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Úvod 

V dnešní době stále přibývá případů cévních mozkových příhod a úrazů hlavy. Průměrný 

rizikový věk pro cévní mozkové příhody se snižuje. V těchto případech se objevuje afázie 

a další poruchy řeči, které výrazně ovlivňují kvalitu života postihnutých osob. K afázii se 

téměř vždy přidružuje porucha psaní a čtení (agrafie a alexie). Pro efektivní terapii neu- 

rogenních poruch komunikace je velmi důležitá přesná diagnostika. K vyšetření psaní se 

využívá například subtest psaní z Vyšetření fatických funkcí či subtest psaní testu 

MASTcz. Při poranění mozku u výše zmíněných případů dochází velmi často také k he- 

miparézám dominantní poloviny těla. Pacient je tedy nucen užívat nedominantní polovinu 

těla, která je využita rovněž při testování psaní. 

Téma diplomové práce bylo zvoleno na základě zájmu o oblast neurogenních po- 

ruch komunikace. Práce je tvořena dvěma částmi – teoretickou a praktickou. 

První část, která je členěna do tří kapitol, obsahuje přehled poznatků odborníků, 

kteří se zabývají neurogenními poruchami řeči, lateralitou či agrafií. První kapitola defi- 

nuje jazykové roviny, komunikační schopnost, centrální jazykové mechanismy a fatické 

funkce. Druhá kapitola přináší vymezení problematiky afázie a její etiologii, klasifikaci, 

symptomatologii, diagnostiku a terapii. Třetí kapitola se zabývá problematikou psaného 

projevu, anatomií a fyziologií horní končetiny, agrafií, lateralitou a jejich vyšetřením.  

Druhá část, která tvoří čtvrtou kapitolu práce, přináší vymezení cílů, metodologii, 

výzkumné otázky, vlastní šetření a jeho závěry. Výzkumné šetření bylo provedeno na 

Neurologické klinice Fakultní nemocnice v Brně ve spolupráci s PhDr. Mgr. Milenou 

Košťálovou, PhD., dále na Rehabilitačním oddělení Fakultní nemocnice v Brně a v do- 

mově pro seniory v Rosicích. 

Cílem práce je přispět k ověření validity vyšetření schopnosti psaní při využití 

nedominantní končetiny. V diplomové práci je využita metoda analýzy odborné literatury 

a metoda kvalitativního šetření s kvantitativními prvky s využitím krátkodobého a vol- 

ného pozorování. 
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1 Teoretická východiska se zaměřením na komunikaci 

Logopedie patří mezi nejmladší vědní disciplíny. Od dvacátých let 20. století, kdy se za- 

čaly utvářet vědecké základy logopedie, začala tato věda vymezovat základní terminolo- 

gii a teoretická východiska. Tento proces stále není ukončen. V současné době existují v 

logopedii dva vývojové trendy, prakticistický a emancipační. Prakticistický proces na- 

hlíží na logopedii jako na “kuchařskou knihu”, která nabízí “recepty” na odstranění jed- 

notlivých druhů narušené komunikační schopnosti. Emancipační proces chápe logopedii 

jako mladou vědu, která musí stále pracovat na svém terminologickém aparátu a upevňo- 

vat své postavení v systému věd (Lechta, 2007). 

 
1.1 Komunikační schopnost a jazykové roviny 

Každá živá bytost potřebuje určitou formu dorozumívání či sdělování. Termín „komuni- 

kace“ pochází z latinského slova communicatio, které lze chápat jako přenos či proudění 

informací (Vybíral, 2009). 

Hartl (2004) definuje komunikaci jako proces dorozumívání, přičemž nejde 

obecně o specificky lidský jev, na rozdíl od jazyka existuje i u živočichů. 

Základ procesu výměny informací tvoří čtyři stavební prvky: 

• komunikátor (osoba sdělující informaci); 

• komunikant (příjemce informace); 

• komuniké (obsah sdělení); 

• komunikační kanál (použití předem dohodnutého kódu). 

Komunikace je prostředkem vzájemných vztahů mezi lidmi (Klenková, 2006). 

 
Verbální a nonverbální komunikace 

Komunikaci rozlišujeme verbá lní a nonverbá lní. Verbální (slovní) komunikace získala 

ve sdělovacím procesu lidí dominantní postavení. Nonverbální komunikací spíše doplňu- 

jeme nebo dočasně nahrazujeme komunikaci verbální. Pokud se setkáme s nonverbálním 

sdělením, které není v souladu s verbálním, uvěříme spíše sdělení nonverbálnímu. (By- 

teš níková, Horáková & Klenková, 2007). 

Do skupiny verbální komunikace řadíme všechny procesy komunikace, které jsou 

realizovány pomocí mluvené či psané řeči. Nonverbální komunikace naopak zahrnuje 

veškeré dorozumívací prostředky neslovní podstaty. Tento druh komunikace je vývojově 
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starší, v této oblasti rozlišujeme vokální (paralingvistické) fenomény (kvalita hlasu, způ- 

sob mluvení) a nonvokální (extralingvistické) fenomény (mimika, gestika, haptika, zra- 

kový kontakt) (Klenková, 2006). 

Helus (2011) rozlišuje kromě verbální a nonverbální komunikace také komuni- 

kaci paraverbální. Ta tvoří přechod mezi verbální a nonverbální komunikací. Je vázána 

na slova, ale sleduje i způsob sdělování (kladení důrazu na určitá slova, ztišení či zesílení 

hlasu, intonaci či rychlost sdělování). 

 
Fáze komunikace 

Klenková (2006) zmiňuje šest fází komunikace mezi lidmi: ideovou genezi, zakódování, 

přenos, příjem, dekódování a akci. Přijímání sdělení je nazýváno recepcí (aktivní proces, 

vyznačující se tempem, výběrovostí, zkreslením apod.). Mnohdy jde o mimovolní a neu- 

vědomovaný proces. Recepci předchází a zároveň provází percepce (vnímání). 

Mezi hlavní filtry prosévající vjemy patří filtry fyziologické (rozmazané vidění v 

panice, stresu), psychologické (předjímání, selekce vnímaných objektů) a kulturní (zvyk 

všímání si objektů) (Vybíral, 2000). 

 
Jazyk a řeč 

Jazykem rozumíme souhrn sdělovacích a dorozumívacích prostředků určité skupiny lidí, 

obvykle jej vymezujeme teritoriálně nebo národnostně (Peutelschmiedová & Vitásková, 

2005). 

„Řeč je specificky lidskou schopností. Jedná se o vědomé užívání jazyka jako slo- 

žitého systému znaků a symbolů ve všech jeho formách.” (Bočková, Bytešníková & Klen- 

ková, 2012, s. 22). U řeči rozlišujeme složku symbolickou (percepční) a motorickou (ex- 

presivní). Dále rozlišujeme zevní a vnitřní řeč. Zevní řečí rozumíme schopnost člověka 

užívat sdělovacích prostředků vytvářených mluvidly, zatímco vnitřní řeč vyjadřuje chá- 

pání, uchovávání a vyjadřování myšlenek pomocí slov nejen verbálně, ale i graficky 

(Bočková, Bytešníková & Klenková, 2012). Zatímco řeč je spíše výkonem individuálním, 

jazyk je výkonem společenským (Klenková, 2006). 

 

Jazykové roviny 

Logopedie je často mylně považována za vědu zabývající se nápravou vadné výslovnosti, 

kdy je zájem soustředěn pouze na zvukovou stránku řeči. 
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Ve skutečnosti se však logopedie zabývá narušenou komunikační schopností v 

různých oblastech, které odráží čtyři jazykové roviny, které logopedie aktuálně reflek- 

tuje: 

• foneticko-fonologická; 

• morfologicko-syntaktická; 

• lexikálně-sémantická; 

• pragmatická. 

Dvořák (2001) definuje jazykovou rovinu jako dílčí systém jazyka, který je defi- 

novaný specifickými základními jednotkami. 

Foneticko-fonologická rovina zahrnuje část fonetickou a fonologickou. Fonetika 

je lingvistická disciplína, která se zabývá zvukovým materiálem jazyka a řeči, fonologie 

je disciplínou, která se zabývá funkcí zvukových prostředků jazyka, pracuje s fonémy 

(nejmenšími stavebními jednotkami řeči). Jedná se o tradiční (přeceňované) posuzování 

zvukové stránky řečové produkce (Peutelschmiedová & Vitásková, 2005). 

Rovina zahrnuje zvukovou stránku řeči, diferenciaci zvukově stejných a rozdíl- 

ných slov, analýzu a syntézu vět, slov, intonaci, hlasitost, tempo řeči a výslovnost. (Boč- 

ková, Bytešníková & Klenková, 2012). 

Morfologicko-syntaktickou rovinu je možné zkoumat až od jednoho roku věku 

dítěte, kdy začíná vlastní rozvoj řeči. Sleduje pravidla syntaxe (stavby věty), morfologie 

(tvarosloví) a gramatické struktury řeči (Klenková, 2006). V této rovině lze sledovat při- 

bližnou inteligenční úroveň či známky mentálního postižení (Lechta, 2003). 

Lexikálně-sémantická rovina zahrnuje pasivní a aktivní slovní zásobu, porozu- 

mění významu slov, časové, příčinné a prostorové vztahy a souvislosti. Rozvoj pasivní 

slovní zásoby je možné evidovat kolem desátého měsíce života. Aktivní slovní zásoba se 

však začíná rozvíjet až kolem jednoho roku. Milníky v této rovině jsou první a druhý věk 

otázek. V období kolem jednoho a půl roku jsou pro děti typické otázky „Co je to?” a 

„Kdo je to?”, ve věku kolem tří a půl let jsou typické otázky „Proč?”, případně „Kdy?” 

(Bočková, Bytešníková & Klenková, 2012). 

Pragmatická rovina představuje oblast sociální aplikace, uplatnění komunikační 

schopnosti, důraz je kladen především na sociální a psychologické aspekty komunikace. 

Peutelschmiedová & Vitásková (2005) zdůrazňují zajištění komunikace, která nemusí 

vždy probíhat orální cestou. Zároveň je třeba do této oblasti zahrnout také koverbální 

chování (schopnost komunikovat v oblasti nesymbolických procesů). Narušené kover- 
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bální chování působí v komunikaci nepříznivě. V této jazykové rovině se tedy zaměřu- 

jeme na schopnost jedince dostát svým komunikačním záměrům, na schopnost konver- 

zovat, a to v pozici aktivní i pasivní (Lechta, 1990). 

 
Narušená komunikační schopnost 

Není snadné stanovit definici narušené komunikační schopnosti. Tento pojem je třeba 

chápat v celé jeho šíři, nezužovat problematiku pouze na zvukovou stránku řeči. Lechta 

(2003) definoval narušenou komunikační schopnost takto: „Komunikační schopnost člo- 

věka je narušena tehdy, když některá rovina jeho jazykových projevů (příp. několik rovin 

současně) působí interferenčně vzhledem ke komunikačnímu záměru.” Narušenou komu- 

nikační schopnost je nutné odlišit od projevů, které jsou fyziologické. Jedná se např. o fy- 

ziologické dysfluence, fyziologický dysgramatismus či fyziologickou dyslalii (Klenková, 

2006). 

Etiologie narušené komunikační schopnosti může být různá. Rozlišujeme etio- 

logii z hlediska časového a lokalizačního (Klenková, 2006). Z časového hlediska dělíme 

etiologii na prenatální, perinatální a postnatální. Z hlediska lokalizačního mohou být pří- 

činou vzniku narušené komunikační schopnosti např. genové mutace, aberace chromo- 

zomů, poškození receptorů či efektorů. Narušení komunikační schopnosti může vznik- 

nout na podkladě orgánového nebo funkčního poškození (Bočková, Bytešníková & Klen- 

ková, 2012). 

Dle Lechty (2010) existuje deset stěžejních kategorií narušené komunikační 

schopnosti. Lechta (In Škodová & Jedlička, 2007) dále uvádí kritéria, která vymezují na- 

rušenou komunikační schopnost. Jedná se o kritéria vývojová (sledujeme aktuální úroveň 

osvojení jazyka), fyziologická (zda je způsob hovoru fyziologicky korektní), terapeutická 

(míra potřeby terapeutické intervence), lingvistická (odpovídání projevu normám kodifi- 

kovaným pro určitý jazyk) a kritéria komunikačního záměru (schopnost jedince projevit 

svůj komunikační záměr bez rušivých momentů). 

Termín „narušená komunikační schopnost” byl vytvořen z důvodu potřeby jed- 

noho shrnujícího termínu, který by charakterizoval předmět logopedie a z důvodu odstra- 

nění duplicity (např. u termínů “vady a poruchy řeči” nebo “patologie řeči a poruchy” a 

nepřesného označování těchto narušení (“poruchy řeči”, “poruchy jazyka”). 
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1.2 Centrální jazykové mechanismy 

Strukturu vyšší nervové soustavy tvoří centrální nervová soustava, mozková kůra (vý- 

vojově nejmladší část) a podkorové oblasti, které jsou vývojově starší. Vyšší kortikální 

funkce jsou specificky lidskou aktivitou, která koordinuje vnitřní funkce organismu i jeho 

komunikaci s prostředím (Čecháčková In Škodová & Jedlička, 2007). 

Kulišťák (2011) zdůrazňuje myšlenky neurologa Jacksona, který první rozpoznal 

podíl pravé hemisféry na zpracování jazyka. Tvrdí, že pacienti s levohemisferiálními lé- 

zemi nemají velké obtíže v praktickém užití jazyka, ale vyskytují se u nich obtíže v roz- 

lišení jednotlivých lingvistických elementů. Pacienti s pravohemisferiálními lézemi nao- 

pak nemají narušenou manipulaci s lingvistickými jednotkami, ale nezvládají jejich prak- 

tické použití v kontextu konverzace. 

Naprostá většina lidí má hlavní řečová centra v levé hemisféře, někteří však v 

obou hemisférách a někteří pouze v pravé hemisféře. Při neurochirurgických operacích se 

provádí tzv. Wadův test, při kterém se jedna z hemisfér nechá “uspat” a druhá je ak- tivní. 

Pokud je pacient schopen mluvit při utlumení jedné z hemisfér, znamená to, že hlavní 

řečové oblasti se u něj vyskytují ve druhé hemisféře. V současné době se pracuje na 

nahrazení testu vylepšenými zobrazovacími technikami (Carter, 2014). 

Košťálová, Bednařík, Mechl & Voháňka (2006) uvádějí, že u leváků jsou řečové 

funkce lokalizovány v levé hemisféře asi v 60 %, v pravé hemisféře asi ve 20 % a 20 % 

leváků má smíšenou dominanci. U leváků se afázie rozvíjí častěji při lézi levé hemisféry. 

Obecně je prognóza leváků s afázií lepší kvůli méně vyhraněné řečové dominanci. Do- 

minantní, většinou levá hemisféra, má funkci tvorby řeči, porozumění řeči a rozeznávání 

slov. Nedominantní, většinou pravá hemisféra, zajišťuje prozodii (intonace, rytmus) a 

dekódování emočního obsahu řeči. 

 
Model jazyka 

Nejdůležitější oblasti pro jazyk se nacházejí v perisylvické oblasti dominantní hemisféry. 

Perisylvická oblast (area) je oblast, která se nachází na laterální straně dominantní he- 

misféry. Tato oblast zahrnuje zásadní arey a dráhy, které jsou důležité pro produkci a per- 

cepci řeči. Do perisylvické oblasti patří Brocova area, Wernickeho area, gyrus supra- 

marginalis, gyrus angularis a hlavní asociační dráhy propojující jazykové oblasti 

(Love & Webb, 2009). 

Brocova area se nachází ve frontálním laloku, její přední část se pravděpodobně 

zabývá významem slov (Carter, 2014). Zaměřuje se na expresi slov, zatímco Wernickeho 
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area souvisí s řečovou recepcí. Brocovu a Wernickeho oblast spojuje svazek nervových 

vláken (fasciculus arcuatus). Tato vlákna vystupují z auditorní asociační oblasti tempo- 

rálního laloku (Wernickeho area), procházejí nad a pod gyrem supramarginalis, dále pa- 

rietálním operkulem (část korové oblasti ve střední části temenního laloku) a postupují 

dále jako součást asociačního traktu (fasciculus longitudinalis superior) a končí v Bro- 

cově oblasti (Love & Webb, 2009). 

Wernickeho oblast sousedí s tzv. Geschwindovým teritoriem. Když člověk 

vnímá mluvenou řeč, řeč je ve Wernickeho oblasti separována podle významu a v Ges- 

chwindově oblasti dochází k úplnému porozumění. Při produkci řeči naopak nachází 

slova Wernickeho oblast a Brocova oblast převádí slova do zvuků (Carter, 2014). 

Gyrus angularis se nachází v levém parietálním (temenním) laloku. Tato oblast 

má spojitost s alexií (poruchou čtení). Gyrus supermarginalis se nachází směrem do- 

předu od gyrus angularis. Spolu s gyrus angularis se označuje lobulus parietalis inferior. 

Léze na tomto gyru způsobují agrafii (poruchu psaní). Mechanismy jazyka se soustřeďují 

především v mozkové kůře, jistou roli ale hrají také subkortikální oblasti. V poslední 

době bylo publikováno několik případů, které ukázaly, že afázie může vzniknout i na 

podkladě izolované subkortikální léze. V těchto případech byla nejčastěji zasažena pul- 

vinární (oblast řídící thalamus) část thalamu. (Love & Webb, 2009). 

Výše zmíněný model jazyka vytvořil Wernicke a později jej nejvíce prosazoval 

neurolog Geschwind. Model klade důraz na propojení vyšších psychických funkcí řeči a 

jazyka, tedy na klasická řečová a jazyková centra a na propojení center asociačními 

vlákny. Model umožňuje prognózu symptomů spojených s určitou lokalizací léze. Úspěš- 

nost modelu prokázaly četné klinické studie. Geschwind upozornil ale i na okolnosti, pro 

které model není vyhovující. Jedná se o případy, kdy určité znaky afázie nelze modelem 

snadno vysvětlit, pak o případy, kdy se symptomy afázie vyskytnou a podle modelu nej- 

sou předpokládány. Posledním druhem okolností jsou případy, kdy se symptomy nevy- 

skytují i přes přítomnost určité léze, u které jsou předpokládány (Love & Webb, 2009). 

 
Kognitivně neuropsychologický model řeči 

Kognitivně neuropsychologický model řeči je aktuálně jednou z dominujících teoretic- 

kých koncepcí afázie (Cséfalvay, 2002). 

Košťálová, Bednařík, Mechl & Voháňka (2006) zdůrazňují základ kognitivně 

neuropsychologického modelu ve funkčních (nikoli anatomických) modelech, u kterých 

lze vysvětit patofyziologický mechanismus dysfunkcí. Modely vycházejí z modulární 
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koncepce. To znamená, že kognitivní procesy jsou rozděleny do relativně samostatně 

fungujících modulů. 

Mezi základní komponenty modelů u produkce slov a porozumění řadí Košťá- 

lová, Bednařík, Mechl & Voháňka (2006) sémantický systém. Součástí tohoto systému 

je souhrn mentálních reprezentací významů slov, jež jsou označeny názvem lexikální sé- 

mantika. Tento systém je považován za centrální modul, jehož narušení ovlivní všechny 

procesy. Mluvní jazyk tvoří dvě vstupní modality – fonologické a ortografické vstupní 

lexikony. Tyto modality převádějí do centrálního modulu informace. Výstupní modality 

tvoří fonologický a ortografický výstupní lexikon. Cílem modulů je získání informací o 

tom, jakým způsobem jsou reprezentace uchovány v modulu, jak jsou dále zpracovány a 

odesílány do dalších modulů. Funkcí modulů je možnost využití intaktních částí sys- tému 

při terapii modulů narušených. 

Je-li narušeno porozumění, k narušení dochází v jedné ze tří úrovní: fonologická 

analýza, fonologický vstupní lexikon a porucha sémantického systému. V případě poru- 

chy fonologické analýzy je hlavními symptomy neschopnost diferenciace fonémů, ne- 

schopnost opakování slov a pseudoslov a narušení celkového procesu neporozumění mlu- 

veným slovům. U poruchy fonologického vstupního lexikonu dochází k selhání rozho- 

dování, zda jde o známá reálná slova či pseudoslova. Porucha sémantického systému se 

projevuje poruchou rozumění významu slov, nalezení obrázku dle slyšeného slova, 

narušeno je také porozumění na úrovni vět. 

Je-li narušena produkce slov, k jejímuž hodnocení se používá nejčastěji pojme- 

nování obrázků nebo předmětů, dochází k narušení sémantického systému, fonologického 

vstupního lexikonu nebo poruše fonologického výstupního zásobníku. V případě poru- 

chy sémantického systému se nejčastěji vyskytují sémantické parafázie, v jejichž dů- 

sledku dochází k záměnám (především abstraktních) slov. U poruchy fonologického vý- 

stupního lexikonu dochází k opisům (cirkumlokucím) v důsledku nenalezení správného 

slova. Symptomem je přítomnost fonemických parafázií (narušení výběru a řazení 

fonémů) a neologismů (pseudoslov), především u méně frekventovaných slov. Při poruše 

fonologického výstupního zásobníku se vyskytují nejčastěji fonemické parafázie, pře- 

devším u delších slov (Košťálová, Bednařík, Mechl & Voháňka, 2006). 

Love & Webb (2009) upozorňují, že přiřazovat k mozkovým strukturám jednot- 

livé mozkové funkce není nosné, protože nynější definice funkcí struktur jsou příliš ši- 

roké. Pokud tedy například pacient nesprávně přečte větu, chyba může být zapříčiněna 

selháním velkého počtu procesů. 
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Dichotomická klasifikace 

Tuto klasifikaci tvoří základní, obecné typy afázie, které se určí ještě před diagnostikou 

specifického syndromu afázie. Obecné typy se většinou vážou k určité lokalizaci léze. 

Klasifikace je jedním z nejčastěji užívaných základních dělení — rozlišuje afázii recep- 

tivní (percepční) a expresivní. Expresivní afázie je většinou spojována s předními lé- 

zemi, receptivní se zadními. Druhou možností dělení je dělení na afázii motorickou a 

senzorickou, které zavedl Wernicke. Novější a rovněž velmi užívaná klasifikace dělí 

afázii podle plynulosti projevu ve spontánní řečové produkci na fluentní a nonfluentní 

(Love & Webb, 2009). 

 

1.3 Symbolické funkce 

Symbolické funkce představují specificky lidské funkce vyšší nervové oblasti. Ambler 

(2011) rozlišuje tři kategorie symbolických funkcí: 

• funkce fatické (schopnost čtení, psaní, mluvy, počítání, myšlení v abstraktních po- 

jmech, sémantika); 

• funkce gnostické (vyšší syntéza smyslového vnímání, schopnost rozpoznat předmět 

zrakem, sluchem nebo hmatem); 

• funkce praktické (schopnost vykonávat složitější účelové pohyby, narušení paměťo- 

vých mechanismů pohybového stereotypu). 

 
Agnózie 

Agnózie značí ztrátu nebo poruchu poznávání objektivní reality. Porucha je rozdělena na 

dva typy. 

