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Abstrakt:  

 Tato diplomová práce se zabývá efektivitou individuální vs. skupinové 

kognitivní terapie u pacientů po cévní mozkové příhodě, pomocí cvičných listů a 

cvičení tužka - papír. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická 

část práce popisuje problematiku tohoto onemocnění a aktuální studie zabývající se 

kognitivním tréninkem. Hlavním cílem praktické části je porovnání efektivity 

skupinového a individuálního kognitivního tréninku pomocí intenzivního tréninku 

kognitivních funkcí u pacientů po cévní mozkové příhodě (do roka po cévní mozkové 

příhodě). Dalším cílem práce je pomocí Schwartzovy škály hodnocení terapie zjistit, jak 

byli pacienti spokojeni s terapií kognitivních funkcí.  

Do studie bylo zařazeno 20 pacientů, kteří byli vybráni na základě předem 

stanovených vstupních kritérií. Následně byli rozděleni do dvou skupin po 10 

pacientech. Skupina 1 podstoupila individuální kognitivní terapii a skupina 2 

skupinovou. U obou skupin probíhala kognitivní terapie třikrát týdně po dobu jednoho 

měsíce. Doba jedné terapie byla vždy  35-40 minut. Pacienti byli vyšetřeni při vstupním 

vyšetření pomocí Montrealského kognitivního testu a při výstupním vyšetření byla 

k tomuto testu přidána Schwartzova škála hodnocení terapie. Výsledky ukázaly 



  

 
 

srovnatelné zlepšení v Montrealském kognitivním testu v obou skupinách. Dále ukázaly 

srovnatelnou spokojenost obou skupin s terapií.  

 

Klíčová slova: cévní mozková příhoda, ergoterapie, kognitivní trénink, individuální 

kognitivní terapie, skupinová kognitivní terapie  

 

 

  



  

 
 

Abstract: 

 This thesis deals with the effectiveness of individual vs. group cognitive 

therapies in stroke patients by training sheets, and pencil-paper exercises. The thesis is 

divided into theoretical and practical part. The theoretical part of the thesis describes the 

issue of this disease and the current study of cognitive training. The main aim of the 

practical part is to compare the effectiveness of group and individual cognitive training 

by means of intensive cognitive training in patients after stroke (within a year after a 

stroke). Another aim of the study is to find out how patients were satisfied with 

cognitive function by using the Schwartz scale of therapy. 

The study included 20 patients who were selected based on predetermined entry 

criteria. Subsequently, they were divided into two groups of 10 patients. Group 1 

underwent individual cognitive therapy and group 2 underwent group therapy. In both 

groups, cognitive therapy was performed three times a week for one month. The time of 

one therapy was always 35-40 minutes. Patients were examined at baseline with the 

Montreal Cognitive Test and Schwartz's scale of therapy evaluation was added to the 

test at the end of the test. The results showed comparable improvements in the Montreal 

cognitive test in both groups. Furthermore, they showed comparable satisfaction of both 

groups with therapy. 

 

Key words: stroke, occupational therapy, cognitive training, individual cognitive 

therapy, group cognitive therapy 
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Úvod 

 Cévní mozkové příhody jsou v celosvětovém měřítku největší hrozbou jak 

z hlediska poškození zdraví, tak z hlediska úmrtnosti. V České republice má cévní 

mozková příhoda vysokou incidenci a v zemích západní Evropy její incidence narůstá 

(Ehler et al., 2011). Více než 65 % úmrtí na následky mrtvice je hlášeno z rozvojových 

zemí. Celosvětově je následky iktu postiženo na 80 miliónů lidí. Do roku 2020 se 

předpokládá, že na celém světě bude ročně 25 milionů úmrtí následkem cévní mozkové 

příhody, z čehož bude 19 milionů v rozvojových zemích (Feigin, 2007).  

V závislosti na rozsahu a umístění poškození mozku, mohou být následkem 

fyzické, emocionální a kognitivní změny. Rehabilitační programy se zaměřují 

především na funkční a fyzické oblasti potíží pacienta a dochází k opomíjení 

kognitivních deficitů (Renton, 2017). Přestože jsou velmi časté poruchy kognitivních 

funkcí u pacientů po cévní mozkové příhodě, existuje stále nejistota ohledně typů 

intervence, které by přispívaly ke zlepšení kvality jejich života. Studie ukázaly, že 

nejvyšší prioritou pro pacienty, pečovatele a zdravotníky byla otázka, jak zlepšit 

kognitivní poruchy (Abd-Elazis, 2015). Pro podstatnou část těchto pacientů je návrat do 

práce často nemožný, totéž platí pro volnočasové aktivity. Kognitivní funkce jsou 

důležité pro zvládání každodenního života, sociální integraci a soběstačnost. Pacienti 

s kognitivním deficitem se musí začít spoléhat na pomoc ostatních, mohou mít obtíže se 

zapojením do konverzace v důsledku fatické poruchy a mohou mít další komplikace 

doprovázející toto onemocnění. Z těchto důvodu je zde potřebná a nepostradatelná 

ergoterapeutická intervence, která využívá různých metod a nástrojů (Arbesman, et al. 

2015). 

Je velmi důležité zahájení včasné kognitivní rehabilitace. Kognitivní terapie se 

zaměřuje na korekci deficitů v paměti, koncentraci a pozornosti, vnímání, učení, 

plánování a úsudku. Rehabilitace po cévní mozkové příhodě může znamenat rozdíl 

v plném nebo částečném zotavení. Studie ukazují, že je rehabilitace zodpovědná za více 

než 70 % procesu obnovy (Renton, 2017). Existují různé možnosti tréninku 

kognitivních funkcí, které se mohou kombinovat pro zlepšení efektivity. Kognitivní 

trénink může probíhat formou individuální nebo skupinové terapie s využitím cvičných 

listů a cvičení tužka - papír nebo může probíhat formou počítačových programů a 

dalších. Jedná se o ekonomicky nezatěžující terapii, která může být prováděna ve všech  
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zařízeních. Kognitivní trénink by měl být především v kompetenci psychologa, ale často 

se setkáváme s tím, že ho provádí ergoterapeut (Holmerová, 2007).  

Tato diplomová práce se skládá ze dvou částí, a to praktické a teoretické. 

Teoretická část popisuje obecně problematiku tohoto onemocnění, dále popisuje roli 

ergoterapeuta u pacientů s kognitivním deficitem, následkem cévní mozkové příhody. 

Zabývá se kognitivními poruchami, které vznikají v důsledku tohoto onemocnění. 

Poslední dvě kapitoly popisují možnosti terapie kognitivních funkcí a screeningové 

testy, kterými se hodnotí.  

Praktická část diplomové práce se zaměřuje na porovnání efektivity individuální 

vs. skupinové kognitivní terapie. Prvním cílem diplomové práce bylo zjistit, zda je 

efektivnější individuální nebo skupinová kognitivní terapie u pacientů po cévní 

mozkové příhodě. Druhým cílem bylo zjistit, jak byli pacienti spokojení s terapií 

kognitivních funkcí. Jedná se o předvýzkum kvaziexperimentálního výzkumu, do 

kterého bylo zařazeno 20 pacientů, kteří splňovali vstupní kritéria výběru. Tito pacienti 

byli rozděleni do dvou skupin. Skupina 1 podstoupila individuální kognitivní terapii a 

skupina 2 skupinovou kognitivní terapii. Výsledky byly vyhodnoceny pomocí 

statistických metod.  

Toto téma jsem si vybrala, jelikož jsem se stále častěji během studijních praxí 

setkávala s pacienty po cévní mozkové příhodě, kteří trpěli kognitivním deficitem. 

V některých zařízeních nevěnovali velkou pozornost kognitivnímu deficitu pacienta a 

kladli důraz spíše na fyzickou stránku člověka. V mém budoucím zaměstnání bych se 

touto problematikou chtěla zabývat.   
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1. TEORETICKÁ ČÁST 

 

1.1. Cévní mozková příhoda 

Cévní mozková příhoda je klinický syndrom, který je charakterizovaný rychle se 

rozvíjející globální nebo ložiskovou poruchou mozkové funkce, se symptomy, které 

trvají 24 hodin nebo déle nebo vedou ke smrti, bez zjevné jiné než vaskulární příčiny. 

Zahrnujeme sem mozkový infarkt, intracerebrální a subarachnoideální krvácení. 

Nezahrnujeme sem epidurální a subdurální krvácení a infarkt nebo krvácení vzniklé na 

podkladě malignity nebo infekce. Z 80 % se jedná o akutní ischemické a z 20 % o 

hemoragické cévní mozkové příhody (Bartůněk et al., 2016). Ischemická cévní 

mozková příhoda vzniká ve 20 % na základě trombózy velkých tepen, ve 20 % případů 

na základě trombózy v malých tepnách. Embolizace jsou příčinou 25 -30 % ischémií. 

V některých případech není možná klasifikace, zhruba u 30 % ischemických příhod 

(Hutyra, et al., 2011). Hemoragické cévní mozkové příhody jsou onemocněním 

mozkových cév (tepen a žil) charakterizovaným spontánním krvácením do mozkové 

tkáně z 10 % intracerebrální, 5 % subarachnoideální a 5 % případů neurčené. Dle 

morfologického obrazu je rozlišujeme na krvácení tříštivá a ohraničená - hematomy 

(Havelková, 2014).  

Mezi časté projevy iktu patří poruchy hybnosti končetin postihující jednu 

polovinu těla, poruchy čití, řeči, schopnosti rozumět mluvenému slovu, rovnováhy, visu 

a závratě. Méně častými projevy jsou bolest hlavy, poruchy vědomí či epileptický 

záchvat (Hutyra et al., 2011). Ve velkém množství případů je spojená cévní mozková 

příhoda s deficitem kognitivních funkcí. Kognitivní funkce neboli funkce poznávací 

patří mezi základní funkce našeho mozku. Umožňují nám poznávat okolní svět, 

plánovat naše jednání a vstupovat do interakcí s druhými lidmi. Mezi základní 

kognitivní funkce, které nám umožňují plnohodnotné zapojení do běžného 

každodenního života patří pozornost, paměť, zrakově – prostorové schopnosti, řeč a 

myšlení (Klucká a Volfová, 2016). Avšak dojde-li k jejich poškození, mohou se změnit 

schopnosti jak motorické a kognitivní, tak i emocionální. Záleží na jejich rozsahu. 

Důsledkem těchto poruch může být ztráta zaměstnání i omezení ve výkonu aktivit 

každodenního života. Proto je u těchto pacientů velmi důležitá a nepostradatelná 

ergoterapeutická intervence (Arbesman et al, 2015). 
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1.1.1. Epidemiologie 

Cévní mozková příhoda se v současné době netýká pouze lidí s vyšším věkem, 

ale vybírá si svou daň i mezi mladšími 30 až 40 letými pacienty. Z hlediska statistiky je 

toto onemocnění na druhém místě chorob, zapříčiňujících smrt a nejčastějším 

onemocněním vedoucím k invalidizaci. Co se týká incidence neboli četnosti výskytu v 

ČR, říká odhad, že na 100 000 obyvatel, ročně připadá 250 až 300 iktů. Toto množství 

je téměř nejvyšším na celém světě (Sližová et al., 2014). V roce 2025 se bude podle 

odhadu WHO roční incidence CMP v Evropské unii blížit 1,5 milionu postižených. 

Z čehož 30 % pacientů zůstává v důsledku prodělané CMP závažné neurologické 

postižení a bez pomoci při denních aktivitách se neobejde přibližně 20 % osob (Hutyra, 

2011). 

Počet hospitalizací pro cévní nemoci mozku v nemocnicích České republiky, 

které proběhly v roce 2010, činí 57 484. Ze zmíněného počtu hospitalizovaných 5826 

osob v nemocnici zemřelo. Celkově v daném roce zemřelo na cévní nemoci mozku 

11 567 osob. Došlo k poklesu počtu hospitalizací osob s cévní nemocí mozku o 10,7 

procenta z 64 399 případů v roce 2003 na 57 484 případů v roce 2010 (Zvolský, 2012).   

 

1.1.2. Rizikové faktory a příčiny cévní mozkové příhody 

Mezi neovlivnitelné rizikové faktory cévní mozkové příhody patří rasa, věk, 

pohlaví, rodinná zátěž, geografie, meteorologické vlivy. Mezi ovlivnitelné rizikové 

faktory řadíme hypertenzi, onemocnění srdce (nejčastěji fibrilace síní), diabetes 

mellitus, kouření, nadměrnou konzumaci alkoholu, obezitu, fyzickou nečinnost, 

hyperhomocysteinémii, migrénu, užívání drog, substituční hormonální léčbu, perorální 

antikoncepci (Bartůněk et al., 2016). 

K nejčastějším příčinám vzniku ischemické cévní mozkové příhody patří 

ateroskleróza krční a mozkové tepny, dále embolizace (aorta, srdce, AS pláty) mozkové 

tepny a mikroangiopatie drobné mozkové tepny (Faiz et al., 2018). Nejčastější příčinou 

hemoragické cévní mozkové příhody je hypertenze, na základě níž dochází k hypertrofii 

a degeneraci stěny malých tepen. Dochází k ukládání tukových kapének a fibrinu do 

stěny, která může způsobit rupturu cévy a krvácení. Dalšími příčinami hemoragické 

CMP jsou cévní malformace (výduť stěny tepny, píštěle, atd.), poruchy srážlivosti krve 
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(např. při terapii warfarinem, heparinem). Méně časté příčiny jsou úraz hlavy, užívání 

drog (Havelková, 2014).     

 

1.2. Ergoterapie u pacientů s kognitivním deficitem 

 Kognitivní trénink je alternativní doplňkovou formou terapie, která není 

z ekonomického hlediska pro jednotlivá zařízení nákladná. Přestože by měla být 

kognitivní terapie především v kompetenci psychologa, tak v praxi se setkáváme s tím, 

že primárně má kognitivní trénink na starost ergoterapeut. Vzhledem k tomu, že 

kognitivní funkce jsou úzce spjaty s výkonem aktivit všedních denních činností, dochází 

k zásadnímu ovlivnění kvality života nejen pacientů, ale i jejich rodin (Holmerová, 

2007). Z toho vyplývá, že trénink kognitivních funkcí je nedílnou součástí 

ergoterapeutické intervence, který lze kombinovat s dalšími nefarmakologickými 

metodami pro dosažení co nevyšší možné soběstačnosti nebo alespoň udržení 

stávajícího stavu kognitivních funkcí (Preiss et al., 2010). 

