  příznaky 

patří dysprosodie, tj. snížení schopnosti modulovat hlasitost a melodii řeči“ (Růžička in 

Růžička, Roth a Kaňovský, 2000, str. 110).  „Velmi často si lze povšimnout hypokinetické 

dysartrie (setřelá, tichá a mumlavá artikulace, která v terminálních stádiích může přejít až 

v afonii  či  anartrii.  Bývá  také  přítomno zhoršené  pojmenovávání  a  zhoršení  plynulosti 

řečového projevu, což souvisí s poruchou exekutivních funkcí“ (Roth, Růžička in Preiss, 

1998, str. 176).

Na  počátku  řeči  chvíli  trvá,  než  pacient  začne  mluvit,  poté  se  snaží  vyjádřit  se 

překotně.  Řeč  může  být  ovlivněna  i  parkinsonským  třesem  brady  (Petrovský,  1996). 

Ristovská (in Roth, 2005, str. 111) uvádí třes v obličejových partiích jako vzácný příznak 

objevující  se  na  rtech,  jazyku  a  dolní  čelisti.  „Ke  konci  vět  se  často  rychlost  řeči 

zpomaluje, na počátku věty mohou být hesitace, tak jako při prvním kroku. Mohou být 

spojeny i s koktáním (balbuties). Občas lze pozorovat nekontrolovatelnou akceleraci tempa 

řeči, přecházející někdy až do nesrozumitelného mumlání (tachyfémie), či naopak náhlé 
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zárazy  řeči  s neovladatelnou,  nutkavou  tendencí  k opakování  posledních  slabik  či  slov 

(palilalie)“ (Roth in Růžička, Roth a Kaňovský, 2000, str. 82). Dle Cséfalvaye (in Lechta, 

2003, str. 239) je třeba palilalii odlišit od tzv. perseverací, které se vyskytují u některých 

typů afázie. U PN se velmi zřídkakdy vyskytuje porucha fatických funkcí, která je typická 

např. pro demenci Alzheimerova typu (Roth, Růžička in Preiss, 1998).Srozumitelnost a 

tempo řeči může výrazně kolísat v návaznosti na dopaminergní léčbu. Některé  aspekty 

poruchy řeči u Parkinsonovy nemoci, např. zhoršené pojmenovávání a zhoršení plynulosti 

řečového projevu, vyplývají z exekutivní dysfunkce (Roth in Růžička, Roth a Kaňovský, 

2000, str. 82). 

Při opakování slabik za sebou, cca 3x za vteřinu, osoby s PN nezaujímají pozici rtů 

tak  výrazně  jako  lidé  bez  Parkinsonovy  nemoci  (Ackermann  a  kol,  1993,  in   Blue). 

Caligiuri (1989) uvádí, že osoby s PN realizují artikulační úkoly při 6Hz zatímco kontrolní 

skupina zdravých subjektů realizuje stejné úkoly při 8 Hz. Je zřejmé, že zhruba do 5Hz 

osoby s PN plní řečové úkoly normálně avšak při rychlejším tempu je postavení jejich rtů 

pomalejší než je norma.

Příčinou  těchto  příznaků  je  svalová  ztuhlost  a  zpomalená  hybnost  dýchacího  a 

artikulačního svalstva (tedy projevy parkinsonské rigidity a bradykineze), ale zřejmě též 

porucha řečového plánu (tedy řídících mechanismů řeči).  Naproti tomu (a na rozdíl od 

řečové  poruchy  u  Alzheimerovy  nemoci),  afázie  nepatří  mezi  typická  postižení  u 

Parkinsonovy  nemoci.  Nemocní  mohou  však  ve  srovnání  se  zdravými  vrstevníky 

vykazovat zhoršenou schopnost pojmenování a plynulosti slovní produkce, která ovšem 

souvisí s postižením exekutivních funkcí (Růžička in Růžička, Roth a Kaňovský, 2000, str. 

110). 

Hedánek, Roubíčková, (1997, str. 68-69) rozlišují řečové symptomy dle jejich frekvence 

na: 

Nejčastější a typické pro hypokinetickou dysartrii:

Monotónnost – intonace bývá nevýrazná, hlasově posazená dosti nízko (snížená hybnost 

hlasivek)

Omezený důraz – souvisí s celkově sníženou a omezenou hlasitostí

Monodynamika – velmi omezená variabilita hlasitosti, hlasitost snížená
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Méně časté, ale typické:

Nepatřičné odmlky – tj. nápadné pauzy na nelogických místech. Souvisí s obtížnou iniciací 

pohybů.

Krátké  štěky –  charakteristický  příznak  pro  parkinsoniky:  rychle  pronesená  splynulina 

několika slov, oddělená nápadnými pauzami – následkem zkrácené výdrže exspirace.

Kolísavé tempo – charakteristické je rychlé tempo nebo zejm. zrychlující se buďto v rámci 

promluvového úseku, anebo celkově během promluvy. Artikulace je přitom nepřesná.

Dyšný, šelestivý hlas – zde sníženou hybností laryngálního svalstva

Další možné, avšak nikoli typické příznaky:

Nepřesné  konsonanty –  zde  je  způsobeno  všeobecně  omezeným  rozsahem  hybnosti. 

Opakování hlásek,  zejm. na začátku a po pauze,  často rychle a nezřetelně, takže může 

připomínat  spíš  protahování  s tremorem.  Někdy  souvisí  s palilálií.  Chyby  se  poměrně 

konzistentně  týkají  způsobu  artikulace,  nejčastěji  frikatizace  okluzív  a  afrikát  a 

spirantizace frikativ (okluzívy se zkracují o asi 20ms, frikativy asi o 30ms; zkracování se 

týká i skupin)

Drsný hlas – mírně afonický (typické), patrně sníženou hybností laryngálních svalů. 

Tab. č. 2 Abnormality hlasu a řeči (Darley et al., 1975,  in Nutt,  1992,  str. 13)

Hlas Hypofonie
Monotónnost
Změna v kvalitě – dýchavičný, drsný, ve vyšší poloze

Řeč Zaváhání před začátkem, pauzy na nesprávných místech
Setřelá artikulace hlásek
Překotné zrychlení (festinace: nedobrovolné zkrácení rytmu a 

zrychlení)
Palilalie

3.1.3 Hypomimie

„Hypomimie je jeden z velmi charakteristických rysů Parkinsonovy nemoci a dosti 

často může být v mírné formě patrná i na pacientech časného stadia. Tento příznak vyplývá 

především z akineze a hypokineze mimických svalů. Mimika, tj. změna výrazu obličeje, 

odrážející emocionální stav, se pozvolna oplošťuje, lze pozorovat, jak pacient začíná mít 

snížený rozsah pohybu mimického svalstva např. při smíchu, pláči. Tím se aktuální výraz 

obličeje stává méně zřetelným a navíc změny v mimickém svalstvu nastupují s výrazným 

opožděním oproti psychickému prožitku. Dále je často snížena frekvence mrkání a bývá 

23



přítomna refrakce  horního  víčka  (Cowperův příznak).  V pokročilejších  stadiích nemoci 

dojde až k progresi hypomimie do tzv. maskovitého obličeje, na kterém není znát žádný 

emocionální projev“ (Roth in Růžička, Roth, 2000, str. 81 – 82) .

Ristovská  (in  Roth,  Sekyrová,  2005,  str.  111)  dodává,  že  v pokročilejším  stadiu 

onemocnění  může mít  pacient  pocit,  že má na obličeji  voskovou masku.  Mizí  projevy 

emocí, např. údiv, úsměv, mračení. Pacient nemůže na pokyn vytáhnout obočí, cenit zuby, 

zamračit se. Vše provádí pomalu a v malém rozsahu. V nejtěžších případech tyto pohyby 

vůbec nezvládne. Výsledkem je nepřítomný, stále stejný výraz obličeje, působící dojmem 

smutku a nedostatečného reagování na okolní svět (Ristovská in Roth, Sekyrová, 1999).

Hartl  (1991)  uvádí,  že  okohybné  svalstvo  bývá  většinou  nepostiženo,  je  patrný 

nápadný  rozdíl  mezi  živostí  pohybů  očních  bulbů  a  maskovitým obličejem.  Nemocný 

sleduje pohybující se předmět jen očima nebo se otáčí celým tělem.
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4 Diagnostika

„Diagnostika (diagnostics) činnost směřující k zjištění diagnózy, projevů a příznaků 

choroby s cílem odhalit její příčiny, způsob léčby a prognózu vyléčení“ (Hartl, Hartlová, 

2000, str. 111).

Diagnostika –  1.  proces  rozpoznávání  nemoci,  odchylky,  poruchy;  zjišťování 

anamnestických  dat,  vyšetření  přítomného  stavu  a  další  odborná  vyšetření  mají  za  cíl 

odhalit  příčiny nemoci,  stanovit  diagnózu a  efektivní  způsob terapie,  případně stanovit 

prognózu vyléčení;

2.  soubor různých metod pomáhajících zjišťovat nemoc, poruchu, vadu

3. též označení oboru, který se zabývá teorií a metodologií rozpoznávání charakteristik 

diagnostikovaného (Dvořák, 1998, str. 38).

Diagnostická činnost je souhrn operací, postupů a technik, jejichž cílem je stanovit 

diagnózu, a to podle konkrétního cíle, kterým může být:

1. určení stupně vývoje

2. zjištění příčin odchylného vývoje od věkové normy

3. zjištění individuálních zvláštností osobnosti,

4. zjištění podstaty, podmínek a příčin individuálních rozdílů,

5. prognóza nebo predikce.

Naproti tomu při diagnostické činnosti v medicíně jde zpravidla o získání znalostí o 

povaze a původu potíží klienta. Diagnóza je de facto klasifikací, zařazením jevu do určité 

třídy (Svoboda, 1999). Diagnostickou činnost lze pojímat jako proces, který jde od metody 

(tj.  souboru  podnětů)  k reakcím  (tj.  ke  vzorku  chování)  a  od  reakcí  k vlastnostem 

osobnosti, nebo k celku chování. Přitom první část tohoto procesu (metoda – reakce) je 

tvořena pozorováním a měřením, druhá část (reakce – vlastnosti osobnosti či celek jejího 

chování) vyplývá z interpretace a hodnocení.

Tento proces je možno dělit do pěti etap:

1. Formulace otázek, problému a stanovení hypotéz

2. Výběr vhodné  a adekvátní metody na základě několika skutečností:

a. co se chceme o testované osobě dovědět,

b. k jakému účelu vyšetření provádíme
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c. jaké metody máme k dispozici,

d. jakou taktiku volíme při vyšetření – individuální, nebo skupinové vyšetření, 

následnost použitých metod atd. 

3. Vlastní  vyšetření  (získávání  údajů  pomocí  psychodiagnostické  anamnézy, 

rozhovoru, pozorování, použití testových, případně přístrojových metod).

4. Vyhodnocení  získaných  dat  (nejen  kvantitativní  vyhodnocení,  ale  i  kvalitativní 

rozbor);

5. Formulace závěrů, nálezu a případných navrhovaných opatření (tamtéž).

4.1 Diagnostický proces v seniorském období

„V tomto  věkovém  úseku  je  třeba  počítat  se  sníženou  schopností  adaptace 

postiženého  člověka,  s pocity  osamělosti,  častými  depresivními  stavy,  s menší 

samostatností a větší závislostí na péči okolí. U řady lidí tohoto věku dochází k projevům 

demence  a  případně  i  psychických  chorob.  To  všechno  pochopitelně  komplikuje 

diagnostiku i  následnou péči o starého člověka. Důležitým úkolem všech zúčastněných 

odborníků je respektovat stáří a lidskou důstojnost, snažit se o empatii a vcítění do stavu 

postiženého člověka,  který má právo na  úctu  ke své  osobě“  (Přinosilová  in  Pipeková, 

1998).