Agnózie optická (zraková) je poruchou schopnosti identifikovat předměty, obli- 

čeje, barvy a děje vnímané zrakem při zachovaném zrakovém vnímání. Tento typ agnózie 

dále zahrnuje agnózii předmětů a objektů (pacient nerozpozná objekty vnímané pouze 

zrakem; hmatem a sluchem je schopen objekty identifikovat), agnózie simultánní (pacient 

identifikuje předměty, obrazce, písmena a číslice, ale nerozpoznává složitější celky), 

agnózie barev (ztráta či porucha poznávání nebo pojmenování barev; nutnost odlišení 

agnózie barev od afázie) a prosopagnózii (ztráta schopnosti poznání obličejů příbuzných 

a známých osob při zachování identifikace dílčích prvků obličeje). 

Druhým typem je agnózie akustická (auditivní). Jedná se o poruchu poznávání 

složitých akustických vjemů při aspoň částečně zachovaném akustickém vnímání (Če- 
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cháčková In Škodová & Jedlička, 2007). Uvedený typ agnózie provází symptomy nepo- 

rozumění mluvenému slovu a neschopnost opakování a psaní diktovaného textu (Ambler, 

2011). 

 
Apraxie 

„Apraxie je neschopnost vykonávat naučené koordinované pohyby při neporušené hyb- 

nosti.“ (Ambler, 2011, str. 71). Jedná se o kortikální poruchu, léze bývá v oblasti premo- 

torického kortexu, v Brocově oblasti ve frontálním laloku [online]. 

Apraxie vzniká převážně při lézi dominantní (u praváků levé) hemisféry. Košťá- 

lová, Bednařík, Mechl & Voháňka (2006) dělí apraxii na osm typů. 

Ideomotorická apraxie je charakteristická časoprostorovými chybami v moto- 

rických výkonech. Vzniká léze prefrontálního kortexu a parietálního kortexu. Je narušena 

schopnost diskriminace gest a porozumění gestům prováděným jinou osobou. Ideační 

apraxie se vyznačuje poruchou řazení kroků v rámci komplexních pohybových sledů 

směřujících k cíli. Konceptuální apraxie je charakterizována chybami v obsahu, ne- 

správným výběrem objektu a absencí motorické zkušenosti. Disociační apraxie se pro- 

jevuje neschopností reagovat pouze na podnět jedné modality (verbální, vizuální nebo 

taktilní), podnět jiné modality však může aktivovat uložené pohybové vzorce ve správ- 

ném pohybu. Kondukční apraxie se vyznačuje poruchami při opakování pohybu. Při 

orální apraxii se vyskytují potíže při provádění neřečových pohybů jazyka, hrtanu, hl- 

tanu, rtů a tváří. Vývojová apraxie se projevuje u dětí bez známek mozkové léze s po- 

dobnými symptomy jako u orální apraxie. 

Posledním typem je verbální (řečová) apraxie, která se manifestuje narušením 

schopnosti výběru, programování a výkonu účelných koordinovaných pohybů artikulač- 

ních svalů. Tento typ apraxie se často pojí s Brocovou afázií (Košťálová, Bednařík, Me- 

chl & Voháňka, 2006). Prvky této poruchy Broca charakterizoval jako součást tzv. afé- 

mie, kterou považoval za narušenou komunikační schopnost vzniklou v důsledku posti- 

žení operkulární části dolního frontálního gyru. Tento typ apraxie často koexistuje s orální 

apraxií, ale mohou se vyskytovat i nezávisle na sobě. Při diagnostice je vždy nutné odlišit 

apraxii od dysartrie. U verbální apraxie nepozorujeme konzistentní narušení fonace,  

respirace a rezonance (Love & Webb, 2009). Mezi symptomy řečové apraxie patří 

artikulační chyby, poruchy prozodie, nekonstantní projevy obtíží v respiraci, fonaci, popř. 

nosní rezonanci [online]. 
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Košťálová, Bednařík, Mechl & Voháňka (2006) uvádějí tzv. nepravé apraxie. 

Jedná se o poruchy motoriky s podobnými symptomy, ale odlišnou patogenezí. Poruchy 

jsou označovány také jako hraniční jednotky apraxie. Typy nepravé apraxie jsou násle- 

dující: 

• apraxie oblékání (opomíjení levé poloviny těla a prostoru při oblékání, je většinou 

součástí neglect syndromu, vzniká při lézi nedominantního parietálního kortexu); 

• konstrukční apraxie (porucha mentální manipulace předměty v prostoru, často bývá 

součástí neglect syndromu, vzniká při lézi nedominantního kortexu); 

• apraxie chůze (neschopnost chůze, vzniká při oboustranných lézích prefrontální kůry 

a bílé hmoty frontálních laloků); 

• okulomotorická apraxie (porucha volního ovládání pohledů a tvorby sakadických po- 

hybů, vzniká při oboustranných okcipitotemporálních lézích); 

• apraxie otevření víček (váznutí otevírání očí, varianta idiopatického blefarospasmu, 

mimovolního silného stahu očních víček [online]). 

 
Neglect syndrom 

Termín neglect syndrom vznikl z angl. neglect (zanedbávání, opomíjení). Jedná se o po- 

ruchu pozornosti, vnímání a orientace v jedné polovině prostoru (většinou vlevo) bez po- 

rušení primárních motorických a senzorických funkcí (Ambler, 2011). 

Neglect syndrom se objevuje při lézi nedominantní hemisféry (levostranný neg- 

lect), méně často při lézi dominantní hemisféry (pravostranný neglect). Syndrom charak- 

terizují příznaky neuvědomování, opomíjení poloviny těla nebo okolního prostoru. Ob- 

tíže pacienta se projevují například při čtení textu, poznávání hodin, identifikaci předmětů 

v polovině prostoru, jejíž vnímání je narušeno. U levostranného neglectu je opomíjena 

levá strana, u pravostranného pravá strana (Čecháčková In Škodová & Jedlička, 2007). 

 
Kognitivní poruchy 

Kognitivní porucha bývá většinou charakterizována postižením korových funkcí: paměti, 

všeobecného zpracování informací, chápání souvislostí, abstraktního a logického myšlení 

a uvažování, řešení problémů, schopnosti učení, rozhodování, plánování a organizování 

činnosti, motivace, poznávání, používání předmětů a orientace v čase a prostoru. Mezi 

kognitivní poruchy se řadí například demence, mírná kognitivní porucha (porucha pa- 

měti) a mentální retardace (Ambler, 2011). 
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Demence 

Demence je jednou z nejrozšířenějších zdravotních obtíží ve stáří. V populaci nad šedesát 

pět let dosahuje 10 %, nad osmdesát let 30 %. Jedná se o získanou poruchu paměti a dal- 

ších kognitivních schopností, která je překážkou v běžných činnostech pacienta (Jedlička 

& Keller, 2005). 

Demence je definována jako „získaná globální porucha intelektu, paměti a osob- 

nosti, která výrazně narušuje běžné denní aktivity, ale bez poruchy vědomí“ (Ambler, 

2011, str. 71). 

V klinickém obrazu demence je vždy přítomna porucha paměti a je narušena ale- 

spoň jedna z následujících oblastí: praxie, gnózie, fatické funkce. Příčinou demence bývá 

progredující onemocnění mozku (Cséfalvay & Lechta, 2013). 

Pidrman (2007) uvádí následující příznaky: poruchy intelektu, paměti, prostorové 

orientace, poruchy abstraktního myšlení, chápání, pozornosti a motivace, poruchy koro- 

vých funkcí, emotivity, chování, ztráta soběstačnosti, poruchy osobnosti a případně psy- 

chotické příznaky. 

Počínající demenci často nelze odlišit od deprese. Podle délky trvání a času vzniku 

se demence dělí na akutní, subakutní a chronickou. Každý typ je charakteristický pro 

určitou příčinu. Akutní demence vzniká například v týdnech u encefalitidy, subakutní v 

měsících u Creutzeldovy-Jakobovy choroby a chronická u normotenzního hydrocefalu 

nebo Alzheimrovy choroby. Onemocnění progreduje různou rychlostí (Seidl & Obenber- 

ger, 2004). 

Demence je členěna na: 

• primární demenci (atroficko-degenerativní změny v mozku); 

• sekundární demenci (vaskulární onemocnění mozku, intoxikace, nádory, traumata 

mozku). 

Primárně atroficko-degenerativní typ demence tvoří až 65 % všech demencí. 

Vaskulární demence tvoří 25 % a zbylých 10 % patří smíšeným typům demence.  

Při demenci jsou sledovány jazykové deficity v oblasti foneticko-fonologické, 

morfologicko-syntaktické či lexikálně-sémantické roviny, které se promítají do jazyko- 

vých procesů na úrovni slova, věty i textu. Jedná se například o nepřesnou artikulaci, 

cirkumlokuce (opis slova), neologismy (vymyšlená slova), narušení plynulosti řeči, na- 

rušení významů slov, agramatismy, poruchy porozumění, sémantické i fonologické para- 

fázie či narušení sémantického systému vět. 
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K diagnostice kognitivních procesů se využívá v tuzemsku například test MMSE, 

který je nejpoužívanějším testem ve screeningu demence v České republice. Test nabízí 

hlubší zhodnocení pozornosti, orientace, paměti, slovní produkce, jazyka a zrakově-pro- 

storové schopnosti. Pro diagnostiku řečových a jazykových schopností slouží například 

Diagnostika afázie, alexie a agrafie (DgAAA). Baterie testů je složena z šesti částí. Hod- 

nocena je spontánní verbální produkce, porozumění, opakování slov a vět, schopnost po- 

jmenování, verbální fluence, čtení a psaní. Test umožňuje u pacientů s demencí detailně 

popsat poruchy produkce a porozumění slov a specifika alexie a agrafie (Cséfalvay & 

Lechta, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Shrnutí 

Komunikace je nedílnou součástí lidského života. Využíváme ji (téměř) každý den při do- 

rozumívání s lidmi prostřednictvím jazykového kódu. Pro účely stanovení předmětu lo- 

gopedie byly vytvořeny čtyři jazykové roviny (foneticko-fonologická, morfologicko-syn- 

taktická, lexikálně-sémantická a pragmatická). Při narušení jedné nebo více rovin, hovo- 

říme o narušení komunikační schopnosti, jejíž ucelenou definici vytvořil Lechta. Model 

jazyka, který vytvořil Wernicke a posléze upravil a prosazoval Geschwind, zahrnuje Wer- 

nickeho a Brocovu oblast, gyrus angularis, gyrus supermarginalis a subkortikální oblast. 

Symbolické funkce, popsané ve třetí podkapitole, jsou nedílnou součástí života každého 

člověka. Existuje však škála nemocí, které tyto funkce postihují. Mezi ně patří například 

apraxie, demence a jiné kognitivní deficity, afázie, alexie, agrafie či neglect syndrom. 



14  

2 Afázie 

Řeč a porozumění jsou výkony, na kterých se podílí velká část oblastí mozkové kůry. 

Mluvená řeč je nejprve vnímána v primární sluchové kůře, poté je pochopena v senzoric- 

kém (Wernickeově) řečovém centru. V závislosti na lokalizaci postižení vznikají charak- 

teristické poruchy (Silbernagl & Lang, 2001). 

Afázie se řadí mezi neurogenní poruchy komunikace. Cséfalvay & Traubner 

(1996) definují neurogenní poruchy komunikace jako získané postižení komunikačních 

schopností zasahující veškeré modality řeči (expresivní, receptivní, mluvenou a psanou 

řeč) a v různé míře roviny jazykového systému. 

Lebedová (2012) rozlišuje: 

• získané neurogenní poruchy jazyka (afázie, kognitivně komunikační porucha, např. 

porucha komunikace při demenci); 

• získané neurogenní poruchy řeči (dysartrie, anartrie, řečová apraxie). 

Neubauer (2014) hovoří o těchto poruchách jako o neurogenních poruchách ko- 

munikace. 

 
2.1 Vymezení a etiologie 

Termín afázie je odvozen z řeckého phasis (řeč) a a (zápor). V posledním dvacetiletí 

nastal v diagnostice a náhledu na problematiku afázie díky rozvoji diagnostických metod 

(počítačová tomografie, nukleární magnetická rezonance) výrazný zlom (Čecháčková In 

Škodová & Jedlička, 2007). 

Už ve druhé polovině 19. století se o afázii vědělo poměrně hodně – Broca popsal 

pacienta s expresivní poruchou řeči a relativně dobrým porozuměním řeči, Wernicke na- 

opak popsal pacienta, u kterého se objevovaly poruchy porozumění řeči, avšak jeho pro- 

dukce řeči byla plynulá. Oba lékaři se ale zaměřovali především na mozkové oblasti, které 

jsou za tyto obtíže zodpovědné. Po druhé světové válce začala vznikat první systemati- 

zovaná péče o osoby s neurogenními poruchami komunikace, kterých přibylo i díky úra- 

zům z války. Začaly vznikat první afaziologické školy (bostonská afaziologická škola, 

ruská neuropsychologická škola, německá neurologická škola), jejichž zakladatelé jsou 

známi také pro vytvoření prvních klasifikací afázie, např. bostonská či Lurijova (Cséfal- 

vay, 2002). 

Afázii definují aspekty, které je třeba sledovat, aby nedošlo k záměně s jinou poruchou 

komunikace. Jedná se o získanou poruchu řeči (u vývojové by se jednalo o dysfázii),  
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poruchu řeči na symbolické úrovni (symbolické procesy – fatické, gnostické, praktické) 

– zde dbáme na odlišení afázie od poruch hlasu (dysfonie, afonie) a poruch artikulace 

(dysartrie, anartrie). Afázii musíme dále odlišit od poruch myšlení. Afázie je vždy způ- 

sobena na podkladě ložiskového poškození mozku (Košťálová, Bednařík, Mechl & Vo- 

háňka, 2006). 

Lurija již v roce1982 definoval afázii jako systémové narušení řeči vznikající při 

organických poškozeních mozku, které zasahuje různé stupně organizace řeči. Toto po- 

stižení způsobuje dezintegraci všech psychických sfér člověka a především narušuje ko- 

munikativní funkce řeči. 

Příznaky afázie bývají odlišné a různě závažné v návaznosti na místo a rozsah 

léze. Jedním z nejčastějších symptomů je porucha porozumění mluvené řeči, dále porucha 

pojmenování, schopnost produkce řeči a opakování. Může dojít až k absenci mluveného 

projevu [online]. 

 
Etiologie 

Porucha fatických funkcí vzniká vždy na základě organického poškození mozku. Kli- 

nický obraz závisí především na povaze patologického procesu, rozsahu a lokalizaci léze 

a věku pacienta (Čecháčková In Škodová & Jedlička, 2007). 

Sovák (1981) uvádí, že „afázie vzniká na podkladě orgánového poškození moz- 

kové tkáně dominantní hemisféry” (s. 290). Porucha vzniká převážně poškozením levé 

mozkové hemisféry, která je rozhodující oblastí pro lingvistické struktury řečové komu- 

nikace (Neubauer, 2014). 

Jednou z nejčastějších příčin vzniku afázie jsou cévní mozkové příhody. Nejčas- 

tější vznik cévní mozkové příhody bývá u osob ve věku 60 - 75 let. Dochází ale k posunu 

do mladší věkové kategorie, není tedy výjimkou, že se cévní mozková příhoda objeví u 

osoby ve věku čtyřicet pět let, i mladší. Nejčastějším hybným následkem cévní moz- kové 

příhody je hemiparéza způsobená poškozením dominantní hemisféry. Poškození pravé 

mozkové hemisféry vyvolá hemiparézu levé poloviny těla a opačně. U 90 % osob, které 

cévní mozkovou příhodu přežijí, dochází k úpravě a návratu porušených funkcí v časovém 

úseku jednoho roku i více let. V 80 % je příčinou ischemie (uzávěr tepny), ve 20 % se 

jedná o hemoragický proces (prasknutí tepny) (Neubauer, 2007). 

V případě cévní mozkové příhody hemoragické bývá nejčastější příčinou hyper- 

tenze (vysoký krevní tlak). Krvácení vzniká nejčastěji v oblasti bazálních ganglií, moz- 
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kových laloků, mozkového kmene, mozečku nebo se může jednat o intermeningeální kr- 

vácení (výlev krve mezi mozkové pleny — častý u prasknutí aneurysmatu (tepenné vý- 

dutě). Příčinou cévních příhod ischemických bývá nejčastěji systémová hypoperfuze 

(snížení průtoku krve zapříčiněného srdeční chorobou či poklesem krevního tlaku), trom- 

bóza mozkových cév (srážení krve v cévách zapříčiněné většinou ateriosklerózou) a em- 

bolie (uzavření mozkové tepny uvolněnou krevní sraženinou) (Čecháčková In Škodová 

& Jedlička, 2007). 

Velmi vážnou a druhou nejčastější příčinou vzniku afázie a jiných neurogenních 

poruch komunikace jsou úrazy a poranění mozku (Neubauer, 2007). Při nehodě dochází 

nejčastěji k otřesu mozku (komoce), kdy dochází ke ztrátě vědomí, ale většinou není způ- 

sobena fatická porucha. Při zhmoždění mozku (kontuzi) je však vznik afázie pravděpo- 

dobný (Čecháčková In Škodová & Jedlička, 2007). Úrazy a poranění mozku bývají dru- 

hou nejčastější příčinou vzniku afázie (Neubauer, 2007). 

Při tumoru (nádoru) mozku afázie může a nemusí vzniknout – záleží na lokalizaci 

tumoru. Encefalitida či meningoencefalitida (zánět mozku a mozkových plen) postihuje 

většinou mozkovou tkáň a mozkové pleny, při jejichž poškození může afázie vzniknout. 

Porucha komunikace se ale objevuje také jako sekundární onemocnění po středoušním 

zánětu nebo po příušnicích (Čecháčková In Škodová & Jedlička, 2007). 

Mezi další příčiny vzniku afázie patří například intoxikace mozku (drogy, alko- 

hol) či degenerativní onemocnění centrální nervové soustavy (Klenková, J. 2007). Mezi 

degenerativní onemocnění centrální nervové soustavy patří například Alzheimrova ne- 

moc (narušení části mozku a následný pokles kognitivních funkcí) či Pickova nemoc 

(atroficko-degenerativní proces postihující především frontální a temporální lalok mozku, 

při kterém dochází k zániku neuronů [online]. 

 

2.2 Klasifikace a symptomatologie 

Lechta (2003) uvádí, že není jednoduché určit jednotnou klasifikaci afázie, protože 

symptomatologie je natolik variabilní, že není možné zatřídění do relevantních kategorií. 

Právě množství klasifikací naznačuje, že dosud nebyl vytvořen uspokojivý klasifi- kační 

systém. 

Tradiční typy členění afázií jsou využívány především v klinické praxi, ale pro 

bádání v oblasti jazyka nejsou dostačující. Tvorba taxonomií umožňuje označení syn- 

dromu příznaků a usnadňuje komunikaci mezi odborníky (Kulišťák, 2011). 
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Úrovně klasifikačních systémů dle Kaganové a Salinga (1992 sec. cit. Lechta, 

2003): 

• symptomově orientovaný přístup (využívaný v klasifikačních systémech, kde jsou 

konkrétní typy afázie děleny podle lingvistických kritérií (dělení podle Schuellové); 

• klasifikace typu afázie podle topiky léze (jednotlivé druhy afázie jsou děleny dle 

vztahu k lézím v mozku, např. u bostonské klasifikace); 

• klasifikace typu afázie podle topiky léze prostřednictvím identifikace primárního 

defektu (vztah mezi pozorovaným symptomem a různými oblastmi léze v mozku, lo- 

žiskové poškození mozku rezultuje primární defekt, který se manifestuje s typickou 

symptomatologií, např. u Lurijovy klasifikace). 

 

Bostonská klasifikace afázie 

Základy této tzv. klasické typologie afázie položili již v 19. století Broca a Wernicke. 

Diferenciace této klasifikace je založena na lézi v mozku a na silných a slabých stránkách 

jednotlivých řečových modalit – pojmenování, fluence konverzační řeči, porozumění 

mluvené řeči a opakování. V této klasifikaci převládá lingvistický aspekt, nevyšetřuje se 

gnozie, praxie, orientace v prostoru atd. (Klenková, 2007). 

Bostonská klasifikace afázie rozlišuje následující typy afázie: 

• Brocova afázie (nonfluentní produkce řeči, redukce vět na jednoslovné promluvy); 

• Wernickeho afázie (fluentní produkce řeči, výskyt neologismů a parafázií, nízký obsah 

informace sdělení); 

• konduktivní afázie (výskyt fonemických parafázií, opakování je horší než spontánní 

řeč); 

• anomická afázie (fluentní produkce řeči, porucha vyhledávání slov v mentálním slov- 

níku, porucha pojmenování); 

• transkortikální afázie (zachovaná pouze schopnost reprodukovat slova a vysoce auto- 

matizované fráze) 

• transkortikální motorická afázie (spontánní řeč nonfluentní, opakování a rozu- 

mění řeči je relativně zachováno) 

• transkortikální senzorická afázie (spontánní řeč fluentní, ale bezobsažná, schop- 

nost reprodukce zachována, ale bez porozumění); 

• globální (narušení řečové produkce, porozumění, čtení i psaní výrazně zasaženo) 

(Cséfalvay, 2007). 
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Lurijova klasifikace afázie 

Klasifikace je založena na koncepci funkčních bloků a kortikálních zón v mozku. Lurijův 

přístup je orientován na topiku léze mozku, ale i na definování primárního defektu. Tím 

je vysvětlen charakter symptomů, jež vznikly při lézích daných oblastí mozku (Lechta, 

2003). 

Typ postižení záleží na lokalizaci léze, která se dělí na precentrární (léze předních oblastí 

mozku) a postcentrální (léze zadní oblasti mozku. Při lézi v precentrální lokalitě vzniká: 

• dynamická afázie (neschopnost vyjádřit myšlenku, není narušeno pojmenování ani 

opakování); 

• eferentní motorická afázie (narušeno střídání inervace a denervace a následná porucha 

plynulého přechodu artikulace z jedné hlásky na druhou, narušení organizace pohybů). 

Při lézi v postcentrální lokalitě vzniká: 

• aferentní motorická afázie (neschopnost najít polohu rtů a jazyka při artikulaci); 

• akusticko-mnestická afázie (poruchy sluchovo-řečové paměti); 

• senzorická afázie (porucha fonematické diferenciace, narušené porozumění řeči); 

• sémantická afázie (porušené dekódování logicko-gramatických struktur, rozpad počet- 

ních operací) (Čecháčková In Škodová & Jedlička, 2007). 

 
Kimlova klasifikace afázie 

Kiml (1969) rozlišuje tři typy afázie: 

• motorická (aphasia motorica); 

• senzorická (aphasia sensorica); 

• totální (aphasia totalis). 

Motorická afázie zahrnuje poruchy řečového vyjadřování při poruše motorické 

řečové části mozku. V různé míře může docházet i k poruše ostatních složek řeči. Hlavní 

determinantou tohoto druhu afázie je plné nebo částečné uchování vnitřní řeči a těžkosti 

při mluvním vyjadřování. Motorická afázie zahrnuje afázii motorickou (aphasia moto- 

rica), afázii motorickou typu „žargón” (aphasia motorica typus „jargon”) a afázii moto- 

rickou anartrickou (aphasia motorica anarthrica). Aphasia motorica typus „jargon” se vy- 

značuje převažujícím výskytem kombinací některých slabik při žádném smyslu sdělení. 

