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(1) Pri demencii sa narúšajú všetky jazykové roviny 

 

(2) Narušenú komunikáciu pri demencii ovplyvňuje 

      - rozsah mozgovej patológie 

      - lokalizácia mozgovej patológie 

 

 

 

Manifestácia porúch komunikácie 

pri mozgovým poškodení   

 



 

Terminológia 

 

 
 Jazykové roviny 

(1) foneticko-fonologická (zvuková stránka 

slova) 

(2) lexikálna  (slovná zásoba), sémantická 

(význam slov) 

(3) gramatická (morfológia a syntax) 

(4) pragmatická (použitie jazyka v kontexte)       

 

 



Poruchy komunikácie pri demencii sa manifestujú postupne 

alebo súčasne vo viacerých jazykových rovinách: 

Jednoduchšie 

úlohy              

Komplexnejšie 

úlohy 

Lexikón (slovník): 
 redukcia mentálneho lexikónu 

 nízko frekventované slová > vysoko 
frekventované 

 neskoro > skoro osvojené slová 

 

Sémantika (význam slov): 
 abstraktné > konkrétne slová 

 sémanticky blízké slová > 
vzdialené 

 poruchy porozumenia slov 

 

 

 

 



Poruchy komunikácie pri demencii sa manifestujú postupne 

alebo súčasne vo viacerých jazykových rovinách: 

Jednoduchšie 

úlohy              

Komplexnejšie 

úlohy Gramatika: 

 porozumenie vetám so zložitou 

syntaktickou štruktúrou 

 porozumenie jednoduchším 

syntaktickým štruktúram 

 chyby v produkcii - 

agramatizmus 

 

 

 

 



Poruchy komunikácie pri demencii sa manifestujú postupne 

alebo súčasne vo viacerých jazykových rovinách: 

Jednoduchšie 

úlohy              

Komplexnejšie 

úlohy 
Pragmatika: 

 zhoršená kohézia prehovorov 

 problémy pri konverzácii v 

skupine 

 problémy pri konverzácii vo 

dvojici,  

 problémy aj pri krátkych 

formálnych prehovoroch 

 

 

 



Diagnostika  

porúch komunikácie pri demencii 



Diagnostika porúch komunikácie  

pri demencii 

 

A. Hodnotenie „izolovaných“ jazykových funkcií 

 

B. Hodnotenie komunikácie v prirodzenom 

kontexte (functional communication) 



Diagnostika  

porúch komunikácie pri demencii 

A. Hodnotenie na rôznych jazykových úrovniach::   

 

(1) na úrovni slov (pomenovanie, porozumenie, 

písanie a čítanie slov) 

 

(2) na úrovni viet  (produkcia a porozumenie viet) 

 

(3) na úrovni diskurzu / textu 

 

 

 



Diagnostika  „mentálneho lexikónu“ 

„Naming“ test  (Boston naming test) 

 

(1) slová s rôznou  frekvenciou 

(2) slová s rôznym vekom osvojenia 

(AofA) 

(3) slová s rôznou dĺžkou, frekv. 

(4) podstatné mená /slovesá 

(5) normy pre rôzny vek a vzdelanie 

(vek, vzdelanie) 
 

 



Diagnostika sémantiky a lexikónu 

Testy pomenovania obrázkov 

(Šteňová, Cséfalvay, 2011) 

- 30 objektov  30 činností 

- „normy“ podľa veku a vzdelania 

- kvalitatívna analýza 

 

Testovanie u pacientov s demenciou  

prebieha (grant APVV 2012-15) 

 
 

 



Výskum s TPO - súbor intaktnej populácie 

  278 respondentov (121 M, 157 Ž) 

 materinský jazyk slovenský 

 priemerný vek 52,42 (SD 17,97) 

 vzdelanie VŠ - 108 

             SŠ - 110  

             ZŠ -   60 

 



