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Abstrakt 

 

Název: Odhad normativních hodnot pro test sémantické verbální fluence u seniorů 

nad 50 let 

 

Cíl: Cílem diplomové práce bylo vytvořit normativní hodnoty pro test sémantické 

verbální fluence (kategorie zvířat) u seniorů nad 50 let v závislosti na dosažené úrovni 

vzdělání. 

 

Metody: Diplomová práce je koncipována jako průřezová studie. Všechna data byla 

získána z mezinárodního projektu Survey of Health Ageing and Retirement in Europe 

(SHARE). Byly vytvořeny deskriptivní statistiky respondentů s kalkulovanými průměry 

a standardní odchylkou pro průběžné proměnné a procentuální zastoupení pro kategorické 

proměnné. Pro data respondentů rozdělených do vzdělávacích stupňů podle ISCED – 97 

a pro každou zemi zvlášť byl spočítán medián a mezikvartální rozpětí pro věk a test 

sémantické verbální fluence (kategorie zvířat), a dále byly spočítány percentily (2., 7. a 

16.) jako cut-off skóre. 

 

Výsledky: Do výzkumu byla použita data celkem 64 242 respondentů o průměrném věku 

66,4 let se zastoupením žen 55,8 %. Všichni testovaní byli starší 50 let a pocházeli z 20 

evropských zemí. Z grafů a tabulek je patrné, že hodnoty v cut-off skórech všech 

percentilů se lineárně zvyšují se vzrůstající úrovní vzdělání. Zároveň platí, že výkonnost 

v testu se postupně snižuje s věkem. Dále byly vytvořeny hraniční hodnoty mezi výkony 

zdravých a nemocných seniorů nad 50 let. 

 

Klíčová slova: kognitivní funkce, paměť, verbální fluence, demence 

  



 
 

Abstract 

 

Title: Estimation of normative values for the semantic verbal fluency test in older adults 

over 50 

 

Objective: The aim of the diploma thesis was to create normative values for the semantic 

verbal fluency test (animal category) for older adults over 50 years, depending on the 

level of education achieved. 

 

Methods: The diploma thesis is constructed as a cross-sectional study. All data were 

obtained from the international project Survey of Health Aging and Retirement in Europe 

(SHARE). The descriptive statistics of participants were produced with calculated means 

and standard deviation for continuous variables and percentage for categorical variables. 

The median and interquartile range for age and semantic verbal fluency test (animal 

category), and 2nd, 7th, and 16th percentile as the cut-off points for verbal fluency test 

(animal category) were calculated for participants divided into ISCED – 97 education 

levels and for each country separately.  

 

Results: Data from 64,242 participants aged 66.4 were analyzed, and the female ratio was 

55.8 %. All respondents were older adults over 50 years old from 20 European countries. 

Figures and tables show that all percentiles as cut-off points increased linearly with levels 

of education. Other result is that the performance in the test gradually decreased with age. 

At the end borderline values between performance of healthy and sick older adults over 

50 years of age were created. 

 

Keywords: cognitive functions, memory, verbal fluency, dementia 
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ADAS – Alzheimer disease assessment scale 

CNS – centrální nervový systém 

COWA – Controlled Oral Word Association 

CT – computed tomography (počítačová tomografie) 

CVFT – Controlled Verbal Fluency Task 

ISCED – 97 – The International Standard Classification of Education (mezinárodní 

klasifikace vzdělání) 

IQR – interquartile range (mezikvartální rozpětí) 
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10. revize 

MMSE – mini mental state examination 

MR – magnetická resonance 

PET – pozitronová emisní tomografie  

SD nebo SO – standard deviation (standardní odchylka) 

SHARE – Survey of Health, Ageing, and Retirement in Europe 

SPECT – single-photon emission computed tomography (jednofotonová emisní 

výpočetní tomografie) 

TAU – tubulin-associated unit (skupina příbuzných proteinů o různé délce vytvářených 

z  jediného genu) 

VF – verbální fluence 
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1 ÚVOD 

„Jsme tím, co si pamatujeme. Bez paměti mizíme, přestáváme existovat, naše 

minulost je vymazána, a přece věnujeme paměti jen málo pozornosti, kromě případů, kdy 

nás opustí.“ – Mark Twain 

Výše uvedený citát amerického novináře, spisovatele a humoristy na úvod 

naznačuje, jaké problematiky se diplomová práce týká. Paměti je potřeba věnovat velkou 

pozornost, neboť díky ní zvládáme ať už jednodušší nebo složitější denní činnosti a práci. 

V průběhu let bohužel tuto schopnost ztrácíme a to je po fyzické zdatnosti další důvod, 

proč se starší lidé stávají nesamostatnými. Je velmi důležité počínající potíže zachytit 

v raném stadiu, neboť je zde šance mírnější progrese díky vhodně indikované léčbě. 

Pokud si daný jedinec problémy s pamětí sám uvědomuje, není důvod k panice. Existují 

totiž výzkumy dokazující normální kognitivní funkce i normální soběstačnost (Bartoš, 

2020).  

Základem včasného podchycení problému s pamětí je komunikace s rodinou. 

Příbuzní bohužel někdy nemůžou nebo kvůli hektickému způsobu života nechtějí se 

seniorem trávit dostatečné množství času, aby si jejich problému byli schopni všimnout. 

Další věc je, že pokud se o problému dané osoby dozví, mohou ho zlehčovat a nebrat ho 

vážně.  

Myslím si, že před těmito problémy by se neměly zavírat oči, protože včasné 

zahájení léčby je základním předpokladem delšího a naplněnějšího života prožitého 

s rodinou a přáteli. Doufám, že právě tato práce pomůže potencionálním pacientům, jejich 

rodinným příslušníkům nebo i osobám z řad odborníků rozklíčovat možné příznaky a 

začít problém řešit. 

  



11 
 

2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1 Stáří 

Pod pojmem stárnutí se obvykle rozumí komplex změn ve struktuře a funkcích 

organismu, které zapříčiňují jeho zesílenou zranitelnost a úbytek schopností 

a produktivity jedince a které vrcholí v terminální etapě a ve smrti. Biologické znaky 

stárnutí můžeme shledávat ve všech tkáních včetně buněk. Nejkritičtější projevy lze však 

pozorovat v nervovém a endokrinním sytému, které jsou zodpovědné za neuro-humorální 

řízení veškerých fyzických a mentálních procesů. Mnohdy se můžeme setkat s popisem 

různých degenerativních změn a snížením metabolismu. Poměrně narůstá vazivo jako 

náhrada funkčních tkání, neurony nekrotizují a jsou vystřídány gliovými buňkami. 

Biologické znaky stárnutí jsou výrazné: je snížena rezistence vůči infekcím, stupňuje se 

náchylnost k nádorovým onemocnění, zpomaluje se uzdravování ran, ztrácí se elasticita 

vaziva, sklerotizují cévy apod. (Langmeier, 1991).  

Nemoci v dětství i v pokročilém věku očividně stárnutí urychlují. Dále tento 

proces podporuje nepříznivá životospráva, nekvalitní výživa, kouření, nadmíra alkoholu 

a životní zátěže (Langmeier, 1991). 

Pacovský a Heřmanová (1981) vyčleňují tři skupiny teorie stárnutí:  

 Teorie o působení vnějších vlivů (ekologické podmínky, působení bakterií 

a virů). 

 Teorie o působení vnitřních vlivů (genetický program, kumulace chyb 

při proteinové syntéze, specifické metabolické změny, příčné vazby). 

 Teorie porušené integrace a organizace. 

Určení limitu, od kdy můžeme pokládat lidi za staré, je velmi nesnadné 

z následujících důvodů. Za prvé kvůli intraindividuální variabilitě: u stejné osoby klesá 

výkonnost v dané činnosti, zatímco v jiném ohledu zároveň ještě více stoupá nebo je 

stabilní. Za druhé jsou ve stáří ještě více než v předchozích obdobích patrné rozdíly mezi 

jedinci: jedni si udržují svěžest a mentální i fyzickou zdatnost do vysokého věku, zatímco 

u jiných se projevují zřetelné známky stárnutí velice časně. Za třetí: rozvoj lékařské péče 

a celkové společenské změny zapříčiňují příznivý obrat ve zdravotním stavu lidí. Kvůli 

tomu dochází k obměně zátěže kladené na dotyčné osoby, a to vede k posunu hranice stáří 



12 
 

jedním nebo druhým směrem. Výsledný posun je nakonec určen součtem kladných 

a záporných vlivů. Obecně můžeme vyjádřit, že ze sociálního hlediska je člověk označen 

jako starý tehdy, když je za takového považován ostatními členy své společnosti. 

V moderních průmyslově vyspělých zemích je obvykle spodní hranice stáří určována 

věkem 65 let (Langmeier, 1991). 

V teoretických pracích a studiích zabývajících se otázkou stáří se můžeme setkat 

s několika variantami dělení stáří. Například Švancara (1983) se kloní k následujícímu 

členění:  

 zralá dospělost (presenium)  46/48 – 65 let,  

 stáří (senium)   nad 65 let,  

 vysoký věk    nad 80 let.  

Příhoda (1974, str. 62) a Šipr (1997, str. 10) ve svých dílech představují 

patnáctileté časové úseky pro rozčlenění lidského života. Pro nás jsou důležitá následující 

období: 

 45 – 59 let   střední věk,  

 60 – 74 let   rané stáří (vyšší věk),  

 75 – 89 let   vlastní stáří (vysoký věk) 

 nad 90 let  dlouhověkost. 

V posledních letech se opakovaně používá rozdělení podle Mühlpachra (2004, str. 

21):  

 65 – 74 let: mladí senioři (převládá problematika přizpůsobení se 

na důchod, volný čas a seberealizaci),  

 75 – 84 let: staří senioři (změna funkční výkonnosti, specifická 

zdravotnická problematika, neobvyklý postup nemocí),  

 85 a více let: velmi staří senioři (kladen význam na sledování soběstačnosti 

a zaopatřenosti). 

Ačkoliv je stáří permanentně studováno a něco o něm již skutečně víme, stále je 

popisově a fakticky nedostatečně jasně definováno. V současnosti můžeme opakovaně 

slýchat o označení třetí věk. Tento pojem se váže k životnímu období, které je 
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charakterizováno jako postproduktivní, neboli období odchodu do penze a ukončení 

pracovně výdělečné činnosti.  

První věk je charakterizován jako období dětství a dospívání, které se vztahuje 

ke vzdělávání a přípravě na životní poslání. Jindy bývá nazýváno jako období 

předproduktivní.  

Druhý věk se pak vztahuje k soustavné výdělečné činnosti, a dále k vytvoření 

vlastní rodiny. Je to období dospělosti.  

V některých odborných bibliografiích můžeme narazit na stanovení čtvrtého 

věku, který bývá nazýván jako období závislosti a osobní nesamostatnosti.  

K této definici čtvrtého věku má výhrady Mühlpachr (2004, s. 20): „Toto označení 

je nevhodné, vzniká totiž dojem, jako by nesoběstačnost byla stejně zákonitá jako obecně 

přijímaná stádia předchozí. To odporuje konceptu úspěšného stárnutí a představě, že 

zdravé stáří zůstává až do nejpokročilejšího věku samostatné.“  

Období života člověka je tedy rozděleno do několika etap, které charakterizují tzv. 

sociální periodizaci lidského života. Jinak řečeno, můžeme hovořit o sociálním věku, 

který pojmenovává transformující se životní styl, jeho znaky a relace v odlišných 

obdobích životního cyklu (Pacovský, Heřmanová, 1981, s. 15).  

Každou bytost dále vymezuje věk kalendářní (chronologický, matriční), který se 

dá pevně určit počtem let uplynulých od narození a věk funkční (biologický), který 

nemusí být vždy ve shodě s věkem kalendářním a je typický svou komplikovaností 

v určování. Biologický věk koresponduje s funkční zdatností organismu a je schopen 

určovat faktickou míru involučních změn, které se odehrávají při procesu stárnutí 

člověka.  

„Pokusy o určení biologického stáří, které by bylo výstižnější než kalendářní věk 

konkrétního člověka, se nezdařily a stanovení biologického stáří ani jeho dílčích variant 

se nevyužívá. Stále tak chybí objektivizace zjevné skutečnosti, že lidé stejného 

kalendářního věku se významně liší mírou involučních změn a funkční zdatnosti.“ 

(Mühlpachr, 2004, s. 19) 

 



14 
 

2.1.1 Obecné změny ve stáří 

Základní změny, které můžeme obecně pozorovat u stárnoucích jedinců lze 

stručně rozdělit do následujících kategoriích: 

 Fyzická stránka – změny v oblasti fyzické mohou být patrné buď na první 

pohled, nebo se dějí skrytě – uvnitř těla. Dochází k celkovému úbytku 

tělesné hmotnosti, mění se barva vlasů a ubývá jejich hustota. Dále 

dochází k opotřebování orgánů, neprokrvují se horní ani dolní končetiny, 

snižuje se svalová a fyzická zdatnost. Ubývají také tkáně a struktury, kůže 

ztrácí svou elasticitu a dochází k jejímu vrásnění. Kostra začíná být 

křehčí, objevují se problémy s rovnováhou i s dýcháním. Mění se tělesná 

teplota a změny se odehrávají i v zažívacím ústrojí (Kovářová, 2006).  

Neméně důležitým biologickým indikátorem stárnutí člověka je zhoršená 

kvalita adaptace na stresové události. Přizpůsobení se na zátěž a stres je 

nedokonalé a nedostatečné. To může způsobovat neideální tlakové 

a teplotní regulace, úpravy pH krve a celkově potíže s vyrovnaností 

člověka. Také orgány a soustavy každého jedince i jednotlivé části 

a složky téhož orgánu stárnou individuálně, nevyrovnaně a nerovnoměrně 

(Jedlička, 1991, s. 10). 

 Zhoršení senzorického vnímání – přibližně u 90 % jedinců starších 60 let 

můžeme zjistit výrazné zhoršení zrakové percepce a asi u 30 % je 

významně poškozen sluch. Kvůli tomu je zhoršen jejich výkon 

při některých pracovních činnostech, dále jsou omezeni i 

při odpočinkových aktivitách (např. četba, poslech hudby). Kromě toho 

však zhoršení smyslového vnímání významně ztěžuje dostupnost 

komunikace s druhými lidmi, což vede k podezíravosti, nejistotě nebo 

úzkosti. Poruchy senzorické percepce dále vedou k vyššímu riziku úrazu. 

Vylepšení zraku a sluchu brýlemi, sluchadly, či dalšími pomůckami 

znamená obrovskou pomoc v kompletním přizpůsobení jedince i 

ve společenském začlenění seniora (Langmeier, 1991). 

 Zhoršení paměti – jedná se zejména o paměť krátkodobou, zatímco dávné 

zážitky (např. z dětství) najdeme většinou v paměti uspokojivě uchovány. 

Obsah i emoční stránka vzpomínek je však vybavována nekvalitně. 
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Stárnoucí člověk obecně hodnotí minulost jako pozitivní a až 

nepochopitelně lpí na tom, čím byl a co měl (např. postavení či majetek). 

Většinou se jedná o nějakou obranu proti pocitu ohrožení ze skupiny 

mladších, která je kvůli neporozumění vyhodnocována negativně 

(Langmeier, 1991).  

 Inteligence a změny myšlení ve stáří – dle výzkumů z posledních let 

nedochází v pokročilejším věku k výraznému úbytku inteligence. Bylo 

zjištěno, že mentální a intelektuální výkonnost je podřízena zejména 

vzdělání a profesní kvalifikaci, kvalitě prostředí, kde jedinec tráví svůj čas 

a stimulaci mozkové aktivity přímo od staršího člověka. Četba, studium 

historie nebo cizích jazyků – to vše může podporovat intelektuální činnost 

a chránit ji před stárnutím (Kovářová, 2006).  

V novodobé psychologii členíme inteligenci na dva druhy: krystalickou 

inteligenci (kam zahrnujeme vrozené vlohy a všechny zkušenosti 

osvojené vzděláním, proto ani ve starších letech nebývá její pokles patrný) 

a tekutou inteligenci (kam patří schopnosti učení se novým věcem včetně 

schopnosti řešit problémy, které s věkem ubývají). Pokles intelektuální 

výkonnosti může přivodit změnu nálad a negativní sebehodnocení 

(Kovářová, 2006).  