Podle  Kalvacha  (1992,  str.  56)  má  korektní  vyšetření  geriatrického  nemocného 

některé specifické rysy rozšiřující a modifikující všeobecné vyšetření pacientů mladšího 

věku. Klade  větší  důraz  na funkční  hodnocení  a  sociální  souvislost,  je  komplexnější  a 

především časově náročnější. Je třeba počítat se zpomaleným psychomotorickým tempem, 

zhoršenou  hybností,  smyslovými  poruchami  (zvláště  nedoslýchavostí),  zhoršenou 

výbavností,  zabíravostí  při  rozhovoru.  Projevy netrpělivosti  ze  strany  lékaře  jsou  však 

nevhodné, nemocného je nutno uchránit před časovým stresem, který by ještě dále zhoršil 

jeho mentální výkon. Vyšetřování a zvláště získání anamnesy jsou neoddělitelně spojeny 

s vytvářením vztahu mezi lékařem a pacientem, u geriatricky nemocných pak i s možností 

uklidnění, motivování a především aktivizace. Vysoce žádoucím je posilování sebedůvěry 

a  striktní  ochrana  důstojnosti.  Během  rozhovoru  má  nemocný  zaujímat  bezpečnou  a 

nezatěžující polohu (židle s opěradlem a opěrkami po ruce; na lůžku poloha v polosedě). 
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Zvláště u křehkých ohrožených nemocných, jakými jsou senioři, má anamnestický 

rozhovor  efekt  buď  psychoterapeutický,  nebo  psychotraumatický.  Buď  se  nám  podaří 

pacienta uklidnit, získat jeho důvěru a dobré východisko pro další ovlivňování, nebo jej 

znejistíme, zanecháme v obavách a v nejistotě o našem zájmu a přístupech. Čím křehčí je 

geriatrický pacient, tím více by měl anamnestický rozhovor navozovat pocit chráněného 

prostředí, odrážet atmosféru akceptace a validace. Stejně významné jako správné stanovení 

diagnózy,  rozpoznání  nemoci,  je  u  křehkých,  mnohdy  nesoběstačných  geriatrických 

pacientů komplexní pochopení pacienta. To vyžaduje schopnost empatického naslouchání, 

jehož základními předpoklady jsou zájem a čas (srovnej tab. č. 3). 

Samozřejmostí  je  respekt  k pacientovým  komunikačním  limitacím,  např. 

k nedoslýchavosti. Ale ve snaze pochopit úzkosti a problémy je mnohdy třeba sestoupit až 

do bizarního světa afázií a agnózií  či do světa bludných představ, zvláště paranoidních. I 

tam se vine nit faktografie, kterou je třeba trpělivě hledat a rozmotávat. I  tam je třeba 

nalézt, zda a čeho se nemocný bojí, čím emočně strádá. Někdy je třeba využít možnosti 

v dospělé  medicíně neobvyklé –  např.  zakreslování do obrázku.  Cílem anamnestického 

rozhovoru tedy není pouze zisk informací, ale také zklidnění pacientovy úzkosti, posílení 

jeho sebedůvěry a důstojnosti. K základním předpokladům patří důvěrnost. Čím intimnější 

témata  jsou  probírána  (inkontinence,  kognitivní  poruchy,  týrání),  tím  nezbytnější  je 

uzavřené  prostředí  bez  přítomnosti  jiných  pacientů  i  personálu.  Otázky  by  měly  být 

kladeny  tak,  aby  pacienta  neznejistily,  aby   něm  nevzbudily  dojem,  že  lékař  u  něho 

„kompromitující“  chorobný  nález,  např.  inkontinenci,  demenci  či  týrání,  mylně 

předpokládá s ohledem na jeho chování či vzhled (Kalvach, 2004, str. 171).

Tab. č. 3  Principy komunikace s geriatrickými pacienty se smyslovým a nebo mentálním handicapem 

(Kalvach, 2004, str. 172)

• Zeptejte se, jak máte pacienta oslovovat.
• Odstraňte formální fráze, odborné výrazy, žargon. Používejte výrazy pacientovi 

přiměřené a známé.
• Během komunikace odstraňte rušivé či rozptylující prvky – hluk, telefony, cizí 

hovor, běžící rozhlas či televize.
• Mluvte jasně, hlasitě, pomalu a v krátkých větách.
• Kontrolujte průběžně, zda pacient sdělením správně rozumí.
• Nabídněte psané orientační body jako oporu pro zvukovou informaci (poruchy 

sluchu i demence).
• Používejte přímá pojmenování, vyhýbejte se zájmenům.
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• Pohybujte se v zorném poli pacienta.
• Navažte oční kontakt.
• Rekapitulujte informace od pacienta („takže říkáte, že…“)
• Během komunikace seďte, nepřecházejte.
• Soustřeďte se na pacienta, nesledujte počítač ani dění mimo pacienta.
• Dejte jasně najevo, pokud odcházíte, a zda jen na chvíli, nebo zda konzultace 

skončila.
• Reagujte na změny výrazu pacienta.
• Umožněte odečítat slova ze rtů, nehovořte na pacienta zezadu či mimo jeho zorné 

pole.
• Snažte se o klidné chování a pozitivní výraz, nedělejte prudké pohyby, 

komunikaci zpomalte (princip zpomalení).
• Pro získání pozornosti a uklidnění užívejte dotek.
• Upozorněte na přítomnost či odchod jiné osoby, pokud je v místnosti.
• Komunikujte pokud možno jen s 1 osobou.
• Při hovoru o přítomné věci, osobě či o místě pacientova těla na objekty ukazujte.
• Požádejte pacienta, aby si ke konzultaci připravil stručné poznámky (otázky).
• Pokud pacient správně nepochopil, použijte jinou formulaci, neopakujte stejná 

slova.
• Povzbuzujte projevením vlídného zájmu.
• Věnujte pozornost nonverbálním projevům.
• Dobře rozlišujte, kdy použít zavřené (ano/ne) a kdy otevřené otázky.
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4.2 Logopedická diagnostika

„Logopedickou  diagnostiku  můžeme  chápat  jako  proces  směřující  k zachycení 

celkového stavu,  stupně  a  formy poruchy řečové komunikace  a  s ním spojené deficity 

praxe, gnóze a kognitivních funkcí“ (Neubauer in Škodová, Jedlička, 2003, str. 69).

Dvořák (1998, str. 39) rozlišuje logopedickou diagnostiku  1. komplexní (globální), 

při níž klinický logoped vyšetřuje sociální prostředí (zejména rodinné – kvalita stimulace, 

emocionality)  a  všechny  základní  systémy  u  téhož  jedince  podle  schématu  reflexního 

okruhu:  RA,  OA,  základní  funkce  sluchu,  intelekt  (verbální,  neverbální),  osobnost, 

motorika (hrubá, jemná, oromotorika), lateralita, mluvidla (anatomické utváření), charakter 

zpětné vazby a samozřejmě vyšetření řeči ve všech rovinách. Naproti tomu diagnostika 2. 

parciální se  zaměřuje  na  důkladné  vyšetření  jen  určitých  subsystémů  –  např.  sluch: 

vyšetření  fonematického  sluchu,  sluchové  paměti  (věty,  slova,  standardní  a  specifické 

hlásky), sluchové analýzy a syntézy apod.

Podle Lechty (in Škodová,  Jedlička,  2003, str.  37-38) se  logopedická diagnostika 

vzájemně prolíná spolu s logopedickou prevencí a logopedickou terapií v rámci složitého 

multifaktoriálního procesu – logopedické intervence.

Termín  logopedická  intervence definuje  Lechta  (2005,  str.  18)  jako  specifickou 

aktivitu, kterou uskutečňuje logoped s cílem:

• identifikovat;

• eliminovat, zmírnit či alespoň překonat NKS; anebo

• předejít tomuto narušení (zlepšit komunikační schopnost).

Taktéž  podle  Lechty   (2005,  str.  19)  nelze  vždy  v rámci  logopedické  intervence 

v praxi  úplně  přesně  ohraničit  její  jednotlivé  součásti  –  tj.  přesně  odlišit  terapii  od 

diagnostiky a prevence (mnohdy to ani nemusí být nevyhnutelné a potřebné). V některých 

případech  nastává  vzájemné  prolínání  určitých  prvků  těchto  aktivit.  Zejména  ve 

složitějších případech je  totiž  možné v praxi  jen  těžko oddělit  logopedickou terapii  od 

prvků ostatních aktivit logopedické intervence. Je samozřejmé, že terapie bezprostředně 

navazuje na diagnostiku NKS. 
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V daném  kontextu  uvádí  Lechta  (2005,  str.  29)  vzájemné  prolínání  pojmů 

diagnostika  a  terapie  ve  formě  diagnostické  terapie  a  terapeutické  diagnostiky. 

K terapeutické  diagnostice  může  již  dojít  při  prvních  kontaktech  terapeuta   a  člověka 

s NKS nebo  jeho  příbuznými,  které  mohou  mít  pozitivní  terapeutický  efekt  V případě 

diagnostické terapie se  v komplikovanějších případech diagnostika permanentně precizuje 

v průběhu terapie a prolíná se s ní. Takovýto přístup zdůrazňovali ještě před čtyřiceti lety 

Johnson a kol. (1963), když tvrdili, že mezi diagnostikováním a terapií nemusí být striktně 

vymezená hranice – diagnostické postupy mohou mít někdy terapeutický efekt a naopak. 

Jestliže  se  přesně  nezjistí  etiologický činitel,  analogicky se  –  jako  v jiných oborech  – 

pokusně aplikuje určitý druh terapie, přičemž vyřešení diagnostické hypotézy se očekává 

od dalších pozorování.

„V logopedické diagnostice lze už několik desetiletí pozorovat pozitivní změnu od 

převážné  orientace  na  tzv.  primární  poruchy  řeči  směrem  ke  komplexnímu  chápání 

narušené komunikační schopnosti“ (Lechta in Škodová, Jedlička, 2003, str. 38).

„Rozvoj  komplexní  logopedické  diagnostiky  výrazně  ovlivňuje  možnost  navázat  na 

výsledky  lékařského,  psychologického či  neuropsychologického vyšetření,  tak  možnost 

opřít  se  o  výsledky  standardizovaných  vyšetření  řečových  a  jazykových  schopností“ 

(Neubauer in Preiss, 1998, str. 266).

4.2.1 Cíle diagnostiky

„Logopedická diagnostika má za úkol zachytit celkový stav, stupeň a formu poruchy 

řečové komunikace a s ním spojené deficity praxe, gnóze a kognitivních funkcí. Jejími 

základními cíli jsou:

• zjištění přítomnosti poruchy řečové komunikace, její tíže a závažnosti;

• diferenciální diagnostika poruch řečové komunikace  ;

• zpracování  návrhu  následné  logopedické  intervence   (Neubauer  in  Škodová, 

Jedlička, 2003, str. 69).

Účelem logopedického vyšetření je podle Sováka (1978b) určit - po shrnutí všech 

nálezů celkovou diagnózu -  způsob i  místo následného ošetřování, popř. stanovit aspoň 

přibližnou prognózu.
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Kation  a  Aramová  (1989)  in  Lechta  (2003,  str.  21-22)  vymezují  tři  hlavní  cíle 

diagnostiky  takto:  určit  druh  a  rozsah  narušené  komunikační  schopnosti,  pochopit 

etiologické a manifestační faktory a nakonec navrhnout přiměřené možnosti terapie. 