 Ergoterapie využívá různé modely při práci s pacienty, kteří mají kognitivní 

poruchu, jsou jejich určitým návodem pro kognitivní terapii. Existují dva základní 

přístupy, a to léčebný a adaptační. Léčebný přístup předpokládá, že může dojít k obnově 

poškozených funkcí v mozku opětovným vytvořením synaptických a neuronálních 

spojení. Tento přístup se zaměřuje na obnovení poškozených kognitivních funkcí. 

V léčebném přístupu ergoterapeut využívá cvičení cílená na určité kognitivní procesy, 

pro něž je velmi důležité neustálé opakování a dril. Předpokladem je, že pacient bude 

schopen přenést naučené dovednosti do aktivit běžného denního života (Katz, 1998). 

Dalším přístupem je adaptační přístup. Adaptační přístup se zaměřuje na adaptaci a 

hledání strategií, které by pomohly pacientovi s kognitivním deficitem zlepšit kvalitu 

jeho života. V adaptačním přístupu může ergoterapeut využívat analýzu činnosti, kde 

zhodnotí obtížnost jednotlivých kroků nebo fází činnosti. Ergoterapeut se snaží společně 

s klientem vymyslet vhodné strategie, které by mu pomohly ve zvládání všedních 

denních činností. Dále ergoterapeut využívá adaptaci a úpravu prostředí tak, aby 

umožnil pacientovi kompenzovat kognitivní problém. V tomto přístupu je důležité, aby 

měl pacient náhled na svou situaci (Krivošíková, 2011). 
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1.2.1. Role ergoterapeuta v oblasti tréninku kognitivních funkcí 

Ergoterapeut je nedílnou součástí multidisciplinárního týmu v rehabilitaci 

pacientů po poškození mozku. Snaží se využít veškerý zbylý funkční i psychický 

potenciál pacienta ke zmírnění následků jeho onemocnění (Wolf, 2011). Náplní jeho 

práce je především hodnocení a nácvik všedních denních činností. Mírná kognitivní 

porucha je jedním ze stavů, které ovlivňují zvládání všedních denních činností, zejména 

těch, u kterých je potřeba kognitivních schopností (Sansonetti a Damba, 2012). 

Ergoterapeut je profesionál, který pracuje s pacientem dle jeho individuálních potřeb. 

Kognitivní rehabilitaci vede tak, aby s pacientem trénoval potřebné činnosti, které jsou 

důležité pro samostatné vykonávání všedních denních činností. Ergoterapeuti jsou stále 

více uznáváni ve spolupráci s osobami s MCI, zejména pokud jde o trénování funkcí 

spojených se zvládáním všedních denních činností, které zahrnují kognitivní aspekty 

(Exner et al., 2018). 

Kováčová (2018) se ve svém výzkumu zabývá ergoterapeutickým programem 

orientovaným na kognitivní a senzomotorické funkce klientů v sociálních službách. 

Autorka ve své práci poukazuje na teoretické (ne)zakořenění ergoterapie v sociální práci 

s doplněním o odbornou připravenost sociálních pracovníků v souvislosti s výkonem 

ergoterapeutické intervence. Cílem práce bylo zjistit statistickou významnost ve 

vybraných složkách výkonu experimentálně koncipovaného ergoterapeutického 

programu, který byl zaměřen na aktivizaci seniorů. Do programu bylo zařazeno 54 

klientů, jejichž průměrný věk byl 68,4 let. Tito klienti byli rozděleni do 3 kontrolních a 

3 výzkumných skupin po 9 osobách. Kontrolní skupina podstoupila ergoterapeutickou 

intervenci, která byla běžně poskytována v zařízení. Výzkumná skupina podstoupila 

ergoterapeutickou intervenci dle experimentálního ergoterapeutického programu. 

Terapie probíhala 3 krát měsíčně formou individuální terapie a 5 krát měsíčně formou 

skupinové terapie po dobu jednoho roku. Ergoterapeutický program byl zaměřen na 

kognitivní a senzomotorickou složku výkonu pacienta. Témata každého setkání byla 

předem seniorům prezentována a v případě zájmu byla pozměněna dle návrhu klientů.  

Při terapii využili tradiční matriály a ergoterapeutické pomůcky. Náplní programu byla 

cvičení na rozvoj paměti, pozornosti a exekutivních funkcí, cvičení jemné motoriky, 

komunikační cvičení, cvičení na rozvoj smyslů, na podporu ADL, IADL a relaxační 

cvičení. Pro vstupní a výstupní vyšetření byly využity tyto testy: Mini-Mental State 

Examination, Clock Test, Montreal Cognitive Assessment, The Barthel Index of 
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Activities of Daily Living. Experimentální skupina po absolvování ergoterapeutického 

programu dosáhla v oblastech na pozornost, exekutivní funkce a komunikaci statisticky 

významného zlepšení v porovnání s kontrolní skupinou.    

 

1.3. Kognitivní funkce  

„Kognitivní funkce jsou všechny myšlenkové procesy, které nám umožňují 

rozpoznávat, pamatovat si, učit se a přizpůsobovat se neustále měnícím podmínkám 

prostředí. Patří sem paměť, koncentrace, pozornost, rychlost myšlení a porozumění 

informacím. Dále sem zahrnujeme vyšší kognitivní funkce tzv. exekutivní funkce - 

schopnost řešit problémy, plánovat, organizovat, náhled a úsudek“ (Válková, 2015, 

s.13). Kognici nelze definovat jako jednotný pojem, pro výkon činnosti je potřeba 

zapojení více domén, například při zapamatování nákupního seznamu nevyužíváme jen 

paměť, ale je potřeba zapojit i pozornost a jazyk (Cumming et al., 2013). 

 

1.3.1. Cévní mozková příhoda a poruchy kognitivních funkcí  

 Po cévní mozkové příhodě trpí až 80 % pacientů poruchou kognitivních 

funkcí. Mnozí mají obtíže v určitých oblastech, kterými jsou například koncentrace, 

paměť a prostorové vnímání. Je také možný deficit pouze v jedné z těchto oblastí. 

Kognitivní poruchy mají velký dopad na aktivity denního života a můžou vést 

k ovlivnění soběstačnosti a nezávislosti osoby, proto je nutné se touto oblastí zabývat 

(Gillespie et al., 2015). Přibližně u třetiny pacientů se projeví výrazné změny ve 

schopnostech myšlení (jako jsou paměť, pozornost a uvažování). Následkem cévní 

mozkové příhody může dojít ke vzniku vaskulární demence, která je druhou nejčastější 

skupinou demencí a představuje zdravotní, sociální a ekonomický problém. Pro 

diagnostiku vaskulární demence je zapotřebí testovat 3 měsíce od vzniku cévní 

mozkové příhody, protože během akutního stádia dochází ke kolísání kognitivních 

funkcí pacientů. U 13,6 - 31,8 % pacientů se do již zmíněných 3 měsíců od cévní 

mozkové příhody rozvíjí příznaky vaskulární demence. Rozvoj vaskulární demence je 

četnější u pacientů, kteří: již prodělali cévní mozkovou příhodu, mají vysoký krevní 

tlak, mají cukrovku a srdeční onemocnění (Školoudík et al., 2007).   
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Mnohdy po cévní mozkové příhodě dochází k poruše kognice i percepce (Jirák a 

kol., 2009). „Kognice neboli schopnost poznávání zahrnuje veškeré mentální funkce, 

které napomáhají každodennímu životu. Percepce neboli vnímání zachycuje to, co 

v daný okamžik působí na naše smysly, a zpracovává informace o okolním světě“ (Dow 

et al., 2018). Když je člověk zdravý, jsou pro něj všechny tyto funkce automatické a 

nemusí nad nimi přemýšlet. Jakmile dojde k poruše těchto funkcí, začne si potřebné 

mentální procesy uvědomovat. Velkým dopadem cévní mozkové příhody je 

neschopnost pacienta si uvědomit, že nějakým kognitivním deficitem trpí, což může 

vést k narušení bezpečnosti (Down et al., 2018). 

 Nejčastějšími následky cévní mozkové příhody jsou neglect syndrom (opomíjení 

jedné strany kontralaterálně k cerebrální lézi), agnózie (porucha při zpracovávání 

smyslových informací, často porucha rozpoznávání předmětů), apraxie (ztráta 

schopnosti vykonávat složité pohyby, přestože není porušena hybnost končetiny) a 

porucha abstraktního myšlení (neschopnost používat sémantické informace vyššího 

řádu). Je důležité umět rozpoznat, zdali negativně neovlivňují kognitivní funkce různé 

nálady (např. únava, apatie, deprese) a fyziologické stavy (Cumming et al., 2013).  

 

Paměť 

 Jedním z následků cévní mozkové příhody může být porucha paměti. Některé 

studie se zabývají rozdílem v porušení paměti u pacientů s vaskulární demencí a 

Alzheimerovou chorobou. Jejich výsledky ukázaly, že pacienti s vaskulární demencí 

mají lepší dlouhodobou paměť, ale mají více poškozené exekutivní funkce a rychlost 

zpracování informací oproti pacientům s Alzheimerovou chorobou. Tyto výsledky 

neznamenají, že pacienti s vaskulární demencí nemají porušenou paměť, pouze ukazují, 

že pacienti s cerebrovaskulárním onemocněním byli blíže k profilu zdravého staršího 

pacienta, než byl profil pacientů s Alzheimerovou chorobou.  Tatemichi (1994) ve své 

studii popsal profil kognitivních problémů pacientů po cévní mozkové příhodě. Nejvíce 

postiženými oblastmi byly pozornost, paměť, jazyk a orientace, ale také byly výrazné 

deficity v oblasti vizuálního a abstraktního uvažování. V současné době studie ukazují, 

že mrtvice má škodlivý dopad spíše na pozornost a exekutivní funkce než na paměť 

(Cumming et al., 2013). Subkortikální mozkové infarkty starších osob jsou spojené 

s poruchou epizodické, sémantické a pracovní paměti (Reed et al., 2007). 
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Exekutivní funkce 

 Exekutivní funkce jsou vyšší kognitivní funkce zapojené do řízení a regulace 

kognitivních procesů nižší úrovně. Umožňují nám plánovat, iniciovat akce, 

přizpůsobovat se novým nebo neznámým situacím, třídit smyslové dojmy, koncentrovat 

se, vytvářet strategie a řešit složité úkoly. Porucha exekutivních funkcí se projevuje 

potížemi při zahájení, plánování, řazení a monitorování činností (Nir-Hadad et al., 

2017). K tomuto může docházet i v případě, že jsou základní kognitivní schopnosti 

neporušeny. Deficity v exekutivních funkcích jsou časté po cévní mozkové příhodě. V 

mnoha případech vedou k závislosti ve zvládání instrumentálních všedních denních 

činností. Nejvíce používaným testem pro hodnocení exekutivních funkcí je „Test cesty“ 

(Trail Making Test), který trvá méně než 5 minut. Naopak nevhodné jsou testy, které 

mapují globálně kognitivní funkce, jako např. „Mini-Mental State Examination“ 

(Engstad et al., 2013).  

 Arsic (2015) se ve své studii zabývá korelací mezi funkční nezávislostí a 

poruchou exekutivních funkcí u pacientů po cévní mozkové příhodě. Říká, že pacienti 

s neurologickými poruchami mají obtíže při současném provádění motorických a 

kognitivních úkolů. Do studie bylo zařazeno 50 pacientů po cévní mozkové příhodě a 

50 klientů z Gerontologického Centra bez neurologické diagnózy. Pro hodnocení byly 

využity tyto testy: Wisconsinský test třídění karet (WCST) pro hodnocení exekutivních 

funkcí, Mini-Mental State Examination (MMSE) pro kognitivní screening, a Funkční 

míra nezávislosti (FIM). Výsledky studie ukazují statisticky významný rozdíl (p<001) 

ve všech posuzovaných oblastech mezi kontrolní a experimentální skupinou. Dále 

ukazuje pozitivní korelaci mezi kognitivními funkcemi a mírou nezávislosti pacientů po 

CMP (p<001). Pacienti po mozkové mrtvici s dobrými výsledky při testování 

exekutivních funkcí mají vyšší stupeň funkční nezávislosti ve všech testovaných 

oblastech, zejména v péči o sebe a socializaci. Pacienti po CMP s poruchou 

exekutivních funkcí dosáhli podstatně horších výsledků při testování funkční 

nezávislosti oproti kontrolním subjektům bez kognitivního deficitu.  
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Pozornost a koncentrace  

 Osoby po cévní mozkové příhodě mnohdy trpí poruchou pozornosti a 

koncentrace. Nemohou se soustředit na delší časové úseky a jsou rozptýleni. Mají 

problém se zaměřením na konkrétní úlohu za přítomnosti konkurenčních informací. 

Pozornost a koncentrace jsou nezbytné pro zvládání každodenních úkolů, jako je řízení, 

vaření nebo práce (Pearce et al., 2013). Porucha pozornosti narušuje výkon v posturální 

kontrole, mobilitě a aktivitách denního života. Toto všechno může bránit motorickému a 

funkčnímu zotavení pacienta a může vést ke zvýšenému riziku pádu. Některé studie se 

zabývají vlivem kognitivní rehabilitace na pozornost a koncentraci u pacientů po cévní 

mozkové příhodě. Bylo zjištěno, že kognitivní rehabilitace má významný vliv na 

koncentraci a pozornost, ale neexistují žádné důkazy, že tyto přínosy přetrvávají. Do 

budoucna by bylo vhodné, kdyby se touto problematickou zabývalo více studií 

(Loetscher, 2013). 

 

Neglect syndrom 

 Jedním z nejčastějších a nejvýznamnějších následků cévní mozkové příhody je 

negect syndrom, který brání každodennímu životu i rehabilitaci. Jedná se o opomíjení 

podnětů z jedné poloviny prostoru kontralaterálně k cerebrální lézi. Pacient podněty ze 

strany opomíjí, nereaguje na ně, což je velmi nebezpečné při zvládání každodenního 

života. U pacientů po cévní mozkové příhodě s neglect syndromem se více objevuje 

posturální nestabilita než u pacientů, kteří syndrom nemají. Syndrom se často vyskytuje 

při levostranné hemiplegii. Poškození levé hemisféry může být kompenzováno pravou 

hemisférou, zatímco naopak to není možné (Schenk a Otto, 2012). K syndromu se často 

pojí i další neurobehaviorální poruchy, jako hemiakinezie  (pohybová chudost), 

anozognozie (neschopnost náhledu vlastního onemocnění a funkčního deficitu), 

anozodiaforie (emoční lhostejnost k vlastní nemoci a funkční poruše). Mnohdy se stává, 

že u pacienta není správně rozpoznán. Například, když terapeuta odvede pozornost od 

syndromu závažnější funkční postižení jako hemiparéza. Toto se stává, přestože mnohé 

studie dokazují, že neglect syndrom je pro pacienta větší limitace při zvládání 

samostatného života než např. afázie či hemiparéza (Brázdil, 2002). 
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 Neglect syndrom dělíme na senzorický, hemiprostorový, personální a 

motorický. Senzorický neglect syndrom rozlišujeme na zrakový, sluchový nebo taktilní 

a vyšetřujeme ho pomocí provádění střídavé prezentace podnětů různé modality. 