Snížení inteligence u seniorů je charakteristické například tím, že se 

vědomosti vybavují pomaleji, klesá hbitost reakcí na slovní podněty nebo 

jsou narušeny primární myšlenkové pochody. Starší jedinec není schopen 

udržet myšlenku, neustále odbíhá k myšlence vedlejší. Můžeme se také 

shledat s automatismy, které se vyvinou několikaletým opakováním 

identických aktů a slovních projevů (Kovářová, 2006).  

Přestože je patrná určitá změna v myšlení, většina seniorů dokáže podat 

totožný intelektuální výkon jako dříve. Vyžadují k tomu pouze více času 

(Kovářová, 2006).  

 Jiné kvality afektivního prožívání – převážně v pokročilejším věku bývají 

jedinci zřetelně méně zaujati událostmi okolního světa a jsou více 

zaměřeni na sebe a své problémy. Osud ostatních lidí jim obvykle nic 

neříká. Naopak jejich vlastní hypersenzitivita se může vystupňovat až 
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v hypochondrii. Velké množství starších osob je kvůli své nemoci nebo 

imobilitě izolováno od dění okolního světa, ale to ještě nemusí nutně 

znamenat, že své osamocení tráví v zármutku a apatii. Naopak jsou tu lidé, 

kteří žijí a tráví čas mezi mnoha dalšími lidmi, a přesto strádají. Dále např. 

na proces ovdovění bývá značně intenzivní a dlouho trvající reakce, 

k čemuž je nezbytná podpora z okolí (Langmeier, 1991).  

 Tvořivost – měří se podle množství nejvýznamnějších vědeckých, 

uměleckých a dalších prací. Její úroveň se snižuje již od středního věku. 

Dle hojných statistik je dokázáno, že všechna odvětví lidské tvořivosti 

kulminují mezi 25. a 40. rokem a následně jejich produktivita ubývá. 

Výkony slavných lidí v pozdním věku jsou však důkazem, že statistika 

může být zavádějící: např. Komenský sepsal v posledních letech života 

dodnes aktuální dílo Všenáprava nebo Michelangelo do 90 let pracoval 

pouze týden před svou smrtí na Pietě a tesal v tomto vysokém věku se vší 

zuřivostí mramor. Ve skutečnosti neexistuje daná hranice, která by 

determinovala lidskou tvořivost. Člověk setrvává tvořivým během celého 

svého života. Nezáleží ani tak na věku jako na motivaci, houževnatosti 

a nadšení. Jako vývoj nervové tkáně není hlavním faktorem vývoje 

v mládí, tak degenerace tkáně nerozhoduje o poklesu lidské činnosti. 

Mnoho lidí se učí ve vysokém věku např. novému jazyku, ovládání 

moderních technologií či slepeckému písmu. I v tomto věku může jedinec 

podporovat osobnostní růst a díky novým zkušenostem nabývat 

moudrosti (Langmeier, 1991). 

 Osobnost starého člověka – neboli komplex psychických a tělesných 

vlastností jedince, který se utváří v interpersonálních vztazích. Jde tedy 

o výsledek celého jeho dřívějšího vývoje, ale i jeho momentálního 

přizpůsobování se nezbytným obtížím stáří. Právě z aspektu adaptace 

na problémy vyššího věku lze vyčlenit několik typů nebo spíše strategií 

vyrovnávání se se stářím: 

o Konstruktivní strategie: Tento typ jedince je stále aktivní 

a neztrácí radost ze života a z vřelých citových vztahů k blízkým 

osobám. Je schopen bez nadměrného strachu akceptovat i 

eventualitu smrti, má pružné myšlení a je přizpůsobivý novým 
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okolnostem. Nachází potěšení v maličkostech jako je např. jídlo 

a dále rozvíjí své zájmy. Tito lidé zpravidla prožili šťastné dětství 

i dospělost a těšili se ze spokojeného manželství a rodičovství 

(Langmeier, 1991). 

o Strategie závislosti: Tito jedinci bývají závislí na ostatních lidech 

a spoléhají se na ně více než na sebe. Mají sklon k pasivitě 

a nejlépe se cítí ve svém soukromí. Tento typ lidí je rovněž ještě 

sociálně akceptovatelný (Langmeier, 1991). 

o Strategie obranná: Jeví se nepříznivou nadměrnou činností, aby 

rozptýlila obavy a myšlenky na vlastní starosti, případně smrt. 

Projevuje se emočně přehnaným kontrolováním a pedantním 

jednáním dle konvencí a zvyků (Langmeier, 1991). 

o Strategie nepřátelství vůči druhým: Tito jedinci zpravidla přičítají 

druhým za vinu své nezdary či nežádoucí okolnosti. Bývají 

agresivní a na všechno si stěžují (Langmeier, 1991). 

o Strategie sebenenávisti: Lidé tohoto typu obracejí agresivitu sami 

vůči sobě. Bývají k sobě nadměrně kritičtí a svůj život berou jako 

totální selhání. Tito jedinci zpravidla neměli šťastné dětství, měli 

špatné vztahy s rodiči i životními partnery. Celý život je doprovází 

pocit osamělosti a vlastní neužitečnosti (Langmeier, 1991). 

 Sociální zařazení starého člověka – dle teorie stárnutí (Cummings 

a Henry, 1961) je nejzávažnějším rysem stáří ztráta sociální 

angažovanosti a redukce interpersonálních vztahů. Rozlišujeme tři 

období: období výstavby sociálních rolí (dětství a dospívání), období 

naprosté společenské aktivity (lidí jsou plně produktivní, střední věk) 

a období znovupozbývání sociálních rolí (stáří). Teorie vychází z toho, že 

na počátku i ke konci života se člověk účastní na společenském životě 

pouze neznatelně. Úspěšné stárnutí se odvíjí od toho, jestli starší jedinec 

dokáže dobrovolně akceptovat sociální neangažovanost a průběžně se 

zbavovat původně obtížných úkolů a společenských funkcí. Díky tomuto 

procesu se společnost obnovuje a vyvíjí. 
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Langmeier (1991) však uvádí pohled tohoto sociálního zařazení starého 

člověka jako nespravedlivý. Je pravdou, že výše uvedené není ani 

prokázáno výsledky empirických studií vývojově psychologických, 

sociologických a klinických. 

Ch. Bühlerová (in Langmeier, 1991) rovněž upozorňuje, že lidský 

život nelze posuzovat takovýmto způsobem. Jedinec vyššího věku 

zůstává za příhodných podmínek vždy součástí svého společenství a může 

i má přispívat k jeho celistvosti, přestože se jeho úkoly mění. Senioři 

mohou ke společenskému vývoji přispívat mnohdy docela specifickým 

způsobem (ať už díky svým, často draze zaplaceným zkušenostem, ale i 

pro hodnocení sociálních událostí z širší perspektivy). Pokud se jedná 

o pracovní aktivitu, mnozí lidé jsou plně aktivní až do vysokého věku, jiní 

pouze přebírají úkoly odlišné, ale neméně potřebné. Najdou se ovšem 

jedinci, kteří selhávají, neboť trvají na činnostech, pro které nemají 

dostatek sil. Vztahy starších osob k ostatním lidem se mění, ale nikdy se 

úplně neztrácejí. Majorita starších osob si zachovává svá pouta 

k manželskému partnerovi, ke svým potomkům a k jejich rodinám, dále 

potom i k přátelům a k sousedům. Přestože se vzrůstajícím věkem se 

některá pouta zpřetrhají a starý člověk častěji musí překonávat odchod 

nejbližších, pomůže mu ztráty kompenzovat navazování nových vztahů 

a větší orientace sám na sebe (jako tomu bylo v dětství a dospívání). 

Kromě malé skupiny vážně nemocných osob, lidí s výraznou 

psychopatologií a jedinců společensky izolovaných, pokračují lidé 

se vzrůstajícím věkem ve své sociální angažovanosti. Díky své 

individuální strategii dosahují ve větším či menším rozsahu právě nyní 

prožitku vnitřního naplnění, který je dán člověku, jež dostál svým 

nejlepším předpokladům ve světě a v lidském společenství (Bühlerová, 

Erikson, in Langmeier, 1991). 

 

2.1.2 Úspěšné stárnutí 

Mnoho doporučení, jak realizovat „úspěšné stárnutí“, koresponduje s obecnými 

zásadami mentální hygieny vůbec: ponechat si šíři zájmů, udržet se v plné činnosti (avšak 
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v rovnováze s nutným odpočinkem), zorganizovat si životní náplň dle své původní 

specializace tak, aby obsahovala fyzickou i mentální aktivitu. Dále zůstat stále otevřen 

vůči novým poznatkům a usilovat o přizpůsobení se novým požadavkům, zachovávat 

příznivé přátelské vztahy a navazovat vztahy nové. Pomáhat s vychováváním potomků, 

těšit se z dobrých věcí, které život dosud poskytuje, a plně jich užívat. A konečně 

vyvarovat se emočně dráždivým situacím, ale zvládat všechno s moudrostí, která vychází 

z větší nezávislosti na momentálních situacích a z pohledu na život v jeho komplexu 

(Langmeier, 1991).  

Ne všichni senioři jsou ovšem moudří, tak jako nezvládají své vývojové úkoly 

všechny děti, ani všichni dospívající či mladí dospělí. Dispozice k angažovanosti nebo 

neangažovanosti jsou proto spíše vlastností individuality než pouhou funkcí věku 

(Langmeier, 1991).  

 

2.2 Kognitivní funkce 

Kognitivní neboli poznávací funkce se řadí mezi základní funkce našeho mozku 

a jsou nezbytné k vykonání jakéhokoliv úkolu, ať už jednoduchého nebo složitého. 

Pomáhají nám poznávat svět kolem nás, lépe se v něm orientovat a přizpůsobovat se 

neustále se měnícím podmínkám prostředí. Dále nám pomáhají vnímat sám sebe, 

plánovat naše jednání a vstupovat do interakce s ostatními lidmi. Slovem kognitivní 

můžeme označit celou škálu duševních i intelektuálních schopností závislých na funkci 

mozkové kůry (Kozáková, 2019). 

Kvalita kognitivních schopností se zrcadlí ve schopnosti zpracovat informace 

z okolního světa, schopnosti rychlého rozhodování, soustředění se na práci, vyvozování 

důsledků a závěrů ať už v nových situacích nebo s využitím zkušenosti, plánování 

strategií k řešení problémů, pochopení významu čteného nebo slyšeného sdělení. 

Kognitivní funkce jsou zcela klíčové pro úspěšnost v práci i v osobním životě (Plháková, 

2003). 

Mezi základní kognitivní funkce patří: 

 pozornost, koncentrace, 

 paměť, 

 exekutivní funkce (plánování, rozhodování, vůle), 
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 zrakově prostorové schopnosti a 

 řečové funkce (schopnost vyjadřování a porozumění) (Kozáková, 2019). 

U těchto funkcí dochází často ke změně nebo oslabení v důsledku akutních (úrazy 

mozku, infekce mozku, cévní mozkové příhody atd.), nebo chronických (Alzheimerova 

choroba, roztroušená skleróza mozkomíšní, demence obecně) onemocněních mozku a to 

napříč všemi věkovými skupinami (Kozáková, 2019). 

 

2.2.1 Kognitivní poruchy ve stáří (deficity) 

Ve stáří nastává nerovnoměrná transformace parciálních schopností i komplexní 

struktury poznávacích respektive kognitivních procesů (paměť, pozornost, myšlení, 

úsudek atd.). Změny, vznikající vysokým věkem jedinců, jsou patrné zejména 

ve funkcích sloužících k zaznamenávání, vštěpování a využívání informací. 

Zásadní změnou je zpomalení poznávacích procesů a prodloužení reakční doby. 

Starší osoby nejsou méně schopné, ale mohou být pomalejší, a markantní zpomalení se 

může projevit zhoršením kvality kognitivních funkcí (např. nestihnou zpracovat všechna 

důležitá sdělení a ta následně vycházejí z nesprávné premisy).  

Celkové zpomalení vede až k dvojnásobnému prodloužení času nezbytného 

ke zvládnutí úkolu. Starším jedincům netrvá déle pouze zpracování informace, nýbrž i 

výběr adekvátní reakce, jelikož se zdlouhavě a komplikovaně rozhodují a sám fakt 

nutnosti rozhodnutí pro ně může představovat zátěž.  

Komplexní zpomalení je zároveň důsledkem obecnějších změn ve fungování 

mozku. Nárůst reakční doby odpovídá obecnému snížení rychlosti zpracování informací 

v centrálním nervovém systému (CNS) (Vágnerová, 2008). 

Dále si představíme základní deficity ve stáří: 

Percepce  

Příjem podnětů nutných pro orientaci v prostředí bývá oslabený zhoršováním 

vizuálních a sluchových funkcí. Percepční potíže mohou mít vliv i na zbývající kognitivní 

procesy, které na hbitém a exaktním příjmu informací závisejí. Starší jedinec musí 

například vynaložit daleko větší úsilí, aby viděl a slyšel všechno, co potřebuje. Větší 

zatížení pozornosti má za následek únava a s ní spojené emoce.  
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Hodně starších lidí, kteří nedostatečně vidí nebo slyší, se uzavírají do své ulity, 

aby předešli nepříjemnostem. Dále rezignují na četné aktivity, které pro ně dříve byly 

jednodušší (Vágnerová, 2008). 

 

Pozornost  

Pozornost u seniorů snižují vedlejší zvukové podněty, jinak se její koncentrace 

u prováděných aktivit automaticky příliš nemění. K zásadnějším změnám dochází 

zejména v rozdělování a přenášení pozornosti.  

Při obrácení pozornosti z jednoho podnětu na druhý reagují jedinci vyššího věku 

zdlouhavěji a více chybují.  

Starší jedinci nejsou schopni diferencovat pozornost nebo ji selektivně zaměřovat 

jen na určité podněty. Dále nejsou schopni koncentrovat se na větší kvantum podnětů 

a mají problémy zpracovat více vjemů najednou, protože jejich kognitivní kapacita je 

limitovaná. 

Omezenější fungování pozornosti však nemá zásadnější vliv na obyčejný život 

seniora. Výrazněji by se mohlo odrazit v náročných situacích, ale k těm nedochází moc 

často nebo se jim lze vyvarovat (např. senior nebude současně hovořit a psát dopis) 

(Vágnerová, 2008). 

 

Rozumové schopnosti  

Během stárnutí dochází k transformaci intelektových funkcí, ale tato proměna je 

velmi individuální a podléhá mnoha faktorům. Jedná se o faktory biologické a sociální, 

které nelze posuzovat separovaně, nýbrž vždy působí ve vzájemné interakci.  

Proces změny rozumových schopností podmiňují jak genetické předpoklady, tak 

i sociální faktory jako např. získané vzdělání, styl života či určité osobnostní rysy, které 

dále mají vliv např. na způsob reagování nebo celkové zaměření osobnosti (extroverze – 

introverze).  

Podstatnější úpadek rozumových schopností mohou mít za vinu chorobné 

procesy, zejména demence, kterou trpí 5% populace nad 65 let.  
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Omezenější fungování v oblasti intelektových funkcí může být i sekundárním 

následkem postižení jiné orgánové soustavy než je CNS. Jsou to např. kardiovaskulární 

onemocnění a dysfunkce dýchacího systému, které mají za následek zhoršené prokrvení 

a nedostatečné zásobení mozku kyslíkem. To nakonec vede ke špatné výkonnosti paměti, 

pozornosti a myšlení. Obecně můžeme říci, že jakákoliv významná somatická choroba 

ovlivní i mentální stránku nemocného.  

Zhoršení rozumových funkcí může sloužit jako předpověď zdravotního stavu 

staršího jedince (Vágnerová, 2008). 

 

Paměť  

V brzkém stáří se začínají vyskytovat nedostatky paměťových funkcí a na nich 

závisející komplikace učení. Zhoršení paměti je klasickým ukazatelem stárnutí, který je 

spojený i s častější unavitelností a zhoršenou koncentrací pozornosti.  