Lechta (2003) podrobněji specifikuje cíle logopedické diagnostiky takto:

• určit, zda vůbec jde o narušení, a ne o fyziologický jev (např. fyziologická dyslalie 

se nepokládá za patlavost, fyziologické těžkosti ve vývoji řeči kolem 3. roku života 

se  nepovažují  za  koktavost,  fyziologická  nemluvnost  se  nepokládá  za  narušený 

vývoj  řeči),  nebo přijatelnou odchylku,  a identifikovat  druh (typ,  formu) tohoto 

narušení;

• je-li to možné, zjistit příčinu vzniku narušené komunikační schopnosti – orgánovou 

(kupř.  genetické mutace, chromozomové aberace, vývojové odchylky, poškození 

analyzátorů,  neuroefektů)  nebo  funkční  (mj.  napodobování  chybného  řečového 

vzoru),  jakož  i  etiopatogenezi  narušené  komunikační  schopnosti  v prenatálním, 

perinatálním nebo postnatálním období;

• s větší  či  menší  pravděpodobností  určit,  zda  se  jedná  o  trvalé,  nebo přechodné 

narušení, tedy jestli  je jeho odstranění potenciální a jaké jsou (mohou být) jeho 

následky (prognóza) ;

• určit,  jde-li  o  narušení  vrozené  (které  se  označuje  jako  vada  řeči),  či  získané 

(označované jako porucha řeči);

• zjistit,  zda  narušená  komunikační  schopnost  v celkovém  klinickém  obraze 

dominuje,  nebo  je  symptomem  jiného  dominujícího  poškození,  onemocnění  či 

narušení (symptomatická porucha řeči);

• stanovit,  uvědomuje-li  si  jedinec  své  narušení  (ve  většině  případů),  nebo 

neuvědomuje (kupř. při breptavosti či některých jiných druzích patlavosti), což má 

mimořádný  význam  z prognostického  hlediska,  stejně  jako  z hlediska  návrhů 

terapeutických postupů; určit stupeň narušení – jedná-li se o totální, úplné narušení 

s nemožností komunikovat, nebo o parciální narušení s možnými stupni (Lechta, 

2003, str. 21-22).

Nejenom  z podmínek  stanovených  zdravotními  pojišťovnami  se  obecně 

charakterizují dle rozsahu dva diagnostické postupy: komplexní a dílčí.
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Komplexní vyšetření se podle Neubauera (1998) zaměřuje na:

• Řečový a jazykový projev, tedy na složky řeči od respirace po artikulaci, motoriku 

mluvidel a orofaciální oblasti  a na schopnosti orálního a písemného jazykového 

vyjádření  v rovině  sémantické,  gramatické,  syntaktické  a  pragmatické,  a  na 

schopnosti percepční – rozumění jazykovému projevu.

• Lexické a grafické činnosti a s mimi spojenou praxi od čtení a psaní po poruchy 

praxe  spjaté  s grafomotorikou  a  komunikací  s okolím.  Častou  součástí  je  zde  i 

vyšetření laterality.

• Vyšetření fatických funkcí na odhalení poruch expresivních i percepčních.

• Možnosti  a  schopnosti  komunikace  neverbálními  prostředky  pro  zaměření  na 

možnosti kompenzace těžkých poruch komunikace.

• Orientační vyšetření kognitivních a percepčních funkcí spojených s komunikací a 

ovlivňujících  možnosti  terapie  –  tedy  obtíží  zrakových  a  sluchových  v oblasti 

percepce  a  verbální  paměti,  orientace,  schopnosti  úsudku  a  učení.  Slouží  jako 

podklad  pro  vyšetření  dalších  odborníků  a  případné  zahájení  péče  lékařské, 

psychologické či rehabilitační  (Neubauer in Preiss, 1998, str. 265-266).

Dílčí  diagnostický postup je specificky zaměřen na vybranou jazykovou, řečovou 

nebo komunikační  dovednost.  Podrobněji  k této  problematice  (Lechta,  2003;  Svoboda, 

1999).

U  psychiatricky,  neurologicky  či  geriatricky  léčených  osob  má  logopedická 

diagnostika za cíl zachytit celkový stav a poruchy komunikace, tedy poruchy komunikace 

řečí, jazykovými prostředky, písmen a s nimi spojené deficity praxe, gnose a kognitivních 

funkcí (Neubauer, 1995).

4.2.2 Metody diagnostiky

„Při aplikaci metod diagnostiky narušené komunikační schopnosti se má vycházet 

z prvořadého  úkolu  v konkrétní  diagnostické  situaci:  vyšetřovanou  osobu  je  třeba 

stimulovat,  vyprovokovat  k souvislému  mluvnímu  projevu  tak,  aby  se  nezkresleně 

projevila její skutečná komunikační schopnost ve všech dimenzích“ (Lechta, 1990, 2003).

V souladu  s Bundschuhem (1991)  zamítá  Lechta  (2003)  rozličné  vykonstruované 

diagnostické situace, které neobsahují podněty k mluvnímu projevu, takže spíše rezultují 
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komunikační  bariéry  než  přirozené  impulsy  k mluvení  a  upozorňuje  na  nebezpečí,  jež 

může vzniknout chybným ohodnocením narušené komunikační schopnosti, a jeho následky 

pro celý další vývoj diagnostikovaného člověka. 

Lechta (in Škodová, Jedlička, 2003, str. 39) uvádí přehled metod a technik logopedické 

diagnostiky následovně:

• metody pozorování   – např. pozorovací listy, hodnotící stupnice;

• explorační metody   – např. dotazníky, anamnestický rozhovor, řízený rozhovor;

• diagnostické zkoušky   – např. vyšetřování výslovnosti, zvuku řeči;

• testové metody   – např. Token test, test laterality;

• kazuistické metody   – analýza případů;

• rozbor výsledků činnosti   – např. školních výsledků;

• přístrojové metody   – např. artikulografie.

4.2.3 Principy diagnostiky

Lechta (in Škodová, Jedlička, 2003, str. 39) uvádí tyto principy logopedické diagnostiky:

• princip vícedimenzionální analýzy (komplexnosti vyšetření), 

• co nejobjektivnějšího posouzení, 

• reflektování celé osobnosti vyšetřovaného jedince, 

• pátrání po příčině, 

• průběžnosti (diagnostická terapie a terapeutická diagnostika atd.). 

Lechta (2003) kromě výše uvedených principů zmiňuje princip časově ekonomické 

diagnostiky   a  zásadu  týmového  přístupu.  Navíc  podává  podrobný  popis  jednotlivých 

principů.

Na první místo řadí Lechta  potřebu vícedimenzionální analýzy odchylek mluvního 

projevu od normy, která je v našich podmínkách známá jako zásada skutečné komplexnosti 

vyšetření  (Lechta,  1990).  Jen  vícedimenzionální  analýza  je  totiž  zárukou  skutečné 

identifikace  druhu  a  stupně  narušení  komunikační  schopnosti,  a  protože  bere  v úvahu 

všechny možné dimenze narušené komunikační schopnosti, může na minimum zredukovat 

riziko  diagnostického  omylu,  jenž  by  hrozil  při  subjektivistickém  posuzování  těchto 

odchylek. 
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Princip – co nejobjektivnější posouzení narušené komunikační schopnosti vyžaduje 

od diagnostika i to, aby se vyvaroval sugestivních otázek, nepůsobil nadřazeným dojmem a 

v maximální míře využíval standardizované nebo alespoň standardně užívané metody a 

techniky. Tento princip navíc zahrnuje i potřebu hodnotit osobu s narušenou komunikační 

schopností skutečně komplexně, tj. nejen její mluvní projev, ale i osobnost jako takovou. 

Jde o princip, který prosazoval už Vygotskij. Nevyšetřuje se totiž narušená komunikační 

schopnost, ale člověk s narušenou komunikační schopností. Při koncipování diagnózy je 

proto třeba brát v úvahu celou osobnost jedince.

Z omylů, prohřešků proti objektivnosti při vyšetřování uvádí Kollárik (1992) (in Lechta, 

2003) tři základní chyby:

1. první dojem – na základě prvního dojmu přetrvává nesprávná tendence hodnotit 

člověka i v dalších situacích a jiných obdobích;

2. „haló“-efekt  –  nesprávná  tendence  hodnotit  člověka  na  základě  jednoho 

nápadnějšího znaku;

3. jednostrannost a neúplnost informací – mj. diagnostická situace při prvním setkání 

diagnostikovi  ještě  zpravidla  neumožňuje  vyvodit  patřičné  závěry;  z uvedených 

chyb vlastně vyplývají i způsoby, jak se jim vyhnout.

Pátrání  po  příčině narušené  komunikační  schopnosti.  V případech,  v nichž  se 

neodhalí příčina, resp. jestliže její zjištění neumožní diagnostické metody současné vědy, 

okamžitě se to promítne i do šancí na korekci narušené komunikační schopnosti. 

Princip časově ekonomické diagnostiky obsahuje  požadavek určit  co nejpřesnější 

diagnózu  za  optimální  čas.  Je  jen  ve  zdánlivém  protikladu  s uvedenou  potřebou 

vícedimenzionální  analýzy,  protože  jenom  touto  analýzou  se  lze  dopracovat  k co 

nejpřesnější  diagnóze  za  nejpřiměřenější  čas  a  zejména  předejít  omylům  unáhlené, 

povrchní diagnostiky, jež je pouze zdánlivě rychlá, protože v konečném důsledku může 

prodlužovat  čas  potřebný k vyšetření,  ale  především ke  korekci  narušené  komunikační 

schopnosti.

Ve  složitějších  případech  vyžadujících  dlouhodobou  péči  se  čím  dál  tím  více 

prosazuje  prolínání  procesu  diagnostiky  s terapeutickým  procesem,  resp.  průběžnost 

diagnostiky. (srovnej  kap.  4.2).  Takovýto  přístup  zdůrazňovali  ještě  před  čtyřiceti  lety 

Johnson a kol. (1963), když tvrdili, že mezi diagnostikováním a terapií nemusí být striktně 
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vymezená hranice – diagnostické postupy mohou mít někdy terapeutický efekt a naopak. 

Jestliže  se  přesně  nezjistí  etiologický činitel,  analogicky se  –  jako  v jiných oborech  – 

pokusně aplikuje určitý druh terapie, přičemž vyřešení diagnostické hypotézy se očekává 

od dalších pozorování. 

V této souvislosti můžeme zmínit  princip frakcionovaného vyšetření (Říčan, 1995, 

str. 224):..“Vyšetřovat dítě v jediném sezení je zpravidla chybou a uchylujeme se k tomu 

obyčejně jen z nouze. I tam, kde se psycholog snaží minimalizovat vynaložený čas, protože 

se domnívá, že vyšetření není plně racionálně indikováno, doporučujeme vyšetřovat aspoň 

dvakrát; vede to ostatně k úspoře času…Frakcionace vyšetření je výhodná i tím, že vidíme 

daný problém v určité dynamice: i ze dne na den se někdy obtíže a problémy jeví dítěti i 

rodičům v poněkud jiném světle a uslyšíme nová fakta, nebo táž fakta z nového úhlu.“

Potřeba respektování zásady týmového přístupu je nepochybná. Při určování konečné 

diagnózy  se  často  vychází  ze  zjištění  většího  počtu  odborníků  –  logopedů,  foniatrů, 

otorinolaryngologů, psychologů, psychiatrů, fonetiků, speciálních pedagogů atd. (Lechta, 

2003, str. 25-26).

