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  Souhrn/Abstract 

Souhrn 
Rehabilitace pacientů se schizofrenií se v současné době stává běžnou součástí 

léčebné péče o osoby s psychotickým onemocněním. Její účinnost však často limitují 

kognitivní deficity, se kterými se lidé nemocní schizofrenií často potýkají i v běžném 

životě. V předložené práci jsme nastínili základní teoretická východiska a specifika 

psychosociální rehabilitace a tréninku kognitivních funkcí u pacientů se schizofrenií. 

V empirické části jsme zjišťovali možné efekty programu tréninku kognitivních funkcí 

probíhajícího v občanském sdružení o. s. Green Doors. Během výzkumu trvajícího 

devatenáct měsíců se podařilo získat kompletní výzkumná data od 10 ambulantně 

léčených pacientů, kteří absolvovali intenzivní tříměsíční kognitivní trénink a od 8 osob 

jim blízkých. Výzkumná data byla sbírána pomocí administrované neuropsychologické 

testové baterie, tří sebehodnotících dotazníků zaměřených na kognitivní deficit a jeho vliv 

v běžném životě, určených pro probandy, a dvou dotazníků pro hodnocení blízkými 

osobami. Měření probíhala vždy na počátku a na konci tříměsíčního tréninkového 

programu. Statistickou analýzou získaných údajů bylo zjištěno signifikantní zlepšení po 

tréninku v některých subskórech Paměťového testu učení, Rey-Osterriethově figuře, 

Testu pozornosti d2 a Stroopově testu, předpokládané snížení chybobosti výkonů se 

nepotvrdilo. V dotaznících zaměřených na sebeposouzení vlivu kognitivního deficitu na 

každodenní život a posouzení blízkou osobou, nedošlo mezi měřeními k signifikantním 

změnám.  

Abstract 
Rehabilitation of patients with schizophrenia is currently an important part of the 

therapeutic care of individuals with psychotic disease. Its effectiveness is often limited by 

the cognitive deficits which people with schizophrenia have to face with also in their 

everyday lives. In the presented paper we outline the basic theoretical outcomes and 

specifics of the psychosocial rehabilitation and training of cognitive functions applied to 

the patients with schizophrenia. In the empirical part we concentrate on possible effects 

of the training program of cognitive functions in non-govt. organization o. s. Green Doors. 

During the study, which took nineteen months, we managed to get complete research 

data from 10 non-resident patients which attended a three-month intensive cognitive 

training and from their 8 persons closely related. The research data were collected by 

means of administrated neuropsychological test battery, three selfevaluating 

questionnaires focused on cognitive deficits and its influence on ordinary life, designed 

for the patients, and two questionnaires for evaluation by close people. Theese measures 

were administrated always at the beginning and at the end of the three-month training 

program. Statistical analysis of the collected data indicated a significant improvement at 

the outcome in some of the subscores of the Auditory Verbal Learning Test, Rey-

Osterrieth Figure, The d2 Test and Stroop Test, suggested decrease of error rate was not 

proved. Administred questionnaires focused on selfevaluation of the cognitive deficit and 

its influence over the everyday life and evaluation of the close persons didn´t show any 

significant changes between the assessments. 
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  Úvod 

ÚVOD 
Schizofrenie je závažné duševní onemocnění, jež již více než jedno století odolává 

snahám o rozluštění labyrintu příčin, původu, příznaků a efektivní léčby. Snad proto 

je schizofrenie tak obávanou a stigmatizovanou nemocí. Její útok deformuje většinu 

duševních funkcí: vnímání, emoce, myšlení, vůli i chování. Útočí na navyklé prožívání 

světa a bourá veškeré osobní jistoty a budoucnost daného člověka. Zasahuje svou ni-

čivostí  prakticky do všech oblastí života člověka, do studia, práce, vztahů, schopnosti 

svobodného a nezávislého bytí. Schizofrenie snižuje schopnost srozumitelně jednat a 

chovat se v souladu s okolnostmi. Proměňuje vztah nemocného ke skutečnosti a odci-

zuje ho ostatním lidem. Pravidelně se zjišťují poruchy kognitivních funkcí. Působí 

vleklé potíže uspokojivě naplnit život a dostát sociálním rolím. Svým charakterem a 

šíří dopadu na kvalitu lidského života se schizofrenie celosvětově řadí mezi deset nej-

závažnějších důvodů dlouhodobého znevýhodnění, pracovní neschopnosti a omezení 

společenského uplatnění.  

Akutní ataky onemocnění obvykle vedou k hospitalizaci, která může trvat týdny i 

dlouhé měsíce. V současné době v České republice žije téměř 100 000 lidí s touto dia-

gnózou, obsazují přibližně polovinu lůžek v psychiatrických léčebnách a tvoří velkou 

část ambulantních pacientů. Zavedení antipsychotik do léčby schizofrenie sice snížilo 

počet hospitalizovaných pacientů a umožnilo zaměření na ambulantní a komunitní 

péči, návrat do přirozeného prostředí však představuje pro nemocného výzvu lemo-

vanou rozmanitými překážkami a provázenou mnoha obavami. Přestože během far-

makologické léčby dochází ke značnému omezení pozitivních příznaků onemocnění, 

není v její moci zmírnit či odstranit kognitivní a funkční deficity, které z této poruchy 

vyplývají a v běžném prostředí mohou přetrvávat. Mnoho osob s psychotickým one-

mocněním čelí souvisejícím omezením, vyplývajících z individuálních okolností: malý 

finanční příjem, nedostatek podpory z okolí, další hospitalizace, sociální bariéry ve 

formě stigmatizace, nedostupnost institucí poskytujících služby a nedostačující in-

formace o službách. Kombinace více negativních vlivů může vést k výraznému sociál-

nímu znevýhodnění a snížené kvalitě života, které následně ovlivňují průběh 

onemocnění. Z tohoto důvodu vzrůstá význam psychosociálních a psychoedukačních 

přístupů následné péče, která se snaží klienta vrátit zpět „do života“. 

 Se schizofrenií bývá spojován také významný pokles kognitivní výkonnosti. Je 

jednou z hlavních příčin selhávání ve studiu, v zaměstnání i v sociálních vztazích. Ne-
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ní tak nápadný jako pozitivní příznaky, přesto tvoří vytrvalého společníka osob ne-

mocných schizofrenií. V průběhu nemoci se prohlubuje při akutních atakách, ale ani 

v období remise již nedojde k návratu kognitivních funkcí na původní úroveň. Odra-

zem poruch kognitivních funkcí jsou problémy v sociálních vztazích, v práci a osob-

ním fungování. Kognitivní deficit rovněž limituje možnosti pozitivního působení 

psychosociálních intervencí a psychoterapie. Z tohoto důvodu začali klinici i výzkum-

níci hledat cesty jeho možného ovlivnění. Kromě zaměření na účinky nových psycho-

farmak se začaly rozvíjet různé kognitivně zaměřené tréninkové programy, které 

mohou zvyšovat šance na příznivější budoucnost nemocných, zlepšovat efektivitu re-

habilitace a přispívat uspokojivější kvalitě jejich života.  

Přestože je schizofrenie celoživotní poruchou, vyžadující intenzivní péči, byly uči-

něny obrovské pokroky a mnoho pacientů má nyní vyšší šanci žít hodnotný a smyslu-

plný život. Zavádění rehabilitačních programů napomáhá celostnímu pojetí péče, 

která se zaměřuje na efektivitu celkové terapie i subjektivní spokojenost klientů. Ze-

jména přístup ke každému nemocnému, který sleduje jeho jedinečnost a směřuje 

k postupnému dosažení dobře definovaných terapeutických cílů skýtá schizofrenním 

pacientům příslib nadějnějších prognóz. Rehabilitace se tedy zaměřuje na zmírňování 

dlouhodobých důsledků schizofrenního onemocnění a zahrnuje intervence jak 

v doméně somatické, kognitivní, osobností a behaviorální.  

 K napsání této diplomové práce mne vedlo několik osobních zkušeností. Mou vol-

bu velkou měrou ovlivnily pracoviště, na nichž jsem absolvovala povinné stáže a pra-

xe v rámci studia. Několik týdnů jsem strávila v Psychiatrickém centru Praha, kde 

jsem se začala o problémy psychotických pacientů intenzivněji zajímat. Současně 

jsem začala pracovat v o. s. Baobab, které se zabývá psychosociální podporou osob 

s psychotickou zkušeností při vypořádávání se s nemocí a jejími důsledky. Zde jsem 

působila hlavně jako lektor Národního programu počítačové gramotnosti probíhají-

cím pod záštitou MI ČR a jako case managerka. Při výuce a práci s klienty jsem se čas-

to setkávala s realitou kognitivního deficitu, který se na onemocnění schizofrenií 

obvykle váže. Tato problematika a šíře jejího dopadu mě začaly intenzivně zajímat. 

Posléze jsem začala pracovat také jako terapeut programu Tréninku kognitivních 

funkcí v o. s. Green Doors, kde se také realizovala empirická část této práce. Volba 

tématu tedy úzce souvisí s mou aktivní činností v oblasti rehabilitace osob nemocných 

schizofrenií.  
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 Cílem předložené práce je přiblížit obtíže s nimiž se potýkají pacienti se schizofre-

nií při snaze o návrat do běžného života a poukázat na významnou facilitující roli re-

habilitace na jejich nelehké cestě. V tomto ohledu bychom se rádi zaměřili na význam 

a vliv kognitivního deficitu, s nímž se nemocní schizofrenií často potýkají, a který 

kromě dalších negativních dopadů na život nemocného, ovlivňuje i efektivitu běžných 

psychosociálních rehabilitačních přístupů. Současně bychom rádi poukázali na mož-

nosti jeho nefarmakologického ovlivňování pomocí tréninku kognitivních funkcí a 

věnovali se jeho možným efektům.  

Práce je členěna do dvou částí, teoretické a empirické. V části teoretické se v pěti 

kapitolách postupně věnujeme základním charakteristikám schizofrenního onemoc-

nění, rehabilitaci obecně, rehabilitaci osob se schizofrenním onemocněním, kognitiv-

ním funkcím a jejich poškozením, které můžeme u schizofrenie sledovat, a na závěr 

tréninku kognitivních funkcí u schizofrenních pacientů. Empirická část navazuje ze-

jména na poslední kapitolu části teoretické a věnuje se popisu výzkumného projektu 

zaměřeného na zjišťování vlivu tréninku kognitivních funkcí v o.s. Green Doors reali-

zovaného za využití kombinované metody počítačové rehabilitace, techniky tužka-

papír a manipulačních úloh.  
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

 



  Schizofrenie 

1 SCHIZOFRENIE  

1.1 Obecné a klinické charakteristiky onemocnění schizofrenií  
Koncept schizofrenie byl zformulován před více než sto lety, přesto nadále zůstává 

předmětem odborných diskuzí. Samotný pojem schizofrenie 1  se běžně užívá 

v jednotném čísle, ale zdá se být pravděpodobné, že sdružuje řadu stavů, které sdílejí 

některé psychopatologické rysy, mohou se ale lišit svým průběhem nebo okolnostmi 

vzniku a rozvoje onemocnění (Libiger, 2002). Jde spíše o skupinu poruch, které se 

vyznačují těžkou dezintegrací osobnosti, zkreslením reality a neschopností zvládat 

nároky běžného života.  

Lidé, kteří onemocní schizofrenií mají změněnou schopnost zpracovávat informa-

ce z okolí, omezeně nebo nesprávně rozlišují důležitost a naléhavost podnětů. Jsou 

nejistí v mezilidském kontaktu, neboť se obtížně orientují v emočních signálech při-

cházejících od druhých lidí. Hůře se přizpůsobují novým situacím, pomalu si zvykají. 

Postupně se odvracejí od vnějšího světa do vnitřního, omezí komunikaci, hledají 

uklidnění a řešení ve fantazii. Jsou podezřívaví a ostražití, což stupňuje jejich vzá-

jemné nepochopení s okolím (Foitová, 2006). Svou povahou a šíří důsledků pro život 

nemocného reprezentuje onemocnění schizofrenií vysoce invalidizující onemocnění a 

péče o tyto pacienty představuje podstatnou zátěž pro všechny zúčastněné, pro rodinu, 

společnost, i pro zdravotnické a sociální služby (Tůma, 1999).  

Současné klasifikace navazují na díla psychiatrických velikánů Emila, Kraepelina, 

Eugena Bleulera a Kurta Schneidera, každý z nich přispěl dělení příznaků schizofre-

nie trochu jinak. Již Kraepelin popsal základní příznaková kritéria, která Bleuler poté 

rozdělil na základní a vedlejší a Schneider přispěl dělením na příznaky prvního a dru-

hého řádu. Dnes literatura obvykle popisuje tři hlavní oblasti symptomů schizofren-

ního onemocnění: příznaky psychotické (pozitivní), negativní a kognitivní (Gelder, 

Mayou, Geddes, 2000, Mueser, McGurk, 2004, Rahn, Mahnkopf, 2000), někteří au-

toři však připojují navíc kategorii symptomů afektivních (Dörner, Plog, 1999, Praško 

et al., 2005).  

                                                   
1 Termín schizofrenie („rozštěpení mysli“) použil poprvé Eugen Bleuler v r. 1911. Před ním ji Emil 
Kraepelin  popisoval jako „Dementia praecox“ (předčasné zhloupnutí). 
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1.1.1 Pozitivní příznaky  
Hlavními projevy schizofrenie bývají ve většině případů nápadné psychopatolo-

gické změny, které se projevují především poruchami myšlení: časté jsou bludy, či 

rozvolnění souvislosti myšlenek a řeči; poruchami vnímání - včetně různých typů ha-

lucinací (sluchových, zrakových, čichových, chuťových i dotekových), jež jsou nejcha-

rakterističtějším znakem psychotických onemocnění; a následnými poruchami 

jednání, které se stává podivínským a nepochopitelným (Frith, 1995, Libiger, 2002). 

Charakteristickými znaky jsou slyšení a ozvučování vlastních myšlenek nebo přesvěd-

čení o jejich odebírání, či vkládání myšlenek cizích. Obvyklé jsou bludy kontrolova-

nosti a bludy perzekuční, vztahovačné vnímání, halucinované hlasy, které komentují 

pacientovo chování nebo o jeho osobě rozmlouvají, eventuelně vycházejí z některé 

části jeho těla. Nemocní mohou být neklidní, urychlení, někdy agresivní, nebo se cho-

vají velmi podivně (Praško et al., 2005). Mnohdy vykazují zvláštní motorickou aktivi-

tu. Grimasují nebo přejímají cizí výrazy tváře, gestikululují nebo používají 

prapodivnou posloupnost pohybů prstů, rukou a paží (Atkinson et al., 2003). Dlouho-

trvající přítomnost halucinací, které neodpovídají emočnímu ladění nemocného a 

bizarní, kulturně vzdálené bludy bývají rovněž cennými diagnostickými vodítky (Libi-

ger, 2001). Tyto příznaky odpovídají Schneiderovým příznakům prvního řádu, které 

v jeho pojetí nebyly pro diagnózu nezbytné, pokud se ale vyskytovaly, byla diagnóza 

schizofrenie jistá.  

1.1.2 Negativní příznaky 
Negativní příznaky vyjadřují různá oslabení nebo ztrátu normálních funkcí, které 

sledujeme u zdravých osob nebo stavy nedostatečnosti, při kterých chybí či je naruše-

no základní zpracovávání emocí a chování člověka. Mezi běžné negativní příznaky 

patří oploštělé emoční reakce (ztráta mimiky, monotónní hlasový projev), anhedonie 

(ztráta schopnosti prožívat radost a potěšení), ztráta motivace a vůle (neschopnost 

započít a dokončit plánovanou činnost) či apatie a nečinnost, zchudnutí jazykového 

projevu, sociální stažení, tělesná strnulost. Negativní příznaky doprovázejí opakovaně 

zjišťované neuroanatomické změny mozku, jež bývají spojovány s poškozením pozná-

vacích funkcí a horší odpovědí na léčbu (Atkinson et al., 2003, Frith, 1995, Koukolík, 

1995). Nebývají tak nápadné a stresující jako příznaky pozitivní, přesto významně 

ovlivňují průběh onemocnění a sociální přizpůsobení. Negativní příznaky zasahují 

do mnoha oblastí života postižené osoby, navíc bývají trvalejší a farmakologicky hůře 

ovlivnitelné (Mueser, McGurk, 2004). Obvykle se objevují již před propuknutím 
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onemocnění problémy ve škole, v zaměstnání a v sociálním kontaktu a dále se rozvíje-

jí. Ve Schneiderově pojetí by spíše odpovídaly příznakům druhého řádu. 

1.1.3 Kognitivní příznaky 
Kognitivní příznaky odrážejí deficit v poznávacích funkcích a nepříznivě ovlivňují 

schopnost zařadit se zpět do života a ztěžuje návrat k běžné funkční výkonnosti. Ko-

gnitivní příznaky se často objevují ve spojení s negativní symptomatologií a způsobují 

problémy v pozornosti a koncentraci, psychomotorickém tempu, postihují schopnost 

učení, řeč, paměť a exekutivní funkce (abstraktní myšlení, plánování a řešení problé-

mů). V podstatě můžeme říci, že je narušena schopnost přijímat a zpracovávat infor-

mace a patřičně na ně reagovat. Kognitivní deficit představuje důležitý rozměr 

onemocnění, který ovlivňuje úspěšnost léčby, schopnost sociální adaptace, pracovní 

způsobilosti a kvalitu života pacientů (Kučerová, Říhová, 2006). To potvrzuje skuteč-

nost, že nemocní se závažným kognitivním deficitem nejsou schopni vrátit se zpět 

do práce či ke studiu, přestože jejich pozitivní příznaky byly zaléčeny. Kognitivní defi-

cit je jedním z hlavních znaků schizofrenie a podobně jako negativní symptomy kore-

luje se strukturálními a funkčními abnormitami mozku (Tůma, Lenderová, 2001). 

Nacházíme ho ve větší či menší míře téměř u všech nemocných. Toto oslabení pozná-

vacích funkcí se projevuje u většiny nemocných, s tím, že úroveň kognitivních schop-

ností získaná po počátku onemocnění zůstává v průběhu času relativně neměnná 

(Mueser, McGurk, str. 2000). Vzhledem k zaměření práce se poškození kognitivních 

funkcí u schizofrenie rozsáhleji věnujeme v samostatné kapitole (kapitola 4). 

1.1.4 Afektivní příznaky 
S onemocněním schizofrenií často souvisí doprovodné afektivní příznaky, které se 

nejčastěji projevují poruchami nálady. Nemocné provázejí pocity beznaděje, zoufal-

ství, deprese, stavy vnitřního neklidu a úzkosti. Příkladem a zvláštní diagnostickou 

jednotkou můžeme uvést tzv. postschizofrenní depresi, jež může vyúsťovat až 

do sebevražedných myšlenek a pokusů o sebevraždu. Jindy může nemocný prožívat 

nespecifickou zmatenost spojenou s pocitem, že se děje něco zvláštního, která bývá 

označována jako tzv. bludná nálada. Vzácněji se objevuje neúměrně veselá nálada, 

manicky zvýšená aktivita a nepřiměřeně vysoké sebevědomí (Praško, 2005). Schizo-

frenní nemocní také občas projevují emoce, které jsou vzhledem k situaci nebo vyjád-

řené myšlence nepřiměřené (například se mohou smát při vyprávění o tragické 
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události). Emoce jsou rovněž řízeny kognitivními procesy a změny emočních reakcí 

bývají doprovázeny právě narušeným myšlením a vnímáním (Atkinson et al., 2003).  

Jak můžeme vidět, klinická forma výskytu onemocnění schizofrenií je rozmanitá, 

přičemž se jednotlivé symptomy mohou střídat nebo do sebe přecházet. V tab. 1 

v příloze pro představu uvádíme procentuální zastoupení nejčastějších symptomů 

u schizofrenie podle Mezinárodní pilotní studie schizofrenie WHO (1973). Ve své 

podstatě je schizofrenie epizodicky probíhající onemocnění, při kterém akutní sym-

ptomy zpravidla v různě dlouhém období odeznívají a následují období remise. Mezi 

akutními fázemi tedy může dojít k relativnímu odeznění těchto příznaků nebo se mo-

hou objevit nespecifické psychické syndromy. V akutní fázi a někdy i mezi nimi po-

strádá pacient náhled, není schopen rozpoznat, že je nemocný (Rahn, Mahnkopf, 

2000).  

1.1.5 Náhled 
I když podle výzkumů nemá vliv na závažnost akutní ataky, je velice důležitý 

v období léčby a při snaze o předcházení relapsům. Podle Davida (1990, in Birchwood, 

Tarrier, 1992) obsahuje koncept náhledu tři navzájem překrývající se dimenze. Těmi 

jsou dodržování léčby, uvědomování si nemoci a správné přehodnocení vlastní psy-

chotické zkušenosti. K tomu, aby se nemocný naučil symptomy onemocnění zvládat, 

potřebuje určitý náhled nemoci získat. Jeho míra ovlivňuje postoj nemocného 

k lékům a léčebné péči jako takové. V určité míře by měl také akceptovat možnost dal-

šího relapsu (Wilken, Hollander, 2002). V získávání náhledu a vyrovnání s diagnózou 

schizofrenie může nemocnému, kromě profesionálů, výrazně pomoci rodina a 

příbuzní. Měli by ovšem disponovat dostatkem informací o povaze tohoto 

onemocnění a být poučeni čeho se ve svém chování a komunikaci vyvarovat (např. 

nepotvrzovat ani nevyvracet významnost bludů, spíše se je snažit logicky zpochybnit). 

Na vzdělávání nemocných a jejich rodinných příslušníků o onemocnění schizofrenií 

se zaměřují různé psychoedukační programy, o kterých se více zmíníme ve tře-

tí kapitole věnované rehabilitaci u schizofrenního onemocnění.  

1.1.6 Stres a zranitelnost 
Osoby nemocné schizofrenií často charakterizuje zvýšená úroveň psychické, fyzic-

ké a sociální zranitelnosti. Bývají citlivější na rozmanité formy stresu a mají obecně 

sníženou frustrační toleranci. Normální, každodenní záležitost pro ně může být vyso-

ce stresující. Tato zranitelnost nemocné obvykle provází po celý život a představuje 
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skrytá omezení, jež vedou ke značnému funkčnímu znevýhodnění. Teorie snížené 

odolnosti vůči stresu připisuje klíčovou roli kognitivním procesům (Rahn, Mahnkopf, 

2000). Pojímá zranitelnost jako důsledek poruchy ve zpracovávání informací, 

na kterém se podílí mechanismy vstupu, zpracování, uchovávání a používání infor-

mací (Wilken, Hollander, 2002). Model stresu-zranitelnosti vytvořený Zubinem a 

Springerem v roce 1977 předpokládá, že schizofrenní epizoda se vyskytne tehdy, když 

je vulnerabilní jedinec konfrontován se zátěží, která překračuje jeho schopnosti zvlá-

dání (stres). Pokud jedinec sám nebo jeho okolí nemůže zmírnit působení této zátěže, 

otevírá se možnost vzniku psychotické epizody (Roder et al., 1993). Tato vloha je 

v drtivé většině případů vrozená a při zvýšené zátěži nervového systému (stresu) ote-

vírá možnost reakce organismu psychózou (Praško et al., 2005). Hypotéza vzájemné-

ho vlivu stresu a zranitelnosti představuje v současnosti významný a rozšířený 

teoretický rámec přístupu k problémům psychiatricky nemocných osob, a v poslední 

době se mu věnuje stále větší pozornost jak při farmakoterapii, psychoedukaci i reha-

bilitaci (Psychiatrická rehabilitace, 2005).  

1.2 Příčiny onemocnění  
Od počátku minulého století byla zvažována řada teorií vzniku schizofrenie: na-

příklad genetická, evoluční, neurovývojová, dopaminová, imunologická, toxická, viro-

vá, teorie narušených rodinných vztahů a komunikace, psychologicko-vývojová, apod. 

U žádné z nich však nebyl prokázán jednoznačný a zásadní vliv na rozvoj tohoto one-

mocnění. Většina současných studií proto předpokládá, že na propuknutí schizofrenie 

se podílí vždy více faktorů, z nichž žádný sám o sobě k rozvoji onemocnění nestačí. Ve 

hře se objevuje určitá genetická predispozice, která se může ale nemusí uplatnit. Vliv 

genetických a biologických faktorů se zdá být zřejmý (viz. tab. 2), přesto však existuje 

také dostatek důvodů spojovat tuto nemoc se stresujícími životními událostmi a pro-

středím, ve kterém člověk žije. Podíl biologických, psychologických a sociálních vlivů 

přispívajících k rozvoji onemocnění může být u každého pacienta jiný (Frith, 1995, 

Gelder, Mayou, Geddes, 2000).  

Prozatím se tedy nelze obejít bez předpokladu multifaktoriálních příčin a mnoho-

četných patogenetických vlivů. Mezi syntetizující teorie, které se přiklánějí k tomuto 

modelu geneze, se řadí hlavně novější teorie vzniku schizofrenie, zejména ty, které se 

zaměřují na kognitivní procesy a jejich poruchy. Hovoří se o bio-psychosociálních 

vlivech a jejich součinnosti se specifickou zranitelností popsanou výše, o procesu vzá-

jemného působení příčin a následků na rozvoj i průběh schizofrenního onemocnění a 

11 



  Schizofrenie 

příčinných vlivech, které se vzájemně zesilují a zeslabují (Libiger, 2004). Proto je tře-

ba na léčbu a rehabilitaci schizofrenie pohlížet jako na kombinaci farmakoterapie, 

psychoterapie a socioterapie. 

1.3 Rozvoj a průběh onemocnění 
Schizofrenie propuká nejčastěji ve věku puberty, adolescence či mladé dospělosti 

v období, které svými nároky klade na organismus i psychiku člověka značnou zátěž. 

Ve věku klíčovém pro vývoj mladého člověka, pro rozvoj osobní identity, studium, 

začátek profesní kariéry, partnerství a založení vlastní rodiny. Onemocnění postihuje 

stejně často muže i ženy, ale u mužů začíná v průměru o několik let dříve. Počíná vět-

šinou mezi 15 a 35 lety, nejméně polovina případů však již před 25 rokem života. Úro-

veň dosaženého psychosociálního vývoje získaná v době počátku onemocnění klíčově 

ovlivňuje léčbu a následnou rehabilitaci (Mueser, McGurk, 2004, The epidemiology 

of schizophrenia, 2003). 

Schizofrenní onemocnění se rozvíjí v několika fázích: premorbidní, prodromické a 

akutní. V premorbidním stadiu se nemoc klinicky neprojevuje, ale mohou být pří-

tomny latentní poruchy kognitivních funkcí nebo povahové zvláštnosti (Libiger, 

2002). Prodromální fáze již poukazuje na funkční změny a trvá až do rozvoje psycho-

tických symptomů ve fázi akutní. Ve fázi akutní psychózy se již objevují vážné poru-

chy myšlení a dezorganizace osobnosti. Ke zklidnění psychotických příznaků 

s občasnými dekompenzacemi dochází ve stadiu stabilizace po několika měsících in-

tenzivní léčby. Negativní symptomatika a kognitivní problémy často přetrvávají a 

značně se podílejí na funkčním poškození (McIntyre, Charles, 2006, Mueser, McGurk, 

2004).  

Většina studií uvádí rozšíření (prevalenci) schizofrenie mezi 3 a 10 případy 

na 1000 obyvatel. Gelder, Mayou a Geddes (2000) ve své učebnici psychiatrie uvádí 

prevalenci onemocnění schizofrenií kolem 4 osob na 1000 obyvatel. Celoživotní riziko 

rozvoje této choroby se zvyšuje na 10 možných případů u 1000 obyvatel (Gelder, 

Mayou, Geddes, 2000). V České republice v současné době žije zhruba 100 tisíc lidí 

s diagnózou schizofrenie. V roce 2005 byla míra prevalence schizofrenie v ČR 40,2 

ošetření na 10 000 obyvatel (ÚZIS, 2007). Data udávající počet nových onemocnění 

(incidence) obvykle pocházejí z registrace nových případů ve zdravotnických zařízení 

v definovaném časovém úseku. Odborný časopis Lancet v roce 2004 zveřejnil počet 
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nových onemocnění mezi 0,2 – 0,4 na 1000 obyvatel za rok, rovněž s celoživotním 

rizikem výskytu kolem 1% (Mueser, McGurk, 2000).   

Traduje se, že necelá třetina nemocných se po první různě dlouho trvající atace 

uzdraví zcela nebo téměř úplně, u další třetiny probíhá onemocnění v atakách se 

zbytkovou psychopatologií. Ostatní trpí dlouhodobě progredujícím průběhem 

s kolísavou intenzitou. Úmrtnost je mezi schizofrenními pacienty dvakrát až čtyřikrát 

vyšší, než v běžné populaci. Průměrně mezi 4 až 10 % nemocných spáchá sebevraždu. 

Toto riziko zvyšují psychotické příznaky, doprovodné deprese a užívání toxických lá-

tek (McIntyre, Charles, 2006, Libiger, 2001). V této souvislosti se pro lepší prognózu 

jeví jako příznivější akutní počátek nemoci, přítomnost afektivní symptomatiky, dob-

rá premorbidní úroveň funkcí kognitivních, pracovních a sociálních, schopnost ná-

hledu nemoci a převaha pozitivní symptomatiky. Oproti tomu negativní prognózu lze 

spojovat s plíživým začátkem, sociálním stažením, poruchami pracovní a sociální 

adaptace v prodromální fázi, rodinným výskytem schizofrenie, kognitivním deficitem, 

přítomností neurologických příznaků, komorovou a korovou atrofií mozku, nepří-

tomností afektivní symptomatiky a převahou negativních příznaků (viz. tab. 3) (Tůma, 

1999). 

1.4 Diagnostika 
Diagnostická kritéria schizofrenie vycházejí ze současných celosvětově rozšíře-

ných klasifikačních systémů: z desáté revize Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-

10, PCP, 2000) dle Světové zdravotnické organizace a ze čtvrtého vydání Diagnostic-

kého a statistického manuálu (DSM-IV, Smolík, 2002) dle Americké psychiatrické 

asociace.  

Oba systémy se shodují, že základním projevem schizofrenie je směs charakteris-

tických příznaků, které jsou přítomny dostatečně zřetelně po určitou dobu (Smolík, 

2002). Poněkud užší vymezení nemoci předkládá manuál DSM-IV, který oproti 

MKN-10 obsahuje podmínku sociálního nebo pracovního omezení a šestiměsíční tr-

vání nemoci oproti jednoměsíční lhůtě v MKN-10 (viz. tab. 4). Diagnostická reliabilita 

mezi těmito dvěma systémy je vysoká (Mueser, McGurk, 2004). 

Onemocnění schizofrenií má několik forem a podtypů rozlišovaných podle pří-

znaků, které stojí v jejich popředí (např. simplexní, paranoidní, hebefrenní, katatonní 

forma schizofrenie). Jejich podrobnější přehled a popis by však přesahoval rámec této 
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práce, zájemce o hlubší prostudování proto můžeme odkázat na učebnice psychopato-

logie, psychiatrie či uvedené diagnostické manuály.  