V pokročilém věku se obtížněji zpracovávají a vštěpují nové údaje. Rovněž se 

hůře vybavují informace dříve zapamatované.  

„Vštípení a uchování různých informací závisí na zachování funkční flexibility 

odlišných oblastí mozku a na jejich vzájemném propojení.“ (Vágnerová, 2008, s. 321) 

Úpadek paměťových funkcí jde ruku v ruce s biologickými změnami, 

podmíněným stárnutím a chorobnými reakcemi. Dále má úzkou souvislost s genetickými 

předpoklady, zdravím, zkušeností a vztahu k mentální aktivitě. Jedná se o velice 

individuální proces.  

Zachování paměťových funkcí souvisí se vzděláním a faktory k němu se 

vztahujícími. Zejména se jedná o úroveň intelektuálních schopností a míru užívání paměti 

(Vágnerová, 2008). 

„Zachování kognitivních schopností našeho mozku má v rámci úspěšného stárnutí 

absolutní prioritu.“ (Kempermann, in Gruss, 2009, str. 30) 
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2.3 Paměť 

Paměť má kolosální význam v psychickém životě lidského jedince. Její existence 

je stěžejní podmínkou schopnosti učit se. Bez paměti by se život komponoval 

z momentálních epizod bez vzájemného vztahu. Nemohli bychom ani odrážet svou 

existenci, protože vývoj sebepojetí je závislý na vzpomínkách a zážitcích (Plháková, 

2003). 

V nejširším slova smyslu paměť definujeme jako schopnost zaznamenávat životní 

zkušenost. Bez její existence by standardní psychické fungování nebylo možné 

(Plháková, 2003).  

Dle Plecerové a Pužejové (2016): „Lze chápat paměť v širším pojetí tj. zkušenosti 

získané vlivem nevědomě a neúmyslně působících podnětů na lidskou psychiku a v užším 

pojetí tj. úmyslné vštěpování a vybavování určitých vědomostí, dovedností, návyků, 

vzpomínek, atd.“ 

Informace prochází v paměti třemi fázemi: vštípení (kódování), uchování 

(retence) a vybavení (reprodukce). Vštípení chápeme jako transformaci senzorických 

vstupů do podoby mentálních reprezentací, které je možno uchovat do paměti. Jedná se 

tedy o přebudování informace do formy, která je pro psychiku člověka srozumitelná 

a v případě nutnosti je schopen ji „rozluštit“. Retenci rozumíme jako proces podržení 

nebo uchování zašifrované informace v paměti po různě dlouhý časový úsek. Nemůžeme 

ji brát jako pasivní proces. Data uchovaná v dlouhodobé paměti jsou spontánně dále 

zpracovávána, tříděna a řazena do nových relací. Reprodukce je proces vyhledání 

informace v dlouhodobé paměti a její vyvolání zpět do vědomí, a to především 

v situacích, kdy ji vyžadujeme k následujícím psychickým činnostem (Plháková, 2003).  

Vštípení i vybavení může existovat jak bezděčné (spontánní) tak záměrné (volní). 

Retence je naopak pokaždé bezděčná. Můžeme ji ovlivnit výlučně pečlivým záměrným 

učením, tedy zpracováním informací, než dojde k jejich uchování do paměti (Plháková, 

2003).  

Reprodukci dělíme na dvě základní formy, a tím je spontánní vybavování 

a znovupoznání – rekognice. Znovupoznání je připomínání si při opětovném přímém 

vnímání totožného nebo obdobného objektu, jehož mentální reprezentaci jsme 

v minulosti uložili do paměti. Dalo by se říci, že se jedná o rozpoznání starého či nového 

podnětu. Rekognice se opakovaně využívá při psychologických výzkumech nebo 
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při ověřování znalostí. Při spontánním vybavování jde o to objevit v paměti údaje 

bez jakýchkoliv percepčních či dalších vodítek. Při testování schopností bezděčného 

vybavování má zkoumaná osoba za úkol přečíst si seznam slov či jiných položek 

a za nějaké časové období je zopakovat. Metoda párových asociací zahrnuje seznámení 

jedince s dvojicemi slov, které spolu mohou, ale nemusí významově souviset. Následuje 

další etapa výzkumu, ve které je k dispozici vždy pouze jedno z nich. Úkolem 

zkoumaného jedince je vybavit si slovo s ním asociované (Plháková, 2003). 

Richard Atkinson a Richard Shiffrin představili v roce 1968 model paměti 

předpokládající existenci následujících tří základních paměťových systémů: 

 prchavá senzorická paměť, 

 krátkodobá, aktivní, vědomá paměť s omezenou kapacitou, 

 dlouhodobá paměť s hypoteticky neomezenou kapacitou. 

Psychologové z celého světa dodnes využívají různé formy tohoto vzorového 

modelu k deskripci lidské paměti (Baddeley, 1999, str. 18.). Výše zmíněné pamětní 

systémy nepředstavují samostatné mentální jednotky, ale jde spíše o hypotetické 

psychické struktury. Jejich provázanost je schematicky znázorněna na Obrázku č. 1. 

Senzorická a krátkodobá paměť se dají označit jako aktivní komponenty paměti a jsou 

lokalizovány ve vědomí. Dlouhodobá paměť je naopak relativně pasivní a nachází 

se mimo vědomí (v tzv. předvědomí) (Plháková, 2003). 
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Obrázek č. 1: Schéma vzájemných vztahů mezi druhy paměti a zapomínání (zdroj: Brain 

Jogging, 2014) 

 

2.3.1 Senzorická neboli ultrakrátká paměť 

Senzorická paměť uchovává po velmi prchavou dobu informace přicházející 

ze smyslů. Během několika milisekund dojde k jejich zpracování a stanovení důležitosti. 

Jedná se o proces uchování přesného obrazu smyslových podnětů, dalo by se říci kopii 

senzorických zkušeností. Vjem setrvává, dokud z něj psychika nezíská potřebné 

informace. Většinu informací, vyhodnocených jako bezvýznamné podněty, ultrakrátká 

paměť okamžitě vymaže. Údaje vyhodnocené jako důležité jsou přesunuty do krátkodobé 
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paměti k dalšímu zpracování, případně mohou putovat ze senzorické paměti přímo 

do dlouhodobé. Plháková uvádí příklad se semaforem, na kterém svítí červená. Jakmile 

se tento vizuální vjem dostane do našeho zorného pole, uvědomíme si, že se jedná 

o varovný signál. Informace proto bude okamžitě přesunuta ze senzorické paměti 

do krátkodobé. Tento transfer neprobíhá vědomě (Plháková, 2003).  

Jak již bylo řečeno, informace do ultrakrátké paměti přicházejí prostřednictvím 

našich smyslů: něco vidíme, slyšíme, cítíme. Součástí senzorické paměti je proto 

ikonická paměť (uchovává optické informace) a echoická paměť (slouží k podržení 

sluchových podnětů). Časové období, během kterého jsou v senzorické paměti informace 

podrženy, se odvíjí dle určitého smyslu. U zrakových vjemů je to méně než jedna vteřina 

a u sluchových informací jde o několik vteřin (Plháková, 2003). 

„Obsahy ikonické paměti lze přirovnat k fotografickým momentkám vnějšího 

světa, které se rychle rozpadají a jsou nahrazeny novými.“ (Baddeley, 1999, str. 19-20). 

 

2.3.2 Krátkodobá paměť 

Plháková (2003) uvádí: „Jednou z funkcí tohoto pamětního systému je krátkodobé 

podržení informací, které aktuálně potřebujeme ke svým psychickým aktivitám.“ 

Stejná autorka dále demonstruje tuhle schopnost krátkodobé paměti 

na následujícím příkladu: Chceme zavolat svému známému. Najdeme si telefonní číslo 

v seznamu a cestou do jiné místnosti si ho v hlavě stále opakujeme. Jakmile číslo 

vyťukáme, navždy ho zapomeneme. Jestliže naši cestu k telefonu naruší například zvonek 

u domovních dveří, budeme se muset po odchodu návštěvy vydat zpět k telefonnímu 

seznamu vyhledat číslo ještě jednou. Plháková (2003) na tomto příkladu krásně zobrazuje 

schopnost krátkodobé paměti uchovat pouze po dobu několika sekund omezené množství 

informací.  

Plháková (2003) také uvádí: „Řada dalších experimentů vedla k závěru, že 

rychlost rozpadu obsahů krátkodobé paměti se pohybuje mezi patnácti až třiceti 

sekundami. Většinou se však ztrácejí během několika sekund.“ 

V krátkodobé paměti je možno uchovat informace odpovídající celé škále 

smyslových modalit, například: vůně parfému, melodie známé písničky, chuť ovoce, 

barva očí nějakého člověka či postavení prstů při hře na flétnu. Jedná se tedy o vjemy 
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zrakové, sluchové, čichové, chuťové, dotekové, pohybové a další. V paměti lze podržet 

také citové zážitky. Pokud ale chceme psychický obsah uchovat v krátkodobé paměti 

po delší časové období, musíme ho transformovat do zvukové, respektive verbální 

podoby. Slova se totiž dají připomenout snadněji než vůně, pohyby, zrakové vjemy, 

příjemné a odpudivé pocity (Plháková 2003). 

Krátkodobá paměť zahrnuje minimálně dva podsystémy: 

 Fonologická (artikulační) smyčka je bezprostřední paměť pro čísla nebo 

slova. Opírá se zejména o jejich zvukovou podobu. Tvoří ji fonologický 

zásobník (záznam zvuku) a mechanismus opakování (udržet obsah 

bezmyšlenkovitým opakováním). Smyčka slouží ke krátkodobému 

uchování např. telefonních čísel, bankovních kódů nebo seznamu věcí, 

které chceme koupit (Baddeley, 1999, str. 55 – 57). 

 Konceptuální paměť využíváme v případě, že chceme podržet významy 

nebo myšlenky zahrnuté zejména v mluvené řeči a psaných textech (Hunt, 

2000, str. 498). 

Kapacita krátkodobé paměti se udává jako magické číslo 7 ± 2, přičemž tohle číslo 

platí zejména pro vjemy stejného druhu (Miller, 1956). 

Hunt (2000) uvádí: „Lidé jsou zřídkakdy schopni vybavit si víc než 5 až 9 

informací, a to bez ohledu na jejich druh.“ 

Jednotlivé položky se mohou vyznačovat značnou jednoduchostí (písmena 

případně slova nebo čísla), ale taktéž obrovskou komplikovaností. Složité údaje lze 

konjugovat do smysluplných jednotek – chunks, přičemž každá jednotka zahrnuje celou 

řadu informací. Díky nim se kapacita krátkodobé paměti markantně zvýší (Hunt, 2000, 

str. 496). 

Existuje celá řada strategií, které nám pomáhají zapamatovat si jména, číselné 

řady a další údaje (jedná se např. o grafické rozdělení pomlčkami do dvou či tříčlenných 

skupin: 78-63-361-86). Mezi další metody k rozšíření kapacity krátkodobé paměti řadíme 

mnemotechnické pomůcky, které zároveň ulehčují uchování informací do paměti 

dlouhodobé (Plháková, 2003).  

Mnemotechnické pomůcky jsou sousloví nebo věty, jejíž počáteční písmena 

ukrývají určitý význam. Používají se k snadnějšímu zapamatování nebo zpracování 
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informace mozkem díky smysluplnosti informace. Jsou opakovaně využívány 

k zapamatování seznamů, které by jinak šly zapamatovat těžce. Existují buď pomůcky 

notoricky známé, nebo si pomůcku můžeme vymyslet sami a ostatní ji vůbec nemusí 

chápat (Pelcová [online]. [cit. 2021-03-29]). 

Populární pomůcka je např. na zapamatování pořadí římských číslic (1, 5, 10, 50, 

100, 500 a 1000): „Ivan Vedl Xenii Lesní Cestou Do Města“ (Štěrbová [online]. [cit. 

2021-03-29]). 

Zajímavá je pomůcka na zapamatování počtu dní jednotlivých měsíců. Zatneme 

obě ruce v pěsti a přiložíme je klouby k sobě. Vzniknou nám vrcholy a prohlubně, 

ke kterým zleva přiřazujeme měsíce dle Obrázku č. 2 (School press club [online]. [cit. 

2021-03-29]). 

 

Obrázek č. 2: Mnemotechnická pomůcka s klouby prstů (zdroj: School press club [online]. 

[cit. 2021-03-29]) 

 

Přestože existují rozmanité strategie rozšíření krátkodobé paměti, můžeme 

konstatovat, že tento druh paměti má celkem skrovnou kapacitu. Ta může být dále úměrně 

limitována se vzrůstajícím časovým obdobím mezi demonstrací podnětu a jeho 

vybavením (Plháková, 2003).  

 

2.3.3 Pracovní paměť 

Pracovní či operační paměť je jiné označení pro paměť krátkodobou. Tento druh 

paměti můžeme považovat za „pracovní stůl“ vědomí. Ústřední funkcí tohoto 
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kognitivního systému je přechodně uchovávat informace, které člověk momentálně 

používá nebo zpracovává (Plháková, 2003). 

Pracovní paměť využíváme při uskutečňování nějaké činnosti či při práci. Jedná 

se o kombinaci oživených informací z dlouhodobé paměti a zároveň údaje z paměti 

krátkodobé, které jsou spjaty s tím, co aktuálně děláme (Tablexia [online]. [cit. 2021-03-

29]). Se všemi těmito daty uskutečňujeme potřebné mentální operace. Například 

při výpočtu matematické slovní úlohy si musíme uchovat důležité údaje ze zadání 

v krátkodobé paměti. Z dlouhodobé paměti si musíme vybavit osvojené matematické 

postupy k vyřešení úlohy. Na závěr se zadanými daty realizujeme patřičné matematické 

operace (Plháková, 2003). 

Dle modelu koncentrického uspořádání základních paměťových systémů 

nalezneme pasivní dlouhodobou paměť na samém okraji. Paměť pracovní se objevuje 

blíže ke středu a jde vlastně o aktivovanou složku dlouhodobé paměti. Zároveň se v ní 

vyskytuje paměť krátkodobá, kterou využíváme jako malý zásobník dat, jež si aktuálně 

uvědomujeme (Engel, 1994, str. 700-704, in Plháková, 2003). 

„Z hlediska tohoto alternativního modelu je pracovní paměť činnou částí 

dlouhodobé paměti, která obsahuje všechny poznatky, fakta či postupy, jež byly právě 

aktivovány, včetně prchavé krátkodobé paměti a jejích obsahů.“ (Engel, 1994, str. 700-

704, in Plháková, 2003). 

 

2.3.4 Dlouhodobá paměť 

Dlouhodobá paměť je poměrně pasivní druh paměti situovaný do nevědomí. Je 

schopna uskladňovat informace delší dobu, občas i po celý život (Plecerová, Pužejová, 

2016). 

Do dlouhodobé paměti se přemisťují pouze informace obzvlášť významné, tedy 

ty, jež jsou pro nás atraktivní nebo mimořádné. Dále sem můžeme zařadit události mající 

nějakou souvislost k našemu životu nebo u kterých zažíváme silný druh emoce (např. 

radost, smutek nebo strach) (Suchomelová [online]. © 2014 - 2021, [cit. 2021-03-30]). 

Plháková (2003) uvádí, že někteří teoretici předpokládají prakticky neomezenou 

kapacitu dlouhodobé paměti. Jde o miliony až miliardy dat. Sama z vlastní zkušenosti 

však soudí, že hranice kapacity tohoto druhu paměti existují. Mysl této vysokoškolské 
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učitelky vytěsňuje ne příliš významné a proměnlivé údaje. Jedná se např. o datum 

aktuálního dne. 

Proces vštěpování neboli konsolidace pamětních stop do dlouhodobé paměti trvá 

zhruba 30 minut. Při prožití intenzivní emoce vyvolané stresem, a tudíž způsobení 

fyziologické změny, může dojít k narušení ustálení tohoto děje. Pokud se v půlhodinovém 

časovém rozpětí po konkrétní události odehraje jakýkoliv silný emoční zážitek, můžeme 

si ji zapamatovat nepřesně, eventuálně vůbec (Lahey, 1983, str. 238-239, in Plháková, 

2003). 