4.2.4 Diagnostický proces

Diagnostický proces ve speciální pedagogice popisuje Přinosilová,  (2004, str.  11) 

následujícím způsobem:…„Diagnostický proces v rámci speciální pedagogiky je procesem 

poznávacím, na jehož začátku se vychází z určitého předpokladu - diagnostické hypotézy, 

která má podobný charakter jako ve výzkumné činnosti, ale týká se člověka jako individua. 

Při  ověřování  hypotéz  se  používají  určité  metody  a  získané  výsledky  se  interpretují. 

Diagnostický  proces  má  tedy  určitou  logickou  posloupnost,  která  je  základním 

předpokladem pro splnění stanovených cílů“.

Postup  diagnostického  procesu  ve  speciálně  pedagogické  diagnostice  rozděluje  Vašek 

(Vašek, 1995  in Přinosilová, 2004) takto:

1. Formulace problému na základě zjevných znaků a vlastností postiženého člověka

2. Vytyčení diagnostické hypotézy 

3. Použití adekvátních diagnostických metod pro verifikaci hypotézy 

4. a) Při potvrzení hypotézy formulace speciálně pedagogické diagnózy

b) Pokud se hypotéza nepotvrdí, stanoví se jiná 
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5. Vyvození  závěrů  pro  výchovu  a  vzdělávání,  stanovení  optimálních  metod  a 

postupů, forem a prostředků 

6. Další  ověřování  diagnózy  v  průběhu  dosahování  stanovených  cílů,  určování 

doplňujících diagnostických hypotéz (Vašek, 1995 in Přinosilová, 2004,  str. 12).

Průběh diagnostického procesu lze nejjednodušeji vymezit tak, že se podle Lechty 

(2003, 1990) bude vycházet z procesu speciálně pedagogické diagnostiky, který se bude 

aplikovat na specifické podmínky diagnostiky narušené komunikační schopnosti 

1. na základě manifestovaných příznaků a vlastností osoby s narušenou komunikační 

schopností se zformuluje problém;

2. na základě problému se stanoví diagnostická hypotéza (tzv. základní diagnóza);

3. na základě hypotézy se vymezí metody speciální diagnostiky k její verifikaci;

4. na  základě  výsledků verifikace  hypotézy  se  určí  diagnóza  (jestliže  se  hypotéza 

nepotvrdí, začíná se od bodu 2);

5. na základě diagnózy se koncipují závěry pro cílenou terapii, navrhnou se adekvátní 

metody,  formy  a  prostředky  k odstranění   nebo  alespoň  zredukování  narušené 

komunikační schopnosti;

6. na základě průběžných výsledků cílené terapie se během její  realizace diagnóza 

permanentně  upřesňuje,  příp.  dále  verifikuje  stanovením  doplňujících 

diagnostických hypotéz;

7. na  základě  dosaženého  stavu  se  realizuje  výstupní  vyšetření,  jímž  se  zhodnotí 

odstranění či redukce narušení, resp. neúspěch terapie; v případě rizika recidivy se 

uskutečňuje katamnestické vyšetření.

4.3 Diagnostika dysartrie

„Logopedická diagnostika navazuje nejčastěji na výsledky neurologického vyšetření 

a je vedena snahou definovat přítomné poruchy řečové komunikace,  jejich závažnost a 

dopad na komunikační schopnosti postižené osoby. Jejím hlavním cílem je identifikovat 

řečové  motorické  modality  odpovědné za  stigmatizace  řečového projevu,  za  snížení  či 

ztrátu jeho srozumitelnosti pro sociální okolí“ (Neubauer in Škodová, Jedlička, 2003, str. 

314 – 315). „Následně vytvořený individuální plán terapie je zaměřen na koordinovanou 

stimulaci  všech  řečových  motorických  modalit,  ovšem s převahou  stimulace  oblasti,  u 

které je obnova funkce pro změnu stavu řečové komunikace zásadní“ (Lechta, 2005,  str. 
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305). Podrobná diagnostika se zaměřením na zjištění typu získané dysartrie je podmínkou 

zacílení  rehabilitačního  postupu  do  oblasti,  která  primárně  ovlivňuje  kvalitu  řečového 

projevu dané osoby. Přítomné poruchy respirace, fonace či prozódie mohou mít dle typu 

dysartrie  charakter  koexistující  komplikace,  zesilující  negativní  dopad  poruchy  na 

srozumitelnost  řeči.  (např.  hypokinetický  typ  dysartrie  při  Parkinsonově  chorobě)  jsou 

právě  fonační  a  dechové  obtíže  dominantními  projevy  řečové  motorické  poruchy 

(Neubauer, 2001).

Komplexní  diagnostika dysartrie  je  dnes už nesporně otázkou týmové spolupráce 

řady odborníků: neurologů (příp. radiologů), logopedů, otorinolaryngologů (resp. foniatrů), 

oftalmologů  aj.  Poněvadž  dysartrie  doprovázejí  rozličná  onemocnění  CNS,  vychází  se 

především  ze  závěrů  neurologického  vyšetření.  Kromě  klinického  vyšetření  jsou 

v současnosti  k dispozici  i  moderní  zobrazovací  metody  (např.  počítačová  tomografie, 

nukleární magnetická rezonance), jimiž se lze objektivněji vyjádřit k lokalizaci poškození. 

Kromě závěrů neurologického vyšetření jsou potřebné také informace o stavu smyslových 

orgánů.  V některých  případech  je  nutné  otorinolaryngologické,  příp.  foniatrické  a 

oftalmologické vyšetření. Údaje získané prostřednictvím uvedených diagnostických metod 

jsou základem pro specifická vyšetření dysartrie, která většinou tvoří detailní sledování a 

hodnocení procesů zúčastňujících se na mluvení. Většina autorů diagnostických postupů se 

shoduje  v tom,  že  při  komplexním  vyšetření  dysartrie  je  třeba  se  zvláště  zaměřit  na 

hodnocení:

1. motorické funkce artikulačních orgánů;

2. výslovností jednotlivých hlásek;

3. respirace;

4. rezonance;

5. fonace;

6. prozodických komponentů řeči  (Cséfalvay in Lechta, 2003, str.  240-241).

Domníváme se,  že  pro  komplexní  diagnostiku  řečových poruch u  PN je  vhodné 

zařadit  kromě  výše  uvedených  oblastí  i  hodnocení  mimiky,  jejíž  narušení  významně 

ovlivňuje kvalitu komunikace s okolím. Analýzou dostupné domácí literatury docházíme 

k názoru,  že  jen  velmi  málo odborníků se zabývalo problematikou nejen dysartrie,  ale 

zejména její  diagnostikou. U nás se problematice diagnostiky dysartrie věnoval Kábele 

(1977,  1988),  který  publikoval  metodiky  hodnocení  řeči  u  dětí  s DMO.  K hodnocení 
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komunikačních schopností dětí s dětskou mozkovou obrnou navrhuje Kábele (in Lechta, 

2003, str. 243) vyšetřit vždy:

1. primární pohyblivost mluvních orgánů (plynulý výdech, foukání, pískání, regulace 

vzduchu, protiakce a retrakce jazyka)

2. artikulaci izolovaných hlásek a hláskových spojení

3. celkový  mluvní  projev  (opakování  vět  s různou  délkou,  reprodukce  a  nakonec 

samostatný plynulý mluvní projev)

…a protože jde o posouzení komplexních komunikačních schopností, do metodiky 

vyšetření je zahrnuto i hodnocení:

4. základních pohybových schopností (extenze a flexe prstů, extenze a opozice palce 

apod.)

5. základních  motorických  předpokladů  k psaní  (držení  tužky  a  kreslení  určitých 

tvarů)

6. schopnosti psaní (izolovaných písmen a napsání souvislého textu). Metodika byla 

sestavena tak, aby úlohy byly zajímavé a srozumitelné pro předškolní a školní věk. 

Autor navrhuje hodnocení výkonů 0-3 body.

Podle Cséfalvaye může být tedy komplexní analýza dysartrie jen taková, která se 

nezaměřuje jen na hodnocení artikulace, ale sleduje i ostatní oblasti, jež se účastní procesu 

mluvení. Detailní vyšetření pacienta s dysartrií tedy musí obsahovat i posouzení respirace, 

fonace, rezonance a prozodických komponentů řeči (Cséfalvay in Lechta, 2003).

4.3.1 Test 3F

Při  diagnostice  motorických  řečových  změn  se  v klinické  praxi  užívá  vyšetření 

pomocí diagnostických vodítek – škál a vyšetřovacích formulářů pro dysartrii. Pro oblast 

diagnostiky  dospělých  osob  s dysartrií   byl  vytvořen  diagnostický  materiál  Test  3F  – 

dysartrický profil  (Hedánek, Roubíčková,  1997), který diagnostikuje a diferencuje výše 

uvedených šest druhů dysartrie v souladu s nejčastěji užívanou klasifikací v této oblasti. 

(Neubauer in Škodová; Jedlička, 2003). Test vychází z obdobných diagnostických postupů, 

jež jsou užívány v zahraničních materiálech pro diagnostiku dysartrií u dospělých osob, 

jako je Dysarthria profile (Robertson, 1982), užívající pětistupňové škály, či Enderbyové 

Frenchay Dysarthry Assessment z roku 1983 (Neubauer in Škodová, Jedlička, 2003, str. 

314 – 315).
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V testu jsou sledovány tři funkční celky  (odtud zkratka „3F“), a to: 

F1 – Faciokineze (faciální pohyblivost a diadochokineze)

F2 – Fonorespirace (ventilace a fonace)

F3 – Fonetika (mluva : produkce a percipovatelnost)

(F1)  Faciokineze se zaměřuje v šesti oddílech na činnost pro artikulaci důležitých svalů 

inervovaných několika kraniálními (mozkovými) nervy.

• rty (nervus facialis – lícní, VII) 

• čelist (nervus trigeminus – trojklanný, V)  

• jazyk (nervus hypoglossus – podjazykový, XII)

• měkké patro (nervus glossofaryngeus – jazykohltanový, IX; 

n. vagus – bloudivý, X)

• diadochokineze bez fonace (rychlé střídavé pohyby)

• komplexní diadochokineze s fonací (koordinace v rychlém opakování slabik)

Ačkoli  test  sleduje práci  mluvních orgánů,  resp.  inervovaných oblastí,  jednotlivě, 

nemělo by se ztrácet ze zřetele, že omezená ovladatelnost jednoho orgánu nebo partie se 

nezřídka  promítne  kompenzačními  změnami  do  činnosti  orgánů  či  partií  jiných. 

Z pracovních důvodů jsou sice sledované oblasti v tomto testu odděleny, ale ve skutečnosti 

tvoří  vzájemně  provázaný  a  podmiňující  se  celek.  Mluvní  motorika  představuje 

samostatnou  motorickou  dovednost  a  s neřečovými  pohyby  (žvýkání,  polykání,  apod.) 

souvisí jen velmi volně. Přestože test bere v úvahu i neřečovou hybnost, důraz je kladen na 

motoriku mluvní.

(F2)  Fonorespirace se  zabývá  dýcháním,  funkcí  hlasivek  a  vzájemnou  fono-respirační 

koordinací (zejm.  nervus vagus – bloudivý, X;  nervus accessorius – přídatný, XI; a nn. 

inervující dýchací svaly).

• respirace

• respirace při fonaci

• fonace

Dýchací  děj  je  natolik  komplexní  a  rozsáhlý,  že  neumožňuje  provádět  testování 

pomocí několika jednoduchých dílčích úkonů. Proto se sledování fonorespirace omezuje 

pouze na eventuální  zvukové důsledky  např.  při  výdrži  aspirace  při  syčení,  plynulém 
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zeslabování  sykotu,  plynulém  zesilování  sykotu,  opakování  série  (ss-ss-ss)    a  na 

pozorování převažujícího typu dýchání.

