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Anotace 

Tématem práce je postižení potraumatickou afázií a vyšetření sémantiky u lidí trpících 

tímto defektem. Zaměříme se na pojmové chápání okolního světa. 

Teoretická část je věnována vymezení pojmů afázie, traumata mozku a sémantika. 

Podrobněji mapuje pohled na zmíněná témata z různých úhlů - z pohledu 

neurologického, psychologického, lingvistického a v neposlední řadě i logopedického. 

V rámci praktické části bude prezentováno, jak jsem vytvořila materiál na vyšetření 

sémantiky a jak jsem ho v praxi vyzkoušela. 

Informace uvedené zejména v praktické části by měly pomoci logopedům v mapování 

všech rovin jazyka. Tato práce by měla poukázat na nedostatky v logopedické 

diagnostice a upozornit na často nezměněnou kvalitu chápání pojmů i při těžce 

narušené komunikační schopnosti. 

Klíčová slova: mozková traumata, afázie, sémantika, vyšetření sémantiky, chápání 

pojmů, potraumatická afázie 
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Annotation 

The subject of this thesis is the case of posttraumatic aphasia and examination of 
semantics of people suffering from this defect. We are focusing on their ability of 
conceptual understanding of the surrounding world. 

The theoretical part of the thesis is aimed to defíne the terms of aphasia, brain traumata 
and semantics. It describes different points of view taken from various angles such as 
neurological, psychological, linguistic and also logopeadical points of view. 

In the practical part there will presented how I managed to generate the material 
required for semantics examinations and how I conducted its practical tests. 

The information provided, in particular in the practical part of the thesis, should assist 
to logopeadists in their exploring of all levels of language. The thesis is to draw 
attention to deficiencies in logopaedical diagnostics of semantics and to draw attention 
to the often insuffícient competences of a logopaedist to recognise the level and the 
scope of comprehension of terms applicable even in the case of severely affected ability 
to communicate. 

Key words: brain traumata, aphasia, semantics, examination of semantics, terms 
comprehension, posttraumatical aphasia 
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Úvod 

Problematika afázie je v dnešní době velmi aktuální. Dopravní nehody a snaha 

o „rychlejší život" mnohdy končí úrazem. Pokud se jedná o těžký úraz hlavy, může se 

k potížím přiřadit i afázie. Potom musí takto postižený přehodnotit a vždy velmi 

zpomalit svůj dosavadní život. 

Jazyk a řeč mají mnoho rovin, ale některé nejsou tak prozkoumány jako jiné. Většina 

Čechů by ve slově kobyla nenapsala měkké i, ale málokdo ví, co je to vlastně 

sémantika. Tuto záhadu jsem chtěla alespoň malinko objasnit. Zajímalo mě, je-li tato 

modalita řeči u afatiků postižená stejně jako všechny ostatní. 

Protože jsem už dříve pracovala s lidmi trpícími afázií, postupně jsem zjišťovala, že 

sémantické cítění nemusí být poškozeno vůbec i když člověk s afázií leckdy není 

schopen vyslovit třeba jen jediné slovo. Bohužel nebylo jak toto zjistit, proto jsem se 

rozhodla tuto oblast pořádně prozkoumat. 
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

1. Mozková traumata 

1.1 Epidemiologie mozkových traumat 

„Poranění mozku představují v současné dobč významný problém nejenom 
pro stoupající četnost, ale především pro svou medicínskou a ekonomickou závažnost. 

Úrazy CNS se vyskytují v četnosti 150 případů na 100 000 obyvatel za rok. Jsou 

příčinou 30% náhlých úmrtí a ve věkové skupině do 45 let jsou nejčastější příčinou 

smrti. " (Smrčka, Smrčka, Juráň , 2006) 

„Četnost kraniocerebrálních traumat trvale stoupá, zvláště v důsledku dopravních 

nehod. V průmyslově vyvinutých zemích představuje 8000 případů na 1 milion 

obyvatel za rok, z nichž musí být 50% přijato k nemocniční léčbě. Asi 2,5 - 5% 

vyžaduje následnou rehabilitaci." (Mumenthaler a kol., 2001, str. 118) 

V 50 - 66% mozková traumata doprovázejí poranění jiného orgánového systému. Až 

55% pacientů trpí zároveň poraněním orgánů dutiny břišní, 40% pacientů poraněním 

hrudníku, 20% nitrolebních traumat je sdruženo s poraněním končetin. Fraktury páteře 

doprovázejí trauma mozku ve 4 - 5% případů, etážově se koncentrují především 

do oblasti krční páteře (C 1-3). (sec. Collins JG: Types of injuries by selected 

characteristics: US, 1985-87, Vital Healt Stat. 10, 1990, 175 s.) 

Počty nemocných, kteří byli hospitalizováni v ČR pro nitrolební poranění v letech 1994 

- 97, ilustrují stoupající trend - pohybují se v průměru kolem 36 000 nemocných za rok, 

což je o 15 000 více než v roce 1986. Přičteme-li k tomu ještě poranění hlavy 

s negativním nálezem na CT mozku, dostáváme se k číslu kolem 50 tisíc nemocných 

ročně. Nejvíce hospitalizovaných v ČR představovali v roce 1997 pacienti s komocí 

mozku (29 990 osob); s difúzním poraněním mozku bylo přijato 1399 pacientů, se 

subdurálním hematomem v trendu 1542, počet s epidurálním hematomem zůstává 

stejný - 530 osob. (Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR) 

Nejčastější příčinou mozkových poranění jsou tradičně dopravní nehody (60 - 80%). 

Motocyklisté jsou viníky asi v 10 % případů, chodci a cyklisté v 8 - 10 %. Druhou 

nejčastější příčinou jsou pády (asi 10%). Za přibližně 9% traumat jsou odpovědná 

napadení, sporty a střelná poranění. K méně než 8% kraniálních traumat dochází 
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při práci v průmyslu, zvláště v hutnictví, hornictví, stavebnictví, dřevozpracujícím 

průmyslu atp. Specifická skupina neurotraumat dětí spadá do porodních poranění a 

syndromu týraného dítěte. 

2,0 - 2,8krát mozková traumata postihují častěji muži. (Juráň, Smrčka, Smrčka, 2006) 

Počet dopravních nehod stále stoupá. Porovnání nehodovosti za roky 1980 - 2004 je 

uvedeno v následujícím grafu. 

Graf č. 1 - Vývoj počtu nehod a jejich následků 

- O - P O Č E T NEHOD -C^USMRCENO TĚŽCE ZRANĚNO —ů— LEHCE ZRANĚNO 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Vývoj počtu nehod a jejich následků, trend od roku 1990 Rok Počet nehod 
Usmrceno 
1987 77 075 

Dostupné z WWW: www.mvcr.cz/statistiky/2006/nehody01 
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Tabulka č. 1 - Nehody a jejich následky od r. 1990 

ROK Počet nehod Usmrceno Těžce zraněno Lehce zraněno Hmotná 
škoda v mil. Kč 

1990 94 664 1 173 4 519 23 371 6 0 6 , 0 

1991 101 387 1 194 4 833 2 2 8 0 6 1 014 ,2 

1992 125 599 1 395 5 4 2 9 26 708 1 794 ,2 

1993 152 157 1 3 5 5 5 6 2 9 26 821 2 988 ,3 

1994 156 242 1 4 7 3 6 232 29 5 9 0 4 2 6 2 , 9 

1995 175 520 1 384 6 298 30 866 4 877 ,2 

1996 201 697 1 386 6 621 31 296 6 0 5 4 , 4 

1997 198 431 1 411 6 632 30 155 5 981 ,6 

1998 2 1 0 138 1 2 0 4 6 152 29 2 2 5 6 834 ,0 

1999 225 690 1 322 6 0 9 3 28 747 7 148,8 

2000 211 516 1 336 5 525 27 063 7 095 ,8 

2001 185 664 1 2 1 9 5 4 9 3 28 297 8 2 4 3 , 9 

2002 190 718 1 314 5 4 9 2 2 9 013 8 891 ,2 

2003 195 851 1 3 1 9 5 2 5 3 30 312 9 334 ,3 

2004 196 484 1 215 4 878 29 543 9 687 ,4 

2005 199 262 1 127 4 3 9 6 2 7 974 9 771 ,3 

2006 187 965 956 3 990 24 231 9 116,3 

Dostupné z WWW: www.mvcr.cz/statistiky/2006/nehody01 

Tyto údaje jsou zkresleny mnoha faktory. V roce 1980 bylo výrazně méně automobilů, 

jejich technické vybavení neumožňovalo stejně rychlou jízdu, jakou mohou jezdit 

automobily dnes. Ale naproti tomu stoupla bezpečnostní ochrana. Povinnost užívat 

bezpečnostních pásů, autosedačky pro děti atp. Podrobnějším pohledem na danou 

problematiku zjistíme, že počet dopravních nehod, v přepočtu na ujeté kilometry, 

výrazně klesá. (Lomborn, 2006) 

Dalším faktorem ovlivňujícím nehodovost jsou komunikace: přestože se silnice a 

dálnice stále opravují, není jejich kvalita v ČR na stejné úrovni jako např. v sousedním 

Německu.Protože nemají dostatečnou nosnost, působením velkých hmotností nákladní 

dopravy jsou do nich vyjeté koleje, které zhoršují kvalitu doprava a zvyšují nehodovost. 

„Působení zevní síly na lebku může podle své intenzity vést od pouhého nárazu 

bez postřehnutelné újmy mozku až k hluboce sahajícímu zhmoždění. Bezprostřední 

působení síly postihuje vědomí, které ve smyslu zcela krátkodobé ztráty by se mohlo 

prohlubovat až k dlouhodobému bezvědomí. Ztráta paměti, sahající od traumatu 

do minulosti (retrográdní amnézie), případně ztráta paměti přetrvávající různě dlouhou 

dobu po traumatu (anterográdní amnézie) je často delší než vlastní, objektivně viditelné 

bezvědomí.Trvání ztráty paměti poskytuje obraz o závažnosti mozkového poranění. 

Jako komplikace se může objevit nitrolební krvácení (intracerebrální, epidurální, 
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subdurální). V časné potraumatické fázi se mohou v případě zhmoždění mozku 

vyskytovat výpadové neurologické projevy, které však mohou rovněž perzistovat. Často 

se malá pozornost věnuje neuropsychologickým výpadovým projevům a organickému 

psychosyndromu, které narušují zvláště opětovné začlenění do běžných denních aktivit, 

případně do zaměstnání. S dlouhou latencí se může objevit i posttraumatická epilepsie." 

(Mumenthaler a kol., 2001, str. 118) 

V závislosti na závažnosti stupně poranění rozlišujeme následující typy: 

• zhmoždění měkkých pokrývek, bez poškození mozku a bez známek otřesu, 
• otřes mozku (commotio cerebri), se zlomeninami lebečních kostí nebo bez nich, 

• zhmoždění mozku (contusio cerebri) na podkladě nepřímých úrazových mechanismů 

(ne vždy se zlomeninou lebeční, avšak pouze výjimečně bez projevů otřesu mozku), 

• zhmoždění mozku (concussio cerebri): otevřené poranění mozku, provázené vždy 

zlomeninami kostí, 

• časné a pozdní potraumatické komplikace (případně s kompresí mozku) po nichž 

může nastat i trvalé postižení 

1.2 Patofyziologie poranění mozku 

Díky novému chápání mechanismů vývoje mozkového traumatu a jejich rychlému 

uplatnění v klinické praxi došlo ke zlepšení péče o pacienty a následně i rychlejší 

uzdravování. V současné době dominují nomenklatuře úrazů hlavy tato pojmy: 

1) primární a sekundární poranění hlavy a 2) fokální a difúzní poranění. (Juráň, 

Smrčka, Smrčka, 2006; Plas et al., 2000, Mumenthaler, 2001) 

K primárnímu poranění mozku dochází v okamžiku úrazu a nelze jej chirurgicky 

ovlivnit. Těmto poraněním lze předcházet - helmou, dopravními předpisy, 

bezpečnostními pásy atp. (Plas et al., 2000) Řadí se sem komoce, difúzní axionální 

trauma, kontuze a lacerace. 

Sekundární poškození mozku se rozvíjí v návaznosti na úraz, jako komplikace 

cerebrálního traumatu (časné i pozdní). Hematomy (epidurální, subdurální, 

intracerebrální, traumatické subarachnoidální krvácení) a expanzivně se chovající 

kontuze. Po úrazu dochází k hypoxii mozku změnou tlaků v lebce, ale často i porušením 

dýchání. Někdy se přidružuje i edém mozku a jeho hemodynamické zduření. 
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1.2.1 Mechanismy poranění mozku 

Primární poranění 

Většinou je způsobeno nárazem předmětu na hlavu dynamickou silou ve velmi krátkém 

čase (20 - 200 ms). Tento mechanismus označujeme jako kontaktní. Malé předměty 

mohou způsobit impresivní (vpáčené, vmáčknuté) fraktury nebo otevřená poranění, 

velké kontaktní plochy spíše způsobí lineární fraktury. Kromě zlomenin dochází i 

ke kontuzím, obvykle v místě nárazu, ale i na straně opačné. 

Někdy může k poranění mozku dojít bez kontaktu předmětu s hlavou pulzním 

mechanismem na základě akcelerace a decelerace - například při prudkém pohybu 

v krční páteři, tzv. inerciálním poraněním. Čím je doba působení akceleračního 

mechanismu delší, tím se působící síly propagují hlouběji do mozkové tkáně a 

způsobují různé typy difúzního axonálního poranění. U krátkodobých akcelerací se 

napětí projevuje nejvíce na mozkovém povrchu za vzniku fokálních (ložiskových) 

poranění a subdurálního hematomu z roztržených přemosťujících žil. (Juráň, Smrčka, 

Smrčka, 2006) 

Mrštěním hlavy na pevnou překážku se mozek poraní více, než přímým účinkem 

dopadajícího předmětu na hlavu v klidu. To proto, že při zbrždění se na celý mozek 

uplatní zpomalující síly. 

Mozek je uložen na likvorovém polštáři, to ho však v této kritické situaci nestačí 

ochránit. 

Náraz pohybujícího se předmětu na hlavu způsobí především místní poranění mozku. 

Projevy celkového poškození bývají menší, protože pohybová energie narážejícího 

předmětu je obvykle menší než při pohybu těla, které narazí na překážku. 

Jestliže působí násilí přes spodinu lebeční, traumatizuje zejména bazální struktury, tedy 

i mozkový kmen. 

Působí-li traumatizující síly v přímém směru, zhmoždí se mozek v místě nárazu a i 

na opačné straně zpětným pohybem, nárazem na vnitřní plochu lebky, 

tzv. mechanismus par contre coup (viz. obr. 2 - A) . 

Působí-li rotační síly, pohybují se jednotlivé části mozku - povrchové proti hlubokým 

- nestejně a tzv. střihovým mechanismem dochází k difúzním axionálním poranění 

mozku. 
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Na všechny tyto inzulty reaguje mozek vznikem hemodynamického zduření a 

cerebrálního edému. 

Obrázek č. 1 - Mechanismy úrazu hlavy 

A - lineárními silami vznikají kontuze, B - rotačními silami vznikají difúzní axonální 
poranění nebo hluboko uložené hematomy 

Zdroj : Plas et al. 2000, s. 49 

1.2.2 Klasifikace mozkového poranění 

Primární poranění se dělí na : 

• difúzní komoce 

• difúzní axonální poranění 

• ložisková kontuze a lacerace 

A - náraz na překážku, B - náraz předmětu na hlavu, C - stlačení lebky 

Zdroj : Plas et al. 2000, s. 48 

Obrázek č.2 - Poškození mozku. 
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Sekundární poranění se dělí na : 

• komprese hematomy: epidurální 

subdurální akutní 

intracerebrální 

subdurální chronická. 

1. 2.2.1 Poraněni difúzní 

1. Komoce (otřes) je funkční a reverzibilní difúzní poškození mozku. Není provázena 

hrubou anatomickou organickou lézí mozku, nevytváří odpovídající klinicky 

postižitelné mozkové výpadky. 

Někdy pacient trpí krátkodobou ztrátou vědomí, krátce trvající retrográdní i 

anterográdní amnézií, část zvracením a postkomoční bolestí hlavy. Někdy se přidají i 

závratě a přechodně snížený mentální výkon. Příznaky nemusí nastat současně. 

Rozhodující pro určení závažnosti úrazu je porucha vědomí, která může trvat krátce, 

u pacienta však téměř vždy dochází ke ztrátě paměti. Častá (nikoliv obligatorní) je 

retrográdní amnézie. 

Její doba zpravidla nepřesahuje čtvrt hodiny, doba mrákotného stavu je obvykle jedna 

hodina. Trvá-li bezvědomí déle než hodinu (mrákotný stav déle než 24 hodin) jedná se 

o zhmoždění mozku. 

Postkomoční obtíže vystupují pravidelně bezprostředně po poranění a po čase 

odeznívají. V popředí bývá difúzní bolest hlavy, objevující se někdy již po probuzení, 

častěji během dne při zátěži. Vždy se zhoršuje při pobytu na slunci, po požití alkoholu a 

někdy při častém ohýbání a vzpřimování. Příležitostně jsou přítomny i intenzivní 

lokalizované vrtavé bolesti, které mohou ukazovat na meningeální jizvu. Výjimečně se 

může po traumatu spustit migréna. Dalším častým projevem je zvracení, nebo nausea. 

Nutné je zohlednit i předtraumatický zdravotní stav pacienta. 

Další obtíží je snížení mentálních schopností, zvláště poruchy paměti (na jména), obtíže 

se soustředěním, rychlá únavnost a dráždivost. Tyto obtíže mohou v závislosti 

na poranění a na typu pacienta přetrvávat měsíce až roky. 

Komoce se léčí několikadenním klidem na lůžku a chováním lékaře vzbuzujícím 

důvěru. Později (je-li třeba) se medikací stabilizují neurovegetativní funkce. 
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2. Difúzní axonální poranění je mnohočetné mikroskopické přerušení axonů v bílé 

hmotě mozku. Myelinové pochvy však nejsou bezprostředně porušeny. 