1.4.1 Časná diagnóza první epizody a možného relapsu 
Přesnou dobu nástupu onemocnění je velmi obtížné zachytit, ačkoliv se jedná o 

klíčový moment pro včasné zahájení léčby a rehabilitace i nadějnější průběh onemoc-

nění. Je prokázáno, že čím dříve je schizofrenie rozpoznána a čím dříve se započne 

s léčbou, tím lepší je prognóza průběhu onemocnění a tím méně času stráví pacient 

v nemocnici v následujících letech (Libiger, 2002, Gleeson, McGorry, 2005, Vaglum, 

1996). Zjistilo se, že osoby s dlouhým obdobím neléčené psychózy potřebují pro kli-

nickou remisi mnohem delší dobu. Klinické příznaky onemocnění, zejména kognitiv-

ní a negativní, se zhoršují s rostoucím počtem epizod (Gleeson, McGorry, 2005). 

V Evropě, Austrálii a Severní Americe se již několik let rozvíjejí programy usilující o 

prevenci a časné odhalení schizofrenního onemocnění (např. britský PEPP – Preven-

tion & Early Intervention Program for Psychoses, nebo EPPIC – Early Psychosis Pre-

vention and Intervention Centre v australském Melbourne a kanadský EIP – Early 

Intervention for Psychose Program). Zaměřují se na časné rozpoznání znaků počína-

jícího onemocnění a rychlý farmakologický zákrok kombinovaný s komplexní psycho-

sociální péčí (Mueser, McGurk, 2004).  

V rámci prevence relapsů vznikl v naší republice, konkrétně v Psychiatrickém cen-

tru Praha, prozatím světově ojedinělý program nazvaný ITAREPS (Information 

Technology Aided Relaps Prevention in Schizophrenia). Soustředí se na rychlé 

a cílené rozpoznání časných příznaků onemocnění a včasné zahájení léčby. Je založen 

na komunikaci nemocného a jeho ambulantního lékaře pomocí mobilního telefonu a 

SMS zpráv. Principem je každotýdenní telefonické zasílání desetibodového dotazníku 

časných varovných příznaků, který vyplňuje nemocný a jeho rodinný příslušník (Špa-

niel, 2006).  

1.5 Kvalita života 
V posledních letech se kvalita života stává důležitou dimenzí hodnocení důsledků 

duševních onemocnění. Představuje pacientův subjektivní názor na své zdraví a tě-

lesné, psychické i sociální funkce a hodnocení objektivních životních podmínek (byd-

lení, finance, atd). Promítá se na úrovni, na které je pacient schopen vrátit se ke 

svému každodennímu fungování a prožívání před onemocněním (produktivní pra-

covní činnosti, koníčkům, sociálním rolím a vztahům) (Češková, 2002, Motlová, Dra-
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gomirecká, 2003). Životní spokojenost pacientů bývá zásadním způsobem ovlivněna 

psychosociálními faktory a rodinným prostředím. Kritérium kvality života se 

u schizofrenie používá při hodnocení rehabilitačních programů, psychoedukačních 

programů a kvality komunitních služeb. Díky moderním antipsychotikům nabývá 

na významu také při hodnocení farmakoterapie. Farmakologické firmy již ke kom-

plexnímu hodnocení antipsychotik také používají dotazníky zaměřené na kvalitu živo-

ta (Rodriguez, 2007, ústní sdělení). Pro pacienta, jeho rodinu, lékaře, rehabilitační 

pracovníky i společnost může být tedy kvalita života dané osoby důležitější, než 

objektivnější měřítka biologických dopadů nemoci nebo účinnosti léčby. Praktickým 

výsledkem studií kvality života u schizofrenie by měla být větší pozornost věnovaná 

psychosociální rehabilitaci, psychoedukaci a rodinným terapeutickým programům 

(Motlová, Dragomirecká, 2003). U nás se kvalitě života u schizofrenie dlouhodobě 

věnují Motlová a Dragomirecká z Psychiatrického centra Praha. Zájemcům o širší 

prostudování této problematiky tedy můžeme doporučit jejich publikace.  

1.5.1 Funkční a sociální omezení 
Pro duševní onemocnění, schizofrenii nevyjímaje, bývají charakteristické funkční 

poruchy, které se projevují v mnoha oblastech každodenního života. Narušení kogni-

tivního systému často vede k posunutému vnímání reality, problémům v komunikaci, 

plánování, organizaci a uskutečňování činností. Tyto potíže ústí často v omezení a 

nesnáze ve společenském životě. Bývají způsobeny zbytkovou psychopatologií, dlou-

hými prodlevami v léčbě a nízkým sociálním přizpůsobením. Poruchy ve zpracování 

informací mohou vést k potížím v komunikaci. Díky problémům rozpoznávat emoce 

z intonace hlasu a výrazu tváře, myslet flexibilně a abstraktně, mohou vznikat závažná 

omezení v sociálním kontaktu. Nemocní neumí sladit verbální a neverbální informace, 

interpretují mylně sociální kontexty, díky čemuž může docházet k nedorozuměním a 

konfliktům. To může vést k dalšímu nárůstu nejistoty a úzkosti dané osoby (Wilken, 

Hollander, 2002). 

1.5.2 Prožívání 
Člověk, který onemocní psychózou, nemusí vůbec rozpoznat, že je nemocný. I 

když ví, že něco není v pořádku, neidentifikuje příznaky schizofrenního onemocnění. 

Považuje je za slabost, nedostatek síly čelit nepřízni osudu, raději, než aby v nich viděl 

známky nemoci. Pokud připustí, že se jedná o duševní nemoc, věnuje značné úsilí 

tomu, aby své potíže vyložil jako projevy pochopitelné nervozity. Lidé se duševních 

15 



  Schizofrenie 

chorob bojí, představují pro ně větší ohrožení a stigma, než jiná onemocnění. Pro 

mnohé znamenají nutnost vzdát se autonomie, rezignovat na své plány, sny a vidění 

skutečnosti, akceptovat, že budou považováni za divné a potenciálně nebezpečné či, 

že je jejich nemoc nevyléčitelná a patří do léčebny (Libiger, 2002). Při plném 

vzplanutí schizofrenní ataky se cítí psychózou odříznuti od svého okolí a vnější 

prostředí zakoušejí jako ohrožující. Ostatní jsou pro ně cizinci, raději se izolují, než, 

aby navázali kontakt a vyhledali pomoc. Schizofrenie tak otřásá pacientovými 

existencionálními jistotami, důvěrou ve svět i sebe sama. Pokud je následně 

hospitalizován, je navíc vytržen ze známého prostředí a plně konfrontován s realitou 

duševní nemoci (Wilken, Hollander, 2002). 

 Také samotný psychotický proces je pro pacienta velkou psychickou zátěží. Je to 

zkušenost, která zanechá na člověku trvalé stopy. Pozůstatky po prodělané atace schi-

zofrenie zahrnují především negativní příznaky a změny, jako je zvýšená citlivost 

na zátěž, snížená schopnost výběru a zpracování informací, sklon k prožitku odcizení 

a nejistoty. Jako každá překonaná překážka však může boj s onemocněním člověku 

přinést i posilující zkušenost.  

1.5.3 Stigma 
Onemocnění schizofrenií se v naší kultuře těší, díky nedostatku obecně dostup-

ných informací, zakořeněným předsudkům a mýtům, stigmatizaci z nejsilnějších. Du-

ševní poruchy mají jakousi zvláštní schopnost vyvolávat v okolí nepřátelství, obavy 

nebo opovržení. Všeobecně rozšířené mýty podle nichž jsou osoby nemocné schizo-

frenií nebezpečné, násilnické, dětinské či nezodpovědné, přispívají k negativním po-

stojům společnosti, sociální kontrole a ztěžují těmto lidem normální fungování. 

Sebestigmatizace, určité zvnitřnění těchto předsudků nemocnými, vyúsťuje v nižší 

sebehodnocení a oslabení motivace, případně popírání choroby, což může vést 

k výrazným prodlevám při vyhledání péče či nedodržování léčebných doporučení 

(Maj a Sartorius, 2002, Mueser, McGurk, 2004). Ovlivňování nepravdivých mýtů a 

zúžení propasti mezi zdravou populací a duševně nemocnými je přínosné pro obě 

strany. V současné době se objevuje stále větší množství iniciativ zaměřených 

na edukaci veřejnosti, zpřístupnění duševního světa osob se schizofrenií, posilování 

jejich pozitivnějšího a reálnějšího obrazu v očích veřejnosti. 
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1.6 Léčba 
Schizofrenie byla v minulosti pokládána za onemocnění s velmi nepříznivými vy-

hlídkami. Vzhledem k velmi omezeným možnostem léčby docházelo často ke chroni-

fikaci duševně nemocného, který nebyl schopen se sám o sebe postarat. Nelze se 

proto divit, že objevení chlorpromazinu, prvého léku z dlouhé řady antipsychotik 

(v 50. letech 20. st.), který byl schopen zmírnit a potlačit intenzitu halucinací, bludů a 

hlasů, bylo považováno za vítězství moderní farmakoterapie. Ukázalo se však, že sa-

motná neuroleptika odstraňují problémy pouze na jedné úrovni, ale ke zvládnutí tak 

komplexního onemocnění, jakým schizofrenie je, sama nestačí.  

Současná léčba závratně pokročila a pohybuje se v mnohem širších horizontech. 

Vzhledem k tomu, že schizofrenie postihuje jak rovinu biologickou, psychologickou a 

sociální, je třeba kombinovat léčbu na všech úrovních. V odpovědi na tuto potřebu se 

postupně rozvíjí model komplexní péče, který propojuje farmakoterapii, psychotera-

pii a socioterapii (potažmo rehabilitaci)(viz. tab 5), hodnotí se biografické a sociální 

kontexty (symptomy, znevýhodnění, zvládání a překonávání nemoci a stresu, motiva-

ce a spolupráce, sociální síť a podpora, subjektivní spokojenost a kvalita života) (Rahn, 

Mahnkopf, 2000).  

Obecně lze tedy říci, že moderní přístup k léčbě schizofrenie si klade tři základní 

mety: zmírnit či eliminovat pozitivní, negativní, kognitivní a afektivní symptomy a 

následky onemocnění; minimalizovat sekundární poškození; a podpořit kvalitu života 

a funkční přizpůsobení nemocného (Češková, 2002). Průběh léčby pak probíhá 

v souladu se třemi fázemi nemoci: akutní, stabilizační, rehabilitační (McIntyre Char-

les, 2006, Rahn, Mahnkopf, 2000). 

1.6.1 Farmakologická léčba 
Farmakologická léčba je v kompetenci psychiatrů a ve zvládání schizofrenie před-

stavuje základní nástroj. Bez ní by psychosociální péče nebyla možná. Čím dříve je 

zahájena, tím lepší je prognóza, menší pravděpodobnost relapsů, případně jejich 

kratší trvání a závažnost sociálních následků duševní nemoci. Primárními léky jsou 

antipsychotika (starší synonymum neuroleptika), jejichž hlavní účinek se soustředí 

na omezení psychotických příznaků a prevenci relapsu. Zmírňují napětí, neklid a úz-

kost a povzbuzují psychickou činnost. Dříve byla dostupná hlavně klasická, tzv. typic-

ká antipsychotika, která, ačkoliv mohou efektivně léčit psychotické příznaky, 
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způsobují také řadu nepříjemných vedlejších účinků (Mohr, 2006, Mueser, McGurk, 

2004).  

Od počátku 90. let se v léčbě schizofrenního onemocnění prosazují tzv. atypická 

antipsychotika (také nazývaná antipsychotika II. generace), která díky minimálním 

vedlejším účinkům a široké paletě pozitivních vlivů na symptomy onemocnění rozši-

řují nemocnému prostor pro rehabilitaci a zvyšují šance na návrat do běžného života. 

Jsou stejně účinná jako neuroleptika, některá z nich mají lepší vliv na negativní pří-

znaky schizofrenie, výskyt deprese a úzkostí. Jejich vliv na kognitivní funkce je 

v současné době intenzivně sledován. Nižší výskyt a závažnost nežádoucích účinků 

zvyšuje kvalitu života pacientů a podporují jejich schopnost naplňovat běžné sociální 

role (Libiger, 2002).  

Dalším přelomem v terapii antipsychotiky bylo zavedení injekčních depotních 

preparátů, které umožnilo podávat lék jednorázově v intervalu několika týdnů a tím 

předejít riziku, že pacient nebude léky užívat. Při léčbě jsou často užívány i jiná far-

maka - antidepresiva, hypnotika, stabilizátory nálady a anxiolitika včetně dalších léků, 

které snižují vedlejší účinky výše uvedených.   

Farmakoterapie je léčbou první volby a bývá vždy základem terapie. Přesto však 

zvládnutí nemoci představuje komplexní záležitost vyžadující celostní přístup. Jako 

optimální se ukazuje spojení farmakologické léčby, psychologických intervencí a psy-

chosociální rehabilitace. 

1.6.2 Nefarmakologická léčba 

1.6.2.1 Psychoterapie 
Psychoterapie užívá k léčbě schizofrenie psychologické prostředky. Jedná se o in-

dividuální, skupinovou a rodinnou psychoterapii. Její hlavní účinek spočívá 

v komunikaci a vytváření vztahu mezi klientem a psychoterapeutem, což vede ke 

změnám psychického stavu i chování. Ovlivňuje mezilidské vztahy i tělesné procesy. 

Jádrem všech psychoterapeutických intervencí užívaných v léčbě schizofrenních paci-

entů je rozvoj zdravých částí osobnosti. Využívá se metod rozhovoru, arteterapeutické 

práce, psychogymnastiky, hraní rolí i nácviku dovedností. Psychoterapie usiluje o na-

vození žádoucích změn, podporu úzdravy a napomáhá předcházení relapsu (návratu 

akutní fáze nemoci). V rámci celostní péče o nemocné schizofrenií se dnes stále více 

používají přístupy podpůrné a explikativní psychoterapie. Slibnou se ukazuje být me-

toda kognitivně-behaviorální terapie (KBT) například i při zvládání pozitivních sym-

18 



  Schizofrenie 

ptomů, jako jsou bludy a halucinace. Rodinná psychoterapie je velmi přínosnou me-

todou zvláště při předcházení opětovných vzplanutí nemoci. Psychoterapeutické me-

tody bývají součástí komplexních programů psychosociální péče, proto se o nich 

obsáhleji zmiňujeme v kapitole věnované rehabilitaci osob nemocných schizofrenií 

(kapitola 3.4). 

1.6.2.2 Socioterapie a rehabilitace  
Nezbytnou součástí péče o osoby nemocné schizofrenií, s ohledem na bio-psycho-

sociální důsledky onemocnění, je vytváření vhodných podmínek pro zapojení nemoc-

ných do normálního života. Výstupy klinických studií ukazují, že nejlepších výsledků 

bývá dosaženo kombinací léčby neuroleptiky se socioterapeutickými přístupy nebo 

programy psychosociální intervence (Roder et al., 1993). Principem socioterapie a 

rehabilitace je poskytnout pacientovi podporu v období po propuštění z hospitalizační 

léčby. V této době je stav nemocného již stabilizovaný užíváním neuroleptik, avšak 

návrat do běžných životních podmínek není nijak jednoduchý. Překlenout toto ná-

ročné období pomáhá systém návazné péče, jehož součástí jsou jak denní stacionáře, 

denní kluby, tak podpůrné rehabilitační a resocializační programy. Vzhledem 

k průběhu a prognóze onemocnění, s ohledem na pokračující humanizaci psychiatric-

ké péče, vzrůstá potřeba vytvářet zařízení a rehabilitační programy zaměřené 

na zlepšování kvality života dlouhodobě duševně nemocných. Na psychiatrické léčeb-

ny a na denní stacionáře začínají navazovat neziskové organizace nabízející nové 

podpůrné rehabilitační a resocializační programy. Tato návazná péče probíhá 

v prostředí blízkém klientovi, mimo zdi nemocnic, v jemu známém prostředí. Její po-

drobnější popis je taktéž součástí kapitoly o rehabilitaci u schizofrenie. 

1.7 Shrnutí 
Jak jsme viděli schizofrenie je duševní onemocnění širokým spektrem projevů a 

vlivů na život člověka. Zároveň v sobě dosud skrývá některé plně neobjasněné vědec-

ké záhady týkající se příčin vzniku, algoritmů průběhu a možností nejefektivnější léč-

by. Jak jsme viděli první ataka i relaps schizofrenie s sebou přináší zvýšené riziko 

relapsů příštích, zbytkovou symptomatiku a návazné sociální omezení. Jejich preven-

ce je proto velmi důležitá pro zajištění vyšší kvality života a pocitu duševní pohody 

nemocného. Ani ideální kombinace farmakologické a psychologické léčby zcela neod-

straní riziko dalšího propuknutí nemoci. Včasná intervence před nebo v průběhu epi-

zody však může zásadně ovlivnit míru vulnerability a počet relapsů v budoucnosti. To 
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však předpokládá úzkou spolupráci pacienta, rodiny a ošetřujících profesionálů při 

identifikování a sledování individuálně charakteristických prodromálních příznaků, 

nalezení optimální hladiny a druhu medikace a krizovém poradenství v případě nouze. 

20 



  Rehabilitace 

2 REHABILITACE 
Netušený pokrok vědy a techniky ve dvacátém století přinesl do medicíny nové 

technologie, které umožnily převratné změny v možnostech léčby. Tento vývoj 

v terapii akutních onemocnění a úrazů se odrazil v podstatném snížení úmrtnosti a 

prodloužení životní perspektivy. Díky tomu se však zároveň prodlužuje věk a vzrůstá 

počet lidí s dlouhodobými důsledky překonaných onemocnění, která omezují mož-

nosti jejich společenského uplatnění. Tato skutečnost poznamenala filozofii medicíny, 

sociální péče a nadále proměňuje strukturu společnosti. Lékaři i psychologové se 

shodují, že princip snahy o záchranu života a zvládnutí nemoci by měl být doplněn 

snahou o udržení a zlepšení jeho kvality.  

Pojem rehabilitace pochází z latinského „re-habilitis“ a znamená „znovu schopný“. 

V širším významu vyjadřuje navrácení cti, bezúhonnosti, znovunabytí práv; obnovení 

porušené funkce, či sociální role. „Rehabilitovat někoho znamená učinit ho znovu 

schopným, navrátit mu, nebo alespoň částečně nahradit některé jeho osobní vlastnos-

ti a schopnosti, společenské (zejména rodinné, pracovní atd.) postavení i funkce, kte-

ré měl nebo zastával a nějakým způsobem jich přechodně pozbyl nebo je v nich 

dočasně omezen.“ (Skaličková, 1971, str. 11). 

Světová zdravotnická organizace definuje rehabilitaci jako obnovu optimálního, 

nezávislého a plnohodnotného tělesného a duševního života osob s vrozenými vadami, 

po úrazu, nemoci, nebo zmírnění jejich trvalých následků pro život a práci (WHO, 

2007). MPSV ČR ji popisuje jako včasné, plynulé a koordinované úsilí o zamezení 

vzniku zdravotního postižení, eventuálně jeho minimalizace. V případě již vzniklých 

následků je cílem rehabilitace co nejrychlejší a co nejširší začlenění osob se zdravot-

ním postižením do všech obvyklých společenských aktivit (MPSV, 2004a).  

Zahrnuje veškerá opatření zacílená na snížení handicapu daného jedince, tak aby 

mu bylo umožněno dosáhnout co nejvyšší nezávislosti, sociální integrace, kvality 

života a seberealizace. Zaměřuje se na obnovu fungování v rolích, soustředí se 

na vztahy, dovednosti, společenská pravidla a hodnoty. Nejedná se tedy pouze o tré-

nink postižených osob, ale také intervence společnosti, přizpůsobení prostředí a 

ochranu lidských práv. Ucelená rehabilitace představuje celospolečenský proces a 

vyžaduje koordinovanou činnost všech složek společnosti (státu, institucí, organizací 

a jednotlivců či rodin) se záměrem znovu zařadit člověka postiženého na zdraví ná-

sledkem nemoci, úrazu nebo vrozené vady do aktivního společenského života. Kom-
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plexní rehabilitace představuje výzvu, se kterou jsme konfrontováni na úrovni zdra-

votnické, sociální, kulturní, pedagogické, pracovní, technické, ale také legislativní, 

ekonomické, organizační a politické.  

Podle OSN je kvalita úrovně rehabilitace kritériem kulturní vyspělosti dané 

společnosti. Jde o celospolečenský proces, který se dotýká téměř všech aspektů spole-

čenského života. Z rozsáhlého a složitého komplexu počíná rehabilitace v rámci zdra-

votnictví a realizuje se jako péče léčebná, na niž úzce navazuje rehabilitace sociální, 

psychologická, pracovní nebo pedagogická (Růžičková, 2005).  

2.1  Klasifikace světové zdravotnické organizace 
Zdraví je definováno jako stav fyzické, psychické a sociální pohody (homeostázy) 

(WHO, 2001). Trvalé zdravotní postižení představuje narušení této homeostázy ve 

všech třech uvedených dimenzích. V Mezinárodní klasifikaci poruch, disabilit a han-

dicapů (ICIDH) z roku 1980 byly definovány a klasifikovány tři základní pojmy a teze 

popisující funkční změny následkem zdravotního postižení: Primární příčinou zdra-

votního postižení bývá orgánová porucha nebo porucha tělesné funkce (impairment). 

Z primárního postižení vyplývá předpoklad vzniku sekundárních změn omezujících 

jedince v možnostech jeho uplatnění (znevýhodnění/disability). Porucha nebo 

disabilita trasformovaná v omezení jedince ve společenském životě je klasifikována 

jako postižení (handicap).  

Těmto pojmům bylo od počátku vytýkáno, že vytvářejí označení skupin občanů, 

které se tak dostávají do znevýhodněného postavení, nebo jsou označeny jako skupiny 

devalorizované (Votava, 2005). Z tohoto důvodu proběhla v roce 2001 na 54. shro-

máždění WHO revize těchto pojmů a byla odsouhlasena nová Mezinárodní klasifikace 

funkčních schopností, disability a zdraví (ICF), která současně vždy zvažuje také pozi-

tivní aspekt zdraví a mimo lékařskou diagnózu hodnotí i snížení účasti jedince 

na životě společnosti a reálné materiální a sociální podmínky života dané osoby.  

 ICF hodnotí složky zdraví a postižení ve dvou částech. V doméně funkčnosti a 

omezení, která reflektuje: tělesné funkce a struktury, aktivitu a participaci; a 

v doméně kontextuální, zahrnující faktory prostředí a osobní charakteristiky dané 

osoby (viz. obr. č.1). Termín aktivita (activity), který nahradil původní pojem disabili-

ty (postižení), v sobě zahrnuje schopnost realizace určitého úkolu nebo činnosti. 

Omezení mohou vznikat v realizaci, trvání či kvalitě těchto činností a jsou následkem 

poškození některého orgánu nebo tělesného systému. Pokud se pojmu užívá 
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v negativním smyslu, pak jako „snížená aktivita“. Participace, účast (participation) 

v tomto kontextu znamená zapojení do života v jeho různých oblastech a rozsahu, 

v různých situacích, zdravotní kondici a dalším faktorům působícím v životě společ-

nosti. Omezení participace pak vyjadřuje obtíže, které může člověk v této oblasti za-

koušet. Vlivy prostředí představují fyzické sociální a subjektivní podmínky, ve 

kterých lidé žijí. Tyto vnější vlivy mohou mít pozitivní nebo negativní vliv 

na participaci členů společnosti, na míru aktivit, ale také na jeho tělesné zdraví (Pérez, 

2006). 

Rehabilitace by měla vytvářet systém služeb ke zlepšení, udržení či oddálení zhor-

šení fyzických, psychických, sociálních a pracovních aktivit a napomáhat rozvíjet po-

tenciál daného člověka dosáhnout optimálního stupně samostatnosti. Pracuje 

s širokou paletou cílů od maximálního – návratu jedince k původním kvalitám života, 

po minimální ve smyslu prevence dalšího snižování kvality života v případě, kdy vli-

vem typu či stupně postižení k úplné nápravě dojít nelze (Růžičková, 2005).  

2.2 Situace v České republice 
Pojem rehabilitace se objevuje v Evropě od druhé světové války a rozvinul se ve 

vyspělých zemích jako politický postoj státu k osobám se zdravotním postižením. Je 

zakotven v mnoha nadnárodních deklaracích a dohodách, jejichž signatářem je i Čes-

ká republika. Moderní pojetí rehabilitace jako celospolečenského systému klade dů-

raz na integraci osob se zdravotním postižením, dosažení co nejvyšší možné 

samostatnosti, aktivní účast při vlastní rehabilitaci a dostupnost rehabilitačních slu-

žeb co nejblíže k bydlišti klienta (community based rehabilitation). Tato idea je obsa-

žena v dokumentech a doporučeních nadnárodních organizací, zejména OSN, WHO a 

Rady Evropy i v usnesení vlády ČR. Rehabilitace v České republice vychází jak 

z těchto mezinárodně přijatých dokumentů, tak z naší historie, tradice a legislativy 

(která se postupně mění). Rozhodnutí o vytvoření celospolečenského systému rehabi-

litace však musí být přijato nejen laickou a odbornou veřejností, ale také politicky. Je 

třeba připravit podmínky pro legislativní změny, které budou v souladu 

s doporučeními Evropské unie a WHO (Švestková, Angerová, 2006). 

V rozvinutých zemích se podíl lidí s různými formami zdravotního postižení po-

hybuje od 10 do 14 %. Lze předpokládat, že v České republice jich žije přibližně 1 mi-

lion, přesto postrádáme komplexní zákon o rehabilitaci, který by tuto problematiku 

uspokojivě řešil. Ačkoliv se jeho schválení dlouhodobě plánuje a již v roce 2003 byly 
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rozeslány teze k vnějšímu připomínkovému řízení (MPSV, 2004 (b)), do dnešního 

dne nebyl zákon schválen. Ten by měl pomoci lidem ulehčit život lidem, o nichž se 

zdravotníci domnívají, že budou po zbytek života nějakým způsobem znevýhodnění. 

Zvýšit jejich šance na efektivní rehabilitaci vyžaduje legislativní, ekonomické i organi-

zační změny. Navíc by měl změnit kritéria pro stanovení kdo je, a kdo není handica-

povaný. Světová zdravotnická organizace stanovila určitou klasifikaci (viz.2.1), kterou 

přijala i Evropská unie, v České Republice se ale stále hodnotí podle jiných kritérií. 

2.3  Filozofie rehabilitace  
Filozofie rehabilitace vyrůstá z úcty k lidskému bytí a víry v cenu života všech lidí. 

Ve své perspektivě vyzdvihuje osobní nezávislost, svobodu volby a zařazení každého 

člověka do společnosti. Ztělesňuje přesvědčení, že pokud je to možné, je třeba 

integrovat osoby s funkčním omezením do co nejpřirozenějšího prostředí. Podstatou 

této filozofie je snaha vyrovnávat možnosti a příležitosti znevýhodněných osob, tak 

aby mohli čerpat stejná práva a výhody jako všichni ostatní. Z toho vyplývá závazek 

chránit zájmy osob se zdravotními a funkčními omezeními a podporovat je v této 

činnosti, opět s důrazem na co nejvyšší nezávislost.  

Tato filozofie zároveň apeluje na povinnost společnosti zabezpečit potřebné služby 

komplexní rehabilitace, jejíž individuální podobu by měl plánovat převážně její kon-

zument. V této souvislosti hájí právo volby klienta a podporuje jeho informované roz-

hodování o sobě. Tento aspekt vyjadřuje samotnou bázi filozofie rehabilitace 

vycházející z existencionálního přístupu, který je primární a tvoří ho idea, že každý 

člověk je tvůrcem svého života, hledajícím jeho smysl a význam. Přebírání zodpověd-

nosti za něj jej činí uvědomělejším a odpovědnějším za rozhodnutí a chování, které 

zvolí tváří v tvář nejisté budoucnosti. Je plně v jeho moci volit jistotu nebo risk, 

úspěch či neúspěch, rozhodovat se pro vztahy, do nichž chce či nechce vstupovat a 

volit cíle osobní i pracovní, kterých by rád dosáhl (Maki and Riggar, 2004). 

2.4  Etika v rehabilitaci 
Průběh a výsledky rehabilitace z velké části závisí na profesionálech, jejich hodno-

tách, zralosti a přístupu ke klientům, na pracovnících, kteří chtějí pomáhat lidem a 

do své práce vkládají vlastní znalosti, zkušenosti a osobní kompetence. Rehabilitační 

pracovníci se často při své práci, podobně jako zdravotníci a sociální pracovníci, řídí 

určitým etickým kodexem obvykle stanovovaným organizací, ve které pracují. Většina 

těchto kodexů vychází z Charty lidských práv Spojených národů a rozšiřuje svou plat-
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nost o oblast poskytované péče. Zpravidla vymezují obecné zásady poskytování péče, 

práva klientů a práva poskytovatelů služeb (viz. např. http://www.fokus-mb.cz). 

V rámci své práce by se měl pracovník pokoušet harmonizovat svou morální citlivost 

a filozofické přístupy k rehabilitaci s klinickou objektivitou a pátráním po vhodném 

individuálním přístupu k péči o klienta (Tarvydas, 2004).  

K dosažení optimálních postupů práce se v současnosti do rehabilitační praxe za-

vádějí také profesionální standardy, které popisují nejen charakteristiky a rozsah slu-

žeb, ale také vhodné chování profesionála a organizace vůči svým klientům. Vytváření 

standardů kvality probíhá v rámci akreditace organizace jako poskytovatele sociál-

ních služeb a odpovědnost za jejich vytvoření a zavádění nese každá konkrétní insti-

tuce (tato povinnost vyplývá ze Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.).  

Při zkvalitňování nabízených služeb a ochraně zájmů klienta hraje důležitou roli 

také supervize, individuální i týmová. Supervize je ústřední formou podpory pro pro-

fesionály, při níž mohou konzultovat své obtíže v práci s klienty. Současně je prosto-

rem pro neustálé profesní učení a vývoj, může pomoci k lepšímu využívání vlastních 

zdrojů, zvládání velkého objemu práce a zpochybnění nevhodných vzorců řešení potí-

ží.  

2.5  Principy rehabilitace  
Jak jsme již naznačili, rehabilitace spojuje aspekty morální, filozofické, společen-

ské a praktické. Pak také principy, které respektuje, musí být celostní a vycházet 

z jednotného a komplexního základu.  

Například Jesenský (1995) shrnuje východiska rehabilitačního přístupu ke klien-

tovi. Patří do nich: princip humanity a zachování lidské důstojnosti, respektování 

specifických potřeb klienta, cílevědomost v rehabilitačních postupech, prevence ná-

sledků postižení, uplatnění reedukačních a kompenzačních postupů, motivace a akti-

vizace daného jedince. Důležité je zachovávat princip časnosti, postupnosti a 

návaznosti všech složek rehabilitace, snahu o zajištění komplementarity individuální-

ho a skupinového působení, využití všech vhodných úprav, pomůcek a poznatků a 

prevence odstraňování společenské exkluze a podporu v relaxaci a rozvíjení zdravého 

životního stylu. 

Mužík (2007) uvádí, že zásadní je klientův výběr a jeho aktivní účast 

v rehabilitaci. Přínos rehabilitace pro klienta představuje zvyšování funkčnosti v jeho 

přirozeném prostředí, větší zainteresování a edukace rodiny a posílení podpory 
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v přirozeném prostředí. Pro úspěšnou pomoc je zapotřebí vytvořit rehabilitační plán 

služeb, zajistit jejich koordinaci a integraci s ohledem na bio-psycho-sociální pohled 

na klientův život. Dále je třeba aktivně sledovat oboustranné hodnocení efektivity 

procesu nebo služby. Základním pilířem procesu rehabilitace je naděje na zlepšení 

klientovy situace, přičemž je důraz kladen na posilování kompetencí uživatelů, zvyšo-

vání dovedností, na jeho silné stránky i na pohodu (well-being). Služby by měly být 

integrované a uspořádané, měly by se překrývat, doplňovat a vzájemně na sebe nava-

zovat.  

