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POVZETEK 

Afazijo definiramo kot nevrogeno motnjo simbolne komunikacije, ki vpliva na različne 

komponente jezikovnih zmožnosti, prozodične elemente govora in kognitivne sposobnosti. Na 

jezikovnem področju afazija vpliva na besedišče, fonologijo, morfologijo, sintakso, semantiko 

in pragmatiko. Največkrat je posledica poškodb jezikovnih centrov v možganih, ki jih 

povzročijo možganska kap, travmatske poškodbe možganov ali pa posledice progresivnih 

nevroloških bolezni, tumorjev in vnetij možganov. Najpogostejša težava vseh vrst afazij je 

anomija (nezmožnost poimenovanja). Afazija otežuje vsakodnevno sporazumevanje in zato je 

pomembno, da so bolniki s to motnjo napoteni k logopedu. Ta prične diagnostiko, znotraj katere 

opazuje vedenje bolnika in oceni njegove komunikacijske zmožnosti, da lahko ustrezno 

načrtuje zdravljenje. Oceno posameznih področij sporazumevanja logoped pridobi s 

formalnimi in neformalnimi testi. Za ocenjevanje specifičnih jezikovnih sposobnosti se poleg 

drugih uporablja tudi Bostonski poimenovalni test (angl. Boston Naming Test, BNT; Kaplan 

idr., 1983), s katerim ocenjujemo sposobnosti poimenovanja. V tujini je za ocenjevanje 

afazičnega in dizartričnega govora veliko standardiziranih in nestandardiziranih testnih 

instrumentov, ki jih moramo ustrezno prilagoditi glede na slovenske kulturne in jezikovne 

značilnosti. Če to ni mogoče, je najbolje oblikovati povsem nov test. Ker pri nas za 

prepoznavanje afazij ni na voljo nobenega standardiziranega testa v slovenskem jeziku, so se 

logopedi na Nevrološki kliniki v Ljubljani odločili oblikovati svojega (Slovenski test iskanja 

besed, STIB; Vogrinčič idr., 2021). 

Z magistrskim delom sem želela preveriti veljavnost in zanesljivost testa ter ugotoviti, kako 

različne spremenljivke (spol, starost in izobrazba) vplivajo na uspešnost pri testu. Študija je 

vključevala 52 oseb. Polovico so predstavljale osebe, ki so pred kratkim preživele možgansko-

žilni dogodek leve hemisfere (koda diagnoze po IMB-10: R47.0) in jim je bila po klinično-

diagnostičnem pregledu diagnosticirana motorična disfazija oziroma afazija. Drugo polovico 

so predstavljale osebe brez nevroloških težav, ki so se glede na izobrazbo, materni jezik, spol 

in starost ujemale z osebami iz klinične populacije. Analiza rezultatov je pokazala, da so osebe 

iz proučevane/klinične skupine na testu v povprečju od vsega skupaj 120 točk dosegle 67,04 

točke (55 %), medtem ko so osebe iz primerjalne/tipične skupine v povprečju dosegle višje 

rezultate (od vsega skupaj 120 točk so dosegle 90,62 točke oziroma 76 %). Med 

primerjalno/tipično in proučevano/klinično skupino obstajajo statistično značilne razlike (p = 

0,001) v skupnem številu točk. Statistično značilno višje število točk ima primerjalna skupina, 

kar pomeni, da so bile osebe iz tipične/primerjalne skupine bolj uspešne pri poimenovanju 

ilustracij. Glede na te rezultate lahko trdimo, da je STIB (Vogrinčič idr., 2021) veljaven merski 

instrument. Raziskava je prav tako pokazala, da je test imenovanja besed zelo zanesljiv, saj 

izračunana vrednost Cronbachovega koeficienta alfa znaša 0,953. Znotraj tipične skupine sem 

preverila tudi razlike v poimenovanju glede na spol, starost in izobrazbo. Pokazalo se je, da so 

moški pri poimenovanju nekoliko uspešnejši od žensk, vendar razlike niso statistično 



 

 

pomembne. Prav tako se statistično pomembne razlike niso pokazale med osebami z različno 

stopnjo izobrazbe, kar je najverjetneje posledica neenakomerno razporejenega vzorca glede na 

stopnjo izobrazbe. Pomembne statistične razlike so se pokazale med različnima starostnima 

skupinama (višje povprečje točk so dosegle osebe mlajše od 70 let) in med posameznimi 

postavkami testa. Na podlagi rezultatov raziskave zaključujem, da je STIB (Vogrinčič idr., 

2021) veljaven in zanesljiv testni pripomoček za uporabo v slovenskem prostoru. 

KLJUČNE BESED: afazija, merske karakteristike, nevropsihološki test, logopedska 

diagnostika, poimenovanje slik 

  



 

 

ABSTRACT 

Aphasia is defined as a neurogenic disorder of symbolic communication that affects different 

components of language abilities, prosodic elements of speech, and cognitive abilities. In the 

linguistic field, aphasia affects vocabulary, phonology, morphology, syntax, semantics, and 

pragmatics. On most occasions, it is the result of the damage of the language centers in the brain 

caused by a stroke, traumatic brain injury, or the consequences of progressive neurological 

diseases, tumors, and inflammations of the brain. The most common problem of all types of 

aphasia is anomie (inability to name). Aphasia makes daily communication difficult. Therefore, 

patients with this disorder must be referred to a speech therapist. He initiates diagnostics within 

which he observes the patient's behavior and assesses his communication abilities so that he 

can plan treatment appropriately. The speech therapist obtains an assessment of individual 

fields of communication through formal and informal tests. Among other things, the Boston 

Naming Test (BNT) (Kaplan et al., 1983) is used to assess specific language abilities. Thus, we 

assess the naming skills. Abroad, there are many standardized and non-standardized test 

instruments for assessing aphasic and dysarthric speech. We must adapt the instruments to the 

Slovenian cultural and linguistic characteristics appropriately. If this is not possible, it is best 

to design a completely new test. Because there is no standardized test in the Slovenian language 

for recognizing aphasia, speech therapists at the Division of Neurology in Ljubljana decided to 

design their own (Slovenian Word Search Test, STIB; Vogrinčič et al., 2021). 

By my master's thesis, I wanted to check the validity and reliability of the test and ascertain 

how different variables (gender, age, and education) influence the performance of the test. The 

study included 52 subjects. A half were persons who had recently survived a cerebrovascular 

event of the left hemisphere (diagnosis code according to IMB-10: R47.0) and were diagnosed 

with motor dysphasia or aphasia after a clinical diagnostic examination. The other half consisted 

of persons without neurological problems who matched persons from the clinical population in 

terms of education, mother tongue, gender, and age. The analysis of the results showed that the 

persons from the studied/clinical group scored an average of 67.04 points (55%) on the test out 

of a total of 120 points while the persons from the comparative/typical group achieved higher 

results on average (of the total 120 points, they scored 90.62 points or 76%). There are 

statistically significant differences (p = 0.001) in the total number of points between the 

comparative/typical and the studied/clinical group. The comparative group had a statistically 

significantly higher number of points, which means that the persons from the 

typical/comparative group were more successful in naming the illustrations. With regard to 

these results, we can say that the STIB (Vogrinčič et al., 2021) is a valid measuring instrument. 

The research also showed that the naming test is very reliable because the calculated value of 

Cronbach’s alpha coefficient is 0.953. Within the typical group, I also checked for differences 

in naming according to gender, age, and education. It appeared that men were slightly more 

successful at naming than women but the differences were not statistically significant. Also, no 

statistically significant differences showed between persons with different levels of education, 



 

 

which is most likely the consequence of an unevenly distributed sample according to the level 

of education. Significant statistical differences were shown between different age groups 

(higher average of points were achieved by persons younger than 70 years) and between 

individual test items. Based on the results of the research, I conclude that the STIB (Vogrinčič 

et al., 2021) is a valid and reliable test accessory for use in the Slovenian area. 

KEYWORDS: aphasia, measuring characteristics, neuropsychological test, speech therapy 

diagnostics, naming pictures. 
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1 UVOD 

Sporazumevanje je prenos informacij, pri katerem sporočevalec vkodira sporočilo v signal in 

ga po sporazumevalnem kanalu pošlje naslovniku, ki signal zazna in sporočilo dekodira. Pri 

človeku je najbolj osnovna delitev sporazumevanja na nejezikovno in jezikovno 

sporazumevanje. Nejezikovno med drugim predstavljajo drža telesa, pantomima in simbolne 

ali naravne geste. Jezikovno sporazumevanje v govornem jeziku lahko poteka v štirih 

jezikovnih modalitetah: govor, razumevanje, pisanje in branje. V običajnih okoliščinah poteka 

hitro, zlahka in nezavedno, pri čemer tudi otroci, ki jezik šele usvajajo, jezikovno zmožnost 

običajno pridobijo hitro, zlahka in brez zavestnega truda. Posledično človek jezik jemlje kot 

nekaj samoumevnega, vse dokler se ne pojavijo jezikovne težave. Nekatere izmed njih v odrasli 

dobi diagnosticiramo kot afazijo (Ogrin, Žemva, Drljepan in Kodre, 2016; Žemva, 1994). 

Afazijo bom v tem magistrskem delu razumela kot nevrogeno motnjo jezikovnega 

sporazumevanja, ki se odraža na različnih ravneh in modalitetah jezikovne zmožnosti ter se 

najpogosteje pojavlja pri odraslih (glej tudi ASHA, b. d.; Ogrin in Žemva, 2009; Ogrin idr., 

2016; Vukovič, 2002). Afazijo diagnosticira logoped na podlagi formalnih in neformalnih 

testov, ki preverjajo posamezne ravni jezikovne zmožnosti od fonologije, morfologije in 

skladnje do semantike in pragmatike. Za formalno ocenjevanje jezikovne zmožnosti se 

uporabljajo baterije standardiziranih in nestandardiziranih testnih instrumentov; nekatere so 

namenjene posebej za ocenjevanje afazičnega govora (Ogrin in Žemva, 2009). Ker pri nas za 

prepoznavanje afazij ni na voljo nobenega standardiziranega testa v slovenskem jeziku, so se 

logopedi na Nevrološki kliniki v Ljubljani odločili oblikovati svojega (Slovenski test iskanja 

besed, STIB; Vogrinčič idr., 2021). Z magistrskim delom sem želela preveriti veljavnost in 

zanesljivost testa ter ugotoviti, kako različne spremenljivke (spol, starost in izobrazba) vplivajo 

na uspešnost na testu.  

V teoretičnem delu bom predstavila glavne značilnosti leksikalnega procesiranja (2.1), kjer bom 

opisala potek in modele poimenovanja (2.1.12.1.1) ter predstavila različne dejavnike, ki 

vplivajo na poimenovanje (2.1.22.1.2). Pri poimenovanju se pojavijo težave, ko se zgodi 

sprememba ali okvara možganskih centrov. Težave vplivajo na jezikovno zmožnost in 

povzročijo različne govorno-jezikovne motnje, kot so afazije. V razdelku (2.2) bom opisala 

afazije, predstavila različne simptome, s katerimi ločimo afazije od drugih govornih motenj 

(2.2.1), ter jezikovne modalitete, ki jih afazije lahko prizadenejo (2.2.2). Afazije ločimo glede 

na vzroke in simptome, zato so v literaturi predstavljene različne klasifikacije. V magistrskem 

delu bom predstavila najbolj tipične vrste afazij (2.2.3). Afazijo diagnosticira logoped v 

logopedski obravnavi in na podlagi diagnostike načrtuje zdravljenje (2.3). Da je diagnoza 

natančna, si logoped pomaga s standardiziranimi in nestandardiziranimi testnimi instrumenti, 

ki morajo imeti primerne merske karakteristike (2.4). V empiričnem delu (3) bom opredelila 
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raziskovalni problem (3.1), cilj raziskave in zastavljene hipoteze (3.2); predstavila bom metodo 

in raziskovalni pristop (3.3) ter interpretirala dobljene rezultate (3.4). 

Analiza rezultatov je pokazala, da so osebe iz proučevane/klinične skupine na testu v povprečju 

dosegle statistično značilno slabše rezultate kot osebe iz primerjalne/tipične skupine, pri čemer 

je izračunana vrednost Cronbachovega koeficienta alfa znašala 0,953. Raziskava torej kaže, da 

je STIB (Vogrinčič idr., 2021) veljaven in zanesljiv testni pripomoček za uporabo v slovenskem 

prostoru. 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 LEKSIKALNO PROCESIRANJE 

Leta 1861 je Paul Broca ugotovil, da je oškodovanost v spodnjem delu čelnega režnja (Brocovo 

območje) povezana z nezmožnostjo govora. Kasneje je Carl Wernicke odkril, da je možganski 

center za razumevanje govora v zgornjem zadnjem delu senčnega režnja (Wernickejevo 

območje). Skoraj sto let kasneje je Norman Geschwind razložil, kakšna je povezava med 

območjema za razumevanje in izražanje govora ter drugimi deli možganske skorje. Najbolj 

pomembna so spominska območja v senčnem režnju. Šele slikovne preiskave (magnetna 

resonanca) so pokazale, da razumevanje in izražanje govora aktivirata nevronske mreže, ki 

poleg senčnega in čelnega zajemajo tudi zatilni in temenski reženj (Grad, 2014). Čeprav so ta 

prevladujoča območja za jezik običajno na levi polobli, so nove metode slikanja delovanja 

možganov pokazale, da ima tudi desna polobla pomembno vlogo pri govornih nalogah višjega 

reda, zlasti pri oblikovanju prozodije govora (Shuster, 2009).  

Znotraj perisilvičnega območja so Brocovo in Wernickejevo območje ter asociacijska območja, 

ki skrbijo za povezovanje informacij različnih čutil in tako ustvarijo zaznavo. Pri vidni zaznavi 

napisane besede, slike predmeta ali realnega predmeta v okolici teče živčni signal po vidnem 

živcu primarne asociacijske skorje in naprej do parieto-temporo-okcipitalnega asociacijskega 

predela. Pri slušni zaznavi pa govorni signal, ki ga prestreže bobnič, po slušnem živcu potuje v 

primarno slušno skorjo, in sicer v Wernickejevo območje. Tu se pretvori v informacijo o slišani 

besedi tako, da nastane fonološka predstava, povezana s pomenom besede, ki je shranjena v 

mentalnem slovarju znotraj Brocovega območja1. V mentalnem slovarju je shranjeno tudi 

navodilo oziroma gibalni vzorec za izgovorjavo vsake besede. Prenos shranjenih informacij v 

delovni spomin imenujemo leksikalni dostop in je del leksikalnega procesiranja (Žemva, 1994). 

V tem poglavju bom opisala potek in modele poimenovanja (2.1.1) ter dejavnike, ki vplivajo 

na poimenovanje (2.1.2). 

2.1.1 Potek in modeli poimenovanja 

Leksikalno procesiranje je proces iskanja shranjenih enot v mentalnem slovarju. Shranjene 

enote imenujemo leksemi ali leksikalni vnosi ter so različnih vrst: od prostih in vezanih 

                                                 

1 Brocovo območje je odgovorno za govorno produkcijo (artikulacijo). Tukaj se fonološki, semantični in 

sintaktični programi pretvorijo v motorični govorni program. Prične se aktivacija programa motoričnih ukazov, da 

se inicira nevromuskulatura za izgovorjavo besede oziroma stavka. Motorični ukazi so poslani v primarno 

motorično skorjo, ki dalje pošlje impulze v ustrezne artikulatorje, ki omogočajo izvršitev fonacije in artikulacije 

(Trpkov, 2000; Vuković, 2002). 
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morfemov do večmorfemskih besed in besednih zvez. Leksikalno procesiranje je del tako 

jezikovnega razumevanja kot izražanja. V obeh primerih je proces med spontanim govorom 

izjemno hiter in na videz enostaven, saj običajno izrazimo dve ali tri besede na sekundo, hkrati 

pa se napake pri izbiri pojavljajo le nekajkrat na tisoč (Roelofs, 1992). Zapletenost leksikalnega 

procesiranja pogosto postane opaznejša šele, ko se pri posamezniku pojavijo jezikovne motnje 

ali poškodbe možganov, na primer afazija (Field, 2004). 

Da bi razumeli, kako poteka leksikalno procesiranje, moramo pojasniti, kako je organiziran 

mentalni slovar. Mentalni slovar obsega sistematično organizirane lekseme, ki vsebujejo vsaj 

dve vrsti informacij, imenovanih tudi reprezentacije: obliko oziroma nepomenonosni del 

leksema (na primer glasovi v govornih jezikih) in njej pridruženo vsebino oziroma pomenonosni 

del leksema (Field, 2004; Saussure, 1857–1913). Poleg teh dveh reprezentacij imajo 

opismenjeni posamezniki shranjeno tudi vizualno oziroma pisno reprezentacijo leksema. 

Prispodoba, ki se pogosto uporablja za ponazoritev mentalnega slovarja, je tiskan 

slovar. Iskanje po mentalnem slovarju pa je drugačno od iskanja po tiskanem slovarju. Tiskani 

slovarji omogočajo iskanje besed le po obliki in ne dovoljujejo iskanja po pomenu (Field, 2004). 

Raziskovalci proučujejo leksikalno procesiranje s pomočjo različnih eksperimentalnih tehnik 

ter z njimi ugotavljajo dejavnike, ki vplivajo na leksikalno procesiranje. Ugotavljajo lahko 

vlogo pomenske in fonološke aktivacije pri leksikalnem procesiranju (Sailor idr., 2009). Če 

testirancu pred ciljno besedo krava prikažemo sliko ali besedo ovca, se bo njegov odzivni čas 

zmanjšal (Collins in Loftus, 1975), kar imenujemo pomenska aktivacija. Marslen-Wilson 

(1987) pa je pokazal, da se pri leksikalnem procesiranju ciljne besede aktivirajo tudi njeni 

fonološki sosedje – to imenujemo fonološka aktivacija. Povečanje hitrosti ali natančnosti pri 

leksikalnem procesiranju s pomočjo predhodno prikazane besede ali slike imenujemo priming. 

Poimenovanje nanosnikov je hiter in natančen proces, v vseh modelih sestavljen iz vsaj štirih 

faz: prepoznanje nanosnika, leksikalni izbor, morfološko in fonološko kodiranje besede v 

njenem prozodičnem kontekstu in fonetično kodiranje besede pred artikulacijo. Vsaka faza 

ustvari lastno značilno mentalno reprezentacijo. To so leksikalni pojmi, leme, morfemi, 

fonološke besede in fonetični artikulacijski načrt. Leksikalni izbor je iskanje leksema v 

mentalnem slovarju, in sicer glede na nanosnik, ki ga je treba izraziti. Začne se s povečanjem 

aktivacije vozlišč, ki ustrezajo iskalnim parametrom. Aktivacija se širi po možganskem 

omrežju, pri čemer vsako vozlišče prenese svoj delež aktivacije neposrednim sosedom 

(pomensko/fonološko najbolj podobnim). Najbolj aktivirano vozlišče je izbrano. Po izbiri 

leksema sta morfologija in skladnja na voljo za nadaljnje jezikovno kodiranje, hkrati pa je treba 

pripraviti ustrezen artikulacijski načrt za izbran leksem v njegovem jezikovnem kontekstu. 

Artikulacijski načrt fonološke besede končno izvede artikulacijski sistem. Slednji ni samo 

mišična struktura, ki nadzoruje grlo in glasilke; to je kot računalniški nevronski sistem, ki 

nadzira izvajanje abstraktnih artikulacijskih gibov z zelo zapletenim motoričnim sistemom 

(Levelt idr.,1999).  
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Obstajata dve glavni vrsti modelov iskanja po mentalnem slovarju. Prva vrsta je znana kot 

zaporedni modeli iskanja, druga pa kot vzporedni. 

Po zaporednih modelih naj bi pri iskanju besede pregledali vse leksikalne vnose, drugega za 

drugim, dokler ne bi našli iskane. Primer modela zaporednega iskanja je Forsterjev avtonomni 

model. Forsterjev model leksikalnega dostopa najlažje primerjamo s knjižnico. Beseda je lahko 

v mentalnem slovarju le na enem mestu – tako kot knjiga v knjižnici. Vendar pa si lahko pri 

iskanju knjige pomagamo z različnimi kategorijami, kot so naslov, avtor ali letnica, in tako 

ugotovimo, kje je knjiga. Forster je predlagal, da leksikalni vnosi obsegajo tri reprezentacije: 

obliko, pomen in zapis besede. Ta model je neprepričljiv zaradi zamudnosti iskanja (Field, 

2004). 

