Hodnotenie zrozumiteľnosti reči u detí a dospelých
2016-2018
grant VEGA 1/0352/16
Zodpovedný riešiteľ: prof. Cséfalvay Zsolt
Spoluriešitelky:
dr. Buntová Dana, Mgr. Mičianová Ľudmila,
doc. Marková Jana, doc. Kapalková Svetlana, prof. Kerekrétiová Zlatica

Cieľ výskumu:
• Pripraviť pre logopedickú prax dve objektívne diagnostické metodiky
na hodnotenie zrozumiteľnosti reči u detí a dospelých.
• Na splnenie tohto cieľa sme potrebovali:
(a) adaptovať Škálu zrozumiteľnosti reči v kontexte (ISC) a zmapovať výkony
intaktnej detskej populácie a klinickej vzorky (detí s poruchami reči)
(b) vytvoriť nový test zrozumiteľnosti pre dospelých (T-ZROD) a zmapovať výkony
intaktnej populácie a pacientov s dyzartriou.

Výsledky (ICS)
• Prvým cieľom bolo zistiť validitu, reliabilitu, senzitivitu a špecificitu
adaptácie „Škály hodnotiacej zrozumiteľnosť reči v kontexte“ (ICS) pre
monolingválne deti vo veku 4 – 5 roka.
• Počas uvedeného obdobia sme zmapovali výkony intaktnej populácie
(113 detí) a detí s narušenou komunikačnou schopnosťou (47 detí).
• Nami získané výsledky ukazujú, že ICS je reliabilný a validný nástroj na
hodnotenie zrozumiteľnosti reči v kontexte aj u slovensky hovoriacich
4-5 ročných detí

Výsledky (T-ZROD)
• Vytvorili sme počítačovú verziu testu (T-ZROD), ktorý hodnotí
zrozumiteľnosť reči na úrovni slov a viet.
• V rámci výskumu sme našim testom vyšetrili 112 intaktných osôb
(norma) a 82 osôb z klinickej populácie.
• Pri porovnaní výkonov intaktnej populácie a klinickej skupiny sme zistili
signifikantné rozdiely (horšie výkony pacientov) a výkony pacientov s
dyzartriou korelovali s Duffyho škálou zrozumiteľnosti reči.
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