(F3) Teprve fonetika se věnuje mluvní stránce sledovaných projevů, a to jak co do kvality 

produkce u pacienta, tak i co do efektivity z hlediska percepce těchto projevů.

• artikulace (jednotlivé segmenty a jejich spojování do vyšších celků)

• prozódie (intonace, přízvuk, rytmus, tempo)

• srozumitelnost (celkové percepční hodnocení, efektivnost komunikace)

Zkušební text  pro vyšetření  přesnosti  artikulace při  čtení  (Janotová – Janota)  byl 

speciálně sestaven tak, aby obsahoval české dlouhé i krátké samohlásky a reprezentativní 

vzorek  souhlásek  a  jejich  shluků,  dále  znělostní  asimilace  i  neutralizace,  základní 

melodické typy a různé rytmické možnosti. Rozlišení a oddělení těchto funkčních celků má 

terapeutovi  napomoci  selektivně  zaměřovat  pozornost  na  jednotlivé  neurologické, 

fyziologické i mluvní aspekty vyšetřovaného postižení (Hedánek, Roubíčková, 1997).

„Jednotlivé položky jsou hodnoceny na třístupňové škále: dobrý výkon – omezené 

provedení  –  neschopnost  vykonat  zadanou  položku  a  je  z nich  zpracován  celkový 

dysartrický  profil  vyšetřované  osoby.  Test  3F  je  typem  diagnostického  materiálu 

zaměřeného na stanovení plánu terapie s důrazem na nejvíce postižené složky motorických 

řečových modalit“ (Neubauer in Škodová, Jedlička, 2003, str. 314-315).

4.3.2 Zahraniční testy

V zahraničí  existuje  celá  řada  velmi  detailně  propracovaných  diagnostických 

metodik,  např.  Frenchay  Dysarthria  Assessment  Peripheral  Speech  Mechanism 

Examination  Dysarthria  Evaluation  (srovnej  tab.  č.  4).  Uvedené  postupy  u  nás  dosud 

nebyly publikovány (Cséfalvay in Lechta, 2003). Neubauer (in Preiss, 1998, str. 283) uvádí 

jako  nejrozšířenější  diagnostické  vodítko  „Dysarthria  Profile“,  vyšetřovací  škálu, 

používanou jak v anglicky mluvících zemích, tak i ve francouzské adaptaci od roku 1982. 

Autorkou  je  britská  terapeutka  Sandra  Robertson.  Škála  zahrnuje  položky  týkající  se 

oblastí:

• respiraci

• fonace

• faciální svalové činnosti
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• diadochokinezy (přesnosti opakovaných pohybů)

• reflexní činnosti spjaté s polykáním, žvýkáním, kašláním

• artikulace

• srozumitelnosti četby a mluvy

• tempa a prozodie řeči

Výsledky jsou škálovány v pěti stupních od normálního výkonu po neschopnost jej 

jakkoli  provést.  „Dysarthria  Profile“  je  typem  terapeutické  diagnostické  pomůcky 

zaměřené na stanovení plánu terapie a orientaci na nejvíce postižené složky motorického 

řečového profilu. Dále naopak umožňuje stanovení nejlépe zachovaných schopností pro 

možnosti kompenzace poruchy (Neubauer, Roubíčková, 1996, str. 7). 

Czéfalvay,  1995  (in  Preiss,  1998,  str.  284)  uvádí  naopak  jako  nejrozšířenější 

diagnostickou  metodu  Enderbyové  „Frenchay  Dysartria  Assesment  z roku  1983,  jež 

vychází  z obdobných  principů  diagnostiky  jako  „Dysartria  Profile“.  V současnosti  se 

nejvíce  využívá  v anglické  jazykové  oblasti.  Lze  jím  podle  autorky  s 80%  úspěšností 

diagnostikovat  pět  základních  typů  dysartrie:  spastickou,  smíšenou,  extrapyramidovou, 

ataktickou a  tzv.  slabou dysartrii.  FDA je  citlivým nástrojem intraindividuálních  změn 

klinického obrazu dysartrie, a tak jej lze kromě základní diagnostiky použít i během terapie 

a  zejména  na  jejím  konci  k objektivizaci  terapeutických  výsledků.  Skórovaní  systém 

umožňuje  kvantifikovat  hodnocené  oblasti  a  tím  určit  míru,  resp.  stupeň  narušené 

komunikační  schopnosti.   Vlastní  vyšetření  lze  uskutečnit  i  v etapách,  podle  stavu 

vyšetřovaného pacienta.

Diagnostický postup má následující strukturu: 

• hodnocení reflexů, pohybu rtů, sanice, jazyka a srozumitelnosti řeči, dále 

• hodnocení  faktorů,  jež  mohou  významnou  měrou  ovlivnit  výkon  pacienta 

(vyšetření  sluchu,  zraku,  hodnocení  stavu  chrupu,  jazykových  schopností, 

psychických zvláštností a zejména i držení těla), 

• hodnocení  (tzv.  ostatních  faktorů),  kde  se  zaměřuje  na  analýzu  rychlosti 

mluvení  a  kinestezii  pohybu.  Výkon  vyšetřovaných  se  posuzuje 

devítistupňovou  škálou.  Pro  každou  hodnocenou  oblast  jsou  určena  přesná 

kritéria  (od  a  po  e).  Hodnocení  se  zaznamenává  do  zvláštního  protokolu, 

v němž se na závěr zpracovává i výkonový profil pacienta.
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Navzdory tomu, že FDA je velmi rozšířenou metodikou hodnocení řeči dysartriků 

v německé jazykové oblasti, opakovaně byl předmětem kritiky. Vogel a Ziegler (1992) se 

domnívají,  že  v každé  části  postupu  je  několik  obsahových  nepřesností,  které  mohou 

ovlivnit  celkové  posouzení  vyšetřovaného  (např.  mnoho  redundantních  zkoušek,  které 

pacienta unavují a z hlediska hodnocení jsou někdy zbytečné) (Cséfalvay in Lechta, 2003, 

str.  242).  Experimentální  překlady  těchto  postupů  jsou  využívány  na  některých 

logopedických pracovištích  i  u  nás,  validní  překlad či  vytvoření  podobné diagnostické 

pomůcky v češtině zatím nebylo  realizováno (Neubauer in Preiss, 1998, str. 283).

Tab. č. 4  Přehled zahraničních testů

Název autor rok vydání
Frenchay Dysarthria Assessment Enderby 1983
Peripheral Speech Mechanism Examination Redlandská univerzita *

Dysarthria Evaluation
Pracovníci rehab. 

ústavu v Chicagu
*

Dysarthria Profile Sandra Robertson 1982
Assessment of Intelligibility of Dysarthric 

Speech
Yorkston, Beukelman 1984

Mayo Clinic Speech and voice dimensions
Darley, Aronson, 

Brown
1975

Dysarthria Examination Battery Drumond 1993
Perceptual Voice Profile Oates & Russel 1997

* V použitých zdrojích nejsou informace  k dispozici

Použité zdroje:

Lechta (2003, str. 241-243)

Pert (1995, str. 9)

www.flinders.edu.au 

www.ncbi.nlm.nih.gov
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5 Cíle

Cílem praktické části diplomové práce bylo zmapovat úroveň řečového projevu u 

osob postižených Parkinsonovou nemocí a porovnat jednotlivé symptomy dysartrických 

poruch řeči v závislosti na délce diagnostikování PN.

Z uvedeného záměru nám vyplynuly dílčí cíle:

1. Najít  vhodné  subjekty  průzkumu:  osoby  s PN,  které  by  se  zúčastnili  časově 

náročného testu tak, aby bylo možné vytvořit skupiny dle délky diagnostikování PN

2. Ověřit efektivnost a přesnost diagnostického materiálu (=testů), který je aktuálně k 

dispozici

3. Analýza  získaných  dat  (ověřit  závislost  úrovně  řečového  projevu  na  délce 

diagnostikování PN)
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6 Metody

Pro diplomovou práci jsem použila metodu testování, analýzu dokumentace a 

statistické vyhodnocení.

6.1 Test 3F 
(volně upraveno dle Hedánek a Roubíčková, 1997)

Pro diagnostikování dysartrie u osob s PN lze využít tzv. test 3F, který hodnotí tyto 

tři oblasti:  faciokineze,  fonorespirace,  fonetika.  Tento test  není zaměřen na vyšetřování 

vývojových poruch, ale primárně hodnotí dysartrické poruchy řeči dospělých. Charakter 

postižení  se  vyhodnocuje  formou  grafu,  tzv.  dysartrického  profilu  (DP).  Souhrnný 

výsledek  testování  vyjadřuje  hloubku  poruchy  číslem  závažnosti  postižení,  tzv. 

dysartrickým indexem (DX).

6.1.1 Struktura testu

Test  3F  ve  své  obecné  podobě  tvoří  základní  část  (a),  kterou  lze  podle  potřeby 

rozšířit o další, doplňkovou část (b). Pro účely této diplomové práce je používána pouze 

základní část (a) testu 3F. Tato jednodušší základní část se zaměřuje na vybrané indikace 

zjišťované pomocí jednoduše proveditelných a snadno hodnotitelných úkolů. Je jich vždy 5 

v každém ze 12 oddílů testu 3F a samy o sobě dostačují k přípravě dysartrického profilu 

pacienta (DP) i k výpočtu tzv. dysartrického indexu (DX), který může posloužit k rychlé 

orientaci  závažnosti  postižení.  Tato základní  forma testu  má být  probrána (=testovaná) 

celá, avšak nevyžaduje přesná instrumentální měření ani příliš složité výpočty. Sledované 

projevy se hodnotí jednoduchou stupnicí :

0 těžce narušené, příp. chybějící projevy
1 lehce až středně narušené projevy
2 dobré projevy

3F - tři funkční celky

V testu jsou sledovány tři funkční celky  (odtud zkratka „3F“), a to: 

F1 – Faciokineze (faciální pohyblivost a diadochokineze)

F2 – Fonorespirace (ventilace a fonace)

F3 – Fonetika (mluva: produkce a percipovatelnost)
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6.1.2 Dysartrický profil

Body  za  oddíl  vznikají  součtem  známek  ze  všech  pěti  úkolů  každého  oddílu 

v základní  části  (a),  které  jsem  se  pouze  věnovala.  Z jednotlivých  úzce  zaměřených 

pozorování se postupně skládá celkový obraz postižení. Obrys dysartrického profilu (DP) 

se tvoří vynesením bodového součtu za každý příslušný oddíl do patřičného sloupce grafu 

DP v hodnotě  0-10.  Hodnoty  jednotlivých  bodových  součtů  se  navzájem  pospojují  a 

vznikne křivka profilu. Úkoly se známkují, jak již bylo zmíněno, zjednodušenou stupnicí 

0-2. Specifické významy těchto tří hodnotících stupňů jsou konkretizovány v prováděcích 

pokynech k úkolům, aby bylo vždy zcela zřejmé, jak onu obecnou stupnici aplikovat anebo 

aby nemohly vzniknout pochybnosti. Teoreticky nic nebrání tomu, aby se při známkování 

rozlišovaly i mezistupně (např. 0,5 a 1,5), dochází ovšem k možnosti vnášení větší míry 

subjektivity do testování.  

Domníváme  se,  že  dané  škálování  umožňuje  jednomu  pacientovi  dosáhnout  u  dvou 

různých odborníků různě vysoký bodový zisk.