2.6  Činnosti v rámci rehabilitace 
McLellanová a Wilsonová (1997) uvádějí, že s ohledem na zdárný průběh rehabili-

tace může být znevýhodnění dané osoby teoreticky minimalizováno kombinací tří 

postupů: a) snižováním konkrétních omezení, b) nácvikem nových strategií a doved-

ností, kterými lze dopad omezení minimalizovat či kompenzovat a c) změnami 

v prostředí, včetně apelu na chování zdravých lidí tak, aby poškození a omezení nevy-

tvářelo další postižení (handicap). Rehabilitace podporuje proces aktivní změny, kte-

rým osoba s omezením získává znalosti a dovednosti potřebné pro optimální fyzické, 

psychologické a sociální fungování. Současně využívá všech společenských opatření 

zaměřených na snížení dopadu oslabujících či znevýhodňujících podmínek. 

Růžičková (2005) popisuje, že v rámci rehabilitačního procesu dochází k využívá-

ní postupů reedukace, kompenzace, facilitace, enkulturace a inkulturace. Reedukace 

usiluje o úpravu a obnovu poškozených struktur a funkcí pomocí speciálních výcviko-

vých technik a prostředků rehabilitačního přístupu. Je nástrojem snižování omezení 

(u lehčích stupňů představuje reálnou možnost jejich úplné eliminace a navrácení 

k původním kvalitám života). Kompenzace se zaměřuje na zvýšení aktivity nepoško-

zených funkcí za účelem vyrovnání oslabení funkcí ztracených či poškozených. Ree-

dukace a kompenzace obvykle působí v těsné souvislosti a vzájemně se doplňují. 

Facilitace představuje mnohostrannou podporu či provázení klienta v různých oblas-

tech jeho života (např. v oblasti psychologické, sociální, kulturní, ekonomické, zdra-

votní nebo eticko-filozofické). Bývá součástí většiny rehabilitačních intervencí a 

ovlivňuje procesy motivace, aktivizace, integrace, sebepoznání, seberealizace atd. En-

kulturace a inkulturace souvisejí se začleňováním minoritních skupin zdravotně po-

stižených osob do společnosti. Enkulturace je proces, kdy se postižená osoba 

začleňuje do vlastní minoritní sociální skupiny (například neslyšící se následně setká-
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vá a začleňuje do kultury znakového jazyka). Inkulturace je postup opačný, jedinec 

(většinou s vrozeným poškozením), jehož vlastní skupinou je minoritní kultura, pro-

niká do kultury zdravých osob. Sociální skupina a kultura mohou být cenným zdro-

jem pozitivních zážitků přispívajících k životní spokojenosti klienta. 

2.7  Cíle rehabilitačních intervencí 
Švestková a Angerová (2006) uvádějí, že úkolem rehabilitace je aktivizace občanů 

všech věkových skupin, kteří jsou tělesně, smyslově nebo psychicky postiženi, a kteří 

nemohou sami toto zdravotní postižení nebo jeho následky překonat, popřípadě jim 

takovéto postižení hrozí. Cílem rehabilitace je prevence sekundárních následků one-

mocnění, úrazů nebo vrozených vad a poskytování zdravotně postiženým občanům co 

nejširší účast na společenském a hospodářském životě a co největší možnou nezávis-

lost (terciární prevence). Jedním z nových trendů rehabilitace je rozšíření jejího pů-

sobení i v oblasti primární prevence edukačně-rehabilitačními programy a 

intervencemi, které jsou zaměřeny na zdravý životní styl a aktivní přístup k životu 

(Růžičková, 2005). 

Důležitým prostředkem pro typologizaci cílů rehabilitace je hodnocení a vymezo-

vání cílových skupin dle konkrétních kritérií a diagnostika klientových potřeb, jež 

umožňují sestavování individuálních rehabilitačních plánů a vytváření specifických 

edukačně-rehabilitačních programů. Nejčastěji diskutovanými kritérii jsou: typ posti-

žení, věk, doba vzniku a přítomnost dalšího postižení. Každé ze zmíněných hledisek 

dále upřesňuje dílčí cíle rehabilitace. Například potřeby osob s onemocněním schizo-

frenií se budou výrazně lišit od potřeb osob nevidomých. 

V popředí zájmu vždy stojí kvalita života dané osoby, jež formuje cíle rehabilitač-

ních intervencí u osob se zdravotním postižením v situacích, kdy nedokážeme léčeb-

nými prostředky toto postižení odstranit. Kvalita života může být hodnocena 

z objektivního nebo subjektivního hlediska, ta se však mohou vzájemně dosti lišit 

(Motlová, Dragomirecká, 2003). Objektivní hodnocení zahrnuje např. určité podmín-

ky ekonomické, bytové, informační, zdravotní. Pro konkrétní osobu však mnohdy bý-

vá významnější hledisko subjektivní, tedy to, jak dané životní podmínky vnímá on 

sám (Růžičková, 2005, Votava, 2005). McLellanová a Wilsonová (1997) dodávají, že 

primárním záměrem rehabilitace je pomoci znevýhodněným osobám respektovat in-

dividuální míru specifických potřeb a pomoci jim dosáhnout žádoucí životní styl. 
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2.8 Aplikační oblasti rehabilitace  
V rámci rehabilitace se využívají léčebné, sociální, pedagogicko-výchovné a pra-

covní prostředky, technická opatření a další nástroje. Pole působnosti, ve kterém se 

rehabilitace uplatňuje je velmi široké. Pro větší názornost uvádíme přehled základ-

ních oblastí rehabilitace (dle MPSV, 2004(a) a Švestkové a Angerové, 2006):  

Léčebná rehabilitace je tvořena souborem včasných diagnostických, terapeutic-

kých a organizačních opatření směřujících k obnovení optimální funkční zdatnosti 

osoby. Jejími součástmi jsou fyzioterapie, ergoterapie, psychologická pomoc, logope-

die, zajišťování prostředků zdravotnické techniky, rehabilitačních a kompenzačních 

pomůcek.  

Sociální rehabilitace zjišťuje aktuální sociální situaci klientů na úrovni rodiny, 

obce, regionu a státu. Mapuje jejich sociální potřeby během rehabilitačního procesu a 

po jeho ukončení. Je souborem specifických činností zaměřených na nácvik potřeb-

ných dovedností směřujících k dosažení co nejvyšší míry samostatnosti a soběstač-

nosti s cílem co nejvyššího stupně sociálního začlenění. Do této oblasti patří i 

uspokojování vzdělávacích, kulturních, tělovýchovných, regeneračních, rekreačních, 

náboženských, politických, zájmových a dalších společenských potřeb rehabilitova-

ných. 

Pedagogicko-výchovná rehabilitace využívá prostředky pedagogické diagnostiky, 

edukace, reedukace a kompenzace, jejichž cílem je zajistit optimální formu a obsah 

rehabilitačního programu. Realizuje právo občanů na vzdělání a výchovu i ve ztíže-

ných podmínkách v souvislosti s jejich zdravotním postižením (např. prostorová ori-

entace u poruch zraku, náhradní komunikace u poruch sluchu). U dospělých zasahuje 

i do obnovy pracovních dovedností (např. rekvalifikace). Ve spolupráci se školami, 

školskými úřady, sdělovacími prostředky, církvemi a zájmovými organizacemi se za-

měřuje také na výchovu společnosti k uspokojivým vztahům ke zdravotně handicapo-

vaným spoluobčanům. 

Pracovní rehabilitace pomáhá navracet či získávat schopnosti k pracovnímu 

uplatnění rehabilitovaného jedince tam, kde nestačí prostředky léčebné. Je souborem 

specifických opatření státní politiky zaměstnanosti zaměřených k osobám se zdravot-

ním postižením s cílem umožnit jim získat nebo zachovat si vhodné zaměstnání. Jde 

například o vyhledávání vhodného zaměstnání v chráněných pracovních podmín-

kách. 
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Psychosociální rehabilitace kombinuje mnoho pohledů a metod, jejichž cílem je 

zlepšení kvality života psychosociálně zranitelných lidí a přispět k jejich většímu zařa-

zení do společnosti. Existují rehabilitační programy pro různé populační skupiny: pro 

osoby s psychickým nebo mentálním handicapem, pro osoby traumatizované, pro 

bezdomovce i pro lidi s kriminální minulostí. Psychosociální rehabilitace se koncent-

ruje na obnovu fungování v sociálních rolích. Zahrnuje vztahy, dovednosti, společen-

ská pravidla a hodnoty (Wilken, Hollander, 2002). 

Psychiatrická rehabilitace se zabývá osobami s vážným, dlouhodobým nebo trva-

lým duševním onemocněním, tedy osobami, u nichž v důsledku nemoci již došlo 

k výraznému narušení psychických, sociálních a pracovních schopností a rolí, či toto 

nebezpečí hrozí. Jejím cílem je pomáhat lidem s dlouhodobým psychiatrickým handi-

capem. Snaží se zvýšit jejich fungování tak, aby byli úspěšní a spokojení v prostředí, 

ve kterém žijí, s co nejmenší mírou profesionální podpory. Vzhledem k zaměření této 

práce se psychiatrické a psychosociální rehabilitaci věnujeme v kapitole pojednávající 

o rehabilitaci osob se schizofrenním onemocněním (viz. kap. 3.1). 

2.8.1 Komplexní, ucelený přístup k rehabilitaci 
Ucelené rehabilitace se využívá v případě, kdy důsledky nemoci či postižení ne-

mohou být překonány čistě zdravotnickými prostředky a stav je trvalý či dlouhodobý 

a není možné je lékařskou léčbou plně odstranit (Votava, 2005). Ucelená rehabilitace 

ideálně zajišťuje včasnost, návaznost, koordinovanost a dostupnost péče pro všechny 

skupiny obyvatel. Vyžaduje individuální přístup a víceoborové posouzení stavu klien-

ta (Lippertová-Grünerová, 2005). Komplexní přístup k rehabilitaci tedy usiluje o vzá-

jemné propojení a koordinaci všech výše zmíněných oblastí.  

První krok obvykle realizuje rehabilitace léčebná, kterou zajišťují zdravotníci. 

Na ni pak úzce navazuje rehabilitace sociální, pracovní, pedagogická, v našem přípa-

dě často i psychiatrická či psychosociální. Ucelená rehabilitace se realizuje pouze při 

efektivním propojení jednotlivých složek péče. Účelem je nalézt a zajistit jejich opti-

mální kombinaci, která odpovídá klientově současné situaci, nabízí východiska 

do budoucna a přizpůsobuje se jeho možnostem a motivaci. Pomoci klientovi překo-

nat obtížná období, ve kterém se snaží integrovat a přijmout postižení do svého živo-

ta, v případě nutnosti pro něj vytváří chráněné podmínky. Také by mělo být 

transparentní kdo zodpovídá za kterou složku a s kým může klient při řešení kon-

krétních úkolů spolupracovat (Jesenský, 1995, Růžičková, 2005). 
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2.9 Shrnutí 
Oblast rehabilitace, potažmo rehabilitací, se u nás v posledních letech těší značné 

pozornosti a přílivu informací ze zemí s dlouholetou rehabilitační tradicí. Koncepce 

rehabilitace spojuje léčebné aspekty s výchovnými a společenskými a stává se tak pro-

středkem sociální integrace osob se zdravotním postižením. Pomáhá těmto lidem do-

sáhnout optimální kvality života za respektování individuální míry specifických 

potřeb. V souvislosti se zvýšením její účinnosti je však třeba, aby změna proběhla 

v celé společnosti, nejen v blízkém okolí dané osoby. Kromě opatření v oblastech 

zdravotnictví, poradenství, vzdělávání a pracovního uplatnění je třeba se věnovat i 

odstraňování komunikačních a sociálních bariér, podpoře soběstačnosti života 

v rodině a napomáhání integritě osobnosti osoby se zdravotním omezením. Poskyto-

vání rehabilitace by mělo být kompaktním a nepřerušovaným procesem od léčebné 

péče až po sociální a pracovní rehabilitaci. Časné zahájení rehabilitace je jedním 

z faktorů úspěchu. Čím dříve se podaří nemocnému přiblížit normálním životním 

podmínkám, tím nižší překážku pro něj bude tento návrat představovat. Rozvoj sys-

tému rehabilitace je však třeba propojit i s činnostmi v dalších oblastech – v síti zdra-

votní péče, sociálních služeb, vzdělávání a odpovídající legislativy.  
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3  REHABILITACE U SCHIZOFRENIE 
V minulé kapitole jsme pojednávali o rehabilitaci v širší perspektivě. V této se za-

měříme na specifika, kterými se vyznačuje rehabilitace osob se schizofrenním one-

mocněním. I u této cílové skupiny se rehabilitace snaží zabránit nepříznivým 

důsledkům nemoci a její léčby, působit na narušené i kompenzační funkce, avšak na-

víc s ohledem na specifické potřeby jejích uživatelů vyplývající z povahy funkčního a 

kognitivního poškození, které toto onemocnění provázejí. Onemocnění schizofrenií 

zákeřně útočí na všechny domény života člověka – biologickou, psychickou i sociální. 

Pro úspěšný průběh rehabilitace je nezbytné porozumět povaze nemoci a jejím ná-

sledkům, a kombinovat léčbu na všech těchto úrovních. Nástroje a metody rehabilita-

ce u schizofrenie tak sahají daleko za hranice psychiatrické léčby. Usilují nejen o 

snížení počtu hospitalizací, ale také o zmírnění sociálního znevýhodnění, zvýšení 

funkčnosti i spokojenosti daného člověka a posílení vůči stresu, který s sebou one-

mocnění schizofrenií přináší.  

3.1 Psychiatrická a psychosociální rehabilitace 
Rehabilitace osob duševně nemocných, tedy i osob nemocných schizofrenií využí-

vá přístupů psychiatrické rehabilitace. Předmětem jejího zájmu jsou omezení prů-

vodních poškození, které onemocnění schizofrenií způsobuje a minimalizování 

sekundárních škod, které v důsledku léčby vznikají (např. vedlejší účinky léků, osobní 

újmy v podobě nepřizpůsobivých reakcí na nemoc, sociální poškození v důsledků 

změny postojů významných osob v klientově sociálním prostředí atd.). Jak jsme zmí-

nili v předchozí kapitole, psychiatrická rehabilitace je proces, který usiluje o optimál-

ní kvalitu života a soběstačnost osob, u nichž v důsledku duševního onemocnění a 

jeho léčby již došlo k výraznému narušení psychických, sociálních a pracovních 

schopností a rolí, nebo jim takové nebezpečí hrozí. Rehabilitace se zabývá nejen po-

škozením již existujícím, ale i hrozícím, proto plní psychiatrická rehabilitace také 

funkci preventivní (Kopelowicz, Liberman, Wallace, 2003, Skaličková, 1971). Sou-

středí se na rozvoj kvality života a sebedůvěry nemocných, tak aby mohli fungovat 

v různých prostředích (práce, bydlení, volný čas, atd.), s co nejvyšším osobním i soci-

álním uspokojením. U schizofrenie nebývají ojedinělé doprovodné emoční stavy jako 

deprese, úzkostnost, změna sebepojetí nebo ztráta iniciativy. Terapie těchto obtíží by 

měla být nezbytnou součástí rehabilitačního programu (Krajčovičová, 2004).  
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Při vytváření koncepce rehabilitace v psychiatrii vycházeli její zakladatelé (Antho-

ny, Liberman, Shepherd, Bennet a další) z modelu klasické rehabilitace fyzioterapeu-

tické. Integrovali její základní hodnoty, filozofii a postupy a doplnili je o principy 

psychosociální. Pomáhá nemocným vytěžit co nejvíce ze schopností, které jim zůstaly, 

aby mohli dosáhnout optimální úrovně své existence a spokojenosti v co 

nejnormálnějším prostředí. Zaměřuje se na obnovu schopnosti mezilidských vztahů, 

pracovního uplatnění a nezávislého života ve společnosti (Anthony, 1993, Maj, 

Sartorius, 2002, Wilken, Hollander, 2005, Psychiatrická rehabilitace, 2005). Učí 

člověka žít s omezeními, která mu duševní nemoc zanechala. Často může jít o 

zdlouhavý a nelehký proces s nejistým výsledkem. Ve snaze dosáhnout co nejvyšší 

možné kvality života a udržení dostatečné míry nezávislosti je třeba přistupovat ke 

každému nemocnému s porozuměním a podporou v jeho osobitých problémech a 

následcích onemocnění. K tomu psychiatrická rehabilitace využívá širokou paletu 

prostředků a služeb zaměřených na rozvoj schopností klienta a získání podpory 

z okolí. Jednou ze základních metod je podpora komunitní péče.  

3.1.1 Komunitní péče 
Komunitní péče probíhá v okruhu místního společenství, reflektuje jeho možnosti 

a využívá jeho podpůrných vlivů k začlenění nemocných do života v normálních pod-

mínkách. Je protikladem péči institucionální a věnuje mimořádnou pozornost pro-

středí, v němž klient žije. Zaměřuje se na zlepšení životních podmínek osob 

s duševním onemocněním a usiluje o zvýšení kvality jejich života. Základem komu-

nitní péče je podpora duševního zdraví, usilovná snaha zřizovat a rozvíjet širokou síť 

sociálních služeb, využívat ambulantních možností v co nejvyšší možné míře s cílem 

omezit dlouhodobé hospitalizace ve zdravotních a psychiatrických zařízeních. Její 

prioritou je orientace na následnou péči po propuštění pacienta z lůžkové léčby a 

propojování zdravotnického pohledu s psychosociálním.  

Kupříkladu sdružení Fokus, které poskytuje péči duševně nemocným a vychází 

z filozofie komunitní péče, deklaruje své cíle v následujících bodech: pomáhat dušev-

ně nemocným v návratu do společnosti rozvíjením možností pro jejich sociální a pra-

covní rehabilitaci, přispívat k humanizaci péče o duševně nemocné, prosazovat zájmy 

a práva duševně nemocných občanů ve společnosti a podporovat myšlenku komunitní 

péče (www.fokus-cr.cz, 2007). Ačkoli programy komunitního rázu variují v typu, 

formě a organizaci služeb, které nabízejí, obvykle si rovněž kladou za cíl monitorovat 

a podporovat pohyb klientů ve službách, k čemuž využívají systém klíčových pracov-
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níků, case managerů2 a individuálních rehabilitačních plánů. Formy intervence se 

mohou pohybovat od rodinné psychoedukace, docházky do komplexně psychosociál-

ně zaměřených rehabilitačních center až po asertivně zaměřené intervence (vyhledání 

klienta case managerem). 

3.2  Historie vývoje psychiatrické rehabilitace  
Ve třicátých letech 20. století založil holandský lékař Querido v Amsterodamu 

první mobilní tým péče o duševní zdraví a ustanovil tak základy sociálně-

psychiatrického systému. Týmová péče se později stala službou se silným důrazem 

na rehabilitaci a v současné době Queridovy myšlenky opět vyvolávají mnoho profesi-

onálního zájmu. Padesátá léta přinesla také farmakologickou revoluci v podobě obje-

vu prvního neuroleptika, chlorpromazinu, který byl schopen zmírnit a potlačit 

intenzitu pozitivních příznaků, což bylo považováno za vítězství moderní farmakote-

rapie. Po něm následovala celá řada stále propracovanějších preparátů, které měly 

méně vedlejších účinků a lépe působily na různé typy klientů, což umožnilo následný 

rozmach psychoterapie. Rostla naděje na samostatnější život a příznivější průběh 

schizofrenního onemocnění. Mezi odborníky zavládl terapeutický optimismus a nad-

šení. V padesátých letech minulého století lze také vysledovat počátky prvních tera-

peutických komunit, především v USA vznikala svépomocná klubová centra, která 

zakládali lidé se zkušeností s duševní chorobou (např. známý newyorský Fountain 

House).  

Rozhodný krok k začlenění lidí s duševním onemocněním do společnosti však při-

šel až s ideologickým hnutím antipsychiatrie, v jehož čele stáli psychiatři, psychologo-

vé, sociologové i historici (např. Laing, Szasz, Foucault, Hoffman, Koupernik). 

Antipsychiatrické hnutí kriticky útočilo na tradiční institucionální psychiatrii a zpo-

chybňovalo diagnostiku duševních chorob jako konstrukt vyrůstající z netolerance 

jinakosti a snahy ovládat duševně nemocné prostřednictvím léčeben. Jeho výstupem 

byl masivní proces deinstitucionalizace v sedmdesátých letech. Jakkoli však byla prů-

vodní myšlenka humanistická, deinstitucionalizace duševně nemocných bez zajištění 

návazné péče napáchala ve svém důsledku nevratné škody na životech mnoha pro-

puštěných pacientů. Někteří nebyli schopni se o sebe sami postarat, protože ochranu 

                                                   
2 Case manageři se snaží zpřehlednit a zpřístupnit klientovi informace o síti dostupných služeb 

v různých organizacích a snaží se ho podpořit v jejich využívání. Klíčoví pracovníci obvykle více koor-

dinují služby v rámci jedné organizace a pracují s detailními rehabilitačními plány péče. 
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a pomoc potřebovali. Jejich zdravotní stav i sociální situace se zhoršily, z mnohých se 

stali lidé bez domova a bez finančních prostředků.  

Toto zjištění sehrálo zcela zásadní roli při rozmachu rehabilitačního hnutí 

v osmdesátých letech. Primárně bylo třeba zajistit vývoj alternativních forem péče a 

kompenzovat důsledky omezení péče institucionální. Od centrálního, státního řízení 

se přistupovalo k rozšiřování služeb a komunitních zařízení ve sféře nestátní. Vznika-

lo mnoho forem a směrů komunitní péče, která se snažila o co nejvyšší míru integrace 

nemocných do společnosti. V devadesátých letech provázel psychosociální rehabilitaci 

nebývalý boom, různorodé školy se začaly sjednocovat, své nezastupitelné místo si 

vybudovaly svépomocné aktivity lidí se zkušeností s psychiatrickou léčbou. 

3.2.1 Situace v České Republice 
Českou Republiku do roku 1989 fenomén deinstitucionalizace ani proces budová-

ní komunitních zařízení příliš neovlivnil. Společnost, tradiční psychiatrie ani státní 

správa nebyly připraveny na změnu postoje k duševně nemocným. Prostor pro prvot-

ní nestátní neziskové organizace rozvíjející komunitní péči se otevřel až se změnou 

společenské a politické situace. Začaly vznikat neinstitucionální zařízení soustředící 

se na rehabilitační a psychoterapeutickou péči. V počátečním období své existence se 

tyto organizace soustředily zejména na vytvoření přátelského prostředí, později si 

začaly osvojovat moderní principy psychiatrické rehabilitace a používat systematicky 

individuální rehabilitační přístupy (Psychiatrická rehabilitace, 2005).  

Počet spolků poskytujících služby psychiatrické rehabilitace v České Republice 

vzrůstá, prohlubuje se jejich profesionalita, vzájemná koordinace, sdílení zkušeností a 

informací s cílem společného prosazování zájmů i východisek komunitních služeb. 

Tuto roli na sebe vzala například Asociace komunitních služeb (AKS), která sdružuje 

poskytovatele psychosociálních služeb pro osoby s psychotickou duševní poruchou. 

Další podobnou organizací je Česká asociace pro psychické zdraví (ČAPZ) - sdružení 

poskytovatelů a uživatelů psychiatrické péče, jejich blízkých a širší veřejnosti nebo 

Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví (CRPDZ) - nestátní nezisková organizace, 

jejímž posláním je napomáhat v ČR procesu rozvoje péče o osoby s duševním one-

mocněním. Mezi nejznámější poskytovatele komplexní péče o schizofrenní pacienty 

patří systém občanských sdružení FOKUS, poskytující své služby v pěti regionech ČR, 

klinika ESET ve spojení s o.s. ESET-HELP, Denní Sanatorium Ondřejov v Praze, 

Dům duševního zdraví v Ostravě, Regionální komunitní péče Pardubice a jiné.  
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3.3 Specifika a cíle rehabilitace schizofrenních pacientů 
Každá ataka nemoci znamená pro nemocného velkou zátěž. Dochází ke změnám 

v psychice a fungování ve všech oblastech života nemocného. Z tohoto důvodu je dů-

ležité snažit se relapsům předcházet (Motlová, Koukolík, 2004). Dlouhodobý průběh 

nemoci vede k celkovému oslabení organismu, který se v důsledku stává citlivější 

na stres a dochází ke snížení odolnosti vůči zátěži. Zátěž může u nemocných schizo-

frenií vyvolat patologické stavy snáze, než u zdravého člověka. Z toho plyne, že i reha-

bilitační snahy mohou za určitých podmínek působit patogenně. Proto je třeba tuto 

specifickou zranitelnost nervového systému a sníženou toleranci vůči stresu v procesu 

rehabilitace zohledňovat, upravovat nároky prostředí na klienta vzhledem k jeho ak-

tuálnímu stavu a hledat citlivé kompromisy. Samotnou zranitelnost lze na biologické 

úrovni ovlivňovat vhodnou medikací, v rovině kognitivní pak různými tréninkovými 

metodami, které zlepšují schopnost zvládání stresu a zpracovávání informací 

z komplexních sociálních situací. Další možností je redukce stresorů, buď vědomým 

vyhýbáním se oblastem obsazeným stresem, nebo aktivním ovlivňováním okolí 

s cílem omezení zátěže (Birchwood, Tarrier, 1992, Gleeson, McGorry, 2005, Mužík, 

2007, Praško et al., 1998). 

Onemocnění schizofrenií mnohdy zákeřně překvapí člověka v jeho mladých zrani-

telných letech, klíčových pro rozvoj osobnosti, vzdělávání, profesní vývoj a budování 

sociální pozice. Většina mladých nemocných nestihne těchto vývojových kroků do-

sáhnout. V mnoha případech se tak rehabilitace mění spíše na „habilitaci“, tedy učení 

dovednostem, které nemocný dosud nezískal (Glynn, 2003). Mimo celkové aktivizace 

je tedy třeba se zaměřit na zprostředkování kompetencí a kompenzací nedostatečnos-

tí ve všech oblastech života, ve škole, zaměstnání, bydlení, trávení volného času, soci-

álních vztazích. Usilovat o zlepšení klientova funkčního stavu posilováním jeho 

silných stránek a minimalizováním omezení s cílem zajistit, aby lidé trpící schizofre-

nií dosáhli dostatečné zdravotní, emoční a intelektuální úrovně potřebné k žití, učení 

a práci v přirozeném prostředí. Zaměření na kvalitu života klienta v průběhu nemoci i 

po ní se stalo primárním cílem mnoha rehabilitačních programů a určuje podobu in-

tervencí, přístupu k onemocnění a jeho zvládání (Maj, Sartorius, 2002, Motlová, Dra-

gomirecká, 2003). Klinické charakteristiky onemocnění a potřeby dané osoby se však 

mohou měnit v závislosti na průběhu nemoci, délce trvání, změněných životních 

podmínek apod. Pro volbu konkrétních cílů je tedy třeba citlivě sledovat široký rozsah 

proměnných (viz. tab. 7).  

35 



  Rehabilitace u schizofrenie 

Obecné cíle rehabilitace schizofrenních pacientů však zůstávají stejné: podporovat 

zotavení z psychotické epizody; snížit míru symptomů pomocí medikace, psycholo-

gických a psychosociálních zásahů; předcházet vzniku reziduálních symptomů, relap-

sů nebo tyto zpozdit či zmírnit jejich vážnost, omezit nepříznivé dopady nemoci; 

pomáhat pacientovi při vyrovnávání se a procházení všemi stadii nemoci; hledat cesty 

nejefektivnějšího přizpůsobení se vzniklým podmínkám; ulehčit nemocnému zno-

vunabytí předcházejících schopností a dovedností, rozvíjením nových zvyšovat jeho 

nezávislé fungování; zlepšit jedincovy sociální kompetence, zvýšit rodinnou a sociální 

podporu v oblasti zaměstnávání, bydlení i socializace; podporovat udržování kontak-

tů s komunitou a klientovou sociální sítí; minimalizovat narušení či úplné přerušení 

těchto vztahů; dávat klientovi zpětnou vazbu o jeho sociálním chování (kompletováno 

z Birchwood, Tarrier, 1992, Praško et al., 2005). 

3.4 Intervence 
Psychiatrická a psychosociální rehabilitace vychází z předpokladu, že odpovídající 

fungování člověka v sociálních rolích je založené na současném působení třech činite-

lů – vlastností jednotlivce, požadavcích komunity a podpory v prostředí. Vzájemné 

ovlivňování těchto tří rovin vytváří proces, formu a obsah rehabilitačního plánování a 

intervencí. Intervence tak mohou podle potřeb nemocného a aktuálních podmínek 

směřovat do různých oblastí života, s různými cíli, za využití různorodých technik. 

Nácvik dovedností vyplňuje mezeru mezi současnými schopnostmi klienta a těmi, 

které potřebuje pro lepší fungování. Může jej pokrývat učení a trénink v mnoha oblas-

tech od zacházení s penězi, udržení zaměstnání, zvládání psychotických příznaků, 

jízdu hromadnými dopravními prostředky až po nácvik běžné konverzace a jednání 

s úřady. Samotný nácvik dovedností však nestačí, prostředí by mělo umožňovat do-

statek příležitostí k jejich uplatnění a vytrvale poskytovat dobře načasované odměny. 

Proto rehabilitační plány zahrnují služby zaměřené nejen na individuální trénink, ale 

také na zvýšení podpory z prostředí (Kopelowicz, Liberman, Wallace, 2003). 

Následující přehledová tabulka pomůže přiblížit šíři a bohatost palety možností 

rehabilitační péče (z Werner, Martin, 2004). O některých službách rehabilitační péče 

se posléze zmíníme podrobněji. 
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Přehled oblastí, cílů a metod rehabilitace osob se schizofrenním onemocněním (z Werner, Martin, 2004). 

OBLASTI A CÍLE 

Duševní zdraví Vzdělání a práce Samostatný život Sociální vztahy Osobní rozvoj 

-absence akutních 
příznaků 

-zabránění relapsů 

-identifikace pro-
dromů 

-schopnosti zvlá-
dání problémů, 
stresu, reziduál-
ních příznaků 

-úspěšné ukončení 
školy 

-pracovní kvalifi-
kace 

-pracovní doved-
nosti 

-schopnost spolu-
práce, začlenění 
do pracovních 
skupiny 

-schopnost vést 
vlastní domácnost 

-používání veřej-
ných zařízení a 
dopravy 

-adekvátní jednání 
s úřady apod.  