Do dlouhodobé paměti jsme schopni uložit nejen vjemy prostřednictvím našich 

smyslů, ale také psychické obsahy pramenící zejména z vnitřních zdrojů, kterými jsou 

myšlenky, city, představy nebo sny. Vštěpování informací probíhá záměrně nebo 

bezděčně. Při záměrném ukládání někdy používáme mechanické opakování neboli 

memorování (osvojování si násobilky či vyjmenovaných slov). Tato technika však není 

dostatečně efektivní. Daleko prospěšnější metoda ustálení informací je na základě využití 

tzv. sémantického kódování. Jedná se o zapamatování si celkového, povšechného 

významu slov, vět či rozsáhlejšího psaného nebo mluveného textu. Aplikujeme ho častěji 

než memorování při záměrném i bezděčném vštěpování (Plháková, 2003). 

Většina současných autorů dělí dlouhodobou paměť na dva základní subsystémy: 

explicitní a implicitní paměť. Informace ukládané do explicitní paměti musí projít 

vědomím. Zároveň se jedná o údaje, které jsme schopni verbálně popsat. Naopak 

informace vštěpované do paměti implicitní se mohou ukládat bez účasti vědomí. Tato 

data jsou verbalizovatelná obtížně (Plháková, 2003). 

Plháková (2003) uvádí: „U zdravých lidí se procesy probíhající v explicitní a implicitní 

paměti vzájemně doplňují a společně se podílejí na učení i vybavování z paměti.“ 

Procedurální paměť je subsystém paměti dlouhodobé. Jsou zde uskladněné plně 

automatizované a perfektně osvojené dovednosti. Jedná se např. o chůzi, plavání či jízdu 

na kole (Raťhus, 1999, str. 284, in Plháková, 2003). 

Kandel (1999, str. 509, in Plháková, 2003) uvádí organizaci informací 

v dlouhodobé paměti následující (viz Obrázek č. 3): 
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Obrázek č. 3: Organizace informací v dlouhodobé paměti (zdroj: Kandel, 1999, str. 509, in 

Plháková, 2003) 

 

2.3.4.1      Explicitní paměť 

V explicitní paměti skladujeme vzpomínky na důležité osobní zkušenosti 

a zážitky a na faktické vědomosti o světě. Dále ji dělíme na následující dva subsystémy 

(Plháková, 2003):  

Epizodická paměť 

Tento druh paměti slouží k uchování a vybavení si událostí a zážitků, které jsou 

časově a prostorově umístěny a subjektivně prožívány (Tulving, 1972). Dále zahrnuje 

autobiografickou paměť, ve které jsou uskladněny vzpomínky na osobní zážitky 

z různých životních etap. V tomto systému najdeme vzpomínky např. na svůj první den 

ve škole, maturitu nebo na svatbu. Ve všech případech se jedná o osobní zážitky, které 

měly výrazný emocionální doprovod (Tulving, 1983). 

 

Sémantická paměť 

Sémantická paměť funguje jako zásobárna znalostí o slovech a pojmech včetně 

jejich vlastností a vzájemných souvislostí (Tulving, 1972).  
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Tento pamětní systém uchovává naše faktické znalosti o světě. Od epizodické 

paměti se liší tím, že data v ní obsažená si pamatujeme bez vztahu k času a místu jejich 

získání. Při uskladňování faktů do sémantické paměti zřejmě hraje mimořádnou roli 

zapomínání původního zdroje informací, tedy situací, za nichž jsme si je osvojili (Carroll, 

2000, in Plháková, 2003). 

Vštěpování do tohoto pamětního subsystému probíhá zejména díky verbálnímu 

kódování. U některých pojmů si lehce vybavujeme i jejich obrazné znázornění (např. 

domácí zvířata jako jsou kráva, pes nebo kočka). V tomto případě hovoříme o tzv. 

duálním kódování pamětních stop, které se v lidské psychice děje celkem běžně. Mentální 

reprezentaci daného předmětu tvoří verbální znak spojený s vizuální představou (Paivio, 

1986). 

Jak už víme, zajímavou schopností lidské mysli je dlouhodobě uskladňovat 

obrovské kvantum údajů. Tato vlastnost má však slabou stránku v procesu vybavování. 

Když to akutně potřebujeme (máme např. projev na veřejnosti nebo jsme u zkoušky), 

paměť nás leckdy zklame. Kvalita vybavování informací je ovlivněna vnějšími 

skutečnostmi nebo individuálním vnitřním rozpoložením. Jestliže jsme si daný materiál 

zapamatovali v určitém prostředí, potom si ho v podobném prostředí vybavíme lépe než 

v naprosto rozdílných podmínkách. Vybavování z dlouhodobé paměti je také snadnější, 

pokud naše aktuální psychické rozpoložení přibližně koresponduje s tím, ve kterém jsme 

se nalézali při vštěpování dané informace do paměti (Plháková, 2003). 

Poznatky a pocity reprezentují uzlové body v pamětní síti. Vznik nějaké emoce 

vede ke spuštění navazujících uzlových bodů. Například radost může aktivovat 

vzpomínky na předchozí úspěchy či motivovat jedince k získání ještě větších úspěchů 

prostřednictvím realizace tvůrčích plánů. Naopak neúspěch spustí uzly spojené 

s dřívějšími zážitky prohry či zklamání (Bower, 1981).  

Bowerova teorie vysvětluje, proč je obsah vzpomínek provázaný s momentálním 

psychickým rozpoložením. Máme-li špatnou náladu, snadněji si vybavíme zážitky 

negativní, zatímco v dobré náladě nám přicházejí na mysl zkušenosti s pozitivním 

citovým laděním. Tento jev se označuje jako efekt kongruence (Plháková, 2003). 

Poměry mezi pamětními procesy a emočním rozpoložením vysvětlují mnohé 

problémy při léčbě depresí. Depresivní lidé mají sklony vzpomínat zejména na tragické 

životní období a těžko si vybavují chvíle, ve kterých se cítili dobře. Pokud je terapeut 
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schopen tento začarovaný kruh porušit a náladu pacienta zlepšit, začnou se mu oživovat 

radostnější okamžiky života (Plháková, 2003). 

 

2.3.4.2      Implicitní paměť 

Zprvu se předpokládalo, že implicitní paměť obsahuje zejména automatizované 

senzomotorické dovednosti (chůze, jízda na kole nebo plavání), dále percepčně-

motorické dovednosti (hra na hudební nástroje, psaní na klávesnici počítače), eventuálně 

automatizované kognitivní operace a postupy (gramatická pravidla nebo základní 

matematické úkony). Nyní se předpokládá, že procedurální paměť je jen jednou složkou 

implicitní paměti, která je ještě navíc kuriózní v tom, že do ní opakovaně ukládáme 

postupy původem explicitní. Musí se tedy uskutečnit určitá transformace vědomých, 

explicitních postupů na bezděčné, které jsou oddělené od vědomí (Plháková, 2003). 

Implicitní paměť je souborem několika subsystémů, jejichž fungování mají 

na starost různé oblasti mozku: 

 senzibilizace – „priming“ – zcitlivění vzhledem k poměrně novým 

podnětům, což garantují senzorické oblasti mozkové kůry (neokortex), 

 procedurální paměť – stará se o formování automatizovaných dovedností 

a návyků, příslušná oblast mozku se nazývá striatum (neuronální struktury 

ve středním mozku), 

 jednoduché klasické podmiňování: 

o emoční podmiňování – podílí se na něm amygdala, 

o vytváření pohybových podmíněných reflexů souvisí s funkcemi 

cerebella (= mozeček – svinutý útvar, připojený zezadu 

nad mozkový kmen a vyčnívající nad prodlouženou míchu), 

 neasociativní učení – aktivace reflexních drah (Kandel, 1999, str. 508-

509). 

 

2.3.5 Zapomínání a jeho příčiny 

Je evidentní, že mnohé informace, které jsme uložili do paměti, se z ní časem 

ztrácejí nebo je v ní nedovedeme vyhledat. Zapomínání však nelze považovat 
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za jednoznačně nežádoucí proces. Předpokládá se, že brání mozek, lépe řečeno mentální 

kapacitu, před zahlcením a přetížením (Plháková, 2003).  

K velmi rychlému zapomínání dochází během první hodiny po přijetí informací, 

kdy zapomeneme více než 50 % údajů. Dalších 10 – 15 % dat zapomeneme během 

nadcházejících 24 hodin. Zapomínání je znázorňováno pomocí Ebinghausovy křivky 

zapomínání (viz Obrázek č. 4) (Studium psychologie [online]. [cit. 2021-05-02]). 

 

Obrázek č. 4: Ebinghausova křivka zapomínání (zdroj: Studium psychologie [online]. 

[cit. 2021-05-02]) 

 

Dále můžeme říci, že v ultrakrátké, krátkodobé a dlouhodobé paměti se odehrává 

zapomínání zcela rozdílně a drží se odlišných zákonitostí. V následující části si 

představíme řadu teorií, které se snaží celý proces zapomínání vysvětlit (Plháková, 2003). 

Teorie rozpadu pamětních stop 

Již z názvu je patrné, co je dle této teorie příčinou zapomíná v dlouhodobé paměti. 

Je to oslabení neboli „blednutí“ či rozpad pamětních stop. Neurofyziologické změny 

podnícené učením musí být čas od času reaktivovány, jinak se pozvolna rozpadají. 

Nervové synapse mohou být následně využity k vytváření aktuálnějších pamětních 

záznamů. Základní příčinou zapomínání je tedy plynutí času, což v podstatě koresponduje 

s naší každodenní zkušeností. Nově naučené informace si vybavíme lépe než údaje 

osvojené před několika lety. Přestože se nám může zdát teorie rozpadu pamětních stop 

vcelku logická a odpovídá obvyklé laické ideji o zapomínání, existuje celé kvantum 
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nejasností o její korektnosti. Pochybnosti podporují klinické zkušenosti 

s hospitalizovanými seniory. Výzkumy uvádí kritické narušení vštípivosti, na rozdíl 

od vcelku snadného vybavení vzpomínek na mládí i mnohé školní znalosti (Plháková, 

2003).  

Výsledky bádání podněcují k závěru, že při znovupoznání je snížení 

zapamatovaného daleko menší než u spontánního vybavování. Závěrem lze říci, že 

rozpad pamětních stop je patrně významnou příčinou zapomínání v senzorické 

a krátkodobé paměti (Plháková, 2003). 

Účelné zapomínání 

Smyslem této teorie je vytěsnění nepotřebných či chybných údajů z paměti. 

Na data tohoto charakteru je zaměřena menší pozornost než na ta skutečně významná. 

Celkem rychle zapomínáme regulérní činnosti (např. zamykání bytu při odchodu nebo 

vypnutí sporáku) či opakující se zážitky, což lze považovat za způsob účelného 

zapomínání (Plháková, 2003). 

Teorie interference 

Tato teorie pracuje se skutečností, že podobné mentální obsahy uchované 

v paměti se vzájemně rušivě ovlivňují, což ztěžuje jejich vybavování. Zejména rušivě se 

jeví učení se obdobnému tématu těsně před reprodukcí (tzv. ekforický útlum) 

(Nakonečný, 1997, str. 209).  

Interference je podstatnou příčinou nesnází při vybavování si z dlouhodobé 

paměti. V paměti krátkodobé zapříčiňuje interference zavalení její nevelké kapacity, což 

obvykle ústí v nenávratnou ztrátu určitých údajů. Dále je poškozené vybavování údajů, 

které nejsou v paměti začleněné do rozlehlých logických relací (Plháková, 2003). 

Represe 

Psychoanalytici poukazují na tento proces, jímž Sigmund Freud propojoval 

paměťové stopy s jejich emočním nábojem. Dle jeho mínění vzpomínky se silně 

negativním emočním nábojem nepovolí našemu nevědomí vstoupit dál do vědomí 

z důvodu obrany psychické stability jedince (Eyseneck, Keane, 2008). 

Dle Plhákové (2003) probíhají ve světě mezi psychology relativně kontroverzní 

diskuze na tohle téma.  
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Teorie ztráty vodítek (klíčů) 

Dle této teorie jsou údaje v dlouhodobé paměti rozděleny do určitých kategorií 

a zároveň propojeny do sémantických sítí. Spojení napříč psychickými obsahy 

zprostředkovávají nebo ulehčují jejich vybavování. Příčinou zapomínání je neschopnost 

hledanou informaci v dlouhodobé paměti vyhledat. Lidově se tato domněnka vyjadřuje 

známým souslovím „mám to na jazyku“. Tento fenomén se projevuje neschopností 

jedince vybavit si dané jméno nebo pojem, přestože si je jist jeho umístěním v paměti. 

Volní úsilí má v této situaci spíše kontraproduktivní efekt. Ten pravý údaj nám obvykle 

spontánně vstoupí na mysl až tehdy, kdy se o jeho vybavení přestaneme snažit. 

Vybavování z dlouhodobé paměti může komplikovat skutečnost, jestliže vycházíme 

z neefektivních či mylných indicií (Plháková, 2003). 

 

2.4 Demence 

Demence je pojmenování pro syndrom, jehož nejzásadnějším projevem je úbytek 

souboru kognitivních funkcí, zejména inteligence a paměti. Při demenci dochází 

k poklesu již prohloubených intelektových funkcí. Za průkazný je považován pokles 

inteligence o 20 %. V rámci tohoto syndromu můžeme pozorovat v různé míře postižení 

i dalších psychických funkcí, což postupně dospívá ke znehodnocení celé osobnosti 

(Jirák, 1996).  

Demence je získané postižení. Dochází k němu až po dovršení určitého stupně 

rozumového vývoje, demenci tedy můžeme diagnostikovat až po druhém roce života. 

Do té doby vzniklý nedostatek je klasifikován jako mentální retardace (Jirák, 1998). 

Demence vzniká na základě organické poruchy CNS. Prognóza je podřízena typu 

a závažnosti základního onemocnění, které je strůjcem této poruchy. Demencí trpí 

přibližně 5 % populace nad 65 let (Smolík, 1996).  

V 75 letech se zvyšuje riziko rozvoje demence na 10 %, v 80 letech stoupá 

na 20 %. U devadesátiletých a starších se vyskytuje 50 % nemocných, kteří trpí zcela 

zřejmými příznaky demence (Helmchen, Lauter, 2001). 

Další autoři nárůst počtu jedinců postižených demencí charakterizují tak, že 

ve věku nad 65 let dochází každých 5 let ke zdvojnásobení počtu případů (Murray, Lopez, 

1996). 
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2.4.1 Obecná diagnostická kritéria pro demenci 

 Úbytek paměťových funkcí. Projevy jsou nejvýraznější při učení nových 

znalostí. V průběhu progrese dochází pozvolna i k potížím ve vybavování 

starších informací. Poruchy paměti bývají provázány  poruchami pozornosti. 

Jedinec není schopen plného soustředění, tudíž se nenaučí nic nového. 

Postupem času si nedokáže vybavit ani dříve naučené znalosti. Konečně může 

dojít k tak markantnímu poklesu paměťových kompetencí, že se nemocní 

nedokážou rozpomenout ani na svoje jméno a časem vymizí i dříve osvojené 

dovednosti a návyky (Vágnerová, 2008). 

 Úbytek dalších kognitivních funkcí. Myšlení začíná být zpomalené, 

nevýbavné, nepružné a stereotypní. Nemocný není schopen náležitě 

zpracovávat ani všední podněty, neumí plánovat, organizovat, rozhodovat se, 

nerozumí pokynům okolí. Zničehonic nezvládá chování v určitých situacích 

(přestože identický problém dříve normálně zvládal). Časem dochází 

k destrukci schopnosti logicky myslet. V další fázi bývá nemocný i zmatený, 

jeho uvažování se může stát roztříštěným, a tudíž nesmyslným. Ojediněle 

mohou být k demenci přidružené i bludy, které bývají velmi absurdní. 

Nemocný je např. paranoidně přesvědčen, že mu někdo bere peří z peřin nebo 

krade cukr. Bludy jsou upevňovány poruchami paměti (nemocný zapomíná, 

kam si co dal, např. brýle, a proto se domnívá, že mu je někdo ukradl) (Jirák, 

1998). 