Příčinou tohoto traumatu je rotačních zrychlení mozku po nárazu. Ložiskový 

neurologický nález je velmi pestrý podle toho, které dráhy a jaké množství axonů bylo 

postiženo. Z toho vyplývá i široká variabilita závažnosti celkového stavu nemocného, 

ložiskové symptomatologie i délky poruchy vědomí. 

Stupeň difúzního axonálního poranění závisí podle biomechanických studií na míře 

akcelerace a decelerace. Čím větší a delší je zátěž, tím jsou axony postiženy hlouběji 

v mozku. U těžkých typů difúzního axonálního poranění dochází následkem 

inerciálních sil nejen k disrupci axonů, ale též k přetržení cév v mozkovém kmeni a 

v corpus callosum. (Juráň, Smrčka, Smrčka, 2006; Plas et al.,2000, Mumenthaler, 2001) 

Toto poranění způsobuje dlouhodobé bezvědomí. Bezprostřední nález v CT obraze 

chybí - z charakteru poranění je zřejmé, že soudobými zobrazovacími metodami je 

nelze zjistit. 

Zranění často přežívají ve vegetativním stavu a velké procento jich umírá. 

1.2.2.2 Ložiskové poranění mozku 

Kontuze (zhmoždění) mozku je ložiskové makroskopické poranění. Vzniká nejčastěji 

kontaktním mechanismem, ať už přímo pod místem nárazu nebo ve vzdálené oblasti. 

V praxi plynule přechází v traumatický intracerebrální hematom. V diagnostickém 

rozhodování se většinou řídíme množstvím krve a homogenitou léze na CT vyšetření. 

(Juráň, Smrčka, Smrčka, 2006) 

Kontuze se vyznačuje se anatomickými změnami (prokrvácená nekrotická tkáň) a 

podle lokalizace i odpovídajícím ložiskovým neurologickým nálezem. Bezvědomí a 

posttraumatický mrákotný stav trvají většinou déle než u komoce. 

Zhmoždění menšího rozsahu se projevuje jen lokálními ložiskovými příznaky. 

V takovém případě často není ani narušené vědomí. 

Často se ale naopak vytvoří více kontuzních ložisek, nejčastěji na bázi čelních a 

v pólech spánkových laloků, vzácněji jako plášťový lem po stranách mozkového kmene 

a na bázi mozečku. Mnohočetná kontuzní ložiska se pak svým celkovým rozsahem 

chovají jako difúzní postižení velkých částí mozku a provází je proto hlubší porucha 
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vědomí. Jeho poškození je diagnostikováno pomocí „Glasgow Coma Scale" (viz. 

přílohy) 

Klinické nálezy jsou obyčejně neurologické příznaky, jako známka místního nervového 

poškození, přítomny od samého začátku. Potraumatická anosmie (ztráta čichu) je o to 

četnější, čím bylo trauma závažnější, a je prakticky vždy známkou prodělaného 

mozkového zhmoždění. 

Poruchy srdečního rytmu jsou časté( podobně jako u mozkové ischémie). 

Kontuzní ložiska spolehlivě zobrazí CT. Během času se mění - některá se vyhojí. Jiná 

prokrvácí a zvětší se. 

Ke kontuzi se často přidává traumatické subarachnoidální krvácení, které je spojeno 

s 39% mortalitou. (Juráň, Smrčka, Smrčka, 2006) Příčinou závažné prognózy je 

sekundární efekt tohoto typu krvácení, které prostřednictvím cévních spasmů vyvolává 

mozkové ischémie nebo akutní hyporesorbční hydrocefalus. 

1.2.2.3 Perforujici a penetrujícíporanění 

Perforující (ozn. bodné poranění) a penetrující (ozn. střelné) poranění způsobuje 

otevřené poranění hlavy. 

Perforující poranění jsou nejčastěji způsobena ostrým předmětem (nůž, jehla, meč, 

vidle...), který proniká do nitrolebí malou rychlostí. Způsobí úzkou frakturu 

s prokrvácením mozkového parenchymu v oblasti punkčního kanálu a v jeho blízkém 

okolí. Na rozdíl od střelných poranění, jež způsobuje střela velkou rychlostí, nevzniká 

v okolí punkčního kanálu koncentrická zóna koagulační (sražené) nekrózy. Nedochází 

ani difúznímu poranění CNS, které často doprovází dopravní havárie. Tíže zranění a 

prognóza pacienta je úzce spjata pouze s místem a hloubkou poranění. Poranění ve 

frontální oblasti se často projevuje velmi malou symptomatologií a mimo změny 

osobnosti je spojeno s relativně dobrou prognózou. Temporální oblast je chráněna 

tenkou kostěnou šupinou a je zde krátká vzdálenost k mozkovému kmeni, thalamu, 

cévám Sylvické oblasti, hlavovým nervům, tureckému sedlu a Willisovu kruhu. 

Poranění v této oblasti mají proto mnohem větší morbiditu a mortalitu. 

U penetrujících poranění (pronikajících) střelnou zbraní zásadním způsobem záleží 

na rychlosti projektilu. Se zvyšující se kinetickou energií totiž dochází ke zvýšené 

destrukci tkání. 
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Střela působí těmito mechanismy: 

1. Nárazová vlna podél dráhy střely. 

2. Na 20 ms se vlivem přenosu části kinetické energie do okolní tkáně vytvoří dočasná 

kavita. Její průměr je až 30x větší než průměr střely. 

3. Pulsace dočasné kavity před jejím uzavřením způsobuje tlakové vlny, které 

procházejí tkání a vedou ke vzdáleným poškozením a herniacím (kýlám). 

4. Kolaps dočasné kavity zanechává permanentní kavitu - dráhu střely s okolní 

poškozenou tkání. Průměr permanentní kavity je až 4x větší než průměr střely. 

5. Krvácení do oblasti poškozeného parenchymu přibližně v rozsahu dočasné kavity. 

Vlivem krvácení (zevní, epidurální, subdurální, intraparenchymové) a rychle 

vznikajícího mozkového edému narůstá nitrolební hypertenze a klesá mozkový perfuzní 

tlak. (Juráň, Smrčka, Smrčka, 2006) 

U střel s nízkou kinetickou energií (do 330 m/s) (zástřely vzduchovkou, brokovnicí, 

jateční pistolí...) není rozsah poškození tak velký a prognóza závisí více na přímém 

poškození CNS v dráze střely. Naopak zásahy vysokorychlostními vojenskými 

zbraněmi (nad 7000 m/s) jsou smrtelné ve více než 90%. (Juráň, Smrčka, Smrčka, 

2006) 

Zavřená i penetrující poranění hlavy mohou být komplikována různými typy 

hematomů. 

Úplné rozhmoždění mozkové tkáně se nazývá lacerace. Bývá častější u penetrujících 

poranění. (Plas et al. 2000) Lacerace je následkem velkého tlaku na hlavu (mnohdy 

plošného tlakového působení), nebo potraumatického pohybu zhmožďujícího tělesa 

uvnitř lebky. Následkem lacerace je velké neurologické poškození s mnohočetnými 

lézemi. Takto poranění pacienti většinou následkem úrazu umírají. 

1.2.2.3 Potraumatické komplikace a pozdní následky - sekundární poraněni 
Mohou být přítomny: 

• epidurální hematom 

• subdurální hematom 

• intracerebrální hematom 

• obrny mozkových nervů 
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• ložiskový neurologický deficit 

• likvorová pištěl 

• sekundární meningitida nebo mozkový absces 

• aresorbční hydrocefalus 

• potraumatická encefalopatie s doprovodným organickým psychosyndromem 

Nitrolební (intrakraniální) hematomy mohou být časnou nebo pozdní komplikací 

mozkových traumat. (Plas et al., 2000) 

Obrázek č. 3 - Komplikace po kraniocerebrálních poraněních 

intracerebrální hematom akutní subdurální hematom 

lebka - í t e 
epidurální prostor 

dura materx R í 
subdurální p r o s t o r ' y ' . 

arachnoidea' / 
subarachnoideální ' V 

prostor / 
mozek 

epidurální hematom chronický subdurální hematom moková pištěl 

aresorpční hydrocefalus potraumatická ložisková epilepsie rhinogenní potraumatická meningitis 

Mumenthaler 200, str. 125 Zdroj: 

Protože tato problematika se přímo netýká tématu této práce, odkazuji čtenáře na 
literaturu o potraumatických komplikacích a pozdních následcích: 

MUMENTHALER, M., MATTLE, H.: Neurologie, Praha, Grada Publishing,'spol. s. r. 
o., 2001, ISBN 80-7169-545-9 str. 121 a následné 

a v: PLAS, J. et al. : Speciální chirurgie Neurologie, Praha, Galén a Karolinum, 2000, 
ISBN 80-7262-075-4 (Galén) a ISBN 80-246-0187-7 (Karolinum) str. 53 a následné 
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JURÁŇ, V., SMRČKA M., SMRČKA V. Poranění mozku[on line]. Brno : Lékařská 
fakulta MU. [cit. 2006-07-20] Dostupné z WWW: 
http://www.med.muni.cz/to.cs/Traumatologie/Neurochirurgie/Medici_traum.htm 
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1.2.2.4 Smrt mozku 
Nejobávanější následek těžkého poranění hlavy je smrt mozku. Je ireverzibilní a jeho 

diagnóza de facto znamená smrt jedince. V posledních desetiletích byl přijat koncept, že 

smrt mozku odpovídá smrti mozkového kmene, a proto se klinická diagnostika věnuje 

především zjišťování kmenových funkcí. 

55% všech pacientů s diagnózou smrti mozku jsou pacienti po úrazech hlavy, 28% jsou 

pacienti po spontánním nitrolebním krvácení, u zbylých 17% došlo ke smrti mozku 

sekundárně na základě selhání jiných orgánových systémů (sec. Jennet, 1981). 

1. 3 Následky mozkových traumat 

Postižení po mozkových traumatech jsou různá. Někdy se zranění zcela a bez následků 

zhojí, jiná vedou ke komplikovaným vadám, které změní celý život pacienta i jeho 

okolí. 

Po úrazu mozku může následovat trvalé pohybové omezení (hemiplegie, paraplegie, 

omezený pohyb končetin...), poškození řeči (afázie, koktavost, mutismus...) nebo 

vnímání (anosie, barvoslepost, poruchy čití...), poruchy osobnosti, paměti a pozornosti. 

Každým jednotlivým postižením se zabývají odborníci - neurolog, psycholog, psychiatr 

a logoped. Některá postižení se kombinují a prolínají. Vzhledem k obsahu této práce 

bude v následující části blíže pojednáno o postižení řečových center, které vede k afázii. 

Pro pochopení jednotlivých postižení řeči při afázii je nutné alespoň nastínit správný 

proces řeči u zdravého jedince. Mluvené a psané slovo vyžaduje odlišné zpracování 

v mozku. 

Při jednoduché otázce: „Jak se jmenujete?" začne v mozku téměř okamžitě fungovat 

mnoho spojení. Otázku nejprve v primární sluchové oblasti zaregistrujeme a v zápětí 

v sousední Wernickeově oblasti strukturujeme. Vzniklé impulsy pak putují 

prostřednictvím obloukovitého svazku do Brockovy oblasti, která je nakonec předá až 

do oblasti motorické - ta vydá svalům úst a hrdla instrukce umožňující na otázku 

odpovědět. 
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Obrázek č. 4 - Mluvené slovo 

MLUVENÉ SLOVO 

Primární 
sluchová oblast 

Motorická 
oblast 

Brocova oblast 

Obloukovitý svazek 

Wernickeova oblast 

Zdroj: Lidské tělo, s. 245 

„Přečti nahlas tento řádek" iniciuje odlišnou sérii dějů. Už když si prohlížíme a 

zaznamenáváme jednotlivá slova, procházejí nervové impulsy, vznikající na sítnici, 

zrakovými nervy do primární zrakové oblasti v nejvzdálenější části mozku (týlní lalok). 

Aby se tyto signály mohly zorganizovat, putují do angulárního závitu a pak už 

podnikají podobnou cestu jako signály zvukové - obloukovitým svazkem a Brockovou 

oblastí do motorické oblasti kůry. Ta i v tomto případě aktivizuje řečové svaly a my 

začneme nahlas vyslovovat slova napsaná v řádku. 
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Obrázek č. 5 - Psané slovo 

PSANÉ SLOVO 
Obloukovitý svazek 

Motorická 
oblast Angulární 

(úhlovitý) závit Brocova 
oblast 

Wernickeova obla 

Zdroj: Lidské tělo, s. 245 

2. Afázie 

Definici pojmu afázie najdeme v každé knize zabývající se touto problematikou. Každý 

autor ale nahlíží na afázii jinak. 

Afáziologie má interdisciplinární charakter - a to se samozřejmě promítá do rozdílných 

přístupů k jejímu definování. 

V současnosti nejpodrobnější odborná slovenská aláziologická publikace včnuje otázve 

definice afázie celou první kapitolu, aby poukázala na nejednotnost definic a rozdílnost 

Přístupů jednotlivých oborů k pojímání tak interdisciplinárního fenoménu, jakým afázie 

Je. Nakonec vymezuje Czéfalvay afázii jako „získané narušené komunikační schopnosti 

zasahující všechny modality řeči a v různé míře i všechny roviny jazykového systému. 

Afázie vzniká při ložiskových poškozeních mozku jako následek systémového vlivu 

mozkové léze na vyšší psychické funkce člověka." (Cséfalvay, 1996, s. 15) 

Jako podstatná kritéria vymezení afázie Vodehnalová (2003, str. 13) vybírá tyto 

základní charakteristiky, které se často opakují u jednotlivých autorů, zabývajících se 

afázií. 
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Afázie: 1. je narušená komunikační schopnost získaná (nikoliv vývojová ) 

2. vzniká na základě organického, ložiskového poškození mozku 

3. zasahuje všechny modality jazyka, produkci i percepci 

Obrázek č. 6 - Mozková kůra: Umístěni funkcí a jejich dráhy 

mi 

Sluchvá centra II 

Zdroj : Royden, 2005, s. 43 

Zrakové centrum I 

Zrakové centrum II 

Prefrontální lalok, 
inteligence, kontrola 
chováni 

Zrakové centům 

Motoricko - senzorická dráha I 

Motoricko - senzorické dráhy II Senzoricko - motorická centra I 

Senzoricko - motorická centra II 

Senzorická analýza 

Motorické centrum řeči 

řečové centrum, čtení, mluveni 

Sluchová centra I 

Premotorická centra, orientace, 
pohyby hlavy a očí 

(patři k M-S II) 
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2.1 Klasifikace afázií 

V afaziologii se objevuje velké množství klasifikací afázie, které vycházejí většinou 

ze symptomatologie anebo lokalizace léze a jsou založené na neurologické bázi. Nově 

se více uplatňují hlediska lingvistická. Dosud nebyl vytvořen jednotný klasifikační 

systém. 

Cséfalvay (In Logopedické repetitórium, 1990, str. 192) uvádí ve shodě s dalšími autory 

zabývajícími se afázií a její klasifikací, že „afázii je možno klasifikovat z různých 

aspektů; neuroanatomického, neuropsychologického, logopedického, 

neurolingvistického a jiných. Různorodost v klasifikaci afázie pramení především 

z přetrvání rozličného pojímání této centrální poruchy řeči. V současnosti existuje 

několik afaziologických škol, které uvádějí osobitý výklad i vlastní klasifikaci afázie 

(Lurja, Poeck, Leischner, Goodglas, Kertész, Hecean a jiní). Pro orientaci uvádíme 

některá dělení v následující tabulce." 

Tabulka č. 2 - Klasifikace afázií podle Cséfalvaye 

A. R. Lurija 

1964 

H. Goodglas a F. 
Kaplanová 

1972 

A. Leischner 

1987 
Eferentní 
motorická 

afázie 
Brockova afázie Motorická 

afázie 

Senzorická 
afázie 

Wernickeova afázie Senzorická 
afázie 

Aferentní 
motorická 

afázie 
Konduktivní afázie 

Centrální 
(převodová) 

afázie 

Akusticko -
mnestická 

afázie 

Amnestická 
afázie 

Sémantická 
afázie 

Anomie 

Amnestická 
afázie 

Sémantická 
afázie 

Motoricko-
amnestická 

afázie 
Senzoricko-
amnestická 

afázie 
Globální afázie Totální afázie. 

Dynamická 
afázie 

Transkortikální motorická 
afázie Smíšená 

afázie 
Dynamická 

afázie Traskortikální senzorická 
afázie 

Smíšená 
afázie 

Zdroj: Czéfalvay, 1990, In Logopedické repetitórium, str. 192 
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Podle Čecháčkové (1998) se v poslední době dělí afázie na plynulé (fluentní) a 

neplynulé (nonfuentní), kde je hlavním měřítkem plynulost a rychlost řečového projevu. 

(Fluence je plynulost projevu. Za normální řečovou produkci je považováno přibližně 

120 slov za minutu. Pokles nad 50 slov za minutu je klasifikován jako nonfluence, 

naopak zvýšenou produkci řeči, která přesahuje 200 slov za minutu, nazýváme 

hyperfluencí. (Lechtá, 2003, s.147)) 

Obrázek č. 