Vendar pa so raziskave ugotovile, da imajo na proces iskanja vpliv tudi ostali shranjeni leksemi 

(Field, 2004). Ko v mentalnem slovarju iščemo na primer leksem jabolko, se ob tem aktivirajo 

tudi: 

(i) oblikovno povezani leksemi (na primer leksemi s podobnim vzglasjem, naborom glasov 

in rimo); 

(ii) vsebinsko povezani leksemi (na primer leksemi iz iste besedne družine ter leksemi iz 

istega tematskega polja, vključno s sopomenkami, podpomenkami, protipomenkami in 

nadpomenkami); 

(iii) vizualno oziroma pisno povezani leksemi. 

Zato modeli vzporednega dostopa razlagajo, da se ob stimulu hkrati aktivira več leksikalnih 

vnosov, ki jih imenujemo kandidati. Med njimi poteka leksikalni izbor. Nekateri vzporedni 

modeli trdijo, da je izbran tisti kandidat, ki prvi doseže prag aktivacije (Morton, 1969). Morton 

(1969) je menil, da se do leksemov ne dostopa z določitvijo njihovih lokacij v mentalnem 

slovarju, ampak s pragom aktivacije. Mortonov model lahko ponazorimo z žarnico: leksem si 

predstavljamo kot žarnico, ki zasveti, ko se dovede dovolj energije. Tako se leksemi aktivirajo, 

ko je ugotovljeno, da so dovolj podobni tarčnemu stimulu. Morton je menil, da ima vsak leksem 

lasten prag aktivacije. Med leksemi, ki dosežejo prag aktivacije, pa je izbran tisti, ki ima 

največje število podobnosti s ciljno besedo. Omenjen model omogoča vzporedno iskanje med 

leksemi glede na različne lastnosti, kar je vsekakor nadgradnja Forsterjevega modela, ki 

omogoča iskanje le po eni lastnosti (npr. pomen ali oblika). Podobno kot pri Forsterjevem 

modelu pa tudi pri tem do visokofrekvenčnih leksemov dostopamo hitreje kot do 

nizkofrekvenčnih, saj naj bi imeli leksemi z visoko frekvenco (pogostost besede) nižji prag 

aktivacije in je posledično za njihovo aktiviranje potrebne manj aktivacije. Mortonov (1969) 

model je eden najvplivnejših modelov vzporednega leksikalnega procesiranja in služi kot 

osnova za številne kasnejše vzporedne modele (Morton, 1969). 
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Drugi vzporedni modeli izbor razlagajo kot neposredno tekmovanje med kandidati – izbran je 

tisti, ki je najbolj ustrezen glede na stimul. Taka modela sta kohortni model Marslen-Wilson 

(1987) ter McClellandov in Seidenbergov (1989) povezovalni model. Kohortni model 

(Marslen-Wilson in sod. 1987) je Mortonovemu (1969) modelu podoben v tem, da predvideva 

hkratno aktivacijo več leksemov, pri čemer sistem nadaljuje iskanje po vseh aktiviranih 

leksemih, dokler ne ostane le eden. Kohortni model je sestavljen iz treh glavnih faz. Med prvo 

fazo se zaradi prvih nekaj glasov stimula aktivirajo vsi leksemi s podobnimi glasovi. Pri stimulu 

trgovina se aktivirajo vsi podobni leksemi na /tr/: trenje, trgatev, trobenta itd. Nabor leksemov, 

ki se aktivirajo, je znan kot "kohorta". V drugi fazi se aktivirani leksemi postopoma izločijo 

zaradi neskladnosti s kontekstom ali zaradi aktivacije boljšega kandidata, kar vodi k hitrejšemu 

prepoznavanju besed (Marslen-Wilson, 1987). Vsi leksikalni elementi v kohorti se še naprej 

izločajo, dokler ne ostane en sam element in nastopi točka edinstvenosti. McClellandov in 

Seidenbergov povezovalni model za prepoznavanje temelji na principu vzporedne porazdeljene 

obdelave, pri kateri leksikalna predstavitev in informacije besede niso lokalizirane v nobenem 

vozlišču, temveč so porazdeljene po številnih vozliščih. Znanje o besedah je vključeno v niz 

med procesnimi enotami, ki kodirajo pravopisne, fonološke in semantične lastnosti besed ter 

povezave med njimi. Ta pristop nakazuje, da so besede organizirane zgolj z asociacijami med 

besedami, brez "trdno povezanih" pravil za njihovo organiziranje v možganih (Seidenberg in 

McClelland, 1989). 

Teorije leksikalnega procesiranja morajo upoštevati nekatere lastnosti leksemov in mentalnega 

slovarja, ki so bile dokazane kot dejavniki, ki vplivajo na poimenovanje. 

2.1.2 Dejavniki, ki vplivajo na poimenovanje 

Laiacona idr. (2001) so želeli s preizkusom ugotoviti, kakšen je vpliv vizualnih, leksikalnih in 

semantičnih dejavnikov na uspešnost poimenovanja pri vzorcu (49) bolnikov z afazijo. 

Ugotovili so, da imajo vizualni dejavniki le malo vpliva na uspešnost poimenovanja, medtem 

ko so imeli leksikalni in semantični dejavniki večji vpliv. Na uspešnost poimenovanja in na 

odzivni čas je vplivala tudi pogostost ciljne besede (Nickels, 1995). Motnja poimenovanja je 

lahko posebno izrazita pri določeni leksikalni kategoriji (npr. poimenovanje barv v primerjavi 

z imenovanjem predmetov) ali besedni vrsti (samostalniki v primerjavi z glagoli itd.), medtem 

ko druge ostanejo nedotaknjene (Goodglass idr., 1966, in Konorski, 1967, v Laiacona idr., 

2001). Na hitrost in uspešnost poimenovanja oziroma na leksikalno procesiranje na splošno 

torej vplivajo jezikovni, vizualni in demografski dejavniki. 

A.) Jezikovni dejavniki 

Jezikovni dejavniki so dolžina besede, pogostost besede, velikost soseščine glasov, točka 

edinstvenosti, usvojitev, usklajenost poimenovanja, semantična kategorija nanosnika in 

kontekst. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Connectionism#Parallel_distributed_processing
https://en.wikipedia.org/wiki/Connectionism#Parallel_distributed_processing
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a.) Dolžina besede 

Krajše besede vsebujejo manj fonoloških in ortografskih informacij kot daljše besede, vendar 

to ne otežuje njihovega leksikalnega procesiranja. Krajše besede so namreč običajno bolj 

pogoste, kar pomeni, da imajo višjo izhodiščno aktivacijo in posledično med leksikalnim 

dostopom prej dosežejo prag aktivacije (Levelt idr., 1999). 

b.) Pogostost besede (frekvenca) 

Ena spremenljivka, za katero poročajo, da sistematično vpliva tako na hitrost kot tudi na 

natančnost poimenovanja, je frekvenca, s katero se v korpusu pojavi leksem. Visokofrekvenčni 

nanosniki so običajno imenovani z večjo hitrostjo in natančnostjo (Brookshire in Nicholas, 

1995; Kirshner idr., 1984; Oldfield in Wingfield, 1965; Snodgrass in Vanderwart, 1980). 

Večkrat kot je beseda uporabljena, hitreje jo prepoznamo oziroma lažje do nje 

dostopamo. Domneva se, da je mentalni slovar organiziran v skupine tako, da so najpogostejši 

vnosi shranjeni na vrhu skupine (Balota in Chumbly, 1984). 

c.) Velikost soseščine glasov 

Velikost soseščine glasov je večja, ko se na določen glas ali skupino glasov začne več besed. V 

primeru besede na /b/ je velikost soseske v slovenščini večja, saj se na glas /b/ začne veliko 

besed in je več protikandidatov kot na primer pri glasu /f/. 

d.) Točka edinstvenosti 

Izgovorjene besede zaznavamo v času, kar pomeni, da pri zaznavi besede kravata mine nekaj 

časa od zaznanega prvega glasu besede do zaznanega zadnjega glasu besede. Vendar možgani 

ne čakajo do konca besede, temveč sprožijo leksikalno procesiranje takoj ob prvem zaznanem 

glasu. Leksikalno procesiranje je torej inkrementalen proces, kar pomeni, da poteka sproti na 

osnovi prihajajočih informacij – ne glede na to, ali so te informacije zaključene ali ne. 

Posledično je za leksikalno procesiranje pomembno, na kateri točki v besedi se besedo lahko 

nedvoumno prepozna. Na tej točki, imenovani točka edinstvenosti, beseda namreč nima več 

protikandidatov in je izbrana ne glede na to, ali je izgovarjanje besede že končano ali ne. Na 

primer pri besedi kravata je točka edinstvenosti kravat.  

e.) Usvojitev besede 

Na latenco (čas, ki ga oseba potrebuje, da poimenuje stimul) pri poimenovanju naj bi vplivala 

starost, pri kateri oseba v razvoju jezika pridobi določeno besedo. Besede, ki jih pridobimo 

zgodaj v otroštvu, večinoma poimenujemo hitreje (Morrison idr., 1992).  

f.) Usklajenost poimenovanja 

S psiholingvističnimi raziskavami so strokovnjaki ugotovili, da dejavnik usklajenosti 

poimenovanja (stopnja, na kateri se različni ljudje strinjajo glede določenega poimenovanja za 
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določeno sliko) vpliva na uspešnost poimenovanja slik pri zdravih posameznikih v 

najrazličnejših jezikih. Kljub pomembnosti vpliva na uspešnost pri poimenovanju je študij, ki 

preučujejo učinke usklajenosti poimenovanja pri nevropsiholoških populacijah, malo. 

Poznavanje učinka usklajenosti poimenovanja strokovnjakom pomaga pri razvoju izboljšanih 

materialov za ocenjevanje in rehabilitacijo motenj oziroma nezmožnosti poimenovanja (Bose 

in Schafer, 2016). 

g.) Semantična kategorija nanosnika 

Težave pri poimenovanju se včasih nesorazmerno kažejo le pri določenih semantičnih 

kategorijah ali pa so omejene na eno samo kategorijo. V raziskavi Goodglassa idr. (1966), ki je 

vključevala 135 oseb z afazijo, so preverjali sposobnost poimenovanja in slušnega razumevanja 

oseb glede na različne semantične kategorije nanosnikov (predmeti, barve, števila, črke in 

dejanja). Osebe iz raziskave so bile najbolj uspešne pri poimenovanju črk in najmanj pri 

poimenovanju predmetov. Ugotovili so, da se vzorec razlik v poimenovanju in slušni 

diskriminaciji med nanosniki različnih semantičnih kategorij razlikuje glede na glavne klinične 

vrste afazij. 

h.) Kontekst 

Dvoumnost v govorjenem ali pisnem jeziku se lahko pojavi na več načinov. Na primer: 

enakozvočnice so besede, ki zvenijo enako, vendar imajo različen pomen. Bralci in poslušalci 

zato uporabljajo sobesedilo besede, da prikličejo njen pravi leksikalni vnos (Swinney, 

1979). Beseda list je enakozvočnica, saj ima dva različna pomena: drevesni list in list papirja. 

Če nekdo reče, da je na tleh list, ne vemo točno, o katerem listu je govora, če pa nekdo reče, da 

je z drevesa padel list, točno vemo, za kateri list gre.  

B.) Vizualni dejavnik: oprijemljivost oziroma predstavljivost nanosnika 

Številne študije potrjujejo, da si je konkretne predmete, kot sta kuhalnica in banana, v mislih 

enostavno predstavljati, pri čemer si pojme, kot sta pravičnost in zlo, težje miselno 

predstavljamo oziroma vizualiziramo. Oprijemljive besede so tiste, ki opisujejo oprijemljive 

nanosnike, neoprijemljive besede pa opisujejo nematerialne nanosnike. Študije o učinkih 

besedne oprijemljivosti so v različnih kognitivnih nalogah pokazale, da oprijemljive besede 

prikličemo natančneje in hitreje kot neoprijemljive (Paivio, 1991). 

C.) Demografski dejavniki 

Demografski dejavniki so izobrazba, spol, starost in kultura. 

a.) Izobrazba 

Zanimiva je ugotovitev longitudinalne študije Connor idr. (2004), da so posamezniki, ki so bili 

pri poimenovanju stimulov pri prvem testiranju zelo uspešni, tudi s starostjo manj nazadovali v 

sposobnosti poimenovanja. Ta rezultat je skladen z nekaterimi drugimi ugotovitvami iz 
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literature (npr. Rubin idr., 1998), ki se pogosto navajajo kot podkrepitev hipoteze kognitivne 

rezerve (npr. Satz, 1993; Scarmeas in Stern, 2003). Hipoteza kognitivne rezerve navaja, da 

kombinacija visoke ravni inteligence, izobrazbe in kognitivno aktivnega življenjskega sloga 

preprečuje kognitivni upad oziroma sproti nadomešča patološke možganske okvare, ki se 

kopičijo skozi celo življenje. Podobno so v študiji Chen idr. (2014) ugotovili, da je uspešnost 

poimenovanja na testu poimenovanja sorazmerna s stopnjo izobrazbe in da so osebe, ki so se 

šolale več kot 9 let, bolj uspešne pri nalogah poimenovanja. Enako Radanović idr. (2004) 

navajajo, da izobrazba vpliva na sposobnost poimenovanja.  

b.) Spol 

V raziskavi Hall idr. (2012) s 468 udeleženci (153 oseb z diagnozo Alzheimerjeve bolezni in 

318 kognitivno nedotaknjenih oseb) so v primerjavah znotraj skupine in med skupinami 

ugotovili, da so moški v primerjavi z ženskami v testu poimenovanja statistično značilno boljši. 

V študiji Randolph idr. (1999) so proučili podatke o BNT-ju (Kaplan idr., 1983) od skupno 

1131 oseb, od tega 719 zdravih, 325 bolnikov z Alzheimerjevo boleznijo in 87 bolnikov z 

epilepsijo temporalnega režnja. V vseh treh skupinah so bili pri poimenovanju stimulov moški 

bolj uspešni kot ženske. V skupini zdravih oseb so raziskali učinek spola pri posameznih 

stimulih in ugotovili, da so bili moški pri 18 stimulih bistveno bolj uspešni kot ženske. 

Nasprotno je veljalo le za 4 stimule. Avtorji menijo, da je prevladovanje moško pristranskih 

stimulov povzročilo splošno razliko med spoloma. Očitno so bili za BNT (Kaplan idr., 1983) 

izbrani številni predmeti, ki jih moški hitreje prepoznajo in jih zato lažje imenujejo. 

Pri večkratni analizi posameznih primerov so Laiacona idr. (2001) v raziskavi, ki je vključevala 

49 oseb z afazijo, pri 10 osebah (20 %) ugotovili pomembne razlike pri poimenovanju 

živih/človeških kategorij oz. neživih/nečloveških kategorij. Zanimivo je, da je bilo pet od šestih 

preiskovancev, ki so bili bolj uspešni pri poimenovanju neživih kategorij, moških, vse štiri 

osebe, ki so bile bolj uspešne pri poimenovanju živih kategorij, pa so bile ženske. To je bila 

bistvena razlika pri poimenovanju glede na spol.  

V longitudinalni študiji Connor idr. (2004) poročajo, da je medsebojno vplivanje spola in 

izobrazbe napovedovalec uspešnosti, saj je bila povprečna uspešnost poimenovanja žensk nižja 

kot pri moških, zlasti pri ženskah z manj izobrazbe. 

V nasprotju s predhodno navedenimi raziskavami pa so v študiji Chen idr. (2014) ugotovili, da 

se splošna uspešnost na BNT-ju (Kaplan idr., 1983) med moškimi in ženskami ni statistično 

značilno razlikovala. Pri analizi udeležencev z višjo izobrazbo so bile ženske po semantičnem 

namigu bolj uspešne kot moški. Uspešnost na BNT-ju (Kaplan idr., 1983) se ni razlikovala med 

moškimi in ženskami v skupini z nižjo izobrazbo. 
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c.) Starost 

Obstaja veliko študij, ki dokazujejo, da se uspešnost pri poimenovanju s starostjo zmanjšuje 

(MacKay in Connor, 2001). 

V longitudinalni študiji Connor idr. (2004), ki je trajala 20 let in je vključevala 160 zdravih 

posameznikov (starih od 30 do 94 let), so ugotovili, da se sposobnost poimenovanja s starostjo 

zmanjšuje, saj se je v povprečju uspešnost oseb na BNT-ju (Kaplan idr., 1983) v njihovem 

vzorcu znižala za 2 odstotni točki na desetletje (z rahlim pospeškom v starostnem obdobju). 

Študija, ki je vključevala zelo visokofunkcionalne starejše odrasle (povprečni IQ s polnim 

obsegom 122), je poročala le o blagem padcu uspešnosti na BNT-ju (Kaplan idr., 1983) s 

staranjem (Van Gorp idr., 1986). Druga študija je pokazala, da je bila uspešnost razmeroma 

stabilna do 70. leta, medtem ko so po tem letu opazili upadanje (Albert idr., 1988). V tretjem 

poročilu, ki je prav tako vključevalo kognitivno nedotaknjeno populacijo, pa je bilo 

ugotovljeno, da so osebe, starejše od 80 let, manj uspešne (Ross idr., 1995). V študiji Zec idr. 

(2007) so na BNT-ju (Kaplan idr., 1983) proučevali uspešnost 1111 zdravih starejših (50–101 

leta) in 61 mlajših odraslih (kontrolna skupina starosti 20–49 let) ter ugotovili, da so povprečni 

rezultati starostnikov z nižjo stopnjo izobrazbe znatno slabši od rezultatov starostnikov z višjo 

izobrazbo. Ugotovitve študije Tsang in Lee (2003), ki je zajemala vzorec 60 oseb, so pokazale, 

da so mlajši na preizkusu dosegli veliko boljše rezultate kot starejši (glede na točnost in hitrost).  

Starejše osebe se pogosto pritožujejo nad težavami pri iskanju besed. Morda gre za pojav, ki 

izhaja iz učinkov staranja na kognicijo, lahko pa je tudi eden prvih znakov demence. Zato je 

uporaba ustreznega nevropsihološkega testa za oceno sposobnosti poimenovanja pri starejših 

pomembna pri presejanju možnih kognitivnih motenj (Chen idr., 2014).  

d.) Kultura 

Pojavlja se pomembno vprašanje, ali je na testih poimenovanja pri uporabi na populacijah z 

različnimi kulturami in jeziki potrebna prilagoditev slik. Prvič, izbor slik bi lahko bil vizualno 

(kompleksnost in tipičnost slike), pomensko (kategorija predmeta, poznavanje predmeta) in 

leksikalno (usklajenost poimenovanja, frekvenca) zelo neprimeren za novo prebivalstvo. 

Drugič, težko je primerjati jezikovne značilnosti ciljnih besed (Tallberg, 2005).  

V študiji Kim in Na (1999) predstavljata problem preoblikovanja BNT-ja (Kaplan idr., 1983) 

(oblikovan za angleško govoreče osebe) za uporabo v drugih kulturah in jezikih. Pri oblikovanju 

korejske verzije testa so izhajali iz BNT-ja (Kaplan idr., 1983), vendar so morali zaradi 

kulturnih razlik spremeniti večino slik. Na žalost pa je spreminjanje slik vplivalo na jezikovne 

značilnosti, ki se nato niso skladale z BNT-jem (Kaplan idr., 1983). Jezikovne razlike pa lahko 

bistveno vplivajo na rezultate. Besedna oblika se lahko med jeziki razlikuje glede na fonološko 

kompleksnost, dolžino besede in podobno. Kljub temu je bilo v študiji o nizozemsko govorečem 

belgijskem prebivalstvu ugotovljeno, da jezikovne značilnosti niso vplivale na skupno število 
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točk na BNT-ju (Kaplan idr., 1983) (Mariën idr., 1998). Vendar pa nizozemski jezik spada v 

isto jezikovno družino kot angleški in domneva se, da povzroča razmeroma majhne težave v 

primerjavi z jeziki, kot sta npr. finski ali korejski, ki se od angleškega jezika zelo razlikujeta. V 

študiji Chen idr. (2014), ki je vključevala 264 domačih, kitajsko govorečih, kognitivno 

normalnih oseb, ki so bile stare več kot 60 let, so ugotovili, da vpliv kulture na uspešnost pri 

BNT-ju (Kaplan idr., 1983) večinoma ni kvantitativen (skupni rezultati na BNT-ju (Kaplan idr., 

1983) so bili številčno blizu prebivalstvu z različnimi jeziki in kulturnim poreklom), ampak 

kvalitativen (razlike so se kazale pri natančnosti odziva na posamezni stimul in pri vrstnem redu 

stimulov glede na težavnost). Razumevanje razlik v uspešnosti na BNT-ju (Kaplan idr., 1983) 

v različnih kulturnih okoljih izboljšuje njegovo klinično uporabo (Chen, idr., 2014).  