Aphasia motorica anarthrica charakterizuje neschopnost číst a mluvit, objevují se pouze 

neartikulované zvuky nebo hlásky, dochází k postižení psaní a počítání. 
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Senzorická afázie se dále dělí na senzorickou afázii (aphasia sensorica), senzo- 

rickou amnestickou afázii (aphasia sensorica amnestica), senzorickou afázii typu „žar- 

gón” (aphasia sensorica typus „jargon”) a senzorickou afázii dyslogickou (aphasia senso- 

rica dyslogica). Senzorická afázie se vyznačuje poruchami vnímání, chápání, paměti a ro- 

zumění řeči. Senzorická afázie amnestická je charakterizována především výskytem slov- 

ních amnézií (neschopnost vybavit z paměti příslušný výraz) a následná snaha o opis 

slova. Senzorická afázie typu „žargón” se projevuje výskytem velkého množství parafázií 

a neologismů, při kterých je možné stále pochopit smysl vypověděného. Narušeno bývá 

také čtení, psaní a počítání. Afázie senzorická dyslogická je charakterizována slovní zma- 

teností. Řeč je protkána neologismy, parafráziemi, je zcela nesrozumitelná. 

Totální afázie (aphasia totalis) je definována jako úplná ztráta řeči ve všech jejích 

složkách. Dochází ke ztrátě schopnosti produkce řeči, porozumění, psaní, čtení, počítání 

i praktickým návykům. 

 
Hrbkova klasifikace afázie 

Do Hrbkovy klasifikace afázie jsou kromě lingvistických aspektů zahrnuty také kortikální 

funkce, proto akceptuje kromě poruch řeči také poruchy grafie, lexie a gnozie. Základní 

fyziologický mechanismus řeči tvoří dle Hrbka (1983 sec. cit. Škodová & Jedlička, 2007) 

šest korových okrsků. Jedná se o okrsek proprioceptivně logostetický (zajišťuje vnitřní 

řeč, spontánní mluvu, mluvenou i psanou řeč), proprioceptivně grafestetický (zajišťuje 

tvorbu plánu písma, převádění logostetických a optických podnětů), logomotorický (za- 

jišťuje řízení mluvené řeči), grafomotorický (řídí výkon písma), akustický (vnímání sly- 

šené mluvy) a optický (vnímání písma) (Čecháčková In Škodová & Jedlička, 2007). 

 
Symptomatologie 

Afázie se projevuje komplexem symptomů, které se pro jednotlivé typy afázie liší.  

Parafázie je základním symptomem afázie. Jedná se o deformaci slov různého 

typu a stupně. Je nutné včas diagnostikovat typ parafázií a zařadit jej do stadia onemoc- 

nění. Rozlišujeme základní tři typy parafázií. Parafázie fonemická (meristická), u kterých 

je tvar slova deformovaný, ale z části se původnímu slovu podobá, často se vyskytují 

pouze záměny fonému (papír/pafír). Parafázie žargonová znamená těžkou deformaci 

slova, kdy nelze porozumět sdělenému. Posledním typem je parafázie sémantická, při 

které pacient slovo nahrazuje slovem významově podobným nebo význam výrazu opi- 
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suje. U expresivní afázie se dále často vyskytuje perseverace, která se projevuje ulpívá- 

ním na původních podnětech při posunu tématu konverzace jiným směrem. (Čecháčková 

In Škodová & Jedlička, 2007). 

Dalším symptomem afázie jsou parafrázie, při kterých dochází ke snížené schop- 

nosti až nemožnosti větného vyjádření. Vyskytují se při expresivním typu afázie. Velmi 

častá je také anomie, která značí poruchu pojmenování až neschopnost označit objekt 

adekvátním výrazem. Vyskytuje se u amnestické afázie (Klenková, 2006). 

Neposledním a velmi výrazným symptomem jsou poruchy porozumění, které se 

vyskytují u senzorické afázie. V začátcích poruchy řeči nelze odhadnout potřeby pacienta, 

objevuje se velmi omezené chápání situací a použitých slovních výrazů (Kiml, 1969). 

Košťálová & Bednařík (2006) uvádějí jako symptomy afázie dále také agrama- 

tismus (projev narušení morfologicko-syntaktické jazykové roviny, kdy dochází k ne- 

správnému užití a vynechávání morfémů), automatismy (mimovolní, často stereotypně 

se vyskytující mluvené produkce slov, slabik či žargonových stereotypií) či echolálii (mi- 

movolní opakování částí nebo celých vět po mluvčím). 

Dalšími symptomy afázie jsou logorhoea (nezastavitelný proud řeči) či neolo- 

gismy (uměle vytvořená slova, která nenesou význam v daném jazyce) a embolofrázie 

(vkládání nepatřičných slov/vět do mluvního projevu) (Dvořák, 2001). 

Afázii často provázejí také cirkumlokuce (opis, obcházení slova) a verbální apra- 

xie (Cséfalvay, 2007). 

 
2.3 Diagnostika a terapie 

Sovák již v roce 1978 zdůrazňoval důležitost neurologického vyšetření, určení lokalizace 

léze a pravděpodobný rozsah poruchy. Kromě neurologického vyšetření zmínil složky, 

které by měl vyšetřit logoped – zevní stránku mluvy, mluvenou řeč, čtení a psaní. 

Cséfalvay (2007) uvádí, že pro plánování terapie pacienta s afázií je vyšetření 

zásadním krokem. Detailní vyšetření pomáhá mapovat všechny aspekty afázie a předpo- 

kládaný deficit poruchy. 

Čecháčková (In Škodová & Jedlička, 2007) upozorňuje na nutnost odlišení afázie 

od dysartrie. U dysartrie nebývají porušeny symbolické – fatické funkce (grafie, gnozie, 

kalkulie). Jedná se o poruchu mluvní motoriky, fonace a respirace. S globální či percepční 

afázií lze lehce zaměnit také různé typy apraxií, kdy pacient nereaguje nebo reaguje nea- 

dekvátně na určitý podnět, protože nerozumí. 
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Mikulajová & Rafajdusová (1993 sec. cit.  Cséfalvay In Lechta, 2003) popisují 

v současné neuropsychologii dva přístupy – východní a západní. Východní přístup je ori- 

entován především kvalitativně, zatímco západní přistupuje k diagnostice spíše psycho- 

metricky. Někteří autoři tuto teorii kritizují. Napříč afaziologickými školami a odborníky, 

kteří se afázií zabývají, je ale zřejmý posun orientace na pragmatickou rovinu komuni- 

kace. Většina odborníků se shoduje, že diagnostika afázie by se měla zaměřit především 

na vyšetření a hodnocení spontánní řeči, porozumění řeči, opakování a pojmenování. 

Komplexnost hodnocení zajistíme, zahrneme-li do vyšetření také hodnocení čtení a psaní. 

Analýza spontánní řeči slouží především k diferenciaci fluentní či nonfluentní 

řeči. Kromě fluence se hodnotí také gramatická adekvátnost, obsah sdělení či výskyt pa- 

rafázií. Porozumění řeči tvoří další subtest hodnocení, při kterém se zjišťuje míra naru- 

šení porozumění mluvené řeči. Hodnotí se porozumění od jednoduchých slov a vět po 

složité instrukce a sekvenční příkazy (po sobě jdoucí provázané pokyny). Hodnocení 

schopnosti opakování jednoduchých i těžších slov a vět slouží především k diferenciaci 

konduktivní afázie a transkortikálních afázií. Posledním základním subtestem hodnocení 

je subtest pro diagnostiku schopnosti pojmenování. Opět se přechází od jednoduššího 

pojmenování předmětů po pojmenování objektů na základě komplikovanější otázky 

(Cséfalvay In Lechta, 2003). 

Kromě hodnocení výše zmiňovaných funkcí je důležité zahrnout do diagnostiky 

rodinnou a osobní anamnézu, údaje o vývoji, trvání a charakteru nemoci, údaje o vývoji 

řečové poruchy, o průběhu a úsilí o obnovu řeči před vyšetřením, celkový stav, neurolo- 

gický nález a lateralitu jedince (Kiml, 1969). 

Neubauer & kol. (2007) uvádí tyto cíle klinické logopedické diagnostiky afázie: 

• screening poruch řečové komunikace (stanovení (ne)přítomnosti poruchy); 

• diferenciální diagnostika (diagnostika klinicky odlišitelných poruch); 

• diferenciální diagnostika báze poruchy, její závažnosti a typu poruchy (stanovení 

typu poruchy, dominance a stupně závažnosti); 

• individuální plán terapie (návrh intervenční strategie na základě získaných údajů); 

• zhodnocení výsledku terapie po určitém čase (definování posunu, stagnace či regrese 

kvality komunikačních schopností); 

• stanovení možné dynamiky procesu úzdravy funkcí (prognostická úvaha dalšího vý- 

voje obnovy porušených funkcí). 
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Screening afázie 

Mezi zahraniční testy ke screeningu afázie patří například Frenchay Aphasia Screening 

Test (FAST), který byl vyvinut ve Velké Británii pro rychlé zhodnocení afázie. Test vy- 

šetřuje porozumění řeči, verbální produkci, čtení a psaní. Mississippi Aphasia Screening 

Test (MAST) byl vytvořen pro zhodnocení osob s těžkou komunikační/jazykovou poru- 

chou. Test hodnotí devět složek: automatickou řeč, pojmenování, opakování, fluenci řeči 

při popisu obrázku, psaní na diktát, porozumění alternativním otázkám, porozumění slo- 

vům, porozumění mluvené instrukci a porozumění čtené instrukci. Tento test byl přizpů- 

soben pro český jazyk a je hojně využíván logopedy napříč Českou republikou (Cséfalvay 

& Košťálová, 2013). 

 

Hodnocení jazykového deficitu 

Jazykový deficit hodnotí komplexně například Western Aphasia Battery (WAB), test, 

který obsahuje subtesty pro hodnocení produkce a porozumění řeči, čtení a psaní, apraxii, 

konstrukční vizuoprostorové a kalkulické schopnosti. Využívá se v Severní Americe, ale 

také v některých evropských zemích. Dalším komplexním testem jazykových deficitů je 

Comprehensive Aphasia Test (CAT), jehož cílem je poskytnutí komplexního obrazu o 

pacientech s afázií. Test obsahuje kromě subtestů jazykových deficitů také subtesty za- 

měřené na další aspekty, které mají vliv na komunikaci osob s afázií. Jedná se například 

o kognitivní screening a dotazník pro mapování psychosociálních důsledků mozkového 

poškození, afázie. Odborník tak kromě charakteru narušení jazykových funkcí zjišťuje 

také slabé a silné stránky pro plánování terapie (Cséfalvay & Košťálová, 2013). 

 

Hodnocení specifických jazykových funkcí 

Specifické jazykové funkce testuje například Boston naming test (BNT), jež hodnotí 

schopnost osoby pojmenovat šedesát nakreslených černobílých objektů reprezentujících 

slova s postupně klesající frekvencí (Cséfalvay & kol., 2007). Token test (TT) se využívá 

pro diagnostiku senzorické afázie, resp. sluchového porozumění. Původních šedesát dva 

položek bylo zredukováno na třicet devět položek. Test pracuje se dvěma geometrickými 

tvary (čtverce, kruhy) v pěti barvách a dvou velikostech. Vyšetřovatel dává pacientovi 

jednodušší i těžší pokyny (např. „Ukažte malý žlutý kruh a velký červený čtverec.”) a sle- 

duje pacientovo porozumění. Na začátku testování je třeba se přesvědčit, zda pacient roz- 

lišuje tvary, velikosti a barvy a je-li schopen test vůbec zvládnout (Kulišťák & kol., 1997). 
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Hodnocení funkcionální komunikace 

K samostatnému hodnocení funkcionální komunikace odborníci přistoupili především 

proto, že výkony pacientů v testech zaměřených na jazykové deficity nemusejí vždy od- 

rážet schopnost komunikace v běžných situacích. Jednou z nejstarších metodik je Functi- 

onal Communication Profile (FCP), test, který hodnotí gesta, mluvenou řeč, porozu- 

mění, čtení, psaní a počítání (Cséfalvay, 2013). 

V České republice převažují v oblasti diagnostiky afázie dva přístupy. Vyšetření 

na základě lurijovské metodologie a vyšetření afázie vycházející z kognitivně-neuropsy- 

chologické teorie. 

 
Lurijovská metodologie 

Ačkoli je lurijovská afaziologie vysoce uznávaná v celém světě, někteří čeští odborníci 

(např. Cséfalvay & Košťálová, 2013) upozorňují na stále nedostatečné rozšíření a použití 

mezi logopedy a psychology u nás i ve světě. Vyšší korové funkce vnímáme jako kom- 

plexní soubor komponentů, které se zapojují vždy podle toho, o jaký úkol jde (čtení, psaní, 

mluvení…) Při narušení jakéhokoli komponentu dochází k dezintegraci celého sys- tému. 

Mezi vyšetření afázie respektující lurijovskou metodologii patří například Klinické 

vyšetření afázie (Cséfalvay, 1995), Schéma neuropsychologického vyšetření u paci- 

entů s afázií (Mikešová, 2005) či Vyšetření afázie od Hrnčiarové z roku 2010 (Cséfalvay 

& Košťálová, 2013). 

 
Kognitivně-neuropsychologická teorie 

Podle kognitivně-neuropsychologické teorie se na realizaci jazykových procesů podílí 

vždy několik komponentů, které mohou být narušeny selektivně, častěji bývá narušeno 

současně více modulů (komponentů). Mezi komponenty existuje silný vztah, který má při 

narušení jednoho modulu vliv na celý systém, podobně jako u lurijovské metodologie 

(Cséfalvay, 2013). 

Mezi vyšetření respektující kognitivně-neuropsychologickou teorii patří Dia- 

gnostika afázie, alexie a agrafie (DgAAA), jejímž cílem je identifikovat narušené mo- 

duly a zjistit ovlivnění funkčnosti celého systému. Test je zaměřen na hodnocení porozu- 

mění mluvené řeči, produkci řeči, čtení slov, vět a textu a psaní slov, vět a textu. Každá 

oblast obsahuje několik modulů, které je třeba zmapovat. Test má charakter kvalitativního 

vyšetření. Po realizaci testu dochází k podrobné analýze a formulaci hypotéz o narušení 
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modulu/modulů. Kromě analýzy produkce a porozumění řeči na úrovni slov přináší test 

také analýzu produkce a porozumění řeči na úrovni vět a textu (Cséfalvay, 2013). 

Dalším z testů založených převážně na kognitivně-neuropsychologické teorii je 

Vyšetření fatických funkcí (VFF). Jedná se o kvalitativně orientované vyšetření, které 

vychází z modulární koncepce jazykových procesů. Vyšetření je zaměřeno především na 

analýzu narušení jazyka na úrovni slov, doplněno je však i diagnostikou na úrovni vět a 

souvislé produkce. Jeho součástí je také soubor terapeutických technik, postupů a ma- 

teriálů. Cílem vyšetření je určení syndromu afázie, charakteristika úrovně komunikace a 

detekce intaktních a narušených komponentů (Košťálová & Bednařík, 2006). 

 
Speciální testy afázie využívané v České republice 

Vyšetření získaných neurogenních poruch řečové komunikace (VZNPŘK) předsta- 

vuje soubor zkoušek vytvořený Neubauerem v roce 2007. Soubor zkoušek logopedického 

vyšetření obsahuje hodnotící škálu. Test zachycuje přítomné neurogenní poruchy fatic- 

kých funkcí, poruchy lexie, grafie, kalkulie, praxie horních končetin, orální praxie, mo- 

torických řečových funkcí a kognitivně komunikační poruchy. Cílem vyšetření je prove- 

dení diferenciální diagnostiky, zhodnocení tíže poruchy na pětistupňové škále, odhalení 

současně existujících poruch řečové komunikace, zjištění dominantní poruchy, diferen- 

ciální diagnostika afázie a diferenciální diagnostika typu dysartrie (Neubauer, 2007). 

Mezi šesti nejrozšířenějšími screeningovými testy afázie můžeme najít Missis- 

sippi Aphasia Screening Test (MAST), jehož česká verze (MASTcz) je jediným dosud 

validovaným screeningovým testem na vyšetření afázie v České republice. Test je výji- 

mečný pro rychlost a snadnost administrace a excelentní výsledky testování (Patterson & 

Chapey sec. cit. Košťálová, 2012). Test zahrnuje devět subtestů (viz Screening afázie). 

Celkový jazykový index činí sto bodů, na základě jednotlivých složek lze předpovídat 

skutečnost i typ afázie. V případě hemiparézy či hemiplegie se k diagnostice využívá 

použití nedominantní končetiny. Výkonu může zabránit apraxie způsobená lézí v tha- 

lamu, ale argumenty, že pacient levou rukou psát neumí, se neberou v potaz. Test je jed- 

noduchý, krátký, dostupný a snadno využitelný v klinické praxi i výzkumu. Vykazuje 

silnou specifitu při detekci afázie, alexie a agrafie. Dále informuje o stupni postižení fa- 

tických funkcí [online]. 

Dalším hojně využívaným testem v České republice je Dotazník funkcionální komuni- 

kace (DFK). Jedná se o jednoduchý nástroj, který je určen k mapování všech důležitých 
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oblastí funkcionální schopnosti pacientů s afázií. V tomto testu je porovnáván stav úspěš- 

nosti pragmatické komunikace pacienta ve čtyřech oblastech: bazální komunikace, soci- 

ální komunikace, čtení a psaní, orientace a čísla v životě. Každý z pěti subtestů obsahuje 

pět položek, které jsou hodnoceny šestistupňovou škálou. Celkové dosažitelné skóre v 

dotazníku je sto bodů. Dotazník doplňuje diagnostické nástroje, které jsou k hodnocení 

afázie potřeba (Cséfalvay & Košťálová, 2013). 

Reedukace afázie je velmi složitý a dlouhodobý proces, který závisí kromě roz- 

sahu orgánové léze a věku pacienta především na spolupráci s okolím a životním postoji 

pacienta. Úkolem logopeda při terapii je přestavba funkcionálních systémů a konstrukce 

nových funkcionálních systémů (Vitásková & Peutelschmiedová, 2005). 

Huber, Springer & Willmes (1993) rozlišují tři fáze terapie afázie. Fáze aktivace 

trvá většinou první čtyři týdny po objevení afázie a hlavním cílem terapie je podpora 

vývoje dočasně narušených lingvistických funkcí. Využívá se metody přímé a nepřímé 

stimulace. V symptomově-specifické fázi, která nastává, když je pacient stabilizován, je 

cílem terapie návrat narušených lingvistických schopností, lingvistických modalit a kom- 

penzačních lingvistických strategií. Cílem konsolidační fáze je zautomatizování zno- 

vunabytých komunikačních dovedností a jejich přenesení do běžného života. 

Terapie afázie by měla být dlouhodobá, kontinuální a cílená. Úkolem logopeda v 

akutní fázi onemocnění je zajištění kvalitní terapie, ale i zajištění návaznosti péče v dal- 

ším období po propuštění ze zdravotnického zařízení (Čecháčková In Škodová & Jed- 

lička, 2007). 

Kiml již v roce 1969 zmiňuje důležitost sluchové diferenciace hlásek a nutnost 

postupu od jednoduchých hlásek, slabik a slov ke složitějším slovním útvarům, větám a 

hovorové řeči. 

 
Kognitivně-neuropsychologický přístup 

Klenková (2006) zmiňuje dva současně dominující přístupy v terapii afázie. Kognitivně- 

neuropsychologický přístup je zaměřen na obnovu nebo kompenzaci jazykových pro- 

cesů. Cílem přístupu je odhalení zákonitostí fungování kognitivních procesů, které jsou v 

normě. Přístup není v tuzemsku příliš využíván, například proto, že nemá k dispozici 

definitivní model terapie vyšších psychických funkcí. 

Na základě výsledků diagnostiky logoped připravuje sérii úloh, stimulační mate- 

riál a definuje stimulační strategie, které budou při terapii použity. Tento přístup se apli- 

kuje nejčastěji při terapii poruch pojmenování a získaných poruch čtení a psaní. Pro 
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plánování terapie respektující daný přístup logoped potřebuje informace o mozkové lézi 

a narušené komunikační schopnosti pacienta, hypotézu o předpokládaném narušení, rea- 

lizovat vyšetření a analyzovat výsledky, vytvořit detailní postup terapie zaměřený na zjiš- 

těné deficity a plán analýzy výsledků během terapie a po ní. Kognitivní neuropsychologie 

vyvinula metodologii, pomocí které je možné hodnotit efekt terapie a pozitivní vliv tera- 

pie na výkon pacienta (Cséfalvay, 2007). 

 
Pragmatický přístup 

Druhým přístupem je směr pragmatický, který vychází z předpokladu, že je nutné osobu 

s afázií co nejdříve zařadit do fungování společnosti a poskytnout jí adekvátní možnost 

komunikace a soběstačnosti. V mnoha případech se výkon v jazykových testech nesho- 

duje se schopností „dorozumět se” v běžném prostředí. V České republice je tento přístup 

hojně uznáván (Klenková, 2006). Cséfalvay (2007) uvádí, že v pragmatickém přístupu k 

terapii afázie je velmi podstatná role konverzačních partnerů. Cílem konverzačního 

tréninku je využití efektivní komunikační strategie při vysílání a přijímání informace 

(Holland, 1997 sec. cit. Cséfalvay, 2007). 

Jakmile to stav pacienta dovolí, je vhodné přistoupit ke skupinové terapii, kde je 

přirozeně stimulována interakce mezi členy skupiny, čímž přirozeně dochází k posílení 

pragmatických dovedností pacientů (Cséfalvay, 2007). Průběh skupinových sezení je pře- 

vážně strukturovaný a zcela přizpůsobený imobilitě některých pacientů i omezené komu- 

nikabilitě. Program je zaměřen na stimulaci všech psychických funkcí (paměti, pozor- 

nosti, myšlení, grafomotorických funkcí). Hlavním cílem je využití sociálních vlivů k ak- 

tivaci řeči (Kulišťák, 1997). 

Nejpoužívanější terapií pragmatického typu je program PACE (Promoting 

Aphasic’s Communicative Effectiveness – Pomoci pacientům s afázií zefektivnit jejich 

komunikaci), jejímiž autory jsou Davis a Wilcox (1985). Dochází k efektivnímu využí- 

vání všech modalit při výměně informace. Střídá se role produktora a recipenta infor- 

mace. 

 
Specificky cílené terapeutické postupy 

Melodicko-intonační terapie je jedním z postupů zaměřených na osoby s motorickou 

afázií, dobrým porozuměním správně intonovat krátké mluvní fráze a zachovanou schop- 

ností reprodukce melodických písňových vzorů (Neubauer, 2013). Během rytmizování se 
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reaktivizuje levá hemisféra (zejména u chronických pacientů), tempo řeči je pomalejší a 

může klást menší nároky na produkci frází (Cséfalvay, 2007). 

K tlumení perseverací se využívá specifického postupu, který využívá různých 

forem prodloužení pauzy mezi ukázáním stimulu a jeho pojmenováním, zařazování jiné 

modality (gesta, kresby, počátečního písmena) a dokončování vět individuálně (Cséfal- 

vay & Traubner, 1996 sec. cit. Neubauer, 2013). 

