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Diagnostika afázie 

• v zahraničí 

• v České republice 

• na našem pracovišti – Jednotka intenzivní péče, Iktové 
centrum, konzilia, rehabilitační oddělení, ambulantní 
péče … 

… potřeba specifických diagnostických nástrojů 

diagnostické nástroje v klinické praxi 



Diagnostika afázie 

• ovlivnění fází onemocnění 

• iniciální fáze 

• stabilizovaná 

• chronická 

 

• dle cíle diagnostiky  

• orientační  

• základní  

• komplexní 

• speciální 

 



 

Mississippi Aphasia Screening Test (MAST)  
(Nakase-Thompson et al. 2005) 

• MASTsp - španělská verze (Romero M et al. 2011) 

• MASTcz - česká verze (Košťálová M et al. 2008)                 
skrínink k detekci afázie i v iniciální fázi 

 

Senzitivita i specifita > 90% 

Orientační normativní data ČJ 



MASTcz – ilustrace užití v praxi 

Subtesty     získané skóre 13.11. a 22.11. / maximum 

Automatická řeč   2 4 / 10 

Pojmenování   0 7 / 10 

Opakování   2 4 / 10 

Fluence při popisu  5 5 / 10 

Psaní na diktát   0 0 / 10 

Rozumění alternativním otázkám   6 10 / 20 

Rozumění slovu - identifikace 4 4 / 10 

Rozumění verbální instrukci 4 6 / 10 

Rozumění čtené instrukci   0 4 / 10 

Jazykový Index Celkem 23 44 / 100 

Závěr: Afázie s alexií a agrafií vzniklá 9.11.2007, v iniciální fázi globální, 

postupně odeznívající, Jazykový Index Celkem 13.11. činí 23 bodů a 

22.11.2007 JIC 44 ze 100 bodů (norma pro daný věk a vzdělání 93 bodů).  



VYŠETŘENÍ FATICKÝCH FUNKCÍ  
(Cséfalvay, Košťálová, Klimešová, 2003) 
 
Grantový projekt  AKL ČR 2002-2003 
Využíváno v klinické praxi klinických logopedů v ČR kurzy 
pro klinické logopedy 
 
Kognitivní přístup 
 
 

  

 
 

 
Komplexní diagnostika 

 



VFF-R 2018 
Cséfalvay, Košťálová, Klimešová,  
Koriťáková, Vašulínová, Havránková, Klenková, Bednařík 
 
 

revidovaná verze  

• změny kvantifikace,  

• změny podnětů 

• sběr dat  

• zahájení standardizace 

• orientační normativní data  

• PC verze 
 

 
Komplexní diagnostika 

 



VYŠETŘENÍ  

FATICKÝCH  

FUNKCÍ 
 

revidovaná verze 2018 

 
(VFF-R 2018) 

 
TESTOVACÍ SEŠIT I 

 
 
 



VFF-R 2018 

• Celkové skóre 300 bodů max 

Subtesty  

• Spontánní produkce 

• Porozumění řeči 

• Opakování 

• Pojmenování  

• Čtení 

• Psaní 

 
Pouze pro potřeby 

klinického logopeda 
 



Spolupráce s FF MU Brno – počítačová lingvistika –  

analýza vzorků spontánního projevu psaného a mluveného 

I. kvantitativní analýza - probíhá 

II. kvalitativní analýza - probíhá 

VFF R 2018 
 -  



 
 

Dotazník funkcionální komunikace (DFK)  
(Košťálová a kol. 2015) 

Mapování pragmatického aspektu afázií,  

alexií a agrafií v chronické fázi.  

Orientační normativní hodnoty 

Senzitivita 89,5 % specifita 93,6%  

Pilotní studie u pacientů s afázií (a demencí) 
 

Košťálová M, Poláková B, Ulreichová M, Šmíd P, Janoušová E, Kuhn M, Klenková J, 
Bednařík J. Dotazník funkcionální komunikace (DFK): validace originálního českého 
testu. Cesk Slov Neurol N. 2015; 78/111(2): 188-195. 

http://www.fnbrno.cz/nemocnice-bohunice/neurologicka-klinika/dotaznik-
funkcionalni-komunikace-dfk/t4546 

 

 
Hodnocení soběstačnosti. 

 



Subtesty 

• I.Komunikace bazální 

• II.Sociální komunikace 

• III.Čtení a psaní 

• IV.Čísla a orientace 

Index funkcionální 
komunikace 

IFK maximum 100 

Dotazník funkcionální 
komunikace  
(Košťálová et al. 2015) 



 
Shrnutí 
 
Symptomy a syndromy fatických poruch vykazují velkou 
variabilitu. Výsledky vyšetření stavu fatických funkcí testy jsou 
velkým zjednodušením reálného klinického obrazu  

 

Testy usnadňují  

interdisciplinární a intradisciplinární předávání informací  

komunikaci s pacientem a jeho ko-terapeuty 

 

 

 



shrnutí 

Skríning fatických poruch vykonává i zaškolený řečový nespecialista.  

 

Klasifikaci syndromu, analýzu stavu jazykových procesů, konverzace (a 
následnou terapii) provádí klinický logoped. 

 

Uvedené testy mají navazující terapeutické materiály. 

 



Pro klinickou praxi 

• https://www.fnbrno.cz/areal-
bohunice/neurologicka-klinika/pracoviste-
klinicke-logopedie/t4555 

 

• Volně dostupné testy MASTcz, DFK a navazující 
materiály pro klinickou praxi specialistů 

 

 



Děkuji všem uvedeným spoluautorům za 
spolupráci. 
 
 