Hemiprostorový neglect se nejčastěji projevuje opomíjením levé poloviny prostoru. 

Vyšetřuje se pomocí jednoduchých testů, jako je Test půlení čar, kreslení a vyškrtávání 

cest. Personální neglect se projevuje opomíjením jedné poloviny těla při osobní hygieně 

a oblékání. Toto můžeme vyšetřit, když pacientovi na tělo nalepíme lepící papírky a 

vyzveme ho, aby je všechny odstranil. Motorický neglect může budit dojem 

hemiparézy, je zde porucha záměru, což vede k selhání připravovaného pohybu. 

K tomuto dochází, přestože dráha volní hybnosti nemusí být porušena, což se vyšetřuje 

např. transkraniální magnetickou stimulací (Brázdil, 2002).  

Park et al. (2016) se ve své studii zabýval vlivem očních pohybů a 

proprioceptivní neuromuskulární facilitace na rovnováhu a vyrovnávání hlavy u 

pacientů po cévní mozkové příhodě s neglect syndromem. Studie se účastnilo 20 

pacientů, kteří byli rozděleni do dvou skupin. V první skupině probíhala terapie pomocí 

očních pohybů (EM - eye movements), ve druhé skupině byla prováděna 

proprioceptivní neuromuskulární facilitace s pohybem očí (PEM - PNF with eye 

movements). Výsledkem je, že první skupina (EM) při měření statické rovnováhy 

s otevřenýma očima vykazovala významné zlepšení, avšak nikoli se zavřenýma. 

Skupina PEM vykazovala významné zlepšení při vyšetření za obou podmínek. 

Výsledky naznačují, že proprioceptivní neuromuskulární facilitace s pohybem očí má 

kladný účinek na rovnováhu a vyrovnávání hlavy u pacientů s neglect syndromem. 

 

Fatické funkce 

 Fatické poruchy postihují velké množství pacientů po cévní mozkové příhodě. 

Nejčastějšími poruchami jsou dysartrie a afázie. Dysartrie je porucha artikulace a 

objevuje se u 8-30 % pacientů po CMP. Je způsobena svalovou slabostí, svalovou 

dystonií a poruchou koordinace artikulačních orgánů (Flowers et al. 2013). Jedinci 

s dysartrií po cévní mozkové příhodě mají problém s formováním srozumitelné 

konverzace. Základem pro obnovení správné řeči je zlepšení schopnosti kontroly dechu. 

Pro správnou kontrolu dechu se používají různá cvičení, např. foukání do papírků, 

svíčky a další cvičení zaměřená na dýchání do břicha (Hongli et al., 2018).  Dalším 
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častějším následkem cévní mozkové příhody je afázie, která se objevuje u 12-38 % 

pacientů. Afázie je více či méně úplná ztráta schopnosti používat jazyk, je výsledkem 

léze v mozkových oblastech převážně lokalizované v levé polovině mozku (oblasti 

odpovědné za schopnost mluvit, rozumět, číst a psát). Tyto fatické poruchy mají 

významné důsledky na aktivity každodenního života, sociální účast, možnost návratu do 

práce atd. Neschopnost komunikace může vést k izolaci, pasivitě a depresi. Cévní 

mozková příhoda je nejčastější příčinou afázie u dospělých. Během prvních tří měsíců 

většina pacientů vykazuje určitý stupeň zotavení jazykových funkcí, ale ve většině 

případů nedojde k úplnému zotavení. Tito pacienti potřebují logopedickou terapii, aby 

došlo ke zlepšení a aby nacvičili strategie pro dorozumění se v určitých situacích. 

Tradiční přístupy rehabilitace afázie zahrnují: stimulační přístup, přístup ke změně 

chování, přístup funkční reorganizace a neurolingvistický přístup (Basso et al., 2013). 

Nejčastěji se využívá stimulační neboli klasická léčba afázie. Pracuje s představou, že 

jazyk není ztracen, ale vlivem poškození mozku nefunguje tak, jak by měl. Pomocí 

facilitace dochází k automatické odezvě pacienta. Facilitace je pak snižována dokud 

nedojde k úmyslné odpovědi. Pro všechny přístupy platí, že ke komunikaci lze použít 

jak verbální, tak neverbální prostředky. Osoby s afázií vyzýváme k tomu, aby používaly 

všechny své neporušené komunikační schopnosti, které jsou převážně neverbální, 

abychom optimalizovali komunikaci (Vuksanović et al., 2018). V tabulce č. 1 jsou 

uvedeny druhy a následky afázie.  
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Tab. 1 - Druhy a následky afázie dle lokalizace léze (Berlit, 2007) 

 

1.3.2. Možnosti terapie kognitivních funkcí  

Při tréninku kognitivních funkcí se využívá plasticity mozku. Jedná se o 

schopnost reorganizace mozkové tkáně po jejím poškození. Mozek má celoživotní 

schopnost funkční a fyzické změny (Preiss a Křivohlavý, 2009). „Lze ji rovněž chápat 

jako specifickou schopnost nervového systému se správně vyvíjet, funkčně reagovat na 

změny vnitřního a zevního prostředí a případně se jim přizpůsobit, a to jak za 

normálních, tak i patologických situací“ (Gerlichová, 2014, s. 35). Častým a 

opakovaným prováděním potřebných dovedností jsme schopni natrénovat a obnovit 

požadované funkce (Gerlichová, 2014).  

Kognitivní trénink je nedílnou součástí rehabilitace pacientů se získaným a 

degenerativním poškozením mozku, u pacientů s psychózou i u osob ve vyšším věku. 
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Existuje více možností, jak lze kognitivní funkce procvičovat. Aby kognitivní trénink 

nebyl z hlediska pacienta příliš jednostranný, je doporučováno různé formy tréninku 

sloučit a intenzitu nastavit dle individuálních potřeb každého jednotlivého pacienta. 

Empirické důkazy ukazují, že kombinovaná kognitivní cvičení mohou vyvolat 

neuroplastické změny, které modulují kognitivní funkce (Yeh et al., 2018). 

 

Skupinový trénink  

Jednou z možností terapie kognitivních funkcí je skupinová terapie, která je 

vhodná obzvláště při odbourávání důsledků kognitivních deficitů lidí postižených cévní 

mozkovou příhodou. Její nesporná výhoda spočívá v tom, že se mají tito pacienti 

možnost setkat s lidmi se stejným nebo podobným postižením a vzájemně sdílet 

zkušenosti s touto chorobou. Dalšími výhodami je možnost porovnávání výsledků 

s ostatními klienty. Během skupinové terapie také dochází k procvičování sociální 

kognice (Bertisch et al., 2011). Při skupinové terapii kognitivních funkcí preferujeme 

skupinu o maximálně šesti osobách. Trénink může probíhat formou her (pexeso, puzzle, 

společenské hry), počítačových programů, cvičení „tužka-papír“ a lze jej spojit 

s pohybovými aktivitami, jako jsou procházky nebo pohybové hry (Klusoňová, 2011). 

Pro práci ve skupině se seniory je vhodné si vytvořit společná základní pravidla, která 

usnadní komunikaci (zda se klienti budou oslovovat křestním jménem nebo příjmením). 

Také je dobré nabídnout témata na další setkání, aby si senioři mohli samostatně vybrat. 

Důležité je nechat prostor na komunikaci před a na konci terapie, což přispěje k celkové 

osobní pohodě. Měli bychom vybírat taková cvičení, která přispějí k samostatnosti 

seniorů a ke zvýšení jejich kvality života (Kováčová, 2018). 

V Bavorsku byla provedena studie, která se zabývala efektivitou 

nefarmakologické skupinové kognitivní terapie u pacientů s degenerativním 

onemocněním mozku. Intervence experimentální skupiny spočívala v kognitivní terapii, 

praktickém provádění modelových činností a motorické stimulaci. Terapie probíhala ve 

skupinách po 10 pacientech, vedených 2 terapeuty, 6 dní v týdnu, po dobu 12 měsíců. 

Kontrolní skupina byla léčena obvyklým způsobem. Výsledky ukázaly, že kognitivní 

funkce a schopnosti provádět všední denní činnosti zůstaly v experimentální skupině 

stabilní, kdežto u kontrolní skupiny došlo k poklesu těchto schopností (Graessel et al., 

2011). U pacientů s degenerativním onemocněním mozku je skupinová terapie 
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efektivnější než individuální. Existuje mnoho důvodů, proč tomu tak je, např. sociální 

integrace jedince do skupiny se stejnými problémy, dále motivace a vzájemná podpora. 

Toto všechno vede k většímu sebevědomí a lepšímu psychickému stavu pacienta 

(Menezes et al., 2016). Rasquin (2010) se ve své studii zabývá účinností ambulantního 

kognitivního rehabilitačního programu s nízkou intenzitou u 27 pacientů se získaným 

poškozením mozku (cévní mozková příhoda, traumatické poranění mozku a 

subarachnoidální poranění). Program probíhal formou skupinových sezení po dobu 15 

týdnů 1 krát týdně. Zahrnovat trénink kognitivních strategií, školení sociálních 

dovedností a vzdělávání. Testování proběhlo na začátku, v průběhu a na konci terapií. 

Primárními výstupními měřítky byly individuální cíle, které byly stanoveny 

v kognitivních a behaviorálních doménách. Program měl na tyto cíle velmi pozitivní 

vliv. 

 

Individuální trénink 

Trénink kognitivních funkcí může také probíhat formou individuální terapie, 

tento trénink je nedílnou součástí ergoterapeutické intervence. Výhodou individuální 

terapie je její vyšší intenzita terapie, cílené procvičování problémových oblastí a větší 

zapojení klienta. Při individuální terapii dochází ke vzniku důvěrnějšího vztahu mezi 

terapeutem a klientem (Gillespie et al., 2015). 

Brannagan a Malia (2005) uvádějí, jaký by měl být postup terapie kognitivních 

funkcí. Zmiňují čtyři komponenty terapie kognitivních funkcí: 1. edukace zaměřená na 

slabé a silné stránky funkcí jedince, 2. rozvoj schopností pomocí tréninku nebo 

procvičování základních kognitivních dovedností (trénink kognitivních procesů), 3. 

využití vnějších nebo vnitřních kompenzačních strategií, 4. aplikace těchto strategií do 

každodenního života a využití praktických úkolů za účelem zlepšení kognitivních 

schopností. 

Individuální kognitivní trénink je doporučován u psychotických onemocnění, 

jelikož umožňuje flexibilně reagovat na konkrétní potřeby a obraz kognitivního deficitu 

jedince. Další výhodou individuálního tréninku je možnost bezprostřední cílené zpětné 

vazby. Také skupinovému kognitivnímu tréninku nelze upřít pozitivní přínos, 

umožňující setkávání pacientů, jejich motivaci a další již výše zmiňované (Benešová a 
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Nondek 2011). Preiss a kol. (2010) ve své příručce uvádí, že nelze jednoznačně 

odpovědět na otázku, jestli je efektivnější individuální nebo skupinový kognitivní 

trénink. Individuální kognitivní trénink je vhodný pro pacienty s pokročilou formou 

demence, pacienty s cévním onemocněním mozku a pacienty, kteří mají problémy 

s pamětí v důsledku úrazu hlavy nebo nemoci.  

 

Trénink pomocí počítačových softwarů 

Trénink mozku zlepšuje zotavení po jeho poškození. Je široce využíván ve snaze 

zlepšit kognitivní fungování. Jednou z používaných metod kognitivní terapie je 

využívání počítačových softwarů, přínosem jsou také online programy na internetu. 

Trénování paměti pomocí počítačových programů lze provádět v domácím prostředí. 

Vzhledem k této možnosti můžeme počítačový trénink považovat za efektivní doplněk 

dostupných rehabilitačních postupů zaměřených na zlepšení kognitivních funkcí (Ven et 

al., 2017). Při kognitivní terapii prováděné pomocí počítačového programu pacienta 

snadněji motivujeme, protože přímá zpětná vazba může ovlivnit výsledek výkonnosti 

pacienta ve srovnání s běžnou kognitivní rehabilitací a tento typ tréninku může 

poskytnout nejen flexibilitu, ale také může zkrátit dobu léčby (Chanuk et al., 2015). Dle 

Preisse a kol. (2006) se efektivita kognitivní rehabilitace zvyšuje s mírou 

strukturovanosti a přesné průběžné zpětné vazby podávané individuálně. „Lepších 

výsledků dosahují programy zaměřené na učení se strategiím řešení úloh sestavené 

podle poznatků o facilitaci procesu učení“ (Preiss et al., 2006, s.351). 

O efektivitě počítačové kognitivní rehabilitace se vedou stále diskuze. Některé 

studie potvrzují efektivitu programů a některé ji naopak vyvracejí. Pozitivní efekt 

potvrzuje studie, která se zaměřuje na kognitivní rehabilitaci pomocí počítačových 

programů u pacientů po cévní mozkové příhodě. Výsledkem této studie je významné 

zlepšení v oblastech pozornost, uvažování a psychomotorické tempo (Ven et al., 2017). 

Prokopenko et al. (2018) ve své studii porovnává změny kognitivních funkcí u tří 

skupin pacientů po cévní mozkové příhodě. První skupina pracovala s 

neuropsychologickým programem KrasSMU, druhá skupina hrála zábavné hry a třetí 

(kontrolní) podstoupila konvenční kognitivní trénink. Byly hodnoceny kognitivní, 

neurologické a funkční stavy před a po tréninku. Ve skupině, která podstoupila 

kognitivní trénink pomocí programu KrasSMU a ve skupině, která hrála zábavné hry, 
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bylo zaznamenáno signifikantní zlepšení ve srovnání s kontrolní skupinou. Rozdíly 

mezi pacienty, kteří pracovali s programem KrasSMU a pacienty, kteří hráli zábavné 

hry, byly statisticky nevýznamné. Dalším výzkumem, který potvrzuje význam 

počítačových programů v oblasti tréninku kognitivních funkcí je francouzská studie, 

zabývající se programem HAPPYneuron Brain Jogging. Tato tvrdí, že se uživatel zlepší 

o 20% v jazykových schopnostech a o 14% v paměti po odehraných 425 hrách. Celkově 

došlo ke zlepšení 15,6% ve všech oblastech (pozornost, paměť, řečové funkce, 

exekutivní funkce, vizuálně prostorová orientace). Intenzita kognitivního tréninku byla 

stanovena na 30-40 minut 5x týdně. Testování podstoupilo 350 členů mezinárodní 

online webové stránky pro trénink mozku v průběhu 90 denního tréninku (Tarpin - 

Bernard a Croisile, 2012). V České republice byla provedena Kateřinou Maňasovou 

(2014) studie na zjištění efektivity programu HAPPY neuron Brain Jogging u pacientů 

po cévní mozkové příhodě a traumatickém poranění mozku. Výsledky této studie 

potvrzují předpoklad, že trénink může pozitivně ovlivnit výkon kognitivních funkcí. 