Brocova afázie 

7 - Řečové dysfunkce dominantní hemisféry: 

Globální afázie 

Wernickeova 

Zdroj : Royden 2005, s. 45 

Anguláml gyrus 

Okcipitální lalok 

Temporální lalok 
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Tabulka č. 3 - Klasifikace afázií podle Roydena 

Brocova 
afázie 

Wernickeova 
afázie 

Kondukční 
afázie 

Angulární 
gyrus 

Temporální 
lalok 

Okcipitální 
lalok 

Globální 
afázie 

Rytmus 
výslovnosti 

dysartrie, 
koktání, 
namáhavá 
mluva 

normální, 
fluentní, hovorný normální normální 

občas pauzy 
při vybavování 
slov 

normální velmi 
postižené 

Obsah 
mluveného 

chybějí 
slabiky, 
agramatismy, 
telegrafická 
mluva 

používá špatná, 
nebo neexistující 
slova 

některá 
slova špatně 

často 
normální 

občas popisy 
(zhoršená 
výbavnost) 

normální velmi 
postižené 

opakování 
řečeného 

abnormální, ale 
lepší než 
spontánní 
mluva 

abnormální velmi 
postižené 

normální normální normální velmi 
postižené 

vnímání 
mluvené 

řeči 
normální velmi postižené lehce 

postižené 
normální normální normální velmi 

postižené 

vnímání 
psaného 

textu 

horši než 
mluvená řeč 

postižené, ale 
lepší než 
mluvená řeč 

často 
normální 

velmi 
postižené normální velmi 

postižené 
velmi 
postižené 

psaní 

neohrabané, 
agramatické, 
chybějící 
písmena 

grafický projev 
OK,chybějící 
písmena, 
nepřesnosti 

občasné 
chyby 
v psaní slov 

velmi 
postižené, 
chybuje 
v pořadí 
písmen 

normální normální velmi 
postižené 

vyhledávání 
pojmů 

lepši než 
mluvená řeč 

špatně 
pojmenovává 

občas 
špatná 
pojmenování 

často 
postižené 

velmi 
postižené 

někdy 
postižené 

velmi 
postižené 

další hemiplegie, 
apraxie 

občas 
hemianopsie a 
apraxie 

lehká 
hemiparéza, 
nereaguje 
na stimuly 
z pravé 
strany 

lehká 
hemiparéza, 
problémy 
s počítáním, 
hemianopsie, 
agnosie 
prstů 

-
hemianopsie, 
barvoslepost hemiplegie 

Zdroj : Royden 2005, s. 45 

Snímky nad tabulkou jsou zobrazení získaná magnetickou rezonancí. 
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V klinické praxi je dosud nejužívanější následující základní rozlišení na afázii: 

• motorickou (Brocovu, expresivní), 

• senzorickou (Wernickeova, receptivní), 

• totální (globální). 

Bostonský klasifikační systém 

V zahraničí se nejvíce používá Bostonský klasifikační systém - BDAE (vytvořený na 

základě lokalizace dané mozkové leze).Pomocí bodového ohodnocení v testu BDAE 

dělí kortikální syndromy afázie na: (Helm-Estabrooks, Albert, 1991, in Čecháčková, 

2003) 

Brocovu afázii (motorická, expresivní), 

Wernickebo afázii (senzorická, impresivní), 

konduktivní afázii, 

anomickou afázii, 

transkortikální motorickou afázii, 

transkortikální senzorickou afázii, 

globální afázii (totální). 
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Tabulka č. 4 - Základní charakteristika klinických syndromů afázie podle BDAE: 

Syndrom Spontánní řeč 
Porozumění mluvené 

řeči Opakování 

Brockova afázie 
nonfluentní 
agramatická 

parafrázie 

lehké až středně těžké 
poruchy narušené 

Globální afázie absentuje 
řečové stereotypie těžce narušené těžce narušené 

Transkortikální 
motorická afázie 

nonfluentní 
echolalická 

lehké až středně těžké 
poruchy 

zachované, 
případně lehce 

narušené 

Smíšená transkortikální 
afázie 

nonfluentní 
řečové stereotypie těžce narušené mírně narušené 

Wernickeova afázie 
fluentní 

parafrázie 
neologismy 

těžce narušené mírně narušené 

Konduktivní afázie 
fluentní 

fonémické parafázie 
lehce narušené těžce narušené 

Amnestická afázie 
fluentní 

anomické pauzy lehce narušené zachované 

Transkortikální 
senzorická afázie 

fluentní 
echolalická těžce narušené zachované 

Zdroj: Cséfalvay, 2002, str. 6 

Klasifikace umožňuje konkrétnější zhodnocení poruchy mluvené i psané řeči. Tato 

klasifikace začíná i u nás nahrazovat zjednodušené klasické dělení a motorickou a 

senzorickou afázii. Mimo ní se v ČR rozšířila také například Olomoucká, Kimlova, 

Lurijova a Hrbkova klasifikace. 

„Do skupiny neklasifikovaných forem patří pacienti s atypickou cerebrální dominancí, 

s nezvyklou lokalizací léze v levé hemisféře nebo pozitivní neurologickou 

anamnézou..." (Cséfalvay, Traubner, 1996, str. 86) 

2. 1. 1 Brocova afázie 

Je pojmenována podle Paula Pierra Brocy, který r. 1861 popsal lézi v levé posteriorní 

oblasti frontálního laloku a určil tak tzv. motorickou afázii. Prvním pacientem byl „pan 

Tan", který rozuměl všemu, co mu okolí říkalo, ale sám neuměl vyslovit nic jiného 

než slabiku „tan". 

Protože dominuje porucha plynulosti a exprese řeči, řadíme ji mezi nonfluentní 

(neplynulé) afázie. Postihuje diferenciační artikulačně-mnestický proces. Při těžkém 

postižení se pacient pokouší jen o němé artikulační postavení (Čecháčková, 2003). 

Projevuje se těžkopádnou, namáhavě tvořenou řečí a agramatismy ústícími až 
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v telegrafickou řeč. (Podobně jako pan Tan postižení hovoří, jako by některá slova 

zůstávala uvězněna v mozku a ostatní se jen za cenu obrovské námahy dostanou ven.) 

Spontánní řeč je velice omezená a pomalá. Mohou se vyskytovat lehké nebo žádné 

poruchy porozumění řeči. Typické jsou parafrázie a parafázie, nejčastěji fonemické a 

žargonové a perseverace různého stupně. Afatik komolí, projevuje se chaotizace 

artikulačních plánů slov, obtíže v artikulačním diferenciačním procesu. Artikulace bývá 

setřelá. Při řeči je však patrný jasný komunikační záměr. 

Brocova afázie vzniká lézí zadní třetiny levého dolního frontálního laloku, 

na parietofrontálním a frontotemporálním pomezí spolu se sousedícími korovými poli a 

přilehlou bílou hmotou, případně bazálními ganglii (větší část musí zasahovat 

do frontálního laloku). Při opakování mluveného projevu se manifestují stejné příznaky 

jako při spontánní řeči. Mohou být však mírnější. Existuje také afázie Brocovy oblasti, 

kdy je poškozena bílá hmota, nikoli korové oblasti. Projevuje se tzv. afémií -

zaměňování hlásek.(Koukolík,2000) 

Stejné deficity má pacient i v psaní a ctění. Kiml dělí motorickou afázii dále na typ 

žargonový a anartrický (1969). Brocova afázie se může snadno zaměnit s dysartrií. 

Výskyt však může být i současný. Pak je nutné rozlišit, co je projevem afázie a co 

dysartrie. 

Prognóza závisí na povaze, lokalizaci a rozsahu poškození mozkové tkáně. Zlepšování 

řeči bývá často pomalé, trvá roky. Zvolněné tempo řeči a mnestické obtíže přetrvávají 

(Kiml, 1969). Brocova afázie v průběhu často přechází do transkortikální motorické, 

kondukční nebo anomické afázie (Neubauer, 1997). 

2. 1. 2 Wernickeova afázie 

Pojmenována podle Karla Wernickea, který roku 1874 definoval tzv. senzorickou afázii 

při lézi v temporálním laloku. Wernickeova afázie se objevuje v důsledku lézí zadních 

částí superiorního temporálního a temporoparietálního pomezí levé hemisféry, oblasti 

patřící ke sluchové asociační kůře. 

Mluva je plynulá, spontánní řeč není omezená, může být až logoreická. Artikulace 

nebývá výrazně postižena. Bývá ovšem inkoherentní a nepřiléhavá. V řeči se vyskytuje 

mnoho fonémických, žargonových i sémantických parafázií a neologismy. 

Dominantním příznakem je porucha porozumění řeči. Projevuje se neadekvátním 
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plněním zadaných pokynů a rozvláčnou řečí, která svým obsahem nezapadá do 

kontextu a bývá často obsahově prázdná. Často obsahuje zcela nesmyslné slabiky či 

slova(„Já jsem ládlouz, znám své todlejz.") Objevuje se v ní spousta zbytečných 

bezvýznamových slov, které jsou však řazeny ve správném gramatickém tvaru. 

V některých případech nemusí být porucha porozumění zjevná na první pohled, ale 

může se manifestovat až při detailnějším vyšetření. To proto, že při běžném rozhovoru 

pacientovi v porozumění pomáhají situace a kontext. Může být přítomna porucha 

fonematického sluchu. Narušeno je také opakování slov a vět, čtení a psaní, kde pacient 

produkuje paragrafíe a neologizmy. Je zachovaná syntaktická a fonologická stránka, ale 

bývá rozpad sémantické struktury jazyka - tzv. sémantická demence (Stehlíková, 2004). 

Často jsou přítomné anosognozie vlastní poruchy (neuvědomování). Podle Kimla se 

senzorická afázie může dělit na typ žargonový, dyslogický a amnestický (Kiml, 1969). 

Wernickeova afázie je často diagnostikována jako psychóza, pacienti jsou pokládání 

za zmatené. Je proto důležité tato dvě odlišná onemocnění diferencovat. Stejně tak je 

potřeba odlišit afázii od poruch řeči při demenci. 

Často přechází přes typ žargonový do anomické afázie. 

2. 1. 3 Konduktivní afázie 

Vzniká při poškození spojů mezi senzorickým a motorickým centrem řeči v gyru 

supramarginalis. 

Řeč je fluentní, avšak obsahuje velké množství parafázií, hlavně fonémických. Tyto 

potíže se manifestují především při opakování. Afatik dělá mnoho záměn při hledání 

artikulační pozice, snaží se o korekci, avšak další pokus bývá znovu chybný. 

Porozumění řeči je většinou intaktní nebo jen lehce narušené. Objevují se anomie. 

Řečové deficity se promítají i do psaní, kde se často objevují paragrafíe a redukce slov 

(Cséfalvay, 1996). 

Prognózu je dobrá. Porucha se může zcela upravit nebo přechází do anomické afázie. 

2. 1. 4 Anomická (amnestická) afázie 

Je považována za klinicky nejlehčí typ afázie. Je často reziduální formou po těžších 

typech afázie. Syndrom anomie (neschopnost pojmenování) se však objevuje v rozličné 

-31 -



míře u všech typů afázie. Vzniká při poškození druhého a třetího temporálního gyru, ale 

i mnoha jiných areí. Jedná se o nespecifické syndromy. 

U této formy je řeč plynulá, v řeči se téměř nevyskytují parafázie, opakování a 

porozumění je nenarušené. Typické jsou však anomické pauzy, kdy pacient nemůže 

najít adekvátní výraz: řeč je rozvláčná. Postižený často používá nejrůznější bezobsažné, 

zautomatizované fráze, které vyplňují časový interval (např. „takové to...", „no víte..."). 

Předmět, který chce pojmenovat, se snaží nějak opsat, vysvětlit. Často používá gesta a 

pantomimu. 

Psaní a čtení bývá většinou neporušené, pacient může vynechávat písmena, zapomínat 

interpunkční znaménka apod. Pokud se vyskytuje společně s počítáním a agnózií prstů, 

jedná se většinou o Gerstmannův syndrom. 

2. 1. 5 Transkortikální motorická afázie 

Vzniká většinou jako následek léze suplementární řečové oblasti (Kertesz, 1979). 

Koukolík (2000) ji označuje jako důsledek odpojení doplňkové oblasti od arey 

Brocovy. 

Jedná se většinou o přechodný typ s podobnými symptomy jako u Brocovy afázie, 

avšak s neporušeným nebo méně narušeným opakováním slov a vět. Spontánní řeč je 

nonfluentní, namáhavá, agramatická. Produkce minimální, chudá. Potíže se často úplně 

upraví nebo mohou přejít do anomické afázie. 

2. 1. 6 Transkortikální senzorická afázie 

Podle Kertesze (1979, in Kulišťák, 2003) vzniká při posttraumatických lezích 

parietálně-temporálního rozhraní. Příčinou je přerušení svazků vláken spojujících 

spánkový lalok s dalšími oblastmi mozku (Koukolík, 2000). 

Opět jde většinou o přechodný typ. Symptomy jsou podobné Wernickeova afázii, avšak 

s dobrým opakováním slov a vět. Řeč je fluentní, ale obsahově prázdná, bez kontextu. 

Protože osoba často opakuje doslovně věty a slova po druhé osobě, aniž by jim 

rozuměla, mluvíme někdy o echolalická afázii. Narušené je ovšem i pojmenovaní slov: 

pacient může dobře číst, ale nerozumí. V psaní se objevují paragrafíe. 

- 3 2 -



2. 1. 7 Smíšená transkortikální afázie 

Bývá následkem poškození v paracentrální oblasti dominantní hemisféry. (Kertesz, 

1979) 

Objevuje se při současném výskytu dvou nebo vícero ložiskových lézí. (Cséfalvay, 

Traubner, 1996) Klinický obraz se podobá globální afázii, pacienti však mají relativně 

dobře zachovanou schopnost opakovat. Při řeči produkují často echolálie. 

2. 1. 8 Globální afázie 

Je nejtěžší typ afázie, jejíž příčinou je rozsáhlá léze v okolí Sylviovy rýhy 

v pericentrální oblasti dominantní hemisféry, která zasahuje Brocovu i Wernickeovu 

oblast, bílou hmotu okolo inzultu, bazální ganglia, a capsula interna. ). Příčinou vzniku 

je nejčastěji stenóza arteria cerebri media (Cséfálvay, Traubner, 1996). Doprovází ji 

ve většině případů hemiplegie nebo hemiparéza pravé poloviny těla. Může být však 

také důsledek dvouložiskového poškození mozku (bez hemiplegie). 

Je to „úplná nebo praktická neschopnost chápat signální význam řeči a nemožnost 

vyjádřit se srozumitelnou řečí." (Kiml, 1969) 

Narušeny jsou všechny řečové modality. (Dvořák, 2001) produkce i vnímáni. 

Ve spontánní řeči se vyskytují jen automatizmy, stereotypní vyjádření nazýváme 

„slovní troska" („toto", „nono") a žargonové stereotypie (Cséfálvay, Traubner, 1996). 

Pacient není schopen ani opakování, ani pojmenovaní. Nereaguje ani na nejjednodušší 

slovní pokyny. 

Globální afázii doprovází většinou celková agrafie, alexie a akalkulie. Současně se 

může vyskytovat i apraxie či dysartrie až anartrie. 

Podle povahy patologických změn mozku trvá celková afázie různě dlouho. Často se 

vyskytuje v akutním stádiu onemocněni, kde posléze po ústupu edému v mozku 

přechází v jiný typ afázie, nejčastěji v Brocovu nebo transkortikální motorickou afázii. 

Může však přetrvávat jako chronická globální afázie. Je nutno časně zahájit soustavnou 

reedukaci řeči od jejich základů, aby se nefíxovaly patologické řečové stereotypy 

při začátku jevů spontánní obnovy (Kiml, 1969). 

Všechny typy afázie zasahují lidskou komunikaci na mnoha úrovních. Přesto jim však 

lékaři věnují jen malou pozornost. Podle Voháňky (2001) jsou poruchy symbolické 

komunikace - především řeči, základního atributu lidské existence, vnímány odbornou 
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veřejností jako málo závažné. Tento fakt lze dobře demonstrovat na hodnotících 

škálách, které jsou používány pro stanovení tíže mozkové mrtvice. Skandinávská iktová 

škála (Scandinavian Stroke Scale), která nabývá hodnot od nuly (pesimum) do 58 bodů 

(maximum), hodnotí kompletní ztrátu řeči 10 body (17%), hemiplegii potom 3 1 - 3 4 

body (53 - 58%). Globální afázie má menší hodnotu než kompletní ochrnutí jedné 

(např. levé) končetiny. Iktová škála amerického Národního ústavu zdraví (National 

Institute of Health Stroke Scale) hodnotí úplnou ztrátu řeči 3 body z 34 možných (9%), 

kdežto hemiplegii 15 body (tedy 44%). Globální afázie je tedy opět postavena 

pod úroveň ochrnutí jedné končetiny nebo lícního nervu. (Vašková, 2005) 

Problém komunikace a sociálního dopadu lékaře nezajímá, můžeme jen doufat, že se 

v budoucnu pohled na tuto problematiku změní. 

Řečových rovin, ve kterých může afázie působit je celá spousta. Kromě lexikologie a 

gramatiky, které jsou poměrně dobře ošetřeny následnou logopedickou péčí je 

pacientům rozvíjen fonematický sluch a pozornost. Jazykovou rovinou, která je zatím 

stále málo prozkoumaná je sémantika. V následujícím textu se s ní seznámíme blíže. 
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3. Sémantika 

Podle slovníku cizích slov je sémantika obor jazykovědy zabývající se obsahovou, 

pojmovou stránkou slov. (Rejman 1966) Je podoborem sémiotiky, nauky zabývající se 

symboly (například snubní prsten, symbol muže na WC, oblečení ve stylu hip - hop atp. 

jsou znak vedoucí k identifikaci skupiny, kam se jejich nositel řadí). 

Sémantika je velmi starý obor, který poutal pozornost už ve starém Řecku. Tehdy byl 

ústředním tématem mnoha filosofických rozprav. Na základě porozumění pojmu 

vystavěl např. Platón svou teorii o ideích. 

Sémantika v současné době patří k tématům hlavně lingvistů. Mnoho logopedů se jí 

nezabývá, ale mě zajímalo, jaký vliv má na komunikaci, a zvláště pak na komunikaci 

lidí s afázií. 

3.1 Pojmy a mozek 

V mozku může být kódována znalost slov dvěma alternativními způsoby: 

1. Reprezentace slovních významů je svou povahou modulární (proměňující se). 

Všechny významy slov jsou vzájemně propojeny a přitom odděleny od mozkové 

reprezentace reálného fyzikálního světa, který označují. 