 
 

-rozvoj péče o 
sociální vztahy 

-sociální kompe-
tence 

-rozvoj vlastních 
zájmů a postojů 

-smysluplné trá-
vení volného času 

-vytvoření vlastní-
ho osobního živo-
ta  

 

METODY 

-psychofarma-
kologická léčba a 
profylaxe 

-podpůrná psycho-
terapie 

-psychoedukace 

-trénink strategií 
zvládání zátěžo-
vých situací 

-přiměřené zatíže-
ní 

-trénink kognitiv-
ních funkcí a do-
vedností 

-podporované vzdě-
lávání 

-ergoterapie 

-podporované za-
městnávání 

-spolupráce se ško-
lami, úřady práce 

-rekvalifikační kur-
zy 

 

-nácvik dovedností 
péče o domácnost 

-nácvik zacházení 
s penězi 

-podpora při samo-
statném rozhodo-
vání 

-trénink využívání 
veřejných institucí 
a dopravy 

-péče o sebe 

-podpora kontaktu 
a přiměřených so-
ciálních interakcí 

-trénink sociálních 
dovedností 

-působení na sku-
pinovou dynamiku 

-podpora samo-
statných aktivit 

-skupinová diskuze 
o sociálních situa-
cích 

-podpora při zno-
vuorientaci po ne-
moci 

-mapování osob-
ních postojů a kla-
dení cílů 

-nabídky volnoča-
sových aktivit 

-podpora při využí-
vání externích vol-
nočasových aktivit 

 

  

Rehabilitační programy a intervence se nejčastěji zaměřují na následující oblasti: 

a) práce 
Práce pro člověka znamená potvrzení vlastní hodnoty, je místem tvorby a rozvoje 

sociálních vztahů, učení se novým dovednostem i sociálním rolím. Osoby 

s onemocněním schizofrenie o zaměstnání přicházejí v důsledku sekundárního posti-

žení nemoci a to často již v prodromální fázi vlivem zhoršení kognitivních funkcí a 

sociálních dovedností. Pracovní rehabilitace usiluje o návrat osob se schizofrenním 

onemocněním do pracovního života vyhledáváním a vytvářením možností přiměřené 

pracovní aktivity. Zaměřuje se na mapování klientových silných stránek, trénink soci-
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álních a pracovních dovedností, pomoc a vedení v reálných pracovních situacích. Pra-

covní rehabilitace pomáhá klientovi při výběru, získání a udržení vhodného zaměst-

nání, případně jeho ukončení. Může probíhat v rámci dobrovolnické práce, 

v chráněných dílnách, nebo formou podporovaného či přechodného zaměstnávání 

(Glynn, 2003, Häfner, 1996, Psychiatrická rehabilitace, 2005 ).  

b) podporovaného vzdělávání  
Vzdělání je v současné společnosti nutným předpokladem dobrého pracovního 

uplatnění. Lidé se schizofrenním onemocněním často prodělají první ataku právě 

v období intenzivního vzdělávání. V návratu do školy jim po odeznění akutních pří-

znaků brání různé kognitivní deficity, strach z diskriminace a stigmatizace. Profesio-

nálové se obávají přílišné zátěže, která by mohla vést k selhání a následnému relapsu. 

Podporované vzdělávání se zaměřuje na poskytování podpory a asistence těmto oso-

bám tak, aby mohli rozvíjet své dovednosti, vzdělání, osobní růst i kariéru 

v chráněných podmínkách a připravilo je na přechod do podmínek normálních. Pod-

porované vzdělávání se soustředí na posilování studijních dovedností, docházky, dob-

rého rozdělování času, plánování, zvládání stresu a sebekontroly. Napomáhá 

integraci do normalizujícího sociálního prostředí a mezilidských vztahů. Navíc umož-

ňuje klientovi získat roli studenta a identifikovat se s určitou sociální skupinou (Psy-

chiatrická rehabilitace, 2005).  

c) bydlení 
Pojmy „přístřeší, bydlení a domov“ naplňují nejzákladnější lidské potřeby - potře-

bu jistoty, stability, bezpečí a soukromí. Schizofrenie narušuje fungování jedince 

v činnostech a rolích potřebných pro nezávislý život i bydlení (např. hospodaření 

s penězi, komunikaci se sousedy, úřady, vaření a úklid domácnosti). Navíc snižuje 

schopnost adekvátně řešit problémy i míru odolnosti k zátěži. U duševně nemocného 

může za příznivých podmínek přispívat dobrému průběhu nemoci a fungovat jako 

prevence zhoršení stavu, naopak v případě ohrožení bytové jistoty, stoupá nebezpečí 

relapsu. Služby v oblasti bydlení se snaží klientům i přes jejich individuální omezení 

umožnit žít samostatně a nezávisle, pečovat o sebe, nést odpovědnost za svůj život. 

Snaží se zajistit klientovi odpovídající podporu pro získání, udržení a dalšího rozvíjení 

svých dovedností a potřebnou sebedůvěru k životu v běžném prostředí. V praktickém 

smyslu vytváří alternativu dlouhodobým hospitalizacím v psychiatrických léčebnách, 

případně snižují jejich počet (Glynn, 2003). Rehabilitace v oblasti bydlení může pro-
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bíhat formou podporovaného bydlení, služby, při níž dochází rehabilitační pracovník 

za klientem domů, do jeho vlastního bytu a pomáhá mu řešit aktuální obtíže (např. 

na počátku samostatného bydlení, při návratu klienta z nemocnice do běžných pod-

mínek); chráněného bydlení, jež umožňuje klientovi pobyt v chráněných podmín-

kách, kde má možnost trénovat sociální a praktické dovednosti potřebné pro 

samostatné bydlení a nezávislý život; domů a bytů na půli cesty, jež usnadňují pře-

chod mezi ústavní či institucionální péčí, popřípadě rodinou a nechráněným bydle-

ním, kde se uživatelé společně učí péči o domácnost, odpovědnosti za udržování 

domu, samostatnosti, sociálním dovednostem a přiměřenému prosazování svých práv 

a nároků (Psychiatrická rehabilitace, 2005). 

d) nácviku sociálních dovedností  
Lidé nemocní schizofrenií mívají nedostatek dovedností potřebných k řešení ob-

vyklých sociálních situací. U některých je tomu tak proto, že díky ranému počátku 

onemocnění nestačili tyto dovednosti získat, u jiných způsobilo zhoršení akutní psy-

chotická epizoda nebo deficit kognitivních funkcí, další je v důsledku sociální izolace 

přestali používat a nedisponují jimi (Praško et al., 1998, Motlová, Koukolík, 2oo4). 

Chybějící sociální dovednosti mohou vést k opakovanému selhávání ve společnosti, 

k poklesu či ztrátě sebedůvěry, ke strachu z lidí (sociální fobie), k obavám 

z komunikace a zvýšení stresu, který ohrožuje jejich psychický stav a může být spouš-

těčem dalšího relapsu. Při nácviku sociálních dovedností se klient učí specifickým 

dovednostem pro dosažení vyšší efektivity v mezilidských vztazích a životní spokoje-

nosti. Klienti se učí správně vnímat a porozumět verbální i neverbální komunikaci, 

zvládání sociálních situací, udržení dostatečného očního kontaktu a odpovídající síly 

hlasu. V rámci nácviků se využívá technik instruování, modelování situací, hraní rolí, 

přijímání a poskytování zpětné vazby a posilování efektivního chování (Glynn, 2003, 

Häfner, 1994, Kopelowicz, Liberman, Wallace, 2003, Krajčovičová, 2004, Roder et al., 

1993). Příkladem můžeme uvést Libermanův a Wallaceův Komplexní program tré-

ninku sociálních dovedností nebo Integrovaný psychoterapeutický přístup (IPT) Ro-

dera a Brennera, o nemž se zmíníme dále v textu také v souvislosti s tréninkem 

kognitivních funkcí.  

e) volného času  
Mnoho lidí nemocných schizofrenií má po návratu z hospitalizace nebo při ome-

zené pracovní schopnosti, nedostatek financí a často neví, co si počít s časem. Mnoh-
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dy ztrácejí zájem o společenské dění a hrozí jim sociální izolace. Volnočasové aktivity 

jsou tak důležitou součástí rehabilitace umožňující klientům využívat jejich času krea-

tivně a smysluplně. Různá centra denních aktivit poskytují klientům se 

stabilizovaným zdravotním stavem ve své programové nabídce různé sportovní a 

výtvarné aktivity, vzdělávací kurzy, výlety a rehabilitační pobyty. Tyto programy 

pomáhají klientům k vyšší aktivitě, orientaci ve svých schopnostech a dovednostech, 

umožňují získat vyšší sebevědomí a nacházet podporu ve skupině ostatních klientů. 

f) psychoedukace  
Cílem dlouhodobé léčby je předejít opakovanému propuknutí nemoci. Farmako-

terapie doplněná individuální a rodinnou psychoedukací patří v současnosti k velmi 

účinným postupům snižujícím riziko opakovaného relapsu. Psychoedukační progra-

my nabízí poskytování dostatku jasných informací pacientům a jejich příbuzným o 

povaze a projevech nemoci, zvládání příznaků, významu medikace v léčbě schizofre-

nie a nutnosti dlouhodobé léčby antipsychotiky. Psychoedukaci je vhodné zahájit již 

během hospitalizace. Efektivní se prokázala být skupinová psychoedukace zvlášť pro 

pacienty a zvlášť pro příbuzné (Glynn, 2003, Kopelowicz, Liberman, Wallace, 2003, 

Praško et al., 2005). Velmi přínosné jsou také programy časné intervence, v nichž 

probíhá psychoedukační program propojený s léčbou na uzavřeném oddělení (např. 

v Psychiatrickém centru Praha). Jejich cílem je předcházet relapsu schizofrenie pro-

pojením neuroleptické medikace s individuální a rodinnou psychoedukací a zvýšit tak 

šance klientů na normální život (Motlová, 2001).  

g) rodinného prostředí  
Ze statistik vyplývá, že 70 % nemocných žije se svými příbuznými, především ro-

diči (Jarolímek, 1996), přičemž onemocnění rodinného člena klade zvýšené nároky a 

představuje pro obě strany značnou zátěž. Rodinná atmosféra může průběh onemoc-

nění zásadním způsobem ovlivňovat, a proto je velmi důležité, aby bylo v rodině vlád-

lo příznivé klima. Rodinní příslušníci bývají také často schopni nejdříve a správně 

rozpoznat prodromální příznaky onemocnění. Výzkumy uvádí, že zapojení rodiny 

do terapie může snížit počet relapsů onemocnění až o 20 % (Praško et al., 1998). In-

tervence směřované k rodině ve formě rodinné psychoedukace, behaviorální rodinné 

terapie a svépomocných rodinných skupin usilují o co nejširší zapojení rodinných 

příslušníků do rehabilitačního procesu. Jejich náplní bývá nejen psychoedukace, ale i 

seznámení s dostupnými komunitními zdroji pomoci a podpory, technikami zvládání 
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stresu, seznámení s účinnějšími a bezpečnějšími způsoby komunikace a řešení pro-

blémů. Záměrem je předcházení přílišnému navýšení stresu, riziku další ataky, ale 

také pomoc při zvládání nemoci celou rodinou (Glynn, 2003, Häfner, 1996, Kalina, 

2001, Kopelowicz, Liberman, Wallace, 2003). 

h) psychoterapie  
Psychoterapie tvoří speciální léčebnou metodu a nezanedbatelnou součást kom-

plexní návazné péče. Psychotické příznaky zneklidňují, znejišťují a často vedou k silné 

úzkosti a strachu. Člověk se zpravidla nemůže opřít o vlastní zkušenost z minulosti, 

nenachází v sobě pevný bod. I po odeznění akutní ataky schizofrenie nemocní nadále 

čelí rozsáhlému okruhu problémů, vypořádávají se s realitou onemocnění, 

s ohrožením životních plánů, přichází o kamarády, nedaří se jim komunikovat 

s okolím. I zde psychoterapie vytváří určitý ochranný prostor, v kterém je možné za-

měřit se například na lepší zvládání obav, příznaků, zvýšení náhledu nemoci, získání 

vyšší pohody ve styku s lidmi, oživení hodnotných zájmů a posilování samostatnosti. 

Pomáhá obnovit přirozený pocit kontroly nad svým vnímáním, myšlenkami, předsta-

vami, emocemi a chováním. Psychoterapii je vhodné zahájit co nejdříve po odeznění 

akutních příznaků (Kalina, 2001, Häfner, 1996). Následná psychoterapeutická léčba u 

nemocných, kteří prodělali psychotickou epizodu, často může trvat i několik let nebo i 

celý život (Praško, Horáček, Škrdlantová, 2003). 

Terapie může být jak individuální, tak skupinová nebo rodinná s těžištěm 

v rozhovoru, umělecké práci, dramatizaci, hraní rolí nebo nácviku dovedností (Praško 

et al., 1998). Individuální psychoterapie pomáhá obnovit důvěru ve svět a vytvořit si 

pevnou vztahovou osobu, které můžete důvěřovat v krizových situacích. Výhodou in-

dividuální psychoterapie je především větší objem času, který je klientovi terapeutem 

věnován. Skupinová psychoterapie pomáhá ujasnit si svoji situaci ve světě, porozu-

mět způsobům, jakými se člověk vztahuje k druhým, a uvědomit si formy chování, 

které vedou ke stresu. Pomáhá také v tom, že člověk si uvědomuje, že druzí prožívají 

mnohdy podobné věci, učí se od nich, jak se lze s psychózou vyrovnat, jak řešit kaž-

dodenní problémy. Skupinová má v akutním stadiu schizofrenie malý efekt a zasycení 

nemocného vnějšími stimuly může být přehnaně zatěžující. Po odeznění akutních 

příznaků však může podpůrně vedená skupinová psychoterapie velmi pomoci 

v obnově sociálních kontaktů a začlenění do sociální skupiny (Praško, Horáček, 

Škrdlantová, 2003). Ve skupinové psychoterapii psychóz se uplatňují směry skupino-

vě analytické, gestalt, interaktivní behaviorální trénink, podpůrné a další.  
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Rodinná terapie se zaměřuje hlavně na vytvoření příznivého klimatu bez prud-

kých emocí, výčitek, mentorování nebo hádek a zlepšení komunikace mezi jednotli-

vými členy (viz. výše). 

V literatuře bývají pro psychoterapii schizofrenie doporučovány spíše postupy 

podpůrné, empatické a pečující psychoterapie, než postupy psychodynamické, které 

se zaměřují na pochopení významu a smyslu psychotických bludů. Psychodynamické 

přístupy se v početných studiích ukázaly jako příliš zátěžové, neúčinné až škodlivé 

(Glynn, 2003). Výjimky tvoří případy nemocných v remisi s dobrou stabilizací, kdy 

dynamická psychoterapie může pomoci porozumět psychotickému prožitku a inte-

grovat ho do života (Krajčovičová, 2004, Praško, Horáček, Škrdlantová, 2003). Dále 

se diskutuje o vhodnosti technik jako jsou autogenní trénink, relaxace, focusing či 

hypnóza pro jejich koncentraci na prožitky z vnitřního světa.  

Cílem podpůrné psychoterapie je podpora rovnováhy duševního života, posílení 

psychologických obran, přijmutí psychotické zkušenosti a snaha o časné sociální 

kompenzování. Nepracuje se symbolickými obsahy psychotických prožitků, spíše se 

zaměřuje na okolní realitu, upravuje kontakt pacienta s rodinou a informuje o medi-

cínském přístupu k léčbě. Efekt podpůrné psychoterapie je mírný, co se týče zlepšení 

psychopatologie, a sporný z hlediska rizika relapsu i zlepšení psychosociálního fungo-

vání. Zlidšťuje však přístup k nemocnému a zlepšuje spolupráci pacienta (Praško, Ho-

ráček, Škrdlantová, 2003).  

Hojně a úspěšně se však v současné době v psychoterapii psychóz využívá kogni-

tivně-behaviorální terapie, která se snaží ovlivnit kognitivní funkce a působit tak 

na následné chování. Zaměřuje se na rozpoznávání problematických myšlenek a cho-

vání, sledování příznaků a jejich ovlivňování logickým úsudkem, snižování kognitivní 

zranitelnosti, rozvoj strategií zvládání problémů a nalézání vhodných řešení. Napří-

klad technika SIT (Self Instruction Training) ze 70. let 20. století učí klienta doved-

nosti sebeinstruování a zastavování ohrožujících myšlenek (nejdříve nahlas, poté 

pouze v mysli) a zvládání bludů (vlastním zpochybňováním) (Krajčovičová, 2004). 

Tyto techniky bývají úspěšné také při depresi a úzkostných stavech, které přetrvávají i 

po odeznění akutní fáze (Glynn, 2003, Praško et al., 2005).  

Kupříkladu Barclay a Vega (2005) náhodně rozdělili do dvou skupin schizofrenní 

pacienty ve středním věku. Jedna absolvovala běžnou léčbu, druhá navíc docházela 

na 24 týdenní kognitivně-behaviorální sociální trénink. Posuzovatelé, kteří nebyli 
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informováni o rozřazení po ukončení usuzovali na lepší sociální fungování, lepší ná-

hled nemoci a vyšší objektivitu při posuzování symptomů.  

i) rehabilitace kognitivních funkcí, tréninku kognitivních funkcí  
Kognitivní poškození, které onemocnění schizofrenií provází (podrobněji viz. kap. 

4), výrazně ovlivňuje fungování osob se schizofrenním onemocněním v oblasti sociál-

ní a pracovní, snižuje jejich výkonnost a kvalitu života. Běžně se projevuje jako pro-

blémy s plánováním, zahajováním a načasováním nějaké činnosti, nemocný má 

problémy s pamětí, pozorností, motorikou a přizpůsobením se prostředí (Häfner, 

1996, Praško et al., 1998). Deficit kognitivních funkcí interferuje s rehabilitačními 

snahami, limituje účinnost terapeutických zásahů, navíc je farmakologickou léčbou 

jen málo ovlivnitelný (Roder et al., 1993). Z tohoto důvodu by rehabilitace kognitiv-

ních funkcí, která dnes nabízí řadu slibných přístupů, neměla v komplexních přístu-

pech chybět. Optimálním řešením se zdá být integrovaný přístup zahrnující 

farmakoterapii, edukaci, nácvik sociálních dovedností a kognitivní trénink (viz např. 

IPT). Rehabilitace kognitivních funkcí je těžištěm této práce, proto se jí podrobně vě-

nujeme v kapitole páté.   

Všeprostupující dopad schizofrenie na oblast vnímání, kognice, emocí a chování 

určuje různorodost oblastí, které vyžadují komplexní rehabilitaci a působení jak 

na daného jedince, tak jeho prostředí. Účelem je nalézt jejich optimální kombinaci 

pro každého jednotlivého klienta, aby rehabilitační plán co nejvíce odpovídal jeho 

současné situaci, a přitom nabízel východiska do budoucna. Psychotická epizoda mů-

že významně podkopat, paralyzovat nebo vychýlit osobní vývoj člověka. Dobré posou-

zení aktuálního stavu klienta, jeho dovedností a zkušeností, diagnostika 

psychosociálního deficitu a kognitivních, fyzických a emocionálních schopností je zá-

kladním předpokladem cílené rehabilitační péče. Důležité je také zmapování a koor-

dinace zdrojů klientova prostředí. Chování a služby poskytnuté profesionály však 

vytváří naději na východisko z labyrintu duševní nemoci. Tato cesta ovšem není jed-

noduchá, znamená vytrvalé hledání, které je neustále přizpůsobováno klientově moti-

vaci a jeho možnostem. Včasný zásah a celistvý přístup k rehabilitaci, který by 

zohledňoval zvládání stresu, zranitelnosti, individuální potřeby a ochranné faktory 

prostředí skýtá nejvíce nadějí na efektivní léčbu a rehabilitaci osob se schizofrenií 

(Häfner, 1996).  
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3.5 Komplexní přístup k rehabilitaci schizofrenie a návaznost péče  
Osoby nemocné schizofrenií profitují z kontinuální (plynule návazné) péče, která 

počíná od hospitalizace a farmakologického ovlivnění nemoci, přes udržovací a dlou-

hodobou terapii v době, kdy je pacient v remisi nebo dosáhl zlepšení až po stav, kdy je 

pacient psychiatricky stabilizován. Pracovní a sociální rehabilitace mu pomáhá 

k návratu k běžnému fungování ve společnosti. V současném pojetí se rehabilitační 

působení posunuje stále blíže k začátku nemoci a prolíná se s léčbou. Kopelowicz, Li-

berman, Wallace (2003) a další se domnívají, že klienti mohou mít zisk z nácviku do-

vedností i v akutní fázi nemoci a doporučují s nimi začít již v době hospitalizace. 

Spojení léčebné a rehabilitační péče je velmi důležité pro úspěch celkového procesu 

úzdravy. Häfner (1996) uvádí, že rehabilitační programy by měly nejen začínat co 

nejdříve, ale provázet klienta po celou dobu, kdy podporu potřebuje, což někdy může 

znamenat celý život. V případě přetrvávajících sociálních a funkčních problémů je 

nezbytné poskytnout klientovi dostatečnou podporu, ale ponechat mu a posilovat je-

ho zodpovědnost a kontrolu nad svým životem. K tomu je však zapotřebí týmového a 

koordinovaného přístupu rehabilitačních pracovníků, psychiatrů, psychologů, sociál-

ních pracovníků, dalších zdravotnických profesionálů, klienta a jeho nejbližších. Po-

zornost zaměřená na účinnost léčby jakož i na možnosti rehabilitace pomáhají najít 

nejlepší průnik mezi klientovými potřebami a psychosociálními službami. Příznaky 

nemoci, kognitivní fungování, minulé zkušenosti, současné naplňování rolí a nároky 

prostředí pak vytvářejí měřítka hodnocení fungování dané osoby (Kopelowicz, Li-

berman, Wallace, 2003).  

3.6 Generalizace a přenos dovedností do běžných podmínek 
Ačkoliv četné studie zaměřené na rehabilitační intervence potvrzují lepší fungo-

vání a dobré výsledky (např. Barton, 1999, Glynn, 2003, Maj, Sartorius, 2002, Li-

berman, Wallace, 2003, atd.), zdá se , že využití zisků z psychosociálních intervencí a 

nácviků často brání potíže s přenesením naučeného do běžného života. V některých 

případech tento přenos maří negativní příznaky a neurokognitivní poškození, které 

schizofrenii provází. Jindy je to nedostatek sociálních příležitostí v přirozeném pro-

středí a malá míra povzbuzení okolím (Glynn, 2003). Čím je dovednost obtížnější, 

tím nižší je míra generalizace v běžných podmínkách. Přenosový gradient roste, po-

kud je nácvik nebo trénink dostatečně intenzivní a podaří se ho přiblížit reálným ži-

votním podmínkám klienta, zvýšit podporu okolí i možnost opakovaně zkoušet 
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naučené v každodenních situacích (Häfner, 1996, Kopelowicz, Liberman, Wallace, 

2003, Perglová, 2006). Další účinnou možností jsou cvičení „naživo“ a domácí úlohy, 

které prodlužují efekt tréninku do běžného života. Rozvoj technik s vyšší mírou 

generalizace je dalším rozhodujícím krokem v posilování efektivity rehabilitace 

u schizofrenie (Glynn, 2003). 

3.7 Shrnutí 
Nelítostnost důsledků schizofrenie pro všechny složky osobnosti člověka -

 vnímání, myšlení, emoce a chování a jejich interindividuální rozmanitost a různoro-

dost potřeb, vyžadují celostní přístup k léčbě a rehabilitaci směřované nejen 

k nemocnému, ale i k jeho okolí. Přístup pozorně reflektující míru stresu, zranitelnos-

ti, potřeb a záchytných bodů daného člověka je nejlepším průvodcem při volbě reha-

bilitačních intervencí. Medikace tlumí psychosociální zranitelnost a biochemické 

odchylky mozku. Nácviky sociálních dovedností a činností potřebných k nezávislému 

životu rozvíjí osobní kompetence daného člověka, posilují jeho sebevědomí a snižují 

zranitelnost. Podpůrné služby a rehabilitace zmírňují dopad přetrvávajících příznaků 

a nedostatků v samostatném fungování. Péče integrující včasné rozpoznání a léčbu 

schizofrenních příznaků, brzké zahájení rehabilitace za vzájemné spolupráce nemoc-

ných, pomáhajících profesionálů, rodiny a širší společnosti by mohla přispět 

k nadějnějším průběhům nemoci, nižšímu počtu hospitalizací, lepšímu sociálnímu 

přizpůsobení a vyšší kvalitě života lidí nesoucích úděl schizofrenie. 
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4 SCHIZOFRENIE A KOGNITIVNÍ FUNKCE  
V současné době se problematika kognitivních funkcí u schizofrenních pacientů 

dostává do popředí zájmu klinické praxe i výzkumu pro svůj nepříznivý vliv 

na praktický život pacientů, náhled na nemoc, výsledné funkční stavy onemocnění a 

zařazení do komunity. Úroveň kognitivních funkcí tvoří horní hranici fungování jak 

v sociálním, tak pracovním životě klienta, zasahuje do účinnosti psychoedukace, tré-

ninku sociálních dovednosti a ostatních terapeutických programů. V kapitole 1.1 jsme 

zmínili, že kognitivní poškození a kognitivní deficit jsou jedním z charakteristických 

příznaků schizofrenního onemocnění. V této kapitole bychom se rádi zaměřili na jeho 

podrobnější popis, možnosti a omezení diagnostického měření a dopad na běžný život 

pacientů se schizofrenií. 

4.1 Kognitivní funkce u schizofrenie 
Kognitivní funkce vymezuje kognitivní psychologie jako procesy zpracování in-

formací. Představují psychické funkce, jež umožňují zacházení s informacemi, jejich 

příjem, uchování a zpracování (Sedláková, 2002). Do kognitivních funkcí jsou řazeny 

procesy počínaje vnímáním a pozorností, dále ukládání, vybavování informací pro-

střednictvím paměti, jejich zpracování prostřednictvím různých procesů myšlení a 

představivosti, až po rozhodování a plánování podléhající exekutivním funkcím (Libi-

ger, 2002). Dílčí procesy zpracovávání informací probíhají paralelně i sériově a ovliv-

ňují se ve svém průběhu i ve svých výsledcích. Chovají se jako hierarchicky 

uspořádaný celek, u kterého můžeme rozlišovat nižší a vyšší funkce, což umožňuje 

rozlišit směr jejich zpracování na „shora dolů“ a „zdola nahoru“. Tento komplex pro-

cesů nese vlastnosti systému, můžeme v něm vyčlenit podsystémy, které pracují 

s jistou autonomií. Jejich činnost je pak vyššími procesy neovlivnitelná, ty už dostáva-

jí k dalšímu zpracování informace určitým způsobem „předzpracované“ (Sedláková, 

2002). 

Klíčovými oblastmi sledovanými u schizofrenie jsou paměť, pozornost, jazykové 

schopnosti, a exekutivní funkce, jež přispívají ke schopnosti předcházet problémům 

nebo je řešit, učit se a plánovat budoucnost (Kučerová, Říhová, 2006). Kognitivní 

funkce jsou nezbytným předpokladem běžného, aktivního života každého jedince a 

významně se podílí na společenské a pracovní zdatnosti jedince. Nemocný 

s oslabeným kognitivním fungováním pak může mít těžkosti v organizování vlastního 
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prostředí tak, aby byl schopen žít samostatně, užíval pravidelně a správně léky, a 

zvládal běžné sociální situace. U schizofrenie je přítomnost kognitivního deficitu již 

nesporně dokumentována a v současné době bývá u schizofrenie považován za jeden 

ze základních symptomů (Keefe, Eesley, Poe, 2005, Keefe, Hawkins, 2005, Kučerová, 

Říhová, 2006, Rodriguez, Mohr, Preiss, 2002). Zajímavé je, že určitá míra kognitiv-

ního deficitu byla prokázána i u nejbližších příbuzných (Green, 1999). Kognitivní de-

ficit ohrožuje budoucnost nemocného ve škole a v práci, ohrožuje přátelské vztahy a 

má vliv spokojený partnerský a rodinný život. Omezuje jedincovu schopnost se učit, 

těžit z rehabilitačních intervencí, pamatovat si a přizpůsobovat nové dovednosti pro-

středí, ve kterém žije. Zažívané neúspěchy mohou vést k opětovnému relapsu a další 

hospitalizaci. Kognitivní deficit ovlivňuje schopnost pacientů uvědomit si nemoc, při-

jmout nutnost delší léčby, brát pravidelně léky, což zvyšuje riziko opětovného pro-

puknutí nemoci (Wykes, 2002).  

Přítomnosti kognitivního poškození si u schizofrenie všimli již Kraepelin (20. léta 

20. století) a Bleuler (50. léta 20. století) a považovali jej za hlavní charakteristiku 

tohoto onemocnění. Zájem o studium kognitivního deficitu však začal narůstat až 

v 70. letech minulého století (Perglová, 2006). Kognitivní deficit byl do té doby pova-

žován za druhotný projev onemocnění schizofrenií, související s pozitivními příznaky, 

dlouhodobým pobytem v nemocnicích, nežádoucími účinky neuroleptik a se sníženou 

motivací nemocných při testových vyšetřeních (Kučerová, Říhová, 2006, Tůma, Len-

derová, 2001). Výrazný posun v názorech na povahu kognitivního deficitu přinesl vý-

voj zobrazovacích metod, které umožňují vizualizovat strukturu mozku: počítačová 

tomografie (CT) a magnetická rezonance (MR), a jeho funkce: jednofotonová emisní 

tomografie (SPECT), pozitronová emisní tomografie (PET) a funkční magnetická re-

zonance (fMR) (Preiss, 2006, Sternberg, 2002). Výsledky studií provedených pomocí 

těchto prostředků prokazují, že schizofrenní onemocnění je spojeno se strukturální a 

funkční patologií některých oblastí mozku, narušenou symetrií, atrofickými, metabo-

lickými, konektivními a hypofunkčními změnami frontálních laloků (hypofrontalitou) 

(Andreasen et al., 1997, Tůma, 2001, Wexler, Bell, 2005). Rozšíření mozkových ko-

mor spolu s korovou atrofií patří jsou dnes již u schizofrenie dobře dokumentované 

(Kučerová, Říhová, 2006). Také snížení průtoku krve ve frontálních lalocích bylo opě-

tovně prokázáno (Bellack, Gold, Buchanan, 1999). Pozitivní, psychotické, projevy 

onemocnění bývají obvykle spojovány s činností dopaminergního systému (Rund, 

1998). Přestože tyto nálezy potvrdily, že schizofrenie je onemocnění spojené 
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s poškozením určitých oblastí mozku nebo jejich komunikací, a kognitivní deficit je 

jedním z primárních příznaků schizofrenie, dosud nebyl zahrnut mezi diagnostická 

kritéria v MKN 10 ani DSM IV (jak doporučuje například Lewis, 2004). 

4.1.1 Vliv léků na kognitivní funkce 
V posledních letech se s rozvojem farmakoterapie věnuje větší pozornost také 

možnostem ovlivnění kognitivních funkcí léky. Velké naděje se vkládají do účinků 

nových atypických antipsychotik. Současné poznatky o vlivu farmak na kognitivní 

funkce shrnul Pavel Fridrich v přehledové studii publikované v časopisu Psychiatrie 

(1/2000). Během studia dostupné zahraniční literatury došel k závěru, že přes nespo-

čet studií o účinku klasických neuroleptik na kognitivní funkce jsou jejich výsledky 

velmi rozporuplné a nelze s určitostí usuzovat na jejich pozitivní ani na negativní vliv. 

Některé starší i novější práce naznačují, že nízké dávky klasických antipsychotik mo-

hou mít prokognitivní účinky (Mohr, 2006). Výsledky srovnávacích studií atypických 

antipsychotik přinášejí ještě optimističtější výstupy. Robustnost jejich pozitivních 

účinků je vyšší a nezpůsobují tolik vedlejších efektů. Moderní antipsychotika umož-

ňují širší spektra účinnosti a příznivější ovlivnění negativních a afektivních příznaků. 