 Poruchy vnímání. Při demenci může dojít k úbytku schopnosti rozpoznávat 

známé objekty, přesněji řečeno jejich zobrazení a to i přesto, že mají nemocní 

zachované senzorické funkce (Vágnerová, 2008). 

 Apraxie neboli degenerace osvojených motorických dovedností, eventuálně 

stereotypů, a redukce schopnosti vhodně použít běžné pomůcky (např. nůžky). 

Nemocný zkrátka neví, jak dané nástroje užít (Vágnerová, 2008). 

 Poruchy řeči souvisí s narušeným myšlením. Verbální projev nemocného je 

ulpívavý nebo stereotypně opakuje určitou větu. Dále může dojít k tomu, že 

nemocný přestává rozumět smyslu mluvené i psané řeči, činí mu potíže 

vybavit si adekvátní slovní výrazy, není schopen se náležitě vyjádřit. Uvedené 
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problémy bývají často spojeny s nechutí v interakci s okolím (Vágnerová, 

2008). 

 Poruchy emotivity jsou klasickým příznakem demencí. Od raného začátku 

tohoto syndromu se odkrývají nápadnosti v citovém ladění (např. tupě 

euforické, depresivní či úzkostné) a pokles kontroly emocí (emoční labilita, 

iritabilita či nesmyslná aktivita, např. ve formě útěků z domova). Dále se toto 

postižení může projevit i tělesným neklidem, nemocný má obsesi k nějakým 

stereotypním pohybům (např. zbytečné přesouvání předmětů na stole). 

V rozvinutém stadiu může být jedinec citově oploštělý, otupělý a apatický 

(Vágnerová, 2008). 

 Poruchy motivace. U většiny jedinců dochází ke ztrátě motivace, případně 

k totálnímu úpadku iniciativy a zájmu o cokoli. Občas bývá motivace 

jednostranně zaměřená, často se jedná o projev daného odbrzdění určité 

pudové složky (např. potřeby jídla nebo sexualita) (Jirák, 1994; 1998). 

 Poruchy spánku. Charakteristickým problémem je změna cyklu spánku 

a bdění. Občas může dojít až ke spánkové inverzi, která je typická svou 

tendencí k noční aktivitě a denní ospalosti (Vágnerová, 2008). 

Plíživě může nastat kompletní porucha osobnosti nemocného, její degenerace 

a dezintegrace. Zhoršuje se celková přizpůsobivost, jedinci přestávají respektovat 

obvyklá pravidla chování. Přicházejí o schopnost empatie, stávají se bezohlednými, 

nezdvořilými, egocentrickými a egoistickými. Nejsou schopni uvědomit si vinu, následně 

mizí i pocity studu. Nemocní přicházejí o náhled, přestávají být ke svým názorům a činům 

kritičtí.      Při postižení frontálního laloku se můžeme setkat s deficitem sebekontroly, 

kdy se tito nemocní chovají úplně bez zábran, např. se obnažují na veřejnosti nebo 

obtěžují personál v obchodě (Smolík, 1996).  

Na poklesu paměti je závislá i porucha orientace v prostředí. Dotyčný se cítí 

dezorientován, neví, kde se nachází a ztrácí se i ve známém prostředí. Nerozumí ani 

běžným mezilidským vztahům, neovládá běžnou aktivitu v oblasti sebeobsluhy apod. 

Časem může dojít až ke ztrátě identity, kdy nemocný neví ani kdo je on sám. Za těchto 

skutečností se stává nesoběstačným, potřebuje permanentní dohled a péči jiné osoby 

(Vágnerová, 2008).  
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2.4.2 Typy demencí 

Rozdělení demencí vytvořené podle Jiráka a Koukolíka (2004) a Preisse (1998): 

Primární: 

 Demence atroficko – degenerativního původu: 

o Alzheimerova choroba 

o Korová demence s Lewyho tělísky 

o Demence při Parkinsonově chorobě 

o Frontotemporální demence (jednou z jejich forem je Pickova 

choroba) 

o Huntingtonova choroba 

o Progresivní supranukleární obrna 

o Další, poměrně vzácné demence 

Sekundární (symptomatické) demence: 

 Ischemicko – vaskulární demence 

o Multiinfarktová demence 

o Binswangerova choroba 

o Vaskulární demence s náhlým začátkem 

o Demence způsobená strangulací, zástavou srdeční apod. 

o Další, vzácné vaskulární demence 

 Ostatní sekundární demence 

o Demence infekční etiologie (např. demence při AIDS) 

o Demence intoxikační etiologie (alkoholové, farmakogenní) 

o Metabolické demence (např. demence při nedostatku vitamínů 

nebo demence při poruše žláz s vnitřní sekrecí – štítná žláza) 

o Demence spojené s tumory 

o Demence při epilepsii 

o Další symptomatické demence 
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Největší procento demencí reprezentují atroficko – degenerativní, kterých je 

minimálně 60 %. Nejčastější z nich je demence u Alzheimerovy nemoci, která 

představuje 50 % všech demencí. Demencí vaskulárních neuvádíme více než 20 %. 

Nejběžnější z nich je multiinfarktová. Ostatní sekundární demence tvoří 10 %. Smíšené 

formy představují 10 – 15 % (Jirák, Koukolík, 2004). 

 

2.4.2.1       Alzheimerova choroba 

Alzheimerova choroba je nejčastějším typem demence a dále zahrnuje různé 

subtypy onemocnění. Jedním z kritérií pro její diagnózu je časová lokalizace počátku 

onemocnění. Do 45 let věku je toto onemocnění vzácné. U pacientů ve věku do 65 let 

hovoříme někdy o presenilní formě (relativně málo častá), po 65. roce věku hovoříme 

o senilní demenci Alzheimerova typu (Seidl, 2015). 

Většina případů se rozvíjí až ve věku 65-80 let (Jirák, 1998). 

Mezi 60letými tvoří tento typ demence 5 %, každých 5 let se s věkem počet 

nemocných zdvojnásobuje (Seidl, 2015). 

Etiologie onemocnění je multifaktoriální. U některých typů byla prokázána 

autozomálně dominantní dědičnost. Geny pro toto onemocnění jsou ve vazbě na 1., 14., 

19. a 21. chromozom. Dalším rizikovým faktorem je stáří (Smolík, 1996).  

Příčinou onemocnění je tvorba patologického proteinu beta-amyloidu. Tento 

amyloid se ukládá extracelulárně, je vysoce neurotický, vyvolává kaskádu 

neurodegenerativních dějů (aseptický zánět s uvolněním cytokininů, volných 

kyslíkových radikálů…) a důsledkem je degenerace intraneurálního proteinu TAU. 

Dochází ke vzniku neurofibrilárních klubíček, dalším projevům neurodegenerace jako 

omezení tvorby synapsí končící apoptózou – zánik neuronů (Seidl, 2015). 

Diagnostika: Základním symptomem je demence. Opírá se o vyšetření 

psychiatrické a psychologické. Využívá jak jednoduchých testů (žádný není zcela 

specifický pro Alzheimerovu chorobu) jako MMSE (mini mental state examination), tak 

náročnějších např. ADAS (Alzheimer disease assessment scale). Morfologické 

zobrazovací metody (CT a MR) vyloučí jinou, případně i léčitelnou příčinu demence 

(tumor, subdurální hematom). V případě Alzheimerovy choroby nacházíme atrofii 

mediálních částí temporálních laloků (zvláště hipokampů). SPECT prokáže pokles 
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perfuze biparietálně, PET pokles metabolismu značené glukózy v hipokampech. 

V mozkomíšním moku se vyšetřují specifické bílkoviny. Přesnou diagnózu poté stanoví 

mozková biopsie (Seidl, 2015). 

Základní diagnostická kritéria pro určení Alzheimerovy demence (AD) podle 

MKN-10 jsou zobrazena v Tabulce č. 1 (Pidrman, 2007). 

 

Tabulka č. 1: Diagnostická kritéria pro AD (podle MKN-10) (zdroj: Pidrman, 2007) 

 

Vývoj diagnostického procesu při určení demence zobrazuje Tabulka č. 2. Lze si 

ji představit jako pyramidu, jejíž základnou je možná AD. Při pozvolné specifikaci našich 

znalostí o daném případu se dostáváme k pravděpodobné diagnóze AD. Na vrcholu 

pyramidy je následně definitivní diagnóza AD, která je určena zčásti splněním klinických 

kritérií a zčásti histopatologickým nálezem (Pidrman, 2007).  
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Tabulka č. 2: Diagnostický proces při stanovení AD (zdroj: Pidrman, 2007) 

 

Klinický obraz: Nástup nemoci je plíživý. Klinické obtíže jsou progresivní, 

bez větších výkyvů. Změny chování provází emoční labilita, narůstá porucha řeči 

(Tabulka č. 3) a porucha paměti zvláště pro nové poznatky (Tabulka č. 4) (Seidl, 2015).  

Tabulky č. 3 a č. 4 zachycují poruchy řeči od časných až po pozdní příznaky 

a změny paměti rovněž od diskrétních až po závažné. Právě pro včasnou diagnostiku 

a správnou léčbu je nesmírně důležité si všímat oněch prvních změn paměti a řeči, které 

jsou často nejen podceněny, ale i maskovány (Pidrman, 2007). 

 

Tabulka č. 3: Poruchy řeči u Alzheimerovy choroby (zdroj: Pidrman, 2007) 
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Tabulka č. 4: Poruchy paměti u Alzheimerovy choroby (zdroj: Pidrman, 2007) 

 

Dále se v klinickém obrazu objevují nepřesnosti při běžné práci (ze začátku 

složitější činnosti např. práce na počítači, řízení automobilu), později i jednoduché 

výkony (schopnost nakládat s penězi, udat správně čas, schopnost telefonovat, oblékat se, 

schopnost udržovat stravovací návyky). Dochází k zapomínání, ztrátě předmětů, dochází 

ke ztrátě úsudku, později nastupuje dezorientace časově-prostorová, další horšení se 

kognitivních funkcí a ztrátě nezávislosti. Dále pozorujeme různé kortikální poruchy jako 

afázii, apraxii, agnózii, častá je deprese, paranoidní bludy a epileptické záchvaty.  

V terminálních stadiích pozorujeme celkový rozpad osobnosti, mutismus, inkontinenci 

až smrt za 7 – 10 let od stanovení diagnózy, obvykle na interkurentní onemocnění (např. 

bronchopneumonii) (Seidl, 2015). 

Jiný zdroj (Pidrman, 2007) uvádí, že onemocnění trvá v rozmezí 2 – 12 let 

(v průměru 9 let) a můžeme pozorovat tři stadia: časné (mírné), střední a těžké (hluboké). 

U každého jedince má choroba svůj individuální průběh, nicméně v obecné rovině je 

zobrazen její průběh v Grafu č. 1. V grafu dále vidíme její rozvoj od počátečních 

symptomů až po smrt, vidíme zde i jejich jednotlivé překrývání se v čase i intenzitě.  



44 
 

Graf č. 1: Klasický průběh AD (zdroj: Pidrman, 2007) 

 

Pro pozvolný a nenápadný nástup bývá obtížné zjistit počátek onemocnění, které 

probíhá mnohdy řadu roků v latentní formě, což často zkreslí celou dobu trvání choroby 

(Seidl, 2015). 

Léčba: Kauzální léčba neexistuje snad i vzhledem k okolnosti, že etiopatogeneze 

onemocnění není zcela komplexně objasněna. Snahou by mělo být zlepšení kvality 

života, modulovat klinické příznaky onemocnění. 

Terapie musí být komplexní. Vedle farmakoterapie je nutná úprava životního 

prostředí a poučení všech ošetřujících. Neklid mohou nemocní mírnit vytrvalou chůzí a je 

vhodné, když pro ni mají dostatek prostoru. Současně je třeba učit je se v tomto prostoru 

orientovat. Ošetřující personál stejně jako pečující rodina musí být poučen o příčinách 

poruch chování a musí být trpělivý. Mohou jen přesvědčovat, protože nařizování vede 

k hostilitě až agresi. Nemocní nepoznávají své blízké, neocení jejich péči a chovají se 

neadekvátně, což je pro pečující rodinu závažnější než poruchy paměti a orientace. 
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Mozek nemocných je třeba stimulovat k duševní aktivitě, kterou podpoří lecitin, 

z něhož se syntetizuje cholin – presynaptické působení. Uvnitř synapse působí nové léky, 

jsou to centrální inhibitory acetylcholinesterázy. Posílení cholinergní transmise 

významně zpomalí progresi a často udrží soběstačnost nemocného. Ukládání amyloidu 

snad brání antirevmatika – antiflogistika. Ke zlepšení kognitivních funkcí se užívají 

antioxidancia (vitamín E), estrogeny a nootropní léky (např. gingo biloba). 

Farmakologická léčba poruch chování je symptomatická a opírá se o antidepresiva 

a neuroleptika. Pokročilejší stadia nemoci se obvykle neobejdou bez ústavní péče (Seidl, 

2015). 

 

2.4.2.2       Demence s Lewyho tělísky (LBD) 

Díky vyšší přesnosti histoimunologických technik bylo možné na přelomu nového 

tisíciletí definovat na základě patologického obrazu tento nový typ demence s tělísky 

v mozkové kůře. Identická tělíska jsou v substantiu nigra u Parkinsonovy choroby. 

Onemocnění lze jednoduše klinicky začlenit na rozhraní mezi Parkinsonovou 

a Alzheimerovou chorobou. 

Demence tohoto typu je častější u mužů. Zpravidla se začíná projevovat po 50. 

roce věku. 

Klinicky shledáváme kolísavé kognitivní poruchy, časté jsou sluchové a zrakové 

halucinace a v pokročilých stádiích nemoci parkinsonský syndrom (Tabulka č. 5).  

Onemocnění dobře reaguje na cholinergní léčbu, naopak nemocní jsou velmi 

senzitivní na aplikaci neuroleptik, které mohou vyvolat nebo zhoršit příznaky 

parkinsonského syndromu (Seidl, 2015).  
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Tabulka č. 5: Diagnostická kritéria pro demenci s Lewyho tělísky (LBD) (zdroj: Pidrman, 2007) 

 

2.4.2.3       Frontotemporální demence – Pickova choroba 

Choroba postihuje bázi frontálních a temporálních laloků. Vyskytuje se již po 40. 

roce věku a průběh se jeví jako poněkud progresivnější než u Alzheimerovy choroby. 

Z hlediska kliniky lze onemocnění rozdělit na tři typy: 

 frontální typ,  

 non – fluentní progresivní afázie a  

 sémantická demence (Seidl, 2015). 

MR většinou zachytí atrofii frontálních laloků, přední části temporálních laloků 

a amygdaly. Zobrazení je zřídka asymetrické. SPECT a PET prokazují pokles 

metabolismu (Seidl, 2015). 

Klinický obraz je závislý na lokalizaci mozkového postižení (Tabulka č. 6). 

Na počátku onemocnění můžeme přibližně 2/3 pacientů s frontotemporální demencí 

přiřadit k jednomu z následujících typů: demence frontálního typu, progresivní 

non – fluentní afázie a sémantická demence. V některých případech zůstává pouze 

ložiskové poškození s vymezeným klinickým obrazem, převážně ale nastává generalizace 

změn i klinických příznaků, občas až do obrazu kompletně rozvinuté demence (Franková, 

2004). 
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Tabulka č. 6: Klasifikace nejčastějších typů frontotemporální demence podle klinického obrazu 

a lokalizace změn (zdroj: Franková, 2004) 

 

Frontotemporální demence se projevuje výraznou poruchou osobnosti 

a sociálního chování a poruchami řeči. Nápadně jsou poškozeny exekutivní funkce, zato 

zrakově-prostorové a paměťové funkce zůstávají relativně zachovány. Značně časté 

a typické jsou behaviorální příznaky. Jedná se zejména o změnu jídelních návyků, apatii 

nebo iritabilitu, stereotypii (Tabulka č. 7) (Pidrman, 2007).  

 

Tabulka č. 7: Diagnostická kritéria pro frontotemporální demenci (zdroj: Pidrman, 2007) 

 

 

Diferenciálně diagnosticky je významným problémem odlišení mezi 

frontotemporální demencí a demencí u Alzheimerovy choroby (Tabulka č. 8). 