Fonematicko-vizuální stimulační metoda se aplikuje u osob s velmi závažnými 

projevy afázie, nejčastěji v postakutním období po vzniku poruchy či u chronických pří- 

padů. Cílem postupu je rozvoj orální praxie ve spojení s grafickým a fonemickým obsa- 

hem, navození stabilní auditivní reakce, zapojení izolovaných hláskových realizací do 

rytmizační struktury slov a vět (Neubauer & Dobias, 2014). 

 
Další terapeutické přístupy 

Mezi další využívané terapeutické přístupy patří například neurolingvistické přístupy 

na úrovni vět, které mají význam především u terapií s pacienty, u nichž jsou procesy na 

úrovni slov relativně intaktní, ale mají obtíže především s porozuměním či produkcí vět- 

ších mluvních celků. Terapie se zaměřuje především na práci s agramatismem, kdy do- 

chází často k narušení a záměnám podmětu a předmětu ve větě, pokud si vymění pozici 

(„Děvčátko češe máma.”). Terapie je primárně určena pacientům s Brocovou afázií, tzn. 

s nonfluentním projevem (Marková In Cséfalvay, 2007). 

U pacientů s těžkým stupněm afázie je využívána podpora komunikace kres- 

bou. Tento typ terapie lze využít pouze v případě, kdy nejsou narušeny nelingvistické 

procesy (kreslení). Pacient, který z důvodu těžkého narušení expresivní stránky řeči ne- 

může komunikovat, může vyjádřit své potřeby kresbou (Cséfalvay, 2017). 

Muzikoterapie je využívána především ke zklidnění a relaxaci pacienta. Od této 

nespecificky zacílené terapie se však v současné době více přistupuje ke specificky zací- 

lené melodicko-intonační terapii (Čecháčková In Škodová & Jedlička, 2007). 
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Shrnutí 

Afázie je velmi závažnou poruchou řečové komunikace, jejíž zvládnutí a terapie je ná- 

ročná jak pro pacienta, tak pro rodinné příslušníky. Tuto poruchu řeči řadíme mezi neu- 

rogenní poruchy komunikace, které dále zahrnují dysartrii, anartrii či řečovou apraxii. 

Příčinou vzniku afázie bývají nejčastěji cévní mozkové příhody, úrazy a poranění mozku. 

Existuje velké množství klasifikací, které afázii popisují a třídí. Mezi nejznámější z nich 

patří Bostonská, Lurijova, Kimlova či Hrbkova klasifikace. Při diagnostice pacienta je 

nutné diferencovat afázii od ostatních neurogenních poruch komunikace a zvolit vhodně 

zacílenou terapii. 
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3 Psaný projev 

Schopnost mluvit a rozumět mluvené řeči se u lidí vyvíjela přirozeně, lidský mozek tedy 

obsahuje nervová spojení pro řeč. Schopnost psaní a čtení však v důsledku přirozeného 

vývoje nevznikala, proto je mozek nutné k těmto činnostem vycvičit (Carter, 2009). 

Schopnost psaní je komplexní proces. Při vyšetřování schopnosti psaní se využívá 

nejčastěji spontánní psaní, diktát slov, diktát pseudoslov, opis slov a opis pseudoslov 

(Cséfalvay, Košťálová & Klimešová, 2002). 

S psaným projevem úzce souvisí také lateralita nebo poruchy psaní (agrafie). 

 

3.1 Anatomie a fyziologie horní končetiny 

Horní i dolní končetiny se vyvinuly ve fylogenezi z tzv. ploutvovitého lemu, který se táhl 

podél těla primitivních ryb a z něhož pak zůstala dolní a horní končetina, odpovídající 

břišní a prsní ploutvi ryb. V ontogenezi končetiny vznikají z mezenchymového základu, 

který se postupně mění v základ chrupavčitý, dále se člení a tvarově diferencuje (Čihák, 

2001). 

Společně s opěrným skeletem zajišťuje prostorovou lokomoci, motoriku svalo- 

vých skupin a motilitu (hybnost) dutých orgánů svalová soustava. Pohyb, který je zá- 

kladním projevem živé hmoty, je realizován přeměnou chemické energie na energii me- 

chanickou, která umožní dynamické i statické projevy činnosti svalu (musculu) jako celku 

(Rokyta & Šťastný, 2002). 

 
Kosti a klouby horní končetiny 

Horní končetina je ke skeletu připojena lopatkovým pletencem. Lopatkový pletenec se 

skládá z lopatky a klíční kosti. Lopatka (scapula) je plochá kost ve tvaru trojúhelníku, 

která je k hrudníku fixována pouze svaly. Na její zadní ploše je příčná vyvýšenina, která 

vybíhá vnějším směrem v nadpažek, který slouží ke spojení s kostí pažní a kloubnímu 

spojení s kostí klíční. Na boční hraně lopatky se nachází hákovitý výběžek, kde začínají 

svaly paže a hrudníku. Klíční kost (clavicula) je esovitě prohnutá kost, která je uložena 

nad prvním žebrem. Klíční kost připojuje kostru horní končetiny ke kostře hrudníku 

(Merkunová & Orel, 2008). 

Kostru volné horní končetiny tvoří kost pažní, kost vřetenní, kost loketní, zápěstní 

kůstky, záprstní kůstky a články prstů. Kost pažní (humerus) je typická dlouhá kost, kte- 

rou tvoří hlavice (caput humeri), která spojuje pažní kost s lopatkou, zaobleně trojhranné 

tělo (corpus humeri) a distální kloubní konec (condylus humeri), který se předozadně 
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oplošťuje a mediálně a laterálně vybíhá ve dva nápadné hrbolky. Kost vřetenní (radius) 

je uložena na palcové straně předloktí a skládá se z hlavice radia (caput radii), těla radia 

(corpus radii) a distálního konce radia. Kost loketní (ulna) je na proximální straně široká 

a postupně se zužuje. Tvoří ji proximální část, tělo (corpus ulnae) a hlavice (caput ulnae), 

která se nachází na distálním konci a má válcovitý tvar. Kosti zápěstní (ossa carpalia) 

tvoří proximální a distální řadu. Jsou sestaveny v dorzálně vyklenutý celek – zápěstí 

(carpus). Proximální řada se skládá z kosti loďkovité, poloměsíčité, trojhranné a hráš- 

kové. Distální řada je složena z kosti mnohohranné větší, mnohohranné menší, hlavaté a 

hákovité. Pět záprstních kůstek navazuje na karpus a vytváří celek zvaný záprstí (me- 

tacarpus). Poslední částí kostry volné horní končetiny jsou články prstů – dva na palci, tři 

na ostatních prstech. Těla článků prstů jsou dorzálně mírně konvexní (vypouklá), rovná 

až mírně konkávní (vydutá). Hlavice jsou konvexní plochy kladkových kloubů. Články se 

liší podle polohy na prstu (Čihák, 2001). 

Kloub je místo, kde se dotýkají dvě kosti. Tvar povrchu kloubní chrupavky a směr, 

kterým se pojí, určují rozsah a směr kloubního pohybu. Mezi kloubní spojení horní kon- 

četiny patří výše zmíněný lopatkový pletenec, kulovitý (ramenní) kloub, kladkový (lo- 

ketní) kloub, elipsoidní (válcovitý) kloub a sedlovitý kloub (Smith, 1995). 

 
Svaly horní končetiny 

Informace o stavu dění všech částí těla jsou přenášeny senzorickými nervy do mozku a 

míchy. Pokyny ke svalům naopak přinášejí nervy motorické, jejichž signály putují ke 

svalovým vláknům a spouští uvolňování neurotransmiteru acetylcholinu. Tím je vytvořen 

spojovací článek mezi nervem a svalem a spouští se řada událostí, která končí svalovým 

stahem. Během jedné sekundy pronikají motorickými neurony miliony impulzů (Mar- 

shall Editions, 1989). 

Svalovou soustavu tvoří téměř 700 svalů. Kosterní svalovina se skládá ze svalo- 

vých buněk, tzv. svalových vláken. Tato vlákna jsou spojena v tzv. snopečky. Snopečky 

pak tvoří snopce a více snopců tvoří bříško svalu (Merkunová & Orel, 2008). 

Svaly horní končetiny dělíme na svaly ramenní, svaly paže, svaly předloktí a svaly 

ruky. Svaly ramenní (mm. humeri) začínají na kostech lopatkového pletence a upínají se 

ke kosti pažní. Patří k nim sval deltový, podlopatkový a podhřebenový. Mezi svaly paže 

(mm. brachii) patří svaly přední a zadní plochy paže. Svaly přední plochy paže tvoří dvoj- 

hlavý sval pažní, hákový sval a hluboký pažní sval. Tyto svaly ohýbají a přitahují paži v 

ramenním a loketním kloubu. Svaly zadní plochy paže tvoří trojhlavý sval pažní a sval 
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loketní, které natahují paži v ramenním kloubu a předloktí v loketním kloubu. Svaly 

předloktí (mm. antebrachii) tvoří tři skupiny svalů – přední, zadní a boční. Svaly přední 

strany předloktí jsou uloženy ve čtyřech vrstvách a fungují jako ohýbače loketního 

kloubu, ruky a prstů. Svaly zadní strany předloktí jsou uloženy ve dvou vrstvách – povr- 

chové a hluboké a slouží k extenzi (natažení) prstů a zápěstí a abdukci (odtažení) palce. 

Svaly boční strany předloktí tvoří povrchová vrstva, v níž se nachází tři svaly, které za- 

jišťují ohyb loketního kloubu, supinaci (rotaci předloktí hřbetem ruky dozadu) a pronaci 

(rotaci předloktí hřbetem ruky dopředu) a hloubková vrstva, kde se nachází supinující 

sval, který zajišťuje rovněž supinaci. Svaly ruky (mm. manus) se dělí na palcový val, 

střední skupinu a malíkový val. Palcový val tvoří skupina čtyř svalů, které zajišťují odta- 

žení a přitažení palce, pohyb palce napříč dlaní a ohyb palce. Střední skupina svalů ležící 

mezi palcovým a malíkovým valem umožňuje ohyb, přitažení a odtažení jednotlivých 

prstů. Malíkový val tvoří tři svaly, které zajišťují odtažení, ohyb a opozici malíku a 

abdukci palce (Merkunová & 2008). 

 
Poruchy hybnosti horních končetin 

Tělesným postižením se rozumí vady pohybového a nosného ústrojí, které se projevují 

narušením hybnosti. Tyto poruchy lze dělit dle různých kritérií. Podle postižené části těla 

rozeznáváme skupinu obrn centrálních, periferních, deformace, malformace a amputace 

(Vítková, 2006). 

Centrální část těla zahrnuje mozek a míchu, periferní část obvodové nervstvo. 

Jednotlivé druhy obrn se dle rozsahu a stupně závažnosti dělí na parézy (částečné ochr- 

nutí) a plégie (úplné ochrnutí). Postižena může být centrální nervová soustava, tonus a ko- 

ordinace. Podle svalového tonu rozlišujeme hypertonii (zvýšení svalového napětí) a hy- 

potonii (snížení svalového napětí). Podle lokalizace rozeznáváme kvadruparézu/kvadru- 

plegii (částečná/úplná obrna všech končetin), diparézu/diplégii (částečné/úplné ochrnutí 

dolních končetin) a hemiparézu/hemiplégii (částečné/úplné postižení poloviny těla verti- 

kálně). Vždy je poškozena opačná polovina mozku. Ke ztrátě hybnosti dochází například 

v důsledku mozkové obrny, cévních mozkových příhod, dětské obrny, obrny míchy, de- 

generativních onemocnění mozku a míchy, úrazů hlavy či nádorů. Obrna periferních 

nervů je většinou zapříčiněna úrazem horní či dolní končetiny, při kterém dochází ke 

zhmoždění nervu na končetině a úplné nebo částečné obrně (Vítková, 2006). 

Mozková obrna je definována jako „neprogresivní neurologický syndrom vyvo- 

laný lézí nezralého mozku“ (Kraus, 2005, s. 35). K prenatálním etiologickým faktorům 
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mozkové obrny patří hypotrofie plodu, hypertenze v těhotenství, mnohočetná těhotenství, 

kongenitální infekce, nutriční deficit či toxiny. Perinatálními a postnatálními etiologic- 

kými faktory jsou předčasný porod, porodní asfyxie, hyperbilirubiemie či infekce a zá- 

něty. K léčbě mozkové obrny se využívá operativních zákroků, léčby botulotoxinem, 

Vojtovy metody reflexní lokomoce, Bobath konceptu, Synergické reflexní terapie a dal- 

ších typů rehabilitačních metod (Kraus, 2005). 

Deformace zahrnují vrozené či získané vady, které jsou charakteristické nespráv- 

ným tvarem některé části těla. K vrozeným deformacím jsou řazeny vývojové deformity 

lebky, kloubů, svalů a končetin (Monatová, 1995). K deformacím s příznivou prognózou 

je řazena Perthesova choroba, při které je poškozena hlavice stehenní kosti. 

Další poruchou hybnosti je progresivní svalová dystrofie. Tato porucha je způ- 

sobena lézí přímo ve svalu. Jedná se o onemocnění příčně pruhovaného svalstva, přikte- 

rém dochází k degeneraci svalových vláken, která jsou nahrazována neplnohodnotnou 

vazivovou a tukovou tkání (Vítková, 2006). 

Další příčinou poruch hybnosti je malformace. Vtíková (2006) definuje malfor- 

maci jako patologické vyvinutí různých částí těla, většinou končetin. Částečné chybění 

končetiny je označováno jako amelie, navázání končetiny přímo na trup se nazývá foko- 

melie. Amputace je definována jako umělé odnětí části končetiny od trupu. Příčinou bý- 

vají úrazy, autonehody, výbuchy, poranění elektrickým proudem, zhoubné nádory či in- 

fekce. Další příčinou amputace může být cévní onemocnění – choroba Bürger-Winiwar- 

terova, při které vzniká akutní zánět žil a tepen, následně dochází k trombóze (Vítková, 

2006). 

Progresivním nevyléčitelným onemocněním, které způsobuje poruchy hybnosti 

na základě obrny periferní části, je amyotrofická laterální skleróza, která způsobuje 

postupné obrny a atrofie svalů způsobené degenerací 1. a 2. motorického neuronu. Vzniká 

většinou po padesátém roce života. Projevuje se svalovou slabostí, hyperreflexií, spasti- 

citou, poruchami polykání, aspirace a řeči [online]. 
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3.2 Agrafie a vyšetřovací metody psaní 

„Agrafie je ztráta nebo porucha schopnosti vyjadřovat řeč myšlenou, slyšenou nebo pře- 

čtenou vlastním písemným projevem.” (Kulišťák, 1997, s. 60). Agrafii je nutné odlišit od 

motorické neobratnosti pravé ruky nebo písařské nezkušenost ruky levé (Kulišťák, 1997). 

Agrafie se výjimečně vyskytuje izolovaně (čistá agrafie) při lézích frontoparietál- 

ního kortexu dominantní hemisféry. Kromě izolované agrafie rozlišujeme dále agrafii s 

alexií a dalšími poruchami v rámci Gerstmanova syndromu (alexie s akalkulí/prstní 

agnózií/poruchou pravolevé orientace) při lézi gyrus angularis dominantní hemisféry. 

Agrafie bývá součástí většiny afatických syndromů (Košťálová & Bednařík, 2006). 

Love & Webb (2009) popisují syndrom alexie s agrafií jako téměř úplnou poruchu 

čtení s omezenými schopnostmi psát, pouze s minimální akalkulií a afázií. Lézi gyrus 

angularis v dominantní hemisféře při syndromu alexie a agrafie lokalizoval Déjerine, 

který se domníval, že toto místo má zásadní význam pro vybavení psaných písmen a že 

jeho poškození vede u dospělých k poruchám čtení a psaní. Dále existuje vzácný typ ag- 

rafie, který je charakterizován narušenou schopností pouze ve vztahu ke psaní levou kon- 

četinou. Tento syndrom pozorují u pacientů s lézí přední části corpus callosum (shluk 

nervových vláken spojující obě mozkové hemisféry) [online]. Při lézi dochází k rozpojení 

pravého motorického kortexu frontální arey od zadních jazykových oblastí levé hemi- 

sféry. Psaní pravou rukou je tedy normální, protože levý motorický kortex s levohemi- 

sferiálními jazykovými oblastmi zůstává propojen, zatímco přechod jazykové informace 

do pravé motorické oblasti řídící levou ruku je narušen (Love & Webb, 2009). 

Košťálová & Bednařík (2006) rozlišují čtyři typy agrafie. Prvním typem je agra- 

fie hloubková, která se projevuje narušením nelexikální cesty psaní a použitím lexikálně- 

sémantické cesty, která je ale také částečně narušena. Psaní konkrétních, plnovýznamo- 

vých a frekventovaných slov je relativně bezchybné, zato je narušeno psaní pseudoslov a 

vyskytují se sémantické paragrafie (záměny písmen). Druhým typem agrafie je agrafie 

fonologická, pro kterou je charakteristické narušení nelexikální cesty psaní, což způso- 

buje chyby především při psaní pseudoslov. Je použita nelexikálně nesémantická cesta, 

výjimečně se vyskytují sémantické paragrafie. Psaní frekventovaných, konkrétních slov 

zůstává relativně zachováno. Třetím typem agrafie je agrafie povrchová, při které je 

narušena lexikální cesta psaní, dochází tedy k chybám při psaní slov, u kterých se nedá 

použít fonémovo-grafémový převod. Psaní pseudoslov, kde je fonémovo-grafémový pře- 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mozek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mozek
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vod využíván, je zachováno. Posledním typem agrafie, který Košťálová a Bednařík roz- 

lišují, je agrafie při narušení ortografického vstupního zásobníku, při které se proje- 

vuje efekt délky slova: psaní kratších slov je snazší, u delších slov dochází k redukci slov 

a vynechávání písmen. 

Terapie agrafie je realizována na několika úrovních. Při poruše na úrovni opisu 

izolovaných písmen se zařazují cvičení opisu písmen. Těmto cvičením předchází cvičení 

grafomotorická. Nejdůležitější jsou při terapii agrafie cvičení na úrovni slov a vět. Je třeba 

do terapie zařadit i jiná cvičení než jen opis písmen, protože při opisu se neaktivují men- 

tální lexikony a sémantický systém. Prostý opis v podstatě nahrazuje grafomotorická cvi- 

čení. Například lze využít skládání slov z nabídnutých písmen. Důležitým krokem při 

terapii agrafie je využití slov z repertoáru každodenní komunikace, aby mohl pacient v 

případě těžkostí při řeči využít psanou formu slova. 

 
Vyšetřovací metody psaní 

Psaní lze orientačně vyšetřovat sérií úloh se vzrůstající obtížností: podpis, psaní slov/vět 

na diktát, opis, samostatné psaní, psaní delšího textu. Chyby, které vznikají vynecháním, 

záměnou, přidáním písmen, slabik, záměny slov, nesmyslná slova či gramatické či skla- 

debné chyby poukazují na různé úrovně postižení a typy fatických poruch (Košťálová & 

Bednařík, 2006). 

Testový materiál pro vyšetření fatických funkcí je členěn do šesti kategorií 

(spontánní produkce řeči, porozumění mluvené řeči, opakování, pojmenování, čtení a 

psaní. Kategorie psaní zahrnuje psaní automatizovaných forem, opis písmen, slabik a slov, 

opis pseudoslov, diktát písmen, diktát slov, diktát pseudoslov, písemné pojmeno- vání a 

popis obrázků. Jedná se o kvalitativně orientované vyšetření, které vyšetřuje pří- tomnost 

typických symptomů afázie, alexie a agrafie. Administrace testu vyžaduje kva- lifikaci 

hodnotitele a teoretické znalosti a klinické zkušenosti s pacienty s neurogenními 

poruchami komunikace. Vyšetření je zdlouhavé (min. 30 minut), proto se doporučuje 

rozdělení testu na dvě části. Jednotlivé subtesty z kategorie psaní reprezentují různé 

úrovně psaní. Nejsložitějším subtestem je spontánní psaní, které vyžaduje zapojení celého 

komplexu kognitivních funkcí. Při analýze případných poruch se vychází z kognitivního  

modelu psaní. Narušení vzniká při deficitech centrálních (kognitivně-lingvistických) me- 

chanismů nebo při narušení periferních komponentů (Košťálová & Bednařík, 2006). 
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Subtest psaní je zařazen také v Mississippi Aphasia Screening Test (MAST), 

(česká verze MASTcz), který je hojně užívaný nejen pro rychlost a snadnost adminis- 

trace. V subtestu je zařazeno psaní čtyř diktovaných slov a jedné věty (Patterson & Cha- 

pey sec. cit. Košťálová, 2012). 

Boston Diagnostic Aphasia Examination (BDAE) je dalším testem k diagnos- 

tice afázie, který zahrnuje také schopnost psaní. Autorem testu je kanadský neurolog a 

afaziolog Andrew Kertesz. Test obsahuje konverzační část, popis obrázku, spontánní řeč, 

porozumění mluvené a psané řeči a vyšetření psaní, které zahrnuje techniku psaní, 

překreslení symbolů , opis slov a textů . Pro každého pacienta je vyhodnocen určitý řečový 

profil [online]. 

Western Aphasia Battery (WAB) je test, který vychází z bostonské afaziolo- 

gické školy. Jedná se o zkrácenou verzi testu Boston Diagnostic Aphasia Examination 

(BDAE). Kompletní verze tohoto testu je zredukována o subtesty mluvené řeči zaměřené 

na hodnocení produkce a porozumění. Výhodou testu je možnost kvantifikace výkonů 

vyšetřované osoby podle poměrně přesných kritérií. Stejně jako u BDAE jsou u pacientů 

vytvářeny charakteristické řečové profily (Cséfalvay, 2007). 

 
3.3 Lateralita a její vyšetření 

Lateralitou (z lat. latus, lateris = strana, bok) rozumíme nesouměrnost, rozdílnou aktivitu 

či přednostní užívání jednoho z párových orgánů (horních a dolních končetin, očí, uší). 

Další dělení uvádí lateralitu souhlasnou (převaha jedné strany u všech párových orgánů), 

nesouhlasnou (zkříženou) a neurčitou (nevyhraněnou) (Křišťanová, 1998). Sovák již 

v roce 1962 rozlišuje lateralitu tvarovou (nesouměrnost kvantitativní) a funkční (kvali- 

tativní) a v roce 1985 (sec. cit. Křišťanová, 1998) dále rozlišil tyto druhy laterality: 

• vrozený levák (správně vedený); 

• přecvičovaný levák; 

• levák z nutnosti (např. po úrazu pravé ruky); 

• patologický levák (způsobeno např. lehkým zánětem mozku); 

• vrozeně obouruký (tzv. ambidexter); 

• vrozený pravák; 

• přecvičený pravák (rodiče ze strachu přecvičovali dítěti hned levou ruku). 

S převahou jednoho z párových orgánů neoddělitelně souvisí dominance mozko- 

vých hemisfér. Stranová nesouměrnost hemisfér je prokazatelná již od raných vývojo- 

vých stadií mozku. Praváci mají většinou pravý čelní lalok větší než levý, levý spánkový 
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a týlní lalok větší než pravý. Leváci mají ve většině případů pravý čelní lalok rovněž větší 

než levý. Mezi leváky se ale vyskytuje větší podíl jedinců se stejně velkými čelními la- 

loky nebo s větším levým čelním lalokem. Na vzniku laterality se nepochybně podílí ge- 

netické vlivy. Pokud jsou oba rodiče praváci, existuje pravděpodobnost 9,5 %, že jejich 

dítě bude levák. V případě, že je jeden rodič levák, pravděpodobnost, že i dítě bude levák, 

se zvyšuje na 19,5 %. Když jsou leváci oba rodiče, pravděpodobnost, že jejich dítě bude 

rovněž levostranně orientované, stoupá na 26,1 % (Koukolík, 2002). 