Dále potvrzují, že může mít pozitivní dopad i na subjektivní hodnocení výkonu 

v běžném denním životě. 

 

Reminiscenční terapie 

 Reminiscenční terapie je nejčastěji prováděna formou skupinové terapii. Je 

hojně využívána při práci v rezidenčních zařízeních se seniory. Jedná se o proces, kdy 

se s klienty vzpomíná na příjemné vzpomínky z jejich minulosti. Při terapii se využívá 

fotografií, starých předmětů, vůní, filmů, hudebních nahrávek atd. Některé domovy pro 

seniory mají místnost vybavenou nábytkem z dob mládí svých klientů. Velkým 

pozitivem této terapie je vytvoření prostoru pro aktivní naslouchání seniorům a vnímání 

jejích individuálních potřeb. Reminiscenční terapie napomáhá vybudování vztahu mezi 

pracovníkem a klientem, což vede k pochopení jejich osobnosti a smysluplnému 

plánování služeb (Holczerová a Dvořáčková, 2013). Můžeme ji dělit na obecnou a 

specifickou. Obecná terapie používá pomůcky, které lze běžně získat. Je předem 

naplánovaná. Reminiscenčními pomůckami terapeut stimuluje různé vzpomínky. Při 

specifické terapii pracujeme se specifickými pomůckami, které jsou seniorovi vlastní, 

připomínají mu určité vzpomínky. Využíváme ji především u pacientů s poruchami 

chování a demencí (Špatenková a Bolomská, 2011).  Různé studie dokazují, že má 
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reminiscenční terapie u starších osob pozitivní vliv na náladu, kognitivní funkce, kvalitu 

života, komunikaci a sociální interakci. Je vhodná především pro pacienty s demencí, 

ale je využívána i jako aktivizační program v domovech pro seniory u „zdravých“ osob. 

Při terapii je často využíván rozhovoru, ale lze také využít kreativní činnosti, zpěv, 

kreslení a pantomimu (Lök et al., 2018). 

 Lök (2018) se ve své studii zabývá vlivem reminiscenční terapie na kognitivní 

funkce, kvalitu života a depresi u pacientů s Alzheimerovou chorobou. Do studie bylo 

zahrnuto celkem 60 osob. Pro hodnocení byly využity Mini-Mental State Examination, 

Cornellova škála deprese u demence a Quality of Life-Alzheimer’s Disease (QOL-AD). 

Reminiscenční terapie probíhala jednou týdně po dobu dvou měsíců. Terapie vždy 

trvala 60 minut. Skupiny byly po 6 osobách. Výsledkem studie je významný statistický 

rozdíl (P<0,05) u pacientů, kteří absolvovali reminiscenční terapii. Studie říká, že by 

měla být reminiscenční terapie zařazena do rutinní péče u starších osob s demencí, 

protože může významně ovlivnit jejich kognitivní funkce, kvalitu života a depresi.  

 

Muzikoterapie 

 „Muzikoterapie je terapeutický přístup z oblasti tzv. expresivních terapií. 

Expresivní znamená, že tyto terapie pracují s výrazovými uměleckými prostředky, které 

mohou být svou povahou hudební, dramatické, literární, výtvarné nebo pohybové“ 

(Holczerová a Dvořáčková, 2013, s. 40). Využívá melodie a rytmu k navození relaxace, 

příjemné atmosféry, pocitu pohody, uvolnění a komunikace. Může probíhat formou 

poslechu hudby, zpěvu, hry na hudební nástroje, pohybu do rytmů, hudebního a 

imaginárního cvičení. Muzikoterapie má pozitivní účinky u pacientů s různými 

onemocněními jako např. u pacientů s rakovinou, demencí, bolestmi, dětskou 

mozkovou obrnou, popáleninami, Parkinsonovou chorobou, poraněními mozku a také u 

pacientů závislých na drogách (Holczerová a Dvořáčková, 2013). Muzikoterapie se 

využívá i u pacientů po cévní mozkové příhodě. Terapeuti často pracují s pacienty 

s hemiparézou, afázií, amnézií, neglect syndromem, poruchou paměti, dýchacími a 

hlasovými poruchami, poruchami rovnováhy, chůze, jemné motoriky, poruchami 

chování atd. (Pfeiffer a Sabe, 2015). Vzhledem k tomu, že hudba má potenciál 

modulovat kognitivní, emocionální, komunikační, motorické a behaviorální faktory, 

musí terapeuti navrhnout specifické intervence ke zkvalitnění neurologické rehabilitace 
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(Chanda a Levitin, 2013). Terapeuti pracující s neurologickými pacienty, musí být 

vyškoleni k hodnocení individuálních potřeb pacientů, musí umět vybrat a navrhnout 

vhodná cvičení ke stimulaci a obnovení poškozených funkcí mozku. Například se 

ukázalo, že melodická intonační terapie pomáhá při obnově jazykové produkce u 

pacientů s nonfluentní afázií. Studie dokazují, že vnímání hudby zaujme rozsáhlou 

bilaterální síť frontální, temporální a parietální oblasti mozku a cerebella, stejně jako 

subkortikální oblasti související s pozorností, pracovní, epizodickou a sémantickou 

pamětí, motorickými funkcemi, kreativitou a uvažováním (Pfeiffer a Sabe, 2015). 

 

Arteterapie  

 Arteterapie je terapeutický obor využívající výtvarné činnosti k podpoře zdraví, 

seberozvoje a růstu. Může probíhat formou skupinové či individuální terapie. 

„Arteterapeutické postupy jsou zacíleny na léčebné kognitivní, motivační a emocionální 

aspekty: sebevyjádření, aktivizace, sebepoznání, osobní růst, podpora vývoje, změna 

stereotypů, zmírnění úzkosti, uvědomění, náhled, řešení problémů, odhalení 

nevědomého materiálu, zpracování konfliktů, podpora a rozvoj tvořivosti v rámci 

harmonizace osobnosti“ (ČAA, 2018). Poskytuje dynamickou léčbu vzhledem ke své 

schopnosti zlepšovat náladu a sociální interakci, usnadnit komunikaci, prohloubit 

osobní vztahy a zároveň stimulovat různé oblasti mozku. Je prokázáno, že mozková 

tkáň je schopna reagovat na poškození nebo ztrátu neuronů, což může být následkem 

mrtvice, demence nebo traumatického poškození mozku. Studie dokazují, že vhodné 

opakování duševní činnosti může stimulovat růst nových dendritů a vytváření nových 

neuronových spojení v mozku (Alders a Levine - Madori, 2015).  

 

1.3.3. Porucha kognitivních funkcí a všední denní činnosti 

 Při výkonu všedních denních činností využíváme kognitivní funkce, které nám 

umožňují pamatovat si, rozpoznávat, řešit problémy, přizpůsobovat se měnícím 

podmínkám, plánovat atd. Pro zvládání všedních denních činností jsou kognitivní 

funkce velmi důležité, jejich porucha může zapříčinit špatné plánování aktivit, může 

docházet k špatnému užívání předmětů a poruše pojmenování předmětů.  Člověk 

s kognitivní poruchou může změnit pořadí úkonů během činnosti, při poruše úsudku 
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nemusí rozpoznat, kdy je akce ukončena. Poruchou pozornosti dochází k neschopnosti 

zaměřit se na jednu aktivitu a poté přejít k další. Dochází k poruše vykonávání dříve 

automatických činností. Pacienti musí být vedeni v jednotlivých krocích, aby tuto 

činnost provedli správně, nebo tyto dříve automaticky prováděné aktivity vyžadují 

vědomou kontrolu (Smith, 2015). Toto vše může člověku narušit schopnost žít 

nezávislý život a udržet si zaměstnání. I přestože je člověk fyzicky schopen provádět 

práci a všední denní činnosti, kognitivní deficit ho může dostat do nebezpečných 

situací. Velké množství lidí s kognitivním deficitem se může naučit zvládat všední 

denní činnosti, ale pouze za předpokladu, že se jedná o rutinní záležitosti a okolnosti 

jsou neměnné (Malia a Brannagan, 2005).  

Mnoho studií dokazuje pozitivní vliv kognitivního tréninku na zvládání všedních 

denních činností. Jednou z nejvýznamnějších studií, která se zabývala dlouhodobým 

efektem tréninku kognitivních funkcí na každodenní fungování starších osob je 

ACTIVE study (Advance Cognitive Training for independent and Vital Elderly). Tento 

výzkum probíhal v USA v letech 1998-2004. Účastnilo se ho 2 802 osob, jejichž 

průměrný věk byl 73,6 let. Ve výzkumu byla testována hypotéza, která tvrdí, že 

kognitivní trénink ovlivní trénované kognitivní schopnosti, které přetrvají v čase a že se 

projeví v každodenním fungování jedince, protože jsou všechny oblasti kognitivních 

funkcí úzce spjaty s aktivitami běžného života. Měření bylo provedeno na začátku 

studie, ještě před tréninkem a následně po jednom, dvou, třech a pěti letech. Prováděly 

se paměťové tréninky (cvičné listy, zapamatování textu, atd.), trénink zpracování a 

vyhodnocení informací a trénink úsudku (s využitím počítačových programů). Četnost 

byla 10 setkání po 60-75 minutách. 10 % tréninku se zaměřilo na využití nabytých 

strategií v běžném životě (např. jak se naučit nákupní seznam, jak porozumět rozpisu 

městské hromadné dopravy). I po pěti letech přetrval vliv tréninku na specifické 

kognitivní funkce. Jako jediný byl statisticky významně zaznamenán vliv tréninku 

úsudku na provádění instrumentálních všedních denních činnostech (Willis et al., 2006). 

V roce 2015 byla provedena studie, která se zabývala vlivem kognitivního 

deficitu na zvládání všedních denních činností u pacientů po cévní mozkové příhodě. 

Studii podstoupilo 70 pacientů ve věku 60 let a více. Byly využity tyto nástroje: Mini - 

Mental State Examination, Barthel Index a Geriatrická škála deprese. Rehabilitační 

program se skládal z pěti praktických setkání, kde se prováděla cvičení na trénink 

pozornosti a koncentrace, zrakově-prostorových schopností a paměti. Dále se program 
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skládal ze tří teoretických setkání, jejichž náplní byla zdravotní výchova o diabetes 

mellitus, hypertenzi a prevenci recidivy cévní mozkové příhody. Závěrem studie bylo 

zjištění, že aplikace rehabilitačního výcvikového programu měla významný vliv na 

kognitivní funkce a na zvládání všedních denních činností. Ve studii doporučují rutinní 

použití screeningového hodnocení kognitivních poruch u každého pacienta po cévní 

mozkové příhodě v rané fázi a zdravotní výchovu o možných způsobech prevence 

recidivy mrtvice (Abd - Elazis et al., 2015). 

 

1.4 Screeningové testy hodnotící kognitivní funkce 

„Kognitivní deficit lze podle současných neuropsychologických poznatků 

rozpoznat klinickou metodou, rozhovorem, pozorováním, klinickými zkouškami, testy a 

hodnotícími nástroji, analýzou anamnézy, analýzou stop a výsledků činnosti. 

Nejpřesnějším vyšetřením je vyšetření neuropsychologické, to však nebývá vždy 

dostupné a je také zpravidla velmi časově náročné. U geriatrických pacientů využíváme 

některé jednodušší testy, pomocí kterých můžeme kognitivní funkce posoudit a zahrnout 

tak pohled na ně do mozaiky funkčních geriatrických vyšetření (Kuckir et al., 2017, 

s.18). 

 

Montrealský kognitivní test - MoCA 

Existují různé nástroje pro screening kognitivních funkcí s malým počtem 

specifických nástrojů pro demenci vzniklou následkem cévní mozkové příhody. 

Vhodným a často využívaným nástrojem je, pro jeho časovou a administrativní 

nenáročnost, Montrealský kognitivní test (Mijajlović et al., 2017). Úkolem tohoto testu 

je hodnotit kognitivní funkce pomocí jedenácti zkoušek. Montrealský kognitivní test 

zahrnuje relativně náročné zkoušky k odhalení začínajících nebo mírných kognitivních 

poruch. Hodnotícími oblastmi jsou: paměť, exekutivní funkce, řečové schopnosti, 

zrakově – konstrukční schopnosti, pozornost, časová a místní orientace (Bartoš a 

Reisová, 2015). 

Mezi silné stránky MoCA testu patří: kvalitní návod k vyšetřování, české normy 

na rozsáhlém vzorku populace, vyšetření exekutivních funkcí, klinické a výukové 

použití testu zdarma, korekce skóru dle vzdělání pacienta a časová přijatelnost. Slabé 
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stránky testu jsou: přidělení stejného počtu bodů za testy různé obtížnosti, malá 

chybovost v několika testech u počínající Alzheimerovy nemoci (Bartoš a Reisová, 

2015). 

 

Mini-Mental State Examination - MMSE 

Tento test je nejznámější a nejrozšířenější screeningový test kognitivních 

deficitů u starších osob. Jedná se o standardizovaný nástroj s  rychlou a jednoduchou 

administrací, který nám poskytuje kvantifikaci kognitivního deficitu. Původně byl 

vyvinut pro hodnocení kognitivního deficitu u pacientů se syndromem demence, proto 

se nejčastěji používá u pacientů s Alzheimerovou nemocí. Test hodnotí orientaci, 

paměť, pozornost a počítání, krátkodobou paměť, řečové a konstrukční schopnosti. 

Nevýhodou tohoto testu je nízká citlivost a specificita pro zachycení mírného 

kognitivního deficitu. MMSE nezahrnuje všechny kognitivní domény a jedná se o test 

s autorskými právy (Bartoš a Reisová 2015). Navíc již tento test není k dispozici 

zdarma, a proto výzkumníci začali hledat alternativní opatření. Čím dál častěji se začíná 

využívat Montrealský kognitivní test. Včasné validní studie ukázaly, že MoCA je 

citlivější na mírné kognitivní postižení než MMSE. Studie uvádí, že MoCA má 

vynikající citlivost, ale nižší specifičnost než MMSE (Cumming et al, 2013). 

 

Sedmiminutový screeningový test - 7MST 

Sedmiminutový screeningový test je krátká baterie, která se byla vyvinuta 

s úsilím o odlišení demence a kognitivního deficitu spojeného s běžným stárnutím. 