Charakteristické pro frontotemporální demenci jsou poruchy stravovacích zvyklostí 
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a ztráta sociálního uvědomování si. Definitivní diagnózu nakonec určuje až patolog 

(Franková, 2004). 

 

Tabulka č. 8: Diferenciální diagnostika mezi demencí u Alzheimerovy choroby a 

frontotemporální demencí (zdroj: Franková, 2004) 

 

Léčba není známa, zkouší se přípravky působící na serotoninergní systém 

vzhledem k jeho deficitu (Seidl, 2015). Tyto preparáty mohou vést ke zmírnění 

behaviorálních poruch. Inhibitory cholinesteráz nejsou indikovány, v některých 

případech mohou vést ke zhoršení chování (Franková, 2004). 

 

2.4.2.4       Vaskulární demence 

Vaskulární demence je druhou nejčastější příčinou demence ve stáří a odhadem 

tvoří 15 – 20 % všech demencí. Poměrně novým pojmem je vaskulární kognitivní 

porucha. Ta je definována takovým kognitivním deficitem, který ještě nemá vliv 

na soběstačnost jedince (Seidl, 2015).  
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Rozvoj tohoto typu demence souvisí s onemocněním cév CNS, 

kardiovaskulárního systému a hypertenzí. Mnohdy je svázaný s prodělanou rozsáhlou 

nebo takřka asymptomatickou cévní mozkovou příhodou (může se jednat i o mnohočetné 

ischemické léze, převážně v bílé hmotě mozkové). Patologické kognitivní a další 

symptomy se objevují náhle, často nepravidelně. Příznaky demence se projevují zpravidla 

do 3 měsíců po proběhlé cévní příhodě (Pidrman, 2007).  

Choroba se může zhoršovat v atakách (iktech), je přítomna centrální ložisková 

neurologická symptomatologie. Nemocní se obvykle léčí pro hypertenzi a diabetes 

mellitus. Při zobrazení mozku pomocí CT a MR shledáváme mnohočetné mozkové 

infarkty (Seidl, 2015). 

Základní diagnostická kritéria pro Vaskulární demenci podle MKN - 10 vidíme 

v Tabulce č. 9 (Pidrman, 2007). 

 

Tabulka č. 9: Diagnostická kritéria pro Vaskulární demenci (zdroj: Pidrman, 2007) 

 

Vaskulární demenci můžeme klasifikovat do dvou skupin: 

 Kortikální typ – přítomno postižení zejména kortikálních funkcí jako je 

paměť (především její vštípivost), afázie, apraxie, agnozie. Naopak 

pohybové poruchy se vyskytují pouze sporadicky. 

 Subkortikální typ – defekt lokalizujeme především v podkorové oblasti 

mozku. Poškozena je bílá hmota mozková, bazální ganglia, thalamus. 

Výsledkem jsou hybné poruchy, poruchy stoje, chůze, celkové zpomalení 

jedince. Častá je apatie, perseverace, ale někdy překvapí pacienti dobrým 

výkonem kortikálních funkcí (Seidl, 2015). 

Další dělení vaskulárních demencí: 

 Multiinfarktová demence – je charakterizována mnohočetnými infarkty 

v kůře a podkorových oblastech. Dále ji můžeme rozdělit na subtyp 
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vznikající při ischémii v povodí drobných perforujících cév, kdy jde 

zejména o poškození bílé hmoty. Tento subtyp demence má charakter 

subkortikálního postižení. Druhou možností je subtyp s mnohočetnými 

infarkty v povodí hlavních artérií mozku, demence má pak obraz 

kortikálního postižení. 

 Demence vzniklá po jednom mozkovém infarktu, který zasáhl některou 

z kritických oblastí (například gyrus supramarginalis).  

 Vzájemné kombinace uvedených vaskulárních typů demence – jsou dosti 

časté. 

 Kombinace vaskulární demence s Alzheimerovou chorobou (Pidrman, 

2007). 

Léčba: Vzhledem k tomu, že dochází k rozšiřování znalostí o patofyziologických 

podkladech a rizikových faktorech, je nevyhnutelné zabývat se zejména symptomatickou 

léčbou již rozvinuté choroby, ale zejména nepodceňovat primární a sekundární terapii 

cerebrovaskulárních onemocnění, a díky tomu rozvoji kognitivní alterace do určité míry 

efektivně předcházet. Tato péče se z dlouhodobého pohledu zaručeně vyplatí (Rusina, 

Matěj, 2007). 

 

2.4.2.5       Ostatní sekundární demence 

Tato skupina demencí je velmi nesourodá, neboť se na jejich vzniku podílí celá 

řada příčin. Jedná se o demence v souvislosti s traumatem, tedy posttraumatické demence, 

dále infekční v tom nejširším slova smyslu (Creutzfeldtova-Jakobova demence, patří sem 

i demence u syfilis a HIV), metabolické při poškození jater, dýchacího systému, ledvin 

(i při dialýze), demence při nedostatku vitaminů, dále při endokrinních onemocněních, 

při tumorech, epilepsii, demence toxického původu (jak průmyslové toxiny, tak alkohol 

a drogy), demence při hydrocefalu. Existují i demence farmakogenního původu (Pidrman, 

2007).  

Tyto druhy demencí velmi často vyžadují specifickou a naprosto rozdílnou léčbu. 

Některé z nich bývají při adekvátní terapii i z velké části reverzibilní (Pidrman, 2007). 
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2.5 Mírná kognitivní porucha 

Mezi normálním stárnutím a demencí existuje přechod, kam řadíme mírnou 

kognitivní poruchu (Tabulka č. 10) (Konrád, 2005). 

 

Tabulka č. 10: Schematický pohled na klinické odlišení normálního kognitivního poklesu, mírné 

kognitivní poruchy a demence u Alzheimerovy choroby (zdroj: Konrád, 2005) 

Oblast hodnocení 
Normální 

kognitivní pokles 

Mírná kognitivní 

porucha 

Demence u 

Alzheimerovy 

choroby 

Kognice 

relativní kognitivní 

pokles v souvislosti 

s věkem – oproti 

mladším subjektům 

mírné poruchy 

paměti a obvykle i 

jiných oblastí 

kognice ve vztahu 

k normálnímu 

stárnutí 

poruchy paměti i 

obvykle a dalších 

oblastí kognice 

Zdroj informací 
subjektivní – 

autoobservace 

subjektivní i 

objektivní informace 
pacient a pečovatel 

Denní aktivity normální 

mírný pokles 

ve velmi 

komplexních 

aktivitách 

ztráta schopnosti 

zvládat komplexní 

(instrumentální) 

a eventuálně i 

základní denní 

aktivity 

Poruchy chování nejsou 

může se objevit 

mírná deprese; 

obvyklé je popírání 

potíží 

často se objevují 

apatie, agitovanost, 

poruchy spánku, 

psychotické poruchy 

a další 

 

Hlavní znaky mírné kognitivní poruchy: 

 charakterizována poruchou jedné nebo více kognitivních funkcí 

(nejčastěji paměti), 



52 
 

 zachovaná normální soběstačnost (připouští se drobné chyby, větší úsilí, 

kompenzační strategie nebo více času potřebného ke zvládnutí činnosti), 

 objektivní důkaz snížené kognitivní výkonnosti při srovnání s nálezy 

u osob podobného věku a vzdělání nejlépe s dokumentovaným poklesem 

v čase při opakovaném vyšetření, 

 ne všichni pacienti s mírnou kognitivní poruchou přecházejí 

do Alzheimerovy nemoci, 

 nejednotná definice a nejasné problémy (Bartoš, 2020). 

 

2.6 Stanovení míry postižení kognitivních funkcí 

Při testování dostatečně velké populace se rozloží dosažené skóre v testu 

kognitivních funkcí do Gaussovy křivky (viz Graf č. 2). Většina jedinců bude mít 

průměrné výkony (68 %) a v pravé části grafu se vyskytují jedinci s nadprůměrnými 

výkony (Bartoš, 2020).  

Dolní hranice normálního stárnutí jsou vypočteny pomocí směrodatných odchylek 

(SO) a percentilů pro tři stupně kognitivních a funkčních stavů:  

 průměr – 1 SO (odpovídá 16. percentilu) pro časnou mírnou kognitivní 

poruchu,  

 průměr – 1,5 SO (7. percentil) pro pozdní mírnou kognitivní poruchu a  

 průměr – 2 SO (2. percentil) pro závažnou kognitivní poruchu odpovídající 

demenci (Bartoš, 2020).  

Za hranici mezi výkonem zdravého a nemocného jedince lze obecně považovat 

16. percentil, který rovněž přesně odpovídá hranici při porovnání skórů normálních 

seniorů s pacienty s demencí (Bartoš, 2020). 
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Graf č. 2: Gaussova křivka rozložení kognitivních funkcí v populaci (zdroj: Bartoš, 2020) 

 

2.7 Verbální fluence 

Testy verbální fluence (VF) jsou rozsáhle používanou metodou jak 

v pedagogicko-psychologické diagnostice, tak i v klinické a experimentální 

neuropsychologii a ukazují se jako jeden z oblíbených nástrojů pro svou prostou 

administraci a skórování (Strauss, Sherman a Spreen, 2006).  

V České republice jsou k dispozici normy pro: 

 dospělé osoby starší 59 let (Nikolai a kol., 2015),  

 dospívající mladé lidi z druhého ročníku středních škol (Cimlerová, 

Pokorná a Chalupová, 2007), 

 děti z Prahy ve věku 9–14 let a  

 dospělé 20–85 let (Preiss a kol., 2012). 

Verbální fluence je využívána převážně u dospělých a starších osob pro: 

 diagnostiku lehké kognitivní poruchy (Green a kol., 2002), 

 diagnostiku demence (Levy a kol., 2002) a  
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 pro účely diferenciální diagnostiky, neboť může pomoci rozlišit mezi 

různými příčinami demence (Rascovsky, 2002). 

Testy VF jsou založeny na principu vyjmenování co největšího kvanta slov 

splňujících předem stanovené kritérium za vymezené časové období, obvykle 60 s 

(Preiss, 1997).  

Jedná se o užitečnou zkoušku s jednoduchým zadáním, krátkým trváním 

a relativně velkou náročností pro posuzovaného. Musí dodržet pravidlo, generovat slova 

na čas a nesmí je opakovat (Bartoš, 2016). 

Dělení verbální fluence:  

 sémantická (kategoriální) VF – úkolem probanda je jmenovat slova dané 

lingvistické kategorie (např. zvířata, zelenina, dopravní prostředky, 

povolání atd.), 

 fonemická (lexikální) VF – probandův úkol spočívá ve vyjmenování slov, 

která musí začínat ve všech případech na určitou hlásku – v české variantě 

zkoušky bývají nejvíce používanými podnětovými písmeny v rámci 

tohoto testu písmena N, K, P, 

 syntaktická VF – vyřčená slova musí splňovat např. předepsaný počet 

slabik (Preiss, 1997). 

Nejhojněji jsou používány sémantická VF a fonemická VF. Syntaktická VF se 

používá velmi sporadicky (Preiss, 1997). 

Autorem zkoušky je označován Thurstone, který v roce 1962 jako první uveřejnil 

psanou verzi testu VF (Word Fluency Test). Benton publikoval ústní verzi nesoucí 

označení Controlled Verbal Fluency Task (CVFT), kde aplikoval hlásky F, A, S (odtud 

hojně užívaný termín testu – FAS). Tato varianta byla v roce 1967 zahrnuta Bentonem 

do Neurosensory Center Examination for Aphasia. Benton zařadil zkoušku generování 

slov hlásek C, F, L a P, R, W pod označením Controlled Oral Word Association (COWA) 

do baterie pro diagnostiku afázií. Další autoři se zaměřovali na generování slov 

kategoriálních, kdy se generují slova vztahující se k totožné kategorii (např. zvířata, 

zelenina, nákupní seznam, dopravní prostředky atd.) či slovesa (Preiss, 1997).  

Ve zkoušce VF se jedná o úlohu multidisciplinárního charakteru. Testování může 

pomoci ke zjištění defektu exekutivních funkcí, psychomotorického tempa a řeči, 
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psychických procesů vázaných na funkci frontálního laloku a fronto – subkortikálních 

okruhů a zároveň defekty psychických dějů vztahujících se k oblastem temporálních 

laloků, jako je sémantická paměť (Nikolai, 2015). Výkon v testech VF tedy závisí 

nejméně na aktivitě tří základních kognitivních funkcí.  

Troyerová a kol. (1997) vymezili dva základní procesy, které jsou potřebné 

pro efektivní provedení úkolu: clustering (generování slov v okruhu sémantických nebo 

fonemických skupin) a switching (schopnost efektivního přepínání v rámci 

podkategorií). Ideální provedení vyžaduje vyhledávání slov v okruhu dané podkategorie 

a následné přeorientování se na podkategorii novou, za situace vyčerpání slov 

z podkategorie původní nebo kdy již pátrání po souvisejících slovech zabírá až moc času 

(Troyer et al., 1997). Proces vytváření clusterů se vztahuje na neporušený sémantický 

systém a paměť, kdežto proces switchování je považován především za prvek 

exekutivních funkcí. Jelikož mají respondenti generovat slova nejrychleji, jak dovedou, 

reflektuje výkon ve zkouškách VF i zmiňované psychomotorické tempo (Beilen et al., 

2004; Ross et al., 2005).  

Hodnotící úlohu pro kvalitní provedení v testu VF hraje především mentální 

flexibilita jednotlivce, jeho způsobilost rychle spojovat informace do sémanticky 

příbuzných kategorií, schopnost mít k dispozici účinné vybavovací strategie 

a v neposlední řadě i kvalita pracovní paměti. Očekává se, že generování slov 

dle počátečních písmen klade větší požadavky na kvalitní vyhledávací strategie 

respondentů, exekutivní procesy a pracovní paměť, kdežto vybavování sémantické, kdy 

je daná kategorie evidentní, je více vázané na kvalitní vybavovací strategie ze sémantické 

paměti (Hummelová, Janoušová, 2014). 

Další faktory ovlivňující výkony v testu VF jsou lokalizace a lateralizace 

eventuálního mozkového poškození. Nedávné výzkumy zacházející se zobrazovacími 

a funkčními postupy potvrzují, že dva subtypy VF (lexikální a sémantická) jsou 

v souvislosti s určitou formou funkční disociace parciálně zabezpečovány rozdílnými 

neuronálními sítěmi v mozku (Hummelová, Janoušová, 2014).  

Specialisté se shodují na skutečnosti, že kdežto poškození frontálních laloků 

vypovídá spíše o deficitu v oblasti fonemické VF, tak defekt temporálních oblastí bývá 

blíže spojován s nedostatky v oblasti VF sémantické než lexikální. Ohledně lateralizace 

zkoušek VF v poměru k mozkovým oblastem převládá názor, že testy jsou primárně 



56 
 

lateralizovány do dominantní hemisféry (u absolutní většiny populace levé) (Hummelová, 

Janoušová, 2014).  

Jako další faktory ovlivňující výkony v těchto zkouškách uvádíme mentální 

kapacitu jedince (mnohdy posuzovanou počtem let studia nebo úrovní intelektového 

nadání) a věk (Hummelová, Janoušová, 2014).  

Ohledně statistických vlastností vykazují testy VF celkem kvalitní reliabilitu. 

Mnohé studie dokazují rovněž kvalitní senzitivitu testů VF, a to například u pacientů 

s Parkinsonovou nemocí, u pacientů s poškozením mozku (převážně v souvislosti 

s frontálními a temporálními oblastmi), u pacientů s degenerativním onemocněním 

mozku (sémantická demence, frontální typ frontotemporální demence, demence 

při Alzheimerově chorobě, Huntingtonova choroba) nebo u pacientů s epilepsií 

(Hummelová, Janoušová, 2014). Konkrétně Lezak a kol. (2004) udávají pro skupinu 

pacientů s Alzheimerovou chorobou (při použití optimálních cut-off skórů) až 100 % 

senzitivitu, 90,9 % specificitu pro sémantickou VF a 81,8% senzitivitu, 84,1% specificitu 

pro fonemickou VF pro spolehlivé rozlišování těchto pacientů od kontrolních skupin.  