Kromě genetických vlivů se na vzniku laterality podle Geschwindovy-Galabur- 

dovy teorie podílí i nitroděložní prostředí. Teorie předpokládá, že na dominanci hemisfér 

má vliv výše nitroděložní hladiny testosteronu, která ovlivňuje vývoj plodu. Geschwind 

a Galaburd dále předpokládali, že pravá hemisféra se intraneurálně vyvíjí rychleji než 

levá hemisféra. Zajímavostí je, že leváctví se častěji vyskytuje mezi atlety, výtvarníky, 

architekty, matematiky a hudebníky. Výzkum vztahu výsledku přijímacích zkoušek na 

lékařskou fakultu Kalifornské univerzity a laterality ukázal, že leváci mají lepší výsledky 

v testech slovního uvažování. Leváci mají ale také větší předpoklady ke vzniku řady po- 

ruch, například schizofrenie, koktavosti nebo alergických onemocnění (Koukolík, 2002). 

Leváci také častěji než praváci propadají alkoholismu, kouření, chovají se asociálně, trpí 

poruchami učení a umírají dříve. Zobrazení pomocí EEG (elektroencefalografie) ukazuje, 

že mozek leváků reaguje silněji než mozek praváků na širokou škálu léků (Bragdon & 

Gamon, 2006). 

Matějček & Žlab uváděli již v 70. letech 20. století dodnes užívané dělení na ge- 

notypickou a fenotypickou lateralitu. Genotyp značí vrozený základní obraz určité 

funkce, který se v dalším období utvrzuje, popř. mění. Fenotypem rozumíme konečný 

výsledek procesu, tedy současný stav dané funkce. Genotypická lateralita je tedy lateralita 

vrozená, fenotypická lateralita je např. výsledkem přecvičení dítěte na odlišnou lateralitu, 

než je genotypická. 

 

Vyšetření laterality 

K vyšetření laterality bylo vytvořeno poměrně velké množství testových souborů, které 

zachycují genotyp a fenotyp u zkoumaného jedince. Jedním z nejobsáhlejších testových 

baterií je Iowský soubor, který obsahuje více než 120 položek. Sovák naopak vytvořil 

zkoušku, která je složena pouze ze čtyř subtestů. Dříve se testy zaměřovaly na zjištění 

genotypu i fenotypu jedince. Od 70. let 20. století jsou dodnes používány nejčastěji 

zkoušky, které zjišťují pouze fenotyp (Matějček & Žlab, 1972). 
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Objektivní posouzení laterality je důležitým momentem pro další vývoj dítěte. Při 

diagnostice laterality je třeba vzájemně konfrontovat anamnézu, pozorování a objektivní 

zkoušky. Možnou diagnostickou metodou je pozorování. Tato metoda je používána pře- 

devším rodiči a učiteli u dětí. Pozorovány jsou spontánní a bezděčné úkony, jednoduché 

naučené činnosti, náročné a složité činnosti s upozorněním „Pozor, opatrně!”. V současné 

době je u nás nejužívanější zkouškou (především u dětí) Zkouška laterality, kterou vy- 

tvořili Matějček a Žlab již v roce 1972 (Křišťanová, 1998). 

Zkouška laterality (Matějček & Žlab, 1972) se skládá z deseti úkonů: 

• korálky do lahvičky; 

• zasouvání kolíčků (dítě zasouvá kolíčky do děrované krabice); 

• klíč do zámku; 

• míček do krabičky (v odstupu dvou kroků dítě hází míček do krabice); 

• jakou máš sílu (stisknutí krabičky co největší silou); 

• stlač mi ruce k zemi (dítě tlačí natažené ruce vyšetřovatele k zemi jednou rukou); 

• sáhni si na ucho, nos, atd.; 

• jak nejvýš dosáhneš; 

• tleskání (sledujeme, která ruka je aktivní); 

• jehla a nit (sledujeme ruku, která navléká nit). 

Matějček v roce 1972 uvedl také náhradní zkoušky, které se využijí v případě ne- 

možnosti provedení některé z hlavních zkoušek. Kromě výše uvedených zkoušek hor- 

ních končetin test obsahuje také zkoušky dolních končetin (vystoupení na židli, posou- 

vání kostky po čáře, zvednutí nohy co nejvýše, skákání po jedné noze), zkoušky domi- 

nance oka (manoptoskop a kukátko) a zkoušky dominance ucha (poslouchání hodinek). 

Na základě výsledků vyšetření je stanoven kvocient pravorukosti, který je rozdělen do 

pěti kategorií. Vyhraněná pravorukost (100-90 bodů), méně vyhraněná pravorukost (89- 

75 bodů), dominance nevyhraněná (74-50 bodů), méně vyhraněná levorukost (49-25 

bodů) a vyhraněná levorukost (24-0 bodů). 

Matějček (1972) ve svém testu zjišťuje také typ laterality (lateralitu souhlasnou, 

neurčitou a zkříženou), kterou určuje podle korelace zkoušky horních končetin a zkoušky 

oka. 

Dalším užívaným diagnostickým nástrojem především u dospělých je Edinbur- 

ghský dotazník laterality, který je založen na motorické dominanci ruky, jehož výsled- 

kem je výpočet indexu laterality (tzv. Edinburghské skóre) [online]. 
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Křišťanová (1998) uvádí zásady při diagnostice laterality, které jsou i v dnešní 

době dodržovány. Vyšetřující je povinen pro objektivní vyšetření znát dokonale všechny 

úkoly, nesdělovat dítěti důvod vyšetření, vhodně motivovat dítě pro cíl úkolu, vyšetřovat 

v klidném prostředí, stát proti dítěti, předkládat před dítě vhodné předměty tak, aby měly 

obě ruce stejnou příležitost s předměty manipulovat, dále je třeba provádět pečlivé zá- 

znamy v průběhu zkoušení, dbát na objektivitu zkouškových situací a vyvarovat se ukva- 

pených závěrů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Shrnutí 

Schopnost psaní je komplexní proces, ke kterému bylo nutné mozek v průběhu vývoje lid- 

stva postupně vycvičit (nevznikal přirozeně jako např. schopnost řeči a rozumění). V pří- 

padě ohrožení funkce psaní agrafií je život jedince značně omezen a komplikován – také 

proto, že agrafie se téměř vždy vyskytuje ve spojení s afázií a alexií. K vyšetření psaní 

používáme například test Vyšetření fatických funkcí. Subtest psaní je rovněž obsažen v 

testu MASTcz (česká verze testu Mississippi Aphasia Screening Test), BDAE (Boston 

Diagnostic Aphasia Examination) či WAB (Western Aphasia Battery). Proces psaní je 

spjat s lateralitou, kterou definujeme jako nesouměrnost či přednostní užívání jednoho z 

párových orgánů. K vyšetření laterality se využívá například zkouška laterality, kterou 

vyvinul Matějček a Žlab již v 70. letech minulého století či Edinburghský dotazník late- 

rality, který stanovuje tzv. index laterality. 
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4 Analýza schopnosti psaní nedominantní končetinou 

4.1 Cíle šetření a metodologie 

Hlavním cílem výzkumného šetření je přispění k ověření validity vyšetření schopnosti 

psaní při využití nedominantní končetiny. Východiskem pro stanovení tohoto cíle byla 

analýza schopnosti psaní nedominantní končetinou u dospělé populace. 

V rámci šetření byly stanoveny dílčí cíle: 

 deskripce problematiky afázie, psaného projevu, agrafie a laterality; 

 analýza pořadí a tvaru grafémů při psaní nedominantní končetinou; 

 analýza deformace slov při psaní nedominantní končetinou; 

 analýza diakritiky při psaní nedominantní končetinou; 

 analýza správného užití gramatické struktury slov při psaní nedominantní konče- 

tinou. 

Na základě dílčích cílů šetření byly stanoveny výzkumné otázky (VO): 

 VO 1: Jakým způsobem se manifestuje použití nedominantní končetiny při psaní 

v obsahové stránce psaného projevu? 

 VO 2: Jakým způsobem se odráží použití nedominantní končetiny v porovnání 

s projevem psaným dominantní končetinou? 

 VO 3: Existují rozdíly v projevu psaném dominantní a nedominantní končetinou 

z hlediska pohlaví, věku a vzdělání? 

 
Metodologie výzkumného šetření 

Diplomová práce je tvořena teoretickou a empirickou částí. 

Teoretická část má charakter kvalitativního výzkumu. Přináší analýzu odborné 

literatury zabývající se především centrálními jazykovými mechanismy, fatickými funk- 

cemi, vymezením, etiologií, klasifikací, symptomatologií, diagnostikou a terapií afázie, 

anatomií a fyziologií horní končetiny, agrafií, lateralitou a jejich vyšetřovacími meto- 

dami. Teoretická část komparuje různé informační zdroje. 

Empirická část práce obsahuje kvalitativní šetření s kvantitativními prvky. Vy- 

tvoření materiálu pro hodnocení psaní nedominantní končetinou u dospělé populace před- 

cházela analýza odborného textu a zpracování projektu diplomové práce. Materiál k hod- 

nocení psaní je analýzou výsledků činnosti, při jejíž realizaci byla použita rovněž metoda 

krátkodobého a volného pozorování (pozorování mimovolných pohybů při psaní). 
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Struktura hodnotícího materiálu 

Orientační hodnocení psaní nedominantní končetinou u dospělé populace je uvedeno v 

příloze práce. Obsahuje otázky týkající se formálních informací (číslo testu, testovaná 

končetina, datum, místo provedení, vzdělání, věk, pohlaví jedince, informace o starobním 

či invalidním důchodu či pracovním procesu, hra na hudební nástroj a informace o (ne)ak- 

tivním psaní jedince). Dále je test rozdělen na tři části. 

První část, převzatá z Addenbrookského kognitivního testu, zahrnuje úkoly 14a 

(Překrývající se pětiúhelníky), 14b (Kostka) a 14c (Hodiny). Úkolem informanta bylo 

překreslit první dva obrázky a nakreslit hodinový ciferník s číslicemi a ručičkami ukazu- 

jícími pět hodin a deset minut. Druhá část testu, převzatá z testu Vyšetření fatických 

funkcí (subtest psaní), zahrnuje opis písmen, slabik, slov a pseudoslov, diktát písmen, 

slabik, slov a pseudoslov, písemné pojmenování a popis obrázku. Třetí část testu, pře- 

vzatá z testu MASTcz obsahuje rovněž subtest psaní, který tvoří diktát slov a věty. U 

všech participantů byl proveden také celý test MASTcz pro možnost komparace vý- 

sledků s provedeným hodnocením a vyloučení afázie a jazykových deficitů. Test byl pro- 

veden u informantů dvakrát. Poprvé při využití levé (nedominantní) končetiny a poté s 

odstupem minimálně dvou týdnů při využití pravé (dominantní) končetiny. 

 
Bodování jednotlivých úkolů 

Testový materiál se skládá ze tří částí. Jak již bylo zmíněno, první část je převzata z Ad- 

denbrookského kognitivního testu, druhá část z testu Vyšetření fatických funkcí a po- 

slední část z testu MASTcz. V provedeném testu informanti mohli získat až čtyřicet bodů. 

První část testu, která je převzatá z Addenbrookského kognitivního testu, přináší 

tři úkoly. Prvním z úkolů je překreslení překrývajících se pětiúhelníků. Za tento úkol 

lze získat maximálně dva body. V případě nedodržení počtu stran, překrytí ve špatném 

místě či celkovém nepoměru objektu byl stržen jeden až dva body. První úkol (překrýva- 

jící se pětiúhelníky) je uveden níže. 

Obr. 1: Překrývající se pětiúhelníky 
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Druhým úkolem z první části je překreslení trojrozměrného obrázku (krychle). 

Za tento úkol mohli informanti získat až dva body. Bylo zde hodnoceno dodržení počtu 

hran, jejich směr a správnost jejich spojení. Opět byl v případě nedodržení kritérií stržen 

jeden až dva body. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 2: Krychle 

 

 

Třetím úkolem první části testu je nakreslení ciferníku hodin, jež ukazuje pět 

hodin a deset minut. Za tento úkol mohli informanti získat až čtyři body. V této části byly 

strhávány dva body za nesprávný čas, jeden až dva body byly strhnuty v případě zrca- 

dlové záměny jednoho nebo více čísel na ciferníku. Dále byl strháván jeden bod v případě 

nesprávné délky hodinových ručiček. Ukázka správného provedení úkolu je zobrazena 

níže. 

Obr. 3: Hodiny 

 
 

Za první část testu mohli účastníci získat až osm bodů. Nejnižší počet dosažených 

bodů za tuto část činí čtyři a půl bodu za levou končetinu a pět a půl bodu za končetinu 

pravou. Nejvyšší počet bodů za první část je osm bodů za obě končetiny. 
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Druhá část testu  je  převzata ze subtestu  psaní z Vyšetření  fatických funkcí. 

V této části je zařazeno sedm úkolů. Prvním úkolem je opis písmen, slabik a slov. Účast- 

níci měli za úkol opsat písmeno „S“, slabiku „GO“ a slova „BAR“ a „etnografický“. In- 

formanti byli upozorněni na nutnost dodržení velikosti písma. Za tento úkol bylo možné 

získat až tři body – půl bodu za písmeno, půl bodu za slabiku a jeden bod za každé slovo. 

Při hodnocení byla strhávána jedna čtvrtina z možného počtu bodů za nedodržení 

velkého/malého písma. V případě jedné chyby ve slově byla strhnuta polovina možného 

počtu bodů a v případě dvou a více chyb ve slově byl stržen celý počet bodů za daný úkol. 

Stejný princip hodnocení byl využit i u ostatních úkolů druhé části. 

Druhým úkolem je opis slov. Informanti měli za úkol opsat vymyšlená slova 

„měs“ a „labutovník“. U tohoto úkolu mohli participanti získat dva body (jeden bod za 

jedno slovo). Třetí úlohou je diktát písmen. Úkolem informantů bylo napsat diktované 

hlásky „C“ a „N“. Každá z hlásek byla opět ohodnocena půl bodem. Dalšími úkoly jsou 

diktát slov a diktát pseudoslov, kde měli informanti za úkol napsat diktovaná slova 

„sedm“ a „arabština“ a vymyšlená slova „hlum“ a „čokokláda“. Za tyto úkoly mohli in- 

formanti získat celkem osm bodů (dva body za každé slovo). Šestou úlohou této části je 

písemné pojmenování, ve které účastníci výzkumu písemně pojmenovali dva obrázky 

podstatným jménem (pes, dalekohled) a dále dva obrázky slovesem (píše, cvrnká) na zá- 

kladě otázky „Co dělá?“. Za šestou úlohu bylo možné získat maximálně čtyři body (jeden 

bod za každé slovo). Posledním úkolem této části je písemný popis obrázku. Účastníci 

si obrázek mohli předem prohlédnout a poté během půl minuty popsali (písemně), co se 

na obrázku děje. Za tento úkol mohli informanti získat až čtyři body (za každé správné 

slovo jeden bod). Obrázky a listy s písmeny, slabikami a slovy k opisu jsou k nahlédnutí 

v příloze práce. 

Za druhou část bylo možno získat dvacet dva bodů. Nejméně získal informant v 

této části devatenáct a půl bodu při použití levé končetiny a dvacet bodů při použití 

končetiny pravé. Největší dosažený počet bodů byl dvacet dva bodů u obou končetin. 

Třetí část testu tvoří subtest psaní z testu MASTcz, ve kterém informanti psali 

čtyři diktovaná slova a větu (řve, mrzne, čtvrtka, útočiště; Naše broskvoň již plodí.). Při 

hodnocení bylo zachováno bodování podle testu MASTcz z důvodu stanovení celkového 

jazykového indexu. Jednotlivá slova a věta byly ohodnoceny dvěma body. Celkový 

možný výsledek byl tedy deset bodů. 

V této části testu činí nejnižší dosažený výsledek devět bodů u levé i pravé kon- 

četiny. Nejvyšší dosažený výsledek je deset bodů v testech obou končetin. 
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Celkem bylo možné v testu dosáhnout čtyřiceti bodů. Nejnižší dosažený výsledek 

je 35,4 bodů za levou končetinu a 36,8 bodů za pravou končetinu. Nejvyšší dosažený 

výsledek činí 40 bodů v testech obou končetin. 

 

4.2 Charakteristika výzkumného vzorku 

Výzkumné šetření bylo provedeno s třiceti pěti osobami ve věku padesáti až sedmdesáti 

let. Testy dvou informantů byly následně vyřazeny pro zjištěné kontraindikace (nekom- 

penzovaná porucha zraku, cévní mozková příhoda). 

 

Faktorem výběru informantů byly: 

 věková kategorie 50 – 70 let; 

 pravostranná lateralita; 

 čeština jako mateřský jazyk. 

 
Kontraindikacemi výběru informantů byly tyto faktory: 

 výskyt poruch učení souvisejících s českým jazykem (dysgrafie, dysortografie, 

dyslexie); 

 možnost kognitivního deficitu (deprese, cévní mozková příhoda, úrazy hlavy, 

neurologická onemocnění, demence); 

 nekompenzovaná porucha zraku a sluchu; 

 motorická porucha horních končetin; 

 alkoholismus, závislost na psychotropních látkách; 

 zhoršující se potíže při psaní. 

 
Mezi účastníky šetření je 11 mužů a 22 žen. Výzkumný vzorek byl z části vybrán a 

sledován na Neurologické klinice a Rehabilitačním oddělení Fakultní nemocnice v Bo- 

hunicích, dále v domově pro seniory v Rosicích. Ostatní informanty tvoří náhodní dob- 

rovolníci a rodinní příslušníci. 

Pro výzkumné šetření bylo vybráno 33 osob ve věku 50 – 70 let. Muži tvoří 33,3 % z 

celku, ženy tvoří 66,7 % z celku. Uvedené procentuální rozložení je zaokrouhleno na 

jedno desetinné místo. Všechna další procentuální vyjádření budou rovněž uvedena ve 

tvaru zaokrouhleném na jedno desetinné místo. Podrobnější věkové rozložení mezi muži 

a ženami přináší níže uvedený graf. 
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Věkové zastoupení osob 
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Graf 1: Věkové zastoupení osob 

 
Výzkumu se účastnilo 24,2 % osob ve věku 50 – 54 let. V kategorii 55 – 59 let 

bylo zařazeno 12,1 % osob. Ve třetí věkové kategorii (60 – 65 let) bylo zařazeno 24,2 % 

osob a poslední kategorii (65 – 70 let) tvoří 39,4 % účastníků. Podrobnosti o vzdělání 

informantů jsou uvedeny v následujícím grafu. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Graf 2: Zastoupení vzdělání 

 
Základní školu jako dosažené vzdělání uvedlo 6,1 % osob. Střední odborné uči- 

liště uvedlo 15,2 % osob. Střední školu vystudovalo 39,4 % informantů. Vyšší odbornou 

školu uvedla pouze jedna žena, tj. 3 % osob. Vysokoškolské vzdělání označilo 36,4 % 

účastníků. 
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Počet bodů 
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4.3 Vlastní šetření 
 

Výsledky šetření (1. část) 

Kromě pohlaví, věku a vzdělání bylo také zjišťováno, zda informanti hrají na hudební 

nástroj, zda aktivně píšou (ručně) a zda jsou ve starobním nebo invalidním důchodu. Proto 

jsou pro každou část testu vytvořeny grafy, které přináší informaci o závislosti výše bodů 

na uvedených faktorech za danou část. 

Následující grafy znázorňují výsledky první části testu, ve které bylo možné do- 

sáhnout maximálně 8 bodů. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Graf 3: Počet bodů (1. část) 

 
Nejnižší dosažený výsledek v této části činí 4,5 bodů při psaní levou končetinou 

a 5 bodů při psaní pravou končetinou. Nejvyšší dosažený výsledek činí 8 bodů (ma- 

ximum) u obou končetin. Aritmetický průměr bodů z první části psané levou končetinou 

činí 7,47 bodů a v části psané pravou končetinou 7,64 bodů. Testy psané levou končeti- 

nou tedy dosáhly o 0,17 bodu nižšího výsledku. 

Medián (střední hodnota daných čísel) i modus (nejčastěji vyskytovaná hodnota) 

jsou pro první část 8 bodů. Aritmetický průměr bodů je zaokrouhlen na dvě desetinná 

místa. Všechny další bodové hodnoty udávající aritmetický průměr budou uvedeny ve 

tvaru zaokrouhleném na dvě desetinná místa. 
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Počet bodů v závislosti na pohlaví (levá končetina) 
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Níže uvedený graf znázorňuje počet dosažených bodů za první část testu psanou 

levou končetinou v závislosti na pohlaví informantů. Bylo zjištěno, že 4,5 bodů v první 

části dosáhlo 4,5 % žen a žádný muž. Ohodnocení 5 body dosáhlo 9,1 % mužů a 4,5 % 

žen. Bodového hodnocení 5,5 bodů nedosáhl žádný muž ani žena. Šesti body bylo ohod- 

noceno 9,1 % mužů a 4,5 % žen. Šesti a půl bodu dosáhlo 4,5 % žen a žádný muž. Sedm 

bodů získalo 18,2 % mužů a žádná žena. Sedmi a půl bodu dosáhlo 4,5 % žen a žádný 

muž. Nejčastější bodové ohodnocení bylo 8 bodů, které získalo 63,6 % mužů a 77,3 % 

žen. Aritmetický průměr bodového ohodnocení testu provedeného levou rukou u žen činí 

7,9 bodů. U mužů pak 7,4 bodů. Ženy tedy získaly v této části průměrně o půl bodu 

více než muži. 
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Graf 4: Počet bodů v závislosti na pohlaví – levá končetina (1. část) 

 
Níže uvedený graf znázorňuje počet dosažených bodů za první část testu psanou 

pravou končetinou v závislosti na pohlaví informantů. Nejnižšího výsledku 5,5 bodů 

dosáhlo 4,5 % žen a žádný muž. Výsledku 6 bodů dosáhlo 18,2 % mužů a 9,1 % žen. 