Kljub temu da je BNT (Kaplan idr., 1983) na voljo za številne populacije z različnim 

jezikovnim ozadjem, se podobno kot v zgoraj navedenih študijah tudi številnim drugim 

raziskovalcem porajajo vprašanja glede kulturne pomembnosti, saj se frekvenca in seznanjenost 

udeležencev s testnimi stimuli razlikujeta med prebivalstvom, rasami in državami. Glede na 

različne kulture sveta je vprašljivo, ali je določena beseda enako frekventna v vseh državah 

(npr. "pica" je v mnogo državah morda visokofrekventna beseda, medtem ko je malo verjetno, 

da je "pogača" visokofrekventna beseda v drugih kulturah, razen slovenski). Upoštevanje 

kulturnega učinka na frekvenco besed vzbuja dvom o uporabnosti univerzalnega preizkusa 

poimenovanja, kot je BNT (Kaplan idr., 1983) (sestavljen iz slik, ki so po vrstnem redu 

razvrščene glede na frekvenco) (Worrall idr., 1995). Zato je nujno in pomembno določiti norme 

za različne kulturne in jezikovne populacije.  

Prav zaradi možnega vpliva kulture in jezikovnega ozadja na uspešnost pri testu poimenovanja 

so logopedi na Nevrološki kliniki v Ljubljani oblikovali STIB (Vogrinčič idr., 2021). 

Pomembne so specifike glede na fonološko in semantično strukturo besed, dolžina besede, 

frekvenca in podobno, kar pa se lahko pri prevajanju testa popolnoma spremeni. 

2.2 RAZLIČNE VRSTE AFAZIJ IN NJIHOVE ZNAČILNOSTI  

Če se pojavi okvara ali poškodba kateregakoli izmed jezikovnih območij v možganih, vključno 

z živčnimi potmi med njimi, nastopijo težave v jezikovnem izražanju in/ali razumevanju. 

Najpogostejši vzrok za poškodbe jezikovnih centrov je možganska kap (Žemva, 1994). Ker 

možgani pri kapi niso preskrbljeni s krvjo, se pojavijo manjše ali večje poškodbe na različnih 

predelih možganov. Prav tako je pogost vzrok za poškodbe jezikovnih centrov travmatska 

poškodba možganov. Lahko pa je okvara jezikovnih centrov posledica progresivnih 

nevroloških bolezni (npr. demence), tumorjev in vnetij možganov (ASHA, b. d.; Žemva, 1994). 

Možganska kap letno doleti najmanj 0,2 % splošne populacije ter več kot 1 % oseb, starih nad 

65 let. Tretjina teh oseb zaradi možganske kapi umre, druga tretjina je odvisna od pomoči 

drugih in samo tretjina jih po kapi živi samostojno. Podatki Inštituta za varovanje zdravja 
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kažejo, da se v Sloveniji za posledicami kapi letno zdravi v povprečju 4400 oseb, medtem ko 

je za okoli 2100 ljudi ta bolezen usodna. 10 % vseh smrti predstavlja možganska kap. V 

Sloveniji je kap tretji najpogostejši vzrok smrti (Strgar Hladnik, 2014). 

Najpogostejša je ishemična kap (80–90 %), katere vzrok je zapora možganske arterije zaradi 

krvnega strdka, ki povzroči nezadostno preskrbo možganov s kisikom, zaradi česar začnejo 

možganske celice odmirati. Pri 10–20 % se pojavi hemoragična kap, ki je posledica krvavitve 

in jo ločimo na znotrajmožgansko in subarahnoidalno (krvavitev med možganskima 

ovojnicama). Znotrajmožganska krvavitev se pojavi najpogosteje zaradi zvišanega krvnega 

tlaka (Strgar Hladnik, 2014). 

Posledice možganske kapi so odvisne od obsega okvare, mesta prizadetosti ter hitrosti 

ukrepanja (Strgar Hladnik, 2014). Raziskave kažejo, da ima med 15 in 42 % bolnikov z akutno 

možgansko kapjo težave na področju jezika (Rohde idr., 2018), vendar so težave odvisne od 

vrste in lokacije kapi (Flowers idr., 2016). Lahko se zgodi, da so govorno-jezikovne motnje 

edina posledica in znak možganske kapi (Žemva, 2009). Dve najpogostejši govorno-jezikovni 

motnji po možganski kapi sta afazija in dizartrija (motnja artikulacije govora in nezmožnost 

govorjenja ob zdravih govorilih) (Long idr., 2009).  

V literaturi je mogoče najti več različnih definicij afazije, ki so nastale kot rezultat različnih 

pristopov do tega pojava (Vukovič, 2002). Afazija je v najširšem smislu pridobljena nevrogena 

motnja (jezikovnega) sporazumevanja, ki zajema motnje jezikovnih, parajezikovnih in 

kognitivnih sposobnosti ter se primarno pojavlja v odrasli dobi (ASHA, b. d.; Ogrin in Žemva, 

2009; Ogrin idr., 2016). Na jezikovnem področju afazija vpliva na različne ravni jezikovne 

zmožnosti: besedišče, fonologijo, morfologijo, sintakso, semantiko in pragmatiko. Na 

parajezikovnem področju se težave kažejo v prozodijskih elementih govora, kot so melodija, 

intonacija, premori, naglas in drugo. Na področju kognitivnih sposobnosti pa se pojavijo motnje 

pozornosti, spomina in mišljenja (Vukovič, 2002). Pri večjezičnih posameznikih lahko afazija 

vpliva na posamezni jezik na različne načine; odvisno od stopnje jezikovne zmožnosti v jeziku, 

pa tudi od tega, kdaj je oseba jezik usvojila oziroma se ga naučila ter kako pogosto ga uporablja 

(ASHA, b. d.). 

Pri odraslih se najpogosteje pojavi amnestična afazija, pri mlajših pa nefluentna afazija 

(globalna in Brocova) (ASHA, b. d.; Ogrin in Žemva, 2009). Pri moških in ženskah niso 

ugotovili pomembnih razlik v pojavnosti afazije, vendar pa nekateri podatki kažejo, da lahko 

obstajajo razlike v njeni vrsti in stopnji. Wernickejeva afazija in globalna afazija se na primer 

pogosteje pojavljata pri ženskah, Brocova afazija pa pri moških (ASHA, b. d.). Rezultati 

raziskave, ki so jo izvedli Azhar idr. (2016), so pokazali, da od 162 bolnikov pri 88 (54,3 %) 

po možganski kapi nastopi afazija. Med 88 bolniki z afazijo je bilo 33 (37,5 %) moških in 55 

(62,5 %) žensk. Od 88 bolnikov z afazijo se je pri 53,3 % pojavila anomija, 33,3 % se jih je 

soočilo s težavami ponavljanja besed, pri 26,7 % so se pojavile parafazije ter pri 23,3 % 

agramatizem in druge podobne težave: nefluentnost, cirkumlokucije ter težave branja in pisanja.  
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Naštete simptome afazije predstavljam v razdelku (2.2.1), v (2.2.2) pojasnim, kako se simptomi 

kažejo glede na modaliteto in v (2.2.3) predstavljam različne vrste afazij. 

2.2.1 Simptomi 

Pojem simptom pomeni odstopanje od normalne funkcije, kar kaže na prisotnost neke motnje. 

Logoped mora poznati simptome afazije, saj mu to omogoča prepoznati afazijo in jo ločiti od 

drugih govornih motenj. Po nastanku afazije imajo večinoma vsi bolniki večje ali manjše težave 

z razumevanjem, vendar se redkokdaj zgodi, da oseba z afazijo ne razume ničesar več (Žemva, 

2009). Oškodovanost se običajno najbolj očitno pokaže pri poimenovanju abstraktnih pojmov 

ter razumevanju in izražanju daljših jezikovnih izrazov, na primer podredij. Pri težjih oblikah 

se oškodovanost pozna tudi pri poimenovanju konkretnih predmetov in pri vsakdanjem govoru 

(Žemva, 1994). Pri hudi prizadetosti je izgovorjava posameznih glasov ter besed popolnoma 

onemogočena in govor nerazumljiv. Pri lažjih motnjah je izgovorjava mogoča, vendar zelo 

počasna in z distroziranimi zahtevnejšimi glasovi. Pojavljajo se tudi težave pri iskanju 

primernih besed, kljub temu da oseba pozna nanosnik, ki ga želi poimenovati. Bolniki lahko 

nanosnike napačno poimenujejo in pojavijo se semantične ter fonološke parafazije. Pogoste so 

tudi motnje pri ponavljanju besed (Žemva, 1994). Pri ponavljanju velikega števila besed so te 

večinoma napačno izgovorjene. Pri težavah ponavljanja lahko oseba govori popolnoma 

fluentno, vendar njen govor ni razumljiv in nima nobene vsebine (Žemva, 2009). 

Bolniku se lahko sočasno z afazijo pojavijo še druge težave, kot so ohromelost, motnje v 

zaznavanju telesa, hemianopsija (omejitve vidnega polja), dizartrija (govorna motnja), 

apraksija (motnja veščih gibov), agnozija (motnja prepoznavanja), motnje spomina, pozornosti 

in orientacije, povečana vzdražljivost in nihanje čustev ter motnje spodbude (ASHA, b. d.; 

Žemva, 1994). Posebej izpostavljam dve motnji: odsotnost uvida v jezikovne težave 

(anozognozija) in motnjo računanja (akalkulija/diskalkulija). Anozognozija je simptom afazije, 

pri katerem se oseba ne zaveda, da ima govorne motnje. Nasprotno od te pa se pri konduktivni 

afaziji bolnik popolnoma zaveda svojih težav in motenj pri govoru. Akalkulija je motnja, pri 

kateri oseba ni zmožna računati, ne pozna matematičnih simbolov in je neuspešna pri reševanju 

aritmetičnih nalog. Težavnost motenj računanja je odvisna od vrste in težavnosti afazije. Težave 

se gibljejo od popolne nezmožnosti računanja (akalkulija), ki se pojavi pri globalni ali 

Wernickejevi afaziji, do lažjih motenj (diskalkulija), ki se pojavijo pri lažjem tipu afazije 

(Vuković, 2002).  

Znano je, da so vrste napak, ki jih opazimo pri afazičnem poimenovanju, odvisne od faze 

priklica besed, v kateri ima bolnik težave. Semantične napake nastanejo na prvi stopnji, ki 

vključuje iskanje pomenske reprezentacije tarčnega leksikalnega vnosa med njegovimi 

semantičnimi tekmeci. Fonemične parafazije pa se pojavijo kasneje, pri iskanju ali sestavljanju 

fonološke reprezentacije tarčne besede. »Mešane« napake se pojavljajo kot posledica 

prehajanja informacij med tema dvema stopnjama. V tem primeru je napačna beseda pomensko 

in fonološko podobna ciljni besedi (npr. »kura« namesto »kuža«) (Roach idr., 1996).  
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Simptomi se torej pri bolnikih kažejo na različne načine. Pri nekaterih se pojavi le malo 

simptomov, medtem ko se pri drugih pojavi več različnih. Nekatere simptome lahko opazimo 

takoj ob pojavu afazije in med zdravljenjem pojenjajo ali izginejo, včasih pa se pojavijo šele 

kasneje (Vukovič, 2002). Splošne simptome afazije navajam v nadaljevanju: anomijo, 

agramatizem, paragramatizem in verbalne stereotipe. 

A.) Anomija 

Anomija je simptom, pri katerem ima bolnik težave pri poimenovanju nanosnikov oziroma pri 

priklicu besed v spontanem govoru in je najpogostejša težava vseh vrst afazij, ne glede na to, 

ali gre za poimenovanje vidnih predmetov, spontano tvorjenje samostalnikov, glagolov ali 

drugih besed v prenesenem pomenu (Del Toro idr., 2011). Kljub temu poimenovanje ni nujno 

oslabljeno pri vseh vrstah afazij (Science direct, b. d.). Težave z iskanjem besed se lahko 

pojavljajo tudi pri običajnih ljudeh in pri mnogo drugih vrstah možganske disfunkcije (ASHA, 

b. d.; Benson, 2013; Vuković, 2002). 

Čeprav večina posameznikov nalogo poimenovanja slik opravi z lahkoto, se znanstveniki na 

področju govorno-jezikovne patologije strinjajo, da je poimenovanje zapleten kognitivni 

proces, ki vključuje tri faze, ki lahko vsebujejo več korakov. V prvi fazi govorec prepozna 

koncept, ki ga predstavlja stimul. V drugi fazi med več deset tisoč vnosi v mentalnem slovarju 

poišče izraz, ki ustreza prepoznanemu konceptu. Tretja faza je fonološko vkodiranje izbranega 

izraza, v kateri govorec prikliče zvočno podobo izbranega izraza, po njej ustvari fonološko 

reprezentacijo in nazadnje izdela artikulacijska navodila govornim organom za njen izgovor 

(Levelt idr., 1999). Primanjkljaji v kateri koli fazi povzročajo težave pri iskanju besed in velika 

večina posameznikov z afazijo ima primanjkljaje v več fazah. Napačno poimenovanje se 

pogosto zdravi s pomočjo namigov, ki pomagajo bolniku pri lažjem poimenovanju slik. 

Semantični namigi naj bi omogočali zanesljivo kategorizacijo slike in fonološki namigi olajšajo 

iskanje pravilne oblike besede (Meteyard in Bose, 2018).  

Poznamo tri osnovne skupine motenj poimenovanja: izrazna, selektivna in semantična anomija. 

V klinični praksi je pogosta mešanica več vrst anomij (Vuković, 2002). 

Izrazna ali ekspresivna anomija se kaže kot nepopolna izgovorjava besede, ki jo je bolnik želel 

izgovoriti. Primer: »Hru, hru, hruška.« Bolnik dobro ve, katero besedo želi izgovoriti, in z 

lahkoto opiše njen nanosnik ter s tem dokaže, da pozna pomen besede. Kljub temu pa v danem 

trenutku besede ne more izgovoriti ali pa jo izgovori z naporom in podaljšano latenco. Ta vrsta 

anomije se pojavlja pri osebah z Brocovo, transkortikalno motorično in konduktivno afazijo 

(Vuković, 2002). 

Selektivna anomija predstavlja težave pri iskanju in priklicu tarčne besede iz bolnikovega 

mentalnega slovarja. Pojavlja se pri anomični in Wernickejevi afaziji. Bolnik si pomaga s 

posrednim govorom, in sicer tako da tarčni nanosnik opiše z njegovo funkcijo (cirkumlokucija) 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B978012746304950015X#!
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ali pa zanj uporabi nadomestno besedo (parafazija). Cirkumlokucija kaže na neoškodovano 

semantično aktivacijo in splošno zmožnost pridobivanja leksikalnih oblik (Kreutzer idr., 

2011) ter je pogosta pri Wernickejevi, anomični in transkortikalni senzorični afaziji (Vukovič, 

2002). Kreutzer idr., 2011; Primer za cirkumlokucijo je: »To je tisto, no, v kopalnici, za česanje 

las.« Nadomestna beseda (parafazija), ki jo bolnik izgovori, je lahko splošen izraz (kot npr. 

»tisto« ali »predmet«), večinoma pa je semantično povezana s tarčno besedo (bolnik uporabi 

besedo iz istega pomenskega polja, npr. »hruška« namesto »jabolko«, ali njeno nadpomenko, 

npr. »sadje« namesto »jabolko«). Pogosto se pojavi pri fluentni afaziji in je del vseh simptomov 

afazije. Poznamo tri različne vrste parafazij: verbalna parafazija, fonemična (lateralna) 

parafazija in neologizmi. Za verbalno je značilna zamenjava tarčne besede z drugo besedo, ki 

je del besedišča določenega jezika. Verbalno parafazijo naprej ločimo še na semantično 

verbalno in asemantično verbalno parafazijo. Za prvo je značilno, da sta zamenjani besedi 

pomensko povezani, torej namesto »avto« bolnik reče »motor«. Pri drugi pa bolnik besedo 

zamenja z drugo, ki ni semantično povezana s tarčno besedo (npr. namesto »konj« reče »hiša«). 

Pri fonemični parafaziji gre za zamenjavo ali dodajanje glasov k želeni besedi. Napačna beseda 

je kljub temu akustično podobna tarčni besedi (npr. »nos« namesto »gos«, »pikatilonica« 

namesto »pikapolonica«). Da napačno besedo štejemo pod fonemično parafazijo, mora biti vsaj 

polovica besede podobna tarčni besedi. Za neologizme pa je značilno, da bolnik uporablja 

besede brez pomena, ki niso ne zvočno ne pomensko povezane s tarčno besedo (npr. »krikav« 

namesto »miza«). Neologizmi se pogosto pojavljajo pri Wernickejevi in včasih tudi pri 

konduktivni afaziji (Vuković, 2002). 

Pri semantični anomiji bolnik ne prepozna nanosnika oziroma besede, ki mu jo povemo. Pri 

poimenovanju nanosnika izgovorjena beseda ni v semantičnem odnosu s tarčno besedo. 

Pogosto se pojavlja pri transkortikalni in Wernickejevi afaziji (Vuković, 2002). 

B.) Agramatizem 

Agramatizem je simptom afazije, za katerega je značilna nezmožnost slovnično pravilno 

oblikovati besede in stavke zaradi možganskih okvar. Stavki so največkrat sestavljeni iz 

vsebinskih besed, kot so samostalniki, glagoli in druge polnopomenske besede, vendar 

manjkajo predvsem funkcijske besedne vrste, kot so vezniki, predlogi, pomožni glagoli in členi. 

Ker manjkajo tudi druge funkcijske prvine, ki se v slovenščini izražajo z obrazili (čas, spol, 

sklon), se pojavi vtis telegrafskega govora, na primer: »Mama kupi igrača.« (Vuković, 2002). 

Funkcijske besede in prvine se izpuščajo tudi pri ponavljanju stavkov, branju ter pisanju. 

Agramatizem se lahko pojavi v težji obliki in pacient težko pove katerokoli besedo, lahko je v 

blagi obliki in je oseba zmožna povedati daljše povedi ali pa je govor skoraj popolnoma 

ustrezen in se v njem pojavljajo le manjše napake. Eden od simptomov, ki ga lahko opazimo 

pri agramatizmu, je dolžina stavka. Bolniki se izražajo s pomočjo izrazov in besednih zvez, ki 

so veliko krajše kot običajno. Značilna lastnost agramatizma je tudi težava z vrstnim redom 

besed. Bolniki imajo težave s pravilnim razvrščanjem besed, zlasti pri oblikovanju trpnih 

stavkov ali struktur (Yestherapyhelps, b. d.). 
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C.) Paragramatizem 

Afazični simptom paragramatizem se pogosto pojavlja pri pacientih s fluentnimi afazijami. 

Oseba opušča morfeme in semantično pomembne besede ter v jezikovne izraze povezuje 

pomensko nekompatibilne korene in druge semantične morfeme ter tako tvori nesmiselne 

jezikovne izraze, kljub temu da je njihova skladenjska struktura ustrezna. Motnje se lahko 

kažejo tudi kot pretirana uporaba funkcijskih besed (npr. vezniki in predlogi) in izpuščanje 

polnopomenskih besed zaradi napačne selekcije morfemov ali pa zaradi izostanka jasno 

definiranega zaključka povedi (Vuković, 2002). Paragramatizmu pravijo tudi "razširjena 

parafazija". Od agramatizma se razlikuje v tem, da paragramatičen govor na splošno vsebuje 

dobro zgrajene stavke z napakami v slovničnih morfemih, medtem ko je agramatičen govor 

telegrafski ter brez funkcijskih besed. Razlike v vrstah napak so posledica nevroloških 

primanjkljajev, ki vplivajo na različne stopnje obdelave stavkov. Paragramatične napake se 

lahko pojavijo tudi pri pisanju in govoru, vendar ne vedno (Jeffrey idr., 2011). 

D.) Verbalni stereotipi 

Pri verbalnih stereotipih gre za govor, ki je sestavljen iz stereotipne izgovorjave in se pojavlja 

pri hudih motnjah ekspresivnega govora. Bolnik nehote ponavlja posamezne besede ali stavke. 

