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OVŘ SCHOPNOSTÍ

/NA ZÁKLADĚ PATOLOGIE

- SLUCHOVÉ PERCEPCE

- KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ
- INDIV. JAZYKOVÉHO SYSTÉMU I+E

- MOTORICKÝCH ŘEČOV. MODALIT

- SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ

/BEZ DG. PATOLOGIE

- P – M VÝVOJE
- ROZUMĚNÍ I-E – IMPRESIVNÍ JAZYK.S. 



Vývojové jevy a syndromy  - motorické řečové modality - OVŘ

1. ARTIKULAČNÍ PORUCHA - DYSLALIE
Konstantní zafixovaný percepčně motorický vzor hlásky, odlišný od artikulační normy daného jazykového 

prostředí. Odlišný p-m vzor hlásky je stabilně zapojen do fonologického rozlišování.

2. OPOŽDĚNÍ VÝVOJE FONOLOGICKÉHO ROZLIŠOVÁNÍ – FONOLOGICKÁ ARTIKULAČNÍ PORUCHA
Vývojové přetrvávání úrovně nižšího věku v oblasti vývoje fonologické difer. se projevuje nekonstantními 

záměnami a náhradami za intaktní p-m vzory hlásek, které nejsou stabilně zapojeny do fonologického 
rozlišování.

3. STABILNÍ FONOLOGICKÉ PORUCHY – VÝVOJOVÁ DYSFÁZIE
Přítomné především  konstantně produkované nevývojové odchylky. 

4. NEKONSTANTNÍ FONOLOGICKÉ PORUCHY - VÝVOJOVÁ ŘEČOVÁ DYSPRAXIE
Jsou přítomné různé varianty odchylek při opakovaném užití stejných slov. Jde

především o nevývojové odchylky. (DODD, 2006   a   BERNTHAL, BANKSON, FLIPSEN, 2009)



CAS  - Childhood Apraxia of Speech
AOS – Acquired Apraxia of Speech

• Dětská apraxie řeči (asha.org)

• https://www.asha.org/practice-portal/clinical-
topics/childhood-apraxia-of-speech/

• Získaná apraxie řeči (asha.org)

• https://www.asha.org/practice-portal/clinical-topics/acquired-
apraxia-of-speech/

https://www.asha.org/practice-portal/clinical-topics/childhood-apraxia-of-speech/
https://www.asha.org/practice-portal/clinical-topics/childhood-apraxia-of-speech/
https://www.asha.org/practice-portal/clinical-topics/acquired-apraxia-of-speech/


CAS  - Childhood Apraxia of Speech
AOS – Acquired Apraxia of Speech

Řečová dyspraxie může být dominující poruchou

Mnohem častěji její symptomatologie koexistuje s projevy 
neurovývojové či neurogenní získané komunikační poruchy

Současné poznatky respektují skutečnost, že CAS i AOS  je 
především koexistující poruchou.



Řečová dyspraxie – diferenc.  znaky

Diferenciálními dominantními znaky jsou: 

• nepřítomnost jazykových poruch, dysgramatismu

• nepřítomnost poruch čtení a psaní ve vztahu
k dyslexii/dysgrafii

• přítomná nekonstantnost fonemických obtíží oproti dysartrii



Řečová dyspraxie - symptomy

• nekonstantní chyby při tvoření jednotlivých hlásek, 

• chybně nastavuje mluvidla, 

• vázne řazení hlásek ve slově za sebou,

• v projevu jsou nekonstantně přítomny fonemické poruchy typu 
záměn, vynechávání a perseverace artikulačních segmentů 
projevu, především souhlásek. 

• Obtíže gradují při iniciaci projevu a jsou přítomny mírné 
nápadnosti v prozodii a kadenci projevu



Řečová              X                    Neverbální 
dyspraxie

• Řečová dyspraxie může být dále komplikována přítomností
různých forem neverbální dyspraxie, za které by neměla být
zaměněna (!)

• Orální dyspraxie ani formy ideomotorické či ideativní dyspraxie
s řečovou dyspraxií přímo nesouvisí, neboť jde o jiné formy
deficitu

• Neverbální formy dyspraxie jsou spojeny s cíleným
napodobováním motorické činnosti, při řečové dyspraxii je
deficit přítomen dominantně ve spontánním řečovém projevu



E. Strand – R McCauley
DEMSS
Dynamic Evaluation of Motor Speech Skill
(2019)

N. Kaufman

KSPT

Kaufman Speech Praxis Test   (2002)



 

Initial attempt After cueing 

 
Vowel Accuracy (score 

2,1,or0) 

Prosodic Accuracy 

(score 1 or 0) 

Articulatory Accuracy (score 

4, 3, or 2) 

Articulatory Accuracy (score 

2,1,or0) 

Consistency (score 1 or 0) 

Banana 

     
Potato 

     
Video 

     
Peekaboo 

     
Honeydew 

     
Lemonade 

     
Total score 

     

 

Brief Scoring Reminders 

INITIAL ATTEMPT 

Articulatory Accuracy 4 = correct 

on first attempt 3 = consistent develop-

mental substitution error 2 = correct after 

self-correction with no intervening mode! 



Centrum pro řečové dyspraxie FK 1.LF a VFN v Praze

Zpracování výzkumného šetření:

- užití akceptovaných diagnostických souborů  - zaměření hodnocení / užité normy / užité 
subtesty hodnocení

- tvorba a komparace originálního souboru pro české jazykové prostření / kvantitativní  typ 
hodnotícího souboru

Diferenciální diagnostika:

Predikce prvků symptomatologie CAS a AOS – vývojové a získané deficity

Přítomnost symptomatologie řečové dyspraxie v koexistenci s neurovývojovým či získaným 
neurogenním syndromem

Prevalence a forma řečové dyspraxie  ve formě dominujícího syndromu

Terapeutický program:

Pro řečovou dyspraxii ve formě dominujícího syndromu

Pro koexistenci s dominující diferenciálním neurovývojovým či získaným neurogenním 
syndromem













DĚKUJI      ZA    POZORNOST