6.1.3 Dysartrický index

Pro získání celkového indexu se jednotlivé dílčí hodnoty sečtou. Avšak jejich prostý 

součet by bez dalších úprav byl nevyvážený. Na úkor F2 a F3 by totiž upřednostňoval 

funkční celek F1, který má dvojnásobný počet oddílů, v nichž podrobně testuje jednotlivé 

složky faciokineze. Záměrem však bylo, aby test 3F hodnotil všechny tři celky vyváženě 

(60 + 60 + 60). Dosažené dílčí hodnoty je tedy nezbytné znovu přepočítat (u F2 i u F3: 

každou dílčí hodnotu je nutno vynásobit dvěma). Dvojnásobek hodnot je důležitý proto, 

aby vyrovnával  menší  počet  úkolů oproti  celku F1 tak,  aby úhrnný podíl  celku F1 na 

výsledném indexu byl vždy pouze třetinový.

Výsledný dysartrický index DX pak obdržíme součtem všech takto získaných hodnot.

V daném testu jsme nezaznamenali blíže specifikované další vnitřní odstupňování objemu 

a rozsahu potíží.

6.1.4 Pomůcky pro vyšetřování

Pro  3F  test  byly  použity  tyto  pomůcky:  stopky,  špátle,  baterka,  zrcátko.  Pro 

vyhodnocování  přirozeného  mluvního  výkonu  (artikulace,  prozódie,  srozumitelnost)  je 

užitečné si pořizovat alespoň zvukovou nahrávku k dodatečnému rozboru. 
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6.2 Charakteristika souboru testovaných osob

Pro  výzkum bylo  zvolena  množina  16  osob  tak,  aby  se  dala  dále  rozdělit  na  4 

podskupiny osob se  zhruba stejnou délkou diagnostikování PN. Skupiny jsou rozděleny 

dle následujícího klíče:

• do 3 let 

• do 5 let

• do 15 let

• nad 15 let 

Soubor tvoří 11 žen a 5 mužů ve věkovém rozmezí od 41 do 84 let, většina osob je 

ovšem ve věku 66 – 70 let (graf č. 1). Dvě osoby s PN jsou klienty Domova důchodců. 

Kontakt na ostatní osoby s PN jsem získala na logopedické skupině při Foniatrické klinice 

v Praze a od Klubu Parkinson Poděbrady. 

Podmínkou pro testování byl souhlas probandů s natočením magnetofonové nahrávky a 

souhlas s publikováním dosažených výsledků.

Graf. č. 1 – Rozdělení souboru osob s PN dle věku
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7 Časový harmonogram

7.1 Přípravná fáze

Nejdříve  jsem vyhledala potřebnou literaturu zabývající se Parkinsonovou nemocí a 

s ní spojenými  řečovými obtížemi. Aktivně jsem navštěvovala logopedickou skupinu při 

Foniatrické klinice, abych se blíže seznámila s řečovými charakteristikami PN. Tyto sezení 

mi pomohly se  dále  zorientovat  v  dané problematice  a  navázat  kontakty s nemocnými. 

Vzhledem k omezenému výběru diagnostických materiálů byl pro účely diplomové práce 

vybrán  test  3F,  který  diagnostikuje  dysartrické  poruchy  řeči. S vedoucí  DP  jsem 

diskutovala velikost testovaného vzorku probandů s PN. Vzhledem k omezenému přístupu 

k osobám s PN byla ujednána velikost testované skupiny na 16 osob.

V realizační fázi se vyskytly následující problémy:

• najít místo vhodné k individuálnímu testování 

• získat přesnou informaci o délce onemocnění

Dále  jsem podrobně  nastudovala  manuál  testu  3F  a  nejprve  ho  vyzkoušela   na 

„intaktní  populaci“,  rodině  a  spolužácích,  kdy  jsem  si  udělala  představu  o  časové 

náročnosti vlastního testu. 

7.2 Realizační fáze

Realizační fázi tvořilo vlastní testování osob s PN testem 3F. Z předchozího ověření 

u „intaktních“ osob a z manuálu testu 3F jsem si udělala představu o metodice testování, 

kterou  jsem aplikovala  na  osobách  s PN.   Jednotliví  klienti  byli  po  dohodě  testováni 

v jejich  domácím  prostředí  (12  osob),  ostatní  (4  osoby)  jsem  testovala  u  mne  doma 

z nejrůznějších  důvodů3.   Vlastní  test  trval  od  30  minut  do  1  hodiny.  Průměrná  doba 

testování činila 40 minut, což není v souladu s informacemi uváděnými v teoretické části 

(srovnej kap. 4.2.3). Všechny oddíly testu a v nich jednotlivé úkoly jsem probrala postupně 

podle pořadí. Každý úkol jsem pacientovi nejprve vysvětlila a názorně předvedla. Dala 

jsem každému pacientovi možnost si úkol nanečisto vyzkoušet, aby neměl zbytečné obtíže 

s prováděním. Tento výkon jsem nevyhodnocovala,  bodovala jsem až druhé pacientovo 

provedení.

3 obava ze ztráty soukromí, apod.
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Před vlastním testováním jsem si nejdříve ověřila následující skutečnosti:

• zda pacient premorbidně netrpí poruchou artikulace nebo jinou řečovou vadou,

• neprodělal  v minulosti  CMP  nebo  netrpí  jiným  onemocněním,  které  by 

znehodnotilo výsledky testování

Nezbytnou  podmínkou  celého  průběhu testování  bylo  vytvořit  klidnou atmosféru  beze 

stresu a zároveň povzbudit klienta aby se neupínal na vlastní úspěšnost.

7.3 Vyhodnocovací fáze

Při hodnocení je důležité, aby se terapeut dokázal zaměřit vždy jen na jednotlivou 

charakteristiku pacientova projevu,  která  se  právě testuje,  kdežto odhlížel  od  ostatních 

příznaků,  i  když  jsou  někdy  nápadné  a  leckdy  mohou  s testovanou  charakteristikou 

souviset (Hedánek a Roubíčková, 1997 ).

Pacienty jsem bodovala již v průběhu samotného testu, v případě sporných výsledků 

jsem  si  dělala  poznámky  a  tyto  problematické  úkoly  jsem  řešila  později  při  analýze 

magnetofonové nahrávky.  Během hodnocení  prvních  pacientů jsem zjistila,  že  nemohu 

korektně vyhodnotit bod 4.2. Vzhled měkkého patra v klidu a 4.3. Vzhled měkkého patra 

při fonaci. Zde se mi jeví vhodná spolupráce s foniatrem. V této souvislosti bych chtěla 

poukázat na  nezbytnost týmového přístupu k diagnostikování,  viz. Lechta (2003, str. 

27): „Potřeba  respektování  zásady  týmového  přístupu  je  nepochybná.  Při  určování  

konečné  diagnózy  se  často  vychází  ze  zjištění  většího  počtu  odborníků  –  logopedů,  

foniatrů, otorinolaryngologů, psychologů, psychiatrů, fonetiků, speciálních pedagogů atd. 

„

Po konzultaci s vedoucí DP jsem tyto body z testu vyřadila. Díky vyřazení těchto dvou 

úkolů se změnila hodnota potenciálně maximálního dysartrického indexu.

Maximální DX se všemi úkoly činí 180 bodů.

Maximální DX bez úkolů 4.2. a 4.3. činí 176 bodů. 

Poměr bodů mezi F1, F2 a F3 je tedy 56 : 60 : 60.
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Kritéria pro vyhodnocení

• Výkon v testu stejně jako hybnost osob s PN závisí na kolísavých účincích právě 

působícího léku nebo se stav může komplikovat vedlejšími účinky léčby. 

• Řečový výkon jednotlivých probandů klesá v závislosti na délce trvání testu. 

• Vzhledem  k tomu,  že  pacient  často  zadané  cvičení  provedl  bezchybně,  ale 

sledovaná  chyba  se  opakovaně  objevovala  v jiném úkolu,  v hodnocení  jsem se 

přiklonila ke snížení počtu bodů.
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8 Výsledky testu 

8.1 Kvantitativní hodnocení

8.1.1 Dysartrický index – celkový přehled studovaných probandů

Výsledky testování jsou shrnuty v následující tabulce (tab. č. 5). Klienti jsou řazeni 

dle délky trvání PN, současně  jsou odlišeny 4 skupiny dle délky trvání PN.
Tab.  č. 5. – Dysartrický index dle probandů

Skupina 1 Skupina 2 Skupina 3 Skupina 4

A
ntonín

K
arel

František

Jaroslav

A
nna

H
ana

D
om

inik

K
věta

R
ůžena

V
áclav

K
ateřina

M
iroslava

K
lára

Ludm
ila

Jitka

Pavla

Věk 71 69 62 73 67 64 76 59 58 70 84 63 70 70 72 41

Délka dg* 2 2,5 2,5 3 4 4 5 5 8 9 10 10 11 15 20 22

DX** 157 141 160 128 152 144 103 152 135 126 129 140 116 128 159 130

Pozn.: *…...délka diagnostikování Parkinsonovy choroby, **....dysartrický index

Grafické znázornění dysartrického indexu všech probandů je zobrazeno na následujícím 

grafu (graf č. 2), přičemž je rozlišen podíl faciokineze (F1), fonorespirace (F2) a fonetiky 

(F3) z dysartrického profilu u jednotlivého probanda.

Graf.  č. 2 - Dysartrický index dle probandů (včetně poměru subtestů F1, F2 a F3)
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8.1.2 Dysartrický index – hodnocení dle skupin

Na dalším grafu (graf č. 3) je znázorněn průměrný dysartrický index pro jednotlivé 

skupiny. Modrá spojnice znázorňuje setrvalý klesající trend, s výjimkou skupiny 4. V ní 

proband „Jitka“ dosahuje nadprůměrných hodnot, čímž ovlivňuje výsledný průměrný DX 

(132,75) skupiny 4, který je nepatrně vyšší  než u skupiny 3 (132,5). Pro účely dalšího 

hodnocení  lze  nadprůměrné  jedince  vyloučit,  pro  komparativnost4 vyloučíme  každého 

nejlepšího ve skupině, výsledné průměrné DX pak znázorňuje růžová spojnice grafu. Zde 

je  již  vidět  že  průměrná  hodnota  DX  klesá  s délkou  trvání  PN.  Tuto  domněnku 

potvrzujeme ovšem pouhými 12-ti probandy, neboť 4 probandy jsme z už tak omezeného 

vzorku vyloučili.

Modrou (celá skupina) a růžovou (skupina mimo nejsilnějšího člena) spojnici grafu 

budeme využívat i v následujících kapitolách věnovaných subtestům F1, F2 a F3.

Graf.  č. 3 – Průměrný dysartrický index podle skupin rozdělených dle délky trvání nemoci
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4 Vzhledem k nízkému počtu probandů nelze přistoupit ke standardní korekci, tj. vyloučit nejsilnějšího a 
neslabšího.
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8.1.2.1 F1 – Faciokineze

Grafické znázornění výsledků  subtestu Faciokineze studované skupiny je zobrazeno 

na následujícím grafu (graf č. 4) 

Graf.  č. 4 – F1 Faciokineze podle skupin rozdělených dle délky diagnostikování
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V subtestu F1 Faciokineze jsou výsledky u čtyř skupin kolísavé, vyšších bodových 

hodnot dosahuje skupina 1 a skupina 3. Nižších hodnot dosahuje skupina 2 a skupina 4. 

Detailnější rozložení u subtestu F1 je uvedeno v příloze této práce (graf č. 9 a graf č. 10). 

Žádná  z kapitol  (rty,  čelist,  jazyk,  apod.)  subtestu  F1  nemá  klesající  tendenci. 