V Česku je daleko známější a používanější fonemická VF než sémantická VF. Je 

překvapivé, jak špatné psychometrické vlastnosti má právě hojně používaná fonemická 

VF v diagnostice Alzheimerovy nemoci. Zároveň nepřináší žádnou výhodu testovat 

kombinací tří počátečních písmen N, K a P ve srovnání s testováním pouze na jedno 

počáteční písmeno. Bartoš (2016) se domnívá, že při podezření na Alzheimerovu nemoc 

jsou to zbytečné zkoušky. Pokles výkonu se projevuje až při větším kognitivním deficitu. 

To neznamená, že při jiných indikacích nemají svou výpovědní hodnotu (např. 

u vaskulární demence či frontotemporální lobální degenerace). Naproti tomu jakákoliv 

sémantická VF ať už jednotlivá nebo kombinovaná (více kategoriemi) přináší jasně 

užitečnou informaci v detekci časné Alzheimerovy demence. Navíc mají daleko 

jednodušší a tedy i kratší instrukci zadání. Považujeme je tedy za ideální zkoušky k rychlé 

detekci Alzheimerovy demence a dokonce na to stačí už půl minuta (Bartoš, 2016).  

Mezi nejhojněji využívanou skupinu v testech sémantické VF patří kategorie 

zvířat (CharchatFichman, H., Oliveira, R. M., & Silva, 2011). Jedná se o celkem 

nenáročnou sémantickou kategorii, kterou lze použít napříč různými kulturami. Kategorie 

zelenina se může zdát z tohoto hlediska relativně problematická. Například ve Španělsku 

zařazuje hodně lidí mezi zeleninu i trávu nebo stromy. U velkého množství potravin je 
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zase sporné, zda patří mezi ovoce nebo zeleninu (Ardila, Ostrosky-Solís, & Bernal, 2006). 

Na základě svých studií prezentují Nikolai a kol. (2015) hypotézu, že kategorie zvířat 

poskytuje větší přepínání napříč jednotlivými podkategoriemi než kategorie zelenina, 

která disponuje menším počtem zástupců.  
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3 CÍLE, ÚKOLY A VĚDECKÉ OTÁZKY  

3.1 Cíle práce 

Cílem diplomové práce bylo vytvořit normativní hodnoty pro test sémantické 

verbální fluence (kategorie zvířat) u seniorů nad 50 let v závislosti na dosažené úrovni 

vzdělání. 

 

3.2 Úkoly práce 

K sepsání diplomové práce je třeba splnit tyto úkoly: 

 stanovení cílů, 

 zpracování teoretické části diplomové práce z literárních zdrojů, které se 

týkají řešené problematiky, 

 stanovení vědeckých otázek, 

 zpracování dat z databáze mezinárodního projektu SHARE, 

 statistická analýza dat, 

 vyhodnocení výsledů a diskuze.  

 

3.3 Vědecké otázky 

Vědecké otázky, na které se v této práci zaměříme a které budeme zodpovídat, 

zní: 

1. Mají jedinci s vyšším stupněm vzdělání lepší výkon v testu než jedinci 

s nižším stupněm vzdělání? 

2. Bude se výkon v testu se vzrůstajícím věkem jedinců zhoršovat? 

3. Jaké jsou v testu hraniční hodnoty mezi zdravým a nemocným výkonem 

u seniorů nad 50 let? 
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4 METODIKA PRÁCE 

4.1 Popis sledovaného souboru 

Data pro tuto nadnárodní studii byla získána ze Survey of Health, Ageing, and 

Retirement in Europe (SHARE). SHARE je multidisciplinární a panelová databáze 

podrobných údajů a dat ohledně zdraví, sociálně-ekonomického statusu a sociálního 

a rodinného zařazení přibližně 140 000 jednotlivců s věkem 50 let a starších (kolem 

380 000 rozhovorů).  

Respondenty byli dospělí lidé starší 50 let z 20 evropských zemí. Výzkum 

SHARE probíhal ve Vlnách 4 – 7. Spojili jsme jednotlivé vlny, abychom získali 

reprezentativní vzorek o maximální možné velikosti. Každý účastník byl ve výzkumu 

zahrnut pouze jednou díky jedinečnému osobnímu identifikátoru (fixovanému napříč 

moduly a vlnami). 

 

4.2 Použité metody 

Data jsou získána prostřednictvím dotazníků vytvářených kolektivem sociálních 

a zdravotních specialistů. Projekt byl dozorován a schválen Etickou radou společnosti 

Maxe Plancka. Více informací o metodách SHARE popisuje Börsch-Supan et al. (2013). 

 

4.3 Sběr dat 

Tento výzkum probíhal od roku 2004 v jednotlivých vlnách. Vlny jsou 

pro zjednodušení nazvány vzestupně číslicemi 1 – 7. Hlavní sběr dat Vlny 7 (Börsch-

Supan, 2020; Bergmann, Scherpenzeel, Börsch-Supan, 2019), který proběhl v roce 2017, 

se prováděl ve 28 evropských zemích a připojením následujících 8 zemí do programu 

SHARE bylo dosaženo plného pokrytí všech států Evropské Unie: Finsko, Litva, 

Lotyšsko, Slovensko, Rumunsko, Bulharsko, Malta a Kypr. Dotazník Vlny 7 obsahuje 

soubor dotazů SHARELIFE pro všechny účastníky, kteří nebyli dotazováni při Vlně 3 

(první použití dotazníku SHARELIFE) a dále obsahuje pravidelný soubor otázek 

pro všechny zúčastněné respondenty. SHARELIFE se zaměřuje na historii života lidí 

včetně všech důležitých oblastí jejich života: partneři, děti, bydlení, práce, zdraví 

a zdravotní péče. Účastníci, kteří byli přizváni do dotazníku SHARELIFE obdrželi také 
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zhuštěnou sadu otázek z pravidelného souboru otázek tak, aby bylo dosaženo potřebného 

záběru znalostí o klíčových oblastech respondentů. 

Respondenti byli rozděleni do vzdělávacích stupňů podle Standardizované 

mezinárodní klasifikace vzdělávání – verze 97 (The International Standard Classification 

of Education (ISCED – 97)). ISCED – 97 pojmenovává 7 stupňů vzdělávání (označených 

kódy 0 až 6), které jsme použili do tabulky souhrnných výsledků testu sémantické 

verbální fluence (kategorie zvířat) napříč všemi věkovými kategoriemi. Individuální 

výsledky jednotlivých států jsme pro snadnější orientaci rozdělili pouze do následujících 

tří kategorií: 

1. Primární vzdělání – preprimární vzdělání (osoby bez vzdělání, které 

neukončily ani vzdělání odpovídající 1. stupni základní školy), primární 

vzdělání (osoby s nedokončeným základním vzděláním (při dokončení 

vzdělání odpovídajícímu 1. stupni základní školy)), nižší sekundární 

vzdělání (osoby, které absolvovaly celé základní vzdělání). 

2. Sekundární vzdělání – vyšší sekundární vzdělání (výuční obory, střední 

školy, gymnázia), postsekundární neterciární vzdělání (patří sem základní 

přípravné kurzy pro studium na vysoké škole, nebo krátké odborné 

programy, dále sem lze zařazovat například odborné tematické kurzy 

uskutečněné během profesního života člověka jako školení o používání 

počítačových programů, případně rekvalifikační kurzy). 

3. Terciární vzdělání – první stupeň terciárního vzdělání (zahrnuje všechny 

programy vědecké přípravy, jako jsou všechny typy magisterských 

programů), druhý stupeň terciárního vzdělání (programy, které vedou 

k udělení diplomu vědeckého stupně a které jsou věnovány 

prohloubenému studiu a původnímu výzkumu a nejsou založeny pouze 

na výuce). 

Pro posouzení výkonné funkce testu sémantické verbální fluence (kategorie 

zvířat) byli respondenti vyzváni, aby vyjmenovali co nejvíce zvířat během jedné minuty. 

Úkol byl prováděn v SHARE následovně: tázající řekl: „Teď bych Vás chtěl/a poprosit, 

abyste vyjmenoval/a tolik různých zvířat, na kolik si jen vzpomenete. Máte na to minutu. 

Připravte se, začněte teď!“ Tazatel dal čas přesně minutu. Pokud respondent přestal 

před vypršením času, povzbudil jej, aby pokračoval. Pokud mlčel déle než 15 sekund, 
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bylo mu zopakováno zadání: „Vyjmenujte prosím co nejvíce různých zvířat“. Časový 

limit se neprodlužoval, ani když muselo být zadání zopakováno. Skóre tvoří součet všech 

přijatelných zvířat. Správně jsou všechna zvířata, včetně těch z mytologie. Nebyla 

počítána opakovaná nebo vlastní jména zvířat. Uznatelná zvířata zahrnovala zejména: 

zvířecí druhy a zvířata do nich patřící; samce, samice i mláďata v rámci jednoho druhu. 

Zapsán byl celkový počet zvířat 0 – 100. 

 

4.4 Analýza dat 

Zpracování dat proběhlo následovně. Byly vytvořeny deskriptivní statistiky 

respondentů s kalkulovanými průměry a standardní odchylkou (SD = standard deviation) 

pro průběžné proměnné a procentuální zastoupení pro kategorické proměnné. Hodnoty 

s extrémními výchylkami většími než 3SD byly z testu sémantické verbální fluence 

(kategorie zvířat) vyřazeny z důvodu eliminace možného zkreslení výsledků. Pro data 

respondentů rozdělených do tří úrovní vzdělání a pro každou zemi zvlášť byl spočítán 

medián a mezikvartální rozpětí (IQR = interquartile range) pro věk a test sémantické 

verbální fluence (kategorie zvířat), a dále byly spočítány percentily (2., 7. a 16.) jako cut-

off skóre. Pro větší přehlednost byly vytvořeny tabulky percentilů pro všechny 

respondenty a respondenty rozdělené do věkových skupin. Statistiky byly zpracovány 

pomocí statistického software IBM SPSS Statistics 24 a tabulky byly vytvořeny pomocí 

Microsoft Excel. 
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5 VÝSLEDKY 

V této kapitole jsou uvedeny výsledky, které jsou vyjádřeny v tabulkové, grafové 

a textové podobě.  

V Tabulce č. 11 je prezentována deskriptivní statistika pro celistvý vzorek 

(s rozdělením do původních sedmi stupňů vzdělání podle Standardizované mezinárodní 

klasifikace vzdělávání). Z této tabulky je patrné, že byla analyzována data od 64 242 

respondentů o průměrném věku 66,4 let se zastoupením žen 55,8 %. Většina respondentů 

úspěšně absolvovala vyšší sekundární vzdělání (32,9 %). Naopak nejméně respondentů 

bylo s dokončeným terciárním vzděláním druhého stupně (0,8 %). Průměrné skóre všech 

respondentů v testu sémantické verbální fluence (kategorie zvířat) bylo 19,6. 

 

Tabulka č. 11: Deskriptivní statistika pro celistvý vzorek (s rozdělením do původních sedmi 

stupňů vzdělání) 

  N = 64,242 

Podíl žen (%) 55.8 

Věk 66.4 (9.7) 

Hodnoty rozdělené do sedmi vzdělávacích stupňů podle 

ISCED – 97 (%) 
 

Preprimární vzdělání (CODE 0) 6.3 

Primární vzdělání (CODE 1) 16.2 

Nižší sekundární vzdělání (CODE 2) 18.2 

Vyšší sekundární vzdělání (CODE 3) 32.9 

Postsekundární neterciární vzdělání (CODE 4) 4.4 

Terciární vzdělání – první stupeň (CODE 5) 21.2 

Terciární vzdělání – druhý stupeň (CODE 6) 0.8 

Test sémantické verbální fluence (kategorie zvířat) 19.6 (7.4) 
Poznámka: data jsou prezentována kalkulovanými průměry (standardní odchylkou - SD = standard deviation) pro 

průběžné proměnné a procentuální zastoupení pro kategorické proměnné 

 

 

V Tabulce č. 12 jsou uvedeny výsledky testu sémantické verbální fluence 

(kategorie zvířat) s rozdělením po jednotlivých evropských zemích. Při rozdělení podle 

jednotlivých zemí byly počty účastníků následující: 2.786 z Rakouska, 4.572 z Belgie, 

4.557 z České Republiky, 2.373 z Chorvatska, 3.601 z Dánska, 4.353 z Estonska, 3.059 

z Francie, 5.279 z Německa, 4.653 z Řecka, 2.916 z Maďarska, 1.630 z Izraele, 3.941 

z Itálie, 1.543 z Lucemburska, 1.692 z Nizozemska, 1.591 z Polska, 1.449 z Portugalska, 

2.519 ze Slovinska, 5.283 ze Španělska, 3.990 ze Švédska, 2.455 ze Švýcarska. Věk, podíl 
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žen a také hodnoty mediánu a cut-off skórů se velmi různily napříč jednotlivými zeměmi. 

Celkově však platí, že klesá podíl žen v celkovém počtu respondentů se vzrůstající úrovní 

vzdělání.  

Nejvyšší hodnota mediánu byla ve Slovinsku (27) při terciárním vzdělání, nejnižší 

hodnota mediánu byla v Řecku (11) při primárním vzdělání. Zatímco však respondenti 

s terciárním vzděláním ve Slovinsku měli průměrný věk 64 let, respondenti s primárním 

vzděláním v Řecku měli průměrný věk 70 let.  

Česká Republika se může pyšnit druhou nejvyšší hodnotou mediánu (26) 

při terciárním vzdělání a průměrném věku 67 let. Identické hodnoty mediánu dosáhli 

rovněž respondenti z Dánska při terciárním vzdělání a průměrném věku 62 let. 
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Tabulka č. 12: Výsledky testu sémantické verbální fluence (kategorie zvířat) s rozdělením po jednotlivých evropských zemích 

 

  Rakousko Belgie Chorvatsko Česká Republika 

  

Primární 

vzdělání 

Sekundární 

vzdělání 

Terciární 

vzdělání 

Primární 

vzdělání 

Sekundární 

vzdělání 

Terciární 

vzdělání 

Primární 

vzdělání 

Sekundární 

vzdělání 

Terciární 

vzdělání 

Primární 

vzdělání 

Sekundární 

vzdělání 

Terciární 

vzdělání 

Populace (n) 685 1,391 710 1,768 1,222 1,582 1,389 603 381 1,711 2,243 603 

Věk  70 (15) 67 (18) 67 (12) 67 (18) 63 (15) 62 (14) 65 (15) 60 (12) 64 (12) 67 (12) 65 (11) 67 (14) 

Podíl žen (%) 77.5 57.1 64.1 57.1 56.9 51.0 57.1 54.7 49.6 64.1 59.3 48.3 

Medián (IQR) 20 (9) 18 (8) 20 (9) 18 (8) 21 (8) 20 (9) 16 (8) 20 (9) 21 (8) 20 (9) 23 (9) 26 (10) 

Cut-off skóre             

2. percentil 6 6 7 6 9 11 5 8 9 7 10 9 

7. percentil 10 10 11 10 12 14 8 12 12 11 14 15 

16. percentil 13 13 14 13 16 17 11 15 15 14 17 19 

  Dánsko Estonsko Francie Řecko 

  

Primární 

vzdělání 

Sekundární 

vzdělání 

Terciární 

vzdělání 

Primární 

vzdělání 

Sekundární 

vzdělání 

Terciární 

vzdělání 

Primární 

vzdělání 

Sekundární 

vzdělání 

Terciární 

vzdělání 

Primární 

vzdělání 

Sekundární 

vzdělání 

Terciární 

vzdělání 

Populace (n) 684 1,393 1,524 1,230 2,153 970 1,271 1,103 685 2,428 1,290 935 

Věk  69 (17) 64 (14) 62 (12) 73 (15) 65 (14) 67 (15) 72 (17) 63 (12) 63 (12) 70 (15) 62 (13) 62 (12) 

Podíl žen (%) 65.9 44.9 55.8 59.8 64.0 62.9 64.0 51.7 54.3 61.1 55.5 43.4 

Medián (IQR) 20 (9) 24 (9) 26 (9) 17 (8) 21 (9) 23 (9) 16 (8) 19 (7) 22 (7) 11 (5) 12 (5) 13 (7) 