Poznamo dve obliki verbalnih stereotipov, ki lahko nastopijo takoj po pojavu afazije in lahko 

vztrajajo dlje časa. Prva oblika verbalnih stereotipov je sestavljena iz besednih zvez, ki jih ni v 

besednjaku določenega jezika. Gre za zloge (»ki-ki-ki-ču-ču-ču«) ali izmišljene besede 

(»kručkis-kručkis-kručkis«). Drugo obliko verbalnih stereotipov pa predstavljajo besede in 

besedne zveze, ki so del besedišča nekega jezika (npr. »gremo«, »seveda«, »meni«), in fraze, 

kot so »kam grem zdaj« ali »zdaj grem domov« in podobno. Če bolnik nehote ponavlja besedo 

ali stavek, ko je bila tema pogovora že zamenjana, to imenujemo perseveracija. Perseveracije 

so pogostejše, ko je oseba utrujena ali če so vprašanja pretežka. Največkrat jih pri bolniku lahko 

zaznamo pri odgovarjanju na jezikovna navodila, pri imenovanju videnih predmetov, v 

spontanem govoru ter pri pisanju (Vuković, 2002). 

2.2.2 Jezikovne modalitete, ki jih afazije lahko prizadenejo 

Afazija se odraža v različnih stopnjah oškodovanosti štirih glavnih jezikovnih modalitet: motnje 

spontanega govora, motnje slušnega razumevanja, motnje branja in motnje pisanja. Afazija se 

lahko pojavi v zelo blagi obliki in lahko vpliva samo na eno jezikovno modaliteto, kot je na 

primer branje. Vendar je v večini primerov prizadetih več modalitet jezikovne zmožnosti hkrati 

(Stroke association, 2012). 

A.) Motnje spontanega govora 

Pri motnjah spontanega govora je govor lahko povsem odsoten ali pa so moteni le njegovi 

začetki in fluentnost. Pojavljajo se lahko anomija zaradi oteženega iskanja besed, parafazije, 
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cirkumlokucije, agramatizmi, krajši stavki, motena prozodija ter vsebinska nepovezanost 

jezikovnih izrazov (Vuković, 2002).  

B.) Motnje slušnega razumevanja 

Motnje slušnega razumevanja lahko definiramo kot popolno nerazumevanje slišanega, ko se 

oseba ne odzove na svoje ime in ni sposobna slediti enostavnim jezikovnim navodilom. Ta 

simptom je značilen za globalno obliko afazije in težko Wernickejevo afazijo (posebno v 

začetni fazi bolezni). Oteženo razumevanje zapletenih jezikovnih izrazov je značilno za bolnike 

z Brocovo in transkortikalno motorično afazijo (Vuković, 2002). 

C.) Motnja branja (aleksija)  

Motnje branja se lahko pri osebah z afazijo pojavijo v hudi obliki in onemogočajo kakršnokoli 

zmožnost branja ali pa so te motnje lažje in oseba zamenjuje grafeme v besedi, menjuje besede, 

bere počasi in slabo razume prebrano (Vuković, 2002). 

D.) Motnja pisanja (agrafija) 

Tudi motnje pisanja se lahko pojavijo v različnih oblikah. Pri bolniku se lahko pojavi popolna 

agrafija ali pa je prizadet le mehanizem pisanja; poleg tega lahko oseba zamenjuje grafeme in 

ima težave pri iskanju besed (Vuković, 2002). 

2.2.3 Klasifikacija afazij 

V strokovni literaturi najdemo veliko različnih klasifikacij afazij, ki so v skupine razdeljene 

glede na podobne značilnosti in simptome. V osnovi jih razdelimo na motorično (Brocova), 

senzorično (Wernickejeva), transkortikalno motorično, transkortikalno senzorično, 

transkortikalno mešano, konduktivno, globalno in nominalno (amnestična, anomična) afazijo. 

Naštete imajo jasno klinično sliko in lahko jim določimo mesto poškodbe možganov. V praksi 

redko srečamo čiste oblike afazij (Ogrin in Žemva, 2009; Ogrin idr., 2016; Žemva, 1994).  

Kakšne bodo težave, je odvisno od vzroka, lokacije in obsega poškodbe ter sekundarnih 

zapletov (Ogrin in Žemva, 2009; Žemva, 1994). Klinična slika se v času zdravljenja spreminja 

in je pri vsakem bolniku drugačna. Po pojavu bolezni se pogosto najprej pojavi globalna afazija 

in kasneje preide v Brocovo ali anomično (Ogrin in Žemva, 2009; Ogrin idr., 2016).  

A.) Brocova afazija (kortikalno motorična) 

Za to vrsto afazije je značilno, da je spontan govor močno oškodovan. Znana je tudi kot 

nefluentna ali ekspresivna afazija. Težave se pojavljajo na vseh jezikovnih ravneh. Govor je 

nefluenten, počasen, agramatičen in besede so slabo artikulirane. Stavki so kratki (manj kot štiri 

besede) in so večinoma sestavljeni iz polnopomenskih besednih vrst, kot sta samostalnik in 

glagol, medtem ko so funkcijske besede izpuščene. Veliko je tudi napak pri določanju spola, 

časa, števila in vrstnega reda besed. Govor v začetni fazi pacienti slabo razumejo, vendar se 
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kasneje stanje večinoma popravi in je razumevanje razmeroma ohranjeno, zlasti kadar je 

slovnična zgradba govorjenega jezika preprosta. Delno je prizadeto tudi ponavljanje, vendar je 

boljše od spontanega govora. Prav tako so prisotne težave na področju poimenovanja, saj oseba 

težko najde pravo besedo. Nekateri bolniki imajo več težav s poimenovanjem glagolov kot 

samostalnikov. Pojavi se lahko izrazna ali ekspresivna anomija, ki se kaže kot nepopolna 

izgovorjava besede. Osebe s to vrsto afazije lahko berejo, vendar imajo pri tem težave (ASHA, 

b. d.; Vuletić, 1996). 

B.) Wernickejeva afazija (senzorična, receptivna) 

Pri tem tipu afazije ima oseba velike težave pri razumevanju, govoru, branju in pisanju (Vuletić, 

1996). Bolnik se večinoma ne zaveda svojih težav na govorno-jezikovnem področju (Žemva, 

1994). Govor oseb je fluenten; artikulacija, prozodija ter skladnja niso motene, vendar pa 

vsebuje veliko fonemičnih in semantičnih parafazij, kar posledično povzroči nerazumevanje 

poslušalca (Pinel, 2014; Vuković, 2008). Na področju razumevanja sta največji težavi 

nepoznavanje pomena besed in oteženo razumevanje jezikovnih navodil. Motnje se pojavljajo 

tudi pri ponavljanju in se gibljejo od lažjih do težjih oblik (Vukovič, 2008). Pojavijo se lahko 

še težave na področju poimenovanja, in sicer semantična anomija (oseba ne prepozna tarčnega 

nanosnika in ga poimenuje z besedo, ki z njim ni v semantičnem odnosu), selektivna anomija 

(oseba težko prikliče besedo iz mentalnega slovarja) in cirkumlokucije (oseba opiše tarčni 

nanosnik z njegovo funkcijo). Ta tip afazije je posledica poškodbe Wernickejevega področja v 

temporalnem režnju govorno dominantne hemisfere (Brinar, 2009).  

C.) Transkortikalne afazije  

Transkortikalne afazije ločimo na transkortikalne motorične, transkortikalne senzorične in 

transkortikalne mešane afazije. Pri navedenih vrstah afazij bolnik nima želje po 

sporazumevanju in ima slabo slušno pozornost (Vuletić, 1996). Za te vrste afazij so značilne 

tudi motnje poimenovanja (semantična anomija). 

a.) Transkortikalna motorična afazija 

Transkortikalna motorična afazija je ekspresivna afazija, pri kateri je prizadet govor, ki je 

nefluenten in z dolgimi premori. V govoru se vsake toliko časa pojavlja eholalija (stereotipno 

ponavljanje besed, fraz, vprašanj, delov besedil). Pojavljajo se tudi težave s 

poimenovanjem (izrazna ali ekspresivna anomija). Prizadeto je še pisanje, medtem ko pri branju 

ni težav. Pri razumevanju govora se pojavljajo lažje motnje (Vuković, 2008; Vuletić, 1996). 

b.) Transkortikalna senzorična afazija  

Za to obliko afazije je značilno, da ima oseba največ težav pri razumevanju govora. Te težave 

so večje, ko je bolnik utrujen, zaradi daljših in zapletenih stavkov. Prav tako se težave kažejo 

pri priklicu besed in poimenovanju (v govoru so prisotne cirkumlokucije), medtem ko je glasno 

branje ohranjeno (Vuletić, 1996). Govor je dobro artikuliran, brez prozodičnih in skladenjskih 
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motenj, vendar pa je kljub temu poln parafrazij in vsebinsko nesmiseln (Vuković, 2008). 

c.) Transkortikalna mešana afazija 

Transkortikalna mešana oblika afazije je kombinacija transkortikalne motorične in 

transkortikalne senzorične afazije. Zelo podobna je globalni afaziji, vendar lahko bolnik pri 

transkortikalni mešani afaziji slišano ponavlja za drugimi. Moteni so spontan govor, slušno 

razumevanje, poimenovanje, pisanje in branje, medtem ko je ponavljanje mogoče, vendar se v 

njem pojavljajo eholalije. V praksi se ta oblika pojavi redko in je lahko posledica različnih 

poškodb možganov (Vuković, 2008). 

D.) Konduktivna (verbalna, prevodna) afazija 

Konduktivna afazija je kombinacija senzorične in motorične afazije. Takoj po nastanku bolezni 

je oteženo razumevanje govora, pojavi se popolna verbalna gluhota. To se kmalu popravi in je 

komunikacija učinkovita, medtem ko motnje branja (oseba ni sposobna glasno brati, kljub temu 

pa prebrano razume) in poimenovanja (največ težav ima na tem področju) vztrajajo. Lahko se 

pojavi izrazna oziroma ekspresivna anomija, torej oseba ne more izgovoriti besede oziroma jo 

izgovori z naporom in podaljšano latenco. Prevodna afazija je posledica motene poti med 

Brocovim in Wernickejevim področjem (Vuković, 2008; Vuletić, 1996). 

E.) Globalna afazija 

Globalna afazija je najkompleksnejša oblika afazije, kjer se težave kažejo na vseh jezikovnih 

modalitetah in lahko se zgodi, da jezikovno sporazumevanje sploh ni možno. Pogosto oseba 

ponavlja nesmiselne zloge, besede ali fraze in ne zna odgovoriti na zaprto (odločevalno) 

vprašanje. Poleg tega so prisotne še motnje branja, pisanja in računanja. Okvarjena je tudi 

sposobnost poimenovanja. Globalna afazija je posledica obsežnih prizadetosti možganov v 

govorno dominantni hemisferi (Vuletić, 1996; Vuković, 2008; Žemva, 1994). 

F.) Anomija (amnestična afazija) 

Anomija je lažja oblika afazije, pri kateri sta največji težavi poimenovanje in priklic besed. Ko 

osebi besede ne uspe priklicati, začne opisovati njeno funkcijo. Govor je fluenten, gramatično 

pravilen in v njem lahko zaznamo veliko mašil ter pavz. Razumevanje, branje in ponavljanje 

so večinoma ohranjeni, medtem ko se pri pisanju pojavljajo podobne težave z iskanjem 

pravilnih besed (ASHA, b. d., Prosnik, 1997; Vuletić, 1996).  

G.) Primerjava afazij 

V Tabeli 1 bom predstavila posamezne vrste afazij in najbolj pogoste simptome, ki spremljajo 

te afazije. 
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Tabela 1: Primerjava afazij 

 izražanje razumevanje ponavljanje poimenovanje 

Globalna afazija − − − − 

Motorična (Brocova) afazija − + − − 

Senzorična (Wernickejeva) afazija + − − − 

Konduktivna afazija + + − − 

Nominalna (amnestična, anomična) afazija − + + − 

Transkortikalna motorična afazija − + + − 

Transkortikalna senzorična afazija + − + − 

Transkortikalna mešana afazija − − + − 

Iz tabele lahko razberemo, da se največ težav pojavi pri globalni afaziji. Pri motorični afaziji je 

ohranjeno le razumevanje, medtem ko so vse ostale jezikovne modalitete oškodovane. Pri 

Wernickejevi afaziji je ohranjen le govor, ki je fluenten, vendar zaradi parafazij slabše 

razumljiv. Za konduktivno afazijo so značilne težave poimenovanja in ponavljanja, za 

nominalno afazijo pa težave govora in poimenovanja. Za transkortikalne afazije je značilna 

oškodovanost ponavljanja in poimenovanja. Pri transkortikalni motorični motnji se težave 

kažejo še pri izražanju, medtem ko je pri transkortikalni senzorični več težav na področju 

razumevanja. 

2.3 LOGOPEDSKA OBRAVNAVA  

Logoped ima pri presajanju, ocenjevanju, diagnosticiranju in zdravljenju oseb z afazijo 

osrednjo vlogo (ASHA, b. d.). Delo kliničnega logopeda se začne s prvo obravnavo na 

nevrološki kliniki in na nevroloških oddelkih splošnih bolnišnic, nadaljuje z drugo obravnavo 

v času rehabilitacije na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča ter zaključi z odpustom 

domov (Žemva, 2007). V klinični praksi se logopedska diagnostika in terapija ves čas 

medsebojno prepletata. Cilj obravnav je vzpostaviti funkcionalno sporazumevanje, kar 

dosežemo s pomočjo naslednjih korakov (Vuković, 2002):  

- odkrivanje in identifikacija jezikovnih motenj, 

- diferencialna diagnoza afazij glede na jezikovne, kognitivne in senzomotorične 

značilnosti ali v odnosu do drugih nevrogenih sporazumevalnih motenj,  

- razporeditev simptomov in identifikacija afazičnega sindroma, 

- razporeditev jezikovnih motenj po težavnosti, 

- ocena možnosti okrevanja, 

- načrtovanje terapije, 

- spremljanje in evalvacija poteka zdravljenja. 
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V prvi fazi logopedske obravnave, tj. akutni fazi ali fazi spontanega okrevanja, se oseba začne 

zavedati svoje bolezni. Ob soočanju z zdravstveno situacijo doživlja stisko in upa, da se bo 

stanje popolnoma izboljšalo. Zdravstveno stanje se takoj po nastanku bolezni hitro spreminja: 

pogosto se pojavi globalna afazija, ki se kasneje spremeni v druge manj izražene vrste afazij 

(Žemva, 1994; Žemva 2006). Po stabilizaciji bolezni logoped prične diagnostiko, znotraj katere 

opazuje bolnikovo vedenje in oceni njegove sporazumevalne zmožnosti, da lahko ustrezno 

načrtuje zdravljenje (Žemva, 2007). 

Druga faza, tj. subakutna faza, je rehabilitacija in sledi po premestitvi bolnika iz bolnišnice v 

rehabilitacijski center. Tam strokovni delavci skrbijo, da bolnik ponovno osvoji izgubljene 

veščine in znotraj svojih največjih zmožnosti okreva (Žemva, 1994; Žemva, 2006). Praviloma 

je bolnikovo stanje v času rehabilitacije že stabilnejše (Ogrin in Žemva, 2009; Žemva, 1994; 

Žemva, 2004). Rehabilitacija je zahteven proces, v katerem sodeluje več različnih 

strokovnjakov. Logoped ima pri tem pomembno vlogo, saj z ustreznimi pristopi diagnosticira 

in izboljšuje sporazumevalne sposobnosti bolnika (Žemva, 2009). Pomembno je, da se 

vzpostavi funkcionalno sporazumevanje, kar pomeni, da se lahko bolnik sporazumeva, tudi če 

njegovo izražanje ni v celoti povrnjeno (Žemva, 2006). Kako bo logoped načrtoval zdravljenje 

in katere metode bo uporabil, je odvisno od vrste, zahtevnosti in trajanja bolezni ter tudi od 

bolnikove osebnosti (Žemva, 2004). Intenzivnost obravnav se razlikuje glede na bolnikove 

sposobnosti. Uspeh zdravljenja je odvisen od različnih dejavnikov, kot so vrsta in stopnja 

afazije, različne pridružene bolezni, starost, spol, stopnja izobrazbe bolnika, zavedanja bolezni 

ter bolnikova motivacija (ASHA, b. d.; Žemva, 1994). Posamezniki, ki so takoj po pojavu 

bolezni sprejeti v rehabilitacijske programe, hitreje napredujejo, so samostojnejši v 

vsakodnevnih dejavnostih in se hitreje vrnejo v domače okolje. Število bolnišničnih dni se 

zaradi zgodnje rehabilitacije zmanjšuje. Rehabilitacijski programi pri nas niso zadostni, saj se 

osredotočajo samo na klinične znake, medtem ko zanemarjajo posameznikovo ponovno 

vključitev v vsakdanje okoliščine in njegovo kakovost življenja (Pražnikar, 2010). Bolnikom je 

vrnitev domov zelo stresna, saj jih tam čakajo vsakodnevne situacije, ki jih spominjajo na 

njihove omejitve in nemoč (Goljar idr., 2014). V rehabilitacijo je po travmatski poškodbi 

možganov v Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo na leto vključenih približno 120 oseb. 

Dve tretjini teh bolnikov ima poleg vseh drugih težav tudi motnje sporazumevanja in 

potrebujejo logopedsko terapijo (Ogrin in Žemva, 2009). Ponovno testiranje sporazumevalnih 

sposobnosti se pred odpustom domov opravi le v primeru, da je bil bolnik vključen v 

rehabilitacijo vsaj tri mesece ali tudi krajši čas, če je opazen večji napredek. S tem testiranjem 

se opredeli napredek bolnika v obravnavi (M. Ogrin, osebna komunikacija, 28. 8. 2020).  

Za testiranje oseb z afazijo v Sloveniji ni enotnega protokola. Protokoli se spreminjajo glede na 

to, ali gre za akutno fazo zdravljenja ali za postakutno oziroma rehabilitacijo. Prva diagnostika 

temelji na vodenem pogovoru (Žemva, 1994). Kasneje podrobnejšo oceno posameznih področij 

sporazumevanja dobimo s formalnimi in neformalnimi testi. V tujini se najpogosteje 

uporabljata standardiziran Bostonski diagnostični protokol za afazijo (angl. Boston Diagnostic 

Aphasia Examination, BDAE) in Zahodni protokol za afazijo (angl. Western Aphasia Battery, 

WAB). Za ocenjevanje specifičnih jezikovnih sposobnosti se uporablja Bostonski poimenovalni 
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test (angl. Boston Naming Test, BNT) (Kaplan idr., 1983), s katerim ocenjujemo sposobnosti 

poimenovanja. Logoped se na podlagi opaženega in glede na namen diagnostike odloči, kateri 

testni instrument bo izbral (Ogrin in Žemva, 2009; Ogrin idr., 2016; Žemva, 2004). V 

nadaljevanju bom na kratko opisala standardizirane baterije2 za afazijo (2.3.1) in poimenovalne 

teste (2.3.2), ki se uporabljajo v tujini. 

2.3.1 Standardizirane baterije za afazijo v tujih jezikih 

Standardizirane baterije za afazijo strokovnjakom pomagajo pri odkrivanju afazičnih bolnikov. 

Pravočasno odkrivanje in kasneje ustrezno načrtovanje na podlagi informacij, ki jih s 

testiranjem pridobijo, sta ključna za uspešno zdravljenje motnje. V nadaljevanju bom opisala 

nekaj standardiziranih baterij za prepoznavanje afazije, ki jih strokovnjaki uporabljajo v tujini: 

Bostonski diagnostični protokol za afazijo, Minnesota Test for Differential Diagnosis of 

Aphasia, Zahodni protokol za afazijo, Frenchayjev presejalni test za afazijo, Edinburški profil 

funkcionalne komunikacije in Quick Aphasia Battery. 

A.) Bostonski diagnostični protokol za afazijo (angl. Boston Diagnostic Aphasia Examination, 

BDAE) 

Bostonski diagnostični protokol za afazijo je eden najpogosteje uporabljenih testnih baterij za 

afazijo na nacionalni in mednarodni ravni, pa tudi v bolnišničnih okoljih. Je nevropsihološka 

baterija, ki se uporablja za oceno odraslih, za katere obstaja sum, da ima afazijo. Leta 1972 sta 

jo ustvarila Harold Goodglass in Edith Kaplan, nato je bila dvakrat spremenjena; prvič leta 1983 

in ponovno leta 2001. Test ocenjuje jezikovne sposobnosti na podlagi zaznave (slušne, 

vizualne), funkcij obdelave (razumevanje, analiza, reševanje problemov) in načinov odzivanja 

(pisanje, artikulacija in manipulacija). Skrajšana različica traja nekje od 20 do 45 minut, 

medtem ko lahko razširjena različica traja tudi do 120 minut. Test vključuje pet podtestov: 

spontani govor, slušno razumevanje, govorno izražanje, branje in pisanje. V razširjeni različici 

so zastavljena vsa vprašanja, v skrajšani pa le nekaj vprašanj znotraj vsakega podtesta. Testna 

baterija omogoča celovito ocenjevanje različnih vidikov jezikovne funkcije pri ljudeh z afazijo, 

pripomore k diagnostiki sindromov, ki zagotavljajo smernice v terapiji, in na koncu omogoča 

meritve izida zdravljenja. Vključuje BNT (Kaplan idr., 1983), ki ga lahko neodvisno uporabimo 

kot test poimenovanja (Fong idr. 2019) 

B.) Minnesota Test for Differential Diagnosis of Aphasia (MTDDA)  

Minnesota test za diferencialno diagnozo afazije je prvotno ustvaril Hildred Schuell leta 1946 

(zastarel), kasneje pa so ga leta 1972 preoblikovali Jenkins, Jimenes-Pabon, Shaw in Sefer. Je 

najobsežnejši od testov za afazijo in v povprečju traja 3 ure (lahko tudi 6 ur). Razdeljen je na 

                                                 

2 Skupek testov, ki so standardizirani za isto populacijo in so zasnovani za uporabo kot celota. Rezultati testov so 

običajno prilagojeni tako, da jih je mogoče zlahka primerjati. 
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pet delov, saj ocenjuje vse štiri jezikovne modalitete (motnje slušnega razumevanja, motnje 

branja, motnje govora, motnje pisanja) ter dodatno motnje računanja in aritmetične težave. 