Z naměřených hodnot v subtestu F1 nelze vyvodit žádnou závislost, délka trvání PN 

neindikuje potíže v daném subtestu.
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8.1.2.2 F2 – Fonorespirace 

Grafické  znázornění  výsledků   subtestu  Fonorespirace  studované  skupiny  je 

zobrazeno na následujícím grafu (graf č. 5) 

Graf.  č. 5 – F2 Fonorespirace podle skupin rozdělených dle délky diagnostikování
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V subtestu  F2  Fonorespirace  se  objevuje  klesající  charakter  spojnic  průměrů 

bodových hodnot  jednotlivých skupin.  Modrá spojnice (celá  skupina)  vykazuje mírnou 

odchylku  mezi  3.  a  4.  skupinou,  nicméně  korigovaná  růžová  spojnice  (skupina  mimo 

nejsilnějšího člena) již má setrvalý klesající charakter. 

Detailnější rozložení výsledků u subtestu F2 je uvedeno v grafech v příloze této práce (graf 

č. 11 a graf č. 12). Subtest F2 je členěn na 3 kapitoly, které popisuji níže: 

respirace křivka grafu je setrvale klesající, s výjimkou hodnot u 

skupiny 3 a skupiny 4, kde proband Jitka (skupina 4) dosahuje 

vyšších hodnot.

respirace při fonaci křivka grafu je bez výjimky setrvale klesající

fonace křivka grafu osciluje, nelze stanovit trend

 S jistou  mírou nejistoty  lze  předpokládat,  že  bodové hodnoty  v subtestu  F2 

korelují s délkou diagnostikování nemoci.
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8.1.2.3 F3 – Fonetika 

Grafické znázornění výsledků  subtestu Fonetiky studované skupiny je zobrazeno na 

následujícím grafu (graf č. 6).

Graf  č. 6 – F3 Fonetika podle skupin rozdělených dle délky diagnostikování
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V subtestu F3 Fonetika se  objevuje klesající  charakter spojnic průměrů bodových 

hodnot jednotlivých skupin mezi skupinou 1 a skupinou 3. Skupina 4 má ovšem  výsledky 

mimo tento klesající trend, má vyšší bodové ohodnocení než skupina 3 a dosahuje téměř 

hodnot  skupiny  2.  Tento  výkyv  trvá  i  přes  vyloučení  nejsilnějších  probandů  v každé 

skupině (růžová spojnice). 

Detailnější rozložení výsledků u subtestu F3 je uvedeno v grafech v příloze této práce (graf 

č. 13 a graf č. 14). Subtest F3 je členěn na 3 kapitoly, které popisuji níže: 

artikulace křivka  grafu  je  klesající,  s výjimkou  skupiny  4,  kde 

většina členů dosahuje maximálně možných výsledků

prozodie charakter křivky grafu je víceméně konstantní

srozumitelnost křivka grafu je klesající, s výjimkou hodnot u skupiny 3 

a  skupiny 4,  kde proband Jitka  (skupina  4)  dosahuje vyšších 

hodnot
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Data nás směřují k potvrzení postoje, že bodové hodnoty v subtestu F3 korelují 

s délkou trvání nemoci. Výjimku tvoří čtvrtá skupina, kde probandi dosahují vyšších 

bodových výsledků než probandi ve skupině 3.  Dále by se mělo na širším vzorku 

ověřovat  přítomnost  snižujících  se  hodnot  v subtestu  F3.  Domníváme se,  že  vyšší 

výsledek u 4.  skupiny může být získán nepřesným určením doby trvání  nemoci a 

nižším věkovým průměrem.

8.1.3 Dysartrický index – hodnocení dle jednotlivců

8.1.3.1 Dysartrický index –  dle věku probandů

Níže uvedený graf (graf č. 7) znázorňuje hodnotu dysartrického indexu v závislosti 

na  věku  probandů.  Jednotlivé  body  znamenají  konkrétní  probandy,  u  každého  bodu 

(=probanda) je možno odečíst věk z osy x a hodnotu jeho dysartrického indexu (DX) z osy 

y.

Již na první pohled je z grafu patrná určitá rozkolísanost, body v grafu vytvářejí spíše 

shluk než nějakou lineární (či jinou) závislost. 

Charakter grafu vypovídá, že  věk a hodnota DX spolu nemají přímou souvislost.

Graf.  č. 7 – Věk probandů a jejich DX
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8.1.3.2 Dysartrický index – dle délky trvání PN

Níže uvedený graf (graf č. 8) znázorňuje hodnotu dysartrického indexu v závislosti 

na  délce  trvání  PN.  Jednotlivé  body  znamenají  konkrétní  probandy,  u  každého  bodu 

(=probanda) je možno odečíst délku trvání PN z osy x a hodnotu jeho dysartrického indexu 

(DX) z osy y. Oproti předchozímu grafu č. 7 je charakter grafu č. 8 více lineární. 
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Graf.  č. 8 – Délka trvání PN v závislosti na dosaženém DX
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8.2 Kvalitativní hodnocení

Faciokineze
1. rty

V úkolu 1.1 našpulení rtů testované osoby nedostatečně vysunovaly rty, pohyb jen lehce 

naznačily.  V úkolu  1.2  přetáhnutí  horního  rtu  přes  spodní  a  naopak s problémy 

přetahovaly jeden ret přes druhý, pohyb byl v malém rozsahu (nedokonalý) s návazností 

na  potíže  v koordinaci  při  střídání  pohybů  horního  a  dolního  rtu.  V úkolu  1.3  a  1.4 

zaostření koutků při sevřené a rozevřené čelisti docházelo k méně výraznému zaostření 

koutků, pohyb obou koutků byl pouze náznakový. V menší míře se objevilo výraznější 

zaostření jednoho koutku než druhého stejně jako v případě úkolu  1.5 klidová symetrie 

tváře, kdy jsme ojediněle zaznamenali lehkou asymetrii v oblasti koutků úst.

2. čelist

U  testovaných  osob  se  ve  všech  úkolech  zaměřených  na  pohyblivost  mandibuly 

objevovaly potíže v nedostatečné plynulosti pohybu, pohyb byl pouze naznačen (záškub) 

nebo požadované posouvání mandibuly do stran, předsunutí a kroužení bylo jen částečné.

3. jazyk

V úkolu 3.2 zvednutí špičky vzhůru v     ústech za horní řezáky a spuštění zpět   jsme 

zaznamenali obtíže spočívající v pomalém, těžkopádném zvednutí jazyka nebo pohyb byl 

pouze naznačen. Úkol 3.3 vysunutí a obrácení špičky před ústy vzhůru  představoval 

potíže při obrácení špičky jazyka.

V úkolu 3.1 stejně jako 3.4  a 3.5 docházelo k  omezenému rozsahu pohybů (protruze, 

retrakce a přesouvání jazyka  z koutku do koutku), často doprovázeného trhavými pohyby 

jazyka.

4. měkké patro

Testované osoby uváděly potíže s polykáním tuhé stravy (zelenina, suché jídlo) a léků, 

ojediněle potíže s polykáním tekutin.
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5. diadochokineze bez fonace

V tomto oddíle zaměřeném na schopnost rychlého opakování jednoduchých pohybů jsme 

u  testovaných  osob  zaznamenali  potíže  spočívající  v nedostatečné  koordinaci 

požadovaných pohybů, omezené pohyblivosti jazyka, rtů a čelisti a v pomalém tempu při 

realizaci daných pohybů.

6. komplexní diadochokineze s fonací

V oddíle zaměřeném na  koordinaci mluvních pohybů při rychlém opakování hlásek a 

slabik  testované  osoby  měly  potíže  v plynulém  opakování  slabik  (zakoktávání)  a 

v kolísavém tempu od pomalého až po postupné přecházení do nezřetelného mumlání. 

Jako signifikantní vidíme, že uvedené potíže jsou zřetelné již při krátkodobém opakování 

(2-3s).
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Fonorespirace
7. respirace

Většina testovaných osob se v úkolu 7.1 výdrž exspirace při syčení pohybovala v rozmezí 

od 10 – 19 s, nejkratší sykot trval 4 s, hranici 20 s nikdo nepřekročil. Z hlediska objemu 

vydechovaného vzduchu,  osoby s PN setrvávají  v průměrných hodnotách.  V úkolu  7.2 

plynulé  zeslabování  sykotu docházelo  k časnému  zeslabení,  pozdnímu  zeslabení, 

k výraznějšímu  zesílení  v závěru  a  k nezřetelnému  rozdílu  mezi  krajními  hlasitostmi. 

Podobné potíže měli testované osoby v úkolu 7.3 mezi něž patřilo příliš časné, pozdní a 

přeskokové  zesilování,  výrazné  zeslabení  v závěru  a  nezřetelný  rozdíl  mezi  krajními 

hlasitostmi.

Při  opakování  série  (ss-ss-ss)  v úkolu  7.4 testované  osoby  méně  zřetelně  a  rytmicky 

přerušovaly syčení.  Klidová respirace  je pro logopeda obtížně hodnotitelná vizuálně a 

auditivně se obtíže u klidové respirace objevují až v těžším stupni. Odchylky od normální 

charakteristiky klidového dýchání zahrnovaly slyšitelný sípot, mělkou hloubku a hlubší 

nádechy.

8. respirace při fonaci

V úkolu 8.1 a 8.2 výdrž exspiraci při fonaci na (mm) a (iiii) se většina testovaných osob 

pohybovala v rozmezí od 5-15s.

9. fonace

Při posouzení úkolu 9.1 kvalita hlasu jsme zaznamenali odchylky v kvalitě a znění hlasu, 

které se v závislosti na délce mluvního projevu zvýrazňovaly. V různé míře se objevoval 

chrapot, drsný, zastřený hlas, omezený rozsah mluvní hlasitosti a dysfonie. Přibližně u 

poloviny testovaných osob jsme se setkali s lehce zvýšenou rezonancí.

Z úkolu  9.3 přiměřená a ovládané hlasitost je patrné, že existují u testovaných zřejmé a 

časté nedostatky v silové modulaci. Hlasitost je slabá nebo kolísavá především v závislosti 

na délce mluvního projevu. V úkolu  9.4  přiměřená a ovládaná výška se u testovaných 

osob objevilo nižší posazení hlasu spojené s jeho kolísáním.

Fonetika
10. artikulace
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V  bodě  10.1 přesnost opakování samohlásek se pozorované potíže příliš neodchylovaly 

od  normy  a  proto  se  jimi  nebudeme  podrobněji  zabývat.  10.3  přesnost  opakování 

souhláskových  skupin. Na  této  úrovni  se  výrazně  demonstrovaly  obtíže  s přesností 

opakování.  Testované osoby komolily souhláskové skupiny o čtyřech a  více hláskách. 

V úkolu  10.5  spontánní  řeč je  obtížné  odlišit  kvalitu  fonace  a  kvalitu  artikulace  při 

spontánním projevu, ale v rámci testových podmínek se ukázalo, že artikulace je setřelá a 

nevýrazná.