2. Reprezentace slovních významů je distribuována. Je distribuována v těsné 

neuroanatomické souvislosti s mozkovými reprezentacemi odpovídajících aspektů 

fyzikálního světa. Významy rozličných druhů slov jsou kódovány v rozličných částech 

mozkové kůry.(Goldberg 2004) 

I když neustálé reprezentace věcí a událostí zahrnuje četné smyslové modality, jsou 

některé z nich závislé na určitých smyslových modalitách více než jiné. U lidí je to 

především zraková modalita a jen druhotně smyslových modalitách. Odpovídá tomu 

výrok : „podívat se na to (duševním okem)"- nikoli „poslechnout si to (duševním 

uchem)" nebo „ucítit to (duševním nosem)". Můžete to vyzkoušet sami, požádáte-li 

svého kamaráda, aby popsal běžný předmět. Vsaďte se, že bude popisovat, jak předmět 

vypadá, a teprve později, pod nátlakem, začne vyprávět o tom, jak zvučí, voní, jaké to 

je, vezme-li jej do ruky. 

Jazykově jsou předměty reprezentovány substantivy. „Židle" je slovo určující předmět, 

„nezávislost" nikoliv. Akce jsou reprezentovány slovesy. „Běžet" je sloveso určující 

akci, „pochopit" nikoliv. Jaké jsou korové reprezentace slov určujících objekty a akce? 
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Jsou reprezentovány v určitých korových oblastech společně, nebo jsou jejich 

reprezentace distribuovány úměrně jejich významu v různých částech mozkové kůry? 

„Studie pacientů s ložiskovými poruchami mozku ukazují, že korové mapování jazyka 

je rozhodně distribuované. Rozpad pojmenování obvykle není globální, ale jen 

parciální." (Goldberg ,2004, str. 82) 

Výpad slov označujících předměty - anomie substantiv - je způsoben poškozením částí 

spánkového laloku sousedících se zrakovým týlním lalokem. V těchto případech jsou 

slova popisující akce obvykle ušetřena. Naproti tomu výpad slov určujících akce -

anomie sloves - je způsoben poškozením čelního laloku, bezprostředně před 

motorickou kůrou. Z toho plyne, že korová reprezentace podstatných jmen označujících 

předměty je v blízké vazbě s korovou reprezentací vlastních předmětů a že korová 

reprezentace slov určujících akce je v úzké vazbě s korovou reprezentací akcí 

samotných. (Goldberg, 2004) 

Pro jasnější pochopení předestřeného problému jsem vybrala tento text, který má 

zážitkem přiblížit, co popisuji: 

„Představte si, že procházíte obchodním domem. Zjistíte, že vás obklopují stovky 

předmětů, většina z nich je v nějakém ohledu jedinečná. Jaká je pravděpodobnost, že 

jste již onen zvláštní vzorek na kravatě, zvláštní střih šatů nebo zvláštní tvar vázy někdy 

viděl? Je pravděpodobné, že jste se s přesnými kopiemi oněch věcí do této doby nikdy 

nesetkali. Přesto je okamžitě poznáte jakožto členy jistých známých kategorií: kravat, 

šatů, váz. Tyto předměty jsou paradoxně okamžitě povědomé, přestože jsou v úzkém 

slova smyslu nové. 

Vnímání kategorií, schopnost určovat jedinečné exempláře jako členy obecných 

kategorií, je fundamentální kognitivní schopnost, bez níž bychom nebyli s to se ve světě 

kolem nás orientovat. Tuto schopnost považujeme za danou, ve většině případů ji 

vykonáváme automaticky, bez námahy a okamžitě. Při onemocnění mozku však může 

být tato základní dovednost vážně poškozena, byť máme základní smyslové funkce -

zrak, sluch i schopnost rozlišovat dotyky - neporušené ". ( Goldberg, 2004) 

3.2 Sémantika - vymezení pojmu 

Sémantika, jak už bylo v úvodu řečeno, je věda zabývající se významem slov. Její 

původ je možné dohledat už ve starověkém Řecku. Dnešní sémantika se v mnohém liší, 
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popisuje procesy v počítačích a je vlastně základnou tzv. počítačových jazyků, ale 

v mnohém se původní vědě podobá. Stále hledá významy slov a cesty k jejich popisu. 

„V případě lingvistiky jde tradičně zejména o význam jednotlivých slov, jinými slovy 

o významovou složku jazykového znaku." (Černý, 1998, s. 164) 

3.3 Předmět sémantiky 

V šedesátých letech 20. století došlo k rozkvětu sémantiky. V gramatice se v té době 

přesouval zájem lingvistů od morfologie k syntaxi a v souvislosti s tímto posunem také 

začal vzrůstat zájem o sémantiku věty. Byly definovány další pojmy a termíny, jako 

například presupozice (význam, který není ve větě výslovně pojmenován, ale 

nepochybně z ní vyplývá), ilokuční akt (tvoření věty v souladu se záměrem mluvčího, 

např. otázka nebo zákaz) atp. 

V rámci strukturalismu došlo k pokusům hledat základní jednotky významu, sémy, 

jejichž kombinací by se daly sestavovat významy jednotlivých slov, případně 

k pokusům rozkládat význam slov na jednotlivé dále nerozložitelné složky. Přestože 

měla tato složková analýza jisté úspěchy, pokusy popsat tímto způsobem celou slovní 

zásobu selhaly. 

Přes všechny tyto pokusy je možné říci, že je významová stránka jazyka dodnes 

poměrně málo prozkoumaná. Sémantika je sice disciplína s dlouhou tradicí, ale přesto 

dosud patří k málo propracovaným lingvistickým oborům. (Černý, 1998, s. 165) 

Jazykový znak se podle F. de Saussura (in Černý 1998, s.165) skládá ze dvou 

neoddělitelných složek: signifikant (složka označující, forma, tvar, sled hlásek, např. 

český výraz „strom") a signifikát (složka označovaná, čili význam tohoto výrazu). 

Saussure také definoval tři základní vlastnosti jazykového znaku: lineárnost, 

arbitrárnost a diskontinuitu. 

První z nich, lineárnost, se týká především jazykové formy - souvisí totiž s faktem, že 

v jazykové výpovědi není možný jiný způsob než řadit postupně jeden znak za-druhým. 

Druhé dvě vlastnosti mají úzký vztah také k jazykovému významu. 

Pokud jde o arbitrárnost (libovolný charakter) jazykového znaku, míní se tím fakt, že 

obě složky (označovaná i označující, tj. obsah i forma) jsou spojeny pouze na základě 

konvence a neexistuje mezi nimi žádný logický vztah. Tomu se vymykají pouze 
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onomatopoická slova (např. kukačka, tikat, syčet atp.). Naproti tomu u naprosté většiny 

slov, alespoň pokud jde o rozvinuté jazyky, taková souvislost neexistuje. 

Třetí vlastnost, diskontinuita (ohraničenost), jazykový znak vztahuje k určité vymezené 

části okolního světa a díky tomu se staví do opozice s jinými znaky, s nimiž ho nelze 

volně zaměňovat. (Černý, 1998) 

Podle J. J. Katze (in Peregrin, 2003) je cílem sémantické teorie vysvětlit následující 

pojmy: 

- antonymie 

- superordinace 

- synonymie 

- sémantická podobnost a rozdílnost 

- smysluplnost a sémantická anomálie 

- víceznačnost 

- redundance 

- sémantické pravdivost (analytičnost) 

- sémantická nepravdivost (kontradikce) 

- sémanticky nedeterminovaná pravdivost a nepravdivost 

- inkonzistence 

- vyplývání 

- presupozice 

- možná odpověď na otázku 

- sebezodpovídající otázka. 

Přímo s pojmem významu je spojeno sedm prvních z těchto pojmů: synonymie je 

stejnost významů (šuplík a zásuvka), sémantická podobnost a rozdílnost znamená 

podobnost a rozdílnost významů, antonymie je protikladnost významů (černý a bílý), 

superordinace nadřazenost významů (savec a pes), smysluplnost a sémantická anomálie 

je přítomnost nebo nepřítomnost významu, víceznačnost je přítomnost více 

významů,redundance je stejnost významu celku s jeho částí neživá mrtvola a mrtvola). 

(To, že tyto pojmy vůbec dávají smysl, ukazuje, že mezi významy musí být určité 

vztahy - takové, jako je například protikladnost nebo nadřazenost.) Společným 

jmenovatelem dalších šesti Katzových pojmů se zdá být pojem pravdivosti:tři se pojmu 

pravdivosti (či nepravdivosti) týkají výslovně, inkonzistenci lze chápat jako nemožnost 

být pravdivým (výroky: „Pepa je běloch" a „Pepa je černoch" jsou inkonzistentní, 

protože jejich konjugace „Pepa je běloch a Pepa je černoch" nemůže být pravdivá; čili 
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je sémanticky nepravdivá), vyplývání jako zachování pravdivosti (B vyplývá z A, 

jestliže A nutně znamená i pravdivost B) a presupozici nějakého výroku jako to, co 

vyplývá z tohoto výroku, tak z jeho negace („Francouzský král existuje" je presupozici 

výroku „Francouzský král je holohlavý", protože vyplývá jak z tohoto výroku, tak 

z výroku „Francouzský král není holohlavý"). To naznačuje, že vedle významu je pro 

sémantiku klíčový i pojem pravdivosti. Konečně poslední dva pojmy se týkají problému 

odpovědi na otázku a poukazují tak na fakt, že sémantiku není možné omezit na užití 

vět v oznamovacím způsobu. (Peregrin, 2003) 

Význam je tedy něčím, co je spojeno s jazykovým výrazem a co z toho výrazu činí více 

než prostý shluk hlásek nebo písmen. Co tedy vlastně význam je? Charakterizujme 4 

možné odpovědi na danou otázku (Peregrin, 2003; Eco, 2000): 

1) Význam je „hmatatelným" předmětem fyzického světa. Taková odpověď je nasnadě 

v případě vlastních jmen (významem jména „Umberto Eco" je osoba Umberto Eco), 

popřípadě i jmen v širším slova smyslu (významem jmenné fráze „autor Jména růže" je 

opět Umberto Eco). Problém nastane, jakmile uvažujeme o významu výrazů jiných slov 

než jmen („červený", "jít" atp.), ale i v případě jmen předmětů, které v reálném světě 

neexistují („drak", „Kairos"...). Abychom význam nadále chápali jako předmět 

fyzického světa, museli bychom připustit, že i slova jako „červený" a , j í t" (nebo 

„Kairos" a „drak") v reálném fyzickém světě nějakým způsobem existují. Nebo musíme 

připustit, že podstatná část výrazů našeho jazyka prostě nemá žádný význam. První 

z těchto možností by vedla k podivnému postoji, že některé věci existují i neexistují, 

což nedává v případě fyzické, tj. „hmatatelné" existence dost dobrý smysl; a i ta druhá 

je těžko přijatelná, protože by vedla k tomu, že bychom spoustu intuitivně 

smysluplných slov museli prohlásit za výrazy „bez významu". 

2) Význam je předmětem myšlenkového „světa" mluvčího jazyka. Podle takového pojetí 

označují slova a výrazy nějaké naše představy nebo jiné předměty našich myšlenkových 

světů: jméno „Umberto Eco" něco jako představu či myšlenku Umberta Eca, jméno 

„Pegas" představu či myšlenku Pegasa (okřídleného koně), slovo „červený" představu 

či myšlenku červené. Tohle je odpověď zřejmá většině lidí, kteří o dané otázce příliš 

nehloubali": jestliže můžeme mluvit i o věcech, které neexistují, musí být to, o čem 

mluvíme, někde v našich hlavách. S touto odpovědí je ale jiná potíž: označují-li slova 

něco, co je v hlavách mluvčích, pak mohou tato slova znamenat pro každého něco 

jiného. Moje představa Umberta Eca může být zcela jiná než představa kohokoli jiného; 

navíc, protože představy kohokoliv jiného, než jsem já sám, nemohu nikdy zahlédnout, 
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je pochybné, zda má o nějaké shodě představy s jinou představou jiného člověka vůbec 

smysl uvažovat. Význam ale činí ze slova použitelný nástroj komunikace právě proto, 

že může být sdílen mnohými, mluvčím i jeho posluchači, že je tedy bytostně 

intersubjektivní. Jestliže předchozí odpověď narážela na to, že ve světě není dostatek 

vhodných předmětů, které by mohly plnit role významů, tato odpověď je zase 

problematická proto, že myšlenkové světy postrádají pro jazyk zásadní 

intersubjektivitu. 

3) Význam je předmětem „světa" objektivních abstrakt. Pokud dospějeme k závěru, že 

význam nemůže být předmětem ani reálného světa fyzických předmětů, ani předmětem 

světů myšlenkových, znamená to, že chceme-li hovořit o významech jako o 

předmětech, musíme je považovat za entity, které sice nejsou fyzické, které ale také 

nejsou subjektivní vtom smyslu, v jaké jsou subjektivní předměty mentální; musíme 

tedy předpokládat nějakou platónskou říši abstraktních jsoucen. Jakkoli podivná a 

pochybná se někomu může představa takové „nadpřírodní" říše jevit, není to nutně věc 

nijak záhadná či výstřední: málokomu například činí například problém připustit, že 

existují čísla; a přitom čísla jistě nejsou hmatatelnými fyzickými předměty - a zřejmá 

objektivita matematiky ukazuje, že nejsou ani něčím pouze „v hlavě" toho či onoho 

matematika. Představa „třetí říše", jak se taková říše abstraktních jsoucen v literatuře 

často označuje (Peregrin, 2003), ovšem není zcela bez problémů.Otázky existence a 

identifikace předmětů tvořících takovou říši de facto prolínají celou historii západní 

filosofie. V našem století získala novou oporu v matematické teorii množin, která nám 

dovoluje studium „třetí říše abstraktních entit" opřít o matematiku a učinit ho velice 

přímočarým, (více viz. Peregrin Úvod do teoretické sémantiky: Principy formálního 

modelování, 2003. s. 5, Tondl Problémy sémantiky 1966. s. 311 - 323) 

3)Význam vůbec není předmětem. Je ovšem možné dojít k závěru, že mluvení 

o významu jako o předmětu je jenom řečovým obratem a že považovat význam 

za skutečný předmět není rozumné. Říci, že výraz má takový a takový význam, je podle 

tohoto názoru jenom zvláštní způsob vyjádření toho, že tento výraz je takový a takový, 

například se používá určitým způsobem; podobně jako když říkáme, že něco má určitou 

velikost, říkáme tím, že je to tak a tak veliké. Je ovšem nutné si uvědomit, že takový 

argument ještě neopodstatněnost zpředmětnění významu neukazuje: to, že význam 

ve své podstatě není předmětem, ještě neznamená, že nemůže být užitečné si ho jako 

předmět představovat. (Peregrin, 2003) 
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Toto je jen jeden možný výklad předmětu sémantiky. Jeho zpracování mi bylo ze všech 

nejbližší, proto jsem ho zde uvedla. Další koncepty k dohledání v: TONDL, L., 

Problémy sémantiky. 1966; SCHAFF, A., Úvod do sémantiky. 1963; DOUBRAVOVÁ, 

J., Sémiotika v praxi: Proměny a stav oboru do konce 20. století. 2002) 

3.4 Diagnostika sémantiky 

Diagnostiku sémantiky využívá několik odlišných oborů. Každý obor využívá jiné testy 

(byť leckdy podobné) a na základě jejich výsledků dochází k jiným výsledným 

hodnotám, (v logopedii je výsledným počtem bodů označena většinou míra porozumění, 

naproti tomu logická sémantika má jako výstup např. hodnocení pravdivosti pojmů) 

Jedním z hlavních oborů, který se sémantikou zabývá je psychologie. Výsledné hodnoty 

, které vyšetřující získá jsou většinou částí testu obecné inteligence. 

Vzhledem k tématu této práce, jsem se zaměřila pouze na diagnostiku sémantiky 

v psychologii a logopedii. 

3.4.1 Diagnostika logopedická: 

Logopedická diagnostika se využívá k vyšetření sémantické složky jazyka zejména 

u afatiků. Jen málo afatiků ztratí úplně schopnost porozumět informacím 

prezentovaným auditivní cestou. Na druhé straně je ovšem u nich stejně vzácné úplné 

intaktní porozumění řeči. Proto i struktura těchto částí testů musí být diferencována. 

Většinou se hodnotí porozumění jednoduchým alternativním otázkám (odpověď 

ano/ne), jednoduchým slovům a větám, složitějším instrukcím a nakonec i složitým 

gramatickým strukturám v tzv. sekvenčních příkazech („Položte tužku na druhou stranu 

knihy a podejte mi ruku."apod.) (Lechtá, 2003) 

Jedním z logopedických testů zabývajících se mimo jiné vyšetřením sémantiky je 

Diagnostika a terapie afázie alexie agrafie. (Cséfalvay,Z., Košťálová, M., Klimešová, 

M, 2002) 

„K tomu, abychom slyšeným slovům rozuměli, musíme k nim přiřadit význam. Toto 

probíhá v modulu lexikální sémantika (v sémantickém systému pro slova). Funkce 

tohoto komponentu se vyšetřuje tak, že vyšetřovaná osoba má ukázat na obrázek, který 

mu vyšetřující sdělí. Např. „Ukažte, kde je lokomotiva!" 

Samozřejmě správné řešení této úlohy předpokládá intaktní analýzu a fonologický 

vstupní lexikon, vstup do sémantického systému a správné přiřazení významu k danému 
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slovu. Zde je však třeba připomenout, že obrázek zpětně ovlivňuje komponenty, které 

jsou ne začátku procesu porozumění. Když vidíme nějaký obrázek, aktivují se nám 

významy v lexikální sémantice, což zpětně ovlivní i proces fonologické analýzy." 

(Czéfalvay, Košťálová, Klimešová, 2002) 

3.4.2 Diagnostika psychologická 

Sémantika v psychologii se vyšetřuje v rámci obecné inteligence. Je součástí mnoha 

testů, které měří IQ. Test který by se zabýval pouze sémantikou je v současné době 

v České republice pouze jeden. Jedná se o počítačový program WIN2 SEM - Test 

sémantického výběru. Podle autorů program umožňuje provádět strukturální analýzu 

individuálně významných pojmů a vytvářet mapy sémantického prostoru probanda, 

sledovat individuální významové seskupení a vztahy mezi pojmy charakteristickými 

pro probanda. Je vhodný pro klinickou diagnostiku a personalistiku. Navštívila jsem 

několik psychologických pracovišť, ale v žádném z nich tento test nepoužívali. Proto jej 

nemohu podrobněji popsat. 