Vsak del obsega do 10 podtestov. Preskusne komponente so 3 knjige s stimuli (1 velika, 2 

majhni), priročnik za izpraševalca, administrativni priročnik, kovanci, papir, svinčnik, zvonec, 

skodelica, škatla, ključ in štoparica. S testom lahko ugotovimo, za katero vrsto afazije gre pri 

bolniku in kakšna je prognoza glede na obliko afazije. Uporablja se za ljudi z afazijo, katerih 

nevrološko stanje je stabilno (University of Minnesota Duluth, 2000). 

C.) Zahodni protokol za afazijo (angl. Western aphasisa battery, WAB TEST) 

Zahodni protokol za afazijo (angl. Western aphasia battery, WAB) je test za oceno jezikovne 

zmožnosti odraslih s sumom na nevrološke motnje, ki so posledica možganske kapi, poškodbe 

glave ali demence. Razvil ga je Kertesz leta 1979 na podlagi celotne baterije Bostonskega 

protokola za afazijo (Kaplan idr., 1983). Test traja od 30 do 45 minut. Z njim lahko ugotovimo 

prisotnost, stopnjo in vrsto afazije. To nam omogoča, da ugotovimo močne in šibke točke v 

pacientovi jezikovni zmožnosti, ki nas usmerjajo pri načrtovanju terapije; prav tako lahko 

sklepamo, kje je mesto lezije. Pridobljeni rezultati testa omogočajo tudi spremljanje sprememb 

med terapijo. WAB ocenjuje jezikovne (govor, ponavljanje, poimenovanje, slušno 

razumevanje, branje in pisanje) in nejezikovne zmožnosti, med drugim risanje (Shewan in 

Kertesz, 1980). S testom dobimo oceno afazijskega količnika (AQ) in rezultat kortikalnega 

kvocienta (CQ). AQ je mogoče obravnavati kot merilo jezikovne zmožnosti, medtem ko je CQ 

splošno merilo intelektualne sposobnosti. WAB je visoko zanesljiv in veljaven merski 

pripomoček (Buckingham, 1981).  

D.) Frenchayjev presejalni test za afazijo (angl. Frenchay aphasia screening test, FAST) 

Frenchayjev presejalni test za afazijo (angl. Frenchay aphasia screening test, FAST) je 

zanesljiv test, ki ga lahko uporabljajo nestrokovni delavci, da s hitro in preprosto metodo 

preverijo prisotnost afazije. Uporabljali naj bi ga torej kot presejalni pripomoček za 

identifikacijo bolnikov, ki potrebujejo bolj natančno oceno, ki jo opravi logoped (Zeltzer, 

2008). Predhodne študije so pokazale dobro zanesljivost v primerjavi s ponovnim testiranjem, 

sam test pa je hiter in preprost za uporabo. Leta 1949 so ga razvili Pamela Enderby, Victorine 

Wood in Derick Wade. Razdeljen je na 4 dele in preverja slušno razumevanje, govorno 

izražanje, branje in pisanje. Naloge so razvrščene glede na trajanje in zahtevnost (Enderby in 

Crow, 1996). 

E.) Edinburški profil funkcionalne komunikacije (angl. Edinburgh Motor Assessment, EMAS) 

Edinburški profil funkcionalne komunikacije (angl. Edinburgh Motor Assessment, EMAS) je 

kratek presejalni test, zasnovan posebej za ocenjevanje bolnikov z demenco, afazijo in drugimi 

kognitivnimi motnjami. Leta 2013 ga je razvila ekipa nevrologov in psihiatrov na kliniki za 

regenerativno nevrologijo Anne Rowling v Edinburghu, ki jo je vodil dr. Thomas H. Bak. 

Osredotoča se na motorične ekstrapiramidne in amiotrofične simptome, pa tudi na zapletene 

kognitivno-motorične pojave, kot je apraksija (Bak, 2013). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Stroke
https://en.wikipedia.org/wiki/Dementia
https://en.wikipedia.org/wiki/Aphasia
https://trove.nla.gov.au/work/8493669/version/45388818
https://trove.nla.gov.au/work/8493669/version/45388818
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F.) Quick Aphasia Battery (QAB) 

QAB je zanesljiva in veljavna standardizirana baterija za hitro odkrivanje afazije. Cilj baterije 

je zagotoviti zanesljivo in večdimenzionalno oceno jezikovnih sposobnosti v približno 45 

minutah. Leta 2018 so jo razvili Wilson S. M., Eriksson D. K., Schneck S. M. in Lucanie J. 

M. Sestavljena je iz osmih podtestov, ki preverjajo raven zavesti, spontan govor, razumevanje 

besed, razumevanje stavkov, poimenovanje, ponavljanje besed, glasno branje in motoriko 

govora za izključitev apraksije in dizartrije. Vsak podtest vsebuje od 5 do 12 elementov, od 

katerih je vsak ocenjen s 5-stopenjsko lestvico (Wilson idr., 2018).  

2.3.2 Poimenovalni testi 

V tem poglavju bom opisala poimenovalna testa, ki jih za odkrivanje težav pri poimenovanju 

uporabljajo v tujini. To sta Bostonski poimenovalni test in Filadelfijski test poimenovanja. 

A.) Bostonski poimenovalni test (angl. Boston Naming Test, BNT) 

BNT (Kaplan idr., 1983) je široko uporabljen diagnostični instrument, ki je bil leta 1983 razvit 

v raziskovalnem centru za afazije na univerzi v Bostonu. Test je sestavljen iz 60 črno-belih risb. 

Slike prikazujejo nanosnike, za katere se uporablja besede z različno pogostostjo (od postelje 

do sarkofaga); slike so razporejene po pogostosti od najbolj do najmanj pogoste. Zaradi tega je 

test občutljiv na razmeroma blage težave s poimenovanjem besed, ki se lahko pojavijo v 

različnih nevroloških stanjih, kot so začetna demenca ali motnje v razvoju jezika. BNT (Kaplan 

idr., 1983) prek naloge poimenovanja slik ocenjuje bolnikovo besedišče, leksikalno 

procesiranje oziroma priklic besed, nekaj posrednih informacij pa testator lahko pridobi tudi o 

izgovorjavi posameznih besed (Laine idr., 1993). 

Pri testiranju se upošteva spontan odziv v časovnem oknu 20 sekund. Če v tem času ni 

odgovora, lahko oseba, ki testira, poda dve vrsti iztočnic. Tako lahko poleg spontanega 

poimenovanja raziskujemo tudi možne vplive semantičnih (npr. za harfo: »To je glasbilo.«) in 

fonoloških (podamo prvi glas ciljne besede) namigov. Test je razdeljen v dva dela: pri starejših 

otrocih in osebah brez očitnih okvar test pričnemo pri 30. sliki, s čimer prihranimo precej časa. 

Pri točkovanju seštevamo število pravilnih spontanih odgovorov, pravilne odgovore s pomočjo 

semantičnih namigov in pravilne odgovore, ki jih pacient poda s pomočjo fonoloških namigov 

(Science direct, b. d.). Test je primeren za otroke od 4. leta starosti (Science direct, b. d.). Poleg 

testa s 60 postavkami je bila standardizirana tudi kratka oblika testa s 15 slikami. Ta oblika je 

namenjena ocenjevalcem, ki bodo izsledke uporabili skupaj s kratko obliko baterije Boston 

Diagnostic Aphasia Examination. Priročna pa je tudi v primeru, ko je čas ocenjevanja omejen 

ali ko je omejena bolnikova pozornost. V raziskavi Lansing idr. (1999), ki je vključevala skupno 

1044 testirancev, od tega 719 zdravih oseb in 325 bolnikov z Alzheimerjevo boleznijo, so 

ugotovili, da je kratka oblika s 15 postavkami primerljiva z dolgo obliko s 60 postavkami. To 

je pomembno za klinike in raziskovalce, saj lahko s kratko obliko razmeroma hitro odkrijejo 

klinično pomembne anomije. V raziskavi so primerjali rezultate glede na spol, starost in 

izobrazbo. Pri zdravih osebah se je pomembno kazal učinek spola, pri čemer so bili moški bolj 
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uspešni kot ženske. Prav tako sta bili starost in izobrazba pri zdravih osebah znatno povezani z 

uspešnostjo. Podobne ugotovitve navajajo študije, ki so raziskovale različne dejavnike, ki 

vplivajo na poimenovanje pri daljši različici testa. 

B.) Filadelfijski test poimenovanja (angl. The Philadelphia Naming Test, PNT) 

Filadelfijski test poimenovanja (angl. The Philadelphia Naming Test, PNT) je test 

poimenovanja, ki je bil leta 1996 razvit v rehabilitacijsko-raziskovalnem inštitutu Moss. Test 

je sestavljen iz 175 črno-belih slik. Razviti sta bili dve kratki obliki, za kateri se je izkazalo, da 

dajeta podobne rezultate kot dolga različica testa. Dve ujemajoči se kratki obliki omogočata 

merjenje sprememb v zmožnosti poimenovanja. Slike, ki jih preizkus vsebuje, so razporejene 

po določenih lastnostih, kot sta na primer pogostost uporabe določene besede ali dolžina besede. 

Pomembna značilnost PNT-ja je, da njegovi rezultati odražajo stopnjo afazije in da so rezultati 

le minimalno odvisni od demografskih variabel (Walker in Schwartz, 2012). 

2.3.3 Povzetek 

Tabela 2: Primerjava testov 

 Kdaj in 

kdo je test 

razvil? 

 

Koliko 

podtestov, 

postavk? 

Kaj preverja? 

 

Kakšni so 

stimuli? 

 

Kdo ga 

lahko 

izvaja? 

 

Kako je 

zanesljiv? 

BDEA Harold 

Goodglass 

in Edith 

Kaplan 

(1972) 

5 podtestov 

Dolga 

različica 146 

ilustracij, 

kratka 

različica 27 

ilustracij 

Jezikovne 

sposobnosti: 

- slušna in 

vizualna zaznava, 

- razumevanje, 

analiza, reševanje 

problemov 

- pisanje, 

artikulacija in 

manipulacija 

Ilustracije in 

zvočni 

posnetki 

Logopedi Zanesljiv 

BNT 

(Kaplan 

idr., 

1983) 

Kaplan, 

Goodglass 

in 

Weintraub 

(1983)  

60 postavk 

15 postavk 

Poimenovanje Ilustracije Logopedi Zanesljiv 

PNT Roach, 

Schwartz, 

Martin, 

Grewal in 

Brecher 

(1996) 

175 postavk 

30 postavk 

Poimenovanje Ilustracije Logopedi Veljavnost 

in 

zanesljivost 

se ne 

omenjata. 

 

MTDDA 

 

Schuell 

(1946)  

Jenkins, 

Jimenes-

Pabon, 

Shaw in 

Sefer (1975) 

10 podtestov Slušno 

razumevanje, 

branje, govor, 

pisanje, računanje 

in aritmetične 

sposobnosti 

Ilustracije in 

predmeti 

Logopedi Veljavnost 

in 

zanesljivost 

se ne 

omenjata. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3397242/#R25
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3397242/#R25
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3397242/#R25
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3397242/#R25
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3397242/#R25
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3397242/#R25


26 

 

WAB 

 

Andrew 

Kertesz 

(1979) 

4 podtesti  Jezikovne 

zmožnosti: govor, 

ponavljanje, 

poimenovanje, 

slušno 

razumevanje, 

branje in pisanje 

Nejezikovne 

zmožnosti: risanje 

Ilustracije Logopedi Zanesljiv 

FAST 

 

Enderby, 

Wood in 

Wade 

(1949) 

4 podtesti z 

10 

postavkami 

Razumevanje, 

besedno izražanje, 

branje in pisanje 

Ilustracije, 

geometrijski 

liki in stavki 

Nestrokovni 

delavci 

Zanesljiv 

EMAS 

 

Bak (2013) / Motorične 

simptome 

/ Logopedi in 

drugi 

strokovnjaki 

Zanesljiv 

QAB Wilson S. 

M., 

Eriksson D. 

K., Schneck 

S. M. in 

Lucanie J. 

M. (2018) 

8 podtestov, 

ki vsebujejo 

od 5 do 12 

podstavk. 

Raven zavesti, 

spontan govor, 

razumevanje 

besed, 

razumevanje 

stavkov, 

poimenovanje slik, 

ponavljanje, 

glasno branje in 

motorika govora 

Ilustracije in 

stavki 

Logopedi Zanesljiv 

V Sloveniji se pojavlja vprašanje, ali je bolje oblikovati svoje teste ali prevesti in prirediti že 

obstoječe tuje teste, ki so že dolgo uveljavljeni. Prednost prevajanja uveljavljenih testov je 

vsekakor možnost primerjanja prevedenega in obstoječega testa. Ti so zagotovo zanesljivi in 

veljavni, vendar pa se lahko to pri uporabi na drugem jezikovnem ali kulturnem območju 

spremeni. Pri tem sta zelo pomembna standardizacija na velikem številu testirancev in 

oblikovanje norm, ki dajo testu uporabnost (Bucik, 1997).  

2.4 MERSKE KARAKTERISTIKE 

Merski instrument (npr. test znanja, anketni vprašalnik, ocenjevalna lestvica ipd.) oziroma 

postopek merjenja je verodostojen oziroma primeren za diagnostiko in prognostiko, če ima 

primerne merske karakteristike (značilnosti dobljenih rezultatov izmerjenih z ustreznim 

merskim instrumentom). To so po mnenju Jermana (2014a): občutljivost (2.4.1), zanesljivost 

(2.4.2), veljavnost (2.4.3), objektivnost (2.4.4), ekonomičnost (2.4.5), uporabnost (2.4.6) ter 

standardiziranost (2.4.7). Merske karakteristike nam omogočajo vpogled v lastnosti merskega 

pripomočka in primerjanje z drugimi testnimi pripomočki (Jerman, 2014a). 

2.4.1 Občutljivost ali diskriminativnost 

Občutljiv test mora izmeriti dovolj majhne razlike v značilnosti, ki jo merimo (Bucik, 1997). 

Velikost razsipa testnih rezultatov okoli srednje vrednosti nam pove, kakšna je občutljivost testa 

(večji kot je razsip, večja je občutljivost) (Sagadin, 1993). Na občutljivost testa vpliva težavnost 
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nalog. Če test ni dovolj težak in preveč udeležencev doseže nadpovprečne (učinek stropa) ali 

podpovprečne rezultate, ne dobimo statistično pomembnih informacij (Bucik, 1997). Test mora 

vsebovati tako lahke naloge, ki jih rešijo tudi najslabši, kot tudi tako težke naloge, da jih rešijo 

le najboljši (Sagadin, 1993). Občutljivost je v neposredni odvisnosti od dolžine testa – daljši 

test je praviloma bolj občutljiv, saj z daljšim testom lažje izmerimo majhne razlike v merjeni 

lastnosti. (Bucik, 1997). Občutljivost je še posebno pomembna pri testih, ki jih uporabimo v 

raziskovalne namene (Sagadin, 1993). 

Za računanje občutljivosti lahko uporabimo naslednjo formulo, s katero izračunamo 

Fergusonov koeficient diskriminativnosti 𝛿 (Jerman, 2014a). 

𝛿 =
(𝑛 + 1) × (𝑁2 − ∑ 𝑓𝑖

2)𝑖=𝑘
𝑖=𝑙

𝑛 × 𝑁2
 

𝑁 = število testirancev 

𝑛 = število testnih nalog 

𝑓𝑖 = frekvenca posameznega testnega rezultata 

0 ≤ 𝛿 ≤ 1 

2.4.2 Zanesljivost ali reliabilnost 

Popolnoma zanesljiv test ne obstaja, saj nobeno testiranje ni popolnoma enako drugemu. Mera 

zanesljivosti je koeficient zanesljivosti, katerega vrednost mora biti 0,80 ali več. Višja kot je ta 

vrednost, bolj natančni so rezultati testa (Sagadin, 1993). Koeficient zanesljivosti lahko 

ocenjujemo z različnimi metodami, in sicer: retestna ali ponavljalna metoda, metoda paralelnih 

ali alternativnih oblik testa, metoda lihih in sodih polovic ter metoda analize notranje 

konsistentnosti testa. V nalogi je bila uporabljena metoda notranje konsistentnosti testa, ki je 

opisana v nadaljevanju. 

A.) Metoda analize notranje konsistentnosti testa  koeficient konsistentnosti 

Ta metoda se lahko uporablja samo za časovno neomejena testiranja. Test lahko razdelimo na 

vsako nalogo posebej in se izognemo pomanjkljivosti metode z razpolavljanjem testa. 

Koeficient, ki ga dobimo, imenujemo koeficient homogenosti. Obstaja več različnih formul za 

oceno zanesljivosti testa, ki se lahko uporabljajo pri testih z dihotomičnim točkovanjem rešitev 

nalog (ponujena sta dva povsem nasprotna odgovora: da-ne; malo-veliko; 1-0): Kuder-

Richardsonova formula 20, Kuder-Richardsonova formula 21, Hoytova oblika K-R formule 20, 

Horstova modifikacija K-R formule 20. Pri testih in drugih instrumentih, kjer točkovanje ni 

dihotomično, pa je mogoče koeficient konsistentnosti izračunati le s Cronbachovim 

koeficientom alfa (Sagadin, 1993). Cronbachov koeficient alfa, ki ga je leta 1951 razvil Lee 

Cronbach, meri zanesljivost vprašalnika, natančneje notranjo konsistentnost in je ena 

najpogosteje ocenjenih zanesljivosti v literaturi o jezikovnih preizkusih. Pove nam, kako dobro 

test meri tisto lastnost, zaradi katere je bil oblikovan. Na primer če želimo s testom izmeriti, 
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kakšne so sposobnosti poimenovanja oseb, visoka zanesljivost pomeni, da meri sposobnost 

poimenovanja, in ne neke druge sposobnosti. Prav tako nam pokaže, kako prepričani smo lahko, 

da bi dobili enake rezultate, če bi enako skupino ljudi ponovno testirali. Slaba zanesljivost kaže 

na vpliv naključij oziroma okoliščin testiranja na rezultate. Vrednosti koeficienta se gibljejo od 

0,00 do 1,00. Če se izkaže, da je vrednost Cronbachovega koeficienta alfa za niz rezultatov na 

primer 0,90, si lahko to razlagamo, da je test 90-odstotno zanesljiv (Brown, 2002). Cronbach 

alfa izračunamo po naslednji formuli (Sagadin, 1993): 

𝛼 =
𝑛

𝑛−1
× (1 −

∑ 𝑠𝑖
2𝑖=𝑛

𝑖=𝑙

𝑠𝑥
2 ) 

𝑛 = število testnih nalog 

𝑠𝑥
2 = varianca rezultatov testirancev na celotnem testu 

𝑠𝑖
2 = varianca i-te naloge (varianca rezultatov testirancev za i-to nalogo) 

2.4.3 Veljavnost (validnost) testa 

Veljavnost je poglavitna merska lastnost testa. Test je veljaven, če merimo tisto, za kar je bil 

ustvarjen (Bucik, 1997). Bolj kot rezultate popačijo drugi dejavniki, manj veljaven je test 

(Sagadin, 1993). Strokovnjaki iz Ameriškega psihološkega združenja (APA) so predlagali tri 

tipe veljavnosti (vsebinsko, kriterijsko in konstruktno) in so jih utemeljili v Standardih za 

pedagoško in psihološko testiranje (1985). Če lahko test uporabimo za sprejemanje pravilnih in 

natančnih odločitev, je test veljaven (Bucik, 1997). 