Prokazují také, že například klozapin, olanzapin, quetiapin, risperidon, atd. mohou 

pozitivně ovlivňovat některé oblasti kognitivních funkcí, které bývají u schizofrenie 

postiženy (Češková, 2002, Green, Nuechterlein, 1999, Mohr, 2006, Keefe, Hawkins, 

2005). Ke zhodnocení vlivu jiných atypických neuroleptik na kognitivní funkce dosud 

chybí dostatek publikovaných studií, nicméně již nyní hovoří srovnání účinku klasic-

kých a  atypických neuroleptik na kognitivní funkce u schizofreniků pro neuroleptika 

atypická (Fridrich, 2000). Úlohu nových antipsychotik v léčbě kognitivního deficitu u 

schizofrenie zvažuje i iniciativa MATRICS (viz. níže). Z klinického pohledu je nicméně 

prokognitivní efekt všech dostupných léků nedostatečný, proto je třeba pokračovat 

v hledání nových terapeutických možností a kombinovat farmakologické a nefarma-

kologické postupy (Mohr, 2006).  

4.2 Charakteristiky kognitivního deficitu u schizofrenie 
V popředí všeobecného zhoršení kognitivních funkcí bývají poruchy pozornosti, 

paměti, řídících funkcí, motoriky a řeči. Poruchy v některé z těchto složek poznáva-

cích činností nalézáme u 60 až 80 % procent nemocných. Tento deficit významně ko-

reluje s nepříznivou prognózou nemoci a znesnadňuje začlenění pacientů zpět 

do normálního života (Green, Kern, Heaton, 2004). Často bývají přítomny již 
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v premorbidním a prodromálním stádiu onemocnění (Bellack, Gold, Buchanan, 1999, 

Medalia, Richardson, 2005, Sharma, Harvey, 2002), značně ovlivňují průběh nemoci, 

přetrvávají po odeznění akutní fáze, jsou v čase stabilní a farmakologicky jen obtížně 

ovlivnitelné (Green, 1999). Zdají se být nezávislé na věku, době počátku onemocnění, 

symptomatologii i intelektu (Rodriguez et al., 2004). Byla však prokázána souvislost 

s negativními příznaky onemocnění (Češková, 2002, O´Leary et al., 2000). K prud-

kému zhoršení kognitivních funkcí dochází již během první epizody, později při stabi-

lizovaném stavu zůstává tento deficit poměrně stabilní (Heaton et al., 2001, Kurz, 

2005, Rund, 1998) nebo se nadále prohlubuje při dalších akutních atakách choroby 

(Sachs, 2000). Nemocní s narušenými kognitivními funkcemi mají horší dlouhodo-

bou prognózu. Pouhých 15 % nemocných v remisi se dostane na průměrnou úroveň 

běžného výkonu populace (Green, Kern, Heaton, 2004). Ovlivňování kognitivních 

funkcí je proto při léčbě schizofrenie třeba považovat za neméně důležité jako léčbu 

jiných symptomů. Jednou z možností, jak působit na kognitivní postižení, je rehabili-

tace kognitivních funkcí, jíž věnujeme následující kapitolu teoretické části této práce. 

Hloubka a závažnost kognitivního poškození bývá u každého jiná. Obvykle se 

hodnotí směrodatnou odchylkou výsledků neuropsychologických testů od průměru 

výsledků testů u zdravých osob. Přítomnost poškození je definována jako dvě stan-

dardní odchylky od normy v jedné oblasti kognitivních funkcí a nejméně jedna stan-

dardní odchylka v jiné oblasti kognitivních funkcí (Tsuang et al., 2000 in Preiss, 

2004). Hodnotám mírného poškození odpovídá snížení o 0,5-1,0 směrodatné odchyl-

ky, pro nějž je charakteristická porucha percepčních schopností, paměti, a porucha 

pozornosti. Středně těžké poškození je definováno na úrovni 1,1 – 2,0 směrodatné 

odchylky pod průměrem zdravých osob. Poškození na této úrovni se projevuje poru-

chami pozornosti, vizuomotorických dovedností, pracovní paměti a pomalou 

výbavností informací. Vážnému poškození pak odpovídají hodnoty na úrovni 2,1 až 5 

směrodatných odchylek pod průměrem. Zde se již jedná o vážné poruchy učení, naru-

šení řídících funkcí, snížení psychomotorického tempa, změny v plynulosti řeči a roz-

sáhlé poruchy paměti (Kučerová, Říhová, 2006, Tůma, Lenderová, 2001).  

4.3 Oblasti kognitivního deficitu  
U schizofrenního onemocnění byly experimentálně prokázány, a v literatuře roz-

sáhle dokumentovány, změny téměř ve všech oblastech kognice – v pozornosti, pa-

měti, exekutivních funkcích, verbálních schopnostech, prostorových schopnostech, 
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motorice atd. (Bracy, 2007, Green, et al., 2000, Keefe, Hawkins, 2005, Sachs, 2000, 

Tůma, 1999, Sharma, Harvey, 2000, Wexler, Bell, 2005, atd). Otázkou zůstává, zda 

má kognitivní poškození globální povahu, nebo zda se spíše jedná o dysfunkci speci-

fických parametrů kognitivních funkcí (Green et al., 2000, Kučerová, Říhová, 2006, 

Nuechterlein et al., 2004, Preiss, 2004). Kupříkladu Sharma a Harvey (2000) se do-

mnívají, že na kognitivní deficit můžeme rovněž pohlížet jako na důsledek špatné ko-

ordinace jednotlivých kognitivních procesů. Uspokojivé vyřešení této otázky by bylo 

přínosné zejména pro kognitivní rehabilitaci a trénink.  

Studií zaměřených na kognitivní deficit je v současné době téměř nepřehledné 

množství, jejich nevýhodou je však nejednotnost ve výběru diagnostických nástrojů, 

interpretaci, nedostatečné ekologické validitě i definování jednotlivých kognitivních 

oblastí. Autoři často používají různorodou terminologii a řada úloh klade nároky 

na více kognitivních funkcí současně (například při řešení Stroopova testu ovlivňuje 

výsledek pacientova odolnost vůči zátěži, rychlost psychomotorického tempa, kvalita 

a kapacita pracovní paměti, efektivita řídících funkcí, apod.). Deficit ve výkonu paci-

enta a jeho fungování v běžném životě je pak interpretován různě (Tůma, Lenderová, 

2001) a posouzení výsledků těchto studií je pak velice obtížné. Další důvody leží 

v metodologických odlišnostech, malém počtu srovnávacích dvojitě slepých a longi-

tudinálních studií, nízkém počtu pacientů v souborech a době sledování. Malý důraz 

bývá kladen na odlišování dlouhodobě hospitalizovaných a ambulantně léčených pa-

cientů (Kučerová, Říhová, 2006, Mohamed et al., 1999).  

Z tohoto důvodu se v současnosti začíná přistupovat k přehledům a metaanalý-

zám3 již publikovaných, převážně longitudinálních studií, které mohou lépe vypovídat 

o vývoji či stabilitě kognitivního deficitu a zahrnují nějaké kritérium pro hodnocení 

vztahu kognitivního poškození a reálného života (pracovní, sociální, schopnost nezá-

vislého bydlení, atd.) (např. Green, Kern, Heaton, 2004 nebo Rund, 1998). Ty ná-

sledně přispívají k objasnění etiologie schizofrenie, vytváření integrujícího modelu 

kognitivního deficitu u schizofrenie, efektivnějšímu výzkumu, zavádění jednotné ter-

minologie a vývoji jednotné testové baterie pro vyšetřování, která by umožňovala na-

příklad srovnávání efektivity různých léčebných a rehabilitačních postupů a vývoj 

nových léků ovlivňujících kognitivní deficit u schizofrenie. Takový cíl si vytkla pra-

                                                   
3 Metaanalýzy integrují prostřednictvím matematicko-statistických postupů vědecká zjištění více 

studií zaměřených na tutéž oblast  (více viz. Ferjenčík, 2000). 
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covní skupina MATRICS (Measurement and Treatment Research to Improve Cogni-

tion in Schizophrenia) z amerického národního institutu pro duševní zdraví a proved-

la pečlivou metaanalýzu s cílem určit dílčí faktory kognitivního deficitu u schizofrenie. 

Výsledkem jejího úsilí je zpracování třinácti studií zaměřených na faktorovou analýzu 

kognitivního poškození (viz. tab. 6) a stanovení sedmi základních oblastí kognitivního 

poškození (Nuechterlein et al., 2004), na jejichž základě také došlo ke konsensu o 

podobě testové baterie pro vyšetřování kognitivních funkcí u schizofrenie (Green, 

2007). Vymezení projektu MATRICS se dnes stále více prosazuje i v našich podmín-

kách (Preiss, 2005), proto jsme se rozhodli tuto linii následovat i v naší práci. 

Základní oblasti kognitivního poškození u schizofrenie (dle MATRICS-NIMH, 

2004):4 

1. Rychlost zpracování informací (speed of processing) 

2. Pozornost/vigilance (attention/vigilance) 

3. Pracovní paměť (working memory) 

4. Verbální učení a paměť (verbal learning and memory) 

5. Vizuální učení a paměť (visual learning and memory) 

6. Usuzování a řešení problémů (reasoning and problem solving) 

7. Sociální kognice (social cognition) 

 V následujícím přehledu podrobněji popíšeme výše zmíněné oblasti a uvedeme 

příklady testů využívaných pro jejich diagnostiku. 

4.3.1 Rychlost zpracování informací 
Senzorické informace bývají zpracovávány v nižších mozkových centrech, kde do-

chází k jejich třídění, kombinování, posílení či oslabení. Odtud pak bývají distribuo-

vány do vyšších oblastí k dalšímu zpracování (Bracy, 2007). Rychlost jejich 

zpracování bývá obvykle měřena testy, ve kterých je proband žádán o párování čísel 

nebo symbolů do dvojic, lokalizování nebo pojmenovávání cílových objektů a barev 

(např. Stroopův test – zejména subtest S a F), nebo spojuje čísla či písmena (Test ces-

ty – forma A) (Stuart-Hamilton, 1996). Do této skupiny patří také rychlost generování 

slov začínajících na určité písmeno, který je u nás využíván pod názvem „Test verbál-

                                                   
4 Původně byl také zvažován faktor verbálního porozumění (hodnocený např. subtesty z WAIS-III 

Slovní a Podobnosti), avšak později nebyl do testové baterie zahrnut pro svou nízkou ovlivnitelnost  

nemocí a léčbou.  
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ní fluence“ a má české normy (viz. Preiss, Laing, Rodriguez, 2002). Verbální fluence 

bývala u schizofrenie standardně považována za samostatný rys kognitivního poško-

zení, ale faktorová analýza ukazuje, že výkon v této oblasti velmi často koreluje 

s výkonem v testech měřících rychlost zpracování informací. Rychlost zpracování in-

formací ovlivňuje percepční i motorická rychlost, důraz se vždy klade na rychlost vý-

konu (Nuechterlein et al., 2004). Testy, kterými byl měřen tento faktor ve zdrojových 

studiích, byly především subtest „Symboly“ z WAIS – III, TMT A,B, Test verbální flu-

ence a Stroopův test. 

4.3.2 Pozornost/vigilance 
Pozornost je proces, který má na starost sledování a aktivní zpracovávání omeze-

ného množství příchozích informací ze smyslových orgánů a dat z dlouhodobé paměti, 

rozpoznávání důležitých informací, sledování více podnětů zároveň, přepínání pozor-

nosti dle potřeby, ale také vědomí rušivých jevů. Složky pozornosti tvoří jak vědomé, 

tak nevědomé procesy (Sternberg, 2002). Poškození v oblasti pozornosti může půso-

bit potíže s využíváním informací, nebo jejich využití částečné (Bracy, 2007). Poruchy 

pozornosti se u nemocných schizofrenií objevují velmi často a celkově snižují jejich 

kognitivní výkonnost a výdrž. Nemocní se špatně koncentrují, jejich pozornost snad-

no upoutají vnější podněty, rozptylují je jiné děje. Nedokáží zaměření rychle rozdělit, 

přesunout, ani ho udržet (Medalia et al. 1998, Perglová, 2006). Vigilance představuje 

schopnost udržovat připravenost k reakci na cílový podnět a neodpovídat na podnět 

rušivý (Green et al., 2000). Obvykle se měří Continuos Performance Testem (CPT), 

který je na tomto principu založen. Dalšími testy, které se využívají k hodnocení po-

zornosti jsou N-back test, Bourdonova škrtací zkouška nebo dichotomický poslech, 

kdy se probandovi pouští do sluchátka u každého odlišný zvukový podnět a úkolem 

probanda je tyto podněty oddělit a soustředit se pouze na jeden z nich (Kučerová, Ří-

hová, 2006). V Čechách bývá pravděpodobně nejčastěji měřena Testem pozornosti 

D2 vydaným Testcentrem (Balcar, 2000).  

4.3.3 Pracovní paměť 
Pracovní paměť lze považovat za specifickou součást dlouhodobé paměti (Stern-

berg, 2002). Zajišťuje krátkodobé přechovávání aktuálních informací a postupů, které 

byly v poslední době v paměti aktivovány a umožňuje s nimi následně mentálně pra-

covat, aniž by přešly do paměti dlouhodobé (Sharma, Harvey, 2000). Také uchovává 

nejáktuálnější (naposledy) aktivované položky z dlouhodobé paměti, přesunuje je do 
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krátkodobé paměti a znovu je z ní přebírá (Sternberg, 2002). Je nezbytná pro procesy 

učení, chápání a usuzování. Slouží jako registr psychické práce, zajišťuje kontinuitu 

mezi minulou a současnou zkušeností. Zahrnuje výběr, opakování a práci 

s informacemi v rámci řešení aktuální úlohy či situace a poté jsou překryty informa-

cemi novými (Kučerová, Říhová, 2006, Sternberg, 2002). Poruchy pracovní paměti 

bývají často spojovány s negativními příznaky a horším sociálním fungováním (Green, 

Kern, Newton, 2004, Tůma, Lenderová, 2001) a mají pro život pacienta dalekosáhlé 

následky (Bellack, Gold, Buchanan, 1999). U pacientů se schizofrenií je zjišťujeme ve 

vybavování slovních řad, verbálních párových asociací, příběhů i čísel a v úlohách při 

kterých musí s materiálem určitým způsobem mentálně manipulovat (Tůma, Lende-

rová, 2001). Materiál, se kterým obvykle operuje pracovní paměť může být verbální či 

neverbální - vizuálně prostorový nebo auditivně prostorový, proto bylo zvažováno, 

zda tuto oblast nerozdělit. Faktorovou analýzou nebyl ale zjištěn významný rozdíl 

mezi hloubkou poškození obou komponent, verbální a neverbální pracovní paměť tak 

byla sloučena v jednu komponentu. Nuechterlein et al. (2004) však doporučují použít 

testy pro obě složky. Nejčastěji byl tento faktor měřen subtesty „Počty“, „Opakování 

čísel pozpátku“ a „Řazení písmen a čísel“ z WAIS-III a WMS–III (Nuechterlein et al., 

2004).  

4.3.4 Verbální učení a paměť 
Tento faktor pokrývá paměť na slova a schopnost pamatovat si verbální (séman-

tický) materiál. Obvykle se měří testy, které obsahují seznam slov nebo krátké příbě-

hy, které proband bezprostředně po prezentaci opakuje, přičemž se snaží vybavit si co 

nejvíce slov či příběhových jednotek. Verbální paměť je jedním z nejlepších predikto-

rů úspěšného fungování ve společnosti a navázání na premorbidní úroveň fungování 

(Sachs, 2000). V citované metaanalýze Nuechterleina et al. (2004) byl nejčastěji vyu-

žíván test CVLT (California Verbal Learning Test). V Čechách se používá již standar-

dizovaný test AVLT (Preiss, Laing, Rodriguez, 2002), nebo subtest Logická paměť 

z WMS – III (Tůma a Lenderová, 2001). Dále bývá tento faktor měřen i rekognicí 

u oddáleného vybavení, párovým asociačním testem či opakováním čísel (Nuechter-

lein et al., 2004, Sharma, Harvey, 2000). Poškození v oblasti verbálního učení a pa-

měti souvisí s výše zmíněným faktorem pracovní paměti a zrakovým učením a pamětí, 

přesto však tvoří samostatnou oblast kognitivního poškození (Nuechterlein et al., 

2004).   
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4.3.5 Vizuální učení a paměť 
Od verbálního učení a paměti se odlišuje podnětovým materiálem. Přestože tento 

faktor prokázal svou významnost a je zvažován jako samostatný, bývá ve většině stu-

dií opomíjen (Nuechterlein et al., 2004). Rovněž testů, které by se zaměřovaly na tuto 

kvalitu se používá málo. Přitom vizuální učení významně koreluje například se soci-

álním fungováním. Pokud si nemocný nepamatuje tváře lidí, se kterými se setkává, 

jeho úspěšnost v sociálním kontaktu je výrazně omezena. Deficit v této oblasti limitu-

je také schopnost efektivní orientace v prostředí, ve kterém se nemocný pohybuje. Ve 

sledované metaanalýze byl tento faktor sledován v pouhých třech ze třinácti studií. 

Vhodné hodnotící nástroje by mohly představovat testy zaměřené na schopnost za-

pamatování nějakého vizuálního podnětového materiálu a jeho vybavení či znoupo-

znání (recognition). Ve světě se obvykle používá subtest Tváře z WMS–III nebo 

zapamatování situačních obrázků z rodinného života apod. V Čechách se v rámci mě-

ření vizuálního učení a paměti často administruje Test Reyovy figury (RCFT), který je 

založen na překreslení komplexní geometrické figury dle předlohy a její oddálené re-

produkci zpaměti (Stuart-Hamilton, 1996), který má i české normy (Preiss, Laing, 

Rodriguez, 2002). Přes svou jednoduchou administraci a nesporný přínos pro hodno-

cení vizuální paměti a učení však nebyl použit ani v jedné ze tří studií zahrnutých ve 

sledované metaanalýze.  

4.3.6 Usuzování a řešení problémů (exekutivní funkce) 
V literatuře se setkáváme spíše s pojmem exekutivní funkce, avšak Nuechterlein 

et al. (2004) ve své práci pro tuto oblast kognice použili označení usuzování a řešení 

problémů. Exekutivní (řídící) funkce bývají popisovány jako vyšší funkce, které 

usměrňují činnost nižších procesů v rámci úmyslného a cílesměrného chování (Koren 

et al., 2006). Účastní se všech neautomatických aktivit (Wykes, Reeder, 2005). Kou-

kolík (2003) uvádí, že zahrnují takové schopnosti jako je schopnost tvořit a uskuteč-

ňovat plány, vytvářet analogie, řešit problémy, adaptovat se na nové nečekané 

proměny okolností, vykonávat větší počet činností současně a řadit jednotlivé událos-

ti v čase a prostoru. Vedle toho tyto funkce umožňují ukládat, zpracovávat a vyvolávat 

informace z pracovní paměti, přijímat a vyhodnocovat zpětnou vazbu a v neposlední 

řadě respektovat pravidla sociálního chování. Dále Lezaková (1995) rozlišuje čtyři 

složky exekutivních funkcí, z nichž každá obsahuje různé procesy vztahující se 

k chování: volní úsilí, plánování, účelné jednání a efektivní výkon. Velliganová et al. 
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(1999, in Kučerová, Říhová, 2006) tuto definici rozvádějí a zpřesňují: exekutivní 

funkce zahrnují abstrakci, iniciaci činnosti, plánování a sekvencování, sebemonitoro-

vání, potlačení neúčelného jednání, schopnost organizovat a zaměřit k cíli paměť a 

pozornost.  

Pro význam tohoto faktoru svědčí, že ve výše citované metastudii byl sledován 

v sedmi výzkumných zdrojích ze třinácti. Ve většině případů byl administrován Wis-

consinský test třídění karet (WCST), jehož princip spočívá v nalezení skrytého pravi-

dla, podle nejž má proband, na základě obdržené zpětné vazby, přiřazovat karty k 

předlohovým. Dalšími, často využívanými možnostmi měření exekutivních funkcí 

jsou Hanojská a Londýnská věž, Stroopův test nebo Test cesty (část B) (Kučerová, 

Říhová, 2006, Sharma, Harvey, 200o). Každý z těchto testů je však zaměřen 

na poněkud odlišné kvality exekutivních funkcí.  

4.3.7 Sociální kognice 
Sociální kognice byla do základních faktorů kognitivního poškození u schizofrenie 

odsouhlasena a přidána až později, při revizi výsledků analýzy. Stalo se tak pro její 

opakovaně prokázaný vliv na kvalitu interpersonálních vztahů, výsledné funkční stavy 

onemocnění a pro významnost při hodnocení efektivity programů kognitivní rehabili-

tace. Zájem o tuto problematiku se právem nadále zvyšuje. V poslední době bývá stu-

dována v souvislosti s teorií mysli (Theory of Mind), která zkoumá porozumění 

chování druhých a kompetencemi přiřazovat sobě i druhým různé mentální stavy, 

prostřednictvím nichž lze chování popsat, pochopit a predikovat (Woodruf a Premack 

in Sedláková, 2002).  

Sociální kognici (nebo poznávání) si můžeme představit jako schopnost správné-

ho posuzování významu sociálních situací (sociálního schématu), odečítání emočně 

zabarvených kontextů, interpretaci verbálních i neverbálních projevů komunikačního 

partnera, ale i náhledu na nemoc a vyrovnávání s ní (Green, Nuechterlein, 1999). 

Nemocní schizofrenií mívají například obtíže v rozpoznávání emocí z výrazů osob za-

chycených na videozánamech či fotografiích (Bellack, Gold, Buchanan, 1999). V této 

oblasti prozatím vládne nedostatek relevantních studií. Její potřebnost a zařazení ke 

sledovaným faktorům ale skýtají příslib lepší budoucnosti. Nedostatek je i diagnostic-

kých nástrojů. V některých studiích (např. Bellack, Gold, Buchanan, 1999) byla apli-

kována Social Problem Solving Asessment Battery, ve které probandi hrají sérii 

tříminutových imaginárních rozhovorů s někým blízkým (bratr, rodič, kamarád). Tyto 
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osoby zastupuje někdo z personálu. Interakce se nahrávají na video a posléze jsou 

hodnoceny podle různých nonverbálních a verbálních kritérií.  

Hodnocení úrovně sociální kognice přibližuje ryze klinická hodnocení ke každo-

dennímu životu pacienta a mohlo by tak být jakýmsi oslím můstkem mezi neuropsy-

chologickou diagnostikou a hodnocením fungování v běžném životě (Nuechterlein et 

al., 2004). Tůma a Lenderová (2001) uvádějí, že poruchy sociálních schopností vzni-

kají v závislosti na nedostatečnosti při přijímání a dekódování informace, jejich zpra-

cování, rozhodování a odeslání sociálně přiměřené odpovědi. Důsledkem toho je 

snížená citlivost na interpersonální signály, nedostatečná kognitivní flexibilita a vyja-

dřování. MATRICS ve své baterii pro měření sociální kognice navrhuje užívat nástroje 

Mayer-Salovey-Caruso Emotional Inteligence Test - Managing Emotions (Green, 

2007). Bellack, Gold, Buchanan (1999) se domnívají že sociální kognice, rozpoznává-

ní emocí z výrazu tváře a správně zhodnocení sociálních situací by mělo být jedním 

z hlavních cílů zaměření kognitivní rehabilitace. 

4.4 Používané diagnostické nástroje a baterie 
V praxi mohou psychologové vyšetřovat kognitivní funkce pomocí rozsáhlé palety 

testů a testových baterií. Obvyklé je využívání řady neuropsychologických testů, které 

se flexibilně spojují do baterií nebo používání baterií standardizovaných (Preiss, 

1995). U nás se dosud realizoval spíše první model a na různých pracovištích byly vy-

tvářeny vlastní diagnostické vyšetřovací metody. První neuropsychologickou baterii 

pro vyšetření základních kognitivních funkcí vydalo v roce 2002 Psychiatrické cent-

rum Praha (Preiss, Laing, Rodriguez, 2002), kterou se mnohá pracoviště inspirují. 

Používá již známé, psychometricky ověřené neuropsychologické zkoušky a umožňuje 

kvantitativní zpracování výsledků pro interindividuální a intraindividuální srovnání 

a výzkum. Baterii lze využít jako celek nebo ji lze dále adaptovat podle potřeb (Preiss, 

Laing, Rodriguez, 2002).  

Tůma a Lenderová (2001) uvádějí, že vyšetření kognitivních funkcí schizofrenních 

pacientů by mělo minimálně zahrnovat hodnocení pracovní, krátkodobé a vizuálně 

prostorové paměti; řídících (exekutivních) funkcí, pozornosti; plynulosti řeči, psy-

chomotorického tempa. Tůma a Peréz za tímto účelem společně navrhli (avšak ne-

publikovali) neurologickou baterii složenou z několika běžně využívaných testů (viz. 

tab. 10) (Tůma, Lenderová, 2001). V zahraničí se poměrně často využívá RBANS (Re-

peatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status) a BACS (Brief As-

56 



Schizofrenie a kognitivní funkce 

 

sessment of Cognition in Schizophrenia), které jsou časově nenáročné a jednoduše 

administrovatelné nebo počítačově administrovaná CANTAB (Cambridge Neuropsy-

chological Test Automated battery), atd. (Keefe, Hawkins, 2005). Pro zjišťování míry 

pozitivních a negativních symptomů schizofrenie se ve světě hojně používají psychiat-

rické posuzovací škály SANS-SAPS (Scale for Assessment of Negative Symptoms - 

Scale for Assessment of Positive Symptoms) (Andreasen 1984) a PANSS (Positive and 

Negative Syndrom Scale) (Kay et al., 1987). 

Významnou událostí je vytvoření zbrusu nové diagnostické baterie, již vytvořil ko-

lektiv výzkumníků výše zmíněného projektu MATRICS-NIMH a vydal verzi pro kli-

nické testování (Matrics Cocsensus Cognitive Battery) (viz. tab. 11). Dle jejich 

konsenzu uspokojivě pokrývá rozsah sedmi bazálních kognitivních faktorů vymeze-

ných na základě provedené metaanalýzy (Nuechterlein et al., 2004). Baterie umožňu-

je časově přiměřené vyšetření (odhad je 63,5 min.) zaměřené na specifické oblasti 

neurokognitivního poškození. Jednotlivé testy splňují nároky na dostatečnou validitu, 

test-retestovou reliabilitu, využitelnost při opakovaném měření, vztah ke zvládání 

problémů běžného života (ekologickou validitu), praktičnost a dobrou toleranci paci-

entem (viz. tab. 12) (Green, 2007). Tato baterie o deseti individuálně administrova-

telných testech kombinuje úlohy tužka-papír, počítačové i manipulační. Baterie je již 

standardizovaná, má zpracované americké normy a je volně prodejná.  

Diagnostických metod vhodných pro vyšetřování kognitivních funkcí existuje celá 

řada. V České republice je však dostupná jen část z nich a nemají české normy (Kuče-

rová, Říhová, 2006). Proto vznikla také domácí iniciativa (Preiss et al., 2005) inspiro-

vaná současným trendem MATRICS, která navazuje na předchozí zkušenosti a 

směřuje k návrhu obdobné testové baterie pro využití v ČR. Rovněž by měla pokrývat 

základní oblasti kognitivních funkcí vymezené iniciativou MATRICS, umožňovat 

snadnou administraci a v neposlední řadě být finančně dostupná (Preiss et al., 2005). 

Předběžný návrh (viz. tab. 13), zatím čeká na sjednocení metodiky práce, propojení 

více pracovišť a společný sběr dat potřebných k dalšímu postupu. 

4.5 Ekologická validita 
Vyšetření kognitivních funkcí má předně sloužit k odhalení a pochopení povahy 

kognitivního deficitu a vysvětlení zda, a jak, ovlivňuje chování nemocného a jaké pro-

blémy může pacientovi působit tento deficit v běžném životě. Jinak by testování ko-

gnitivních funkcí ztrácelo na svém opodstatnění. Psychodiagnostické nástroje však 
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často tento předpoklad nesplňují a bývají založeny na úkolech, které jsou velmi vzdá-

lené každodenním situacím. Právě v souvislosti výsledku testu nebo vyšetření a jeho 

vztahu k běžným životním situacím, je v posledních letech stále častěji zmiňována 

ekologická validita, jež vyjadřuje stupeň, ve kterém je nástroj schopný předvídat 

funkčnost nebo chování v běžných životních podmínkách a každodenních situacích 

(Preiss et al., 2006). Jedná se o externí, kriteriální formu validity (Ferjenčík, 2000, 

Říčan, 1977), kdy kritérium tvoří určitý aspekt fungování v běžném životě - například 

zda je tento klient schopen řídit auto nebo pracovat. Ekologická validita napomáhá 

k odhadu kvality života klienta nebo schopnosti žít samostatně. Výsledky neuropsy-

chologických testů obvykle nejsou schopny tyto informace poskytnout. Psychologové 

tak často musí spoléhat na klinický dojem a informace obdržené od klienta nebo jeho 

blízkých. Navíc podoba klinického vyšetření může vyloučit různé kompenzační me-

chanismy, které v běžném životě usnadňují zvládání podobných úkolů (Preiss et al., 

2006).  

 Prouteau et al. (2004), srovnávali výsledky testů a subjektivně sdělovaných obtíží 

přímo pacienty. Na základě získaných výsledků doporučují pro získání komplexnější 

představy současné využívání subjektivních a objektivních měřítek kognitivního defi-

citu. Nabádají však také k opatrným interpretacím s ohledem na možný nesoulad me-

zi subjektivními stížnostmi a objektivními měřítky. V posledních letech se klade 

na zvyšování ekologické validity diagnostických postupů rostoucí důraz a zároveň 

s tím se množí i poptávka po ekologicky validních nástrojích. Například Koren et al. 

(2006) navrhuje několik postupů, jak zvyšovat ekologickou validitu výzkumu kogni-

tivního deficitu u schizofrenie. Zmiňuje potřebu zjišťovat, co měří zavedené neuro-

psychologické testy, vytvářet nové ekologicky validní nástroje, které by se více 

podobaly reálným situacím v životě a zavádění teoretických konstruktů, které jsou 

schopny více obsáhnut komplexnost reálného života. Také častější využívání zobrazo-

vacích technik v průběhu řešení úkolů by rovněž výrazně rozšířilo spektrum informací 

o povaze a projevech kognitivního deficitu (Preiss, 1998, Wykes, 2002).  

4.6 Vliv kognitivního deficitu na běžný život 
Kognitivní deficit přináší nemocným schizofrenií celou řadu obtíží. Projevuje se ve 

zvládání běžného života a každodenních problémů, v pracovní i sociální oblasti, ve 

schopnosti těžit z rehabilitace i psychoterapie (Green et al., 1999, 2000). Ústí 

do omezení v sociální integraci a omezuje kvalitu života (viz. také kap. 1.5) (Motlová, 
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Dragomirecká, 2003). Narušuje schopnost bezproblémově jednat v sociálních situa-

cích. Prediktivní hodnotu v rámci sociálního fungování, pracovních schopností, život-

ních dovedností i v míře pozitivních a negativních symptomů a subjektivní kvality 

života prokázaly úroveň pozornosti, pracovní a dlouhodobé paměti, psychomotoric-

kého tempa a exekutivních funkcí (Wykes, Reeder, 2005). Ilustrujme si to na příkladu 

exekutivních funkcí - jejich porucha vede k neschopnosti užívat a kombinovat infor-

mace z rozdílných zdrojů, těžkostem naplánovat si činnost, uskutečnit ji nebo řešit 

abstraktní problémy (Sharma, Harvey, 2000, Tůma, Lenderová, 2001). Následkem 

čehož dochází k zásadním problémům v komunikaci s ostatními, protože plány a stra-

tegie řešení problémů nejsou pro ostatní srozumitelné (Sachs, 2000). Poruchy pozor-

nosti spojené s neschopností se soustředit na danou činnost vedou záhy k výraznému 

zhoršení pracovního výkonu (Brown et al. 1993). Další potíže mohou působit možné 

problémy s vykonáváním některých úkolů závislých na motorice (psaní, používání PC) 

(Tůma, Lenderová, 2001). Obecné zpomalení psychomotorického tempa snižuje rych-

lost zpracování informací a díky tomu i znemožňuje uchopit všechny prvky informace 

najednou. Osoby nemocné schizofrenií mají proto potíže v zahájení a udržení konver-

zace a porozumění pokynům (např. při diagnostice nebo v rehabilitaci) (Sachs, 2000). 