11. prozódie

V úkolu  11.1 udržení rytmu v     rytmickém textu   testované osoby rytmus rozpoznaly, ale 

neudržely po celou dobu. V úkolu  11.2 přemísťování kontrastního důrazu  se ve většině 

případů  objevovaly  potíže  v nedostatečně  zřetelném  kontrastním  důrazu  a  ojediněle 

testovaní stereotypně zdůrazňovali  vždy stejnou pozici  ve větě bez ohledu na grafické 

zvýraznění.  Při  posouzení  11.3  základní  větné  intonační  vzorce jsme  zaznamenali 

nezřetelný  rytmus  u  zjišťovacích  otázek  a  rozkazů,  neschopnost  udržet  požadovaný 

intonační vzorec po celou dobu a ojediněle přechod z otázky do rozkazu a naopak. V 

úkolu  11.4 přirozené tempo se u absolutní většiny objevuje při posouzení běžné mluvy 

rychlé  tempo  řeči  nebo  postupná  akcelerace  tempa.  Tempo5 řeči  dosahovalo  až  390 

slabik/min. Při vyhodnocení tempa při čtení jsme naměřili 360 slabik/min

12. srozumitelnost

U většiny testovaných osob jsme mohli zaznamenat při hodnocení úkolu  12.1 celková 

nepřirozenost a  12.5  srozumitelnost  spontánní  mluvy odchylky  od  běžného  standardu 

obecně mluvené řeči. Potíže zahrnovaly: otevřenou huhňavost, setřelou artikulaci, rychlé 

nebo skokové tempo řeči, narušenou kvalitu hlasu, počáteční pauzu před rozmluvením, 

palilalii,  monotónní  projev,  zakoktávání,  latenci  ve  výbavnosti  slov  (vatová  výplň), 

hezitace.

U části testovaných můžeme zaznamenat možnost ovlivnění srozumitelnosti (alespoň na 

přechodnou  dobu)  větší  mírou  soustředění  na  vlastní  řečový  projev.  Z testu  dále 

vyplynulo, že úroveň srozumitelnosti řečového projevu závisí na jeho délce, kdy dochází 

ke sníženým výkonům v artikulaci, prozódii a tempu řeči.  

Hodnocení  úkolu  12.3  srozumitelnost  četby vyplývá  z předchozího  bodu,  kdy 

zaznamenáváme stejné  obtíže,  ale  v menším rozsahu.  Předpokládáme výhodu opory o 

5 Uváděný lingvistický průměr se pohybuje kolem 180 slabik/min.
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text.
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Diskuze

Pro  hodnocení  dysartrických  poruch  řeči  máme  jednu  z mála  možností  využít 

existující  testový  materiál.  Pro  specifickou  skupinu  (osoby s PN)  se  v průběhu využití 

tohoto  testového  materiálu  ukázaly  některé  disharmonické  jevy.  Vzhledem 

k symptomatologii  popsané  v teoretické  části  tento  testový  materiál  nehodnotí  oblast 

mimických  svalů,  které  jsou  výrazným  komponentem  pro  komunikační  proces. 

Třístupňová škála  hodnocení  v některých situacích neumožňovala dostatečně variabilně 

rozvrstvit  podávané  výkony.  Tato  plochá  diferenciace  neumožňuje  logopedovi  včas 

detekovat nastupující  zhoršení sledované funkce. Pořadí jednotlivých úkolů založených na 

inervaci  hlavových nervů nevyhovuje  optimálně praktické realizaci.  Nicméně vyšetření 

ukázalo oblasti,  ve  kterých mají  osoby s PN potíže,  což může sloužit  jako  základ  pro 

modifikaci nebo modifikované varianty přímo určené osobám s PN.

Jeho použitím nám u testované skupiny6 vzešly následující výsledky:

• Hodnota dysartrického indexu nezávisí na věku probandů.

• Hodnota dysartrického indexu v obecné rovině závisí na délce trvání PN (od doby 

stanovení její diagnózy),  přičemž ne vždy známe její přesnou délku. 

• Podrobněji  bylo  zjištěno,  že  hodnoty  DX  u  subtestu  F1  (Faciokineze)  kolísají, 

zatímco  u  subtestů  F2  (Fonorespirace)  a  F3  (Fonetika)  hodnoty  DX  klesají 

s přibývající délkou trvání PN. Menší výjimky tvoří 3. a 4. skupina, především u 

subtestu F3.

V souladu s literaturou nacházíme u osob s PN poruchy respirace, fonace, rezonance, 

artikulace  a  prozódie.   Ačkoli  se  v literatuře  popisuje  nenápadné  pozvolné  plíživé 

nastupování  symptomů  v oblasti  řeči  a  komunikace,  naše  data  ukazují,  že  již  jedinci 

s krátce diagnostikovanou PN mají řečové obtíže. Tento poznatek bychom měli převádět 

do  praxe  zejména  preventivním  logopedickým  opatřením   krátce  po  neurologickém 

diagnostickém  vyšetření.  Tímto  krokem  můžeme  osobám  s PN  nabídnout  včasnou 

terapeutickou  podporu,  která  může  výrazně  zpomalit  další  průběh  nemoci.   V oblasti 

dýchání  se  největší  problémy manifestují  v koordinaci.  Pacienti  s PN mají  potíže sladit 

postup výdechového proudu s fonací, sladit délku výdechového proudu s délkou mluvní 

fráze atd.  Samotnými pacienty se v počátcích nemoci subjektivně tato oblast nepokládá za 

6 4 skupiny po 4 pacientech vytváří velmi hrubou testovací množinu
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problémovou.  Na potížích v řeči a komunikaci se spolupodílejí zhoršující se koordinační 

dovednosti  v orofaciální  oblasti.  Pokud  si  uvědomíme  fakt,  že  na  řeči  se  podílí  a 

spolupracuje  více  než  100  svalů,  každá  odchylka  a  jemné  narušení  v plynulosti  a 

návaznosti vede k potížím v koordinaci svalových zřetězených reakcí. Tento nesoulad se 

navenek projeví v stále se snižující srozumitelnosti řečové produkce.  Negativní dopad na 

řečový výkon zvyšuje stále přítomná ztuhlost,  která pochopitelně zasahuje i  orofaciální 

oblast.  Zjednodušeně můžeme říci,  že nejde o pouhý součet jednotlivých problémů, ale 

jejich vzájemnou kombinaci a interakci.  Celkový, teoreticky očekávaný výkon, je navíc 

ovlivněn typem komunikační situace,  aktuálním stavem daného jedince.   Kromě běžně 

popisovaných obtíží naše data demonstrují  snižování srozumitelnosti artikulace a kvality 

řečového projevu s jeho narůstající délkou. 

Získaná  data  celkově  ukazují  na  skutečnost,  že  délka  výpovědi  se  podílí  na 

omezování kvality řečové a komunikační produkce. Na základě této zkušenosti si osoby 

s PN vytváří  instinktivně  kompenzační  strategie  krátkých,  ale  sémanticky  přesycených 

výpovědí,  prokládaných  vatovou  výplní.  Tento  jev  jsem  pozorovala  v neformálních 

rozhovorech  s osobami  s PN.  Protože  u  osob  s PN  neexistuje  v domácí  oblasti  žádný 

logopedický kvantitativní  ani  kvalitativní  výzkum, nemůžeme získaná  data  porovnávat. 

Dysartrický  profil  může  sloužit  jako  východisko  pro  modifikovaný  test  specificky 

zaměřený pro osoby s PN (resp. pro osoby s progresivním onemocněním). Námi získaná 

data mohou sloužit jako výchozí bod pro další logopedický výzkum u této (specifické) 

skupiny. 
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Závěr

V této DP jsme se  věnovali  diagnostice  řečových a  komunikačních dovedností  u 

progresivního  onemocnění.   Vzhledem k výskytu  v populaci  jsme  zvolili  skupinu  osob 

s PN.   Lidé  s tímto  onemocněním  musí  reagovat  na  neustále  se  zhoršující  řečové  a 

komunikační dovednosti. 

V teoretické části jsme se zabývali problematikou nemoci PN. Ačkoli od dob prvního 

popsání dr. Parkinsonem se mnohonásobně zvětšily informace o původu nemoci, o jejích 

projevech, stále ještě v současné době česká neurologická literatura upozorňuje na obtíže 

v diagnostickém procesu této nemoci. Velký skok můžeme zaznamenat ve formách péče o 

tyto  osoby.   Ani  rychle  se  rozvíjející  tzv.  hloubková  stimulace  nezmenšuje  problémy 

v oblasti  řeči  a  komunikace.  Analýzou  blízkých  tématických  celků  jsme  se  dostali 

k charakteristice stáří se zaměřením na diagnostický proces v této lidské etapě.  Specifika 

této  věkové  kategorie  v diagnostickém  procesu  se  přenáší  i  do  oblasti  logopedické 

diagnostiky. Analýza domácí odborné literatury ukazuje, že v českých podmínkách stále 

doháníme běžný evropský standart.  Teoretická báze pro diagnostický proces u dospělých 

osob je propracována náhodně, nestrukturovaně. V našich podmínkách je k dispozici pouze 

jediný testovací materiál.  V logopedii není žádný testovací materiál, specificky určený pro 

progredující  onemocnění.  Přitom  kvalitní  diagnostické  hodnocení  je  nezbytným 

předpokladem pro následnou efektivní, smysluplnou rehabilitaci a reedukaci. Teoretická 

část DP ukazuje současný stav problematiky u osob s PN v Čechách,  nabízí lehký nástin 

pro porovnání se situací v zahraničí. 

V praktické  části  jsme  použitím  testového  materiálu  hodnotili  řečovou  a 

komunikační  produkci  u  osob  s PN  s různě  dlouhou  dobou  diagnostikování  nemoci. 

Získaná data potvrzují přítomnost v literatuře popisovaných obtíží. Kromě těchto jevů se u 

sledovaných  probandů  ukazovaly  potíže  v koordinaci  dýchání  při  řeči,  zvýšené  obtíže 

v posloupnosti a návaznosti svalových zřetězených reakcí v orofaciální oblasti,  snižování 

artikulační  přesnosti.  Pro  všechny  sledované  osoby  se  ukazovalo  snižování  kvality 

řečového výkonu s narůstající délkou výpovědi. Použití testového materiálu ukázalo, že 

nepopisuje, pro tyto skupinu důležité oblasti – např. mimiku.  Na výsledky této DP by bylo 

vhodné  navázat  dalším  logopedickým  výzkumem.  Jako  přínosné  vidíme  modifikaci 

současného  testového  materiálu  tak,  aby  lépe  vyhovoval  podmínkám  progresivního 
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onemocnění, hodnotil další potřebné oblasti, umožňoval opakované diagnostické šetření. 

Opakovanost  diagnostického  postupu  je  nezbytná  pro  včasnou  detekci  poklesu  stavu. 

Přesná a včasná diagnostika  umožňuje změnu stanovování cílů logopedické intervence, 

změnu postupů a forem práce.  

Musíme mít na paměti, že schopnost a dovednost komunikovat výrazně ovlivňuje 

kvalitu života jedince. Z logopedického hlediska máme u dospělých osob s progresivním 

onemocněním  velké rezervy. Nejedná se o zanedbatelnou skupinu lidí, proto ji věnujme 

potřebnou pozornost. 
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Grafy

Graf. č. 9 -  F1 pro skupiny dle jednotlivých kapitol testu
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Graf č. 10 – F1 podle jednotlivých probandů
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Graf. č. 11 -  F2 pro skupiny dle jednotlivých kapitol testu
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Graf. č. 12 – F2 podle jednotlivých probandů
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Pozn.: Výsledný dysartrický index je počítán z dvojnásobku součtů hodnot F2 
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Graf. č. 13 -  F3 pro skupiny dle jednotlivých kapitol testu
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Graf. č. 14 – F3 podle jednotlivých probandů

0

5

10

15

20

25

30

35
Antonín

Karel

František

Jaroslav

Anna

H
ana

D
om

inik

Květa

R
ůžena

Václav

Kateřina

M
iroslava

Klára

Ludm
ila

Jitka

Pavla

12. srozumitelnost

11. prozódie

10. artikulace

Pozn.: Výsledný dysartrický index je počítán z dvojnásobku součtů hodnot F3 
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Ukázka vyhodnoceného testu
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