A.) Vsebinska veljavnost 

Pove nam, ali je vsebina testa primerna za merjenje želene lastnosti. Vsebino je treba logično 

analizirati, pri čemer sodelujejo različni strokovnjaki, ki niso sodelovali pri oblikovanju nalog 

v testu (Sagadin, 1993). Kvantifikacijo strinjanja med strokovnjaki lahko izračunamo s 

pomočjo Lawshejeve formule razmerja vsebinske veljavnosti: 

𝑅𝑉𝑉 =
𝑛𝑏 −

𝑁
2

𝑁
2

 

𝑁 = število oseb v skupini strokovnjakov 

𝑛𝑏 = število oseb v skupini strokovnjakov, ki so pri posamezni nalogi izbrali odgovor 

»bistvena« (vsak strokovnjak oceni uporabnost posamezne naloge glede na vsebino, ki naj bi 

jo naloga merila: bistvena, koristna, ne bistvena, ne nujna (Jerman, 2014a)). 

B.)  Kriterijska veljavnost  

Kriterijsko veljavnost preverjamo tako, da rezultate testa primerjamo z drugimi rezultati, ki 

predstavljajo kriterij veljavnosti testa (npr. dosežek na drugem testu, ki meri enake lastnosti). 

To je zunanji kriterij veljavnosti (Sagadin, 1993). Kriterijsko veljavnost ločimo na: sočasno oz. 
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skladnostno (rezultate testa, ki ga preverjamo, dobimo v istem času kot rezultate za kriterij) in 

napovedno oz. prognostično (kriterijski rezultati nastanejo v prihodnosti). 

C.)  Konstruktna veljavnost 

Konstruktna veljavnost nam pove, koliko lahko rezultate testa razumemo kot posledico nekih 

konstruktov, npr. inteligentnost, ustvarjalnost, sposobnost poimenovanja in podobno (Sagadin, 

1993). Če test ustrezno meri teoretični konstrukt glede na lastnosti, ki jih merimo, lahko rečemo, 

da je test konstruktno veljaven (validen). To preverimo s faktorsko in korelacijsko analizo 

MTMM (matrika multiplih potez in multiplih metod). Ločimo konvergentno veljavnost, o 

kateri lahko govorimo, ko je korelacija med rezultati pri merjenju istega koncepta z različnimi 

metodami in testi pozitivna, ter diskriminantno veljavnost, pri kateri je korelacija med rezultati 

merjenja različnih konceptov z istim testom nizka ali ničelna (Jerman, 2014a). 

2.4.4 Objektivnost 

Objektivnost lahko ocenjujemo med izvedbo testa, pri vrednotenju odgovorov ter interpretaciji 

rezultatov (Jerman, 2014a). Test je objektiven, če so natančno opisana navodila in okoliščine 

za izvajanje testa, če so podani ustrezni kriteriji za vrednotenje testa in če ima test dobre norme 

za razvrščanje testirancev v skupine po podobnostih (Bucik, 1997). V večini primerov so 

navodila za testatorja pisna. Če pa testiranje poteka za raziskovalne namene, se navodila 

razložijo ustno, še posebno v primeru neizkušenega testatorja (Sagadin, 1993). Testiranci 

morajo imeti enake okoliščine, da lahko govorimo o objektivnem instrumentu. Pri ponovnem 

testiranju moramo dobiti enake rezultate, ki ne smejo biti odvisni od testatorja, prostora 

testiranja in testne situacije (Bucik, 1997). Zelo pomembna je objektivnost pri vrednotenju 

odgovorov. Objektivnost vrednotenja dosežemo tako, da so naloge čim bolj nedvoumne ter 

enoznačne in da jih vsi testiranci razumejo na enak način (Sagadin, 1993). Ko želimo ugotoviti, 

kakšna je objektivnost testa, moramo rezultate, ki so jih določili različni ocenjevalci za istega 

testiranca, med seboj korelirati. Če različni ocenjevalci posamezni odgovor vrednotijo enako, 

je korelacija popolna, kar pomeni, da je tudi objektivnost popolna (Sagadin, 1993). 

2.4.5 Ekonomičnost 

Test velja za ekonomičnega, če se lahko izvede v čim krajšem času, zanj ne potrebujemo veliko 

materiala, ga lahko izvedemo v skupini in je enostaven za uporabo ter vrednotenje. Merski 

pripomoček se mora dobro prilagoditi testni situaciji (Jerman, 2014a). Če želimo test oblikovati 

čim bolj ekonomično, moramo biti pozorni, da ne izgubimo drugih pomembnih informacij. 

Lahko se zgodi, da pri skupinskem testiranju ostanejo ključne informacije neopažene (Bucik, 

1997). 

2.4.6 Uporabnost 

Pred oblikovanjem novega testa se je treba vprašati, ali podoben test že obstaja in kakšna je 

potreba po merjenju določene lastnosti (Bucik, 1997). Da je test uporaben, mora doseči 
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statistično pričakovane stopnje, ki jih preverimo s primernimi statističnimi in raziskovalnimi 

metodami (Jerman, 2014a). 

2.4.7 Standardiziranost 

Če želimo izmeriti razlike med rezultati posameznika iz ene skupine ali cele skupine v 

primerjavi z drugo skupino, mora biti test standardiziran. Test, ki ni standardiziran in nam daje 

le neobdelane rezultate, je neuporaben. Testni pripomoček ima lahko percentilne in 

standardizirane norme. Splošne ali generalne norme so značilne za splošno populacijo, medtem 

ko so skupinske norme točno določene za vsako posamezno skupino osnovne populacije. Če je 

test namenjen vsem generacijam ter starost vpliva na merjeno lastnost, potrebuje test različne 

norme za posameznike različnih starosti. Če različni dejavniki (kultura, izobrazba, spol, rasa, 

starost …) vplivajo na rezultate merjene značilnosti, je treba ustvariti različne norme, da 

dobimo točne rezultate. Na kakovost testa vplivajo dobro zastavljene norme, ki so oblikovane 

na velikem številu testirancev (Bucik, 1997). 

2.5 ANALIZA TESTNIH NALOG  

Z analizo testnih nalog dobimo vpogled v značilnosti in kakovost posameznih nalog v testu. Da 

ugotovimo, zakaj je test do določene mere zanesljiv in veljaven, moramo natančno proučiti 

značilnosti posameznih testnih nalog. Analiza testnih nalog je uporabna predvsem, kadar test 

ne dosega primerne zanesljivosti in veljavnosti, saj nam omogoča, da ugotovimo vzrok za 

neustrezne merske karakteristike. Zanesljivost in veljavnost se pomembno dvigneta, ko 

izključimo naloge, ki niso ustrezale testu (Bucik, 1997). Naloge v testu morajo biti objektivne 

in vsebinsko veljavne (Jerman, 2014b). Merske karakteristike nalog v testu so naslednje: 

težavnost nalog (2.5.1), diskriminativnost oziroma občutljivost naloge (2.5.2), korelacija med 

nalogami (2.5.3), prepričljivost oziroma analiza motilcev (2.5.4). 

2.5.1 Težavnost nalog 

Delež pravilnih odgovorov pri nalogi, kjer je pravilen samo eden izmed več odgovorov, nam 

pove, kakšna je težavnost naloge. Bližje kot je izračun težavnosti številu ena, lažja je naloga, 

medtem ko nam indeks v bližini 0 pove, da je naloga težavna. Težavnost naloge je primerna 

med vrednostjo 0,50 in 0,80 (Bucik, 1997).  

Pri nalogah alternativnega tipa se lahko zgodi, da testiranci ugibajo odgovor, kar povzroči 

napačne izračune indeksa. Podobne težave se lahko pojavijo v primeru hitrostnih testov, kjer 

testirancem ni uspelo rešiti vseh nalog (Bucik, 1997) 

2.5.2 Diskriminativnost oziroma občutljivost naloge 

Diskriminativnost naloge nam sporoča, kako naloga loči merjence glede na njihove zmožnosti 

(Jerman, 2014b). Naloga je diskriminativna, če bo testiranec, ki je dobro rešil celoten test, prav 
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tako dobro rešil obravnavano nalogo, medtem ko bodo testiranci s slabšimi rezultati celotnega 

testa slabo rešili tudi obravnavano nalogo (Bucik, 1997).  

2.5.3 Korelacija med nalogami 

Homogenost testnih nalog ugotavljamo z računanjem korelacije med posameznimi testnimi 

nalogami (Bucik, 1997). S tem ugotovimo, ali testne naloge merijo isto lastnost (Jerman, 

2014b). S korelacijskim koeficientom lahko preverimo tudi diskriminativnost naloge. Tiste 

naloge, ki so v visoki korelaciji s končnim rezultatom testa, bodo prav tako v visoki korelaciji 

z drugimi testnimi nalogami (Bucik, 1997). Stopnja homogenosti je primerna, če imajo testne 

naloge povprečno korelacijo z ostalimi nalogami vsaj 0,10; če je ta vrednost višja od 0,25, ima 

naloga odlično homogenost (Jerman, 2014b). Če naloga ne korelira z drugimi nalogami, 

verjetno ne meri tega, kar merijo vse ostale naloge, in jo je treba dobro preurediti ali izločiti. 

Zgodi se lahko, da test meri več lastnosti, naloga pa posledično z nekaterimi nalogami korelira, 

z drugimi ne, s tretjimi pa je v negativni zvezi (Bucik, 1997). Takšen test ni enofaktorski, ampak 

bifaktorski ali multifaktorski. Pri nalogah se lahko pojavita tudi multikolinearnost (korelacija 

med nalogami večja od 0,90) in singularnost (korelacija je 1,00), kar pomeni, da so naloge 

skoraj enake in jih je treba izločiti zaradi ekonomičnosti. Korelacijo med nalogami lahko 

izračunamo s koeficientom φ ali tetrahoričnim koeficientom korelacije (Jerman, 2014b). 

2.5.4 Prepričljivost oziroma analiza motilcev 

Motilci so nepravilni odgovori pri nalogah izbirnega tipa z več različnimi možnostmi. Biti 

morajo čim bolj prepričljivi, da v primeru nepoznavanja pravilnega odgovora testiranec ne 

izloči motilcev, ki niso dovolj prepričljivi, in tako izbere pravilni odgovor. Preveč ali premalo 

prepričljive motilce je treba zamenjati. Analizo motilcev opravimo tako, da razdelimo testirance 

na skupino najslabših in skupino najboljših glede na rezultate celotnega testa. Če pri neki nalogi 

nihče izmed testirancev posameznih skupin ni izbral določenega odgovora, je treba motilec 

zamenjati. Prav tako moramo odgovor zamenjati, če boljši testiranci namesto pravilnega 

odgovora večkrat izberejo določen motilec (Bucik, 1997). Od kakovosti motilcev so odvisne 

tudi težavnost in diskriminativnost nalog v testu ter veljavnost in zanesljivost testa (Jerman, 

2014b). 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

V Sloveniji ni na voljo nobene standardizirane baterije testov, razvitih ali prilagojenih za 

prepoznavanje afazij v slovenskem jeziku, zato so se logopedi na Nevrološki kliniki v Ljubljani 

odločili oblikovati svojo. Začeli so s testom poimenovanja, saj je najpogostejša težava vseh vrst 

afazij anomija, tj. nezmožnost poimenovanja, ne glede na to, ali gre za poimenovanje prikazanih 

predmetov ali spontano tvorjenje polnopomenskih in funkcijskih besednih vrst. Da bo test 

veljaven in zanesljiv, sem znotraj magistrskega dela izvedla pilotsko študijo, s katero sem 

preverila navedeni merski karakteristiki. Na podlagi teh rezultatov bo testni material po potrebi 

spremenjen in dokončno oblikovan. Ker je test namenjen diagnosticiranju afazij, katerih 

simptom je lahko tudi anomija oziroma motnja poimenovanja, sem najprej testirala klinično 

skupino in nato dobljene rezultate primerjala s tipično skupino. Želela sem preveriti, ali med 

proučevano/klinično in primerjalno/tipično skupino obstajajo statistično pomembne razlike v 

uspešnosti pri poimenovanju, saj nam ta podatek pove, ali test res preverja lastnost, za katero 

je bil ustvarjen (v našem primeru sposobnost poimenovanja).  

3.2 CILJ RAZISKAVE, RAZISKOVALNO VPRAŠANJE IN 

ZASTAVLJENE HIPOTEZE 

Splošni cilj magistrskega dela je opisati in analizirati merske karakteristike testa. V teoretičnem 

delu sem vse merske karakteristike opisala, v empiričnem pa sem se osredotočila na 

zanesljivost, ki sem jo izračunala s pomočjo Cronbachovega koeficienta alfa, ter veljavnost, ki 

sem jo preverila s primerjanjem rezultatov med proučevano/klinično in primerjalno/tipično 

skupino. V skladu z raziskovalnimi cilji in izbranimi spremenljivkami sem oblikovala naslednje 

raziskovalno vprašanje: Ali je zanesljivost testa zadostna?  

Prav tako je cilj magistrskega dela ugotoviti, ali so rezultati STIB-a (Vogrinčič idr., 2021) med 

proučevano/klinično in primerjalno/tipično skupino statistično pomembno različni in ali 

obstajajo statistično pomembne razlike glede na spol, stopnjo izobrazbe in starost. Na osnovi 

študija relevantne literature, predstavljene v teoretskem delu, sem oblikovala naslednje 

raziskovalne hipoteze, ki odgovarjajo na raziskovalno vprašanje:  

Hipoteza 1: Med proučevano in primerjalno skupino bodo rezultati testov statistično 

različni 

Hipoteza 2: Rezultati testov bodo statistično značilno različni glede na spol 

 

Hipoteza 3: Rezultati testov bodo statistično značilno različni glede na izobrazbo  

 

Hipoteza 4: Rezultati testov bodo statistično značilno negativno povezani s starostjo 

Hipoteza 5: Med posameznimi postavkami/ilustracijami/nalogami testa bodo statistično 

značilne razlike 
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3.3 METODE DELA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

V magistrskem delu sta bila uporabljena naslednja raziskovalna metoda in pristop: 

- deskriptivna in kavzalna-neeksperimentalna metoda, 

- kvantitativen raziskovalni pristop. 

V tem razdelku bom predstavila vzorec raziskave (3.3.1) in spremenljivke (3.3.2) ter opisala 

instrumentarij (3.3.3), postopek zbiranja podatkov (3.3.4) in postopek obdelave podatkov 

(3.3.5). 

3.3.1 Vzorec 

Način vzorčenja je bil neslučajnosten. Vzorec zajema 52 oseb iz proučevane/klinične in 

primerjalne/tipične skupine (28 žensk in 24 moških, povprečne starosti 70 let s standardnim 

odklonom 11,98). Predviden je bil večji vzorec, vendar se je v času raziskovanja pojavila 

bolezen COVID-19 in testiranje klinične populacije ni bilo več mogoče, saj je bil vstop na 

Nevrološko kliniko v Ljubljani za nezaposlene prepovedan. Vzorec proučevane/klinične 

skupine predstavlja 26 testirancev (14 žensk in 12 moških, povprečne starosti 70 let s 

standardnim odklonom 11,98), ki so pred kratkim preživeli možgansko-žilni dogodek leve 

hemisfere (koda diagnoze po IMB-10: R47.0) in jim je bila po klinično-diagnostičnem pregledu 

diagnosticirana motorična disfazija/afazija. Primerjalno/tipično skupino pa je vključevalo 

enako število testirancev (14 žensk in 12 moških, povprečne starosti 70 let s standardnim 

odklonom 11,98) brez kakršnihkoli nevroloških in jezikovnih težav, ki se glede na izobrazbo, 

spol in starost ujemajo z osebki iz proučevane skupine. To sem preverila s predhodnim 

demografskim vprašalnikom, v katerem je tako splošna kot tudi klinična populacija odgovarjala 

na vprašanja glede spola, starosti, izobrazbe, stalnega prebivališča in nevrodegenerativnih 

bolezni. Vsi so poročali, da normalno vidijo. Prav tako sem predhodno preverila njihove 

kognitivne sposobnosti (uporabila sem Kratek preizkus spoznavnih sposobnosti (angl. Mini-

Mental State Examination, MMSE)) ter upoštevala etični kodeks raziskovanja.  
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Graf 1: Grafični prikaz razporeditve vzorca glede na skupine (proučevana/primerjalna) 

 

Tabela 3: Tabelarični prikaz razporeditve vzorca glede na skupine (proučevana/primerjalna) 

 Frekvenca Odstotek 

Proučevana 26 50,0 

Primerjalna 26 50,0 

Skupaj 52 100,0 

Iz Tabele 3 in z Grafa 1 je razvidno, da je bilo v obeh skupinah (proučevani/klinični in 

primerjalni/tipični) enako število oseb (26 oz. 50 % oseb proučevane/klinične in 26 oz. 50 % 

oseb primerjalne/tipične skupine). Skupini sta po spolu, starosti in izobrazbi enako zastopani.  

Graf 2: Grafični prikaz razporeditve vzorca glede na starost 

 

 

Prikaz vzorca glede na skupine (proučevana in 
primerjalna)

proučevana/klinična skupina primerjalna/tipična skupina

Prikaz vzorca glede na starost

do 70 let nad 70 let



35 

 

Tabela 4: Tabelarični prikaz razporeditve vzorca glede na starost 

 Preučevana skupina Primerjalna skupina 

  Frekvenca Odstotek Frekvenca Odstotek 

Do 70 let 11 42,3 11 42,3 

Nad 70 let 15 57,7 15 57,7 

Skupaj 26 100,0 26 100,0 

Za namen analize določenih rezultatov je vzorec smiselno razdeljen na dve starostni skupini, ki 

sta približno enakomerno zastopani. Skupini sta razdeljeni na osebe mlajše od 70 let in osebe 

starejše od 70 let, saj je bila povprečna starost testiranih oseb približno 69 let. Prav tako 

raziskava Albert idr., (1988) omenja, da je uspešnost razmeroma stabilna do 70. leta, medtem 

ko se po 70. opazi upadanje. Iz Tabele 4 in z Grafa 2 lahko razberemo, da je v skupini nad 70 

let več udeležencev (57,7 %) kot v skupini do 70 let (42,3 %). Vzrok za večje število starejših 

oseb v vzorcu je ta, da je bila najprej testirana klinična skupina, v kateri je lažje zbrati starejše 

osebe, saj je afazija največkrat posledica možganske kapi, ki se večkrat pojavi pri starejših 

osebah. Za tem je potekalo še testiranje tipične populacije, ki je bila po starosti, spolu in 

izobrazbi enako zastopana kot klinična populacija.  

Tabela 5: Tabelarični prikaz strukture vzorca glede na starost 

  N Minimum Maksimum Povprečje Std. odklon 

Starost 52 44 91 69,81 11,984 

Tabela 5 nam prikazuje, da je bil najmlajši udeleženec raziskave star 44 let, najstarejši pa 91. 

Povprečna starost vseh oseb iz vzorca je 69,81 leta, s standardnim odklonom 11,98 leta.  

Graf 3: Grafični prikaz vzorca glede na spol 

 

Prikaz vzorca glede na spol (proučevana in primerjalna 

skupina)

moški ženski
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Tabela 6: Tabelarični prikaz razporeditve vzorca glede na spol 

 Proučevana skupina Primerjalna skupina Skupaj 

  Frekvenca Odstotek Frekvenca Odstotek Frekvenca Odstotek 

Moški 12 46,2 12 46,2 24 46,2 

Ženski 14 53,8 14 53,8 28 53,8 

Skupaj 26 100,0 26 100,0 52 100,0 

 

Vzorec proučevane/klinične in primerjalne/tipične skupine je bil sestavljen iz 24 (46,2 %) 

moških in 28 (53,8 %) žensk. V obeh skupinah je bilo 12 (46,2 %) moških in 14 (53,8 %) žensk, 

saj smo glede na klinično populacijo iskali čim bolj podoben par tipične populacije.  

Graf 4: Grafični prikaz razporeditve vzorca glede na izobrazbo 

 

Tabela 7: Tabelarični prikaz razporeditve vzorca glede na izobrazbo 

 Proučevana skupina Primerjalna skupina Skupaj 

  Frekvenca Odstotek Frekvenca Odstotek Frekvenca Odstotek 

Osnovna šola 8 30,8 8 30,8 16 30,8 

Srednja šola 16 61,5 16 61,5 32 61,5 

Višja ali 

visoka šola 

2 7,7 2 7,7 4 7,7 

Skupaj 26 100,0 26 100,0 52 100,0 

Tabela 7 nam prikazuje vzorec oseb glede na izobrazbo. Z Grafa 4 in iz Tabele 7 lahko 

razberemo, da je vzorec vključeval največ oseb (61,5 %) z dokončano srednješolsko izobrazbo, 

Prikaz vzorca glede na izobrazbo

Osnovna šola Sredna šola Višja ali visoka šola
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nato sledijo osebe z dokončano osnovno šolo (30,8 %); najmanj (7,7 %) pa je bilo udeležencev 

z dokončano višjo ali visoko šolo. 