Omezené kognitivní schopnosti tak vedou ke sníženému výkonu v oblasti mezilid-

ských vztahů, jež vyúsťují do sociálních handicapů. Studie naznačují, že míra neuro-

kognitivního poškození při zahájení rehabilitace predikuje množství naučených 

sociálních dovedností (Motlová, Koukolík, 2004). Dále bývají pozorovány nedostatky 

v lingvistice, v utváření pojmů a jejich chápání. Poruchy pozornosti ztěžují efektivní 

zvládání úkolů, dokončení rehabilitačních programů i návrat do pracovního a sociál-

ního života (Green et al., 2004, Wexler, Bell, 2005). Nemocní, které trápí navíc pro-

blémy s verbální pamětí, mají větší problémy v učení se dovednostem zaměřených na 

řešení sociálních situací (Sachs, 2000). Nedostatky ve složkách pracovní paměti rov-

něž tvoří limity ve zvládání sociálních situací a řešení problémů (Bellack, Gold, Bu-

chanan, 1999). Nemocní si někdy nepamatují, co již bylo v rozhovoru řečeno, zda již 

položili některé otázky, nebo na čem se s partnerem dohodli. To je velmi znejišťuje a 

komunikaci se pak raději vyhýbají.  

 Důležitou otázku, jak mohou kognitivní faktory ovlivňovat dlouhodobé psychoso-

ciální fungování pacientů se schizofrenií, si položili i výzkumníci z NIMH-MATRICS a 

rozhodli se publikované výzkumy zpřehlednit v několika metastudiích (Green, Kern, 

Heaton, 2004, Green et al., 2000 a Green, 1996). Měřítka funkčnosti rozdělili podle 
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zaměření původních studií na tři podskupiny: a) úspěšnost v psychosociální rehabili-

taci (v nácvicích sociálních dovedností, kognitivní rehabilitaci, psychoterapii a čin-

nostech v denních stacionářích), b) efektivitu laboratorních měření na základě 

porozumění a řešení sociálních situací (pomocí sledování videozáznamu a jeho hod-

nocení, hraní rolí, atd.) a c) zjišťování funkčních schopností probanda v jeho běžném 

prostředí (pracovní úspěšnost, schopnost samostatného života, sociální dovednosti 

atd., rozhovory s nemocnými, case managery, blízkými osobami).  

 Výsledky metaanalýzy 37 studií (Green et al., 2000) zkoumajících vztah mezi neu-

rokognicí a funkčním výkonem, poukazují na vysoký vliv kvality oddálené verbální 

paměti ve všech zmíněných měřítcích, exekutivních funkcí zejména v oblasti fungo-

vání ve společnosti a mírnějším dopadem na úspěšnost v rehabilitaci a laboratorním 

měření. Významnými ukazateli, které při laboratorních měřeních korelovaly 

s funkčností v běžném prostředí, se ukázaly být pozornost a verbální fluence. Pozdější 

metastudie Greena, Kerna a Heatona (2004), shrnovala 18 prací, které se zabývaly 

vztahem neuropsychologických testů k běžnému životu pacientů se schizofrenií. Za-

hrnovala pouze longitudinální studie s minimálně šestiměsíční délkou sledování, 

s cílem zjistit míru spolehlivosti kognitivního vyšetření v predikci psychosociálního 

fungování. Měřítky byla data z rámce sociálního, pracovního prostředí a informace o 

schopnosti samostatného života. Ve čtrnácti studiích z osmnácti se ukázala jedno-

značná korelace výsledků vyšetření kognitivních funkcí a fungováním v běžných 

podmínkách, dvě prokázaly výsledek neutrální, a dvě korelaci negativní (Green et al., 

2004).  

 Tyto studie však prezentují i nedostatky, které mohou přispívat k nepřesným zá-

věrům. Za hlavní omezení lze považovat omezenou znalost přesného mechanismu 

vlivu kognitivního deficitu na běžné fungování (efekt se pohybuje od 20 do 60 %) a 

dalších intervenujících proměnných, které se velmi obtížně zahrnují do výzkumných 

podmínek (například motivace, aktuální zdravotní stav, vliv medikace, vlivy okolí 

atd.). V neposlední řadě je namístě zmínit i metodologickou rozmanitost a různoro-

dost výzkumných vzorků a stejně tak i jejich velikost.  

4.7 Shrnutí 
 Jak jsme měli možnost vidět, kognitivní poškození u schizofrenie způsobuje dlou-

hodobé škody v kvalitě života, sociálním i pracovním uplatnění nemocného. Poškoze-

ní paměti, pozornosti nebo exekutivních funkcí mohou mít díky dalším proměnným 
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mnoho podob a vyúsťovat v různá funkční a sociální znevýhodnění. Přestože již exis-

tuje značné množství studií zaměřených na kognitivní funkce a jejich vliv na výsledné 

stavy onemocnění, je třeba v nich nadále pokračovat, zejména s cílem lepšího poro-

zumění podobě dopadu kognitivního poškození na běžné fungování a kvalitu života 

pacientů. Toto porozumění by mohlo pomoci lékařům účelněji se rozhodovat při far-

makoterapii, rehabilitačním pracovníkům při plánování optimální míry psychosoci-

álně zaměřených intervencí, nácviku sociálních dovedností a zvládání samostatného 

života, a v neposlední řadě psychologům při volbě optimální podoby kognitivní reha-

bilitace s ohledem na aktuální kognitivní stav klienta. Proto jsou důležité i snahy o 

vytvoření jednotného, rychlého a spolehlivého diagnostického nástroje, který by měl 

přinést užitek nejen výzkumu kognitivního deficitu u schizofrenie, ale také 

nemocným poskytovat naději na zlepšení pomocí kognitivní rehabilitace.  
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5 TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ U SCHIZOFRENNÍHO 
ONEMOCNĚNÍ  

 O významu komplexní péče o schizofrenní pacienty a potřebě kombinovat biolo-

gický, psychologický, kognitivní a sociální přístup jsme referovali výše v textu. Po-

drobněji jsme se také věnovali povaze opakovaně zjišťovaného kognitivního deficitu 

u schizofrenního onemocnění a potřebě jeho ovlivňování. Ani úspěšné propojení far-

makoterapie a psychosociální rehabilitace však nedokáže pacienta vrátit 

na premorbidní úroveň fungování nebo zvýšit kvalitu jeho života. Z tohoto důvodu se  

trénink kognitivních funkcí stále častěji stávají součástí komplexních programů péče 

o pacienty se schizofrenií. Je také předmětem empirické části této práce. V této kapi-

tole bychom proto rádi prezentovali základní východiska kognitivní rehabilitace, ze 

kterých trénink kognitivních funkcí u schizofrenie vychází, nastínili základní metody 

a principy práce a uvedli výsledky několika studií, které objasňují část pochybností, 

jež kognitivní rehabilitaci a trénink kognitivních funkcí u schizofrenního onemocnění 

vytrvale provázejí.  

5.1 Úvod do problematiky 
 Zájem o studium kognitivního deficitu u schizofrenie začal vzrůstat až v 70. letech 

minulého století. Do té doby převládala v péči o schizofrenní pacienty kromě farma-

koterapie hlavně psychosociální rehabilitace a psychoedukace (Rodriguez et al., 

2004). Teoretický a technický pokrok neurověd a vývoj nových diagnostických 

nástrojů však přinesly mnoho cenných poznatků o přítomnosti a povaze kognitivního 

deficitu u schizofrenie. Začalo se uvažovat o tom, jak poškození kognitivních funkcí 

zmírňovat. Značné naděje se vkládaly do atypických antipsychotik. Prokázalo se však, 

že přes některé jejich nesporně příznivé účinky na kognitivní funkce (včetně snížení 

vedlejších efektů) na ovlivnění kognitivního deficitu, sociálního fungování a zvýšení 

kvality života nemocného, sama nestačí (Green, 1999, Kučerová, Říhová, 2006, Mohr, 

2006, Twamley et al., 2003). Proto se v 80. letech začala pozornost přesouvat dále 

k ovlivňování kognitivního deficitu rehabilitací a tréninkem kognitivních funkcí5. 

Na svět se začaly klubat první kognitivně rehabilitační přístupy spolu s počátečními 

studiemi jejich efektivity. Od té doby se o kognitivním tréninku u schizofrenie uvažuje 

                                                   
5 Jednou z dalších zkoumaných možností nefarmakologického ovlivnění kognitivních funkcí je repeti-
tivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS) založená na stimulaci či inhibici činnosti mozkové 
kůry aplikací pulzního magnetického pole. Výzkumem se zabývá tým řešitelů v PCP (více viz. Mohr et 
al., 2006). 
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jako o jedné ze strategií komplexní rehabilitace, která může těmto pacientům poskyt-

nout větší šance na lepší život a fungování ve společnosti.  

 Rehabilitace kognitivních funkcí je součástí neuropsychologické rehabilitace (jež 

je komponentou rehabilitace celkové). Koncentruje se na cílené intervence se zámě-

rem navrátit pacientovi co nejvíce z jeho ztracených schopností (kognitivních, emoč-

ních i sociálních), pomoci mu přizpůsobit se na každodenní život (Kulišťák, 2003) a 

podpořit jeho vyrovnání s deficity jako základ pro realistické plánování dalšího života 

(Lippertová-Grünerová, 2005). Obecně ji lze charakterizovat jako strukturované a 

plánované ovlivňování kognitivních funkcí psychologickými metodami.  

 Užší vymezení nalézáme pod označením kognitivní trénink nebo remediace, kte-

rými se rozumí opakovaný nácvik a systematická snaha zlepšit přetrvávající poruchy 

intelektuální činnosti, které na určité úrovni narušují zpracování informací. Usilují o 

obnovu či nápravu poškozených kognitivních funkcí a nedostatků v procesech zpra-

cování informací (Sachs, 2000, Sharma, Harvey, 2000). Tvoří důležitou součást ko-

gnitivní rehabilitace (viz obr. 2) (Rodriguez, 2006). Cílem tréninku kognitivních 

funkcí je dosažení funkčních změn pomocí posílení a zpevnění dříve naučených vzor-

ců chování nebo zavedení vzorců nových, popřípadě vytvoření mechanismů kompen-

zujících narušené neurologické systémy (Kulišťák, 2003). Zjednodušeně lze říci, že 

rehabilitace usiluje o snížení handicapu, trénink se snaží zmírnit deficit.  

 Kognitivně rehabilitační a tréninkové programy vycházejí z předpokladu o spon-

tánní úzdravě mozku a neuroplasticity - schopnosti nervové tkáně modifikovat svou 

strukturu a funkci v odpověď na nepříznivé funkční změny (Rodriguez, 2006, Wykes, 

2002). Mozek má potenciál se s patologickými jevy do určité míry vyrovnat. Disponu-

je rozmanitými prostředky k tomu, aby docílil stavu, jež mu může poskytnout pod-

mínky k optimální činnosti v rámci omezených možností. Mozkové buňky jsou 

schopny prodlužovat a košatět své výběžky, spojovat se v nových a nových synapsích a 

formovat celé systémy. Již vzniklé neuronální okruhy jsou schopny měnit svůj tvar 

(Trojan, Pokorný, 1999, Kulišťák, 2003). Kognitivní trénink u schizofrenie tak vychází 

z předpokladu, že mozek má určité možnosti obnovy svých částí, ale výsledný efekt je 

zcela závislý na typu stimulace a procvičování jednotlivých funkcí. Kupříkladu úlohy 

zaměřené na asociativní učení ovlivňují hipokampální objem, podporují tvorbu kme-

nových buněk, přežívání nových neuronů i jejich integraci do již existujících systémů. 

Větší počet vzájemně propojených stimulů podporuje reparaci buněk i neuronálních 

okruhů (Gage, 2002). Určitá úskalí ve využití těchto poznatků spočívají v dosud 
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skromné znalosti a výzkumném podložení podmínek optimálních pro obnovu oslabe-

ných funkcí mozku (Kulišťák, 2003). Otázka stupně reverzibility a ireverzibility ko-

gnitivních deficitů tak není dosud uspokojivě zodpovězena. Prozatím se zdá být jisté, 

že pro zlepšení kognitivních schopností je zapotřebí aktivní a vědomé činnosti. Pouhé 

vystavení podnětům, bez procvičování jednotlivých kognitivních funkcí a samostatné 

aktivní činnosti, k žádoucím výsledkům nevede (Gage, 2002, Huttenlocher, 2002, 

Nelson, 1999).   

5.2 Modely a strategie rehabilitace kognitivních funkcí  
 V kognitivní a neuropsychologické rehabilitaci existuje několik základních teore-

tických modelů, vycházejících z různorodých představ o průběhu a podmínkách efek-

tivních zásahů, například Lurijův, Reitanův, model uzavřeného kruhu, „Symfonie 

hemisfér“, atd. (více viz. Kulišťák, 2003). V praxi se však nejvíce osvědčil holistický 

přístup Ben-Yishaye a Prigatana, který pojímá kognitivní rehabilitaci nejen jako pou-

hý trénink kognitivních funkcí, nýbrž jako nedílnou součást integrované péče o paci-

enta se schizofrenním onemocněním (Rodriguez, 2006). Intervence se přizpůsobují 

individuálním potřebám klienta, celkový terapeutický program je uspořádaný a struk-

turovaný. Rehabilitace se provádí od základních funkcí k vyšším, postupuje od pros-

tého nácviku, přes opakovaný trénink, až k vytváření účinných kompenzačních 

strategií. Snaží se pacientovi zprostředkovat realistický pohled na jeho silné stránky a 

omezení, tak aby stanovované cíle byly realistické a klient díky neúspěchům nepři-

cházel o motivaci (Kulišťák, 2003, Rodriguez, 2006).  

5.2.1 Restorativní a kompenzační strategie 
 V přístupu k rehabilitaci kognitivních funkcí u schizofrenie můžeme rozlišovat 

mezi restorativními a kompenzačními strategiemi. Restorativní strategie vychází 

z předpokladu, že konkrétní deficitní funkce je možné zlepšit jako takové. Je založena 

na jejich přímém procvičování a dlouhou dobu v přístupu k tréninku kognitivních 

funkcí dominovala. Restorativní strategie kladou důraz na objem cvičení a přiměře-

nou zátěž oslabených oblastí. Opakováním a pravidelným cvičením s postupným zvy-

šováním obtížnosti by se mělo dojít k posílení poškozené funkce. Pokud má například 

klient problémy s pamětí nebo koncentrací pozornosti, trénink se pak bude z různých 

hledisek soustředit právě na ně. Přeučená nebo získaná dovednost se postupným ná-

cvikem může automatizovat a tím ulehčovat například pracovní paměti (Bellack, Gold, 
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Buchanan, 1999, Rodriguez, 2006, Wykes, 2000). Tento model se obvykle uplatňuje 

v trénincích využívajících počítačových softwarů (některé zmiňujeme dále v textu). 

 Kompenzační strategie staví na předpokladu, že poškozenou funkci nelze výraz-

ným způsobem zlepšit samu o sobě, ale je možné ji obejít vytvářením různých ná-

hradních strategií a pomůcek, změnami pracovních postupů (různých kognitivních 

heuristik), sebeinstruováním, snížením impulzivity nebo zastoupením jiných neporu-

šených kognitivních funkcí, atd. (Twamley et al. 2003, Wexler, Bell, 2005). Kompen-

zační přístup se zaměřuje na přijetí omezení v dané oblasti a jeho 

„obejití“ zlepšováním strategií a potlačení neefektivních kognitivních stylů. Klade 

značný důraz na individuální zpětnou vazbu a podporuje efektivní zacházení 

s kognitivními funkcemi. Do této kategorie lze řadit například i koncept metakognice, 

již můžeme charakterizovat jako schopnost zpětné vazby na vlastní výkon, přiměřený 

odhad kvality a jistoty výkonu, identifikaci vlastních chyb apod. (Koren et al., 2006). 

Cílem kompenzačního přístupu není pouze eliminovat poškození kognitivních funkcí, 

ale spíše minimalizovat výsledná omezení z nich plynoucí (Bellack, Gold, Buchanan, 

1999). Nebude se tedy kupříkladu zaměřovat pouze na zlepšení v oblasti verbální pa-

měti a pozornosti pro dosažení vyššího fungování v sociálních vztazích, ale bude také 

klást důraz na omezení nároků prostředí.  

 Na principu „přemostění“ kognitivních deficitů kompenzačními strategiemi zalo-

žili Velliganová et al. (2000) Cognitive Adaptation Training. Posléze efekt této meto-

dy ověřovali ve studii zahrnující experimentální a kontrolní skupinu a došli k závěru, 

že kompenzační strategie mají u pacientů se schizofrenií jednoznačně pozitivnější vliv. 

Také Wexler a Bell (2005) došli k závěru, že klienti, kteří prošli tímto typem tréninku 

prokazovali nižší míry pozitivních a negativních příznaků, vyšší motivaci a lepší fun-

gování v běžných podmínkách. Některé studie podporují názor, že pro rehabilitaci je 

kompenzační přístup přirozenější a efektivnější (viz. např. metaanalytická studie 

Krabbendamové a Alemana, 2003), jiní autoři (např. Bellack, Gold, Buchanan, 1999) 

se domnívají, že je dobré začínat nejprve s restorativními cvičeními a při selhávání 

přejít na nácvik kompenzačních strategií. V praxi se však obvykle tyto dvě strategie 

prolínají a kombinují (Perglová, 2006). Kupříkladu Medalia a Richardson (2005) 

v rámci programu NEAR (viz. níže) rovněž ojediněle používají trénink samostatných 

kognitivních funkcí, ale obecně upřednostňují strategii kompenzační, který se sou-

středí na více kognitivních funkcí najednou a umožňuje lepší kontextualizaci naby-

tých dovedností. 
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5.2.2 Individuální a skupinový trénink 
 Další koncepce zvažují zda je pro trénink kognitivních funkcí u schizofrenie vhod-

nější forma individuální či skupinová. Individuální trénink může flexibilněji reagovat 

na specifické potřeby i obraz kognitivního deficitu a vycházet vstříc individuálním 

charakteristikám jednotlivých klientů. Výhodou je, že zpětná vazba může být podána 

okamžitě a cíleně. Dá se tak pracovat s různými technikami metakognice a bezchyb-

ného učení nebo analýzou pracovního postupu při řešení úloh zaměřených na exeku-

tivní funkce. Někteří autoři (např. Bellack, 1999, Koren et al. 2006, Wykes et al., 1999) 

tak z pochopitelných důvodů doporučují spíše individuální formu tréninků ko-

gnitivních funkcí. Skupinový design tréninku kognitivních funkcí má však také své 

přednosti. Setkávání klientů ve skupině zlepšuje sociální dovednosti klienta, umožňu-

je rozvoj pocitu sounáležitosti, komunikace, kooperace, vzájemné podpory. Klientovi 

se dostává určité korektivní zkušenosti a zpětných vazeb od více osob. Navíc bývá 

méně náročný na čas a spotřebu finančních prostředků (Wykes et al., 2003).  

5.2.3 Využití počítačů a neurorehabilitačních počítačových softwarů 
 Kromě klasických postupů tréninku kognitivních funkcí formou tužka-papír a 

skupinových her se v současné době i u schizofrenie stále více využívají rehabilitační 

počítačové programy (Rodriguez et al., 2002, 2004). Pracuje se s nimi jako se samo-

statnou metodou nebo v kombinaci s technikami tužka-papír, manipulačními techni-

kami (hlavolamy, skládačkami, apod.) a nácvikem sociálních dovedností. Počítačové 

neurorehabilitační softwary nabízí obrovské množství cvičení, které umožňují speci-

fický i obecnější trénink poškozených funkcí (Bracy, 2007, Brieff, 1994). Jejich výho-

dou je komplexnost, flexibilita v nastavení obtížnosti cvičení, možnost přesné a rychlé 

zpětné vazby a schopnosti dlouhodobě uchovávat a statisticky zpracovávat data (včet-

ně porovnávání jednotlivých výsledků a trendů vývoje v čase), hrový charakter, flexi-

bilitu a rozmanitost (Brieff, 1994, Kulišťák, 2003, Lippertová-Grünerová, 2005). 

Pacienti je obvykle dobře snášejí. V neposlední řadě usnadňují terapeutovi práci a 

šetří čas (Preiss, 1998).  

 Nevýhody lze spatřovat v drilovém nácviku jednotlivých úloh a nižší generalizaci 

díky obtížnějšímu přenosu pozitivních efektů do běžných podmínek (Kulišťák, 2003, 

Preiss, 1998, Rodriguez, 2006). Problémy mohou vznikat pokud terapeut nesprávně 

interpretuje výsledky nebo nepřizpůsobí obtížnost aktuální kondici klienta. 

U neasistované počítačové rehabilitace však dochází k omezení většiny výhod indivi-

duálního přístupu ke klientovi (metakognice, plánování a krokování postupu, cílená 
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zpětná vazba atd.), k omezení terapeutického vztahu a ryze počítačová forma cvičení 

by mohla figurovat spíše jako součást komplexních tréninků kognitivních funkcí. 

 Požadavky na zvýšení generalizace a přenosu „klinických“ efektů počítačové reha-

bilitace kognitivních funkcí do reálných životních podmínek by částečně mohlo řešit 

využívání virtuální reality. Ta nabízí možnost vytvořit prostředí, které umožňuje pro-

cvičování od nejjednodušších motorických aktů po nejsložitější kognitivní funkce, 

odbourává „drilování“, má schopnost přiblížit se skutečnému prostředí a díky tomu 

řeší částečně problém přenosu dovedností a generalizace (Kulišťák, 2002, 2003). 

K vytváření kvalitních programů je však zapotřebí mezioborového dialogu a propojení 

znalostí psychologie, neuropsychologie a informačních technologií. Jednou z prvních 

vlaštovek je diplomová práce Michala Marušana (2006) z ČVUT-FEL, která vznikla ve 

spolupráci s PhDr. Kulišťákem a popisuje možné využití mentálních rotací 

v kognitivní rehabilitaci.   

5.2.4 Metakognice 
 Efektivitu práce kognitivních funkcí zvyšují různé metakognitivní techniky a men-

tální pomůcky. Metakognice bývá v rámci kognitivního tréninku u schizofrenie často 

popisována jako most spojující aktuální kognitivní stav a lepší funkční úroveň klienta. 

Lze ji definovat jako „myšlení o myšlení“ - porozumění vlastním myšlenkovým proce-

sům, schopnost je řídit a realisticky ohodnotit kvalitu i jistotu výkonu při vědomí 

možných kognitivních přehmatů (Koren et al., 2006, Sternberg, 2002, Wykes, Reeder, 

2005). Jde o vědomou činnost, která vede člověka ke způsobilosti plánovat, monito-

rovat aktuální výkon, vyhodnocovat myšlenkové postupy a strategie, jichž používá při 

poznávání a učení. Za základní dovednosti metakognice jsou považovány monitoro-

vání – uvědomování si a hodnocení vlastního výkonu a kontrola – ovlivňování cho-

vání na základě tohoto hodnocení. Metakognitivní teorie předpokládá, že jedinec 

může dostát požadavkům prostředí i při horší úrovni kognitivních funkcí, pokud se 

naučí uvědomovat si své myšlenkové procesy, poučit se ze zpětné vazby, dávat si po-

zor na místa náchylná k chybování, vytvářet souvislosti mezi aktivitou a výsledkem 

(Koren et al., 2006). 

Strategie postupu směřující k metakognici nejsou orientovány přímo na výsledek, 

ale spíše na proces, který k němu vede. Zdůrazňují motivační připravenost a klientovo 

naladění k seberozvoji. Podporují aktivní úsilí zkoumat, ptát se, odpovídat, třídit, ka-

tegorizovat, přepracovávat zadání úloh i postupy jejich řešení. Terapeut by měl plá-

novitě zasahovat do procesu poznávání se záměrem tyto děje do určité míry regulovat 
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a směrovat k vyšší reflexi klienta, sebepoznání, uvědomění myšlenkových postupů a 

strategií učení. Toto usměrňování se optimálně postupně mění v kliento-

vu autoregulaci, schopnost sebemonitorování, sebehodnocení a sebeinstruování 

(Krykorková, 2007, Wykes, 2000). 

5.2.5 Bezchybné učení 
 Bezchybné učení je metoda tréninku založená na zpevňování účinných postupů 

při získávání dovedností. Postupuje od jednoduchých vizuálně diskriminačních úloh 

s vysokou pravděpodobností úspěchu až k těm, které vyžadují komplexní řešení (např. 

úlohy podobné testu Hanoiské nebo Londýnské věže) a minimalizování strategie po-

kus-omyl (Green et al. 1999, Sachs, 2000). Zaměřuje se rovněž na přeučení chybných 

strategií a upevňování nových, efektivnějších postupů řešení či chování (Lippertová-

Grünerová, 2005). Jednou ze strategií využívaných v rámci metody bezchybného 

učení je postupné zvyšování obtížnosti úloh tak, aby se klient při jejich řešení musel 

snažit, ale aby zároveň byly v rámci jeho kompetentci6 (tzv. scaffolding) (Koren et al., 

2006, Wykes, 2002).  

5.2.6 Zpětná vazba 
 Při tréninku s klienty nemocnými schizofrenií se klade velký důraz na okamžitou 

zpětnou vazbu. Tento fakt vyplývá z často popisované obtíže osob nemocných schizo-

frenií se sebehodnocením a sebeposouzením svého chování (Malá, 2005, Wykes, 

2000). Cílená a přesná zpětná vazba od terapeuta svým způsobem supluje tento ne-

dostatek a pomáhá klientovi korigovat jeho chování a modifikovat jeho strategie ře-

šení problémů. Měla by být poskytována tak, aby dávala klientovi zakusit úspěch, 

pozitivně ovlivňovala jeho motivaci i sebevědomí a zároveň napomáhala rozvoji ko-

gnitivních dovedností (Brown et al., 1993). Kvalitní zpětnou vazbu jsou schopné po-

skytnout i počítačové tréninkové softwary, kde je nejen možné zobrazit aktuální 

výkon, ale lze ho porovnávat s minulými výsledky, trendy výkonu atd. (Perglová, 

2006). 

                                                   
6  Teoretické východisko pochází od Lva Vygotského, který hovoří o „zóně nejbližšího vývoje“, kte-

rou popisuje jako rozpětí potenciálu mezi pozorovatelnou úrovní realizovaných schopností a latentní 
kapacitou dané osoby (Sternberg, 2002).  
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5.3 Stručný přehled výzkumů efektů rehabilitace různých oblastí 
kognitivních funkcí  

Na počátku každé rehabilitace stojí neuropsychologické a klinickopsychologické 

vyšetření, které sleduje výchozí úroveň schopností, osobnostní charakteristiky a 

schopnost mít zisk ze zpětné vazby. Jeho výsledek je klíčový pro cílené plánování re-

habilitačních postupů a slouží i pro informaci pacienta, jeho rodiny nebo dalších pro-

fesionálů (Rodriguez, 2006). Struktura rehabilitovaných oblastí je pak shodná 

s oblastmi diagnostikovanými s důrazem na ty, jež mají nejužší vztah k fungování kli-

enta ve společnosti.  

5.3.1 Pozornost  
Pozornost bývá základní složkou kognitivních obtíží schizofrenních pacientů i 

v období remise, a uvádí se, že je jedním z nejspolehlivějších prediktorů specifické 

kognitivní i sociální zranitelnosti (Harvey, Sharma, 2002). Poruchy pozornosti zasa-

hují do všech mentálních procesů a ovlivňují průběh a celkovou úspěšnost tréninku 

kognitivních funkcí (Medalia et al., 1998). Zdá se, že pozornost funguje lépe, je-li více 

aktivována exekutivní kontrola zaměření a přesunu pozornosti (Harvey, Sharma, 

2002).  

Medaliaová et al. (1998) srovnávala během šestitýdenní studie dva soubory paci-

entů. Po základním vyšetření Continuous Performance Testem náhodně rozdělili 54 

pacientů do dvou skupin, z nichž jedna prošla 18 individuálními počítačovými trénin-

kovými sezeními zaměřenými na nácvik pozornosti a druhá po tuto dobu sledovala 

dokumentární filmy. Zhodnocení výsledků BPRS (Brief Psychiatric Rating Scale) 

na začátku a na konci studie prokázalo zlepšení u obou skupin pacientů, avšak pouze 

u skupiny trénující s počítači dosahovalo toto zlepšení signifikantních hodnot.  

Také Brown et al. (1993) provedli studii efektu kognitivního tréninku na různé 

složky pozornosti. V průběhu třech měsíců se s klienty třikrát týdně setkávali buď 

v rámci pozornostního tréninku, orientovaného na zacílení, vytrvalost, výběrovost, 

rozdělení a přesun pozornosti, který probíhal formou tužka-papír a sluchově-

motorických úloh. Výsledky prokázaly zlepšení spíše ve zrakové, než ve sluchové po-

zornosti, největší posuny se projevily v úlohách opakovaných, známých a jednodu-

chých.  

Proti těmto vesměs pozitivním výsledkům však hovoří zjištění Suslowa, Scho-

nauera a Arolta, kteří v přehledové studii (2001) shrnuli devět výzkumů efektivity 
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počítačových a nepočítačových tréninků pozornosti. Získaná data se ukázala jako 

velmi nekonzistentní, pouze v 16 z 35 měřítek efektivity došlo k signifikantnímu zlep-

šení, jako efektivnější se zároveň ukázaly počítačově administrované tréninky pozor-

nosti. Při nácviku pozornosti se osvědčují krátké, jasné a strukturované úlohy, které 

zapojují více smyslových modalit, střídání různých typů činností, sebe-monitorování i 

vnější kontrola, zpětná vazba, pauzy a aktivizační cvičení (Perglová, 2006).  

5.3.2 Rychlost zpracování informací 
Kvalita a rychlost zpracovávání informací ovlivňuje každou mentální aktivitu, kte-

rá zahrnuje pozornost, vnímání, mentální zpracování informací, paměť i práci 

s pojmy (Sternberg, 2002). Především při řešení náročnějších mentálních problémů 

či komplexních sociálních situacích mívají osoby nemocné schizofrenií problémy 

s hbitějším zakódováním, dekódováním, přenosem, kombinováním, uchováváním a 

vybavováním informací. Tato charakteristika jim může působit vážné obtíže zejména 

v pracovní a sociální oblasti. Nemocný například není schopen adekvátně a aktivně 

reagovat na požadavek nebo v rozhovoru sdělenou informaci a potřebuje delší čas pro 

reakci. Z toho mohou vznikat nepříjemné situace či nedorozumění a nemocný se pak 

komunikaci raději vyhýbá. Pozitivní změny v rychlosti zpracování informací před a po 

počítačovém tréninku kognitivních funkcí byly prokázány například v již citované 

studii Medaliaové et al. (1998), avšak jednalo se pouze o mírné zlepšení, a to 

v reakčních časech na vizuální podněty. V jedné z následných studií (2001) Medailová, 

Revheimová a Casey usuzují, že zlepšení v reakčních časech a ve vizuálním vyhledá-

vání bývá pozitivním vedlejším produktem počítačových kognitivních tréninků. 