Pro srovnání jsem prostudovala několik IQ testů, které se snaží pokrýt co největší 

spektrum inteligence - tedy i verbální.Vlastní obsah testu se z pochopitelných důvodů 

nesmí rozšiřovat. Vyhledala jsem tedy v příručkách k jejich vyhodnocení pasáž 

o vyšetření sémantické složky inteligence: 

Orientační zkouška (Smékal. V, 1976) je globální inteligenční test bez nároků 

na poskytnutí informací o složkách inteligence. Je sestaven ze sérií úkolů různého typu, 

všechny úkoly jsou verbální. Položky v rámci jednotlivých sérií úkolů jsou vesměs 

blízké běžným životním úkolům (v roce 1976), jejich řešení tedy nevyžaduje 

od zkoušeného žádnou mimořádnou adaptaci. 

Orientační zkouška se skládá ze sedmi subtestů. Vyšetřením sémantiky se zabývá 

subtest E - autor ho nazývá Eliminace. „Úkolem probanda je zjistit, který pojem nepatří 

ke čtyřem z dané pětice, které tvoří logickou třídu. Výkon předpokládá schopnost jemné 

pojmové i jazykové diskriminace a srovnání." (Smékal, 1976. s.5) 

T-S-l Test struktury inteligence (Amthauer. R., 1973) je materiál, kterým psycholog 

vyšetří jednotlivé složky inteligence a zjistí celkové IQ probanda (po zohlednění dalších 

faktorů jako je věk, pohlaví, vzdělání aj.). Součástí vyšetření (v tomto testu) je 

vyšetření pojmů - zobecňování. „GE je výrazně verbální subtest, který často odráží i 
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verbální fluenticitu zkoušené osoby. Je velmi citliví na kulturnost rodinného i širšího 

sociálního okolí a na školní vzdělání. U dospělých charakterizuje spíše než úroveň 

abstrakce rozsah a přesnost verbálně logického uspořádání poznatků a s tím související 

tendenci a schopnost zobecňovat." (Amthauer. R., 1973). Subtest GE je složen ze 

šestnácti položek. V zadání každé položky jsou dvě slova, proband má najít společný 

zobecňující znak Za každou odpověď může získat 0 - 2 body, podle úspěšnosti řešení. 

(např. v zadání je: hodiny, teploměr hodnocení: 0 bodů - číslice, přenos, skla, stupnice; 

1 bod — měří, měření, přístroje, ukazatel; 2 body - měřidla, měřící přístroje, měřiče). 

Vyšetření sémantiky je poměrně problematické, žádný běžně dostupný test v České 

republice dosud není. Přitom se bezesporu jedná o důležitou část jazyka. 

V následující části této práce je uvedeno jedno z možných vyšetření. 

- 4 3 -



II. PRAKTICKÁ ČÁST 

4 Problém šetření a jeho cíle 

Afázie je řečové postižení, které značně mění postiženému člověku život. Vede 

k omezení aktivit, nutí přeorganizovat žebříček životních hodnot, zasahuje do sociální 

sféry života lidí s afázií a v závislosti na průběhu postižení a dalších komplikací přináší 

omezení v provádění běžných denních činností. 

Náplní vyšetření je orientační průzkum narušení sémantiky u lidí s potraumatickou 

afázií. Cílem výzkumu bylo vytvořit diagnostický materiál, který by sémantickou 

složku řeči vyšetřil bez čtení a psaní. 

Dalšími, dílčími, cíli je ověření tohoto diagnostického materiálu v praxi, vyhodnocení 

výsledků a jejich porovnání s intaktní populací. 

Vyhodnocení může vést k úvahám, jak nejúčinněji lidem s afázií pomoci, jakým 

způsobem zmírnit dopady jejich nemoci na každodenní život a kam účelně zaměřit 

případné intervenční snahy. 

4.1 Stanovené předpoklady 

1. Předpokládáme, že sémantická složka jazyka je u lidí s potraumatickou afázií 

narušená. 

2. Dále předpokládáme, že intaktní populace bude v řešení úkolů celkově úspěšnější. 
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5 Realizace a metodika výzkumu 

5.1 Použité metody 

1) Studium literatury - k dané problematice jsem vyhledala odpovídající literaturu a 

prostudovala ji. Inspirovala jsem se srovnáním několika dotazníků a formulářů k jejich 

vyhodnocení. 

2) Pozorování - každého vyšetřovaného člověka jsem během odpovídání pozorovala. 

Sledovala jsem neverbální strategie řešení, které používal. 

3) Rozhovor - pokud to bylo jen trochu možné, snažila jsem se s postiženými mluvit. 

Bohužel afázie nám leckdy komunikaci značně ztížila. Rozhovor o řešení dotazníku byl 

velmi inspirativní. Pacienti mi sdělovali, jak jednotlivé položky řešili a proč dospěli 

k vybranému výsledku. 

4) Anamnéza - důležitým zdrojem informací je bezesporu i anamnéza vyšetřovaných 

pacientů. Získala jsem výsledky dosavadních neurologických vyšetření. Někteří 

pacienti měli i záznamy z logopedických ambulancí. 

5) Diagnostické zkoušení - vyšetření dotazníky je přímo zaměřené na získání dat 

v oblasti sémantiky. Porovnáním dat zjistíme míru narušení komunikace v této oblasti. 

5.2 Vytvoření diagnostického materiálu 

Protože v současné době není ve vyšetřovacích materiálech logopeda standardizovaný 

dotazník, který by byl jednostranně zaměřen pouze na diagnostiku sémantiky, musela 

jsem takový materiál vytvořit 

5.2.1 Vývoj diagnostického materiálu „Vyšetřenísémantiky" 

Proces celé tvorby diagnostického materiálu byl poměrně komplikovaný. V první řadě 

jsem prostudovala všechny dostupné dotazníky a testy, které vyšetřovaly sémantiku. 

Většinou jen okrajově, jako jakousi podskupinu celkového vyšetření. Všechen 

diagnostický materiál, který jsem pročetla, byl zaměřen na verbální složku jazyka. 

Tento materiál se mi nehodil, potřebovala jsem takový test, kde by mluvená řeč nebo 

psaný jazyk nezkreslovaly konečný výsledek. 

Dostupný materiál se někdy opíral o obrázky (ukažte na obrázku lokomotivu), nebo 

o konkrétní věci (kde jsou v místnosti dveře). To mě inspirovalo. Rozhodla jsem se 
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vymyslet diagnostický materiál, kde by vyšetřovaný vybíral pouze z obrázků. Toto 

uspořádání bylo nutné z několika důvodů. V první řadě proto, že člověk s afázií nemusí 

mít postižené sémantické myšlení při narušeném porozumění. A také proto, že výsledek 

musel být jasný bez mluveného slova. Pacient s afázií mohl na správné řešení ukázat 

(nebo ho jinak označit - položením pryže atp.) aniž by musel promluvit. 

Ve většině dostupných materiálů na vyšetření řeči, které se opírají o obrazový materiál, 

jsou obrázky nakreslené a černobílé. ( Čecháčková,Cséfalvay aj.) 

5.2.1.1 Vytvoření testovacího souboru 

V první řadě jsem si musela ujasnit, co vlastně budu testovat. Prošla jsem literaturu a 

následně vybrala a upravila dva typy úkolů, které budou vyšetřovat sémantiku. 

Protože jsem se zaměřila na potraumatickou afázii, zjistila jsem si u neurologů limity 

afatiků při vyšetřování. Velkým omezením byla krátkodobost jejich spolupráce. Většina 

takto postižených pacientů je velice rychle unavená a následně se přestane soustředit. 

Dalším limitujícím faktorem je při traumatické afázii časté postižení zraku, materiál 

musí být jednoduše „čitelný" a dostatečně velký. Protože se k tomuto postižení může 

připojovat i alexie a agrafíe, bylo jasné, že materiál musí být neverbální - tzn. 

Bez mluveného nebo psaného projevu. 

Z psychologických testů a logopedického a lingvistického diagnostického materiálu 

jsem vybrala několik úkolů. Jejich obsah je v následující tabulce: 

Tabulka č. 5 - Vyšetření sémantiky - řady 

Řady 
nepatří 

čtverec obdélník lichoběžník kruh 
dveře okno střecha dům 
hlava ruka noha plíce 
hrnec naběračka vařečka šroubovák 
hruška třešeň jablko mrkev 
husa slepice čáp pařát 
jablko hruška švestka cibule 
kalhoty tričko šála hodinky 
kladivo kleště pilník vidlička 
kýta lusk dort příbor 
les rybník pole ulice 
lev opice zebra kráva 
mrak duha slunce kompas 
nos ústa oko prst 
ovce koza kráva slepice 
skříň židle postel kočka 
slon pes kráva strom 
tank auto traktor kolo 
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Řady jsem přepsala. Slova byla v různém pořadí - správné řešení nebylo vždy 

na čtvrtém místě. S takto psaným materiálem jsem zkoušela intaktní jedince, jaká 

bude jejich úspěšnost. Ukázalo se, že zdravá populace chybuje jen velmi málo. Ale i 

přesto bylo nutné některé úlohy vyloučit, test by byl pro pacienty po úrazu příliš 

dlouhý. 

Na doporučení klinického psychologa, s kterým jsem tuto problematiku opakovaně 

konzultovala, jsem se rozhodla ještě pro další typ úlohy, vyšetřuje stejně jako ten 

předchozí sémantiku, ale trochu jiným způsobem. Pozornost probandů totiž klesala i 

vlivem jednotvárností otázek. Tak vznikl i druhý typ úloh - Co do obrázku nepatři. 

V tomto typu úloh vyšetřujeme pochopení sémantického pole. Vyšetřovanému 

představíme prostředí {např. škola) a dvě entity, z nichž jedna do tohoto prostředí 

patří a druhá ne (lavice, velbloud). Proband má zvolit, co se do daného prostředí 

hodí lépe. Všechny úkoly v této úloze jsou shrnuty v následující tabulce: 

Tabulka č. 6 -Vyšetřenisémantiky - co sem nepatří 

prostředí patří nepatří 

auto volant 
benzínová 
pumpa 

déšť deštník/holinky plavky 
dveře klíč visací zámek 
koupelna hřeben dudlík 
kuchyň hrnec židle 
les houba lampa 
moře žralok kapr 
ordinace stetoskop kartáček na zuby 
pole traktor myš 
popelnice kostra ryby dárek s mašlí 
pyramida palma smrk 
rybník labuť slepice 
silnice auto lyže 
stany ohniště sporák 
stůl hrnek bota 
ulice stolní lampa pumpa na vodu 
vesnice stavení panelák 
zimní 
krajina sněhulák motýl 

Stejně jako předešlá úloha, prošel i tento typ v první fázi verbální pretestací. Různě 

staří dobrovolníci řešili úlohu. Ukázalo se, že úkoly postavené jen na slovním 

základě jsou komplikované, neboť testovaní někdy nebyli schopní představit si 

prostředí a ztráceli se při řešení. 
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Z prvního souboru jsem vybrala 16 úloh a z druhého 15 úloh, které jsem použila 

v další fázi testování. 

5.2.1.2 Testovací materiál - obrázky 
Jak už bylo řečeno, většina diagnostických materiálů si pomáhá obrazovým materiálem. 

Také augmentativní komunikace u afatiků vychází z obrázků (Čecháčková, Truhlářová 

aj.). Ukázalo se, že obrázky jsou pro lidi trpící afázií většinou srozumitelnější než psané 

slovo. 

Z prostudovaných materiálů jsem vybrala řady, které nebude komplikované výtvarně 

ztvárnit. Jedná se tedy pouze o konkréta - abstraktní slova se mohou vyobrazením lišit 

v pochopených významech. Obrázky jsem chtěla nakreslit na formát A4, aby se 

jednoduše kopírovaly a dalo se s nimi lehce manipulovat. Zároveň bylo jasné, že tento 

formát už umožňuje dostatečnou velikost jednotlivých obrázků. Další variantou bylo 

zpracování obrázků jako fotografií. 

Ukázalo se, že je to časově velmi náročné - všechny fotografie by musely mít stejný 

formát a úpravu. 

Když už bylo jednoznačně jasné, co bude náplní testu, poprosila jsem kolegyni, která 

vystudovala umělecko-průmyslovou školu, aby mi obrázky jakýmkoliv způsobem 

ztvárnila. 

Protože je jí blízká počítačová grafika, rozhodla se pro elektronické zpracování. 

Sesbírala obrázky na internetu a vytvořila takovéto obrázky: 

Obrázek č. 8 - Subtest I. - 17 

Při první pretestaci se však ukázalo, že takový typ obrázků je pro testované zcela 

nevhodný. Několik chyb se dalo lehce odstranit, například špatná orientace celého listu 
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(svislá, místo vodorovné), rozdělení listu na čtyři stejné díly čarami nebo nedostatečná 

velikost jednotlivých obrázků. 

Přestože jsem všechny úpravy provedla, ukázalo se, že i intaktní populace má velké 

problémy s rozeznáním (dešifrováním) některých obrázků. 

Následně jsem tedy vybrala 2 listy z každého subtestu a zpracovala jsem ho různými 

výtvarnými technikami - fotografiemi, výše uvedenou počítačovou grafikou a 

kreslenými obrázky. S těmito listy jsem šla do nemocnice na lůžkové oddělení 

neurologie. Nechala jsem pacienty vybírat, které obrázky jsou jim nejsrozumitelnější. 

Z 29 dotazovaných vybral 21 pacient kreslené obrázky, 6 pacientů fotografie a pouze 

dva vybrali obrázky zpracované počítačem. Proto jsem se nakonec rozhodla 

pro obrázky kreslené a černobílé. 

Pacienti s afázií měli s barevnými obrázky problém. Barva jim zaměstnávala pozornost 

natolik, že už se vůbec nesoustředili na obsah. Navíc některé úlohy byly chybně 

zodpovězené právě kvůli barvě (probandi vybrali potok, protože byl jediný modrý 

v předvedené sadě obrázků). 

Potřebovala jsem srozumitelné zobrazení, které by bylo čitelné pro každého. Nakreslila 

jsem tedy obě testovací sady obrázků. Následující dny jsem s nimi zkoušela testovat 

děti ve školkách. 

Děti popsaly všechny obrázky bez chyby, jediné v čem hlavně mladší chybovali, byly 

geometrické tvary. Úkoly jsem zadala 10 dětem ve věku od 3 do 7 let. 

Následně jsem podrobila podobnému testování dospělou populaci - cca 20 lidí ve věku 

od 18 do 76 let. Všichni pojmenovali jednotlivé obrázky správně, neváhali. Zpracování 

hodnotili jako lehce „čitelné". 

5.2.1.3 Testovací materiál -formulář 

Když byl hotový testovací materiál, bylo zapotřebí vytvořit odpovídající vyhodnocovací 

formulář. 

Záhlaví, v němž vyšetřující vyplňuje údaje o vyšetřovaném, jsem sestavila podle 

prostudovaných materiálů. Vybrala jsem takové položky, které se týkaly zkoumaného 

problému. Protože se jedná o potraumatickou afázii, přidala jsem položku: '„Trauma 

od roku:". 

Dále následovaly kolonky pro záznam úspěšnosti řešení v jednotlivých subtestech. 

První byly řady. Jako druhé bylo Co do obrázku nepatří? a poslední celkové 

vyhodnocení testu - úspěšnost řešení. 
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Zaznamenávání výsledků jsem chtěla spojit s vyhodnocením, aby testující po skončení 

testu ihned věděl, v čem pacient chyboval. V subtestu řady jsem proto zvolila jako 

záznamový objekt malé obdélníky, které jsem rozdělila na čtyři stejné díly. Každý díl 

jsem označila písmenem. Písmena odpovídají jednotlivým obrázkům v zadání, správné 

řešení je předepsáno malým písmenem, zatímco chybná řešení jsou vyznačena 

kapitálkou. 

Tabulka č. 7 - Záznamový arch - řady Obrázek č. 9 -Subtest II. - 1 

1. 

A B 

C d 

Ne 

£ C 6 
Tím má testující zjednodušenou práci, nemusí následně dohledávat, kde se testovaný 

v 

spletl a kde řešil úlohu správně. Číslo úlohy je vlevo dole před záznamovým 

obdélníkem. Pod všemi kolonkami je napsáno Ne, tam testující zakroužkuje úlohy, 

ve kterých testovaný chyboval. Na konci testu takto označené úlohy testující spočítá a 

napíše celkové skóre za tento subtest. 

Druhý subtest Co do obrázku nepatří? má vzhledem k odlišnému zadání jiné 

vyhodnocení. Zde proband vybírá tu ze dvou možností, která se víc hodí do prostředí 

nakresleného na horní části listu. Stejně jako u subtestu I. i zde do záznamového archu 

zakroužkuje testující možnost, kterou vyšetřovaný vybral. Správná odpověď je opět 

označena malým písmenem a špatná odpověď velkým. Po skončení testu i tady 

vyšetřující lehce spočítá kolik chyb testovaný udělal, a zapíše je do skóre úspěšnosti, 

které je připraveo pod tabulkou. 

Tento subtest nemá vedle úloh vypsané Ne. Domnívám se, že vyhodnocení je i bez této 

pomůcky jednoduché a přehledné. 
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Tabulka č. 8 - Záznamový arch - Co do obrázku... Obrázek č. 10 -Subtest 1.-1 

= 

r 

@ r 
Poslední položkou ve formuláři je celková úspěšnost. Jde o grafické zaznamenání 

úspěšnosti při řešení testu. V praxi se ukázalo, že je výhodnější vybarvit výseč 

neúspěšných řešení, obvykle jich totiž bývá méně. 

Graf č. 2 -Záznamový arch - celková úspěšnost 

Graf č. 2 jednoduše a přehledně zobrazí celkovou úspěšnost. Vybarvená výseč kruhu 

přibližně ukáže, kolik procent proband zvládl bezchybně odpovědět. Další výhodou je, 

že při opakovaném testování lze tyto výseče porovnat. 