3.3.2 Spremenljivke  

Odgovore sem iskala z merjenjem petih odvisnih spremenljivk: 

-  število pravilnih spontanih odgovorov, 

-  število pravilnih odgovorov po dani pomoči (kratek opis slike), 

-  število pravilnih odgovorov po podanem fonološkem namigu, 

-  število pravilno izbranih odgovorov pri možnosti izbire, 

-  skupno število točk na testu.  

Neodvisne spremenljivke pa so bile: 

- spol, 

- starost,  

- izobrazba. 

3.3.3 Opis instrumentarija 

V Sloveniji bo STIB (Vogrinčič idr., 2021) prvi standardiziran test za prepoznavanje afazij, ki 

bo namenjen odkrivanju bolnikovih težav na področju poimenovanja. Sestavili so ga 

specializantki klin. logopedije Barbara Vogrinčič in Tina Pogorelčnik ter dr. Matic Pavlič, dipl. 

spl. jez. in lit. komp. Stimuli, vključeni v STIB (Vogrinčič idr., 2021), so senčene barvne 

ilustracije, ki so velike približno 10 cm. 60 ilustracij na preprost način upodablja konkretne 

nanosnike od vsakdanjih (npr. žlica) do specifičnih (npr. dereze). Nanosniki so hkrati izbrani 

tako, da obstaja čim manjša verjetnost, da jih testiranci ne bi prepoznali (na podlagi tega kriterija 

je bila iz STIB-a (Vogrinčič idr., 2021) izločena ilustracija kovanca) ali da bi jih poimenovali 

z več različnimi izrazi (na podlagi tega kriterija je bila izločena ilustracija keliha, saj je bil 

poimenovan kot pokal/kelih/čaša/kozarec) ali da bi se ti izrazi bistveno razlikovali glede na 

slovenska narečja (izločena je bila ilustracija snopa). Ciljni izrazi so enobesedni, v večini 

nesestavljene besede. Razporejene so v sedem skupin glede na število glasov v besedi, in sicer 

od treh do devetih glasov. Znotraj skupine je ena polovica ciljnih besed z zlogovnim izglasjem 

(zaprti zlogi), druga polovica pa brez zlogovnega izglasja (odprti zlogi). Izjema sta skupini 

besed s tremi in devetimi glasovi, ki vsebujeta le zloge z izglasjem. Hkrati so ciljne besede 

izbrane tako, da zastopajo nizkofrekventne besede (od 0 do 6000 konkordanc v besedilnem 

korpusu Gigafida 2.0) in srednjefrekventne besede (od 6000 do 60000 konkordanc v 

besedilnem korpusu Gigafida 2.0). Povprečno število konkordanc je 13600 in odklon 15600. 

Visokofrekventne besede (od 60000 do 300000 konkordanc v besedilnem korpusu Gigafida 

2.0) niso vključene v test zaradi težavnega uravnoteževanja skupin pri velikih vrednostih 

odklonov in zaradi izogibanja učinku stropa, ki bi lahko nastopil kot posledica vključitve preveč 

pogostih ciljnih besed v test. S testom raziskujemo tudi vpliv semantičnih, fonoloških in 

nepovezanih besed, ki so bolniku v pomoč tako, da povečajo hitrost ali natančnost 
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poimenovanja (namigi), če so podani po neuspešnem poimenovanju stimula. Če so podani pred 

ali med ogledom stimula, pa zaradi njih lahko nastopi latenca ali pa oseba celo izbere napačno 

besedo, ki je po pomenu ali obliki podobna tarčni (motilci). V STIB-u (Vogrinčič idr., 2021) so 

te besede uporabljene kot namigi. Semantični so tarčnemu nanosniku podobni po pomenu. 

Fonološki namigi so tarčnemu nanosniku podobni po obliki. Vsaka oseba je imela za odgovor 

na voljo 10 sekund časa. Če je oseba odgovorila v prvih 5 sekundah, je dobila 2 točki, če je 

odgovorila z latenco ali s pomočjo namigov, je dobila 1 točko, 0 točk pa je dobila, če v nobenem 

primeru ni pravilno poimenovala stimula. Za predstavo navajam nekaj stimulov, ki so bili 

izbrani za test: žlica, krava, traktor, luna, balon, miš, jabolko, hruška, darilo, hladilnik, tuš, kost, 

blagajna, iglu, figa, možgani, kompas, lama, paleta, činele, ogorek, raglja, dereze idr. 

3.3.4 Postopek zbiranja podatkov 

Testiranje tipične populacije sem izvedla na njihovem domu, medtem ko je testiranje klinične 

populacije potekalo na Nevrološki kliniki Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani. V obeh 

primerih je bilo okolje mirno, brez motečih dejavnikov. Sodelujoči so bili pred testiranjem 

seznanjeni z navodili in namenom izvedbe testa ter so privolili v sodelovanje. Testiranje je 

trajalo približno 20 minut. Položaj med testiranjem je bil sedeč. Med testom ni bilo 

predvidenega časa za odmor, prav tako nihče od testirancev odmora ni potreboval. Udeleženci 

so sodelovali prostovoljno in za sodelovanje niso prejeli materialne ali denarne nagrade. 

Stimule sem testirancem pokazala po določenem in stalnem vrstnem redu. Odgovor sem 

zabeležila kot pravilen, če ga je oseba podala v prvih petih sekundah. Če ga je podala v 

naslednjih petih sekundah, sem zabeležila latenco. Če oseba ni podala odgovora v desetih 

sekundah ali če je podala nepravilen odgovor, sem ji prebrala vnaprej pripravljen semantični 

namig, in sicer opis stimula.  

Opis stimula. Na primer če je bila ciljna beseda »miš«, sem prebrala opis: »To je majhna žival, 

ki se boji mačke.« Oseba je imela ponovno na voljo 5 sekund časa, da je odgovorila. Če je 

odgovorila pravilno, sem naredila kljukico v stolpcu »opis«. Če odgovor ni bil pravilen ali ga 

ni bilo, sem nadaljevala s fonološkim namigom.  

Fonološki namig. Osebi sem pomagala tako, da sem pri tri- in štiriglasovnih besedah podala 

vzglasje besede, pri več kot štiriglasovnih besedah pa prvi zlog. Na primer če je bila na sliki 

miš, sem rekla: »To je beseda na m,« če pa je bil na sliki hladilnik, sem rekla: »To je beseda na 

hla.« Če je oseba v petih sekundah po fonološkem namigu stimul pravilno imenovala, sem v 

stolpcu »fonološki namig« pravilen odgovor označila s kljukico. Če je oseba napačno 

poimenovala stimul ali ga sploh ni poimenovala, sem nadaljevala z izbiro. 

Izbira. Osebi sem podala štiri možne odgovore (motilec, ki je fonološko povezan s ciljno 

besedo; motilec, ki je semantično povezan s ciljno besedo; motilec, ki s ciljno besedo ni 

povezan; in ciljna beseda). Odgovori so bili podani kvazi naključno. Osebo sem prosila, da 

ponovi tisto besedo, ki se ji zdi pravilna. Če je oseba v petih sekundah podala pravilen odgovor, 

sem to označila v stolpcu »izbira«. 
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Če oseba v nobenem primeru ni odgovorila pravilno, sem prečrtala številko pred ciljno besedo. 

Odgovore sem beležila na zapisovalni list in po koncu vsakega testiranja rezultate vnesla v 

tabelo. 

3.3.5 Postopek obdelave podatkov 

Zbrane podatke sem statistično obdelala s programom IBM SPSS Statistics 23. Neodvisne 

spremenljivke so bile spol, starost in izobrazba, odvisne pa število pravilnih spontanih 

odgovorov, število pravilnih odgovorov po dani pomoči (kratek opis slike), število pravilnih 

odgovorov po podanem fonološkem namigu, število pravilno izbranih odgovorov pri možnosti 

izbire in skupno število točk na testu. Iz podatkov, ki sem jih pridobila s testiranjem, sem 

izračunala parametre opisne statistike (f, f %, M, SD). Kakšne so razlike v doseženih rezultatih 

na testu glede na spol, med smiselno oblikovanima starostnima skupinama in proučevano ter 

primerjalno skupino, sem preverila s T-testom za neodvisne vzorce. Razlike med skupinami 

glede na izobrazbo in razlike med posameznimi postavkami v testu pa sem preverila z analizo 

variance. Za računanje zanesljivosti testa sem uporabila Cronbachov alfa koeficient in tako 

preverila notranjo konsistentnost. Uporabila sem torej univariatne in bivariatne statistične 

metode. Dobljeni podatki so predstavljeni v tabelah, grafih in opisno. 
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3.4 ANALIZA REZULTATOV Z INTERPRETACIJO 

V tem poglavju bom predstavila splošne podatke raziskave (3.4.1), nato pa primerjala končne 

rezultate glede na skupino (3.4.2), spol (3.4.3), izobrazbo (3.4.4) in starost (3.4.5) ter preverila 

zanesljivost testa (3.4.7) in razlike med posameznimi nalogami testa (3.4.6). 

3.4.1 Splošna obdelava podatkov 

Najprej sem izračunala opisno statistiko za vse ilustracije/postavke STIB-a (Vogrinčič idr., 

2021). Spodnja tabela prikazuje povprečje točk, standardni odklon, minimum in maksimum 

točk, ki so jih posamezniki dosegli pri vsaki postavki. Posebej sta predstavljeni proučevana in 

primerjalna skupina ter posebej rezultati za obe skupini skupaj. 
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Graf 5: Povprečno število točk pri posamezni postavki 
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 Tabela 8: Povprečni rezultat posameznih nalog proučevane skupine, primerjalne skupine in 

obeh skupin skupaj 

 Proučevana/klinična Primerjalna/tipična Skupaj  

Povprečje SO Povprečje SO Povprečje SO Min Maks N 
Žlica 1,85 0,543 1,88 0,431 1,87 0,486 0 2 52 

Krava 1,69 0,736 2,00 0,000 1,85 0,538 0 2 52 

Traktor 1,65 0,745 1,92 0,392 1,79 0,605 0 2 52 

Luna 1,46 0,905 2,00 0,000 1,73 0,689 0 2 52 

Balon 1,77 0,587 2,00 0,000 1,88 0,427 0 2 52 

Čokolada 0,77 0,992 0,92 1,017 0,85 0,998 0 2 52 

Miš 2,00 0,000 2,00 0,000 2,00 0,000 2 2 52 

Žaba 1,62 0,804 1,88 0,326 1,75 0,622 0 2 52 

Hruška 1,65 0,745 2,00 0,000 1,83 0,550 0 2 52 

Gugalnica 1,19 0,939 1,73 0,667 1,46 0,851 0 2 52 

Želva 1,35 0,936 1,85 0,543 1,60 0,799 0 2 52 

Koruza 1,31 0,970 2,00 0,000 1,65 0,764 0 2 52 

Klobuk 1,73 0,667 2,00 0,000 1,87 0,486 0 2 52 

Brisača 1,31 0,928 1,77 0,652 1,54 0,828 0 2 52 

Rokavica 1,46 0,859 2,00 0,000 1,73 0,660 0 2 52 

Svinčnik 1,85 0,543 1,92 0,392 1,88 0,471 0 2 52 

Hladilnik 1,12 0,952 1,73 0,604 1,42 0,848 0 2 52 

Peskovnik 0,69 0,970 1,31 0,970 1,00 1,010 0 2 52 

Mavrica 1,08 1,017 1,35 0,936 1,21 0,977 0 2 52 

Lubenica 1,12 0,993 1,69 0,679 1,40 0,891 0 2 52 

Tuš 1,46 0,905 1,85 0,543 1,65 0,764 0 2 52 

Kladivo 1,38 0,941 1,77 0,652 1,58 0,825 0 2 52 

Kost 1,65 0,745 2,00 0,000 1,83 0,550 0 2 52 

Kovanec 0,35 0,689 0,92 1,017 0,63 0,908 0 2 52 

Baterija 1,08 1,017 1,35 0,936 1,21 0,977 0 2 52 

Storž 1,12 0,993 1,85 0,543 1,48 0,874 0 2 52 

Likalnik 1,50 0,860 1,77 0,652 1,63 0,768 0 2 52 

Blagajna 1,08 1,017 1,12 0,952 1,10 0,975 0 2 52 

Lopar 1,12 0,993 1,92 0,392 1,52 0,852 0 2 52 

Kaktus 1,04 0,999 1,50 0,860 1,27 0,952 0 2 52 

Iglu 1,04 0,999 0,92 0,977 0,98 0,980 0 2 52 

Križišče 1,15 1,008 1,73 0,667 1,44 0,895 0 2 52 

Šotor 1,38 0,941 1,85 0,543 1,62 0,796 0 2 52 

Viličar 0,92 1,017 1,35 0,936 1,13 0,991 0 2 52 

Kit 0,96 0,999 1,27 0,962 1,12 0,983 0 2 52 

Figa 1,04 0,999 0,77 0,992 0,90 0,995 0 2 52 

Presta 1,04 0,999 1,54 0,859 1,29 0,957 0 2 52 

Možgani 0,69 0,970 1,31 0,928 1,00 0,990 0 2 52 

Štor 0,88 0,993 1,85 0,543 1,37 0,929 0 2 52 

Vžigalica 0,92 1,017 1,31 0,928 1,12 0,983 0 2 52 

Močerad 1,08 1,017 1,69 0,736 1,38 0,932 0 2 52 

Računalo 1,00 1,020 0,81 0,981 0,90 0,995 0 2 52 

Lobanja 1,00 0,980 1,77 0,652 1,38 0,911 0 2 52 

Lama 0,65 0,936 0,65 0,892 0,65 0,905 0 2 52 

Kompas 0,62 0,941 1,04 0,958 0,83 0,964 0 2 52 

Nota 1,19 0,981 1,23 0,992 1,21 0,977 0 2 52 

Mumija 0,77 0,951 0,81 0,939 0,79 0,936 0 2 52 

Teleskop 0,27 0,667 1,00 0,980 0,63 0,908 0 2 52 

Por 1,15 1,008 1,50 0,860 1,33 0,944 0 2 52 

Bič 0,77 0,992 0,50 0,860 0,63 0,929 0 2 52 

Paleta 0,54 0,905 0,65 0,936 0,60 0,913 0 2 52 

Medenica 0,35 0,745 0,54 0,905 0,44 0,826 0 2 52 

Činele 0,42 0,809 0,77 0,992 0,60 0,913 0 2 52 

Kovač 1,19 0,981 1,92 0,392 1,56 0,826 0 2 52 

Satje 0,92 1,017 1,15 1,008 1,04 1,009 0 2 52 

Preša 1,15 1,008 1,92 0,392 1,54 0,851 0 2 52 

Srp 1,35 0,936 2,00 0,000 1,67 0,734 0 2 52 

Klop 0,96 0,999 1,23 0,951 1,10 0,975 0 2 52 

Raglja 0,81 0,981 0,85 1,008 0,83 0,985 0 2 52 

Dereze 0,62 0,941 0,62 0,898 0,62 0,911 0 2 52 

Povprečje 1,85 0,543 1,88 0,431 1,87 0,486 0 2 52 
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Če v Tabeli 8 ali na Grafu 5 pogledamo primerjalno/tipično skupino, lahko vidimo, da je pri 13 

postavkah povprečna vrednost manjša od 1. Pri desetih postavkah so vse osebe dosegle 2 točki, 

kar pomeni, da so vsi pravilno poimenovali ilustracijo brez dodatne pomoči. Pri nobeni izmed 

postavk pa ni povprečna vrednost 0, kar bi pomenilo, da nihče ni pravilno poimenoval 

ilustracije. Ko pogledamo proučevano/klinično skupino, lahko iz tabele razberemo, da je pri 20 

postavkah povprečje manjše od 1, in vidimo, da so bile osebe iz klinične skupine pri večjem 

številu ilustracij manj uspešne kot osebe iz tipične skupine. Osebe iz primerjalne/tipične 

skupine so bile pri 26 sličicah statistično pomembno bolj uspešne od oseb iz primerjalne/tipične 

skupine. To je bilo pričakovano, saj s testom preverjamo sposobnost poimenovanja, ki naj bi 

bila pri klinični populaciji slabša. V proučevani/klinični skupini so le eno sličico vse osebe 

poimenovale pravilno, brez dodatne pomoči. Ko pogledamo celoten vzorec, vidimo, da so osebe 

pri petnajstih postavkah dosegle povprečno vrednost manjšo od 1. Tako nizko povprečje so 

osebe dosegle pri naslednjih ilustracijah: čokolada, kovanec, iglu, figa, računalo, lama, 

kompas, mumija, teleskop, bič, paleta, medenica, činele, raglja in dereze. To je lahko posledica 

različnih dejavnikov, kot so vizualni (kompleksnost slike, tipičnost slike), semantični 

(kategorija predmeta, poznavanje predmeta) in jezikovni (usklajenost poimenovanja, 

frekvenca, dolžina besede). Podoben vpliv navedenih dejavnikov na poimenovanje stimulov so 

opazili tudi v raziskavi Laiacona idr., (2001). Najslabše so osebe iz celotnega vzorca 

poimenovale ilustracijo medenice. Menim, da je to posledica nepoznavanja stimula, saj so osebe 

komentirale, da je to kost, vendar niso znale povedati, katera. Lahko pa je ta rezultat tudi 

posledica drugih dejavnikov, kot je na primer dolžina besede. Iz komentarjev oseb ob testiranju 

sklepam, da je vzrok za slabši uspeh pri poimenovanju stimulov čokolada, kovanec in bič 

kompleksnost ali netipičnost ilustracije. Osebe so te stimule pogosto poimenovale drugače, saj 

so si ob pogledu na ilustracijo predstavljale katerega izmed drugih predmetov oziroma predmeta 

na ilustraciji niso prepoznale. Npr. ilustracijo biča so osebe večkrat poimenovale vtikač, 

ilustracijo čokolade so poimenovale slika in ilustracijo kovanca so zamenjale z medaljo. 

Ilustracijo kovanca je veliko oseb poimenovalo tudi denar ali drobiž, kar je posledica dejavnika 

neusklajenosti poimenovanja. Vzrok za slabši uspeh pri poimenovanju stimulov iglu, figa, 

lama, kompas, mumija, teleskop, paleta, činela, raglja in dereze je verjetno manjša pogostost 

teh besed. Ilustracijo kompasa je več oseb zamenjalo z uro, ilustracijo mumije pa so osebe 

poimenovale truplo, kar bi lahko bila posledica nepoznavanja stimula ali netipičnosti ilustracije. 

Podobno se kombinacija teh dveh dejavnikov kaže pri ilustraciji fige, ki so jo osebe zamenjale 

s hruško, in pri ilustraciji teleskopa, ki so ga osebe zamenjale z daljnogledom ali poimenovale 

zvezdogled. Neusklajenost poimenovanja se je kazala pri ilustraciji računala, ki so jo osebe 

poimenovale tudi blagajna ali kasa. Le pri eni ilustraciji so osebe iz celotnega vzorca dosegle 

vse točke (sliko, na kateri je bila miš, so vse osebe poimenovale pravilno). Maksimalno število 

točk, ki so jih osebe lahko dosegle pri posamezni ilustraciji, je 2, minimalno pa 0. Vpliv 

frekvence, števila zlogov, števila glasov in delež soglasnikov v besedi sem preverila z 

merjenjem korelacije med njimi in uspešnostjo oseb pri posamezni sličici. Pokazalo se je, da je 

korelacija med njimi večinoma nizka (korelacija med frekvenco in uspešnostjo poimenovanja 

je 0,21, med številom zlogov v besedi in uspešnostjo poimenovanja je 0,31, med deležem 

soglasnikov ter uspešnostjo poimenovanja pa 0,37), kar nam pove, da navede lastnost besed ne 
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vplivajo na uspešnost poimenovanja. Medtem ko korelacijski koeficient 0,5, ki je bil izračunan 

med številom glasov v besedi in uspešnostjo poimenovanja, že nakazuje na povezavo med 

spremenljivkama. V nasprotju s temi ugotovitvami pa so v študijah Brookshire in Nicholas 

(1995), Kirshner idr., (1984), Oldfield in Wingfield (1965), in Snodgrass in Vanderwart (1980) 

ugotovili, da frekvenca vpliva tako na hitrost kot tudi na natančnost poimenovanja. Prav tako 

Levelt idr., (1999) menijo, da dolžina besed vpliva na uspešnost pri poimenovanju, saj naj bi 

imele krajše besede višjo izhodiščno aktivacijo in posledično med leksikalnim procesiranjem 

prej dosežejo prag aktivacije.  