5.3.3 Paměť a učení 
Verbální a vizuální paměť a učení jsou významným faktorem sociálních schopnos-

tí i úspěšnosti v řešení sociálních problémů a představují jeden z nejlepších predikto-

rů dobrého sociálního přizpůsobení (Bellack, Gold, Buchaman, 1999). Kognitivní 

deficit v oblasti paměti se u nemocných objevuje zejména v oblasti pracovní paměti, 

snížené schopnosti organizovaně ukládat informace, díky níž mají problémy 

s vybavováním. Trénink paměti by se tedy měl zaměřovat na zlepšování schopnosti 

sémantického kódování, zapojování více smyslů, organizaci materiálu, nacházení 

osobních významů a vytváření paměťových strategií (Perglová, 2006).  

Medalia, Revheimová a Casey (2000) se zaměřili na využívání vnitřní motivace, 

kontextualizace a individualizace úloh při remediaci paměťového deficitu a učení se 
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strategiím pro lepší zapamatování. Po kognitivním tréninku se chroničtí pacienti 

zlepšili ve cvičeních používaných při tréninku, ovšem v porovnání s kontrolní skupi-

nou v jiném typu úloh zlepšení neprokázali. Z toho, že nebyli schopni nezávisle akti-

vovat a přenést naučené mnemotechnické pomůcky do jiných úkolů autoři usuzují 

na nízkou generalizaci tréninkových metod zaměřených na paměť. Přitom se schop-

nost učení považuje za jednu z nejdůležitějších podmínek zisku z ostatních rehabili-

tačních programů.  

Woonings et al. (2002) zjišťovali schopnost implicitního a explicitního učení ve 

studii do které zahrnuli 44 pacientů a 79 zdravých osob. V tréninku použili cvičení 

zaměřená na okamžité a oddálené vybavení slov, třídění karet a cvičení pozornosti. 

Ukázalo se, že u pacientů byla narušena pouze schopnost explicitního učení, a že 

v 84 % byli z tréninku schopni těžit při časté a cílené zpětné vazbě (formou finančních 

odměn) a instrukcí, pokud úlohy nebyly příliš obtížné. Výsledky zároveň poukazují 

na to, že lepším prediktorem celkového výkonu jsou výkony nemocných měřené 

na počátku tréninku, spíše než ty, které získají na jeho závěru (Woonings et al., 2002).  

Bell, Bryson a Wexler (2003) porovnávali vliv programu pracovní terapie a neu-

rokognitivního tréninku na pracovní paměť. Do studie zahrnuli 102 osob se schizo-

frenií nebo schizoafektivní poruchou, rozdělili je podle míry kognitivního deficitu a 

následně náhodně přiřadili do dvou skupin. První skupina absolvovala šestiměsíční 

pracovně-terapeutický program obohacený o neurokognitivní terapii, druhá pouze 

pracovně-terapeutický program o stejné délce. Kognitivní trénink byl zaměřen 

na nácvik pozornosti, paměti, exekutivních funkcí a sociální kognici. Ukázalo se, že 

skupina, která absolvovala kombinovaný program dosáhla výraznějších zlepšení 

v oblasti pracovní paměti bez ohledu na závažnost kognitivního poškození. Opakova-

né měření po šesti měsících prokázala trvání tohoto efektu. Autoři se rovněž domní-

vají, že k lepším výsledkům přispívá delší trvání a intenzita programů.  

5.3.4 Usuzování a řešení problémů  
 Každodenní život a běžné situace, do nichž člověk vstupuje vyžadují posuzování 

různých možností, rozhodování a uvažování o možných důsledcích. Osoby nemocné 

schizofrenií čelí obvykle velkým potížím v řešení problémů, jejichž výsledek není na 

první pohled jasný a vyžaduje kombinaci několika úhlů pohledu (Tůma, Lenderová, 

2001). Ty mohou být způsobeny mnoha vlivy, ale největší podíl se pravidelně přičítá 

exekutivním funkcím. Pro nemocného tak může být obtížné zkoordinovat svůj denní 
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program, pokud mu do něj vstoupí nějaká neočekávaná proměnná nebo zvažovat ně-

kolik možných alternativ současně.  

Wykesová et al. (1999) porovnávali skupinu pacientů, která prošla tříměsíčním 

programem kognitivního tréninku zaměřeným na exekutivní složky myšlení (kogni-

tivní flexibilitu, plánování a pracovní paměť) se skupinou pacientů docházejících 

do intenzivní pracovní terapie. Setkání v rámci kognitivního tréninku probíhala den-

ně na 1 hodinu po dobu tří měsíců a byla zaměřena na strategie procedurálního a bez-

chybného učení, cílené zpětné vazby a opakování. Přestože v závěru došlo k určitému 

zlepšení kognitivního výkonu v obou skupinách, skupina s kognitivním tréninkem 

prokazovala výraznější zlepšení v míře kognitivní flexibility, paměti a sebehodnocení. 

Po dobu studie dosahovala také určitého zlepšení v sociálním fungování. Dále se uká-

zalo, že ti, kteří užívali atypická antipsychotika měli lepší výsledky v kognitivních tes-

tech.  

Medalia, Revheimová a Casey (2001) srovnávali dva počítačové tréninkové pro-

gramy. V rámci deseti asistovaných sezení absolvovala jedna skupina trénink paměti 

zacílený na zlepšování paměťových strategií a druhá skupina se s pomocí asistenta 

věnovala počítačovým hrám zaměřeným na plánování, řešení problémů a sebe-

monitorování. Výstupy prokázaly výraznější zlepšení v kognitivních testech u druhé 

skupiny, a to hlavně v rámci externě valorizovaných měřítek řešení problémů nutných 

pro samostatný život.  

Součástí tréninku zaměřeného na exekutivní funkce by mělo být vytyčení cíle; re-

interpretace zadání úkolu klientem; odhad obtížnosti, rizik a vlastních možností; plá-

nování a rozkrokování postupu před řešením úlohy; využití kompenzačních strategií; 

průběžné vyhodnocování výsledků práce, zvažování výhod a nevýhod a učení se flexi-

bilitě ve změně postupu na základě zpětné vazby (Perglová, 2006). 

5.3.5 Sociální kognice  
Sociální kognice je součástí mnoha programů zaměřených na kognitivní trénink. 

Je tomu tak proto, že nemocní schizofrenií často mívají problémy nejen ve vybavová-

ní známých tváří a jejich poznávání, ale také při dekódování vyjadřovaných emočních 

projevů a vytváření sociálně přiměřených reakcí na ně. Pro rehabilitaci sociální ko-

gnice se často využívají s dobrými výsledky skupinová cvičení a hraní rolí (Green, 

2000). Na ovlivňování potíží schizofrenních pacientů s rozpoznáváním emocí 

u druhých osob se zaměřili např. Frommann, Streit a Wölwer. Vytvořili speciální tré-

ninkový program Training of Affect Recognition (TAR), který se zaměřuje 
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na poznávání tváří a rozpoznávání emocí z výrazů tváří jiných osob. Trénink probíhá 

v malých skupinách s podporou počítačů (Frommann, Streit, Wölwer, 2003). Posléze 

autoři tréninku ověřovali jeho efektivitu ve srovnání se zavedeným počítačovým tré-

ninkem Cognitive Remediation Therapy (CRT) a kontrolní skupinou. Do studie bylo 

celkem zahrnuto 77 stabilizovaných pacientů, kteří byly náhodně rozdělení do skupin 

a diagnostikováni na začátku a na konci tréninku. Výsledky studie poukazují na mož-

nost signifikantního zlepšení v rozpoznávání emocí (skóry pacientů se v závěru studie 

přibližovaly výkonům zdravých osob), avšak je zapotřebí využívat specificky 

zaměřených programů (skupina absolvující CRT a skupina kontrolní odpovídajících 

výsledků nedosáhla) (Wölwer et al., 2005). Trénink sociální kognice bývá rovněž 

součástí některých komplexnějších rehabilitačních programů (např. IPT, CET atd.) 

zaměřených na sociální vnímání a nácvik sociálních dovedností. 

5.4 Principy tréninku kognitivních funkcí u schizofrenie 
Principy tréninku kognitivních funkcí u schizofrenie vycházejí z obecných základů 

kognitivní rehabilitace, ale snaží se cíleně reflektovat specifika kognitivních potíží 

pacientů se schizofrenií a reagovat na vlivy vyplývající z algoritmů průběhu nemoci, 

možných negativních příznaků nebo problémy s adekvátním hodnocením vlastního 

výkonu a nízkého sebevědomí klientů.  

Pro dosažení optimálních výsledků je také zcela zásadní princip individualizace. 

V první řadě je třeba „ušít“ klientovi trénink na míru s ohledem na míru a oblasti ko-

gnitivního deficitu, individuální charakteristiky a zajistit dostatečnou intenzitu tré-

ninku (Perglová, 2006, Medalia, Richardson, 2005). Také profil deficitu bývá 

u každého různý. Proto je třeba zhodnotit klientovy aktuální potíže, ale i jeho očeká-

vání, „zakázku“ a řadu dalších ovlivňujících faktorů, o kterých se zmiňujeme dále 

v textu. Sama nemoc je dynamický proces a metody, cíle i plány tréninku by se měly 

v průběhu přizpůsobovat měnícím se potřebám a možnostem klienta. Jeho forma by 

měla nasedat na stav a potřeby dané osoby (Wykes, 2000).  

Na vhodné načasování počátku kognitivního tréninku zatím není jednotný názor. 

Zdá se, že kognitivní rehabilitace je nejefektivnější u pacientů symptomaticky stabili-

zovaných. Zároveň však většina autorů doporučuje začít co nejdříve po odeznění 

akutní fáze nemoci (Perglová, 2006). Medalia a Richardson (2005) zjistili, že procen-

tuální zastoupení pacientů, kteří dosáhli kognitivního zlepšení neodlišovalo to, zda 

byli hospitalizovaní nebo docházeli ambulantně.  
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Proti stanovisku, že s rehabilitací se má začít již od akutních stádií nemoci stojí 

názory, které zdůrazňují, že po poškození mozku je třeba určitý čas vyčkat, dokud ne-

nastoupí samoobnovovací procesy mozku (Gage, 2002). První dny a týdny po ode-

znění akutní ataky bývají kruciální pro regenerativní činnost mozku, adaptivní 

plasticitu a genezi nových neuronů. Úspěšnost a délka tohoto období však závisí 

na věku a rozsahu patologických změn. Poté nastupuje zotavování kognitivních funkcí 

(Wieloch, Nikolich, 2006). Tyto procesy jsou zatím jen nepříliš prozkoumány a od-

borníkům málo známy.  

Podobně délka trvání a intenzita kognitivního tréninku představuje otázku, na 

niž se dosud hledá odpověď. Medalia a Richardson (2005) se domnívají, že pro dosta-

tečný efekt by měl trénink kognitivních funkcí čítat alespoň 25 sezení, probíhajících 

pravidelně dvakrát až třikrát týdně. V krátkodobé perspektivě má roli pouze podpůr-

nou, či aktivizační opravdové zvyšování pozornostní a paměťové kapacity může pro-

bíhat pouze v intenzivnějších podmínkách dlouhodobější péče (Preiss, 1998).   

Kupříkladu Kurlychek a Levin (1987, in Kulišťák, 2002) vybrali obecné prvky efektiv-

ního tréninku kognitivních funkcí:  

- předkládání úloh postupuje od jednoduchých ke složitějším 

- úlohy by se měly vybírat tak, aby zaručovaly vysoký stupeň úspěšnosti 

- zvládnutí daného prvku slouží jako předpoklad k dalšímu postupu 

- důraz je kladen nejen na přesnost reakce, ale i na tempo a rychlost  

- nutné je poskytování časté kladné nebo korektivní zpětné vazby 

- postupně se snižuje množství nápovědy až k její eliminaci 

- soustředí se na zvyšování motivace, iniciativy, soustředěnosti a vytrvalosti  

Brown et al. (1993) doporučují, aby tréninkové aktivity pro pacienty se schizofrenií: 

- byly zaměřené spíše na vizuální, než na auditivní materiál  

- nepřetěžovaly a omezovaly rušivé elementy  

- využívaly opakované, jasné a známé úlohy  

- zatěžovaly klienta postupně  

- postupně zvyšovaly obtížnost, poskytovaly častou a přesnou zpětnou vazbu  

- obsahovaly strategie pro zpracovávání informací a další kompenzační techniky 

Také Perglová (2006) shrnuje některé principy a prvky, které při práci s klienty se 

schizofrenií využívá: 

- strukturovanost materiálu 
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- co nejvíce individuálně zacílené zpětné vazby (nemocní schizofrenií mají často 

obtíže se sebehodnocením a sebeposouzením svého chování) 

- zaměření spíše na proces dosahování výsledků (na strategie řešení úkolů, 

na exekutivní funkce, metakognici) 

- využívání poznatků teorií učení (errorless learning, krokování, opakování, atd.) 

- zaměření na přesnost a předcházení chybám 

- úkoly by se měly co nejvíce podobat reálným situacím ze života klienta 

- práce s motivací (využívání osobních zkušeností klientů, facilitace subjektivně 

prožívané kompetentnosti, spojování materiálu do pro klienta užitečných kon-

textů 

5.5 Intervenující proměnné ovlivňující výsledky tréninku  
Do průběhu i efektu tréninku kognitivních funkcí vstupuje mnoho proměnných, 

které je třeba brát v potaz a počítat s jejich vlivem. Medaliová a Richardson (2005) 

provedli studii zaměřenou na faktory, které ovlivňují úspěšnost kognitivního tréninku 

u pacientů se schizofrenií. Posuzovali výsledky ze tří vlastních databází, ze kterých 

vytvořili dva vzorky probandů – první skupina sestávala z probandů, kteří dosáhli 

signifikantního zlepšení mezi počátečním a závěrečným měřením (tzv. improvers). 

Druhou skupinu tvořili účastníci výzkumu, u nichž k takovému zlepšení mezi nedošlo 

(tzv. nonimprovers). V rámci těchto dvou skupin porovnávali vlastnosti osobní, fakto-

ry nemoci a podobu zvoleného typu tréninku s cílem zjistit, které mohou přispívat 

k lepším výsledkům kognitivního tréninku. Shledali, že některé ze sledovaných fakto-

rů opravdu přispívají k pravděpodobnosti úspěchu či neúspěchu celého tréninku.  

Kupodivu charakteristiky onemocnění (přesná diagnóza, délka onemocnění, 

akutnost) měly na výsledek pouze nepřímý vliv. Jediným faktorem onemocnění 

ovlivňujícím efektivitu tréninku byl věk probanda při propuknutí schizofrenie. V od-

borné literatuře je velmi často popisován negativní vliv rané psychózy na kognitivní 

funkce (Bellack, Gold, Buchanan, 1999, Sharma, Harvey, 2000) i celkový vývoj jedin-

ce (např. Malá, 2005). 

Základními faktory úspěchu se prokázaly být: intenzita tréninku, typ kognitivně 

tréninkového programu, terapeutova kvalifikace. Motivace a pracovní návyky, se kte-

rými klient vstupoval do programu byly rovněž významnými proměnnými. K tomu, 

aby došlo k žádoucím účinkům tréninku je zapotřebí dobrého vzájemného působení 

vlastností na straně klienta s charakteristikami programu. Co se týče ovlivňujících 
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faktorů onemocnění, nebyl prokázán vliv diagnózy, akutnosti ani obrazu symptomů. 

Ani demografické charakteristiky: pohlaví, věk, socioekonomický status nebo úroveň 

dosaženého vzdělání neměly (dle zažitým předpokladům) na výsledek tréninku žádný 

dopad. Pozitivní vliv na výsledný stav prokázaly především dostatečná délka a inten-

zita tréninku (nad 25 sezení, cca 4 měsíce), typ tréninku (metody zaměřené na kogni-

tivní strategie prokazovaly o něco lepší výsledky, než čistě nácvikový design), ale 

dokonce vzdělání a motivace terapeuta (zájem na výzkumu a vzdělání v oblasti 

rehabilitace kognitivních funkcí přispívalo k přesnějšímu zaměření tréninku). 

K příznivým výsledkům přispívá dostatečná míra motivace klienta a do určité míry i 

jeho pracovní návyky (dostatečná motivace přispívala pravidelné účasti a dobré 

pracovní návyky na organizovaný přístup k řešení problémů a zaměřenost na cíl) 

(Medalia, Richardson, 2005, Perglová, 2006). Motivaci klienta může zvyšovat pokrok 

při tréninku, sociální zpětná vazba, vývoj vztahu mezi ním a terapeutem apod.  

Vztah hloubky kognitivního deficitu k efektu tréninku je sporný. V některých stu-

diích nebyla potvrzen žádná souvislost (Medalia a Richardon, 2005), kdežto v jiných 

byla nalezen alespoň k některému faktoru kognitivního deficitu (Spaulding et al., 

1999). Efektivitu a průběh kognitivního tréninku do jisté míry ovlivňuje proces spon-

tánní úzdravy mozku, která u každého může probíhat různě rychle a dosahovat roz-

dílných stupňů (Gage, 2002). Dalším, hůře kontrolovatelným faktorem, je vliv farmak 

na aktivitu klienta i kognitivní funkce a je proto dobré vědět, jaké léky a jaké množství 

těchto léků pacient užívá (Preiss, 2005). Důležitou roli mají i u schizofrenie běžné 

doprovodné emoční stavy jakými jsou deprese, úzkosti, změna sebepojetí nebo ztráta 

iniciativy. Ty mohou do průběhu tréninku neblaze zasahovat. Jejich terapie by měla 

být přirozenou součástí komplexního rehabilitačního programu (Krajčovičová, 2004). 

S tím souvisí i často popisovaný vliv neadekvátního sebehodnocení (Wykes, 2000). 

Klient, který si věří může v rámci řešení problému vyzkoušet více řešení, čímž může 

dosáhnout lepších výsledků. Naopak klient, který nemá důvěru ve vlastní kompetence 

při prvních potížích od úkolu utíká. Zvyšování schopnosti adekvátního hodnocení lze 

posilovat zejména přiměřenou a přesnou zpětnou vazbou (Perglová, 2006). 

V neposlední řadě je třeba myslet i na  sociální prostředí, zejména rodinu. Ta mů-

že poskytovat pacientovi potřebnou podporu a motivaci, v horším případě může tré-

nink sabotovat. Součástí tréninkových programů by proto mohla být i informační 

schůzka terapeuta a rodinných příslušníků. Tato zjištění mohou být praktikům velmi 

ku pomoci. Bude však třeba dalších výzkumů pro vyjasnění některých konkrétních 
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otázek (Kolik sezení by tedy mohlo být optimálních? Jsou lepší dvě nebo tři setkání 

týdně?). 

5.6 Měření účinnosti 
Přestože je trénink kognitivních funkcí již několik desetiletí používanou terapeu-

tickou intervencí, stále přetrvávají problémy v prokázání míry a povahy jeho účinnos-

ti. V literatuře dosud nelze najít konsensus o tom, jaké má trénink kognitivních funkcí 

vlastně účinky a dopady na běžný život klientů. Dále zůstává nezodpovězena řada otá-

zek týkajících se optimální formy, intenzity, frekvence a trvání kognitivní rehabilitace. 

S měřením efektivity kognitivní rehabilitace je úzce spojena také otázka přenosu a 

generalizace jejích účinků.  

Twamleyová, Jeste a Bellack v roce 2003 shromáždili 17 studií zaměřených 

na efekt tréninku kognitivních funkcí u pacientů se schizofrenií. Z těchto sedmnácti 

studií některé využívaly počítačových metod, jiné nikoliv a jedna se zaměřovala 

na adaptační kognitivní mechanismy. Souhrnné výsledky této přehledové studie pro-

kázaly zlepšení v mnoha faktorech kognitivních schopností při využití rozmanitých 

prostředků. Autoři se shodují, že i různé formy tréninku kognitivních funkcí zřejmě 

obsahují prvky, které jsou schopny pozitivně ovlivňovat kognitivní výkon, míru sym-

ptomů a každodenní fungování. Přesto doporučují, aby se další studie zaměřovaly 

více na funkční výsledné stavy, longitudinální sledování a zvyšování ekologické validi-

ty (Twamley, Jeste, Bellack, 2003). Krabbendamová a Aleman (2003) se ve své meta-

analytické studii také pokusili zjistit rozdíly mezi různými druhy tréninků a došli 

k závěru, že lepších výsledků dosahují ty, které jsou zaměřeny na vytváření strategií, 

nežli ty, jež se koncentrují na prostý trénink jednotlivých funkcí. 

Hogarty et al. (2004) došli k podobným závěrům. V průběhu dvou let sledovali 

121 ambulantně docházejících pacientů, které náhodně rozdělili do dvou skupin. Jed-

na procházela programem Cognitive Enhancement Therapy (více viz. níže) a druhá 

pouze podpůrnou terapií obohacenou o kognitivní prvky. Kromě toho, že kognitivní 

trénink ovlivnil pacienty k obecně větší zaměřenosti na vnější, spíše než na vnitřní 

podněty, výsledky také prokazují zlepšení sociálního fungování a snížení psychotic-

kých příznaků ve prospěch kognitivní rehabilitace.  

Ovlivnění negativních příznaků se věnovali Belluciová, Glabermanová a Haslam 

(2002). Srovnávali skupinu klientů, kteří absolvovali asistovanou osmitýdenní počí-

tačovou rehabilitaci a kontrolní skupinu „na čekacím listu“. Získané výsledky potvrzu-

77 



 Trénink  kognitivních funkcí u schizofrenního onemocnění 

jí, že počítačová rehabilitace nejen zlepšuje úroveň kognitivních funkcí (verbální pa-

měť a pozornost), ale rovněž snižuje závažnost negativních příznaků (měřeno škálou 

SANS). 

Na vliv počáteční úrovně při vstupu do rehabilitačního programu IPT (Roder, 

Brenner, 1992) a dlouhodobé zlepšení v psychosociálním fungování se zaměřili Prou-

teauová et al. (2005). V prospektivní studii trvající 16 měsíců sledovali kognitivní vý-

kon, sociální fungování a subjektivní kvalitu života na počátku a na konci programu 

u 55 stabilizovaných probandů. Úspěšnost si předem definovali jako 15 % nebo vyšší 

nárůst mezi skóry získanými na začátku a na konci měření (po 16 měsících). Zjistili, 

že některé kognitivní výkony na počátku měření predikovaly zlepšení společenského 

fungování již během rehabilitace. Jako dlouhodobý prediktor dobrého fungování i po 

ukončení rehabilitace se v jejich výzkumu prokázala pouze dobrá počáteční úroveň 

asociativní zrakové paměti, jež osvědčila pozitivní vliv na osobní nezávislost, sociální 

zdatnost. V rámci rehabilitace hrála významnou roli schopnost udržet pozornost, kte-

rá vedla k omezení behaviorálních problémů (lepší spolupráce s poskytovateli péče a 

snížení impulzivity). 

5.6.1 Generalizace a přenos účinků kognitivní rehabilitace 
Za základní problém rehabilitace kognitivních funkcí bývá považován stupeň ge-

neralizace a přenosu získaných znalostí, zkušeností, motivace či dovedností 

do běžného, každodenního života (Koren et al., 2006). Preiss (1998) rozlišuje tři 

úrovně generalizace. Dosažení první znamená, že klient je schopen přenést nabyté 

dovednosti do úlohy obdobné (např. z jednoho cvičení vizuální vyhledávání na jiné). 

Na druhé rovině umí klient aplikovat nové dovednosti do úlohy poněkud odlišné 

(např. z cvičení vizuálního vyhledávání na cvičení zaměřené na vizuální paměť). Nej-

větší výzvu a nejobtížnější úkol pro kognitivní rehabilitaci představuje třetí úroveň, 

na které je klient schopen uplatnit nabyté dovednosti ve svém fungování 

v každodenním životě (např. zlepšení ve vizuální paměti se projeví v lepším fungování 

v sociální oblasti, protože klient si lépe pamatuje a vybavuje tváře osob, se kterými se 

setkal).  

Efekt přenosu sledují zejména výzkumy zaměřené na oblast sociálních dovedností. 

Nejvýznamnější hodnot generalizace bývá opakovaně dosahováno především 

u pozornosti (Brown et al., 1993, Koren et al., 2006). Medalia, Revheimová a Casey 

(2001) věří, že zvýšení tohoto přenosu lze zvyšovat při předkládání úloh zaměřených 

na plánování, organizaci materiálu a deduktivní uvažování. Také Perglová (2006) se 
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domnívá, že efektivita a přenos dovedností do běžného prostředí roste s mírou struk-

turovanosti, systematičnosti, individuální a přesně zaměřené průběžné zpětné vazby. 

Vnitřní motivace, zaujetí úkolem, implicitní učení, multisenzoričnost a zábavnost 

podnětového materiálu tento proces také usnadňují (Wykes, Reeder, 2005). Rovněž 

se ukazuje, že největšími možnostmi přenosu disponují programy založené na učení 

se novým kompenzačním strategiím řešení úloh, než programy založené 

na opakování. Míra přenosu roste, pokud je trénink dostatečně intenzivní a podaří se 

ho co maximálně přiblížit skutečným životním podmínkám klienta. Šance se zvyšují, 

pokud se podaří zajistit podporu okolí a vytvářet možnosti opakovaně procvičování 

naučené v každodenních situacích (Häfner, 1996, Wykes, Reeder, 2005). 

Výhodné je tedy přibližovat úlohy a formu rehabilitace konkrétním životním 

podmínkám klientů, které jsou obsazeny dostatečnou motivací, například pozornost 

při četbě, sledování filmu, paměť na jména, seznam na nákup apod. a tyto situace re-

álně vytvářet. Jako účinné se ukazuje také zaměření na schopnost učit se, uvědomo-

vat si a zefektivňovat své myšlenkové postupy (metakognice) (Perglová, 2006, Wykes, 

Reeder, 2005). Tréninkové metody by proto měly explicitně podporovat rozvoj klien-

tových zdrojů pro úspěšný transfer dovedností. Terapeut jej může povzbuzovat ke 

slovnímu vyjadřování kognitivních a motivačních procesů během učení či řešení pro-

blému a upevňovat metakognitivní styly (např. spojování verbálních instrukcí se vi-

zuálními znázorněními) (Wykes, Reeder, 2005). Pokud při tréninku využívá techniky 

bezchybného učení, prokazují dovednosti získané v tréninku nejen lepší přenos, ale i 

delší trvání v běžných podmínkách (Green et al. 1999, Sachs, 2000). Jednou z dalších 

možností, které se v rámci tréninku kognitivních funkcí používají je zadávání „domá-

cích cvičení“, při kterých klient aplikuje získané dovednosti ve vlastním prostředí.  

5.6.2 Trvání efektu v čase 
Trvalost pozitivních efektů je jedním z klíčových parametrů užitečnosti každé in-

tervence a u tréninku kognitivních funkcí u schizofrenie představuje obzvlášť ožeha-

vou otázku. Trvání efektů, které se neomezuje pouze na dobu tréninku, je jedním 

z hlavních předpokladů využitelnosti získaných dovedností v klientově běžném pro-

středí. Tato otázka představuje na poli výzkumu kognitivní rehabilitace u schizofrenie 

poměrně mladé téma a prozatím nemáme k dispozici dostatek longitudinálních studií, 

které by tento parametr sledovaly. Přesto některé jsou. Ve svých pracích se tomuto 

tématu věnovali například Wexler a Bell (2005), částečně Twamley et al., 2003, Wy-

kesová et al. (2003), atd.  
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Kupříkladu Medaliaová, Revheimová a Casey (2002) zjistili, že efekt tréninku za-

měřený na nácvik technik zvládání problémů přetrvává i po čtyřech týdnech po ukon-

čení programu, a že cvičení podporující motivaci a běžné strategie řešení problémů 

tento efekt podporují. Také Wexler, Bryson a Bell (2003) ověřili, že zlepšení 

v pracovní paměti umožněné intenzivním pracovně-terapeutickým tréninkem kom-

binovaným s kognitivní terapií přetrvávají i po šesti měsících.  

Také Prouteau et al. (2005) zjišťovali trvání efektu kognitivně zaměřených inter-

vencí, konkrétně Brennerova a Roderova IPT. V této, již zmíněné, longitudinální stu-

dii trvající 16 měsíců sledovali oblast funkčního přizpůsobení, sociální dovednosti, 

problémy v chování a kvalitu života. Během průběhu výzkumu provedli 4 opakovaná 

měření těchto parametrů. V závěru výzkumu mohli konstatovat jejich trvání ve všech 

dosažených výsledcích.  

Naopak Wykesová et al. (2003) referují o ověřovací studii programu CRT (viz. ní-

že), při kterém byly některé efekty tréninku patrné i po šesti měsících (zejména zlep-

šení paměti), ale zvýšené sebevědomí a lepší sebepojetí klientů, které je důležité pro 

každodenní fungování i realistický odhad vlastních možností se vytratily s koncem 

programu.  

K dlouhodobějšímu přetrvávání pozitivních efektů tréninku dochází pokud na něj 

navazuje nějaká aktivita, při které klienti získané dovednosti zúročí – například vzdě-

lávací a rekvalifikační programy, při nichž mohou kognitivní funkce dále procvičovat 

(Perglová, 2006). Určitou nadějí pro uspokojivé objasnění skýtá možnost, že trénink 

kognitivních funkcí aktivuje neuroplastické mechanismy mozku, tedy určité procesy 

obnovy a úzdravy mozkové tkáně, které pokračují i po jeho ukončení (Wexler a Bell, 

2005). K tomu by však bylo zapotřebí více studií sledujících vlivy kognitivní rehabili-

tace při využití funkčních zobrazovacích metod (fMR, SPECT, PET) (Wykes, 2000) 

nebo širšího výzkumu účinků repetitivní transkraniální magnetické stimulace (rTMS) 

na kognitivní funkce (viz. např. Mohr et al., 2006).  

Výsledky studií o efektivitě a generalizaci výsledků kognitivní rehabilitace jsou 

však dosud poněkud neuspořádané a čekají na uspokojivé závěry. Přestože jsou ve-

směs pozitivní, díky určitým metodologickým nedostatkům zůstává trvalost efektu 

tréninku kognitivních funkcí stále nedostatečně zodpovězenou otázkou. Jejich roz-

manitost může způsobovat i to, že jsou často prováděny na malých a různorodých 

vzorcích probandů v rozdílných stádiích onemocnění (hospitalizovaní nebo ambu-

lantně léčení, chroničtí apod.) a využívají nejednotných hodnotících nástrojů (Moha-
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med et al., 1999). Pro hodnocení výsledků rehabilitace nestačí informace, které po-

skytují neuropsychologické testy, je třeba použít i subjektivní a objektivní funkční 

škály (Rodriguez, 2006). Částečně je způsobuje metodologická rozmanitost používa-

ných rehabilitačních metod. Navíc v praxi lze jen těžko oddělit změny, které nastaly 

díky spontánnímu procesu úzdravy a změny vyvolané rehabilitací (Preiss, 1998). Bu-

doucnost by měla přinést sjednocování diagnostických nástrojů a zvyšování jejich 

ekologické validity, větší množství longitudinálních studií na reprezentativnějších a 

homogennějších vzorcích probandů. 