Během pretestace se ukázalo, že subtest I je těžší než subtest II. Proto jsem je 

v závěrečné úpravě testu a vyhodnocovacího formuláře prohodila. Celý záznamový 

arch je zařazen v přílohách. 

5.3 Administrace testu 

K testování je potřebná kompletní sada obrázků, záznamový arch, tužka a předmět, 

který označí zvolenou variantu (pokud testovaný dobře spolupracuje, je možné 

na vybranou položku pouze ukázat, ale lidé s hlubším postižením nebyli schopní se 

jednoznačně rozhodnout a „kroužili" prstem nad papíry, proto jsem chtěla, aby označili 

vybranou odpověď položením pryže). 
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Osvědčilo se mi mít celý soubor v průhledných deskách v šanonu. Vše je ihned 

připravené k testování, a navíc folie zamezí ohýbání rohů a ušpinění vyšetřovacího 

materiálu. Mezi jednotlivé subtesty jsem dala barevný papír. Tím jsem opticky oddělila 

jednotlivé úkoly. Ukázalo se, že lidé s těžším postižením potřebují pauzu před řešením 

druhého subtestu. Také jim někdy dělalo problém změnit strategii řešení, proto se mi 

osvědčilo udělat po ukončení prvního subtestu malou přestávku se zcela jinou náplní a 

až po chvíli pokračovat v řešení subtestu II. 

Celý testovací materiál včetně formuláře je k dispozici v přílohách. 

5.3.1 Vlastní zadávání testu 

Když máme všechno potřebné připravené, můžeme test zadávat. Vhodné je testovat 

v tichém, dobře osvětleném prostředí, kde se vyšetřovaný cítí bezpečně. Před vlastním 

vyšetřením zajistíme, aby nás nikdo během testu nevyrušoval. Pokud je postižený 

neklidný, (např. nezná vyšetřujícího) je dobré posadit do místnosti někoho 

vyšetřovanému blízkého. Takovou osobu je nutné předem seznámit s průběhem testu a 

upozornit, že nesmí testovanému nijak pomáhat ani radit. 

Je dobré zajistit podložku pod vyšetřovací materiál. V případě, že je toho vyšetřovaný 

schopen, vyšetřujeme u stolu. 

Podle psychologů a neurologů je ideální doba pro testování asi 2 hodiny po probuzení, 

proband je odpočatý a dobře se soustředí. Tato podmínka je samozřejmě obtížně 

splnitelná, ale je dobré myslet i na celkový psychický a fyzický stav vyšetřovaného 

vzhledem k jeho dennímu režimu. 

Při opakovaném testování je vhodné dodržet přibližně stejné podmínky jako 

při předchozím testování. 

Před vlastním testováním se musí vyšetřující posadit tak, aby dobře viděl na testovací 

materiál. Pozor na pravolevou orientaci, pokud sedíte proti vyšetřovanému čelem. 

Vyšetřovací materiál natočíme k probandovi tak, aby na něj dobře viděl a mohl na něj 

něco položit nebo jinak označit vybranou položku. Než obrátíme první vyšetřovací list 

testu, vysvětlíme testovanému na zácvičném listu, co ho čeká. Tento list se do 

formuláře nezapisuje, má pouze usnadnit pochopení testu. Vyšetřující na něm ukazuje, 

jak má testovaný označit správnou odpověď. (Osvědčila se mi pryž, kterou pacienti 

pokládali na vybraný obrázek, neklouže ani po folii, ve které je celý test uložený.) 
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5.3.1.1 Subtest I -Co do obrázku nepatří 

První - zácvičný - list subtestu I je rozdělen stejně jako celý subtest na tři díly. V horní 

části je nakreslené prostředí a v dolní část dvě entity, z nichž jedna k obrázku patří, a 

druhá ne. Proband má vybrat jednu z nich a tu označit. Na vyšetřujícím záleží, jak úkol 

zadá, jestli bude chtít, aby vyšetřovaný označil, co do obrázku patří, nebo naopak. 

V praxi se mi osvědčilo vybírat, co do prostředí nepatří. 

Obrázek č.ll - Subtest I - zácvik 

Zadání by mělo znít asi takto: „Vyberte z dolních obrázků ten, který se k hornímu 

nehodí (nebo hodí méně)." 

Pokud se jedná o pacienty s těžkou formou afázie, je dobré všechny obrázky nejprve 

pojmenovat, aby si byl pacient zcela jistý. Pokud proband zvolí správně (v tomto 

případě variantu B), můžeme pokračovat u následujícího listu. Většinou není nutné 

instrukci opakovat, ale někdy je dobré připomenout, co vlastně od vyšetřovaného 

očekáváme. 

Každou odpověď zanášíme do záznamového archu, kroužkujeme variantu, kterou 

vyšetřovaný vybral. Na konci vyšetření sečteme chybné body a zapíšeme je 

pod hodnotící tabulku. 
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5.3.1.2 Subtest II - Řady 

V druhém subtestu je list orientován vodorovně, tj. do šířky. Proto je nutné celý 

vyšetřovací materiál otočit tak, aby ho testovaná osoba měla čelem k sobě. 

I zde je jako první zařazen zácvičný list a, podobně jako v předešlém případě, na něm 

vyšetřující osoba vysvětlí, co od testovaného očekává a jak má označit vybranou 

odpověď. 

Obrázek č. 12 - Subtest II - zácvik 

Jakmile vyšetřovaný pochopí, co od něho žádáme, můžeme začít s vlastním 

vyšetřováním. Opět platí, že pokud se proband špatně orientuje v testovém materiálu, je 

možné nejprve obrázky pojmenovat. 

Vybrané položky zakroužkujeme v odpovídajících kolonkách na formuláři. Pokud je 

testovaný schopen vysvětlit, proč vybral právě tuto variantu, může ji vyšetřující vepsat 

do záznamového archu také. 

Za každou špatnou odpověď započítáme jeden bod. Na konci všechny body sečteme a 

vepíšeme do příslušného řádku formuláře. 

5.3.1.3 Celkový skór 

Známe-li počet chyb v obou subtestech, odečteme je od 29 (celkový počet testových 

úloh, které se hodnotí) a zapíšeme výsledné číslo nad graf Celková úspěšnost. 

(Např. vyšetřovaný v subtestu 1 udělal 5 chyb a v subtestu 11 6 chyb, to je celkem 11 

chyb. Jeho celková úspěšnost je tedy 18 bodů.) V grafu vybarvíme tolik výsečí, kolik 

chyb proband udělal. (V našem případě 11.) 
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Graf č. 2 -Záznamový arch - celková úspěšnost 

Nad graf zapíšeme do odpovídající řádky Celková úspěšnost (např. 18) b. Z tohoto 

přehledného záznamu na první pohled zjistíme, jak byl testovaný úspěšný (v tomto 

případě z necelých dvou třetin). 

5.4 Harmonogram šetření 

5.4.1 Přípravná fáze 

Po zadání konkrétního tématu diplomové práce (říjen 2005) jsem začala hledat vhodnou 

literaturu, která by mi pomohla pochopit problematiku afázie a sémantiky. Následně se 

ukázalo, že dalším velkým tématem, které je nutné prostudovat, je zadávání a 

vyhodnocování testů. Začátkem roku 2005 jsem začala třídit získané informace. V první 

řadě jsem pročetla neurologické učebnice a publikace týkající se afázie a sémantiky. 

Opakovaně jsem navštívila neurologické oddělení nemocnice Na Františku a 

konzultovala některé údaje s primářem MUDr. Hovorkou CSc. a lékaři. 

Následně jsem začala se sestavováním testu. Když byla první verze testu hotová, 

prokonzultovala jsem ji s psychologem. Během následujících týdnů vznikaly nové, 

upravené verze testovacího materiálu. Celý test prošel několika pretestacemi, nejprve 

jen ve slovním zpracování (a to jak v psané, tak v mluvené formě). Z vyhodnocení 

úspěšnosti při pretestacích jsem sestavila konečnou verzi. 

Na jaře roku 2006 už byly vybrané jednotlivé úlohy a bylo je třeba výtvarně zpracovat. 

První pokus s počítačovými obrázky se nesetkal s úspěchem. Některé obrázky byly 

nesrozumitelné a barva rozptylovala pozornost vyšetřovaných. Následná zkouška 

ukázala, že pacienti neurologie dávají přednost kresleným černobílým obrázkům, které 
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jsou srozumitelné. Jasné a srozumitelné znázornění bylo podmínkou pro smysluplné 

vyšetřování. 

5.4.2 Realizační etapa 

Poté, co byl celý soubor nakreslen, začala jsem testovat intaktní populaci různého věku. 

Chtěla jsem si ověřit, jestli je testovací materiál jednoznačný a srozumitelný. 

Kromě výběru varianty, museli probandi i zdůvodnit, proč tak učinili. Pretestace 

proběhla na cca 100 dospělých lidech ve věku od 18 do 78 let a 35 dětech z (běžných) 

mateřských škol (věk 3 - 7 let). Přestože se tato práce netýká diagnostiky dětí, chtěla 

jsem pro srovnání zjistit úspěšnost i u předškolních dětí. 

Každý testovaný prošlel celým vyšetřením do 15 minut. V první etapě výzkumu museli 

svůj výběr ještě zdůvodnit, to jim zabralo víc času. Proto jsem předpokládala, že až 

budu vyšetřovat postižené, tento limit splním také. 

5.4.2.1 Pretestace 

V září roku 2006 jsem měla všechny materiály připravené na pretestaci. Oba soubory 

prošly několika úpravami a změnami, které vyplynuly z přípravné fáze. 

Nejprve se ukázalo, že subtest Co do obrázku nepatří je jednodušší než subtest Řady. 

Proto jsem je prohodila, Co do obrázku nepatří se stal subtestem I a Řady 

subtestem II. Následně jsem upravila i záznamový arch, prohodila jsem tyto dvě 

položky, aby se v zapisovacím formuláři lépe orientovalo. 

Pretestace probíhala v několika fázích. První byla v nemocnici na oddělení dlouhodobě 

nemocných. Zadala jsem test lidem různého věku a různého vzdělání. Ten, kdo byl 

schopný odpovídat na otázky, musel navíc zdůvodnit svůj výběr. Oba subtesty byly 

řešeny 25 lidmi. Úspěšnost subtestu I byla 87% a subtestu II 74%. 

Další skupinou, která prošla tímto testovaáním byli studenti Univerzity Karlovy ve věku 

od 19 do 26 let. Obrázky jim byly promítány na plátno - tím bylo možné zadat test 

všem najednou. Stejně jako pacienti, museli i studenti svůj výběr zdůvodnit. Řešení a 

zdůvodnění řešení zapisovali na papír. Některá vysvětlení mě udivila. Proto jsem se 

rozhodla je více prozkoumat. 
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Subtest I: 

• Zácvik má 100% úspěšnost při řešení. Všichni studenti napsali něco ve smyslu, že 

do deště patří deštník, abychom nezmokli. 

• Úloha 1 - 100% úspěšnost. Dveře se zamykají klíčem, visací zámek není kam 

umístit... 

• Úloha 2 - 100% úspěšnost. Domek typem zapadá do horního prostředí, panelák 

na vesnici nepatří, vysoký dům se do hor nehodí... 

• Úloha 3 - 98% úspěšnost. Slepice by se utopila, na rybník patří labuť... 

• Úloha 4 - 90% úspěšnost. Ti, kteří chybovali, například napsali, že obě ryby patří 

do vody nebo že kapr se loví na Vánoce. Správné odpovědi byly zdůvodněné tím, 

že kapr by v moři zemřel atp. 

• Úloha 5 - 77% úspěšnost. Traktor obdělává pole, aby vyrostly klasy - nejčastější 

správná odpověď. Mezi chybnými byla například ta, že obilí i myš jsou součástí 

živé přírody. Na tuto úlohu neodpověděli 2 studenti a 12 jich svůj výběr 

nezdůvodnilo. 

• Úloha 6 - 74% úspěšnost. Volant je součástí automobilu, bez volantu auto nelze 

ovládat a ani dojet pro benzín atp. byly správné odpovědi. Mnoho studentů 

vybralo čerpací pumpu, protože bez benzínu auto nejede. 

• Úloha 7 - 100% úspěšnost, pouze dva studenti neodpověděli. Nejčastější 

zdůvodnění bylo, že hygienu - včetně česání - provádíme v koupelně. 

• Úloha 8 - 100% úspěšnost. Všichni odpověděli ve smyslu, že šaty patří do skříně. 

• Úloha 9 - 97% úspěšnost. Kostra ryby je odpad a patří do popelnice. Zdůvodnění 

u špatného řešení nebyla napsána. 

• Úloha 10 - 100% úspěšnost. Pyramidy a palma patří k sobě. Smrk se na poušť 

nehodí ap. 

• Úloha 11 - 100% úspěšnost. Lampy v lese nerostou. Houby obvykle nacházíme 

v lese... 

• Úlohu 12 - 97% úspěšnost. U stolu jíme. Polévka patří na stůl, bota ne. Mezi 
špatné odpovědi patří například tato: když si zavazuji tkaničku, opřu si botu o stůl. 
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• Úloha 13- 100% úspěšnost. Ke stanování se lépe hodí oheň, na sporák není 

ve stanu zásuvka, při stanování opékáme buřty. To jsou nejčastější odpovědi. 

• Úloha 14 - 100% úspěšnost. Sněhulák, stejně jako saně, patří k zimě. Když je 

dost sněhu, můžeme stavět sněhuláka nebo sáňkovat. 

Subtest II 

• Zácvik - 100% úspěšnost. Strom není zvíře, strom se nemůže pohybovat ap. 

• Úloha 1 - 100% úspěšnost. Cibule je zelenina, cibule není ovoce. Cibule neroste 

na stromě. 

• Úloha 2 - 91% úspěšnost. Pro pohyb bicyklu je nutná energie člověka. Pouze 

jednomístný dopravní prostředek. Jezdec není obklopen vozem. Nejezdí na naftu, 

to byly správné odpovědi. Mezi nesprávnými bylo nejčastěji: tank není dopravní 

prostředek, nebo ve 3 případech - tank má místo kol pásy. (Pokud byl tento úkol 

takto zdůvodněn, počítám ho jako správně zodpovězený.) 

• Úloha 3 - 99% úspěšnost. Jediná špatná odpověď byla odůvodněna tak, že 

obdélník není symetrický. Zbytek studentů označil správně kruh, protože nemá 

hrany, rohy, nebo vrcholy. 

• Úloha 4 - 95% úspěšnost. Dům není detail. Dům je celek, ostatní jsou pouze jeho 

části. Špatné odpovědi: komín je na střeše, dveře jsou otevřené atp. 

• Úloha 5 - 98% úspěšnost. Správné odpovědi byly typu: noha není částí obličeje, 

noha není smyslový orgán ap. Mezi špatné odpovědi patří například výběr očí -

jediný párový obrázek na listu. 

• Úloha 6 - 90% úspěšnost. Kůň je běžné domácí zvíře, které žije v našem 

prostředí. Chybné řešení bylo např. tygr (lev) běhá nejrychleji, opice používá 

k pohybu horní i dolní končetiny nebo opice žije na stromech. 

• Úloha 7 - 68% úspěšnost. Tato úloha se ukázala jako nejkomplikovanější, má 

nejnižší úspěšnost v celém testu. Správné řešení je pole - lidmi kultivovaná 

krajina, výseč krajiny, nebo (jak někteří psali) pole není podnebným pásmem. 

Mnoho studentů svůj výběr nezdůvodnilo. Mezi špatné odpovědi patří např.: 

pouště nejsou v ČR, nečeská krajina, leží v mimo Evropu atp. 
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• Úloha 8 - 9 1 % úspěšnost. Téměř všichni napsali, že kohout není savec, ale pták. 

Někdo svůj výběr zdůvodnil tím, že kohout má pouze dvě nohy a není kopytník, 

popřípadě nemá srst. Mezi špatné odpovědi patří výběr koně, jako jediného 

zvířete, které žije i divoce, nebo kůň není domácí zvíře. 

• Úloha 9 - 99% úspěšnost. Téměř všichni vybrali zuby - není ovoce ani zelenina, 

zuby nejsou stravitelné, zuby jsou součást člověka, zuby rostou nejpomaleji. Také 

nerostou volně v přírodě. Chybný výběr hrušky byl odůvodněn tím, že hruška jako 

jediná nemá kořen. 

• Úloha 10 - 97% úspěšnost. Zába není hmyz ani členovec, neumí létat, nemůže 

dlouhodobě zůstat ve vzduchu, všechny ostatní (ve výběru) žere.Další zdůvodnění 

je, že jediná žába má blány mezi prsty. Špatná odpověď byla např. motýl, protože 

žába nežere motýly. 

• Úloha 11 - 100% úspěšnost. Vidlička není nářadí. Vidlička je příbor. Typy 

odpovědí na tuto úlohu se shodovaly nejvíce v celém testu. 

• Úloha 12 - 91% úspěšnost. Správnou variantou je B - dráp dravce. Je to pouze 

část ptáka, detail. Špatně odpověděli: slepice neumí létat, husa má plovací blány. 

• Úloha 13 - 99% úspěšnost. Kompas (někdo napsal hodiny) není symbol počasí, 

neoznačuje stav počasí. Je vyroben člověkem. 

• Úloha 14 - 100% úspěšnost. Obdobně jako u úlohy 11, i zde si byly odpovědi 

velmi podobné. Lžíce není potrava, lžíce je příbor, lžíce není k jídlu. 

• Úloha 15 - 100% úspěšnost. Pes není předmět, věc. Pes není vyroben člověkem 

ap. Některá vysvětlení mě trochu udivila: pes nezvoní (až 50% odpovědí), pes nic 

neoznačuje. 

Z výše uvedených výsledků je zřejmé, že subtest l i j e obtížnější než subtest I. 
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5.4.2.2 Vlastni testováni lidís potraumatickou afázii 

V říjnu až prosinci 2006 jsem navštívila 4 pacienty trpící potraumatickou afázií. 