Obsahuje baterii 4 neurokognitivních subtestů. Tyto subtesty hodnotí oblasti, které 

bývají nejčastěji porušené u Alzheimerovy nemoci a to jsou paměť a učení, zrakově - 

prostorová schopnost, časová orientace a slovní produkce (Jirák et al., 2013). 
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Addenbrookský kognitivní test - ACE-CZ 

Dalším screeningovým testem kognitivních funkcí je Addenbrookský kognitivní 

test. Tento test integruje Minimental-mental State Examination. Vyšetření se skládá z 

osmnácti položek v oblastech orientace, paměť, pozornost, verbální fluence, jazyk, 

zrakově prostorové schopnosti a percepční schopnosti (Loring, 2015). Oproti MMSE 

obsahuje část zaměřenou na hodnocení exekutivních funkcí a „Test hodin“, který nám 

zhodnotí vizuospaciální orientaci (Krivošíková, 2011).  

Výhodou tohoto testu je, že poskytuje specifické skóre pro všechny domény a 

umožňuje nám třídit druhy demence. Výsledkem testu je zjištění podrobnějšího 

kognitivního profilu. Slouží nám k časnému záchytu kognitivních poruch a demencí. 

Negativem tohoto testu je delší doba administrace (Bartoš a Reisová, 2015). ACE-CZ je 

vhodný test pro použití při vstupním a výstupním vyšetření pacienta, abychom mohli 

sledovat změnu kognitivního stavu v čase (Válková, 2015). 

 

Test kreslení hodin - TKH 

 Jedná se o široce používaný nástroj pro odhalování neuro-kognitivních poruch. 

Využívá se jako doplňkový test k Mini-Mental State Examination a je součástí 

Addenbrookského kognitivního testu. Vyšetřovaný má za úkol nakreslit ciferník, 

vyznačit na něm správně všechna čísla a správně umístit ručičky tak, aby ukazovaly 

zadaný čas (nejčastěji 11:10). Pozitivem testu je, že zjišťuje deficity ve vícero oblastech 

kognitivních funkcí současně (exekutivní a zrakově prostorové schopnosti, paměť a 

kalkulii). Dalšími pozitivy jsou krátká doba trvání a jednoduchost administrace. 

Nevýhodou je jeho variabilita z hlediska skórování a vyhodnocování výsledků, proto jej 

využíváme spíše pro kvalitativní zhodnocení kognitivních funkcí (Bartoš et al., 2016). 
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2. PRAKTICKÁ ČÁST  

 

V praktické části se diplomová práce věnuje popisu, zpracování a vyhodnocení 

sesbíraných dat, která slouží k výzkumu efektivity individuálního vs. skupinového 

kognitivního tréninku u pacientů po cévní mozkové příhodě (do roka po cévní mozkové 

příhodě). Dalším výsledkem je zhodnocení spokojenosti pacientů s terapií.  

Do studie bylo zařazeno 20 pacientů, kteří splňovali předem stanovená vstupní 

kritéria (viz kap. 2.3.1). Byli náhodně rozděleni do dvou skupin po deseti pacientech. 

První skupina se zúčastnila individuálního kognitivního tréninku a druhá skupina 

tréninku skupinového. Před začátkem výzkumu byl zpracován a odeslán návrh výzkumu 

etické komisi příslušného zařízení, (Všeobecné fakultní nemocnici a Krajské zdravotní, 

a.s. Nemocnici Chomutov), čemuž se blíže věnuje kapitola „Etická hlediska“.  

 Trénink kognitivních funkcí obou skupin probíhal 3x týdně po dobu jednoho 

měsíce. Pacienti byli před začátkem terapií seznámeni s výzkumem, byli požádáni o 

podepsání informovaného souhlasu. Pro zjištění efektivity kognitivního tréninku byl 

vybrán Montrealský kognitivní test, který byl proveden před začátkem a na konci 

terapií. Dále byla zhodnocena spokojenost pacientů s terapií pomocí Schwartzovy škály 

hodnocení terapie. 

 

2.1. Cíle diplomové práce 

Cílem diplomové práce je porovnání efektivity skupinového a individuálního 

kognitivního tréninku pomocí intenzivního tréninku kognitivních funkcí u pacientů po 

cévní mozkové příhodě (do roka po cévní mozkové příhodě).   

 

Dalším cílem práce je pomocí Schwartzovy škály hodnocení terapie (SOS-10; 

Dragomericka, et al., 2006) zjistit, jak byli pacienti spokojeni s terapií kognitivních 

funkcí.  
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2.2. Stanovení hypotéz 

Na základě nalezených a prostudovaných odborných publikací, které se 

zabývaly problematikou efektivity kognitivního tréninku u pacientů po cévní mozkové 

příhodě, byly stanoveny výzkumné otázky a hypotézy práce. 

 

Výzkumné otázky: 

1. Jaký je rozdíl efektivity skupinového kognitivního tréninku oproti 

individuálnímu u pacientů po cévní mozkové příhodě (do roka po cévní 

mozkové příhodě) pomocí intenzivního tréninku kognitivních funkcí?  

 

2. Jaká je relativní efektivita skupinového kognitivního tréninku oproti 

individuálnímu tréninku? 

 

3. Jaká je spokojenost pacientů po absolvování skupinového kognitivního tréninku 

oproti spokojenosti pacientů po absolvování individuálního tréninku? 

Hypotézy:  

1. Výsledné skóre v MoCA testu ve skupinové terapii kognitivních funkcí bude 

srovnatelné jako výsledné skóre v MoCA testu v individuální terapii 

kognitivních funkcí. 

 

2. Zlepšení skóre v MoCA testu ve skupinové terapii kognitivních funkcí bude 

srovnatelné jako zlepšení skóre v MoCA testu v individuální terapii kognitivních 

funkcí. 

 

3. Pacienti, kteří podstoupí individuální kognitivní terapii, budou srovnatelně 

spokojení jako pacienti, kteří podstoupí skupinovou kognitivní terapii. 
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2.3. Metodologie diplomové práce 

Studie byla provedena metodami kvantitativního předvýzkumu. Výzkum této 

otázky je kvaziexperimentální, protože z objektivních důvodů nebyly kontrolovány 

některé podmínky (nekontrolovatelné vnější proměnné). Kvaziexperiment umožňuje 

zjištění efektivity terapie kognitivních funkcí u pacientů po cévní mozkové příhodě 

pomocí statistického vyhodnocení sesbíraných dat a dle výsledků vstupního a 

výstupního vyšetření obou skupin.  

 

2.3.1. Výzkumný vzorek 

 Pacienti byli do studie zařazeni na základě předem stanovených vstupních 

kritérií. Jedná se o účelový výběr vzorku tj. nepravděpodobnostní metoda výběru 

(Špirudová, 2015). Tento výběr vyžaduje znalosti o základním souboru. 

V kvantitativním výzkumu provádíme vždy nepravděpodobnostní výběr výzkumného 

vzorku, jelikož jde o výběr osob, které jsou nositelem určitých vlastností. Těmito 

vlastnostmi mohou být diagnózy či určité stavy. Účelový výběr vzorku, to znamená, že 

výběr byl proveden za určitým účelem. Byl vybrán takový vzorek pacientů, který 

umožní prozkoumat otázky vztahující se k cílům výzkumu (Kutnohorská, 2009). 

V případě účelového výběru nemůžeme výsledky výzkumu zobecňovat na celou 

populaci. Při využití tohoto výběru je velká zodpovědnost na badateli, jelikož rozhoduje 

o tom, kdo se do vzorku dostane a kdo ne. Výzkumník se musí snažit, aby výsledky 

skutečně reprezentovaly danou populaci, a musí uvážlivě postupovat při výběru vzorku 

(Chromý, 2014). 

 

Předem stanovená kritéria výběru vzorku:  

 lékařem diagnostikovaná cévní mozková příhoda 

 zdravotní stav pacienta, který mu umožňuje účast na tréninku kognitivních 

funkcí 

 zdravotní stav pacienta umožňující absolvování vstupního a výstupního 

ergoterapeutického vyšetření 

 podepsaný informovaný souhlas 

 pacienti, kteří získali v Montrealském kognitivním testu 11-25 bodů  
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 pacienti ve věku 50-80 let 

 pacienti bez fatické poruchy nebo max. s mírnou fatickou poruchou se 

zachovanou schopností porozumění  

 

Kritérium ohraničující věk probandů bylo v průběhu sběru dat změněno na 50-

85 let vzhledem k malému počtu pacientů, kteří by splňovali všechna kritéria výzkumu. 

Bylo potřeba zvolit kritérium, které určuje pacienty bez fatické nebo max. s mírnou 

fatickou poruchou, aby bylo možné s pacienty provádět kognitivní trénink jak ve 

skupině, tak individuálně.   

Do výzkumu bylo zařazeno 20 pacientů po cévní mozkové příhodě (nejdéle do 

roka po cévní mozkové příhodě). Všech 20 pacientů studii dokončilo. Byli rozděleni do 

dvou skupin na základě prostého (jednoduchého) náhodného výběru (losováním lístečků 

s přiřazenými čísly pacientů). První skupina podstoupila individuální terapii 

kognitivních funkcí a druhá skupina skupinovou terapii kognitivních funkcí. V obou 

skupinách převažovali pacienti mužského pohlaví. V první skupině bylo 7 mužů a 3 

ženy a ve druhé skupině 4 ženy a 6 mužů. 

Jak ukazuje tabulka č. 3, průměrný věk pacientů v první skupině činil 66,2 let a 

průměrný věk pacientů ve druhé skupině byl 72,4 let. Maximální věk byl 85 let u 

pacienta ve skupině, která podstoupila skupinový kognitivní trénink. Dále dva pacienti 

byli starší 80 let, proto bylo nutné navýšit kritérium věku. Tabulka č. 2 zobrazuje, že 

v oblasti vzdělání převažovalo vzdělání na středním odborném učilišti, které 

absolvovalo 9 pacientů, dále 4 pacienti absolvovali základní školu, 2 pacienti střední 

odbornou školu bez maturity a 4 pacienti střední odbornou školu s maturitou. Vzdělání 

bylo potřeba zahrnout do sběru dat z důvodu správného vyhodnocení Montrealského 

kognitivního testu.  
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skupina 1 skupina 2 Celkem 

Počet klientů 10 10 20 

Pohlaví 
   

Ženy 3 4 7 

Muži 7 6 13 

Vzdělání 
   

ZŠ 4 1 5 

SOU 2 7 9 

SOŠ bez maturity 2 0 2 

SOŠ s maturitou 2 2 4 

VŠ 0 0 0 
 

         Tab. 2 - Demografické údaje pacientů ve skupině 1 a 2 

    

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

PACIENT Věk 

  skupina 1 skupina 2 

1 77 69 

2 59 85 

3 55 58 

4 77 74 

5 50 72 

6 81 63 

7 72 73 

8 75 84 

9 65 76 

10 51 70 

Tab. 3 - Věk pacientů ve skupině 1 a 2 
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2.3.2. Etická hlediska 

 Před začátkem výzkumu byla seznámena etická komise Všeobecné fakultní 

nemocnice a Krajské zdravotní, a.s., Nemocnice Chomutov, o.z. s konceptem práce a 

byla požádána o souhlas s provedením výzkumu. Toto bylo potřeba provést, jelikož se 

jedná o výzkum s účastí člověka. Součástí žádosti etické komise byl informovaný 

souhlas pro pacienty, popis sběru dat, popis sběru dat pro pacienty, životopis a dopis 

etické komisi.  

 Etická komise je důležitým článkem v regulaci výzkumu. Zajišťuje ochranu 

lidské důstojnosti a dbá na dodržování pravidel ve výzkumu. Proti rozhodnutí etické 

komise není možné podat odvolání, rozhodnutí je konečné. Pracovník musí splnit 

všechny podmínky dané instituce, aby mohl provádět plánovaný výzkum (Šimek, 

2015). 

 Pacienti, kteří splňovali vstupní kritéria výběru, byli požádáni o spolupráci. 

Nejprve jim byl ústně vysvětlen cíl práce, postup sběru dat a další důležité informace. 

Dále byli tito pacienti požádáni o přečtení a podepsání informovaného souhlasu za 

účelem potvrzení účasti spolupráce na výzkumu. Informovaný souhlas je uveden 

v přílohách diplomové práce. Obsahem informovaného souhlasu je název diplomové 

práce, cíl práce, stručný popis sběru dat, použité metody sběru dat a informace o 

anonymitě účastníků, zajištění mlčenlivost, pořizování videonahrávek a možnosti 

pacienta kdykoli z účasti na výzkumu odstoupit.  

 

2.3.3. Sběr dat 

Sběr dat proběhl ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze na lůžkách včasné 

rehabilitace Geriatrické kliniky. Původní záměrem byl sběr dat pouze v tomto zařízení, 

ale z důvodu nedostatku vhodných pacientů bylo osloveno také neurologické a 

rehabilitační oddělení Krajské zdravotní a.s. Nemocnice Chomutov, o.z. Trénink 

kognitivních funkcí v obou zařízeních byl prováděn autorkou této diplomové práce. Na 

počátku terapie bylo provedeno vstupní vyšetření, jehož součástí byl pohovor, který 

vedl k seznámení, zjištění rodinného stavu, roku narození a stupně vzdělání. Trénink 

kognitivních funkcí probíhal 3x týdně po dobu jednoho měsíce. Po uplynutí jednoho 

měsíce bylo provedeno výstupní vyšetření pomocí Montrealského kognitivního testu a 

Schwartzovy škály hodnocení terapie. 
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Charakteristika pracovišť 

Všeobecná fakultní nemocnice - Lůžka včasné rehabilitace 

 Lůžka včasné rehabilitace iktového centra jsou určena pacientům bez ohledu na 

věk, primárně po prodělané cévní mozkové příhodě. Kvalitní péče je zajištěna 

multidisciplinárním týmem, do kterého patří lékař, psycholog, logoped, fyzioterapeut, 

ergoterapeut, sociální pracovnice a zdravotní sestry. Tým řeší problémy pohybové, 

psychické (kognitivní a emoční), dále problémy řeči a polykání.  

Lůžka včasné rehabilitace se zaměřují na zlepšení soběstačnosti pacientů a jejich 

návrat do domácího prostředí. Jsou zde především pacienti časně po cévní mozkové 

příhodě či další neurologičtí pacienti. Průměrná délka pobytu činní 3-6 týdnů. 

Spolupráce zde probíhá s Klinikou rehabilitačního lékařství VFN, kde je možná 

navazující ambulantní rehabilitace, či docházení do denního stacionáře (Všeobecná 

fakultní nemocnice v Praze, 2012). 