Žádný muž ani žena neměli výsledek 6,5 a 7 bodů. Sedmi bodů a půl dosáhlo 9,1 % mužů 

a 9,1 % žen. Nejlepší výsledek (8 bodů) byl zaznamenán u mužů v 72,7 % a u žen v 77,3 

%. Aritmetický průměr bodového ohodnocení testu provedeného pravou horní končetinou 

u žen činí 7,66 bodů. U mužů pak 7,59 bodů. Ženy tedy získaly v této části průměrně o 

0,07 bodu více než muži. 
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Rozdíl výsledku L/P v závislosti na věku 
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Graf 5: Počet bodů v závislosti na pohlaví – pravá končetina (1. část) 

 
Níže uvedený graf srovnává výše bodů získaných za část provedenou levou (L) a 

pravou (P) horní končetinou v závislosti na věku informantů. Výsledky testu jsou v grafu 

uvedeny v hodnotách aritmetického průměru, který přináší jednoduché srovnání rozdílů 

dosažených výsledků. Rozdíl bodového hodnocení pro levou a pravou končetinu je u 

věkové kategorie 50 – 59 let nulový, u kategorie 60 – 64 let (rozdíl činí 0,25 bodu) a 65 – 

70 let (rozdíl činí 0,27 bodu) je rozdíl téměř shodný. 
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Graf 6: Rozdíl výsledku L/P v závislosti na věku (1. část) 
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18 

16 

14 

12 

10 

 

 

 

 

 

Ženy 

5,5 

 

 

 

 

 

6,5 

 

 

 

 

 

7,5 

 

 

 

 

17 

P
o
če

t 
b
o
d
ů

 
P

o
če

t 
o

so
b

 



48  

Počet bodů v závislosti na věku 
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Níže uvedený graf uvádí závislost počtu bodů na věku informantů. Z grafu vy- 

plývá, že věková kategorie 50 – 59 let dosáhla v této části testu nejvyššího možného vý- 

sledku. Překvapující může být fakt, že kategorie věku 60 – 64 let dosáhla nižšího výsledku 

o 0,27 bodu u levé a o 0,29 bodu u pravé končetiny než kategorie 65 – 70 let. 

 
 

 

 

 

  

 
Graf 7: Počet bodů v závislosti na věku (1. část) 

 
Níže uvedený graf srovnává rozdíl výše bodů získaných za část provedenou levou 

(L) a pravou (P) horní končetinou v závislosti na vzdělání. Výsledky testu jsou v grafu 

opět uvedeny v hodnotách aritmetického průměru, který zajišťuje jednoduché srovnání 

rozdílů dosažených počtů bodů. Čím vyšší vzdělání informanti mají, tím menší je rozdíl 

bodového hodnocení psaného projevu pravé a levé končetiny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Graf 8: Počet bodů v závislosti na vzdělání (1. část) 

Rozdíl výsledku L/P v závislosti na vzdělání 
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Počet bodů v závislosti na vzdělání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  
 

 
 

Graf 9: Počet bodů v závislosti na vzdělání (1. část) 

 
Výše uvedený graf uvádí závislost počtu bodů dosažených v první části testu na 

vzdělání informantů. Výsledky první části testu jsou v grafu opět uvedeny v hodnotách 

aritmetického průměru, který přináší jednoduché srovnání jednotlivých kategorií pro hod- 

nocení levé i pravé končetiny zvlášť. Nejnižšího výsledku dosáhli účastníci šetření, kteří 

mají pouze základní vzdělání. Překvapující může být informace, že vyučení jedinci si 

vedli lépe než osoby středoškolsky vzdělané. Shodného výsledku dosáhly osoby vysoko- 

školsky vzdělané a absolventi vyšších odborných škol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 10: Počet bodů v závislosti na aktivním psaní (1. část) 
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Počet bodů v závislosti na hře na hudební nástroj 
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Výše uvedený graf přináší závislost počtu bodů dosažených v první části testu na 

aktivním psaní jedince. Aktivním psaním se rozumí psaní rukou minimálně dvakrát za 

týden. Graf opět pracuje s hodnotami aritmetického průměru výsledků dosažených v této 

části testu. Graf jednoznačně prokazuje závislost počtu bodů na aktivním psaní infor- 

mantů. Účastníci výzkumu, kteří aktivně píší, dosáhli vyšších výsledků v testech obou 

končetin než účastníci, kteří aktivně nepíší, a to o 0,34 bodu u levé a o 0,11 bodu u 

pravé končetiny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 11: Počet bodů v závislosti na hře na hudební nástroj (1. část) 

 
Graf č. 11 znázorňuje závislost počtu bodů na hře na hudební nástroj. Graf opět 

využívá hodnoty aritmetického průměru výsledků. Bylo zjištěno, že jedinci, kteří hrají 

nebo hráli  v minulosti na hudební nástroj, získali o 0,58 bodu u levé končetiny    a o 

0,31 bodu u pravé končetiny více bodů než jedinci, kteří na hudební nástroj ni- kdy 

nehráli. Především u levé končetiny je výsledek znatelný – lze tedy usuzovat, že 

informanti, kteří na hudební nástroj hrají, mají jemnou motoriku, popř. grafomotoriku 

levé končetiny na vyšší úrovni než jedinci, kteří levou ruku neužívají/neužívali (například 

právě ke hře na hudební nástroj). 

Následující graf znázorňuje závislost počtu bodů v první části testu na faktu, zda 

je informant ve starobním či invalidním důchodu. Průměrný počet bodů informantů, kteří 

v důchodu nejsou, je o 0,87 bodu u levé končetiny a o 0,6 bodu u pravé končetiny vyšší 

než u informantů, kteří v důchodu jsou. 
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Počet bodů v závislosti na starobním či invalidním důchodu 
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V této části testu tedy jedinci, kteří jsou ve starobním nebo invalidním dů- 

chodu, získali méně bodů než aktivně pracující lidé. Rozdíl mezi výsledky osob dů- 

chodu a pracujících je o 0,27 bodu větší u levé končetiny než u končetiny pravé. 
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Graf 12: Počet bodů v závislosti na starobním či invalidním důchodu (1. část) 

 
Nejnižší počet bodů dosažený v první části testu činí 4,5 bodů u testů psaných 

levou končetinou a 5 bodů u testů psaných levou končetinou. Nejvyšší počet bodů činí 8 

bodů u testu psaného pravou i levou končetinou. Aritmetický průměr výsledků psaných 

levou končetinou činí 7,47 bodů a aritmetický průměr výsledků psaných pravou končeti- 

nou činí 7,64 bodů. Testy psané levou končetinou tedy dosáhly o 0,17 bodu nižšího 

výsledku než testy psané pravou končetinou. 

 

Následující tabulka shrnuje všechny výše zmíněné informace, jejich vztahy a po- 

čty dosažených bodů v první části testu. ČT znázorňuje číslo testu, dále je uveden věk, 

pohlaví, vzdělání a informace, zda informant pobírá starobní či invalidní důchod. Násle- 

duje AP, které znázorňuje aktivní psaní (minimálně 2x týdně) a HN, které značí hru na 

hudební nástroj (v současné době či v minulosti, alespoň jeden rok). Dále jsou uvedeny 

dosažené bodové hodnoty za první část testu provedenou levou (L) a pravou (P) horní 

končetinou. Poslední sloupec je věnován bodovému ohodnocení v testu MASTcz. Na po- 

sledních třech řádcích tabulky je uveden aritmetický průměr (AP), medián (MED) a mo- 

dus (MOD) uvedených bodových hodnot a věku. 
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ČT Věk Pohl. Vzděl. Důchod AP HN 1. č. (L) 1. č. (P) MAST (L/P) 

1 70 žena ZŠ ano ano ne 4,5 5,5 99/99 

2 62 žena SŠ ano ano ano 6 6 100/100 

3 68 muž SŠ ano ne ne 5 6 99/99 

4 62 muž SŠ ano ano ne 6 6 99/99 

5 51 žena SŠ ne ano ne 8 8 99/100 

6 62 žena SŠ ano ne ne 5 6 99/99 

7 62 žena SOU ano ne ne 8 8 100/100 

8 70 žena SOU ano ano ne 6,5 7,5 100/100 

9 70 muž SŠ ano ano ne 7 7,5 99,5/100 

10 61 muž ZŠ ano ne ne 7 8 100/99 

11 61 muž SŠ ne ano ne 8 8 100/100 

12 68 muž VŠ ano ne ano 8 8 100/100 

13 65 žena VŠ ano ano ne 8 8 99/99 

14 66 žena SŠ ano ano ne 8 7,5 100/100 

15 70 žena SŠ ano ne ano 8 8 100/100 

16 58 muž VŠ ne ano ano 8 8 99/99 

17 60 žena VŠ ano ano ano 8 8 100/100 

18 53 žena SOU ano ano ne 8 8 100/100 

19 65 žena SOU ano ano ne 7,5 8 100/100 

20 56 žena VŠ ne ano ano 8 8 100/100 

21 68 muž VŠ ano ano ano 8 8 99/99 

22 70 žena SŠ ano ano ne 8 8 100/100 

23 57 žena VŠ ne ne ano 8 8 100/100 

24 54 žena VOŠ ne ne ne 8 8 100/100 

25 58 žena VŠ ne ano ano 8 8 100/100 

26 53 muž SOU ne ano ne 8 8 100/100 

27 70 žena SŠ ano ano ano 8 8 100/100 

28 53 muž VŠ ne ano ne 8 8 100/100 

29 50 žena SŠ ne ano ne 8 8 100/100 

30 65 žena SŠ ano ne ne 8 8 100/100 

31 62 žena VŠ ne ano ano 8 8 100/100 

32 52 muž VŠ ne ano ano 8 8 100/100 

33 52 žena VŠ ne ano ne 8 8 100/100 

AP 61      7,47 7,64  

MED 62      8 8  

MOD 70      8 8  

Tab. 1: Shrnutí výsledků 1. části testu 
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Počet chyb v úkolu 1.1 

1,2 

 

0,8 
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Typy chyb v první části testu 

Pro účely výzkumu byly chyby provedené v první části testu rozděleny pro každý úkol 

do tří kategorií. 

V úkolu 1.1 Překrývající se pětiúhelníky se objevily celkem tři chyby v testech 

provedených levou končetinou a jedna chyba v testech provedených končetinou pravou. 

Pro tento úkol byly sledovány chyby v počtu stran, překrytí a celkový nepoměr. Počet 

daných chyb je uveden v následujícím grafu. 

 

 
 

 

 
 

         

     

     

     

     

 

 

 
 

Graf 13: Počet chyb v úkolu 1.1 (1. část) 

 
Obrázky 4 a 5 znázorňují správný tvar překrývajících se pětiúhelníků překresle- 

ných levou horní končetinou. Oba uvedené obrazce byly ohodnoceny maximem bodů. 

 

 

Obr. 4: Správné provedení (LHK1) Obr. 5: Správné provedení (LHK2) 

 

 
Při nedodržení správného počtu stran bylo strháváno 0,5 bodu až 1 bod. V případě 

nesprávného překrytí pětiúhelníků byl rovněž strhnut až 1 bod. Při celkovém nepoměru 

obrázku bylo opět strženo 0,5 bodu až 1 bod. Příklad těchto chyb je zaznamenán níže. 

LHK značí levou a PHK pravou horní končetinu 



54  

Počet chyb v úkolu 1.2 

3,5 
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Obr. 6: Počet stran a překrytí (LHK) Obr. 7: Překrytí a celkový nepoměr (LHK) 

 

V úkolu 1.2 Krychle bylo zaznamenáno šest chyb v testech provedených levou 

končetinou a 4 chyby v testu provedeném pravou končetinou. Byl sledován počet hran, 

správnost napojení hran a celkový nepoměr/nesprávný sklon hran. 

 

 

 

 

 

 

 
     

   

     

    

        

      

 
 

 

Graf 14: Počet chyb v úkolu 1.2 (1. část) 

 
Níže jsou uvedeny příklady správného provedení úkolu 1.2. 

 

 
Obr. 8: Správné provedení úkolu 1.2 (LHK1) Obr. 9: Správné provedení úkolu 1.2 (LHK2) 
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Počet chyb v úkolu 1.3 

3,5 

 

2,5 

 

1,5 
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Příklady zaznamenaných chyb jsou uvedeny níže. Za každou z chyb bylo strhá- 

váno 0,5 bodu až 1 bod. 

 

Obr. 10: Počet a napojení hran (LHK1) Obr. 11: Počet a napojení hran (LHK2) 

 
V úkolu 1.3 Hodiny bylo zaznamenáno 5 chyb v testech provedených levou kon- 

četinou a 4 chyby v testech provedených pravou končetinou. Byly sledovány tyto kate- 

gorie: zrcadlová záměna čísla, správnost času a správnost umístění čísel. Výskyt sledo- 

vaných chyb je uveden v následujícím grafu. 

 

 

 

 

 
 

     

   

   

   

         

      

 

 

 

Graf 15: Počet chyb v úkolu 1.3 (1. část) 

 
 

Obr. 12: Správný tvar (LHK) Obr. 13: Správný tvar (PHK) 
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Za zrcadlovou záměnu a nesprávné umístění či chybění čísel byl strháván 1 až 2 

body. Za uvedení nesprávného času byly strženy dva body. Příklady sledovaných chyb 

jsou uvedeny níže. 

 

 

Obr. 14: Zrcadlová záměna (LHK) Obr. 15: Nesprávný čas (LHK1) 

 

 

Obr. 16: Nesprávný čas (LHK2) Obr. 17: Nesprávný čas (PHK) 

 

 

 

Obr. 18: Nesprávné umístění/chybění čísel (LHK) Obr. 19: Nesprávné umístění/chybění čísel (PHK) 
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Výsledky šetření (2. část) 

V následujících grafech jsou znázorněny počty bodů dosažených ve druhé části testu a je- 

jich závislost na pohlaví, věku, vzdělání, hře na hudební nástroj, aktivním psaní a starob- 

ním/invalidním důchodu. Ve druhé části testu bylo možno obdržet maximálně 22 bodů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 16: Počet bodů (2. část) 

 
Nejnižší dosažený výsledek ve druhé části testu činí 19,5 bodů u testu psaného 

levou končetinou a 20 bodů u testu psaného pravou končetinou. Nejvyšší dosažený vý- 

sledek činí 22 bodů v testech psaných pravou i levou končetinou. Aritmetický průměr 

bodů z druhé části testu činí 21,45 bodů u testů provedených levou končetinou a 21,64 

bodů u testů provedených končetinou pravou. Testy psané levou končetinou dosáhly 

tedy v průměru o 0,19 bodu nižšího výsledku než testy provedené pravou končeti- 

nou. Medián i modus jsou 22 bodů pro obě končetiny. 

Níže uvedený graf znázorňuje počet dosažených bodů za druhou část testu psanou 

levou končetinou v závislosti na pohlaví informantů. Bylo zjištěno, že výsledku 19,5 

bodů a 19,75 bodů dosáhlo 4,5 % žen a žádný muž v obou případech. Výsledku 20 bodů, 

20,5 bodů i 20,75 bodů dosáhlo 9,1 % mužů a žádná žena ve všech třech případech. Dva- 

ceti jednoho bodu dosáhlo 18,2 % mužů a 22,7 % žen. Výsledek 21,25 bodů byl dosažen 

u 4,5 % žen a u žádného muže. Výsledku 21,5 bodů dosáhlo 18,2 % mužů a žádná žena. 

Nejvyšší výsledek 22 bodů byl zaznamenán u 36,4 % mužů a u 63,6 % žen. Ženy tedy 

získaly v této části testu v průměru o 0,22 bodu více než muži. 
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Graf 17: Počet bodů v závislosti na pohlaví – levá končetina (2. část) 

 
Níže uvedený graf znázorňuje počet dosažených bodů za druhou část testu psanou 

pravou končetinou v závislosti na pohlaví účastníků šetření. Nejnižší výsledek v této 

části činí 20 bodů. Nejvyšší bodové ohodnocení v této části činí 22 bodů. Nejnižšího vý- 

sledku 20 bodů dosáhlo 4,5 % žen a žádný muž. Výsledku 20,5 bodů dosáhlo 9,1 % mužů 

a 4,5 % žen. Dvaceti jednoho bodu dosáhlo 18,2 % mužů a 4,5 % žen. Výsledku 21,25 

bodů i 21,5 bodů dosáhlo 9,1 % mužů a 9,1 % žen. Nejvyšší výsledek byl zaznamenán u 

54,5 % mužů a 77,3 % žen. Aritmetický průměr bodového hodnocení testu provedeného 

pravou končetinou u žen činí 21,77 bodů. U mužů pak 21,57 bodů. Ženy tedy získaly o 

0,2 bodu více než muži. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Graf 18: Počet bodů v závislosti na pohlaví – pravá končetina (2. část) 
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Rozdíl výsledku L/P v závislosti na věku 
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Graf 19: Rozdíl výsledku L/P v závislosti na věku (2. část) 
 

Graf č. 19 srovnává výše bodů získaných za druhou část testu provedenou levou 

(L) a pravou (P) horní končetinou v závislosti na věku informantů. Výsledky testu jsou v 

grafu uvedeny v hodnotách aritmetického průměru, který přináší jednoduché srovnání 

rozdílů dosažených výsledků. Rozdíl bodového hodnocení pro pravou a levou končetinu 

je u věkové kategorie 50 – 54 let 0,03 bodu, u kategorie 55 – 59 je rozdíl nulový. U kate- 

gorie 60 – 64 let rozdíl činí 0,38 bodu. U věku 65 – 70 let je rozdíl 0,25 bodu. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
Graf 20: Počet bodů v závislosti na věku (2. část) 
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Výše uvedený graf znázorňuje závislost počtu bodů na věku informantů. Věková 

kategorie 60 – 64 let dosáhla nejnižšího výsledku v testech obou končetin. O 0,46 bodu u 

levé končetiny a o 0,33 bodu u pravé končetiny více bodů dosáhla kategorie 65 – 70 let. 

Výsledky kategorie 50 – 54 let a kategorie 55 – 59 let jsou téměř shodné (liší se pouze o 

0,03 bodu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graf 21: Rozdíl výsledku L/P v závislosti na vzdělání (2. část) 

 
Graf č. 21 srovnává rozdíl výše bodů získaných za část provedenou levou (L) a 

pravou (P) končetinou v závislosti na vzdělání. Opět je pro jednoduchost srovnání po- 

užit aritmetický průměr. Největší rozdíl je v bodování pravé a levé ruky středoškolsky 

vzdělaných osob, který činí 0,31 bodu. Rozdíl mezi testy provedenými levou a pravou 

končetinou u osob se základním vzděláním činí 0,13 bodu a rozdíl mezi testy provede- 

nými u vysokoškolsky vzdělaných osob činí 0,18 bodu. V testech informantů studujících 

na vyšších odborných školách je nulový rozdíl, avšak tuto skutečnost může zkreslovat 

fakt, že se výzkumu účastnil pouze jeden informant s tímto typem vzdělání. 

Níže uvedený graf znázorňuje závislost počtu bodů dosažených v první části testu 

na vzdělání informantů. Hodnoty jsou opět uvedeny ve formě aritmetického průměru. 

Nejlepšího výsledku dosáhli dle grafu informanti s vyšším odborným vzděláním. Tento 

výsledek je však pravděpodobně zkreslen, jelikož se šetření zúčastnil pouze jeden infor- 

mant s tímto typem vzdělání. Druhý nejlepší výsledek byl zaznamenán u osob vysoko- 

školsky vzdělaných. V testech provedených levou končetinou dosáhli vyučení jedinci 
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Počet bodů v závislosti na vzdělání 

22,2 
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21 

20,8 

lepšího výsledku než osoby středoškolsky vzdělané. V testech provedených pravou kon- 

četinou naopak dopadli informanti středoškolsky vzdělaní lépe než osoby vyučené. Vý- 

zkumu se zúčastnily pouze dvě osoby se základním vzděláním, jejich výsledek je v testu 

levé končetiny nejnižší, v testu pravé končetiny dosáhli informanti se základním vzdělá- 

ním vyššího počtu bodů než vyučení informanti. 

 
 

 

 

 

  

 
Graf 22: Počet bodů v závislosti na vzdělání (2. část) 

 
Následující graf uvádí závislost počtu bodů získaných ve druhé části testu na 

faktu, zda informanti aktivně píší (ručně, minimálně 2x týdně). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graf 23: Počet bodů v závislosti na aktivním psaní (2. část) 
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Počet bodů v závislosti na hře na hudební nástroj 
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Z výše uvedeného grafu vyplývá, že aktivní psaní ovlivňuje psaný projev přede- 

vším levé končetiny. Zatímco u pravé končetiny rozdíl mezi informanty aktivně píšícími 

a informanty, kteří aktivně nepíší, činí pouze 0,06 bodu, u levé končetiny rozdíl činí 0,27 

bodu. Aktivní psaní tedy pozitivně ovlivňuje výsledky obou končetin, především levé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Levá Pravá 

Ano 21,56 21,85 

Ne 21,38 21,52 

 

 

 

 

Graf 24: Počet bodů v závislosti na hře na hudební nástroj (2. část) 

 
Výše uvedený graf znázorňuje závislost počtu bodů dosažených ve druhé části 

testu na faktu, zda informant hraje na hudební nástroj. Rozdíly mezi průměrným počtem 

bodů osob hrajících a nehrajících na hudební nástroj dokazují, že informanti, kteří hrají 

na hudební nástroj, dosáhli vyššího počtu bodů u testu obou končetin než infor- 

manti, kteří na hudební nástroj nehrají, a to o 0,18 bodu u levé končetiny a o 0,33 bodu 

u končetiny pravé. Na rozdíl od první části testu je rozdíl vyšší u pravé končetiny. 

Graf č. 25 uvádí závislost počtu bodů dosažených ve druhé části testu na faktu, 

zda je informant ve starobním či invalidním důchodu. Rozdíl mezi průměrným počtem 

bodů osob, které jsou v důchodu a osob aktivně pracujících, činí 0,37 bodu u testů prove- 

dených levou končetinou a 0,14 bodu u testů provedených pravou končetinou. V první 

části testu byl rozdíl v počtu dosažených bodů z testu psaného levou končetinou přibližně 

dvakrát vyšší než rozdíl počtu bodů z testu psaného končetinou pravou. V této části testu 

byl rozdíl přibližně dva a půl krát vyšší u testu psaného levou končetinou než u testu 

psaného končetinou pravou. Lidé v důchodu tedy získali v testech obou končetin méně 

bodů než lidé pracující, především v testu provedeném levou horní končetinou. 
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Počet bodů v závislosti na starobním či invalidním důchodu 
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Graf 25: Počet bodů v závislosti na starobním či invalidním důchodu (2. část) 

 
Nejnižší počet bodů dosažený ve druhé části testu činí 19,5 bodů u testů psaných 

levou končetinou a 20 bodů u testů psaných pravou končetinou. Nejvyšší počet bodů činí 

22 bodů u testu psaného pravou i levou končetinou. Aritmetický průměr výsledků psa- 

ných levou končetinou činí 21,45 bodů a aritmetický průměr výsledků psaných pravou 

končetinou činí 21,64 bodů. Testy psané levou končetinou tedy dosáhly ve druhé části 

v průměru o 0,19 bodu nižšího výsledku než testy psané pravou končetinou. 

 

Následující tabulka shrnuje všechny výše zmíněné informace, jejich vztahy a po- 

čty dosažených bodů ve druhé části testu. ČT znázorňuje číslo testu, dále je uveden věk, 

pohlaví, vzdělání a skutečnost, zda je informant v invalidním či starobním důchodu. Ná- 

sleduje AP, které znázorňuje aktivní psaní (minimálně 2x týdně) a HN, které značí hru na 

hudební nástroj (v současnosti nebo v minulosti, po dobu minimálně jednoho roku). Dále 

jsou uvedeny dosažené bodové hodnoty za druhou část testu levou (L) a pravou (P) horní 

končetinou. Poslední sloupec je věnován bodovému ohodnocení v testu MASTcz. Na po- 

sledních třech řádcích tabulky je uveden aritmetický průměr (AP), medián (MED) a mo- 

dus (MOD) uvedených bodových hodnot a věku. 