Tabela 9: Korelacija med uspešnostjo poimenovanja in različnimi spremenljivkami 

 Frekvenca Število zlogov Število glasov Delež soglasnikov 

Uspešnost poimenovanja 0,21 0,31 0,5  0,37 

3.4.2 Razlike med proučevano in primerjalno skupino 

Zanimalo me je, ali bodo rezultati testov med proučevano in primerjalno skupino statistično 

različni. Za primerjavo sem uporabila T-test za neodvisne vzorce, ker proučujemo razlike med 

dvema neodvisnima skupinama.  

Tabela 10: Opisna statistika glede na skupino (proučevana/klinična in primerjalna/tipična) in 

rezultate na testu 

 N Povprečje točk Std. odklon Std. napaka povprečij 

Skupno število točk Proučevana 26 67,04 29,268 5,740 

Primerjalna 26 90,62 15,723 3,083 

Na vzorcu 52 oseb je povprečen rezultat na testu pri proučevani skupini 67,04 točke, pri 

primerjalni skupini pa 90,62 točke. Standardna napaka pri porazdelitvi vzorčnih aritmetičnih 

sredin je pri proučevani skupini 5,74, pri primerjalni skupini pa 3,08.  

Tabela 11: T-test za preverjanje razlike med doseženimi rezultati na testu med proučevano in 

primerjalno skupino 
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Skupno 

število 

točk 

Predpostavljene so 

enake variance 

7,236 0,010 −3,618 50 ,001 −23,577 6,516 −36,664 −10,490 

Enake variance 

niso 

predpostavljene 

    −3,618 38,320 ,001 −23,577 6,516 −36,764 −10,390 

P-vrednost je pod 0,05 (p = 0,001). Med primerjalno in proučevano skupino obstajajo statistično 

značilne razlike v skupnem številu točk. Statistično značilno višje število točk ima primerjalna 

skupina (povprečje 90,62). Hipotezo 1 potrdimo. 

3.4.3 Razlike med spoloma 

Zanimalo me je, ali bodo rezultati testov med moškimi in ženskami statistično različni. Za 

primerjavo sem uporabila T-test za neodvisne razlike, ker proučujemo razlike med dvema 

neodvisnima skupinama.  

Tabela 12: Opisna statistika glede na spol in rezultate na testu 

Spol N Povprečje  

Std. 

odklon 

Std. napaka 

povprečij 

Skupno število točk Moški 12 91,33 10,849 3,132 

Ženski 14 90,00 19,363 5,175 

Na vzorcu 26 oseb primerjalne/tipične skupine so moški povprečno dosegli 91,33 točke; ženske 

pa 90,00 točk. Standardna napaka pri porazdelitvi vzorčnih aritmetičnih sredin je pri moških 

3,132 in pri ženskah 5,175. Vidimo, da so bili moški znotraj primerjalne/tipične skupine na 

testu nekoliko uspešnejši od žensk. 

Tabela 13: T-test za preverjanje povprečnih rezultatov na testu glede na spol 
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Rezultat T-testa (0,834) kaže, da je p > 0,05, zato med ženskimi in moškimi ne obstajajo 

statistično značilne razlike v skupnem številu točk. Hipotezo 2 zavržemo. 

3.4.4 Razlike glede na stopnjo izobrazbe 

Zanimalo me je, ali so rezultati testov statistično različni glede na stopnjo izobrazbe. Za 

primerjavo sem uporabila test ANOVA oz. analizo variance, ker sem proučevala razlike med 

več kot tremi neodvisnimi skupinami.  

Tabela 14: Prikaz opisne statistike povprečnega rezultata na testu glede na izobrazbo 

(primerjalna/tipična skupina) 

  N Povprečje 

Std. 

Odklon 

Std. 

Napaka 

95 % interval 

zaupanja 

Minimum Maksimum  Nizki Visoki 

Osnovna 

šola 

8 79,75 11,696 4,135 69,972 89,528 64,000 99,000 

Srednja 

šola 

16 95,25 15,516 3,879 86,982 103,518 56,000 116,000 

Višja, 

visoka šola 

2 97,00 15,556 11,000 −42,768 236,768 86,000 108,000 

Skupaj 26 90,62 15,723 3,083 84,265 96,966 56,000 116,000 

Izračunala sem povprečno število točk na testu, ki so jih dosegle osebe z različno stopnjo 

izobrazbe znotraj primerjalne/tipične skupine. Iz tabele lahko razberemo, da so osebe iz 

primerjalne/tipične skupine na testu povprečno dosegle 90,62 točke. Na testu so povprečno 

največje število (97,00) točk dosegle osebe z dokončano višjo ali visoko šolo, nato sledi skupina 

z dokončano srednjo šolo, ki je povprečno na testu dosegla 95,25 točke. Najmanjše število točk 

na testu pa je dosegla skupina z dokončano osnovno šolo (79,75 točke). 

Tabela 15: Test homogenosti varianc 

Leveneova statistika df1 df2 Asimp. p-vrednost 

0,171 2 23 0,844 

Statistična pomembnost testa homogenosti varianc (Levenov test) znaša 0,844, razlike med 

variancami niso statistično pomembne (p > 0,05) in zato lahko sprejmemo predpostavko o 

homogenosti varianc. Homogenost varianc je predpogoj za nadaljevanje analize in računanje 

enosmerne analize variance – ANOVE. 

Tabela 16: Enosmerna analiza variance – ANOVA 

Vsota kvadratov df Povprečje kvadratov F Asimp. p-vrednost 

1369,654 2 684,827 3,274 0,056 
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P-vrednost je malo nad 0,05. Znotraj primerjalne skupine glede na izobrazbo ne obstajajo 

statistično značilne razlike v skupnem rezultatu testov, vendar se vpliv izobrazbe vseeno pozna, 

saj je p-vrednost le 6 % nad pragom in bi bila ta vrednost skoraj statistično značilna. Menim, 

da je vzrok za statistično neznačilnost premajhno število vključenih oseb z dokončano višjo ali 

visoko šolo. Hipotezo 3 pogojno zavrnemo: razlike znotraj primerjalne skupine obstajajo glede 

na izobrazbo, vendar niso statistično značilne.  

3.4.5 Razlike med starostnima skupinama 

Zanimalo me je, ali se rezultati testov statistično značilno povezujejo s starostjo. Predvidevala 

sem, da bodo imele osebe mlajše od 70 let več točk kot osebe starejše od 70 let. Za analizo sem 

uporabila T-test za neodvisne razlike, ker proučujemo razlike med dvema neodvisnima 

skupinama. 

Tabela 17: Opisna statistika glede na starost in skupno število točk na testu 

 N Povprečje Std. odklon Std. napaka povprečij 

Skupno število točk Do 70 let 11 100,00 11,916 3,593 

Nad 70 let 15 83,73 14,835 3,830 

Na vzorcu 26 oseb primerjalne/tipične skupine so osebe mlajše od 70 let povprečno dosegle 

100 točk, osebe starejše od 70 let pa 83,73 točke, kar nam pove, da so bile na testu bolj uspešne 

osebe mlajše od 70 let. Standardna napaka pri porazdelitvi vzorčnih aritmetičnih sredin je pri 

osebah mlajših od 70 let 3,59 in pri osebah starejših od 70 let 3,83.  

Tabela 18: T-test za preverjanje razlike med različnima starostnima skupinama glede na 

povprečno število doseženih točk na testu 
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enake variance 

0,307 0,584 2,992 24 0,006 16,267 5,436 5,047 27,486 

Enake variance niso 

predpostavljene 

    3,097 23,742 0,005 16,267 5,252 5,421 27,112 
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Iz Levenovega testa (0,584; p > 0,05) sklepamo, da je variabilnost obeh skupin enaka. 

Predpostavka o enakosti varianc je izpolnjena, zato lahko upoštevamo rezultate običajnega T-

testa.  

Rezultat T-testa kaže, da je p-vrednost pod 0,05 (p = 0,006). Znotraj primerjalne skupine 

obstajajo statistično značilne razlike v skupnem številu točk med starimi do 70 in nad 70 let. 

Višje povprečje točk imajo osebe mlajše od 70 let (povprečno 100 točk). Hipotezo 4 potrdimo. 

3.4.6 Razlike med posameznimi nalogami testa 

Zanimalo me je, ali so rezultati posameznih postavk testa medsebojno statistično različni. Za 

primerjavo sem uporabila test ANOVA oz. analizo variance, ker proučujemo razlike med več 

kot tremi neodvisnimi skupinami.  

Tabela 19: Enosmerna analiza variance – ANOVA 

 

P-vrednost (0,000) je pod 0,05, kar pomeni, da so med posameznimi slikami statistično 

pomembne razlike. Iz Tabele 6 razberemo, katere slike imajo višja povprečja. Za izvedbo testa 

Post hoc (naknadni test, ki nam pove, kje so se pojavile razlike) je preveč skupin. Hipotezo 5 

potrdimo. 

3.4.7 Zanesljivost Slovenskega testa iskanja besed 

Preverila sem tudi notranjo konsistentnost na novo oblikovanega Slovenskega testa iskanja 

besed. Pričakovala sem, da bo notranja konsistentnost testa dobra in da je Cronbachov 

koeficient alfa 0,8 ali več. 

Tabela 20: Vrednosti Cronbachovega koeficienta alfa 

  Cronbachova alfa N Zanesljivost 

Proučevana 

skupina 

0,96 60 

odlična zanesljivost 

Primerjalna 

skupina 

0,90 60 

odlična zanesljivost 

Obe skupini 0,95 60 odlična zanesljivost 

Iz tabele je razvidno, da je vrednost Cronbachovega koeficienta alfa na celotnem vzorcu 0,95, 

kar nam pove, da je zanesljivost testa odlična (Sagadin, 1993). Izračunane vrednosti v 

proučevani in primerjalni skupini prav tako kažejo na dobro zanesljivost testa, saj sta obe 

vrednosti nad 0,90. 

Vsota kvadratov df Povprečje kvadratov F Asimp. p-vrednost 

512,035 59 8,679 11,959 0,000 
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4 SKLEP 

Raziskava, ki je vključevala 52 oseb proučevane/klinične in primerjalne/tipične populacije obeh 

spolov in različnih starosti je pokazala, da je STIB (Vogrinčič idr., 2021) odlično zanesljiv, saj 

je vrednost Cronbachovega koeficienta alfa 0,95.  

Proučevana skupina je na testu povprečno dosegla 67,04 točke, medtem ko je primerjalna 

skupina povprečno dosegla višje rezultate (90,62 točke). Med primerjalno in proučevano 

skupino obstajajo statistično značilne razlike (p = 0,001) v skupnem številu točk. Statistično 

značilno višje število točk ima primerjalna skupina. Glede na te rezultate lahko trdimo, da je 

STIB (Vogrinčič idr., 2021) veljaven merski instrument, saj meri tisto, za kar je bil ustvarjen. 

Nakazal je razlike v uspešnosti pri poimenovanju na testu med proučevano/klinično in 

primerjalno/tipično skupino. 

V raziskavi sem preverila še razlike glede na spol, starost in izobrazbo. Pričakovala sem, da 

bodo med moškimi in ženskami v primerjalni/tipični skupini rezultati testov statistično različni, 

saj so v raziskavi Hall idr. (2012) s 468 udeleženci ugotovili, da so moški v primerjavi z 

ženskami na BNT-ju (Kaplan idr., 1983) bistveno boljši. Tudi v študiji Randolph idr. (1999), 

ki je vključevala skupno 1131 oseb, so ugotovili, da so bili pri poimenovanju stimulov moški 

bolj uspešni kot ženske. V longitudinalni študiji Connor idr. (2004) poročajo, da je bila 

povprečna uspešnost poimenovanja žensk nižja kot pri moških, zlasti pri ženskah z nižjo 

izobrazbo. V nasprotju s predhodno navedenimi raziskavami pa so v študiji Chen idr. (2014) 

ugotovili, da se splošna uspešnost na BNT-ju (Kaplan idr., 1983) med moškimi in ženskami ni 

statistično značilno razlikovala. Ugotovila sem, da so bili pri STIB-u (Vogrinčič idr., 2021) 

moški sicer nekoliko bolj uspešni od žensk, vendar je rezultat T-testa (0,83) pokazal, da razlike 

v končnem rezultatu med ženskimi in moškimi niso statistično značilne. To je dobra lastnost 

STIB-a (Vogrinčič idr., 2021), ki jo je pomembno izpostaviti, saj nam pove, da so ilustracije v 

testu nevtralne glede na spol in ne povzročajo razlik v uspešnosti poimenovanja med spoloma.  

Glede na stopnjo izobrazbe sem prav tako pričakovala statistično pomembne razlike, in sicer 

da bodo rezultati testov statistično različni in da bodo osebe z višjo izobrazbo na testu dosegle 

več točk. V študiji so Chen idr. (2014) ugotovili, da je uspešnost poimenovanja na BNT-ju 

(Kaplan idr., 1983) sorazmerna s stopnjo izobrazbe in da so osebe, ki so se šolale več kot 9 let, 

bolj uspešne pri nalogah poimenovanja. Enako Radanović idr. (2004) navajajo, da izobrazba 

pozitivno vpliva na sposobnost poimenovanja. Rezultati, ki sem jih izračunala na 

primerjalni/tipični skupini, so pokazali, da so na testu največje število točk (97,00) dosegle 

osebe z dokončano višjo ali visoko šolo, nato sledi skupina z dokončano srednjo šolo, ki je 

povprečno na testu dosegla 95,25 točke. Najmanjše število točk pa je na testu dosegla skupina 

z dokončano osnovno šolo (79,75 točke). Rezultat analize variance (p = 0,056) je pokazal, da 

je p-vrednost 6 % nad 0,05, kar nam pove, da znotraj zdrave skupine glede na izobrazbo sicer 

obstajajo očitne razlike v skupnem rezultatu testov, vendar te razlike niso statistično značilne. 

Menim, da je vzrok za delno zavrnitev navedene hipoteze premajhno število oseb z dokončano 
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višjo ali visoko šolo in da bi se pri bolj sorazmerno porazdeljenem vzorcu glede na izobrazbo, 

tako kot v drugih študijah, ki so proučevale vpliv izobrazbe na uspešnost na BNT-ju (Kaplan 

idr., 1983), tudi pri STIB-u (Vogrinčič idr., 2021) pokazalo, da so osebe z višjo izobrazbo bolj 

uspešne. 

Primerjala sem tudi povprečne rezultate testa znotraj primerjalne/tipične skupine glede na 

starost, saj me je zanimalo, ali se rezultati testov statistično značilno povezujejo s starostjo. 

Predvidevala sem, da bodo osebe, mlajše od 70 let, dosegle več točk kot osebe, starejše od 70 

let. Osebe, mlajše od 70 let, so povprečno dosegle 100 točk; osebe, starejše od 70 let, pa 83,73 

točke. S T-testom sem preverila, ali so te razlike med navedenima starostnima skupinama 

statistično značilne, in ugotovila, da je p-vrednost pod 0,05 (p = 0,006), kar pomeni, da so 

razlike v skupnem številu točk med starimi do 70 in nad 70 let statistično značilne. Višje 

povprečje točk imajo osebe, mlajše od 70 let (povprečje 100). Tak rezultat je bil pričakovan, 

saj obstaja veliko študij, ki dokazujejo, da se s starostjo uspešnost poimenovanja zmanjšuje 

(MacKay in Connor, 2001). Tudi v longitudinalni študiji Connorja idr. (2004) so iz rezultatov 

BNT-ja (Kaplan idr., 1983), zbranih v 20 letih pri 160 zdravih posameznikih, starih od 30 do 

94 let, ugotovili, da se sposobnost poimenovanja s starostjo zmanjšuje, saj se je v povprečju 

uspešnost na BNT-ju (Kaplan idr., 1983) v njihovem vzorcu znižala za 2 odstotni točki na 

desetletje (z rahlim pospeškom v starostnem obdobju). Druga študija (Albert idr., 1988) je 

pokazala, da je bila uspešnost razmeroma stabilna do 70-ih let, medtem ko so po 70-em opazili 

upadanje. V tretjem poročilu, ki je prav tako vključevalo kognitivno nedotaknjeno populacijo, 

pa je bilo ugotovljeno, da so osebe, starejše od 80 let, manj uspešne (Ross idr., 1995).  

Na koncu sem želela preveriti, ali so med rezultati posameznih ilustracij/postavk testa 

statistično značilne razlike. Za primerjavo sem uporabila analizo variance (test ANOVA) in 

izračunala p-vrednost (0,000), ki je pod 0,05, kar pomeni, da med posameznimi slikami 

obstajajo statistične razlike. Tudi ta rezultat je bil pričakovan, saj so bile za test izbrane 

ilustracije, ki se med sabo razlikujejo glede na pogostost tarčne besede in število glasov v 

besedi. 

Zgornja raziskava je odprla nove možnosti za raziskovanje, saj bi bili rezultati še bolj natančni, 

če bi bila izvedena na večjem vzorcu tipične populacije. Pri tem bi bili pozorni, da bi v raziskavo 

vključili podobno število oseb z različno stopnjo izobrazbe in bolj raznolike starostne skupine. 

V tej raziskavi je bilo več oseb starejše populacije, saj sem osebe za primerjalno/tipično skupino 

izbirala na podlagi oseb iz proučevane/klinične skupine. Želela sem, da so si osebe navedenih 

skupin glede na starost, spol in izobrazbo čim bolj podobne, saj sem se tako izognila popačenju 

rezultatov in napačnemu izračunu veljavnosti testa. Na podlagi rezultatov bi lahko primerjali 

tudi razlike v poimenovanju glede na regijo stalnega prebivališča, kar bi bilo zanimivo, saj 

lahko tudi različna narečja vplivajo na poimenovanje in bi bil dejavnik neusklajenosti 

poimenovanja morda še izrazitejši. Dobro bi bilo tudi preveriti, ali so fonološki in semantični 

motilci primerni. Lahko bi oblikovali tudi krajšo različico testa, ki bi vključevala enake stimule. 
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Omejitev, s katero sem se srečala pri raziskovanju, je bila predvsem nenormalno porazdeljen 

vzorec glede na izobrazbo, nekoliko pa tudi na starost. Če bi bil vzorec v primerjalni/tipični 

skupini glede na starost bolj enakomerno razporejen, bi lahko osebe razdelila v več starostnih 

skupin in še bolj natančno nakazala, pri kateri starosti se pojavi največji upad sposobnosti 

poimenovanja. Prav tako bi bili rezultati o vplivu izobrazbe na končni rezultat na testu bolj 

relevantni, če bi bil vzorec oseb glede na izobrazbo bolj enakomerno razporejen.  

5 ZAKLJUČEK 

Končni cilj tega magistrskega dela je bil preverjanje zanesljivosti in veljavnosti novega 

Slovenskega testa iskanja besed, STIB-a (Vogrinčič idr., 2021), namenjenega odkrivanju težav 

s poimenovanjem, ki se lahko pojavijo kot posledica različnih nevroloških stanj. Zastavljen cilj 

sem preverila in ugotovila, da je test zanesljiv in veljaven za uporabo v slovenskem prostoru. 

Želela sem tudi preveriti, ali se bodo na STIB-u, podobno kot na BNT-ju (Kaplan idr., 1983), 

kazale razlike pri uspešnosti na testu glede na spol, starost in izobrazbo. Ugotovila sem, da se 

razlike v navedenih dejavnikih kažejo podobno: starejše osebe in osebe z nižjo izobrazbo so na 

testu v povprečju manj uspešne. Prav tako sem ugotovila, da spol ne vpliva na uspešnost 

poimenovanja, kar nam pove, da so stimuli v STIB-u (Vogrinčič idr., 2021) dobro izbrani: v 

testu ni moško ali žensko pristranskih stimulov, kar bi povzročilo splošno razliko med spoloma. 

Torej so bili za STIB (Vogrinčič idr., 2021) izbrani stimuli, ki jih moški in ženske enako 

uspešno poimenujejo. Trenutno poteka tudi standardizacija STIB-a, in ko bo le-ta zaključena, 

bo slovenska logopedska stroka pridobila nov diagnostični pripomoček za ocenjevanje 

sposobnosti poimenovanja pri osebah z afazijo. Tako bodo lahko logopedi s pomočjo dobljenih 

rezultatov testa bolj uspešno načrtovali zdravljenje in terapijo ter posledično omogočili hitrejše 

okrevanje bolnikov. 
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