 

Krajské zdravotní, a.s. Nemocnice Chomutov, o.z. - Rehabilitační lůžkové oddělení  

 Hlavní náplní rehabilitačního lůžkového oddělení je zajištění komplexní 

rehabilitační péče pacientům po operacích a úrazech pohybového aparátu (po totálních 

endoprotézách, operacích páteře, amputacích končetin), neurologických onemocněních, 

revmatických onemocněních, stavech po operacích a úrazech centrální nervové soustavy 

atd. Péči zajišťuje multidisciplinární tým, do kterého patří lékaři, psycholog, logoped, 

fyzioterapeuti, ergoterapeut, protetik a sociální pracovnice (Krajská zdravotní a.s., 

2017). 

 Jako hlavní postupy jsou využívány postupy fyzioterapeutické - léčebná tělesná 

výchova, ergoterapeutické - cílené zaměstnávání a nácvik personálních a 

instrumentálních všedních denních činností. Dalšími využívanými metodami jsou 

vodoléčba, elektroléčba a mechanoterapie (Krajská zdravotní a.s., 2017). 

 

Krajské zdravotní, a.s. Nemocnice Chomutov, o.z. - Neurologické oddělení  

 Neurologické oddělení je tvořeno lůžkovým oddělením a ambulantní složkou. 

Péče o pacienty je zajištěna multidisciplinárním týmem, do kterého patří lékař, 
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psycholog, logoped, fyzioterapeut, ergoterapeut a zdravotní sestry. Historicky je 

oddělení zaměřeno především na léčbu pacientů s cévními mozkovými chorobami.  

Součástí oddělení je jednotka intenzivní péče se 6 lůžky. Je vybavena pro akutní stavy u 

pacientů s neurologickou diagnózou. Nejčastěji jsou přijati pacienti po cévní mozkové 

příhodě všech typů. U indikovaných pacientů je z neurologického oddělení možná 

následující péče na rehabilitačním lůžkovém oddělení. V léčbě ischemických 

mozkových příhod plánuje rozšíření terapie o transkraniální sonografii zaměřenou na 

revaskularizaci trombotisovaných mozkových tepen a akutních stavů (Krajská zdravotní 

a.s., 2017). 

 

Použité testy  

Ve výzkumu byly použity Montrealský kognitivní test a Schwartzova škála 

hodnocení terapie. 

Montrealský kognitivní test (MoCA) 

Montrealský kognitivní test byl využit při vstupním a výstupním vyšetření. 

Často se využívá při vstupním vyšetření jako součást testové baterie. Je dostupný ve 

více než čtyřiceti světových jazycích (Kuckir a Vaňková, 2016).  Existují různé nástroje 

pro screening kognitivních funkcí s malým počtem specifických nástrojů pro demenci 

vzniklou následkem cévní mozkové příhody. Vhodným a často využívaným nástrojem 

je, pro svou časovou a administrativní nenáročnost (10-15 minut), Montrealský 

kognitivní test (Mijajlović et al., 2017). Obsahem tohoto testu je jedenáct zkoušek, které 

hodnotí kognitivní funkce. Montrealský kognitivní test zahrnuje relativně náročné 

zkoušky k odhalení začínajících nebo mírných kognitivních poruch. Hodnotícími 

oblastmi jsou: paměť, exekutivní funkce, řečové schopnosti, zrakově-konstrukční 

schopnosti, pozornost, časová a místní orientace (Bartoš a Reisová, 2015). Česká verze 

tohoto testu byla schválena původním kanadským autorem (Ziad Nasreddine) v říjnu 

roku 2012 (Válková, 2015). 

Mezi silné stránky MoCA patří: kvalitní návod k vyšetřování, české normy 

stanovené na rozsáhlém vzorku populace, vyšetření exekutivních funkcí, klinické a 

výukové použití testu zdarma, korekce skórů dle vzdělání pacienta a časová přijatelnost. 

Slabé stránky testu jsou: přidělení stejného počtu bodů za testy různé obtížnosti, malá 
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chybovost v několika testech u počínající Alzheimerovy nemoci (Bartoš a Reisová, 

2015). 

Schwartzova škála hodnocení terapie (SOS-10) 

 Při výstupním vyšetření, byla zjištěna spokojenost pacientů obou skupin 

s hodnocením terapie prostřednictvím Schwartzovy škály hodnocení terapie. Jedná se o 

krátkou a jednoduchou škálu, která se využívá jako doplněk neuropsychologické 

vyšetřovací baterie pro zjištění efektu terapie. Je to škála o deseti položkách, jejímž 

cílem je měřit efektivitu léčby napříč širokým spektrem léčebných zařízení a různých 

populací. Používá se k měření změn, jak u ambulantních, tak hospitalizovaných 

pacientů. Je hojně využívána k výzkumným účelům (Šťastná, 2008).  

 Hodnocení probíhá pomocí sedmibodové stupnice, kdy 0 znamená „nikdy“ a 6 

„neustále nebo stále“. Celkem může pacient dosáhnout od 0 do 60 bodů. Čím více bodů 

pacient dosáhne, tím je lepší stav jeho duševní spokojenosti (Dragometrická, et al., 

2006).  Délka administrace je cca 5 minut. Výhodou je, že škála byla přeložena do 

českého jazyka a byly provedeny výzkumy na psychometrické vlastnosti české verze. 

Další výhodou je, že škála je citlivá k léčebným změnám u všech diagnostikovaných 

skupin. Česká verze Schwartzovy škály hodnocení terapie, je podobně validní jako 

americká (Šťastná, 2008).  

 

2.3.4. Plán terapie kognitivních funkcí  

 Se všemi pacienty byl při vstupním vyšetření proveden Montrealský kognitivní 

test, díky kterému bylo zjištěno, ve kterých kognitivních oblastech má pacient deficit. 

Trénink kognitivních funkcí v obou skupinách probíhal třikrát týdně v časovém 

horizontu čtyř týdnů. Doba jednoho tréninku byla původně nastavena na 45 minut, ale 

z důvodu unavitelnosti pacientů byla zkrácena na 35-40 minut. Trénink probíhal vždy 

v dopoledních hodinách a byl sestaven tak, aby ho všichni pacienti zvládli a byli 

schopni dokončit.   

 Skupina 1 podstoupila individuální trénink. Trénink byl vždy zaměřen 

individuálně dle potřeb pacienta a dle výsledků Montrealského kognitivního testu. 

Trénink probíhal pomocí cvičných listů a cvičení tužka - papír. Do 35-40 minutového 

terapie byla vložena maximálně čtyři cvičení, která byla zaměřená na dlouhodobou 
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paměť, krátkodobou paměť, pozornost, orientaci a řečovou fluenci. U většiny pacientů 

bylo potřeba trénovat všechny tyto oblasti, proto byla sestavena kostra cvičení, která se 

dala aplikovat u více pacientů a vždy byla individuálně přizpůsobena každému z nich.   

 Skupina 2 podstoupila skupinový kognitivní trénink. Z důvodu nedostatku 

pacientů, kteří by splňovali všechna vstupní kritéria výběru, nebyla skupina homogenní. 

Byla tvořena 3-5 pacienty. Pacienti, kteří splňovali vstupní kritéria, byli doplněni 

pacienty, kteří všechna kritéria nesplňovali. Většinou byla skupina sestavena ze čtyř 

pacientů, z nichž dva vstupní kritéria výběru splňovali a dva nikoliv. Samostatná terapie 

probíhala 35-40 minut. Každá terapie zahrnovala čtyři cvičení, která se zaměřovala na 

dlouhodobou paměť, krátkodobou paměť, pozornost, orientaci a řečovou fluenci. 

Cvičení byla podobná jako u pacientů ve skupině 1, ale byla upravena pro možnost 

provádění ve skupině. Cvičení jsou uvedena v tabulce č. 4.  
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Pozornost a 

orientace 

 

Dlouhodobá paměť Krátkodobá paměť Slovní zásoba a 

řečová fluence  

Spojování slabik 

 

 

Slavní lidé - čím se 

proslavili 

Přečtení příběhu - 

odpovědi na otázky 

Vyjmenovat slova 

začínající na 

předponu 

 

Vyplnění tajenky 

 

 

Přísloví Zapamatování 

obrázků 

Tvoření rýmů 

 

 

 

Kroužkování čísel 

 

 

Hlavní města Zapamatování 

položek nákupu 

Opačná slova 

 

 

 

Vyhledávání v textu 

názvů řek 

 

Doplnění druhé 

dvojice 

Zapamatování 

symbolů 

Tvoření slov na 

zadání prvního a 

posledního písmene 

 

Vyhledávání zvířat a 

rostlin v textu 

 

Texty lidových písní Příbuzenské vztahy Doplňování 

přívlastků 

 

 

 

Spojování 

očíslovaných písmen 

 

Hory a pohoří Zapamatování 

položek v diáři 

Přesmyčky - zvířata 

 

 

 

Počítání teček 

v obrazcích 

 

Přísloví Zapamatování 

předmětů 

Přesmyčky rostlin 

 

 

 

Hledání čísla 

 

 

Antonyma Olympiáda Synonyma 

 

 

 

Odebírání písmene ve 

slově 

 

Místní přídavná 

jména a podstatná 

jména 

Zapamatování 

známých osobností 

Slovní kořeny 

 

 

 

Podtrhávání pořadí, 

která odpovídají 

vzoru 

Doplňování číslic ve 

rčeních 

 

Zapamatování 

obrázků 

Trojice slov 

 

 

 

Nalezení zadaného 

trojčíslí 

 

Nalezení podobného 

rčení 

Zapamatování 

barevných tvarů 

v řadě 

Vysvětlení slovních 

zkratek 

 

 

Spojování jmen dle 

abecedy 

 

Texty lidových písní Přečtení textu - 

odpověď na otázky 

Rozdíl mezi stejně 

znějícímu slovy 

 

 
 

Tab. 4 - Plán kognitivní terapie skupiny 2 
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2.4. Výsledky 

 Tato kapitola obsahuje vyhodnocení výsledků na základě experimentálních dat 

pro vyhodnocení hypotéz. Výsledky vstupního a výstupního vyšetření jsou uvedeny 

v tabulkách 5, 6 a 7.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

 

 

 

 

 

 

                  

PACIENT               MoCA 

  skupina 1 skupina 2 

1 21 17 

2 11 18 

3 23 20 

4 16 15 

5 15 21 

6 19 18 

7 20 16 

8 16 22 

9 20 13 

10 18 15 

Tab. 5 - Výsledky vstupního vyšetření - MoCA (Montreaslký kognitivní test); skupina 1 

(individuální trénink kognitivních funkcí); skupina 2 (skupinový trénink kognitivních funkcí)  
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PACIENT               MoCA       SOS - 10 (body) 

  skupina 1 skupina 2 skupina 1 skupina 2 

1 24 19 40 31 

2 12 20 38 44 

3 24 20 29 33 

4 19 16 35 41 

5 15 20 44 42 

6 21 21 40 36 

7 23 17 44 40 

8 17 22 47 33 

9 23 15 33 44 

10 19 16 40 45 

Tab. 6 - Výsledky výstupní vyšetření - MoCA (Montrealský kognitivní test); SOS-10 

(Schwartzova škála hodnocení terapie); skupina 1 (individuální trénink kognitivních funkcí); 

skupina 2 (skupinový trénink kognitivních funkcí)  
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2.4.1 Vyhodnocení statistických hypotéz 

 Pro vyhodnocení hypotéz byl vybrán Mann-Whitney U test. Jedná se o 

neparametrický test hypotézy, který má oproti běžně používaným t-testům výhodu 

v tom, že nevyžaduje normální rozdělení vstupních dat. Je využíván při testování 

nepárových pokusů, kdy se porovnávají dva různé výběrové soubory (Gibbons a 

Chakraborti, 2011). Statistické výsledky k hypotéze 1 a 2 jsou patrny z obrázku č. 1 a 

tabulky č. 8, k hypotéze 3 z obrázku č. 2 a tabulky č. 9. 

 

PACIENT MoCA 

  skupina 1 skupina 2 

1 3 2 

2 1 2 

3 1 0 

4 3 1 

5 0 -1 

6 2 3 

7 3 1 

8 1 0 

9 3 2 

10 1 1 

Tab. 7 - Míra zlepšení při vstupním a výstupním vyšetření v MoCA testu (Montrealském 

kognitivním testu); skupina 1 (individuální trénink kognitivních funkcí); skupina 2 (skupinový 

trénink kognitivních funkcí)  
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Obr. 1 - Krabicový graf znázorňující výsledky vstupního a výstupního vyšetření v MoCA testu 

(Montreaslkém kognitivním testu) obou skupin; A (vstupní vyšetření - individuální kognitivní 

trénink), B (výstupní vyšetření - individuální kognitivní trénink); C (vstupní vyšetření - 

skupinový kognitivní trénink), D (výstupní vyšetření - skupinový kognitivní trénink) 
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A B ∆ C D ∆ 

aritmetický 

průměr 17,9 19,7 1,8 17,5 18,6 1,1 

medián 16 19 1,5 16 17 1 

modus 16 24 3 18 20 2 

směrodatná 

odchylka 3,3 3,87 1,08 2,73 2,29 1,14 

rozptyl 10,89 15,01 1,16 7,45 5,24 1,29 

počet subjektů 
  

10 

  

10 

průměrné zlepšení 
  

10% 

  

6% 

       Q1 16 17,5   15,25 16,25   

min 11 12   13 15   

medián 18,5 20   17,5 19,5   

max 23 24   22 22   
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Tab. 8 - Statistické výsledky vstupního a výstupního vyšetření v MoCA testu (Montrealském 

kognitivním testu); A (vstupní vyšetření - individuální kognitivní trénink), B (výstupní vyšetření - 

individuální kognitivní trénink); C (vstupní vyšetření - skupinový kognitivní trénink), D 

(výstupní vyšetření - skupinový kognitivní trénink); ∆ (míra zlepšení mezi vstupním a výstupním 

vyšetření) 

 

 

Hypotéza 1 

Nulová hypotéza (H01) 

Výsledné skóre v MoCA testu ve skupinové terapii kognitivních funkcí bude 

srovnatelné jako výsledné skóre v MoCA testu v individuální terapii kognitivních funkcí. 

Alternativní hypotéza (H1) 

Výsledné skóre v MoCA testu ve skupinové terapii kognitivních funkcí se bude od 

výsledného skóre v MoCA testu v individuální terapii kognitivních funkcí odlišovat. 

 

Po vyhodnocení Mannova-Whitneyho U-testu byla získána hodnota testovacího 

kritéria U = 38,5, čemuž odpovídá p-hodnota p = 0,40654. Nulová hypotéza H01 tedy 

nebyla na hladině významnosti 5% vyvrácena. Nelze tedy tvrdit, že by se výsledné 

skóre mezi skupinovým a individuálním tréninkem lišilo.  

