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VZTAH MEZI OPOŽDĚNÝM VÝVOJEM ŘEČI A

VÝVOJOVOU DYSFÁZIÍ

 Longitudinální studie Bishop et al. (2012)

 Skupina OVŘ x skupina bez OVŘ (late talkers)
 T1 v 1,5 letech

 T2 ve 4 letech 

 29% dětí ze skupiny OVŘ splňovala kritéria pro VD

 14% dětí ze skupiny bez OVŘ splňovala kritéria pro VD

❖ Některé děti s VD vykazují v časném věku OVŘ a některé nikoli => OVŘ 
není jednoznačný prediktor VD

❖ Co je prediktor VD?
• Deficity v krátkodobé fonologické paměti v časném věku => nejspolehlivější 

prediktor při T1 (1,5 let věku)

• Výskyt jazykových obtíží v RA? => i v rámci této studie zachyceny děti bez OVŘ 
a bez pozitivní RA s pozdější VD (T2)

• Pozn.v obou výzkumných skupinách zachyceno při T2 (4 roky) stejné procento dětí s nízkou úrovní 
neverbální inteligence (1 SD pod průměrem)



DIAGNOSTICKÉ MARKERY

 identifikační znaky určité poruchy

aspekty typické pro osoby s danou diagnózou a zároveň 

netypické pro osoby bez této diagnózy
(Rice, 1997)

x SYMPTOMY 

 různé projevy, které lze najít v klinickém obraze konkrétního 

případu



DIAGNOSTICKÉ MARKERY VÝVOJOVÉ DYSFÁZIE

 Anglosaské jazykové prostředí

 KRÁTKODOBÁ FONOLOGICKÁ PAMĚŤ

 snížená kapacita (opakování)

 GRAMATIKA

 Slovesná morfologie (3.osoba, minulý čas)

 Pomocná a modální slovesa (vynechávání, chybné užití)

 Posuzování gramatické správnosti (porozumění)
(Conti-Ramsden, Botting & Faragher, 2001; Rice & Wexler, 2001; Leonard, 2017)

 České jazykové prostředí

 Existují předběžné studie (Smolík & Vávrů, 2014)

 Dg markery VD nejsou dostatečně výzkumně ověřeny a systematicky 

popsány



ROLE DIAGNOSTICKÝCH MARKERŮ PŘI ROZLIŠOVÁNÍ

OVŘ A VD

 VD signifikantně horší výkony v oblasti krátkodobé 

fonologické paměti 

 děti s OVŘ

 Úroveň KFP jako běžně se vyvíjející děti

 Úroveň slovní zásoby opožděna jako u dětí s VD 

(Petruccelli et al., 2012)

 VD selektivní deficit v oblasti morfologie vzhledem k MLU 
(=mean lenght of utterance) 

 děti s OVŘ i VD mají sníženou MLU

 děti s VD mají navíc deficit ve slovesné morfologii

(Rescorla & Roberts, 2002)

 Dlouhodobá perspektiva – reakce na intervenci



VÝZKUM DIAGNOSTICKÝCH MARKERŮ VD PRO ČESKÉ

JAZYKOVÉ PROSTŘEDÍ?

 Nelze přenést anglosaské dg markery

 Lze předpokládat stejné oblasti jazykově-kognitivních předpokladů (silný 

genetický základ VD)

 Lze se inspirovat metodologií výzkumu

 Význam:

 Diferenciální diagnostika

 Včasného zachycení poruchy

 Zachycení méně nápadných případů 

=> role artikulačních obtíží a komorbidit (viz např. Bishop & Hayiou-Thomas, 2008)

 Sjednocený pohled na podstatu VD!

 Efektivní terapie



DIAGNOSTICKÉ MARKERY VÝVOJOVÉ DYSFÁZIE V ČESKÉM

JAZYKOVÉM PROSTŘEDÍ (GAUK Č.251209)

 Foniatrická klinika 1.LF a VFN v Praze 

=> sběr dat u klinické skupiny

❖ Výzkumné skupiny (n=150)
 Děti s VD ve věku 5-6 let

 Běžně vyvíjející se populace téhož věku

 Běžně se vyvíjející populace mladších dětí (nižší úroveň jazykového vývoje) => 
opoždění x narušení

❖ Metody sběru dat
❖ Testy jazykových a kognitivních schopností

❖ Testy verbální a neverbální inteligence

❖ Vyhodnocení 
❖ Deskriptivní statistika (jazykově-kognitivní profily)

❖ Staticky významné rozdíly mezi výzkumnými skupinami

❖ Korelace mezi zkoumanými oblastmi (výkony v jednotlivých testech)



DIAGNOSTICKÉ TESTY UŽITÉ VE VÝZKUMU

- BATERIE DIAGNOSTICKÝCH TESTŮ JAZYKA PRO PŘEDŠKOLNÍ A RANĚ ŠKOLNÍ

DĚTI (SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, SMOLÍK IN PREP.)

- WECHSLEROVY INTELIGENČNÍ ŠKÁLY PRO DĚTI (WISC III) 

FONOLOGICKÁ 

OBLAST

LEXIKÁLNÍ OBLAST, 

VERBÁLNÍ IQ

GRAMATICKÁ 

OBLAST

JAZYKOVĚ-KOGNITIVNÍ 

OBLAST

NEVERBÁLNÍ

INTELIGENCE

rozpoznávání 

1.hlásky

Aktivní slovní 

zásoba

(WISC III)

Morfologie
- skloňování, časování, 

přivl.adjektiva, tvorba množného
čísla…

Opakování 

pseudoslov

Skládání kostek 

(WISC III)

izolace 1.hlásky Pasivní slovní 

zásoba

Porozumění 

gramatice

Opakování vět

syntéza hlásek

Rychlé automatické 

jmenování
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