Cut-off skóre             

2. percentil 4 10 12 5 7 10 5 8 9 4 5 5 

7. percentil 11 14 16 8 11 14 9 12 14 6 7 7 

16. percentil 14 17 20 11 15 17 11 14 17 8 8 9 
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 Německo Maďarsko Izrael Itálie 

  

Primární 

vzdělání 

Sekundární 

vzdělání 

Terciární 

vzdělání 

Primární 

vzdělání 

Sekundární 

vzdělání 

Terciární 

vzdělání 

Primární 

vzdělání 

Sekundární 

vzdělání 

Terciární 

vzdělání 

Primární 

vzdělání 

Sekundární 

vzdělání 

Terciární 

vzdělání 

Populace (n) 683 3,035 1,561 921 1,529 466 488 516 626 2,789 814 338 

Věk  69 (17) 63 (16) 63 (14) 68 (17) 60 (11) 63 (12) 67 (15) 66 (16) 64 (14) 68 (15) 62 (12) 62 (12) 

Podíl žen (%) 76.3 53.6 40.0 71.8 49.1 48.7 51.2 63.0 54.6 54.9 56.4 50.3 

Medián (IQR) 17 (9) 22 (9) 24 (9) 14 (7) 18 (7) 19 (8) 15 (8) 19 (8) 20 (8) 14 (8) 17 (7) 18 (7) 

Cut-off skóre             

2. percentil 5 8 10 5 8 8 2 5 5 3 5 7 

7. percentil 8 12 15 7 10 12 7 10 10 6 9 11 

16. percentil 11 15 17 9 12 14 9 12 13 8 12 13 

  Lucembursko Nizozemsko Polsko Portugalsko 

  

Primární 

vzdělání 

Sekundární 

vzdělání 

Terciární 

vzdělání 

Primární 

vzdělání 

Sekundární 

vzdělání 

Terciární 

vzdělání 

Primární 

vzdělání 

Sekundární 

vzdělání 

Terciární 

vzdělání 

Primární 

vzdělání 

Sekundární 

vzdělání 

Terciární 

vzdělání 

Populace (n) 715 535 293 789 426 477 542 893 156 1,156 144 149 

Věk  64 (15) 61 (13) 61 (12) 66 (15) 60 (14) 61 (12) 72 (14) 62 (11) 63 (12) 67 (13) 64 (12) 65 (13) 

Podíl žen (%) 61.7 47.1 41.3 57.7 54.0 45.7 64.9 54.0 44.9 55.8 54.2 51.7 

Medián (IQR) 15 (7) 18 (7) 20 (9) 19 (8) 22 (8) 24 (9) 14 (7) 18 (8) 21 (8) 14 (7) 18 (9) 20 (8) 

Cut-off skóre             

2. percentil 6 7 9 8 10 12 4 7 7 5 7 9 

7. percentil 8 11 13 11 13 15 6 10 12 8 10 13 

16. percentil 11 14 15 13 16 18 9 13 16 10 12 15 
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 Slovinsko Španělsko Švédsko Švýcarsko 

  

Primární 

vzdělání 

Sekundární 

vzdělání 

Terciární 

vzdělání 

Primární 

vzdělání 

Sekundární 

vzdělání 

Terciární 

vzdělání 

Primární 

vzdělání 

Sekundární 

vzdělání 

Terciární 

vzdělání 

Primární 

vzdělání 

Sekundární 

vzdělání 

Terciární 

vzdělání 

Populace (n) 864 1,220 435 4,171 549 563 1,401 1,342 1,247 464 1,565 426 

Věk  70 (17) 64 (13) 64 (14) 69 (17) 59 (11) 62 (12) 72 (12) 65 (11) 66 (11) 71 (15) 65 (13) 64 (13) 

Podíl žen (%) 69.9 50.0 52.9 55.8 45.7 47.8 50.5 52.2 58.5 73.1 53.0 41.5 

Medián (IQR) 20 (8) 24 (9) 27 (9) 14 (8) 19 (9) 20 (9) 20 (8) 23 (8) 25 (10) 19 (8) 22 (8) 24 (11) 

Cut-off skóre             

2. percentil 7 11 13 3 6 7 7 10 11 9 10 10 

7. percentil 10 14 17 6 11 11 11 14 15 12 13 14 

16. percentil 13 17 20 9 13 14 14 17 18 13 16 17 
Poznámka: IQR = mezikvartální rozpětí 
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Na následujících stránkách diplomové práce jsou popsány Grafy č. 3 – 7, které 

zobrazují percentily (2., 7., 16., 50., 75. a 95.) jako cut-off skóre dále rozdělené podle 

stupňů vzdělání dle ISCED – 97. Graf č. 3 zobrazuje výsledky všech respondentů. 

V  Grafech č. 4 – 7 jsou rozděleny výsledky dle věku (kategorie 50 – 59 let, 60 – 69 let, 

70 – 79 let a 80 a více let). 

 

Graf č. 3 zobrazuje výsledky v testu sémantické verbální fluence (kategorie zvířat) 

pro všechny respondenty rozdělené podle stupňů vzdělání dle ISCED – 97. Z grafu je patrné, 

že hodnoty v cut-off skórech všech percentilů se lineárně zvyšují se vzrůstající úrovní 

vzdělání. Nejlepších hodnot dosahují jedinci s nejvyšší možnou úrovní vzdělání. Naopak 

nejhorších hodnot dosahují jedinci s nejnižší možnou úrovní vzdělání.  

 

Graf č. 3: Rozdělení percentilů podle stupňů vzdělání dle ISCED – 97 pro všechny respondenty 
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Grafy č. 4 – 7 zobrazují výsledky v testu sémantické verbální fluence (kategorie 

zvířat) pro respondenty rozdělené dle věku (kategorie 50 – 59 let, 60 – 69 let, 70 – 79 let 

a 80 a více let) a podle stupňů vzdělání dle ISCED – 97. Z těchto čtyř grafů je očividné, 

že hodnoty v cut-off skórech všech percentilů se zvyšují lineárně s úrovní vzdělání 

v každé věkové kategorii. Zároveň výkonnost v testu se postupně snižuje s věkem. 

Pro každý graf zvlášť platí, že nejlepších hodnot dosahují jedinci s nejvyšší možnou 

úrovní vzdělání. Naopak nejhorších hodnot dosahují respondenti s nejnižší možnou 

úrovní vzdělání. 

 

Graf č. 4: Rozdělení percentilů podle stupňů vzdělání dle ISCED – 97 pro respondenty ve věku 

50 – 59 let 
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Graf č. 5: Rozdělení percentilů podle stupňů vzdělání dle ISCED – 97 pro respondenty ve věku 

60 – 69 let 

 

 

Graf č. 6: Rozdělení percentilů podle stupňů vzdělání dle ISCED – 97 pro respondenty ve věku 

70 – 79 let 
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Graf č. 7: Rozdělení percentilů podle stupňů vzdělání dle ISCED – 97 pro respondenty ve věku 

80 a více let 
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6 DISKUZE 

Díky vysokému počtu účastníků v tomto výzkumu byla získána statisticky 

významná data, ať už při rozdělení respondentů dle jednotlivých evropských zemí nebo 

dle jejich věku.  

Dále budeme v této kapitole zodpovídat následující vědecké otázky:  

1. Mají jedinci s vyšším stupněm vzdělání lepší výkon v testu než jedinci 

s nižším stupněm vzdělání? 

2. Bude se výkon v testu se vzrůstajícím věkem jedinců zhoršovat? 

3. Jaké jsou v testu hraniční hodnoty mezi zdravým a nemocným výkonem 

u seniorů nad 50 let? 

Z našich výsledků vyplývá, že jsme na všechny tři vědecké otázky dokázali 

odpovědět. 

K zodpovězení první vědecké otázky použijeme Tabulku č. 12 a Grafy č. 3 – 7. 

Z Tabulky č. 12, ve které je znázorněno rozdělení respondentů dle jednotlivých 

evropských zemí, vyplývá kladná odpověď. Když analyzujeme každou zemi zvlášť, je 

patrné, že výkon v testu se vzrůstajícím stupněm vzdělání rovněž stoupá. Pouze 

v některých zemích jsou stejné hodnoty pro cut-off skóre pro primární a sekundární 

vzdělání (např. v Rakousku je při 2. percentilu skóre 6) nebo pro sekundární a terciární 

vzdělání (např. v Chorvatsku je při 7. percentilu skóre 12). Na tento fakt mohlo mít vliv 

sloučení stupňů vzdělání. V tomto případě by však rozdělení respondentů do všech sedmi 

vzdělávacích stupňů v každé zemi nebylo statisticky významné, neboť bychom 

v některých stupních vzdělání měli velmi malý počet jedinců. Ani v jedné zemi se však 

nestalo, že by hodnota se vzrůstajícím stupněm vzdělání klesla. Buď zůstala stejná, nebo 

vzrostla. 

Z analýzy Grafu č. 3 je evidentní vzestupná tendence hodnot v cut-off skórech 

všech percentilů se vzrůstající úrovní vzdělání pro všechny respondenty. Při bližším 

prozkoumání dat v jednotlivých věkových kategoriích (Grafy č. 4 – 7) zjistíme, že totéž 

platí bez výjimky i pro každou věkovou kategorii zvlášť. Všechny hodnoty v cut-off 

skórech všech percentilů se zvyšují lineárně s úrovní vzdělání. Literatura (konkrétně 

česká: Hummelová, Janoušová, 2014; Nikolai a kol., 2015 nebo zahraniční: Tombaugh, 



72 
 

Kozak, Rees, 1999) rovněž uvádí silný vliv vzdělání na výkon v testu sémantické verbální 

fluence (kategorie zvířat).  

Pro zodpovězení druhé vědecké otázky musíme analyzovat data z Grafů č. 4 – 7, 

které máme rozdělené do věkových kategorií. Z grafů je zřetelné, že výkonnost v testu se 

postupně s věkem snižuje, tudíž i odpověď na naši druhou otázku je kladná. Když si opět 

výsledek našeho bádání porovnáme s českou i zahraniční literaturou, která se zabývala 

danou problematikou (konkrétně česká: Hummelová, Janoušová, 2014; Nikolai a kol., 

2015 nebo zahraniční: Tombaugh, Kozak, Rees, 1999) zjistíme, že závěr je shodný: věk 

má silný vliv na výkon v testu sémantické verbální fluence (kategorie zvířat). 

Odpověď na třetí vědeckou otázku nalezneme v Grafu č. 3, kde se nachází data 

všech respondentů zobrazující percentily (2., 7., 16., 50., 75. a 95.) jako cut-off skóre 

a jsou dále rozdělena podle stupňů vzdělání dle ISCED – 97. Na tomto místě by bylo 

vhodné připomenout, že dle Bartoše (2020) lze obecně považovat za hranici mezi 

zdravým a nemocným výkonem 16. percentil, který rovněž přesně odpovídá hranici 

při porovnání skórů normálních seniorů s pacienty s demencí. Hodnoty v testu pod touto 

hranicí odpovídají časné mírné kognitivní poruše. Hodnoty pod 7. percentil hodnotíme 

jako pozdní mírnou kognitivní poruchu a hodnoty pod 2. percentil lze diagnostikovat jako 

závažnou kognitivní poruchu odpovídající demenci. Bartoš (2016) dále uvádí, že 

sémantická verbální fluence přináší jasně užitečnou informaci v detekci časné 

Alzheimerovy demence. Taktéž zahraniční autoři např. Lezak a kol. (2004) udávají 

při použití optimálních cut-off skórů až 100 % senzitivitu a 90,9 % specificitu 

pro sémantickou verbální fluenci pro skupinu pacientů s Alzheimerovou chorobou 

pro spolehlivé rozlišování těchto pacientů od kontrolních skupin. V Grafu č. 3 máme 

konkrétní hraniční hodnoty v testu pro seniory nad 50 let rozdělené do sedmi stupňů 

vzdělání dle ISCED – 97.  

Jsme toho názoru, že prezentované normy v testu sémantické verbální fluence 

(kategorie zvířat) by mohly významně přispět k hodnocení kognitivní výkonnosti 

v klinické praxi, neboť výkon v testech paměti je dosud nejlepším prediktorem rozvoje 

kognitivního deficitu u zdravých osob (Richard et al., 2013). Laicky řečeno, je to ideální 

(rychlý a nenáročný) způsob, jak zjistit, jestli s daným jedincem začíná být něco špatně a 

je potřeba to řešit s dalšími odborníky. Test má jednoduchou a krátkou instrukci zadání a 

dle Bartoše (2016) stačí k detekci Alzheimerovy demence už půl minuta.  
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Na druhé straně jsou v klinické praxi výkony pacienta v testu závislé na řadě 

situačních faktorů (ať už na straně vyšetřovaného, vyšetřujícího, ale i na situaci jako 

takové). Pro konečnou diagnostiku je jistě zapotřebí „nahlédnout“ do běžících procesů 

v mozku stran lokalizace a lateralizace poškození pomocí SPECT, PET a konečně 

mozkové biopsie (Seidl, 2015).  

Test verbální fluence lze využít i v rámci diferenciální diagnostiky. Hodnocen je 

počet slov, který vyšetřovaná osoba vygeneruje. Na základě zpracování teoretické části 

diplomové práce zastáváme názor, že způsob hodnocení by měl být ideálně rozšířen 

o hodnocení schopnosti zkoumaného jedince „přepínat“ mezi subkategoriemi (tzv. 

switching – funkčně spojované s frontálními oblastmi) a o hodnocení schopnosti 

generovat slova v rámci subkategorií (tzv. clustering – funkčně spojované s temporálními 

oblastmi). 

Test je možnost zopakovat, abychom minimalizovali vliv negativních okolností. 

Dále opakovaná administrace testu sémantické verbální fluence nastává v případech, 

chceme-li vyšetřit efektivnost aplikované intervence (např. kognitivního tréninku, 

medikace apod.) na zkoumanou veličinu.  

Cooper et al. (2004) zjišťovali efekt učení při opakovaném měření. V průběhu 

jednoho týdne zadali test sémantické verbální fluence (kategorie zvířata) skupině osob 

s mírnou kognitivní poruchou, Alzheimerovou chorobou a zdravé kontrolní skupině. Post 

hoc analýzy demonstrovaly, že signifikantní efekt (p<0,01) učení prokazovala jedině 

zdravá kontrolní skupina, která při druhém testování generovala přibližně o tři slova 

navíc. 

Dále je třeba zmínit, že negativní roli při výkonu testu mohl hrát stres z časového 

limitu nebo naopak pozitivní vliv mohlo mít dřívější zaměstnání v zoologické zahradě 

nebo ve zverimexu. 

Na tomto místě bychom rádi ještě jednou zdůraznili, že i přes výše uvedené se 

domníváme, že test verbální fluence nepochybně zůstává efektivním nástrojem v klinické 

praxi. Je však nezbytné šetrně přistupovat k jejich interpretaci, kterou je nutné vždy 

realizovat individuálně pro každého jedince a v kontextu výsledků následných 

neuropsychologických testů a klinických vyšetření. 
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7 ZÁVĚR 

Zkoumanou problematiku, která je zároveň také názvem této diplomové práce, a 

to odhad normativních hodnot pro test sémantické verbální fluence u seniorů nad 50 let, 

se nám podařilo vyhodnotit dle našich představ. Můžeme konstatovat, že se nám rovněž 

podařilo odpovědět na všechny tři stanovené vědecké otázky. 

Výzkumná část práce ukazuje, že vzdělání a věk mají silný vliv na výkon v testu 

sémantické verbální fluence (kategorie zvířat), v čemž se shodujeme s českou i zahraniční 

literaturou. Dosažené vzdělání je významným faktorem pro fungování paměti v této 

zkoušce, neboť do značné míry ovlivní práci mozku, který byl s různou délkou studia 

odlišně trénován. 

Splnili jsme také cíl diplomové práce, který jsme si stanovili a to bylo vytvořit 

normativní hodnoty pro test sémantické verbální fluence (kategorie zvířat) u seniorů 

nad 50 let v závislosti na dosažené úrovni vzdělání. Věříme, že tyto informace budou mít 

přínos v klinické praxi. I kdyby pomohly byť jediné osobě v diagnostice kognitivní 

poruchy, budeme rádi. 
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