 

 

 

 

 

 

 

Q3 20 23   19,5 20   

IQR 4 5,5   4,25 3,75   
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Hypotéza 2 

Nulová hypotéza (H02) 

Zlepšení skóre v MoCA testu ve skupinové terapii kognitivních funkcí bude 

srovnatelné jako zlepšení skóre v MoCA testu v individuální terapii kognitivních funkcí. 

Alternativní hypotéza (H2) 

Zlepšení skóre v MoCA testu ve skupinové terapii kognitivních funkcí se bude od 

zlepšení skóre v MoCA testu v individuální terapii kognitivních funkcí odlišovat. 

 

Po vyhodnocení Mannova-Whitneyho U-testu byla získána hodnota testovacího 

kritéria U = 34,5, čemuž odpovídá p-hodnota p = 0,25848. Nulová hypotéza H02 tedy 

nebyla na hladině významnosti 5 % vyvrácena. Nelze tedy tvrdit, že by se míra zlepšení 

skóre mezi skupinovým a individuálním tréninkem lišila. 
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Obr. 2 - Krabicový graf výsledků SOS - 10 (Schwartzova škála hodnocení terapie); skupina 1 

(individuální trénink kognitivních funkcí); skupina 2 (skupinový trénink kognitivních funkcí)  
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skupina 

1 

skupina 

2 

aritmetický průměr 39 38,9 

medián 38 36 

modus 40 44 

směrodatná 

odchylka 5,2 4,95 

rozptyl 27 24,49 

počet subjektů 10 10 

   Q1 35,75 33,75 

min 29 31 

medián 40 40,5 

max 47 45 

Q3 43 43,5 

IQR 7,25 9,75 
 

Tab. 9 - Statistické výsledky SOS - 10 (Schwartzova škála hodnocení terapie); skupina 1 

(individuální trénink kognitivních funkcí); skupina 2 (skupinový trénink kognitivních funkcí) 

 

Hypotéza 3 

Nulová hypotéza (H03) 

Pacienti, kteří podstoupí individuální kognitivní terapii, budou srovnatelně 

spokojení jako pacienti, kteří podstoupí skupinovou kognitivní terapii.  

Alternativní hypotéza (H3) 

Pacienti, kteří podstoupí individuální kognitivní terapii, budou více spokojení 

než pacienti, kteří podstoupí skupinovou kognitivní terapii. 

 

Po vyhodnocení Mannova-Whitneyho U-testu byla získána hodnota testovacího 

kritéria U = 48,5, čemuž odpovídá p-hodnota p = 0,93624. Nulová hypotéza H03 tedy 

nebyla na hladině významnosti 5 % vyvrácena. Nelze tedy tvrdit, že pacienti, kteří 

podstoupí individuální kognitivní terapii, budou více spokojení než pacienti, kteří 

podstoupí skupinovou kognitivní terapii. 
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3. DISKUZE 

Cílem diplomové práce bylo porovnat efektivitu skupinového a individuálního 

kognitivního tréninku pomocí intenzivního tréninku kognitivních funkcí u pacientů po 

cévní mozkové příhodě (do roka po cévní mozkové příhodě). Dalším cílem práce bylo 

zjistit, jak byli pacienti v obou skupinách spokojeni s terapií kognitivních funkcí. Cíle 

práce byly splněny provedením předvýzkumu kvaziexperientálního výzkumu na 

akutních lůžkách včasné rehabilitace Všeobecné fakultní nemocnice a Krajské 

zdravotní, a.s. Nemocnice Chomutov, o.z. 

 

3.1. Diskuze k metodologii 

 Poruchy kognitivních funkcí se projevují až u 80 % pacientů po cévní mozkové 

příhodě (Gillespie et al., 2015). Existuje mnoho možností terapie kognitivních funkcí, 

ale vždy musíme pohlížet na individuální potřeby pacienta a na jeho onemocnění. 

Pokud se kognitivní poruchy neřeší včas, mohou přetrvávat mnoho následujících let od 

poškození mozku (Yeh et al., 2017).  Proto je potřeba na kognitivní trénink nahlížet 

jako na nezbytnou součást rehabilitace a zahájit ji co nejdříve. Pro tuto práci byla 

vybrána terapie pomocí cvičných listů a cvičení tužka-papír. Poruchy kognitivních 

funkcí se mohou projevovat snížením koncentrace, pozornosti a exekutivních funkcí, 

což může mít za následek narušení zvládání všedních denních činností, sociální 

integrace a schopnosti účastnit se terapie. Původním záměrem práce byla terapie 

kognitivních funkcí s nácvikem modelových situací, ale z důvodu časové náročnosti 

byla zvolena terapie pomocí cvičných listů a cvičení tužka - papír. Dalším důvodem 

bylo, že veškerá data sbírala autorka práce sama.   

Čím dál častěji využívanou metodou nácviku kognitivních funkcí jsou 

počítačové programy. Terapii pomocí počítačových programů lze také provádět 

skupinově či individuálně. Ale o jejich účinnosti se stále diskutuje. Klademe si otázku, 

v jaké míře je efektivní procvičovat jednu kognitivní doménu. Další otázkou je, zda je 

možné uplatnit získané dovednosti v běžném životě (Preiss, 2010). O efektivitě 

počítačových programů na zlepšení kognitivním funkcí existuje velké množství studií. 

Naproti tomu nebyly nalezeny studie na porovnání efektivity individuálního vs. 

skupinového kognitivního tréninku, konkrétně u pacientů po cévní mozkové příhodě 
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pomocí cvičení tužka-papír a cvičných listů. Toto bylo jedním z důvodů, proč byl tento 

trénink v diplomové práci zvolen.  

 Jelikož cílem bylo vybrat pacienty s předem definovaným záměrem, byli do 

výzkumu zařazeni pacienti na základě záměrného typu výběru vzorku (Vojtíšek, 2012). 

Před začátkem studie byla stanovena vstupní kritéria výběru dle nastudovaných 

informací. Nebylo do nich zahrnuto vzdělání, protože by bylo problematické najít 

dostatečný počet vhodných pacientů do obou skupin. Vzdělání bylo pouze zaznamenáno 

pro správné vyhodnocení Montrealského kognitivního testu. Předem bylo stanoveno, že 

minimální počet pacientů bude 10 osob v každé skupině. Bylo by vhodné pracovat 

s větším počtem pacientů. Toto bohužel nebylo možné, jelikož byl nedostatek pacientů, 

kteří by splňovali všechna vstupní kritéria, a sběr dat probíhal pouze ve dvou zařízeních. 

Byly nalezeny studie, které uvádí, že může být efektivita kognitivních funkcí potvrzena 

i na malém výzkumném vzorku. Například (Rasquin, 2010) se ve své studii zabývá 

efektivitou kognitivní rehabilitace s nízkou intenzitou u pacientů se získaným 

poškozením mozku, kdy do studie bylo zařazeno 27 respondentů.   

Nebylo snadné stanovit vstupní kritéria. Nejprve byla stanovena kritéria, která 

splňovalo jen malé množství pacientů. Proto musela být některá kritéria upravena, jako 

například věk pacientů. Věková hranice byla zpočátku stanovena na 50 - 80 let. Tato 

hranice byla stanovena na základě konzultace s Mgr. Alicí Oktábcovou pro sběr dat na 

akutních lůžkách včasné rehabilitace. Během výzkumu musel být maximální věk 

navýšen na 85 let. Cévní mozková příhoda se nejčastěji vyskytuje u jedinců ve věku 70 

a více let. Avšak v posledním desetiletí četnost cévní mozkové příhody vzrostla u 

pacientů ve věku nad 50 let o 24 % a ve věku nad 60 let o 13 % (Renton et al., 2017). 

Mnoho studií uvádí jako vstupní kritérium věk pacienta nad 60 let (Abd - Elazis et al., 

2015). 

Před začátkem výzkumu bylo stanoveno, že budou zařazeni pacienti bez fatické 

poruchy. V některých studiích se toto kritérium také objevuje, např. Abd - Elazis et al. 

(2015) uvádí kritérium pro vyřazení z výzkumu „pacienti s afázií“. Po prostudování 

studií bylo toto kritérium pozměněno na pacienty bez fatické poruchy nebo max. 

s mírnou fatickou poruchou bez poruchy porozumění.  Fatické poruchy jsou častým 

následkem cévní mozkové příhody. Dvě nejčastější fatické poruchy jsou dysartrie a 

afázie. Dysartrie se objevuje u 8-30 % pacientů po mrtvici. Způsobuje ji svalová slabost 



  

45 

 

a porucha koordinace artikulačních orgánů (Flowers et al. 2013). Další častější fatickou 

poruchou po cévní mozkové příhodě je afázie, kterou je postiženo 12-38 % pacientů 

(Basso et al., 2013). Ve výzkumném vzorku převažovali pacienti s lehkou dysartrií.  

Dalšími kritérii byla lékařem diagnostikovaná cévní mozková příhoda a stav 

pacienta umožňující účast na tréninku kognitivních funkcí. Tak, aby byli pacienti 

schopni účastnit se jak skupinového, tak individuálního kognitivního tréninku. Pacienti 

museli být schopni absolvovat vstupní a výstupní ergoterapeutické vyšetření. Dále byli 

zařazeni pacienti, kteří získali v Montrealském kognitivním testu body v rozmezí 11-25 

bodů. Orlíková (2014) uvádí, že normální nález v Montrealském kognitivním testu je 

v rozmezí 30-26 bodů. Menší počet bodů než 26 může svědčit o počínající demenci 

nebo mírné kognitivní poruše. Avšak existují studie, které pracují s jinými bodovými 

hodnotami. Například Válková (2015) ve své knize uvádí, že skór větší nebo roven 24 

bodům je normální. Posledním kritériem byl podepsaný informovaný souhlas. Kritériem 

pro vyřazení z výzkumného vzorku byla stanovena za prvé těžká smyslová porucha, 

která by znemožnila provedení vstupního a výstupního vyšetření pomocí Montrealského 

kognitivního testu, a za druhé, pacienti s poruchou vědomí.  

Pacienti, kteří splnili vstupní kritéria, byli rozděleni do dvou skupin po deseti 

pacientech. Do skupiny 1 (skupina, která se účastnila individuálního kognitivního 

tréninku) a skupiny 2 (skupina, která podstoupila skupinový kognitivní trénink). 

Původním záměrem byl sběr dat pouze na Lůžkách včasné rehabilitace iktového centra 

Všeobecné fakultní nemocnice, z důvodu nedostatku pacientů byla však ještě oslovena 

Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Chomutov, o.z. Pacienti byli rozděleni do skupin na 

základě prostého (jednoduchého) náhodného výběru (losováním lístečků s přiřazenými 

čísly pacientů). 

Kognitivní trénink probíhal třikrát týdně po dobu jednoho měsíce. Bylo by 

vhodné, kdyby byl trénink prováděn v delším časovém horizontu, ale jelikož byli 

pacienti hospitalizováni maximálně na dobu čtyř týdnů, tak to nebylo možné. Mnoho 

studií probíhá v dlouhém časovém horizontu, např. (Graessel, 2011; Kováčová, 2018) 

ve své studii uvádějí roční výzkum. Rasquiel (2012) uvádí 15 týdenní trénink, kdy je 

nastavena nízká intenzita a to jedenkrát týdně 2,5 hodinová kognitivní terapie, jejímž 

výsledkem je zlepšení v kognitivní oblasti a pozitivní vliv na dosažení cílů pacientů 

v kognitivní oblasti.  
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Po seznámení se s pacientem a obeznámením pacienta s cílem výzkumu, bylo 

vždy provedeno vstupní vyšetření Montrealským kognitivním testem. Je vhodný pro 

jeho časovou nenáročnost a poměrně jednoduchou administraci (Bartoš a Reisová, 

2015). Tento test byl použit také při výstupním vyšetření a k němu byla přidána 

Schwartzova škála hodnocení terapie. Byla zvolena na základě její jednoduchosti, 

rychlé administraci a českému překladu. Tato škála se hojně využívá k výzkumným 

účelům (Šťastná, 2008).  

Jak již bylo zmíněno, terapie probíhala formou cvičení tužka - papír a pomocí 

cvičných listů. Ve skupině 1 (skupina, která se účastnila individuálního kognitivního 

tréninku) byl plán terapie sestaven dle individuálních potřeb pacienta a na základě jeho 

vstupního vyšetření. Výhodou tohoto tréninku je vyšší intenzita terapie, větší zapojení 

pacienta a cílené procvičování poškozených kognitivních funkcí (Gillespie et al. 2015). 

Skupina 2 podstoupila skupinový trénink kognitivních funkcí. Byla tvořena 3-5 

osobami, dle možností zařízení a počtu pacientů. Při skupinové terapii se preferuje 

skupina maximálně o šesti pacientech (Klusoňová, 2011). Skupina nebyla homogenní, 

byla tvořena pacienty, kteří splňovali vstupní kritéria výzkumu, a z části byla doplněna 

pacienty, kteří kritéria nesplňovali. Bez toho by nebylo možné provádět skupinovou 

terapii. Většinou byla tvořena čtyřmi pacienty. Největší výhodou skupinového tréninku 

je oproti individuálnímu, sociální integrace a možnost porovnávání výsledku s ostatními 

pacienty (Bertish et al. 2011). Doba trvání jednoho kognitivního tréninku byla v obou 

skupinách nastavena na 35-40 minut, během kterých byla provedena maximálně čtyři 

cvičení. Původně byl kognitivní trénink nastaven na 45 minut, ale vzhledem 

k unavitelnosti pacientů musel být zkrácen. Terapie probíhala vždy v dopoledních 

hodinách, kdy pacienti nebyli unavení a byli nejvíce aktivní.  

  

3.2. Diskuze k výsledkům  

 Statistické výsledky ukázaly srovnatelné zlepšení v Montrealském kognitivním 

testu ve skupině, která podstoupila individuální kognitivní terapii, a ve skupině, která 

podstoupila skupinovou terapii. Výsledky také ukázaly srovnatelnou spokojenost obou 

skupin pacientů s terapií při hodnocení pomocí Schwartzovy škály hodnocení terapie.  