U každého z nich jsem strávila několik hodin, ne že by vyšetření trvalo tak dlouho, ale 

potřebovala jsem prostudovat všechny dostupné materiály o jejich úrazu, postižení a 

kvalitě života. Rozhovor s nimi a jejich rodinou vždy zabral mnoho času. 

Testování probíhalo u každého pacienta doma. Termín vyšetření jsem si dopředu 

sjednala. Kromě pacienta byla přítomna i jeho manželka. Zvolila jsem toto prostředí 

z důvodu uvolněnosti vyšetřovaných. Manželka seděla vždy ve stejné místnost, ale ne 

v blízkosti vyšetřovaného. Do řešení nijak nezasahovala. 

Vlastní vyšetření trvalo obvykle kolem 30 minut. Všichni 4 vyšetřovaní pojmenovávali 

obrázky (bez předchozího pokynu). Následně vybrali některou z variant řešení, také se 

snažili svou volbu zdůvodnit. 

Svůj výběr označili položením předmětu na testový list. Tím dali jasně najevo svůj 

výběr. Zprvu jsem chtěla, aby na danou položku ukázali, ale někteří váhali a „kroužili" 

prstem nad celým listem. Přitom hleděli na mě a očekávali pomoc. Proto jsem zvolila 

variantu přímého označení výběru. Osvědčila se mi barevná pryž. Ta totiž po listu 

neklouže, i když je celý materiál nakloněn (u ležících pacientů), a barva je 

na černobílém podkladu jasně zřetelná. 

Navíc se k potraumatické afázii často přidružuje i postižení motoriky (a to zejména 

jemné motoriky a grafomotoriky). 

5.4.3 Vyhodnocení a analýza získaných dat 

V lednu až březnu 2007 jsem měla již všechen materiál připravený na podrobnou 

analýzu. Její výsledky jsou uvedeny v následujícím textu. 
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6 Charakteristika souboru 

V době vyšetřování byl průměrný věk probandů 57 let a 10 měsíců. Nejmladšímu bylo 

50 let a 1 měsíc, nejstaršímu 65 let a 8 měsíců. Všichni vyšetřovaní byli muži. 

Graf č. 3 - Věk probandů 

Věk probandů 

Jméno vyšetřovaného 

Rozsah charakteristik jednotlivých probandů je různě obsáhlý. Vzhledem k dostupnosti 

informací, ochotě spolupracovat a množství lékařských zpráv jsou celkové výpovědi 

odlišně podrobné. 

6.1 Charakteristika pana N. 

Pan N. se narodil v roce 1956 v Praze. Vystudoval hotelovou školu (1968), kterou 

zakončil maturitou. Jeho oborem byl číšník - kuchař. 

Do práce nastoupil v 18 letech. První zaměstnání našel v lázních, kde pracoval asi 5 let. 

Později (1973) mu nabídli práci v Praze, kam se vrátil. Od té doby pracoval až do roku 

2000 v hotelu jako vrchní číšník a recepční. V roce 2000 hotel přešel do osobního 

vlastnictví a vedení nabídlo panu N., aby hotel spravoval. Tehdy se pan N. rozhodl, že 

práci už neříjme a odešel na odpočinek. Plánoval, že se za rok vrátí. 

Jeho manželka vydělávala dost peněz, a proto souhlasila. Pan N. zůstával doma a hlídal 

syna. Nečinnost během toho období si krátil alkoholem. Postupně se stal zcela 

závislým. 

Manželka, která obstarávala celou rodinu, se na něj velmi zlobila. V roce 2004 poslala 

manžela dohlížet na stavbu chalupy, kterou budovali v severních Čechách. 

-61 -



Paní N. jezdila se synem každý pátek z Prahy na chalupu, kde pan N. hlídal řemeslníky 

a dohlížel na stavbu. Protože si byl vědom, jak je jeho manželka nepříjemná, setká-li se 

s ní opilý, nikdy v pátek nepil alkohol. 

V únoru 2005 přijela paní N. na chalupu. Manžel jí chtěl pomoct a vyndával zavazadla 

z kufru automobilu. Protože bylo náledí, podjela mu noha a on upadl na ostrou hranu 

ledu, vyfrézovaného na kraji silnice. Zhmoždil si pravou stranu hlavy. 

Paní N. běžela do stanice Horské služby, která byla od tohoto místa asi 20 m. 

Záchranáři okamžitě odvezli pana N. do liberecké nemocnice. Během transportu a 

vyšetřování úrazu byl pan N. stále při vědomí a s manželkou mluvil. 

Na CT nálezu lékaři zjistili mohutné krvácení do pravé hemisféry mozku. Proto museli 

pana N. okamžitě operovat. Lékaři mu odebrali krev a zjistili, že není přítomný ani 

alkohol, ani jiné omamné látky. 

Během operace lékaři odsáli krev z mozkové kůry. Krvácení bylo tak mohutné, že 

rozhmoždilo její část. Dlouhodobé užívání alkoholu výrazně oslabilo panu N. cévy, 

proto bylo krvácení tak rozsáhlé. 

Poškozená mozková kůra byla odsáta při operaci společně s krví. Pooperační vyšetření 

ukázalo, že bylo odstraněno 70% motorického řečového centra. V liberecké nemocnici 

podstoupil od 4.2. do 11.2. 2005 celkem 3 operace mozku. 

Protože pan N. byl pravák a úraz byl na pravé straně mozku, nevyšetřovali lékaři 

přítomnost afázie. Později se ukázalo, že pan N. je přeučený pravák. 

Po úraze se pan N. nemohl hýbat. Levá horní končetina byla zcela nehybná a nohy 

ztratily cit. Už po týdnu začal pan N. vstávat a po 3 týdnech opět chodil. Vzhledem 

k poškození motoriky mu byl přiznán plný invalidní důchod. 

V prvním měsíci po traumatu vůbec nemluvil. Psal dlouhá zcela nesmyslná slova, 

kterými popsal i 100 listů denně. Zdálo se, že porozumění je neporušené a to 

porozumění jak mluvenému, tak psanému slovu. 

Jakmile byl pan N. schopný převozu (březen 2005) odvezla ho manželka do'Prahy -

do Nemocnice Na Homolce. 

Pan N. v té době začal „mluvit". Vyslovoval slabiky „Rononono" a opakoval je celé 

hodin. Po několika dnech začal klást na „Ro" důraz, jako by chtěl oddělit jednotlivá 

„slova". Do této doby pana N. nevyšetřil logoped. 
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Paní N. začala hledat vysvětlení, proč její manžel nemluví. Vyhledávala informace 

na internetu a volala logopedům. Jeden z nich jí po telefonu sdělil, že postižení jejího 

manžela je patrně afázie. S tímto poznatkem se vrátila do nemocnice a domluvila 

manželovi návštěvu logopeda. Po vyšetření řeči logoped skutečně potvrdil, že se jedná 

o afázii. Ve zprávě je označená jako globální afázie. Logoped začal s panem N. 

pracovat. Terapie probíhala lx týdně 30 minut po dobu 2 měsíců. 

Paní N. se domnívala, že takto četná terapie je naprosto nedostačující a začala 

s manželem pracovat sama. V knihách a na internetu zjistila vhodné přístupy, sehnala 

soukromou logopedku, kterou 2x týdně vozila k manželovi do nemocnice. Logopedka jí 

vysvětlila, jak má s manželem pracovat. 

Pan N. stále nemluvil, ale začal psát smysluplně. Písmo bylo velké a roztřesené, ale 

čitelné. Paní N. testovala různými způsoby jeho porozumění. Nejprve chtěla, aby její 

manžel ukázal na obrázku konkrétní věc. Pan N. reagoval správně na mluvenou i 

psanou instrukci. Aby se přesvědčila, že skutečně rozumí, chtěla po něm, aby 

namaloval slovo, které mu napsala na papír. Pan N. i tento úkol vyřešil správně. 

V květnu 2005 byl pan N. převezen z Homolky do rehabilitační kliniky 

na Vinohradech, kde pobýval jeden měsíc. Na Vinohradské rehabilitační klinice začal 

opakovat slova. Mluva byla namáhavá a těžkopádná, přesto už byl schopný dorozumět 

se. 

V červnu až srpnu 2005 byl pan N. v rehabilitačním centru na Slapech. Protože byl 

motoricky vpořádku (v této době už byl schopný i zavázat si tkaničky), nebyl nutný 

doprovod nebo asistence. 

Po návratu prošel ještě Foniatrickou klinikou v Praze, Rehabilitačním ústavem 

v Chvalech a opět foniatrickou klinikou, kam opakovaně jednou za půl roku na jeden 

měsíc dochází. Pobyt zde hradí pojišťovna. 

Pan N. v současné době žije v Praze. Manželka a syn s ním každý den pracují. Cvičí 

nová slova a opakují stará. Pan N. mluví telegraficky, tvoří maximálně dvouslovné 

věty, ale velmi se snaží pojmenovat všechno kolem sebe. Pilně pracuje a snaží se 

zapojit do domácnosti. Rád chodí nakupovat, přestože má problémy s počítáním. 

Manželka pana N. prošla všechny obchody v okolí jejich bydliště a upozornila 

prodavače, že k nim bude manžel chodit. Vysvětlila jim, jakým postižením muž trpí a 
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poprosila je o spolupráci. Všichni prodavači jí vyšli vstříct. Panu N. k nákupu vždy 

dávají účtenku a ještě se nestalo, že by ho někdo okradl. 

Pan N. je velmi snaživý a odhodlaný bojovat. Jeho řeč se postupně zlepšuje. 

6.2 Charakteristika pana K. 

Pan K. se narodil v roce 1955 v Praze. Vystudoval střední školu a stal se projektantem. 

V roce 1975 se oženil a má dvě dcery. 

V lednu roku 2006 měl dopravní nehodu. V noci narazil do stromu na zasněžené cestě. 

Protože nebyl připoután, udeřil se hlavou o přední část vozidla a ztratil vědomí. 

Bohužel byl ve voze sám, a tak nebyl nikdo, kdo by přivolal pomoc. 

Druhý den ráno ho našli běžkaři. Přivolali pomoc a pan K. byl okamžitě odvezen 

do nemocnice. Protože havaroval v noci, teplota okolí mu zpomalila krevní oběh, díky 

tomu nevykrvácel a i krvácení do mozku bylo pomalejší. Po všech vyšetřeních zjistili 

lékaři, že pan K. má poškozenou levou hemisféru. K postižení řeči se připojila i 

hemiparéza a narušená hybnost dolních končetin. 

Z těžké expresivní afázie bez poruchy porozumění se časem vyvinula anomická afázie. 

Bohužel je u pana K. diagnostikována i středně těžká forma dysartrie, což jeho projev 

komplikuje. 

Podobně jako pan N. byl pan K. diagnostikován logopedem až po měsíci pobytu 

v nemocnici. V současné době chodí na skupinovou terapii do nemocnice a občas jezdí 

na několikadenní pobyty do rehabilitačních center. Sám se nerad zapojuje 

do komunikace, někdy dělá, že neslyší, jen aby nemusel reagovat (podle vyšetření je 

sluch v normě). 

Paní K. se o manžela po úrazu dlouho starala sama, dcery se krátce před traumatem 

odstěhovaly z domu. Po půl roce ošetřování manželka měla pocit, že se postižení 

nelepší a zažádala na sociálním odboru o asistenta. Ten jí byl po několika měsících 

přidělen, protože pan K. má velmi postiženou motoriku těla. (Není sice připoután 

k vozíku, ale chůze je schopen jen pomocí francouzských holí) Panu K. byl 2 měsíce 

po úrazu přiznán plný invalidní důchod. 

V současné době bydlí pan K. mimo Prahu na chalupě u Berouna. Pravidelně dochází 

na logopedii, ale doma odmítá pracovat. Většinu času s ním tráví osobní asistent. 

Manželka za ním jezdí každý víkend. Spolupráce s panem K. byla poměrně obtížná. 
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6.3 Charakteristika pana D. 

Pan D. se narodil v roce 1942 v Českých Budějovicích. Vyučil se prodavačem potravin. 

V roce 1961 se oženil a s manželkou má syna. Před pěti lety se mu narodila vnučka. 

Na podzim roku 2005 spadl při česání ovoce ze stromu. Při pádu se mu zachytila noha 

o větev, a proto se přetočil a spadl na hlavu. Okamžitě ztratil vědomí. Manželka 

neprodleně přivolala sanitku. Záchranáři převezli pana D. do nemocnice v Městci 

Králové. Odtud byl vrtulníkem dopraven do nemocnice Na Homolce. Pouhé dvě hodiny 

po úrazu už byl operován. 

Operace ukázala velmi rozsáhlé poškození levé hemisféry. Úlomky kostí mechanicky 

poškodily mozkovou kůru. Tkáň mozku byla silně prokrvácená a lékaři odsávali krevní 

sraženiny a krev několik hodin. Následkem úrazu upadl pan K. do komatu. 

Po dvou týdnech se začínal probírat, ale opakovaně mu selhávaly životní funkce, proto 

se ho lékaři rozhodli udržovat v umělém spánku. Měsíc a půl od traumatu se pan D. 

probral do plného vědomí. 

Úraz způsobil úplné ochrnutí pravé části těla a zhoršenou motoriku končetin na levé 

polovině těla. Pan D. nemluvil ani nijak nekomunikoval. Byl apatický. Manželka ho 

chodila navštěvovat každý den a vyprávěla mu, co se děje „venku". Po třech měsících 

se vrátil domů, odmítal kamkoliv jet. Manželka se s ním naučila komunikovat pomocí 

obrázků a gest, protože mluveného slova nebyl schopen. 

V současné době je pan D. v domácím ošetřování. Má rozsáhlé postižení hybného 

aparátu, a proto není schopen samostatného pohybu. 

Snaha mluvit se moc nezlepšila, jediná doba, kdy se opravdu snaží, je, když za ním 

přijde jeho syn a vnučka. 

Spolupráce při vyšetření byla velmi obtížná. Manželka mu znovu a znovu vysvětlovala, 

co od něj vlastně chci. Také byl po několika minutách velmi unavený a nechtěl dál 

pracovat. Stejně jako ostatní probandi, i on se snažil jednotlivé obrázky pojmenovat, ale 

protože často selhával, pokoušel se slova alespoň po mně zopakovat. 

- 6 5 -



6.4 Charakteristika pana L. 

Pan L se narodil v roce 1946 v Praze. Vystudoval vysokou školu a do roku 1990 se živil 

jako stavař. Poté, protože mluvil plynně anglicky a německy, založil firmu a 

obchodoval v zahraničí. Je ženatý a má dospívající dceru. 

V prosinci 2003 spadl ze schodů a praštil se do levé strany hlavy. Manželka lékařka, mu 

hlavu obrátila tak, aby krev vytékala ven - tím mu zachránila život. Krev v lebeční 

dutině by pana L. zabila. Následoval rychlý převoz do nemocnice, ale protože byla 

neděle, nebyl nikdo, kdo by pana L. operoval. Než nemocnice zajistila operační tým, 

uplynulo 9 hodin. Po operaci byl pan L. odeslán na jednotku intenzivní péče. Po 8 

týdnech se začal probírat z bezvědomí. V té době začali neurologové zjišťovat důsledky 

úrazu. Ukázalo se, že je postižená pravá stana těla, ale rehabilitace slibovala výrazné 

zlepšení. 

Logoped pana L. vyšetřil až 1 měsíc po nabytí vědomí, přestože pan L. vůbec nemluvil. 

Jak sám popisuje, byl deprimovaný, protože všem v okolí rozuměl, ale nabyl jim 

schopný odpovědět. Vyšetřující logoped diagnostikoval globální afázii. 

Protože hybnost pan L. nebyla moc zasažena, byl 4 měsíce po úrazu propuštěn 

na rehabilitační pobyl. Tam pobýval 3 měsíce. O této kapitole nemluví rád -

rehabilitace probíhala 2x týdně 45 minut. Jinak se o něj nikdo nestaral. 

V následující době vystřídal několik zařízení - Foniatrickou kliniku v Praze, 

rehabilitační centrum v Seči, Na Slapech a v Lužích - Košemperku. 

V současnosti se chystá na další rehabilitační pobyt do seče. 

Každý týden chodí do logopedické ambulance. Terapie je zaměřená na čtení 

(po traumatu trpěl alexií), výbavnost pojmů a porozumění textu. Terapie ho baví. 

Postižení stále ještě pociťuje, ale už mnohem méně, než po úrazu. Mluví ve větách, 

občas pomaleji vybavuje a někdy splete koncovku u přídavných jmen (dobré káva). 

Pracuje ve svojí firmě jako projektant. Je zcela samostatný, je schopen řídit motorové 

vozidlo, nakoupit si a zaopatřit domácnost. 

Jediným větším problémem, který popisuje jako velmi důležitý, je pomalé rozlišení 

jazyků, které slyší, nebo čte. (V televizi jde anglický pořad a pan L. není schopný 

označit jazyk, ve kterém program je a to ani po několika minutách.) 
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Pan L. je velmi milý a snaživý. Nosí u sebe mnoho pomůcek, které mu pomáhají 

v orientaci a komunikaci. V aktovce má kapesní atlas světa, protože není schopný 

vybavit názvy států. 

Po vyšetření mi pustil záznam jeho mluvy, který pořídil před rokem. Kvalita projevu 

výrazně stoupla. Dnes mluví plynule ve větách, před rokem byla mluva přerušovaná, 

těžkopádná a bez výraznější intonace. Pokud půjde vše jako dosud, bude pan L. 

v dohledné době mluvit jako před traumatem. 
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7 Vyhodnocení testu 

Vyhodnocení Vyšetření sémantiky jsem prováděla průběžně. Ke každému člověku 

trpícímu potraumatickou afázií jsem našla 3 jedince stejného stáří a stejného vzdělání 

jako kontrolní skupinu. 

Graf č. 4- Celková úspěšnost 

Celková úspěšnost řešení 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 11.11 P • • • • 
N. K. D. kontrolní 

skupina 

7.1 Vyhodnocení subtestu I 

Subtest I měl celkovou úspěšnost vyšší než subtest II a to nejen při pretestacích, ale i 

při vyšetření u lidí trpících afázií. V kontrolní skupině bylo za celý test pouze 6 chyb. 