Výskum TPO  - súbor klinickej populácie 

119 pacientov s anómiou (61 M, 58 Ž)  

        priemerný vek 60,81 (SD 16,75) 

        vzdelanie: VŠ - 27, SŠ - 73, ZŠ – 19 

        diagnózy NCMP - 76  

         TU - 26 

      DEM - 10  

      CKT - 7 



INTAKTNÁ 

POPULÁCIA 

KLINICKÁ 

POPULÁCIA 

 Vek áno áno 

 Dosiahnuté vzdelanie 
áno 

 
áno 

 Vek osvojenia si slov 
áno 

 
áno 

 Predstaviteľnosť slov 
áno 

 
áno 

 Familiarita slov 
áno 

 
áno 

 Vizuálna komplexnosť   

 obrázkov 
nie áno 

 Frekvencia výskytu slov 
áno 

 
áno 

 Dĺžka slov v slabikách /       

 hláskach 
nie nie 

Vplyv faktorov na výkon v TPO 





Ďalšie subtesty na úrovni slov 

 

 diagnostika porozumenia slov 

 diagnostika čítania slov 

 diagnostika písania slov 

 



 

                             

 

 

 

 

                                      

    

 

 

 

 
 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Fonologický 

 vstupný lexikón 

Vizuálne  

reprezentácie 

Sémantický systém 

Fonologická  

analýza 

KN model porozumenia slov 



Hodnotenie porozumenia slov 

 



Fonologický 

 vstupný lexikón 

Vizuálne  

reprezentácie 

Ortografický  

vstupný lexikón 

Sémantický systém 

Fonologický  

výstupný lexikón 

Fonologická  

analýza 

Ortografická  

analýza 

Fonologický  

výstupný zásobník 

 

DOM 
KN model čítania slov 



Hodnotenie čítania slov 

(1) hlasité čítanie 

(2) čítanie s porozumením 

 

 zohľadnené faktory: 

 frekvencia slov 

 dĺžka slov 

 

plot 



lyžica 



dirigent 

 

oblek 

 

zimník 

 

oblak 

 



KN model písania slov 
 

Fonologický 

 vstupný lexikón 

Vizuálne  

reprezentácie 

Ortografický  

vstupný lexikón 

Sémantický systém 

Ortografický  

výstupný lexikón 

Fonologický  

výstupný lexikón 

Fonologická  

analýza 

Ortografická  

analýza 

Ortografický  

výstupný zásobník 

Fonologický  

výstupný zásobník 

G-F  

prevod 
F-G  

prevod 



Vyšetrenie písania slov  

 Opis písmen, slov a pseudoslov 

 

 Diktát písmen, slabík, slov, pseudoslov 

 

 Písomné pomenovanie obrázkov (written 

naming) 

 



Diagnostika na úrovni viet a diskurzu 

 

- nasledujúca prednáška doc. J. Markovej 

- nové testy (produkcia porozumenie viet) 

- výkony výsledky v norme 

- prvé výsledky u pacientov s demenciou 

 

- hodnotenie diskurzu – originálny test  (zatiaľ u pac. s TU) 

 





Diagnostika v prirodzenom kontexte 

lingvistické deficity: 

lexikón/sémantika, 

gramatika, 

pragmatika 

iné kognitívne 

deficity: pamäť, 

exekutívne funkcie, 

pozornosť, a i. 

Funkcionálna 

komunikácia 



Diagnostika funkcionálnej komunikácie 

 u pacientov s demenciou 

Priame testovanie pacientov: 

 FCLI (Bayles, Tomoeda,1994) 

Functional Linguistic Communication Inventory 

 CADL-2 (Holland, 1998) 

Communication Activities in Daily Living 

 

Košťálová et al. Dotazník funkcionálni komunikace 

(DFK)  



Súhrn 

 
 

(1) jazykové deficity sa pri AD manifestujú 
postupne a narušené sú viaceré jazykové 
roviny 

 

(2) komplexné jazykové úlohy sa narúšajú skôr a 
nie sú vždy včas odhalené! 

 

(3) detailná diagnostika jazykových deficitov a FK 
umožní mapovať a objektivizovať  zmeny 
(efekt terapie, signalizuje zhoršenie a pod.) 

 

 

 

 

 



Ďakujem za pozornosť! 