P
o
če

t 
b
o
d
ů

 



64  

 
 

ČT Věk Pohl. Vzděl. Důchod AP HN 2. č. (L) 2. č. (P) MAST (L/P) 

1 70 žena ZŠ ano ano ne 21 21,5 99/99 

2 62 žena SŠ ano ano ano 21 21,25 100/100 

3 68 muž SŠ ano ne ne 20,5 22 99/99 

4 62 muž SŠ ano ano ne 20 21,5 99/99 

5 51 žena SŠ ne ano ne 19,75 20,5 99/100 

6 62 žena SŠ ano ne ne 22 22 99/99 

7 62 žena SOU ano ne ne 19,5 20 100/100 

8 70 žena SOU ano ano ne 21,25 21,25 100/100 

9 70 muž SŠ ano ano ne 21,5 20,5 99,5/100 

10 61 muž ZŠ ano ne ne 21,5 21,25 100/99 

11 61 muž SŠ ne ano ne 21 21 100/100 

12 68 muž VŠ ano ne ano 20,75 22 100/100 

13 65 žena VŠ ano ano ne 21 21 99/99 

14 66 žena SŠ ano ano ne 22 22 100/100 

15 70 žena SŠ ano ne ano 21 22 100/100 

16 58 muž VŠ ne ano ano 21 21 99/99 

17 60 žena VŠ ano ano ano 21 22 100/100 

18 53 žena SOU ano ano ne 22 21,5 100/100 

19 65 žena SOU ano ano ne 22 22 100/100 

20 56 žena VŠ ne ano ano 22 22 100/100 

21 68 muž VŠ ano ano ano 22 22 99/99 

22 70 žena SŠ ano ano ne 22 22 100/100 

23 57 žena VŠ ne ne ano 22 22 100/100 

24 54 žena VOŠ ne ne ne 22 22 100/100 

25 58 žena VŠ ne ano ano 22 22 100/100 

26 53 muž SOU ne ano ne 22 22 100/100 

27 70 žena SŠ ano ano ano 22 22 100/100 

28 53 muž VŠ ne ano ne 22 22 100/100 

29 50 žena SŠ ne ano ne 22 22 100/100 

30 65 žena SŠ ano ne ne 22 22 100/100 

31 62 žena VŠ ne ano ano 22 22 100/100 

32 52 muž VŠ ne ano ano 22 22 100/100 

33 52 žena VŠ ne ano ne 22 22 100/100 

AP 61      21,45 21,64  

MED 62      22 22  

MOD 70      22 22  

Tab. 2: Shrnutí výsledků 2. části testu 



65  

Typy chyb ve druhé části testu 

Pro účely hodnocení testů byly chyby z druhé a třetí části testu rozděleny do devíti kate- 

gorií. Ke každé z kategorií jsou uvedeny obrázky patřičných typů chyb. 

První kategorií je přebytečný znak. U levé končetiny bylo zaznamenáno pět chyb 

tohoto typu, u končetiny pravé byly zaznamenány tři chyby tohoto typu. Čtyři z pěti chyb 

u levé končetiny a všechny tři chyby u pravé končetiny byly shodné. V úkolu 2.4 (Diktát 

slov) informanti napsali místo správného „sedm“ nesprávné „sedum“. Ve třech čtvrtinách 

případů se stejná chyba opakovala i u testu provedeného pravou končetinou. Je tedy prav- 

děpodobné, že chyba byla většinou způsobena neznalostí správného tvaru slova. V pátém 

případě chyby levé končetiny se jednalo o přidání znaku do diktovaného pseudoslova 

„čokokláda“. 

 

Obr. 20: Přebytečný znak (LHK1) Obr. 21: Přebytečný znak (LHK2) 

 
 

Obr. 22: Přebytečný znak (LHK3) Obr. 23: Přebytečný znak (PHK) 

 
Druhou kategorií je chybějící znak. Tato chyba byla zaznamenána u jednoho testu 

levé končetiny a u dvou testů končetiny pravé. Původní slova znějí: „etnografický“, 

„čokokláda“, „cvrnká“. 

 

Obr. 24: Chybějící znak (PHK1) Obr. 25: Chybějící znak (PHK2) 

 

 

 

Obr. 26: Chybějící znak (LHK) 

 
 

Třetí kategorií je zrcadlová záměna znaku. Tato chyba se ve druhé části vyskytla 

dvakrát. Oba případy byly zaznamenányu levé končetiny. Chybně napsaná slova jsou ze 

sekce 2.4 (Diktát slov) a 2.6 (Písemné pojmenování obrázku). 
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Obr. 27: Zrcadlová záměna (LHK1) Obr. 28: Zrcadlová záměna (LHK2) 

 

Další kategorií je velikost písma. Účastníci šetření byli před opisem textu upo- 

zorněni na nutnost dodržení velkého či malého písma. Přesto byly zaznamenány v části 

psané levou končetinou čtyři chyby tohoto typu. V části psané pravou končetinou se ob- 

jevilo 6 chyb tohoto typu. 

 

Obr. 29: Velikost písmen (LHK) Obr. 30: Velikost písmen (PHK) 

 

Pátou kategorií je počet slov, který byl sledován v sekci 2.7 (Písemný popis ob- 

rázku). Za každé správné slovo, které informant stihl napsat za půl minuty, obdržel jeden 

bod. Maximálně byly udělovány čtyři body. Šest informantů za daný časový limit stihlo 

napsat tři slova, jeden informant pouze dvě. Většina ostatních účastníků šetření v této 

sekci stihla napsat čtyři až pět slov. 

 

Obr. 31: Nízký počet slov (LHK1) Obr. 32: Správný počet slov (LHK2) 

 

Šestou kategorií je prohození znaků. Tato chyba nastala u jednoho případu v 

testu levé končetiny a u dvou případů v testu končetiny pravé. Správný tvar slov je „et- 

nografický“ a „cvrnká“. 

 
 

Obr. 33: Prohození znaků (LHK) Obr. 34: Prohození znaků (PHK1) 

 

 

Obr. 35: Prohození znaků (PHK2) 
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Sedmou kategorii tvoří nesprávná diakritika. Tato chyba se objevila pouze v 

jednom z testů, a to dvakrát v testu pravé končetiny a dvakrát v testu končetiny levé, 

překvapivě ve stejných slovech („čokokláda“, „cvrnká“). 

 

Obr. 36: Nesprávná diakritika (LHK1) Obr. 37: Nesprávná diakritika (LHK2) 

 
 

Obr. 38: Nesprávná diakritika (PHK1) Obr. 39: Nesprávná diakritika (PHK2) 

 

 

Osmou kategorií je záměna znaku za jiný. Tato chyba se objevila pouze jednou, 

a to u testu pravé končetiny. 

 
 

Obr. 40: Záměna znaku za jiný (PHK) 

 
Poslední kategorii tvoří gramatická struktura slova. Nesprávná morfologie se 

vyskytla pouze v jednom testu, a to v testu levé končetiny. Chyba se objevila v sekci 2.6 

(Písemné pojmenování obrázku) u obrázku cvrnkání kuliček (viz příloha) s otázkou „Co 

dělá?“. Užití nesprávné syntaxe se v testu neobjevilo. 

 
 

Obr. 41: Nesprávný tvar slova (LHK) 

 
 

Výsledky šetření (3. část) 

Třetí část testu tvoří subtest psaní z testu MASTcz, kde bylo možno dosáhnout maxi- 

málně 10 bodů. Úspěšnost v této části testu byla vysoká. Pouze dva lidé nedosáhli v tes- 

tování provedeném levou končetinou plného počtu bodů a pouze jeden nedosáhl plného 

počtu bodů v testu provedeném končetinou pravou. Proto jsou výsledky této části zpra- 

covány pouze do grafů znázorňujících závislost počtu bodů na pohlaví, vzdělání a věku. 

Závislost na aktivním psaní, hře na hudební nástroj a starobním/invalidním důchodu ne- 

byla z důvodu malé variability výsledků v této části zjišťována. 
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Graf 26: Počet bodů (3. část) 

Nejnižší dosažený výsledek v této části činí 9 bodů v testech provedených levou i 

pravou končetinou. Nejvyšší výsledek činí 10 bodů (maximum) u obou končetin. Arit- 

metický průměr bodů z první části psané levou končetinou činí 9,95 bodů a z části psané 

pravou končetinou 9,97 bodů. Testy psané levou končetinou tedy dosáhly o 0,02 bodu 

nižšího výsledku. Medián i modus jsou pro třetí část testu 10 bodů. 

Níže uvedený graf znázorňuje počet dosažených bodů za třetí část testu psanou 

levou končetinou v závislosti na pohlaví informantů. Bylo zjištěno, že 9 bodů ve třetí 

části dosáhlo 4,5 % žen a žádný muž. Ohodnocení 9,5 bodů dosáhlo 9,1 % mužů a žádná 

žena. Nejčastější bodové ohodnocení bylo 10 bodů, které získalo 90,9 % mužů a 95,5 % 

žen. Aritmetický průměr bodového ohodnocení testu provedeného levou rukou u žen i 

mužů činí 9,95 bodů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Graf 27: Počet bodů v závislosti na pohlaví – levá končetina (3. část) 
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Rozdíl výsledku L/P v závislosti na věku 
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Graf 28: Počet bodů v závislosti na pohlaví – pravá končetina (3. část) 

 
Výše uvedený graf znázorňuje počet dosažených bodů za třetí část testu psanou 

pravou končetinou v závislosti na pohlaví informantů. Nejnižšího výsledku 9 bodů 

dosáhlo 9,1% mužů a žádná žena. Nejlepší výsledek (10 bodů) byl zaznamenán u mužů v 

90,9 % a u žen ve 100 %. Aritmetický průměr bodového ohodnocení testu provedeného 

pravou horní končetinou u žen činí 10 bodů. U mužů pak 9,9 bodů. Ženy tedy získaly v 

této části průměrně o 0,01 bodu více než muži, což je vzhledem k počtu informantů a 

nízké variabilitě získaných bodů zanedbatelný výsledek. 
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Graf 29: Rozdíl výsledku L/P v závislosti na věku (3. část) 
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Rozdíl výsledku L/P v závislosti na vzdělání 
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Výše uvedený graf srovnává výše bodů získaných za část provedenou levou (L) a 

pravou (P) horní končetinou v závislosti na věku informantů. Výsledky testu jsou v grafu 

opět uvedeny v hodnotách aritmetického průměru. Rozdíly v počtu bodů napříč 

kategoriemi jsou minimální. Maximální rozdíl mezi testem provedeným pravou a levou 

končetinou je zaznamenán u věkové kategorie 50 – 54 a 60 – 64 let. Rozdíl činí pouze 

0,12 bodu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Graf 30: Počet bodů v závislosti na věku (3. část) 

Graf č. 30 uvádí závislost počtu bodů na věku informantů. Z grafu vyplývá, že 

věková kategorie 50 – 59 let dosáhla v této části testu nejvyššího možného výsledku. V 

ostatních kategoriích se vyskytl informant, který aspoň v jednom z testů nedosáhl nej- 

vyššího počtu bodů. 
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Graf 31: Počet bodů v závislosti na vzdělání (3. část) 
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Počet bodů v závislosti na vzdělání 
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Výše uvedený graf srovnává rozdíl výše bodů získaných za část provedenou levou 

(L) a pravou (P) horní končetinou v závislosti na vzdělání. U absolventů základní školy 

se chyba, která způsobila snížení bodů, vyskytla v testu provedeném pravou končetinou. 

V této kategorii a části testu tedy testy provedené pravou končetinou dosáhly průměrně 

vyššího počtu bodů než testy provedené končetinou levou. 

 
 

 

 

 

  

Graf 32: Počet bodů v závislosti na vzdělání (3. část) 

 
Výše uvedený graf uvádí závislost počtu bodů dosažených ve třetí části testu na 

vzdělání informantů. Informanti, kteří nedosáhli maximálního počtu bodů v této části 

testu, jsou středoškolsky vzdělaní nebo absolvovali pouze základní školu. 

 

Nejnižší počet bodů dosažený ve třetí části testu činí 9 bodů u testů psaných levou 

i pravou končetinou. Nejvyšší počet bodů činí 10 bodů u testů psaných pravou i levou 

končetinou. Aritmetický průměr výsledků testů psaných levou končetinou činí 9,95 bodů 

a aritmetický průměr výsledků testů psaných pravou končetinou činí 9,97 bodů. Testy 

psané levou končetinou tedy dosáhly o 0,02 bodu nižšího výsledku než testy psané 

pravou končetinou. 

 

Následující tabulka shrnuje všechny výše zmíněné informace, jejich vztahy a po- 

čty dosažených bodů ve třetí části testu. ČT znázorňuje číslo testu, dále je uveden věk, 

pohlaví, vzdělání a starobní/invalidní důchod. Následuje AP, které znázorňuje aktivní 

psaní (minimálně 2x týdně) a HN, které značí hru na hudební nástroj (v současnosti nebo 

v minulosti, po dobu minimálně jednoho roku). Dále jsou uvedeny dosažené bodové hod- 
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noty za třetí část testu levou (L) a pravou (P) horní končetinou. Poslední sloupec je věno- 

ván bodovému ohodnocení v testu MASTcz. Na posledních třech řádcích tabulky je uve- 

den aritmetický průměr (AP), medián (MED) a modus (MOD) uvedených bodových hod- 

not a věku. 

 

ČT Věk Pohl. Vzděl. Důchod AP HN 3. č. (L) 3. č. (P) MAST (L/P) 

1 70 žena ZŠ ano ano ne 10 10 99/99 

2 62 žena SŠ ano ano ano 10 10 100/100 

3 68 muž SŠ ano ne ne 10 10 99/99 

4 62 muž SŠ ano ano ne 10 10 99/99 

5 51 žena SŠ ne ano ne 9 10 99/100 

6 62 žena SŠ ano ne ne 10 10 99/99 

7 62 žena SOU ano ne ne 10 10 100/100 

8 70 žena SOU ano ano ne 10 10 100/100 

9 70 muž SŠ ano ano ne 9,5 10 99,5/100 

10 61 muž ZŠ ano ne ne 10 9 100/99 

11 61 muž SŠ ne ano ne 10 10 100/100 

12 68 muž VŠ ano ne ano 10 10 100/100 

13 65 žena VŠ ano ano ne 10 10 99/99 

14 66 žena SŠ ano ano ne 10 10 100/100 

15 70 žena SŠ ano ne ano 10 10 100/100 

16 58 muž VŠ ne ano ano 10 10 99/99 

17 60 žena VŠ ano ano ano 10 10 100/100 

18 53 žena SOU ano ano ne 10 10 100/100 

19 65 žena SOU ano ano ne 10 10 100/100 

20 56 žena VŠ ne ano ano 10 10 100/100 

21 68 muž VŠ ano ano ano 10 10 99/99 

22 70 žena SŠ ano ano ne 10 10 100/100 

23 57 žena VŠ ne ne ano 10 10 100/100 

24 54 žena VOŠ ne ne ne 10 10 100/100 

25 58 žena VŠ ne ano ano 10 10 100/100 

26 53 muž SOU ne ano ne 10 10 100/100 

27 70 žena SŠ ano ano ano 10 10 100/100 

28 53 muž VŠ ne ano ne 10 10 100/100 

29 50 žena SŠ ne ano ne 10 10 100/100 

30 65 žena SŠ ano ne ne 10 10 100/100 

31 62 žena VŠ ne ano ano 10 10 100/100 

32 52 muž VŠ ne ano ano 10 10 100/100 

33 52 žena VŠ ne ano ne 10 10 100/100 

AP 61      9,95 9,97  

MED 62      10 10  

MOD 70      10 10  

Tab. 3: Shrnutí výsledků 3. části testu 
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Typy chyb ve třetí části testu 

Ve třetí části testu byla zaznamenána velmi nízká variabilita získaných bodů. V této části 

se vyskytly pouze tři chyby. Pro jejich identifikaci je použita shodná klasifikace chyb s 

klasifikací ve druhé části testu. 

První chyba v této části testu byla zaznamenána v kategorii chybějící znak, a to 

v testu pravé končetiny. Jedná se o diktované slovo ze subtestu psaní z MASTcz 

(„mrzne“). 

 

 
Obr. 42: Chybějící znak (PHK) 

 
Druhá chyba ve třetí části testu byla zaznamenána v kategorii zrcadlová záměna 

znaku, a to u testu levé končetiny. Jednalo se o zrcadlovou záměnu písmene „ž“ ve větě 

„Naše broskvoň již (už) plodí (rodí).“. Chyba zároveň náleží do kategorie záměna znaku 

za jiný (ž/š). 

 

 
Obr. 43: Zrcadlová záměna znaku (LHK) 

 
Poslední chyba se objevila v kategorii chybná diakritika u testu provedeného 

levou končetinou. 

Obr. 44: Chybná diakritika (LHK) 

 
Celkové výsledky šetření 

Následující část práce se věnuje celkovému srovnání dosažených počtů bodů u levé 

a pravé končetiny napříč zvolenými kategoriemi. Maximum dosažených bodů bylo 40. 

Nejnižší dosažený výsledek v testu činí 35,5 bodů u testu psaného levou končeti- 

nou a 36,75 bodů u testu psaného pravou končetinou. Nejvyšší dosažený výsledek činí 40 

bodů v testech psaných pravou i levou končetinou. Aritmetický průměr celkového po- čtu 

bodů činí 38,87 bodů u testů provedených levou končetinou a 39,27 bodů u testů pro- 

vedených končetinou pravou. Testy psané levou končetinou dosáhly tedy v průměru 

o 0,4 bodu méně než testy provedené pravou končetinou. Medián činí 39,5 bodů pro 

test levé končetiny a 40 bodů pro test pravé končetiny. Modus je pro levou i pravou kon- 

četinu 40 bodů. 
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Počet bodů v závislosti na pohlaví (levá končetina) 
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Graf 33: Celkový počet bodů 

 
Níže uvedený graf znázorňuje počet celkově dosažených bodů za test psaný levou 

končetinou v závislosti na pohlaví účastníků šetření. Bylo zjištěno, že výsledku 35,5 bodů 

dosáhlo 4,5 % žen a 9,1 % mužů. Nejvyšší výsledek 40 bodů je zaznamenán u 36,4 

% mužů a u 54,5 % žen. Aritmetický průměr bodů získaných muži za test provedený le- 

vou končetinou činí 38,61 bodů. Průměr bodů získaných ženami za test levé končetiny 

činí 39 bodů. Ženy tedy získaly v testu levé končetiny v průměru o 0,39 bodu více než 

muži. 
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Graf 34: Celkový počet bodů v závislosti na pohlaví – levá končetina 
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Rozdíl výsledku L/P v závislosti na věku 
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Graf 35: Celkový počet bodů v závislosti na pohlaví – pravá končetina 

 
Výše uvedený graf znázorňuje počet dosažených bodů v testu psaném pravou 

končetinou v závislosti na pohlaví účastníků šetření. Nejnižší výsledek činí 36,75 bodů. 

Nejvyšší bodové ohodnocení činí 40 bodů. Nejnižšího výsledku 36,75 bodů dosáhlo 4,5 

% žen a žádný muž. Nejvyšší výsledek byl zaznamenán u 54,5 % mužů a 59,1 % žen. 

Aritmetický průměr bodového hodnocení testu provedeného pravou končetinou u žen činí 

39,33 bodů. U mužů pak 39,16 bodů. Ženy tedy získaly o 0,17 bodu více než muži. 
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Graf 36: Celkový rozdíl výsledku L/P v závislosti na věku 
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Počet bodů v závislosti na věku 
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Graf č. 36 srovnává výše celkově získaných bodů v testech provedených levou 

(L) a pravou (P) horní končetinou v závislosti na věku informantů. Výsledky testu jsou v 

grafu opět uvedeny v hodnotách aritmetického průměru, který přináší jednoduché srov- 

nání rozdílů dosažených výsledků. Rozdíl bodového hodnocení pro pravou a levou 

končetinu je nejpatrnější u věkové kategorie 60 – 64 let, kde činí 0,59 bodu. Druhý 

nejvyšší rozdíl v počtu bodů získaných za testy levé a pravé končetiny je u věkové kate- 

gorie 65 – 70 let, kde činí 0,54 bodu. V kategorii 55 – 59 let činí rozdíl mezi počtem bodů 

levé a pravé končetiny 0,25 bodů. V nejmladší kategorii je rozdíl 0,16 bodu. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graf 37: Celkový počet bodů v závislosti na věku 

 
Výše uvedený graf znázorňuje závislost celkového počtu bodů na věku infor- 

mantů. Věková kategorie 60 – 64 let dosáhla nejnižšího výsledku v testech obou končetin. 

O 0,69 bodu u levé končetiny a o 0,64 bodu u pravé končetiny více dosáhla kategorie 65 

– 70 let. Překvapujícím zjištěním může být fakt, že kategorie 50 – 54 let dosáhla o 0,16 

bodu u levé končetiny a o 0,25 bodu u pravé končetiny nižšího výsledku než katego- 

rie 55 – 59 let. 

Graf č. 38 srovnává rozdíl výše bodů získaných za část provedenou levou (L) a 

pravou (P) končetinou v závislosti na vzdělání. Opět je pro jednoduchost srovnání po- 

užit aritmetický průměr. Největší rozdíl je v bodování pravé a levé ruky středoškolsky 

vzdělaných osob, který činí 0,6 bodu. Rozdíl mezi testy provedenými levou a pravou 

končetinou u osob se základním vzděláním tvoří 0,5 bodu, bodový rozdíl testů vyučených 

informantů je 0,3 bodu a rozdíl mezi testy provedenými u vysokoškolsky vzdělaných 
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Počet bodů v závislosti na vzdělání 
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osob činí 0,27 bodu. V testech informantů studujících na vyšších odborných školách je 

nulový rozdíl, avšak tuto skutečnost může zkreslovat fakt, že se výzkumu účastnil pouze 

jeden informant s tímto typem vzdělání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graf 38: Celkový rozdíl výsledku L/P v závislosti na vzdělání 

 
Níže uvedený graf znázorňuje závislost počtu dosažených bodů na vzdělání in- 

formantů. Nejlepšího výsledku dosáhli dle grafu informanti s vyšším odborným vzdělá- 

ním. Tento výsledek je však pravděpodobně zkreslen, jelikož se šetření zúčastnil pouze 

jeden informant s tímto typem vzdělání. Druhý nejlepší výsledek zaznamenaly osoby vy- 

sokoškolsky vzdělané. Osoby vyučené dosáhly vyššího počtu bodů než osoby se středo- 

školským vzděláním o 0,38 bodu u levé a o 0,35 bodu u pravé končetiny. Nejnižšího 

výsledku dosáhly v testu osoby se základním vzděláním. 