Což je zaokrouhleně 96,5% úspěšnost. 

Pan N. v subtestu 1 nechyboval, pan K.měl 2 chyby, pan D. chyboval 6x a pan L. byl 

také 100% úspěšný. 

Graf č. 5 - Chybovost v subtestu I 
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Úspěšnost řešení podle úloh 

Nejvíce chyb bylo (stejně jako u intaktní populace) v úloze č. 5. Chyboval v ní pan K., 

pan D. a V* osob z kontrolní skupiny. V úloze 6 chyboval pouze pan D. a !4 osob 

z kontrolní skupiny. U úloh 7,8, 11, 12 a 14 chyboval pouze pan D. 

Je nutné si uvědomit, že testovaní volí jednu variantu ze dvou možných. I kdyby tedy 

tipovali, jejich úspěšnost by měla být přibližně 50%. 

Postižení pana D. je tak rozsáhlé, že jsem během tohoto subtestu musela udělat několik 

přestávek. U 7 úlohy se velmi mračil a nechtěl dál spolupracovat. Po odpočinku opět 

řešil zadané úlohy. 

V grafu č. 5 jsou uvedeny pouze ty úlohy, ve kterých někdo chyboval. Ostatní mají 

100% úspěšnost řešení. 

Celková úspěšnost v subtestu / j e znázorněna v následujícím grafu: 

Grafč. 6 - Celková úspěšnost v subtestu I 

Celková úspěšnost - Subtest I 

sk. 

- 6 9 -



7.2 Vyhodnocení subtestu I I 

Subtest II - Řady vykazuje, stejně jakou u intaktní populace, horší výsledky. Zajímavé 

je, že oproti kontrolní skupině všichni testovaní chybovali i v jiných úlohách. 

Celkový počet správných řešení, převedeno na procenta, je znázorněn v následujícím 

grafu: 

Graf č. 7- Celková úspěšnost v subtestu II 
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Jak je z grafu jednoznačně vidět, pan D. byl nejméně úspěšný i v tomto subtestu. 

Zajímavé je, že pan N., který v Subtestu I nechyboval, splnil tento subtest pouze 

na 60%. 

Zajímavé je rovněž rozložení chyb. V tomto subtestu se intaktní populace od lidí 

trpících afázií liší. 

Graf č. 8 - Chybování v jednotlivých úlohách v Subtestu II 

Subtestll 

100% M M 
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Z výše uvedeného grafu je jednoznačně jasné, že pouze dvě úlohy vyřešili všichni 

testovaní správně. Úloha 5 a úloha 13 nikomu nečinily potíže. 

Porovnáme-li graf č. 7 a graf č. 8 musíme dojít k závěru, že výsledky kontrolní skupiny 

výrazně zvyšují celkovou úspěšnost v jednotlivých úlohách. 

Nejrozdílnější hodnoty ve vybraných úlohách jsou graficky znázorněny v následujících 

grafech č. 9 - 11. 

Graf č. 9 - Chybovost v subtestu II - úlolta 3 

Úloha 3 (kruh) 
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Graf č. 10- Chybovost v subtestu II- úloha 7 
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Graf č.l 1 - Chybovost v subtestu II - úloha 9 
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7.3 Celkové vyhodnocení 

Z výsledků je patrné, že sémantická složka jazyka je u potraumatických afatiků 

narušená (vzhledem k intaktní populaci). Zajímavé je, že rozdíly nejsou jen v počtu 

chyb (ten může být i menší než u kontrolní skupiny), ale hlavně v jejich typologii. 

Celková úspěšnost v řešení testu Vyšetření sémantiky je nižší, ale rozdíly v získaných 

hodnotách ovlivňuje i míra postižení toho kterého probanda. 

Ukázalo se, že ani věk ani dosažené vzdělání příliš neovlivňují celkový počet správně 

zodpovězených úkolů. Zajímavé je, že intaktní populace často chybuje v jiných úkolech 

než postižení. 

7.4 Zadávání testu 

Zadávání testu bylo velmi různorodé. U pana K. jsem musela všechny obrázky 

opakovaně pojmenovávat. 

Všichni vyšetření afatici měli snahu obrázky určit a leckdy si i o nich povídat. Pan N. 

mi popisoval asociace, které díky obrázkům měl. 

Intaktní populace naproti tomu pracovala samostatně a potichu. Test nekomentovala a 

na nic se neptala. 

Ukázalo se, že pojmenování obrázků výsledky nijak nezkreslí. Pokud je tedy nutné, aby 

pro pochopení probanda bylo všechno pojmenované, je možné takto úlohu zadávat. 

Intaktní populace také nepotřebovala opakovat otázku. U hlouběji postižených afázií 

jsem téměř u každého testovacího listu opakovala zadání úkolu. 
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Velký rozdíl byl i v čase, který jednotliví probandi a kontrolní skupina potřebovali. 

Kontrolní skupina vyřešila celý test obvykle do 10 minut. Lidé trpící afázií řešili úlohy 

průměrně 45 - 60 minut. 

Manipulace s diagnostickým materiálem byla velmi jednoduchá, všichni vyšetřovaní ji 

zvládli bez obtíží. 

Porozumění jednotlivým obrázkům bylo 100%. Nikdo neměl problém s pochopením 

kresby. 
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8 Diskuse 

Vyšetření sémantiky je test, který by měl vyhodnotit sémantické porozumění 

testovaného jedince. Omezení tohoto testu je hned několik, v první řadě jde o kresby, 

které mohou srozumitelně představovat pouze konkrétní předměty. Pro výzkum 

porozumění abstraktiv by bylo velmi obtížné vyrobit odpovídající obrazový materiál. 

Dalším omezení je kontaktní zadávání vyšetřovacího materiálu.Vyšetřující musí sedět 

u testovaného a sledovat jeho reakce, proto nelze test zadávat hromadně, bez zohlednění 

zkreslení, která mohou tímto způsobem nastat (opisování, špatně zanesené odpovědi 

atp.). 

Výsledky šetření, které proběhlo v rámci výzkumu do diplomové práce, ukazují, že test 

je možné zadávat i těžce postiženým jedincům. 

Samozřejmě tento materiál nebyl otestován na dostatečně velkém množství lidí, kteří 

trpí afázií. Jeho výsledky pouze ukazují, jak dopadla malá skupina testovaných lidí 

s potraumatickou afázií. Jsem si vědoma toho, že pro validizaci testu by bylo potřeba 

otestovat mnohem větší počet postižených a podrobně rozebrat úspěšnosti řešení 

vzhledem k různým faktorům (věk, pohlaví, dosažené vzdělání, mateřský jazyk ap.). 

Úprava obtížnosti testu je poměrně jednoduchá. Při vyšetřování můžeme testovanému 

ulevit ubráním některých listů a snížit tak počet úkolů. Pokud bychom naopak chtěli test 

ztížit, máme několik možností: 1) vyrobit další listy s úlohami 

2) limitovat řešení časem. 

Obtížnost jednotlivých úloh je podrobněji popsána výše, proto ji na tomto místě pouze 

shrnu. Subtest I je méně náročný než subtest II. Úspěšnost řešení subtestu I je u intaktní 

populace téměř 100%, naproti tomu postižení probandi vykazují zhoršené výsledky. 

Subtest II má několik úloh, které jsou obtížné pro všechny vyšetřované, ale navíc i 

několik úloh, ve kterých chybují pouze lidé trpící potraumatickou afázií. To by mohlo 

odhalit závažnost postižení, a pokud by test prošel validizaci, mohly by jednotlivé úlohy 

lépe diagnostikovat jednotlivé procesy mozku při řešení konkrétních úloh. 

Ukázalo se, že sémantická složka jedinců trpících afázií je narušená, ale hloubka 

postižení se liší podle typu a rozsahu poškození mozku a doby, která od úrazu uplynula. 

Z výsledků vplývá, že intaktní populace chybovala v řešení méně, ale zajímavé je, že 

často v jiných úlohách, než probandi s afázií. 

V této práci jsem dodržela hlavní i dílčí cíle, vytvořila jsem diagnostický materiál 

Vyšetření sémantiky, který zkoumá sémantickou rovinu jazyka bez mluvené řeči. 
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Test jsem ověřila v praxi a získaná data jsem porovnala s výsledky intaktní populace. 

Myslím, že tento diagnostický materiál je jednoduše použitelný a srozumitelný 

pro širokou veřejnost. 

9. Závěr a doporučení pro praxi 

Systém péče o lidi trpící afázií je v současné době nedokonalý. Zejména v první fázi -

tedy po CMP nebo mozkovém traumatu jsou pacienti odborně ošetřeni v nemocnicích 

na neurologických odděleních. 

Lékaři úspěšně zachraňují vitální funkce a posléze i rehabilitují postiženou hybnost, 

nekomunikace nepovažují za život ohrožující (nebo alespoň komplikující), a proto se j í 

nezabývají. 

Ve větších nemocnicích je na neurologickém oddělení přítomen i logoped, ale často 

přichází k pacientovi až na základě doporučení neurologa. Domnívám se, že logoped by 

měl vyšetřit všechny pacienty s CMP nebo traumatem mozku (popřípadě i s jinými 

postiženími, které by mohly vést ke snížené komunikační kompetenci). 

Jak už bylo uvedeno výše, současná medicína postižení komunikace neshledává jako 

příliš omezující. Pokud má pacient ochrnutý lícní sval, je hodnocen jako více postižený, 

něž trpí-li globální afázií (Vašková, 2005). V praxi to znamená, že člověk s obrnou 

lícního nervu může s minimálním omezením samostatně žít a hospodařit. Ne však 

jedinec trpící globální afázií - ten je zcela odkázán na pomoc druhých, v důsledku je 

nesamostatný a závislý na okolí. 

Domnívám se, že logopedická intervence by měla začít ihned po operaci (nebo jiném 

neurologickém ošetření). Logoped by měl pracovat nejen s postiženým, ale i sjeho 

rodinou, která často neví, jak s nemocným komunikovat a pracovat. Logoped by měl 

nastínit vyhlídky při tomto typu afázie, nabídnout strategie dorozumění a pravidelně 

s afatikem pracovat a rozvíjet jeho řečové dovednosti. 

Kvalita života jedinců s afázií je značně snížená. Mnohdy se dosavadní život zcela 

promění a na předchozí aktivity nelze nijak navázat. Vhodná a včasná logopedická 

rehabilitace by mohla těmto lidem velmi ulehčit, ale současné trendy v medicíně 

bohužel nenaznačují, že by medicína v dohledné době něčím podobným zabývala. 

V logopedických ambulancích, kam řečově postižení docházejí, se hlavně rozvíjejí 

řečové dovednosti. Mnoho logopedů nevěnuje dostatek času porozumění a vztahům 

mezi entitami. Myslím si, že by bylo dobré více prozkoumat vliv sémantiky 

na uvažování a řeč jako takovou. Logoped by měl totiž rozvíjet všechny řečové roviny. 
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V dnešní době není obvyklé, aby logoped spolupracoval s lingvistou, který by mu mohl 

v tomto problému velmi pomoci. Přitom by tato spolupráce mohla být prospěšná všem. 

Logopedi by mohli společně s lingvisty vymyslet testy, které by zkoumaly všechny 

jazykové roviny. 

Diagnostický materiál, který jsem vypracovala, je zatím nedokonalý. Aby byl 

použitelný pro širokou obec logopedů, musel by projít validizaci a jistě i mnoha dalšími 

úpravami. Přesto se domnívám, že jeho distribuce by nebyla příliš nákladná a mohla by 

pomoci k přesnější logopedické diagnostice. V elektronické formě je lehce přenosný. 32 

strany diagnostických listů a formuláře a pouze 4 listy textu, kde je vysvětleno, jak test 

zadávat a vyhodnotit. Vyšetřovací materiál je černobílý, a proto by neměl být problém 

ho kdekoliv vytisknout. Formulář na jedné straně listu formátu A4 se dá lehce 

rozmnožit. 

Celý test je možné nechat zalaminovat, potom cena výroby úměrně vzroste. Laminace 1 

strany formátu A4 stojí v nejlepší hmotnosti laminovacího materiálu kolem 35 - 40 Kč. 

V testuje celkem 31 list vyšetřovacího materiálu - tzn. že celý test by stál cca 1085 -

1240 Kč. Aby tento test rozlišoval hloubku postižení, musel by projít několika 

úpravami. V první řadě záměnou některých listů (se spornými výsledky, moc 

úspěšné...) a roztřídit zkoumaný vzorek do několika skupin - podle vzdělání, pohlaví, 

věku a dalších kritérií. Po podrobném prozkoumání by byl tento materiál vhodný 

zejména pro cílové skupiny" lidé trpící afázií a osoby s demencí. 

Tato práce by měla inspirovat odbornou veřejnost z řad logopedů, lingvistů a 

neurologů, aby prozkoumali sémantiku a její vliv na kvalitu porozumění u lidí trpících 

afázií. Bylo by přínosné a záslužné, kdyby následovaly práce na podobné téma, které by 

pomohly validizovat test Vyšetření sémantiky a objasnit vliv sémantiky na život 

afatiků. 
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Glasgow Coma Scale 

Glasgow Coma Scale (GCS) 
Oči otevřené spontánně 4 

otevřené na slovní 
podnět 3 
otevřené na bolest 2 
neotevře ani na bolest 1 

motorická 
odpověď 

na oslovení vykoná 
pohyb 6 
lokalizuje bolest 5 
úniková reakce na bolest 4 
flexe-dekortizace na 
bolest 3 
extense-decerebrace na 
bolest 2 
žádný pohyb na bolest 1 

slovní 
odpověď orientován, konverzuje 5 

dezorientován, 
konverzuje 4 
neadekvátní slova 3 
nesrozumitelné zvuky 2 
žádný slovní kontakt 1 

(Kozler 1997, s. 17) 
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Typy afázií a jejich syndromy podle Lawrence 
Afázie 

Syndrom Plynulost Opakování Porozumění Klasická lokalizace 

Brocova afasie Špatná Poškozené Dobré 
Dominantní praemotorický 

kortex (Brodmanova area 44) 

Wernickeova Dobrá Poškozené Velmi špatné 
Zadní část gyrus temporalis 

superior dominantní hemisféry 

Kondukční a. Dobrá Špatné Dobré 

Gyrus supramarginalis a 

fasciculus arcuatus; nebo 

Insula, sluchový kortex a pod 

ním ležící bílá hmota 

Globální a. Špatná Špatné Špatné 
Rozsáhlé poškození řečových 

areí dominantní kůry 

Transkortikální 

motorická a. 
Špatná Dobré Dobré 

Hraniční zóna mezi většími 

artériemi (přední) 

Transkortikální 

senzorická a. 
Dobrá Dobré Špatné 

Hraniční zóna mezi většími 

artériemi (zadní) 

Anomická a. 

Dobrá, ale 

s pauzami při 

hledání slov 

Dobré Dobré 

Druhý a třetí temporální gyrus; 

mnoho jiných areí, nespecifický 

symptom 

Alexie bez agrafie Dobrá Dobré Dobré 
Zadní corpus callosum a levý 

okcipitální lalok 

Alexie s agrafii Dobrá Dobré Dobré 
Dolní část levého parietálního 

laloku (gyrus angularis) 

Zdroj: Lawrence M. Bras; Peter K. Stys: Diferenciální diagnostika v neurologii pro 
praktického lékaře, s. 112 
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Vyšetření sémantiky 

Jméno a příjmení: Datum narození; věk: 
Trauma od roku: Neurologická diagnóza: 
Logopedická diagnóza: Vzdělání: 
Rodný jazyk: Povolání: 
Datum vyšetření: Vyšetřil: 

Subtest 1 - Co do obrázku nepatří: 

1. A b 
2. a B 
3. A b 
4. a B 
5. A b 
6. a B 
7. A b 
8. a B 
9. A b 

10. a B 
11. a B 
12. A b 
13. A b 
14. A b 

Celkem: b. 

Subtest 2 - Řady. 

A B A b A B A b A B 

1. 
C d 2. 

C D 
3. c D 

4. C D 
5. 

C d 

Ne Ne Ne Ne Ne 

a B a B A B a B A B 

6. 
C D 7. 

C D 
8. C d 

9. C D 
10. c D 

Ne Ne Ne Ne Ne 

a B A b A B A b A B 

11. C D 12. 
C D 

13. c D 
14. C D 

15. c D 

Ne Ne N e Ne N e 

Celkem: b. 
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Vyšetření sémantiky 

Jméno a příjmení:..../?.. Datum narození; včk:iW.ífftf?/. 
Trauma od rokui.ř&rt^vfT.. Neurologická d i a g n ó z a : / ^ : ^ ? ! ^ ' : ' : ' ' . f & t á . S K ^ & í i Ú ? 
Logopedická d i a g n ó z a : / ^ ^ . V z d ě l á n í : . . . í í ? f ' f . ' . ' / 7 . ? ? . ' . ' . 
Rodný jazyk: Povolání:. r.Cf.^r.C'/. 
Datum v y š e t ř e n í r f ^ . í Vyšetřil:.....^ 

Subtest 1 - Co do obrázku nepatří: 

1. A 
2 Cf? B 
3. A 
4. < v B 
5. A ( b ; 
6. B 
7. A 
8. V B 
9. A b 

10. & B 
11. <s? B 
12. A 
13. A 
14. A 

Celkem: t r b. 

Subtest 2 - Řady: 

A B 

C (3 ) 
Ne 

A ® 
C D 

Ne 

A B 

(9 D 

Ne 

A b 

C 

Ne 

A B 

C 

Ne 

B a OD A < 5 > (D B A B 

6. C D 7. C D 8. C d 9. c D 10. 0 D 
Ne Ne, _Ng. Ne Ne 

(S> B (£> b A A ( b ) 

11. C D 12. C D 13. c D 14. C D 

Ne Ne Ne 
15. 

Ne 

A B 

0 D 

Ne 

Celkem: 5 b. 
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