 Na základě statistického zpracování bylo prokázáno, že výsledné skóre v MoCA 

testu po absolvování měsíční terapie kognitivních funkcí bude srovnatelné v obou 
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skupinách, naopak byla vyvrácena alternativní hypotéza, která tvrdila, že se skóre bude 

odlišovat. Průměrné skóre v MoCA testu při vstupním vyšetření ve skupině 1 činilo 

17,9 bodů a ve skupině 2 činilo 17,5 bodů. Při výstupním vyšetření průměrné skóre ve 

skupině 1 bylo 19,7 bodů a ve skupině 2 bylo 18,6 bodů. Tento výzkum by bylo vhodné 

provést na větším vzorku pacientů v delším časovém horizontu. Také by bylo vhodné 

provádět skupinovou kognitivní terapii s homogenní skupinou pacientů, pokud je to 

v daném zařízení možné. Dalo by se předpokládat, že pacienti, kteří podstoupí 

individuální kognitivní terapii, dosáhnou většího výsledného skóre než pacienti, kteří 

podstoupí skupinovou kognitivní terapii. Toto by se dalo předpokládat pro vyšší 

intenzitu terapie, cílené procvičování problémových oblastí a velké zapojení pacienta 

(Gillespie et al., 2015). 

 Další výzkumná otázka se zabývá mírou zlepšení v Montrealském kognitivním 

testu po absolvování měsíčního kognitivního tréninku u obou skupin. Na základě 

statistického vyhodnocení sesbíraných dat lze tvrdit, že se míra zlepšení skóre v MoCA 

testu mezi skupinovou a individuální kognitivní terapií neliší. Naopak byla zamítnuta 

alternativní hypotéza, která tvrdí, že zlepšení skóre v Montrealském kognitivním testu 

ve skupinové terapii kognitivních funkcí, se bude od zlepšení skóre v Montrealském 

kognitivním testu v individuální terapii kognitivních funkcí odlišovat. Průměrné 

zlepšení ve skupině, která podstoupila individuální kognitivní trénink, bylo 10 % a ve 

skupině, která podstoupila skupinový kognitivní trénink 6 %. U pacientů v obou 

skupinách došlo ke zlepšení během měsíční kognitivní terapie maximálně o 3 body 

v MoCA testu, u jednoho pacienta došlo k poklesu skóre oproti vstupnímu vyšetření o 1 

bod. Tento pacient podstoupil skupinovou kognitivní terapii. Pokles skóre oproti 

vstupnímu vyšetření může být způsoben zhoršením zdravotního stavu, únavou, 

depresivními stavy a dalšími faktory (Mijajlović et al., 2017). Jak již bylo zmíněno 

výše, dalo by se předpokládat, že ke statisticky významnému zlepšení dojde u skupiny, 

která se zúčastnila individuální kognitivní terapie, ale pro potvrzení by bylo potřeba 

tento výzkum provést na větším vzorku pacientů, popřípadě i v delším časovém 

horizontu. Mnoho studií vyzdvihuje individuální kognitivní terapii, jelikož se terapeut 

může na základě vstupního vyšetření zaměřit cíleně na poškozené oblasti, např. 

Montrealský kognitivní test rozděluje kognitivní oblasti na paměť, exekutivní funkce, 

řečové schopnosti, zrakově konstrukční schopnosti, pozornost, časovou a místní 

orientaci (Bartoš a Reisová, 2015). 
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 Výsledky ukazují srovnatelnou spokojenost pacientů u obou typů tréninku. 

Spokojenost byla vyšetřena pomocí Schwartzovy škály hodnocení terapie. Ve skupině 1 

pacienti získali ve Schwartzově škále v průměru 39 bodů a ve skupině 2 získali 

průměrně 38,9 bodů z možných 60. Čím více bodů získají, tím vyšší je kvalita života 

pacienta. Bodování této škály může být ovlivněno náhledem pacienta na svůj zdravotní 

stav. U některých pacientů může docházet k vyššímu nebo nižšímu skóre vlivem 

zkresleného náhledu (Šťastná, 2008). 

 Výsledky tohoto výzkumu mohly být zkresleny. Svou roli při plnění testů hraje 

únava pacienta, případné depresivní stavy a podmínky prostředí pro terapii. Další 

zkreslení může být způsobeno smyslovými poruchami. Také mohlo dojít ke zkreslení u 

pacientů, kteří již před vstupním vyšetřením byli někdy vyšetřováni Montrealským 

kognitivním testem. Všechny tyto faktory musíme vzít v úvahu do výsledků vstupního a 

výstupního vyšetření.   

 

Limitace studie 

 Největší limitací studie je malý počet pacientů. Prvotním záměrem bylo sbírat 

data pouze na Lůžkách včasné rehabilitace iktového centra na geriatrické klinice 

Všeobecné fakultní nemocnice, ale nebylo to možné z důvodu nedostatku pacientů, kteří 

by splňovali vstupní kritéria výběru. Proto byla oslovena Krajská zdravotní, a.s. 

Nemocnice Chomutov, o.z., ve které proběhl sběr dat na neurologickém oddělení a na 

rehabilitačním lůžkovém oddělení. Po oslovení druhého pracoviště a možnosti sběru dat 

i v tomto zařízení byl splněn předem stanovený počet pacientů (n=20). Na nedostatek 

pacientů se váže nutnost vytváření nehomogenních skupin pro splnění skupinové 

kognitivní terapie. Skupiny byly tvořené 3-5 pacienty, většinou ve skupině byli čtyři 

pacienti, z čehož ve většině případů byly dvě osoby, které splňovaly vstupní kritéria a 

dvě osoby, které kritéria nesplňovaly.  

 Výsledky této studie byly stanoveny na základě malého počtu pacientů ve 

výzkumném vzorku. Jedná se o pilotní studii a její výsledky nelze aplikovat na celou 

populaci, musely by se ověřit na větším výzkumném vzorku.  
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Doporučení  

 Výsledky této studie by mohly být podkladem pro další a rozsáhlejší 

výzkumy, které by se zabývaly efektivitou individuální vs. skupinové kognitivní terapie 

u pacientů po cévní mozkové příhodě. Je velmi důležité zabývat se touto oblastí, jelikož 

pacientů po cévní mozkové příhodě neustále přibývá a u mnoha z těchto pacientů se 

jako následek CMP objevuje kognitivní deficit. Kognitivní deficit může způsobit 

poruchu ve zvládání všedních denních činností a narušení sociální integrace, což může 

vést ke ztrátě zaměstnání a neschopnosti vést nezávislý život (Malia a Brannagan, 

2005). Z tohoto důvodu by bylo vhodné provádět trénink kognitivních funkcí 

s nácvikem modelových činností, aby byl pacient schopen správně naplánovat 

posloupnost činnosti a správně aktivitu provést. Tak jako ve své knize uvádí  Brannagan 

a Malia (2005) postup terapie kognitivních funkcí: 1. edukace zaměřená na slabé a silné 

stránky funkcí jedince, 2. rozvoj schopností pomocí tréninku nebo procvičování 

základních kognitivních dovedností (trénink kognitivních procesů), 3. využití vnějších 

nebo vnitřních kompenzačních strategií, 4. aplikace těchto strategií do každodenního 

života a využití praktických úkolů za účelem zlepšení kognitivních schopností. 

Bylo by vhodné a zajímavé provést tento výzkum na větším počtu pacientů, aby 

mohly být aplikovány na celou populaci. Tuto studii by bylo potřeba provést ve větším 

množství iktových zařízení a dalších zařízeních v České republice. Bylo by potřeba, aby 

se jí účastnilo více ergoterapeutů, či dalších pracovníků, kteří by kognitivní terapii 

prováděli. Do budoucna bych doporučila sestavení podrobnější testovací baterie pro 

hodnocení kognitivních funkcí. Také bych výzkum rozšířila o hodnocení soběstačnosti, 

tzn. jak se pacienti zlepšili v oblasti soběstačnosti po absolvování terapie kognitivních 

funkcí. A jak již bylo zmíněno, do terapie bych zahrnula nácvik modelových činností.  

Dále by mohlo být také zajímavé provést výzkum, který by zjišťoval efekt 

počítačového tréninku vs. tréninku pomocí cvičných listů a cvičení tužka – papír.  

Jelikož se o počítačovém tréninku kognitivních funkcí vedou stále diskuze, mohl by se 

tento výzkum zabývat otázkou, zda je možné uplatnit tréninkem získané dovednosti 

v běžném životě, nebo zda je vhodnější kombinace různých možností terapie 

kognitivních funkcí (Preiss, 2010).  
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Závěr 

Incidence pacientů po cévní mozkové příhodě neustále narůstá, jedná se o jednu 

z nejčastějších příčin mortality. Toto onemocnění s sebou přináší fyzické, emocionální a 

kognitivní deficity. Je potřeba se touto oblastí zabývat, aby byla těmto pacientům 

poskytována co nejkvalitnější péče. Velké množství studií a odborníků se zabývá 

kognitivním deficitem vzniklým následkem cévní mozkové příhody, důvodem je snaha 

o zvýšené povědomí odborné a širší veřejnosti o této problematice a její správné řešení.  

Prvním stanoveným cílem této diplomové práce bylo porovnat efektivitu 

skupinového a individuálního kognitivního tréninku pomocí intenzivního tréninku 

kognitivních funkcí u pacientů po cévní mozkové příhodě (do roka po cévní mozkového 

příhodě). Cíl studie byl splněn provedením kvaziexperimentální studie, do které bylo 

zařazeno 20 pacientů, kteří byli rozděleni do skupiny 1 (skupina která podstoupila 

individuální kognitivní terapii) a skupiny 2 (skupina, která podstoupila skupinovou 

kognitivní terapii). Obě skupiny se zúčastnily 4 týdenní terapie kognitivních funkcí, 

která probíhala 3 krát týdně. Efekt byl měřen pomocí Montrealského kognitivního testu, 

který byl proveden při vstupním a výstupním vyšetření.  

Dle statistického vyhodnocení sesbíraných dat, lze říci, že dojde ke 

srovnatelnému zlepšení kognitivních funkcí pomocí individuální a skupinové kognitivní 

terapie.  K tomuto výsledku se dospělo na základě 4 týdenní kognitivní terapie u 20 

pacientů po cévní mozkové příhodě. Tyto výsledky mohly být ovlivněny malým počtem 

pacientů. Výzkum by bylo vhodné provést na větším výzkumném vzorku. Dále mohlo 

dojít ke zkreslení výsledků dalšími faktory, jako je opakované provádění Montrealského 

kognitivního testu v různých zařízeních, snadná unavitelnost pacientů, depresivní stavy, 

farmakologická léčba, smyslové poruchy, prostředí atd.  

Druhým cílem diplomové práce bylo zjistit, jak byli pacienti spokojeni s terapií 

kognitivních funkcí. Spokojenost s terapií kognitivních funkcí byla měřena pomocí 

Schwartzovy škály hodnocení terapie. Výsledky ukázaly srovnatelnou spokojenost 

pacientů v obou skupinách. Tyto výsledky mohly být také zkresleny náhledem pacienta 

na vlastní zdravotní stav.  

Z výsledků diplomové práce je patrné, že došlo ke zlepšení kognitivních funkcí, 

ať se jednalo o skupinovou tak individuální kognitivní terapii. To naznačuje, že by měl 

být kognitivní trénink nezbytnou součástí rehabilitace pacientů po cévní mozkové 
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příhodě. Trénink může probíhat různými formami, ale je důležité, aby nebyl opomíjen 

v žádném zařízení, jelikož kognitivní deficit může mít vliv na soběstačnost a nezávislý 

život pacienta. Tento výzkum by bylo zajímavé provést na větším počtu pacientů 

v delším časovém horizontu. Bylo by také zajímavé výzkum rozšířit o pozorování vlivu 

kognitivní terapie na soběstačnost pacienta. Hodnocení soběstačnosti bych do výzkumu 

zahrnula v případě, že by byl do kognitivní terapie zařazen nácvik konkrétních 

problémových aktivit pomocí modelových činností.  

Pevně věřím, že bude v budoucnu kladen větší důraz na kognitivní poruchy u 

pacientů po cévní mozkové příhodě i v menších zařízeních a domovech pro seniory. 

Tento trénink může pomoci s navrácením pacienta do běžného života, což je velmi 

důležité. Může pomoci i osobám, které s pacientem sdílí domácnost, ve smyslu 

samostatného zvládání některých úkonů pacientem.  
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Seznam použitých zkratek 

 

7MST - Seven-minutes Screening Test (Sedmi minutový screeningový test) 

ACE-CZ - Addenbrook´s Cognitive Examination (Addenbrookský kognitivní test) 

ADL - Activity of daily living (všední denní činnosti) 

CMP - Cévní mozková příhoda 

iADL - Instrumental Activity of Daily Living (instrumentální všední denní činnosti) 

MCI - Mírná kognitivní porucha 

MMSE - Mini-Mental State Examination 

MoCA - Montreal Cognitive Assessment (Montrealský kognitivní test) 

TKH - Test kreslení hodin 

SOS-10 - The Schwartz Outcome Scale (Schwartzova škála hodnocení terapie) 

WHO - World Health Organization (Světová zdravotnická organizace) 
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funkcí); skupina 2 (skupinový trénink kognitivních funkcí) 

Tab. 7 - Míra zlepšení při vstupním a výstupním vyšetření v MoCA testu 

(Montrealském kognitivním testu); skupina 1 (individuální trénink kognitivních funkcí); 

skupina 2 (skupinový trénink kognitivních funkcí) 

Tab. 8 - Statistické výsledky vstupního a výstupního vyšetření v MoCA testu 

(Montrealském kognitivním testu); A (vstupní vyšetření - individuální kognitivní 
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trénink), B (výstupní vyšetření - individuální kognitivní trénink); C (vstupní vyšetření - 

skupinový kognitivní trénink), D (výstupní vyšetření - skupinový kognitivní trénink); ∆ 

(míra zlepšení mezi vstupním a výstupním vyšetření) 

Tab. 9 - Statistické výsledky SOS - 10 (Schwartzova škála hodnocení terapie); skupina 

1 (individuální trénink kognitivních funkcí); skupina 2 (skupinový trénink kognitivních 

funkcí) 
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PŘÍLOHY 

 

Příloha A - Montrealský kognitivní test (MoCA) 

Příloha B - Schwartzova škála hodnocení terapie (SOS-10) 

Příloha C - Informovaný souhlas pro pacienty hospitalizované na Lůžkách včasné 

rehabilitace iktového centra 1. LF UK a VFN v Praze 

Příloha D -  Informovaný souhlas pro pacienty hospitalizované v Krajské zdravotní, a.s. 

Nemocnici Chomutov, o.z. 
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Příloha A - Montrealský kognitivní test (MoCA)  

Test byl zapůjčen na Lůžkách včasné rehabilitace Geriatrické kliniky VFN 
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Příloha B - Schwartzova škála hodnocení terapie (SOS-10) Dragometrická et al. (2006) 
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Příloha C - Informovaný souhlas pro pacienty hospitalizované na Lůžkách včasné 

rehabilitace iktového centra 1. LF UK a VFN v Praze 
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Příloha D -  Informovaný souhlas pro pacienty hospitalizované v Krajské zdravotní, a.s. 

Nemocnici Chomutov, o.z. 
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