 
 

 

 

 

  

 
Graf 39: Celkový počet bodů v závislosti na vzdělání 
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Počet bodů v závislosti na hře na hudební nástroj 
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Následující graf uvádí závislost celkového počtu bodů na faktu, zda informanti 

aktivně píší (ručně, minimálně 2x týdně). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Graf 40: Celkový počet bodů v závislosti na aktivním psaní 

 

Z výše uvedeného grafu vyplývá, že aktivní psaní ovlivňuje psaný projev přede- 

vším levé končetiny. Zatímco u pravé končetiny rozdíl mezi informanty aktivně píšícími 

a informanty, kteří aktivně nepíší, činí pouze 0,18 bodu, u levé končetiny rozdíl činí 0,53 

bodu. Aktivní psaní tedy pozitivně ovlivňuje výsledky obou končetin, především levé. 
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Graf 41: Celkový počet bodů v závislosti na hře na hudební nástroj 
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Výše uvedený graf znázorňuje závislost celkového počtu bodů na faktu, zda in- 

formant hraje na hudební nástroj. Rozdíly mezi průměrným počtem bodů osob hrajících 

a nehrajících na hudební nástroj dokazují, že informanti, kteří hrají na hudební ná- 

stroj, dosáhli vyššího počtu bodů v testu obou končetin než informanti, kteří na hu- 

dební nástroj nehrají, a to o 0,83 bodu u levé končetiny a o 0,77 bodu u končetiny pravé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graf 42: Celkový počet bodů v závislosti na starobním či invalidním důchodu 

 
Graf č. 42 uvádí závislost počtu dosažených bodů na faktu, zda je informant ve 

starobním či invalidním důchodu. Rozdíl mezi průměrným dosaženým počtem bodů 

osob, které jsou v důchodu a osob aktivně pracujících, činí 1,2 bodů u testů provedených 

levou končetinou a 0,85 bodu u testů provedených pravou končetinou. Osoby ve starob- 

ním či invalidním důchodu tedy získaly v testech obou končetin méně bodů než lidé 

pracující, především v testu provedeném levou horní končetinou. 

 

Nejnižší dosažený počet bodů činí 35,5 bodů v testu psaném levou končetinou a 

36,75 bodů v testu psaném pravou končetinou. Nejvyšší dosažený výsledek je 40 bodů v 

testech psaných pravou i levou končetinou. Aritmetický průměr celkového počtu bodů 

činí 38,87 bodů v testech provedených levou končetinou a 39,27 v testech provedených 

končetinou pravou. Testy psané levou končetinou dosáhly tedy v průměru o 0,4 bodu 

méně než testy provedené pravou končetinou. Medián činí 39,5 bodů pro test levé kon- 

četiny a 40 bodů pro test pravé končetiny. Modus je pro levou i pravou končetinu 40 bodů. 
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Ve všech částech testu si vedly ženy lépe než muži, rozdíl činí ale pouze 0,39 bodu 

u levé končetiny a 0,17 bodu u končetiny pravé. Dále bylo prokázáno, že čím starší 

informanti byli, tím větší bodový rozdíl byl mezi levou a pravou končetinou. Nejlépe si 

vedla kategorie 55 – 59 let, která o 0,16 bodu u levé končetiny a o 0,25 bodu u končetiny 

pravé předstihla kategorii 50 – 54 let. Nejvyššího počtu bodů dosáhli lidé s vysokoškol- 

ským a vyšším odborným vzděláním, nejhůře si vedly osoby se vzděláním základním. 

Dále byl prokázán význam aktivního psaní, kde rozdíl mezi informanty, kteří ak- 

tivně píší a informanty, kteří aktivně nepíší, činí 0,53 bodu u pravé a 0,18 bodu u levé 

končetiny. Rovněž bylo prokázáno, že informanti, kteří hrají nebo hráli na hudební ná- 

stroj, dosáhli v průměru o 0,83 bodu u levé končetiny a o 0,77 bodu u pravé končetiny 

vyššího výsledku než osoby, které na hudební nástroj nehrají. Dále bylo zaznamenáno, že 

osoby, které jsou ve starobním či invalidním důchodu, dosáhly o 1,2 bodu nižšího hod- 

nocení u pravé končetiny a o 0,85 bodu nižšího hodnocení u levé končetiny než osoby 

aktivně pracující. 

 
Následující tabulka shrnuje všechny výše zmíněné informace, jejich vztahy a po- 

čty dosažených bodů. ČT znázorňuje číslo testu, dále je uveden věk, pohlaví, vzdělání a 

informace o pobytu ve starobním či invalidním důchodu. Následuje AP, které znázor- 

ňuje aktivní psaní (minimálně 2x týdně) a HN, které značí hru na hudební nástroj (v sou- 

časnosti nebo v minulosti, po dobu minimálně jednoho roku). Dále jsou uvedeny celkově 

dosažené bodové hodnoty za testy provedené levou (L) a pravou (P) horní končetinou. 

Poslední sloupec je věnován bodovému ohodnocení v testu MASTcz. Na posledních třech 

řádcích tabulky je uveden aritmetický průměr (AP), medián (MED) a modus (MOD) 

uvedených bodových hodnot a věku. 
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ČT Věk Pohl. Vzděl. Důchod AP HN Celk. L Celk. P MAST (L/P) 

1 70 žena ZŠ ano ano ne 35,5 36,75 99/99 

2 62 žena SŠ ano ano ano 37 37,25 100/100 

3 68 muž SŠ ano ne ne 35,5 38 99/99 

4 62 muž SŠ ano ano ne 36 37,5 99/99 

5 51 žena SŠ ne ano ne 36,75 38,5 99/100 

6 62 žena SŠ ano ne ne 37 38 99/99 

7 62 žena SOU ano ne ne 37,5 38 100/100 

8 70 žena SOU ano ano ne 37,75 38,75 100/100 

9 70 muž SŠ ano ano ne 38 38 99,5/100 

10 61 muž ZŠ ano ne ne 38,5 38,25 100/99 

11 61 muž SŠ ne ano ne 39 39 100/100 

12 68 muž VŠ ano ne ano 38,75 40 100/100 

13 65 žena VŠ ano ano ne 39 39 99/99 

14 66 žena SŠ ano ano ne 40 39,5 100/100 

15 70 žena SŠ ano ne ano 39 40 100/100 

16 58 muž VŠ ne ano ano 39 40 99/99 

17 60 žena VŠ ano ano ano 39 40 100/100 

18 53 žena SOU ano ano ne 40 39,5 100/100 

19 65 žena SOU ano ano ne 39,5 40 100/100 

20 56 žena VŠ ne ano ano 40 40 100/100 

21 68 muž VŠ ano ano ano 40 40 99/99 

22 70 žena SŠ ano ano ne 40 40 100/100 

23 57 žena VŠ ne ne ano 40 40 100/100 

24 54 žena VOŠ ne ne ne 40 40 100/100 

25 58 žena VŠ ne ano ano 40 40 100/100 

26 53 muž SOU ne ano ne 40 40 100/100 

27 70 žena SŠ ano ano ano 40 40 100/100 

28 53 muž VŠ ne ano ne 40 40 100/100 

29 50 žena SŠ ne ano ne 40 40 100/100 

30 65 žena SŠ ano ne ne 40 40 100/100 

31 62 žena VŠ ne ano ano 40 40 100/100 

32 52 muž VŠ ne ano ano 40 40 100/100 

33 52 žena VŠ ne ano ne 40 40 100/100 

AP 61      38,87 39,27  

MED 62      39,5 40  

MOD 70      40 40  

Tab. 4: Celkové shrnutí výsledků 
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4.4 Závěry z šetření a doporučení pro praxi 

Hlavním cílem práce bylo přispění k ověření validity vyšetření schopnosti psaní při vyu- 

žití nedominantní končetiny. Pro naplnění cíle bylo realizováno výzkumné šetření, které 

porovnalo schopnost psaní nedominantní a dominantní končetinou. 

 
Naplnění dílčích cílů 

Prvním dílčím cílem byla deskripce problematiky afázie, psaného projevu, agrafie a late- 

rality. Tyto oblasti jsou popsány v teoretické části práce, která komparuje různé infor- 

mační zdroje. 

Druhým a třetím dílčím cílem práce byla analýza pořadí a tvaru grafémů a defor- 

mace slov při psaní nedominantní končetinou. Tyto oblasti byly sledovány ve výsledcích 

provedeného testu a porovnány s výsledky dominantní končetiny. 

Čtvrtý dílčí cíl byl zaměřen na analýzu diakritiky při psaní nedominantní konče- 

tinou. Tento jev byl opět zaznamenán ve výsledcích testu, které komparovaly výskyt ne- 

správného užití diakritiky v psaném projevu nedominantní a dominantní končetinou. 

Posledním dílčím cílem byla analýza užití správné gramatické struktury slov při 

psaní nedominantní končetinou. Užití správných morfologických a syntaktických struk- 

tur bylo sledováno a porovnáno v testech dominantní a nedominantní končetiny. 

 

Závěry z šetření 

Na základě dílčích cílů šetření byly stanoveny tři výzkumné otázky. První z otázek (VO1) 

sleduje, jakým způsobem se manifestuje použití nedominantní končetiny při psaní v 

obsahové stránce psaného projevu. Východiskem pro toto zjištění bylo vytvoření tes- 

tového materiálu, který sledoval různé oblasti psaného projevu (překreslení obrazců, na- 

kreslení obrazce bez předlohy, opis a diktát písmen, slabik, slov a pseudoslov, písemné 

pojmenování a písemný popis obrázku). Při hodnocení byly stanoveny tři kategorie chyb 

v obsahové stránce psaného projevu pro úkoly v první části testu a devět kategorií chyb 

ve druhé a třetí části testu. Jednotlivé kategorie sledovaly například přebytečný nebo chy- 

bějící znak ve slovech, zrcadlovou záměnu znaku, dodržení velikosti písma, počet slov v 

sekci 2.7 Písemný popis obrázku, prohození znaků, chybnou diakritiku, záměnu znaku za 

jiný či gramatickou strukturu slov. Bylo zjištěno, že v projevech psaných nedomi- nantní 

(levou) končetinou se vyskytlo celkem třicet chyb (+ 7 chyb v sekci počet slov, které byly 

způsobeny především krátkým časovým limitem). V projevech psaných domi- nantní 

(pravou) končetinou bylo zaznamenáno celkem dvacet šest chyb. Rozdíl tedy činí 
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čtyři chyby, což je ve vzorku 33 informantů (s maximem 40 bodů) poměrně zanedbatelný 

rozdíl. 

Druhá výzkumná otázka (VO2) sleduje, jakým způsobem se odráží použití ne- 

dominantní končetiny v porovnání s projevem psaným dominantní končetinou. Bylo 

zjištěno, že z maxima 40 bodů dosáhli informanti v projevu psaném dominantní 

končetinou průměrně 39,27 bodů a v projevu nedominantní končetiny dosáhli 38,87 bodů. 

Informanti tedy v testech psaných nedominantní končetinou získali v prů- měru o 

0,4 bodu méně než v testech psaných dominantní končetinou. 

Třetí výzkumná otázka (VO3) sleduje, zda existují rozdíly v projevu psaném 

dominantní a nedominantní končetinou z hlediska věku, pohlaví a vzdělání. Kromě 

těchto kategorií byly sledovány také kategorie aktivní psaní, hra na hudební nástroj a fakt, 

zda je informant ve starobním či invalidním důchodu. Bylo zjištěno, že ženy získaly v 

testech obou končetin více bodů než muži. U pravé končetiny rozdíl činí 0,17 bodu, u 

končetiny levé je rozdíl 0,39 bodu. Především u pravé končetiny je rozdíl zanedbatelný. 

Dále bylo zjištěno, že rozdíl výsledků testu pravé a levé končetiny je nejpatrnější u vě- 

kové kategorie 60 – 64 let, kde činí 0,59 bodu. Nejlepšího výsledku v testech obou kon- 

četin dosáhla věková kategorie 55 – 59 let, ale pouze o 0,16 bodu u levé a o 0,25 bodu 

u pravé končetiny předstihla kategorii 50 – 54 let. Nejhůře si vedla věková kategorie 60 

– 64 let. Při srovnání výsledků podle vzdělání bylo zaznamenáno, že nejnižší počet bodů 

získaly osoby se základním vzděláním, nejlépe si vedli informanti vysokoškolsky 

vzdělaní či s vyšší odbornou školou. Dále bylo zjištěno, že informanti, kteří aktivně píší, 

hrají na hudební nástroj nebo nejsou ve starobním či invalidním důchodu, získali vyšší 

počet bodů v testech obou končetin než informanti, kteří aktivně nepíší, nehrají na hu- 

dební nástroj nebo jsou ve starobním či invalidním důchodu. 

 
Doporučení pro praxi 

Kvalitu psaného projevu ovlivňuje mnoho faktorů. Například míra aktivního psaní je- 

dinců, kognitivní zdraví, věk, trénink jemné motoriky (například při hře na hudební ná- 

stroj), vzdělání či povolání jedince. Při diagnostice je nutné zaznamenat a kompenzovat 

všechny vnější podmínky, které by mohly zkreslovat kvalitu psaného projevu. Například 

poruchu sluchu a zraku či motorickou poruchu končetin. 

V patologii je opět důležité zajištění vnějších podmínek pro psaní a zjištění mož- 

ných kontraindikací, které mohou hodnocení psaného projevu zkreslovat. Jedná se napří- 
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klad o výskyt poruch učení souvisejících s českým jazykem (dyslexie, dysgrafie, dysor- 

tografie), možnost kognitivního deficitu, motorickou poruchu horních končetin či nekom- 

penzovanou poruchu sluchu a zraku. Dále je nutné zaměření testu na všechny složky 

psaní, udělování jednoduchých a přesných pokynů vyšetřujícího, zaměření tréninku také 

na rozvoj kognitivních schopností jedince a informovanost rodiny o všech aspektech vy- 

šetření a následné terapie. 
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Závěr 

Předložená diplomová práce se zabývá schopností psaní nedominantní končetinou u do- 

spělé populace. Hlavním cílem práce bylo přispět k ověření validity vyšetření schopnosti 

psaní při využití nedominantní končetiny. 

První část práce byla rozdělena do tří teoretických kapitol. První kapitola obsa- 

hovala vhled do problematiky narušené komunikační schopnosti, centrálních jazykových 

mechanismů a symbolických funkcí. Druhá kapitola poskytla informace o afázii, její eti- 

ologii, klasifikaci, symptomatologii, diagnostice a terapii. Třetí teoretická kapitola uvedla 

informace o psaném projevu, anatomii a fyziologii horní končetiny, agrafii, lateralitě a 

možnostech jejich vyšetření. Ve druhé části práce, která obsahuje jednu kapitolu, byla 

popsána metodologie práce, hlavní a dílčí cíle výzkumu, výzkumné otázky, vlastní šet- 

ření, jeho závěry a doporučení pro praxi. 

Hlavní využitou technikou byla analýza výsledků činnosti, na jejímž základě byly 

naplněny dílčí cíle i cíl hlavní. Šetření bylo realizováno s třiceti pěti informanty, ze kte- 

rých byli dva informanti vyřazeni pro nesplnění podmínek pro zařazení do výzkumu. Vý- 

sledkyvýzkumu shrnují grafy a tabulky, které srovnávají jednak výsledek testů provede- 

ných dominantní a nedominantní končetinou a jednak výsledky napříč stanovenými ka- 

tegoriemi (pohlaví, věk, vzdělání, aktivní psaní, hra na hudební nástroj, pobyt ve starob- 

ním/invalidním důchodu). Výzkumné šetření zaznamenalo, že testy provedené nedomi- 

nantní končetinou získaly o 0,4 bodu méně (maximum bylo 40 bodů) než testy provedené 

dominantní končetinou. Použití nedominantní končetiny tedy vliv na obsahovou stránku 

projevu má, ale bodový rozdíl je minimální. V závislosti dosaženého počtu bodů na po- 

hlaví bylo zaznamenáno, že ženy dopadly v testech obou končetin lépe než muži. Bodové 

rozdíly jsou ale minimální. Bylo prokázáno, že vzdělání a věk má vliv na kvalitu obsa- 

hové stránky psaného projevu obou končetin. Vysokoškolsky vzdělaní informanti a in- 

formanti s vyšším odborným vzděláním dosáhli v testech obou končetin vyššího výsledku 

než informanti s nižším vzděláním. Věková kategorie 50 – 60 let dosáhla vyššího počtu 

bodů v testech obou končetin než kategorie 61 – 70 let. Dále bylo zjištěno, že pokud 

účastníci výzkumného šetření aktivně píší, hrají na hudební nástroj a nejsou ve starobním 

či invalidním důchodu, dosáhli vyššího výsledku v testu obou končetin. 
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Shrnutí 

Diplomová práce s názvem „Schopnost psaní nedominantní končetinou u dospělé popu- 

lace“ přispívá k ověření validity testování psaní nedominantní končetinou. Práce je čle- 

něna do čtyř kapitol. První tři kapitoly jsou věnovány teoretické části práce. První kapitola 

popisuje komunikační schopnost, centrální jazykové mechanismy a symbolické funkce. 

Ve druhé kapitole jsou shrnuty klasifikace, etiologie, symptomatologie, diagnostika a te- 

rapie afázie. Třetí kapitola přináší deskripci anatomie a fyziologie horní končetiny, agra- 

fie, laterality a možnosti jejich vyšetření. Čtvrtá kapitola je věnována empirické části 

práce, kde jsou charakterizovány výzkumné metody a cíle práce, dále vlastní šetření, které 

obsahuje charakteristiku a výsledky výzkumného šetření, které sledovalo dopad psaní ne- 

dominantní končetinou na obsahovou stránku psaného projevu. Výzkumné šetření bylo 

provedeno metodou kvalitativního šetření s kvantitativními prvky. 



87  

Summary 

This diploma thesis entitled „Ability to write with a nondominant limb in adult popula- 

tion.” analyses and compares writing skills of nondominant and dominant limb. The di- 

ploma thesis is organized into four chapters. The first three chapters are devoted to a the- 

oretical part of the thesis. First chapter describes the process of communication, central 

language mechanisms and higher cortical (symbolic) functions. In the second chapter, 

there are summarized the diagnostic and therapeutic methods which are used in the issue 

of aphasia. The third chapter brings information about anatomy and physiology of upper 

limb, agraphia, laterality and examination of these issues. The fourth chapter is devoted 

to an empirical part, where are characterized research methods and goals of the thesis and 

the research which contains a description and results of the research, which was devoted 

to influences of writing by a nondominant limb to content of the written text. The method 

of the qualitative research with quantitative elements was used for the data collection. 
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Příloha č. 1: Testový materiál 
Orientační hodnocení psaní nedominantní končetinou u dospělé populace 

 

Číslo testu: Věk: 

Končetina: Pohlaví: 
Datum: Důchod: 

Místo: Aktivní psaní: 
Vzdělání: Hra na hudební nástroj: 

 
 

1 

1.1 

 

 

1.2 

 

1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

(zdroj: Addenbrookský kognitivní test) 
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2.1 
 

 

 
2.2 

 

 
2.3 

 

 

2.4 
 

 

2.5 
 

 

2.6 
 

 



2.7 

 
 

……………………………………….……………………………………….…………………… 

 
 

………………….……………………………………….………………………………………… 

 
 

……………………………………….……………………………………………………………. 

 
 

3 
 
 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………… 

Poznámky: 



Příloha č. 2: Zadání testu 

1 Adenbrookský kognitivní test 

1.1 Překreslete následující dvourozměrný obrázek: (2 body) 

1.2 Nyní překreslete daný trojrozměrný obrázek: (2 body) 

1.3 Nakreslete hodiny, ciferník s číslicemi, poté dokreslete ručičky, které ukazují 5 hodin 

a 10 minut. (4 body) 

 

2 Vyšetření fatických funkcí 

2.1 Opis písmen, slabik a slov 

Opište přesně to, co vidíte: (S, GO) (1 bod); (BAR, etnografický) (2 body) 

 
2.2 Opis pseudoslov 

Opište tato vymyšlená slova: (měs, labutovník) (2 body) 

 
2.3 Diktát písmen 

Napište písmena, která Vám budu diktovat: (C, N) (1 bod) 

 
2.4 Diktát slov 

Napište slova, která Vám budu diktovat: (SEDM, ARABŠTINA) (4 body) 

 
2.5 Diktát pseudoslov 

Napište vymyšlené výrazy, které Vám budu diktovat: (HLUM, ČOKOKLÁDA) (4 body) 

 
2.6 Písemné pojmenování 

Budu Vám postupně ukazovat obrázky. Napište, co na nich vidíte. 

(pes, dalekohled) (2 body); (píše, cvrnká) (2 body) 

 
2.7 Písemný popis obrázku 

Napište, co se děje na obrázku, snažte se napsat vše, pište ve větách. Co kdo dělá, co se 

tam děje? (po 0,5 minutě zastavit) (4 body) 

 

3 MASTcz 

3.1 Psaní na diktát 

Napište slova, která Vám budu diktovat: (řve, mrzne, čtvrtka, útočiště) (8 bodů) 

Nyní napište větu: (Naše broskvoň již plodí.) (2 body) 



Příloha č. 3: Materiály k zadání testu 
 

 

 

 

 

 

 

(zdroj: Vyšetření fatických funkcí) 



 

 

   
 

 

 

(zdroj: Vyšetření fatických funkcí) 



Příloha č. 4: Ukázka testů 
 

(zdroj: Addenbrookský kognitivní test) 



 
 

 

(zdroj: Vyšetření fatických funkcí) 



 
 

 

(zdroje: Vyšetření fatických funkcí, MASTcz) 



 
 

 

 
 

(zdroj: Addenbrookský kognitivní test) 



(zdroj: Vyšetření fatických funkcí)  

 



(zdroje: Vyšetření fatických funkcí, MASTcz)  

 



 
 

 

(zdroj: Addenbrookský kognitivní test) 



 
 

 

(zdroj: Vyšetření fatických funkcí) 



 
 

 

(zdroje: Vyšetření fatických funkcí, MASTcz) 



 
 

 

(zdroj: Addenbrookský kognitivní test) 



(zdroj: Vyšetření fatických funkcí)  

 



(zdroje: Vyšetření fatických funkcí, MASTcz)  
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Příloha č. 5  
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta Magdalény 

Rettigové 4, 116 39 Praha 1 

 

 
 

Prohlášení žadatele o nahlédnutí do listinné podoby závěrečné práce před její obhajobou 

 

 

 
Závěrečná práce: 

 

Druh práce 
 

 
Název práce 

 

Autor práce 
 

 
 

Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané nahlédnutím do zveřejněné závěrečné práce 

nemohou být použity k výdělečným účelům, ani nemohou být vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost 

jiné osoby než autora. 

Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo rozmnoženiny závěrečné práce, jsem však 

povinen/povinna s nimi nakládat jako s autorským dílem a zachovávat pravidla uvedená v předchozím odstavci tohoto 

prohlášení. 

Jsem si vědom/a, že pořizovat výpisy, opisy nebo rozmnoženiny dané práce lze pouze na své náklady a že úhrada nákladů 

za kopírování, resp. Tisk jedné strany formátu A4 černobíle byla stanovena na 5 Kč. 

 

 

 
V Praze dne …............………………… 

 

Jméno a příjmení žadatele 
 

 
Adresa trvalého bydliště 

 

 

 

 

 

 
 

podpis žadatele 
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Příloha č. 6 

 

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta 

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1 

 
Prohlášení žadatele o nahlédnutí do listinné podoby závěrečné práce 

Evidenční list 

 
Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané nahlédnutím do zveřejněné závěrečné práce 

nemohou být použity k výdělečným účelům, ani nemohou být vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost 

jiné osoby než autora. 

Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo rozmnoženiny závěrečné práce, jsem však 

povinen/povinna s nimi nakládat jako s autorským dílem a zachovávat pravidla uvedená v předchozím odstavci tohoto 

prohlášení. 

 

Poř. č. Datum Jméno a příjmení Adresa trvalého bydliště Podpis 

 

1. 

    

 

2. 

    

 

3. 

    

 

4. 

    

 

5. 
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