5.7 Rehabilitační programy ve světě a u nás  
Studie kognitivního deficitu předurčily přirozený a logický přechod ke snaze o je-

ho nápravu a rehabilitaci. S tímto účelem a cílem vznikají ve světě i u nás rozmanité 

kognitivně rehabilitační programy využívající různých tréninkových strategií a po-

stupně se stávají součástí komplexní péče o pacienty se schizofrenií. V následujícím 

přehledu stručně popíšeme některé přední programy využívané ve světě i v našich 

podmínkách.  

Pravděpodobně nejkomplexnějším a ve světě hojně využívaným rehabilitačním 

přístupem je Integrovaný psychoterapeutický program (IPT), který vznikal od druhé 

poloviny 70. let minulého století a v roce 1990 ho vědecké veřejnosti představili švý-

carští lékaři Brenner a Roder. Díky iniciativě MUDr. Pěče z kliniky ESET tento model 

zdomácněl i v našich podmínkách. Jedná se o strukturovaný program, který kombi-

nuje rehabilitaci kognitivních funkcí a sociální kognice pomocí skupinového a indivi-

duálního tréninku. Obsahuje pět samostatných modulů, komplexnost a náročnost 

úloh se zvyšuje postupně. První podprogram tvoří kognitivní trénink zaměřený 

na koncentraci, pozornost, schopnost abstrakce a vytváření plánu řešení. Druhý se 

koncentruje na sociální percepci a porozumění sociálním situacím. Třetí se věnuje 

verbální komunikaci, čtvrtý sociálním dovednostem a pátý řešení interpersonálních 

situací a problémů. Úlohy postupují od identifikace problému k návrhu řešení, jeho 

kritickému přezkoumání, případně pozměnění, aplikaci a vyhodnocení zpětné vazby. 

Pracuje se s kartičkami, diapozitivy, rozhovory a hraním rolí (Roder et al., 1993). 

Účinnost tohoto programu ověřovali, kromě jeho autorů, i španělští výzkumníci (Pe-

nadés et al., 2003) a získaná data odpovídají výsledkům Brennera a Rodera. Tedy, že 

klienti, kteří prošli tímto programem dosahují zlepšení v neuropsychologických tes-
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tech (v pozornosti, paměti a exekutivních funkcích) společně s vyšší úrovní autono-

mie a sociálních dovedností. 

Americký program Cognitive Enhancement Therapy (CET) autorů Hogartyho a 

Fleshera (1999) se snaží rehabilitovat dovednosti související se sociální kognicí inter-

aktivním softwarem a skupinově zaměřenými sociálními cvičeními. CET vychází 

z podobnosti s rehabilitací pacientů po poškození mozku. Program sestává 

z asistované počítačové rehabilitace, tréninkových skupin sociální percepce a sociál-

ních dovedností, podpůrných skupin a psychoedukačních setkání pro lepší zvládání 

nemoci (Hogarty, Flesher, 1999, Wykes, Reeder, 2005). Ověřující studie (Hogarty, et 

al., 2004) prokazují zrychlení procesu zpracování informací, zlepšení verbální paměti 

a řešení problémů.  

V roce 1993 vytvořili Australané Delahunty a Morice program Cognitive Remedi-

ation Therapy (CRT) zaměřený primárně na exekutivní fungování pacientů se schizo-

frenií. Tvoří ho tři moduly sestavené z cvičení tužka-papír zaměřených na flexibilitu, 

paměť a plánování. Klienti se učí různým strategiím zpracovávání informací: verbali-

zaci problému, třídění materiálu, sebe-instruování, sebe-monitorování, utváření pa-

měťových strategií. Kupříkladu cvičení zaměřená na kognitivní flexibilitu používají 

systém jednoduchých cvičení s měnící se instrukcí (původní-nová-původní). Modul 

zaměřený na paměť se věnuje pracovní i dlouhodobé složce a podporuje utváření uži-

tečných paměťových strategií. Při plánování se klienti učí třídění postupně se zvyšují-

cího množství informací, systematickému postupu a průběžnému vytyčování 

dosažitelných cílů (Perglová, 2006). Studie Wykesové et al. (2003) dokládá, že speci-

fické efekty CRT (zejména v oblasti paměti) byly patrné i po šesti měsících po ukon-

čení programu. 

5.7.1 Počítačové tréninkové softwary  
Americký PSS CogReHab (1994) vychází z teorie zpracovávání informací. Jeho 

autor Odie Bracy, jej vytvářel 15 let. Obsahuje 8 modulů s modifikovanými parametry, 

celkem se skládá ze 64 úloh. Cvičení postupně gradují od nácviku pozornosti, přes 

vizuálně prostorové a paměťové úkoly až po exekutivní dovednosti a řešení situací. 

Jeho výhodou je snadné použití, srozumitelnost, individuální nastavení a důraz 

na samostatnost klientů (sami si zaznamenávají výsledky jednotlivých úloh) (Kulišťák, 

2002, Rodriguez, Mohr, Preiss, 2002). Také program Neuropsychological Educatio-

nal Approach to Remediation (NEAR) vyvinutý Medaliaovou et al. (2000) zdůrazňu-

je výukový a kognitivní přístup k remediaci kognitivních funkcí a na základě 
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počítačových cvičení podporuje účastníky k reflexi jejich osobních kognitivních stylů 

a přebírání aktivní role. Cvičení jsou designována tak, aby byla poutavá, zajímavá a 

klienty motivovala. Ověřovací studie prokázaly, že tento program nezlepšuje pouze 

schopnost řešení problémů, ale také zvyšuje motivaci pro další aktivity v běžných 

podmínkách (Medalia, Richardson, 2005).  

Další slibnou možností by mohl být program NEUROP-2 vyvíjený slovenským 

psychologem Ladislavem Gaálem (2002) působícím v Německu. Jedná se o diagnos-

ticko-rehabilitační program, který bývá s úspěchem využíván při práci s neurologicky 

postiženými pacienty. Tento softwarový nástroj obsahuje přes čtyřicet modulů 

s nepřeberným množstvím volně programovatelných cvičení zaměřených na různé 

kognitivní funkce a jejich kombinace. Umožňuje kreativní a zábavný multimediální 

trénink za spolupráce terapeuta či bez něj. S programem NEUROP-2 jsme pracovali 

v rámci výzkumu realizovaného pro tuto práci, popisujeme ho tedy podrobně 

v empirické části (kap. 4.2.1).  

5.7.2 Příklady některých domácích programů tréninku kognitivních funkcí  
V Praze probíhá trénink kognitivních funkcí u pacientů se schizofrenním one-

mocněním na čtyřech pracovištích: v Psychiatrickém centru Praha, Denním psychote-

rapeutickém sanatoriu Ondřejov, v o.s. Baobab a o.s. Green Doors.  

Psychiatrické centrum Praha zahájilo v roce 2002 v rámci Centra neuropsychiat-

rických studií program a výzkum počítačové rehabilitace kognitivních funkcí, ke kte-

rému využívá Bracyho program PSS CogReHab. Trénink sestává ze 64 cvičení 

uspořádaných v 8 doplňujících se modulech, jejichž náročnost se postupně zvyšuje. 

Trénink je zaměřen na zvyšování pozornosti, exekutivních funkcí, vizuálně-

prostorových funkcí a paměti. Probíhá po dobu osmi týdnů s frekvencí třech sezení 

týdně. První výsledky projektu prezentovali řešitelé Rodriguez et al. v roce 2002 a 

2004 v časopisu Psychiatrie.  

V rámci stacionáře Denního psychoterapeutického sanatoria Ondřejov zaměře-

ného na komplexní rehabilitaci pacientů se schizofrenií v počátcích onemocnění pro-

bíhá skupina kognitivního tréninku. Realizuje se v 8 setkáních po dobu tří měsíců, 

které si kladou cíl zejména edukaci, sebepoznání, screening kognitivních obtíží a mo-

tivaci pro práci na sobě. Intenzivnější individuální forma je určena pro klienty, kteří 

se chtějí vrátit do školy či zaměstnání. Klient a terapeut se setkávají dvakrát až třikrát 

týdně po dobu 3 měsíců. Trénink sestává z asistované práce na PC (PSS CogReHab), 

metakognitivního vedení, domácích úkolů a aktivizujících činností, cíleného směřo-
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vání intervencí k návratu do školy či práce. V současné době se v rámci kognitivní re-

habilitace v DPS Ondřejov postupně zavádí neuropsychologické ověřování efektivity 

tréninku (Perglová, 2006). 

V o.s. Baobab, jež poskytuje v rámci projektu Centrum včasné rehabilitace a reso-

cializace služby mladým lidem v počátečních fázích onemocnění, probíhá program 

Student, jež slouží klientům jako příprava na návrat ke studiu na SŠ či VŠ. Jedná se o 

intenzivní tříměsíční program zaměřený na kognitivní rehabilitaci. Klienti pracují 

v uzavřené skupině, která se snaží navodit situace a zátěž školního prostředí. 

Do programu docházejí pětkrát týdně vždy na tři vyučovací hodiny (45 min.). Pro-

gram je zaměřen na trénink pozornosti, paměti, exekutivních funkcí, verbální fluence, 

práci s cíli, studijní dovednosti, sociální dovednosti, zvyšování vytrvalosti a stress 

management. Součástí programu je individuální poradenská práce s každým jednot-

livcem, v průběhu programu a 6 měsíců po jeho ukončení.  

O programu tréninku kognitivních funkcí v o.s. Green Doors se podrobně rozšiřu-

jeme v praktické části.  

5.8 Shrnutí 
Kognitivní rehabilitace umožňuje větší zisk z ostatních rehabilitačních programů, 

aspiruje však také na ovlivňování výsledných funkčních stavů onemocnění (včetně 

snížení pozitivních a negativních příznaků) a zvyšování kvality života. Dnes již není 

pochyb, že má své nezastupitelné místo v komplexní péči o pacienty se schizofrenním 

onemocněním. Účinnou se zdá být kombinovaná léčba zahrnující farmakoterapii, 

psychoedukaci, nácvik sociálních dovedností a kognitivní trénink. Klienti nejvíce těží 

z těch kognitivně zaměřených programů, které jsou dobře strukturované, využívají 

konkrétní, jasná zadání, vizuální úlohy a metakognitivní vedení. Trénink by neměl 

být pouhým drilem, ale měl by motivovat i tím, že se přizpůsobuje individuálním po-

třebám. Klienti by se při něm měli učit novým strategiím řešení úloh, eliminovat ne-

funkční a posilovat užitečné způsoby řešení problémů. Otázkou a výzvou pro další 

výzkum však zůstává odkrývání nejefektivnějších postupů tréninku kognitivních 

funkcí a zvyšování míry generalizace a přenosu získaných dovedností do běžného ži-

vota. 
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Úvod a cíl výzkumu 

1 ÚVOD 
V teoretické části diplomové práce jsme se pokusili přiblížit charakteristiky schi-

zofrenního onemocnění a omezení z něj vyplývající. Zabývali jsme se také potřebou a 

možnostmi psychosociální rehabilitace. Také jsme se podrobněji věnovali popisu ko-

gnitivního deficitu, jež nemocné schizofrenií často omezuje a možnostmi jeho ovliv-

ňování. V empirické části bychom chtěli navázat na teoretická východiska a zaměřit se 

na konkrétní trénink kognitivních funkcí realizovaný v o. s. Green Doors.  

O. s. Green Doors je nestátní, nezisková organizace, která se zabývá pracovní a 

sociální rehabilitací lidí, kteří onemocněli schizofrenií. Zaměřuje se především na 

práci s mladými, krátkodobě nemocnými klienty, které podporuje v úsilí překonat 

krizi způsobenou nemocí a zařadit se co nejrychleji do běžného života. Trénink kogni-

tivních funkcí v o. s. Green Doors původně vznikl jako přidružený program k pracovní 

rehabilitaci probíhající v tréninkové kavárně Klubu v Jelení. Postupem času se okruh 

jeho účastníků rozšiřoval i o klienty spřátelených organizací a dalších zařízení. Jedná 

se o intenzivní, individuální, časově omezený program určený pro osoby se schizofre-

nním onemocněním, kteří pociťují obtíže s fungováním v běžném životě způsobené 

kognitivními funkcemi. Základní podmínkou klientova vstupu do programu je dosta-

tečná příslušnost k cílové skupině, motivace a časová kapacita pro docházení po celou 

dobu tréninku. Dalším předpokladem je vstupní rozhovor s terapeutem programu pro 

zjištění základních anamnestických údajů a absolvování diagnostiky úrovně kognitiv-

ních funkcí, která deficit kognitivních funkcí prokáže. 

2 CÍL VÝZKUMU  
Výzkum předložený pro účely této práce si klade za cíl zkoumat možnosti nefar-

makologické intervence a zmapovat problematiku možných efektů tréninku kognitiv-

ních funkcí u schizofrenních pacientů. V rámci studie uskutečněné pro potřeby této 

práce se pokusíme objasnit možné vlivy tréninku kognitivních funkcí realizovaného 

v o. s. Green Doors v letech 2006-2007. Ověření jeho předpokládaných vlivů by moh-

lo napomoci dalšímu rozvoji designu programu, cílenějšímu zaměření na konkrétní 

oblasti kognitivních funkcí, případně otevřít nové otázky týkající se jeho formy i ob-

sahu. 
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3 STANOVENÉ HYPOTÉZY 
Po prostudování relevantní literatury a na základě vlastních zkušeností 

v programu Trénink kognitivních funkcí v o. s. Green Doors jsme formulovali několik 

základních předpokladů o možném vlivu tréninku kognitivních funkcí u pacientů se 

schizofrenií. Ve studiích zabývajících se touto problematikou se postupně prokazuje 

obecný pozitivní vliv tréninku na některé kognitivní funkce. Nejoptimističtější vý-

sledky bývají spojovány s individuálním tréninkem, kombinací rehabilitačních metod 

(tužka-papír, počítače) a metakognitivními přístupy (viz. kap. 5.6 teoretické části). 

Otázkou nepříliš vyjasněnou zůstává jak trénink či rehabilitace kognitivních funkcí 

ovlivňují fungování nemocných v jejich každodenním životě a zda ti, kteří absolvovali 

kognitivně tréninkový program subjektivně pociťují změny ve svém chování 

v běžných situacích. Dalším zajímavým tématem a novou oblastí je, zda efekt trénin-

ku kognitivních funkcí pozorují blízké osoby probandů, kteří s nimi těmito situacemi 

prochází. Na základě těchto poznatků jsme stanovili následující hypotézy:  

Hypotéza č .  1 :  Ve výsledcích testové baterie použité na počátku a konci tré-

ninku kognitivních funkcí bude signifikantní rozdíl. Jednou ze změn bude snížení 

chybovosti a zvýšení přesnosti výkonu. 

Hypotéza č .  2:  Ve výsledcích sebehodnotících dotazníků, zaměřených na sub-

jektivní posouzení kognitivního deficitu probandy, bude před a po tréninku signifi-

kantní rozdíl. 

Hypotéza č .  3:  Ve výsledcích hodnotících dotazníků, určených pro blízké oso-

by probandů, bude před a po tréninku kognitivních funkcí signifikantní rozdíl. 
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4 METODOLOGIE VÝZKUMU 

4.1 Soubor 
Kritériem pro zařazení probanda do výzkumného souboru byla psychiatrem po-

tvrzená diagnóza schizofrenie (F 20) nebo schizoafektivní poruchy (F 25) dle Meziná-

rodní klasifikace nemocí (10. revize), stabilizovaná fáze onemocnění, bezproblémové 

užívání léků a účast v kompletním programu tréninku kognitivních funkcí včetně ab-

solvování vstupní a závěrečné diagnostiky a vyplnění sebeposuzovacích dotazníků. 

Dalším kritériem bylo potvrzení deficitu kognitivních funkcí při vstupním neuropsy-

chologickém vyšetření a informovaný souhlas s účastí ve výzkumu. 

Celkový počet klientů, kteří vstoupili do programu tréninku kognitivních funkcí 

byl dvanáct, dva z nich program však program nedokončili. Jeden z důvodu změny 

zaměstnání a nedostatek času, u jednoho probanda nebyl zjištěn závažný kognitivní 

deficit. Výsledný počet probandů, kteří byli zařazeni do výzkumného vzorku, 

u kterých se podařilo získat skóry z počáteční i závěrečné diagnostiky i vyplněné do-

tazníky před a po tréninku byl deset (n=10). Všichni tito probandi absolvovali kom-

pletní trénink kognitivních funkcí v o. s. Green Doors dle designu popsaného níže. 

Jeden z probandů odmítl poskytnout telefonní číslo na blízkou osobu a u jednoho se 

po tréninku nepodařilo blízkou osobu kontaktovat. Počet blízkých osob, se kterými 

byly provedeny oba telefonické rozhovory je tedy osm (viz tab. 1).  

Tab. 1: počet probandů a počet kompletních rozhovorů s blízkými osobami 

Charakteristika Počet 

Probandi 10 

Blízké osoby 8 

 

Všichni účastníci tréninku kognitivních funkcí měli psychiatrem potvrzenou 

diagnózu schizofrenie (F 20), nebo schizoafektivní poruchy (F 25). Ve skupině převa-

žovaly ženy nad muži v poměru sedm ku třem. Celkově se jednalo o soubor, jehož 

průměrný věk byl 31,4 let (SD = 7,2). Věkové rozpětí činilo 26-46 let.  

Průměrná délka onemocnění bývá jedním z významných sledovaných faktorů stu-

dií zaměřených na oblast kognitivních funkcí u schizofrenie. V tomto souboru činila 

průměrná délka nemoci 6,6 let (SD = 3,5).  
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Dále byla u probandů zjišťována míra vzdělání. Pro jednodušší administraci nebyl 

použit obvyklý způsob počítání roků vzdělávání, ale zaškrtnutí jedné ze čtyř možností 

dosaženého vzdělání (základní, středoškolské bez maturity, středoškolské s maturitou, 

vysokoškolské). S ohledem na vzdělání převládaly v souboru osoby se středoškolským 

vzděláním s maturitou (7 osob), 3 osoby dosáhly středoškolského vzdělání bez matu-

rity. Ačkoli někteří probandi zahájili studium na vysoké škole, žádnému z nich se jej 

nepodařilo dokončit.  

Tab. 2 Popis souboru probandů  

Věk 

Pohlaví N Průměr 

(SD) 

Věkové 

rozmezí 

Průměrná 

délka one-

mocnění 1) 

(SD) 

Průměr dosa-

ženého vzdělá-

ní2) (SD) 

ženy  7 30,4  (7,2) 26-46 6,9  (3,8) 1, 71  (0,58)  

muži 3 33,7  (8,3) 27-43 6,3  (3,2) 1,67  (0,53)  

celkem 10 31,4  (7,2) 26-46 6,6  (3,5) 1,69  (0,48)  

Pozn: 1) v letech, 2)  kódy pro vzdělání: 0= základní, 1= středoškolské bez maturi-
ty, 2=středoškolské  s maturitou, 4) vysokoškolské 
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Graf 3 Průměry dosaženého vzdělání  
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4.2 Intervence - Trénink kognitivních funkcí v o. s. Green Doors 
Program tréninku kognitivních funkcí v o. s. Green Doors (dále TKF) nabízí indi-

viduální tréninkový plán sestavený s ohledem k výsledkům úvodního mapování úrov-

ně kognitivních funkcí realizovaného při vstupu klienta do programu. Za tímto 

záměrem využíváme baterii neuropsychologických testů sestavenou se zřetelem 

k základním oblastem kognitivního deficitu stanovených iniciativou NIMH-MATRICS 

(viz. 4.3), rozhovor o subjektivním vnímání klientových obtíží a sebeposuzovací do-

tazníky zaměřené na dopady kognitivního deficitu na běžný život klienta. Stejné dia-

gnostické hodnocení je realizováno také na závěr programu. Tento způsob nám 

umožňuje zaměřit trénink na problematické oblasti kognice, ale také zjišťovat úspěš-

nost a efektivitu programu pro daného klienta z rozdílu skórů před tréninkem a po 

něm. Trénink kognitivních funkcí v o. s. Green Doors je strukturovaný program pro-

bíhající 2x týdně individuální formou po dobu dvou až tří měsíců. Celkově se jedná o 

zhruba 18 až 24 tréninkových setkání trvajících 90 minut. Klient se v průběhu této 

doby setkává se stálou dvojicí terapeutů (v současnosti Mgr. Michal Nondek a autorka 

práce) v prostorách o. s. Green Doors. Místnost je vybavena stolním počítačem urče-

ným pro trénink a poskytuje nerušené a příjemné zázemí. Domníváme se, že organi-

zační uspořádání, frekvence i délka programu vyhovuje doporučením, která se 

objevují v literatuře (např. Medalia, Richardson, 2005, Spaulding, 1999).  

 Cílem programu je posílit kognitivní funkce našich klientů a tím jim poskytnout 

nástroje k lepšímu fungování v běžných životních situacích (zlepšit soustředění, ze-

fektivnit rozhodování, omezit výpadky paměti, jednat s rozmyslem apod.). V rámci 

tréninku kognitivních funkcí probíhá procvičování a posilování, případně kompenza-

ce těchto funkcí pomocí různých her, úkolů, hlavolamů a cvičení na počítači. Při práci 
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tedy kombinujeme přístup „tužka-papír“, manipulační techniky a počítačovou rehabi-

litaci, k níž využíváme neurodiagnostický a rehabilitační program NEUROP-2 (viz. 

níže). Vycházíme z poznatků z oblasti psychiatrie, klinické psychologie, výsledků stu-

dií a současných trendů v rehabilitace kognitivních funkcí. V počátku tréninku postu-

pujeme od jednoduchých úloh zaměřených na nižší úrovně kognitivních funkcí (např. 

zrakové vyhledávání a pozornost) ke složitějším cvičením vyžadujícím větší úsilí a 

koordinaci kognitivních funkcí (např. strategické hry), jak doporučuje kupříkladu 

Brown (1993). Při prvních sezeních se koncentrujeme spíše na jednotlivé kognitivní 

funkce a celkovou aktivizaci klienta, postupem času se snažíme dosažené dovednosti 

propojovat a přístup zaměřit více generalizovaně. Další charakteristikou programu 

TKF na našem pracovišti je obecná orientace na kompenzační strategie (viz. kap. 5.2.1 

teoretické části), v menší míře však pracujeme i s úlohami zaměřenými na přímý a 

opakovaný trénink oslabených funkcí (zejména pomocí počítačových cvičení progra-

mu NEUROP-2). Jejich výhodou je, že klient už ví, co se od něj očekává, zvyšuje se 

míra jistoty a uvolňuje se prostor pro efektivnější zpracování úlohy. Vždy je však tře-

ba citlivě odhadnout počet opakování, aby nedocházelo ke zbytečnému přetížení.  

Při realizaci TKF v o. s. Green Doors vycházíme z doporučení, obecných principů a 

výzkumně ověřených postupů práce při rehabilitaci kognitivních funkcí (viz. také 5.4 

teoretické části). Hlavní zásady vychází z teorií učení, metakognitivních strategií a 

individuálního přístupu ke klientovi (viz. např. Koren, 2006). Využívání metakognice 

je dnes již běžnou součástí kognitivně rehabilitačních programů (např. Perglová, 

2006). Stěžejní pomůckou je okamžitá a cílená zpětná vazba terapeuta klientovi, kte-

rá napomáhá korekci neefektivních postupů, ale je důležitá i pro udržení motivace, 

iniciativy a soustředěné vytrvalosti. Díky ní se také klient učí reálnějšímu posuzování 

svého výkonu, se kterým mají schizofrenní pacienti často potíže. Zátěžovost tréninku 

a náročnost úloh se snažíme zvyšovat postupně. Zároveň pracujeme s klientem na 

monitorování a zvládání kognitivní únavy, přesnosti a tempu práce, jež jsou například 

v pracovním režimu jedním z hlavních faktorů ovlivňující celkový výkon. Do devade-

sátiminutového sezení lze vložit krátké pauzy, nebo pracovat bez nich a zaměřit se na 

posilování kognitivní výdrže. Při řešení úkolů se snažíme klienta zaměřit spíše 

na proces a strategie dosahování výsledků. Orientujeme ho na přesnost a předcházení 

omylům, rozdělení řešení úkolu do jednotlivých kroků, jejich přehodnocení, flexibili-

tu, vytváření a testování vlastních strategií řešení, mnemotechnických pomůcek, aso-
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ciací apod. Často se klientů ptáme na jejich odhad úspěšnosti či délky trvání daného 

úkolu, na únavu, pozornost či pocity při řešení zapeklitějších úloh.  

Vysokou prioritu přisuzujeme možnosti a míře přenosu efektů TKF do běžného ži-

vota klientů. Za tímto účelem využíváme hned několik mechanismů. Jednak se často 

klientů ptáme na to, zda znají situaci, kterou prožívají v tréninku, i v běžném životě, 

jakým způsobem by se dala strategie, kterou právě použili, aplikovat například i při 

práci, jak se jejich deficit projevuje v sociálním kontaktu apod. Dalším pravidelně po-

užívaným nástrojem jsou domácí úkoly, pomocí kterých se snažíme přenést doved-

nosti získané v „laboratorním“ prostředí TKF do běžného života. U domácích úkolů se 

snažíme, aby si je klient pokud možno vymýšlel sám, a aby souvisely s jeho každo-

denními povinnostmi a problémy. V tomto směru máme výhodu, že mnoho z našich 

klientů zároveň pracovalo v tréninkové ergoterapeutické kavárně, takže mohli s nově 

nabytými strategiemi experimentovat přímo na pracovišti. Jednou z dalších možností, 

jak zlepšit přenos efektu TKF do běžného života, je orientace na klientovu osobní za-

kázku. Pokud má tedy klient zájem pracovat na zlepšení pracovního stylu v rušném 

prostředí kavárny, soustředíme se společně na otázky organizace práce, stressmana-

gementu, efektivní komunikace atd. Pokud však nejvíce stojí o to, znovu si užít čtení 

knih, je důraz naší práce kladen na vizuální vyhledávání, setrvalou pozornost a ver-

bální porozumění. 

4.2.1 Neurorehabilitační počítačový program NEUROP-2  
Pro počítačový trénink kognitivních funkcí využíváme českou verzi počítačového 

programu NEUROP-2, jehož autorem je slovenský psycholog Doz. Ladislav Gaál, 

dnes žijící a pracující v Německu. NEUROP-2 je diagnosticko-terapeutický program 

využívaný při práci s organicky postiženými pacienty. Byl vyvinutý a otestovaný tý-

mem neuropsychologů, kliniků pracujících v oboru neuropsychologické rehabilitace 

(Gaál, 2002). Obsahuje moduly diagnosticky zaměřené (např. na poruchy pozornosti, 

paměti apod.), ale i různé typy modulů specializovaných na rehabilitaci kognitivních 

funkcí. Verze NEUROP-2 představuje výsledek vývoje a programu NEUROP-1, která 

se v Německu a Anglii používá od roku 1993. Vedle běžně užívaných testů, jako jsou 

Londýnská či Hanojská věž, Paměťový test učení apod., obsahuje i rozmanitá 

rehabilitační cvičení. 

V současné době zahrnuje tento program více než 40 programovatelných modulů 

(viz. příloha 4) , u kterých je dále bezpočet programovatelných úloh s možností měnit 

obtížnost, rychlost, délku cvičení nebo i podnětový materiál. Obsažené úlohy jsou 
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zaměřeny na různé kognitivní funkce (pozornost, paměť, vizuální vyhledávání, řeč, 

exekutivní funkce) a na jejich kombinace (např. pozornost s pamětí a plánováním 

postupů řešení v úloze JUMPS). Program je velmi rozsáhlý a není možné zde prezen-

tovat veškeré jeho možnosti, některé ukázky cvičení však uvádíme v přílohách 7-14. 

Každý modul je vybaven pomocným souborem s popisem programu, návodem na je-

ho použití a také příklady, jak vytvářet vlastní cvičení pro daný modul. Tato možnost 

kreativní tvorby vlastních cvičení a jejich přizpůsobení zájmům či schopnostem klien-

ta, je při kognitivním tréninku obzvláště užitečná nejen pro zvyšování motivace, ale 

také pro optimální nastavení úrovně tréninku tak, aby plněné úkoly byly pro klienta 

výzvou, avšak stále se nacházely v jeho kompetenci (scaffolding) (viz. např. Koren et 

al., 2006, Wykes, 2002). Zvládnutí daného úkolu je pak předpokladem pro další zvy-

šování náročnosti cvičení. Skóry získané v jednotlivých úlohách se automaticky zapi-

sují do vnitřní databáze a umožňují tak přehlednou dokumentaci i rychlé zobrazení 

výsledků terapeutických či diagnostických aktivit. 

Jsme si vědomi, že počítačová rehabilitace kognitivních funkcí má množství ne-

sporných výhod (jakými jsou flexibilita, rozmanitost cvičení, hrový charakter a 

v neposlední řadě kvalitní a okamžitá přesná vazba díky zaznamenávání reakcí pro-

banda a veličin jako čas, latence apod.), ale také své záporné stránky (například zvý-

šené nároky na technické vybavení, schopnost examinátora interpretovat výsledky, 

nižší ekologickou validitu apod.) (viz. Kulišťák, 2003, Lippertová-Grünerová, 2005, 

Preiss, 1998, Rodriguez et al., 2002, 2004, Suslow, 2001). Výhody a nevýhody počíta-

čové rehabilitace jsme však podrobněji popsali v teoretické části v kap. 5.2.3 teoretic-

ké části. Při výzkumu jsme používali běžný stolní počítač. Samotný trénink a slovní 

zpětnou vazbu zajišťovali terapeuti programu (viz. výše) s ohledem na současné po-

znatky a doporučení týkající se nejen počítačové rehabilitace, ale i tréninku kognitiv-

ních funkcí jako takového (např. Brown, 1993, Perglová, 2006, Sachs, 2000).  

4.2.2 Sada materiálů „tužka-papír“ 
Materiály a cvičení, které využíváme ke klasickému tréninku „tužka-papír“ před-

stavují soubor hádanek, hlavolamů, křížovek a cvičení pokrývají široké spektrum od 

jednoduchých po náročnější. Cvičení máme rozdělená do několika oblastí dle jejich 

zaměření např. na vizuální vyhledávání, paměť, početní schopnosti, verbální porozu-

mění a dovednosti, úsudek a logické řešení problému, sociální dovednosti (rozpozná-

vání emocí z fotografií lidských tváří), což nám umožňuje přesnější výběr a zaměření 

cvičení na potřebnou oblast kognice.  
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Po dobu trvání tréninku se nám podařilo nashromáždit velké množství různoro-

dých relevantních materiálů, jejichž úplná prezentace však v této práci není možná, 

některá však pro lepší představu předkládáme v příloze. Inspirujeme se mnoha publi-

kacemi zaměřenými na trénink a procvičování kognitivních funkcí. Často používáme 

pracovní sešity od Gerontologického centra „Cvičte si svůj mozek“ I. a II. (Pfizer a 

Česká Alzheimerovská společnost, 2004, 2006) (ukázky uvádíme v příloze 15). Dále 

využíváme rozmanitá cvičení z široké nabídky knih zaměřených na zlepšování kogni-

tivních funkcí a podporu myšlení. Příkladem můžeme uvést několik knih z široké na-

bídky nakladatelství Portál: Mozek a jak ho cvičit (Gamon, Bragdon, 2000), Trénink 

paměti: principy, metody a cvičení pro využití a rozvoj paměti (Lairová, 1999), Hlavo-

lamy pro rozvoj kritického myšlení (Dispezio, 2002), Trénink paměti a kreativity 

(Carter, Russel, 2003), Hádanky a hlavolamy (Riedlerová, 2001), Nedovolte mozku 

stárnout (Bragdon, Gamon, 2002), Trénink obou polovin mozku (Bragdon, Fellows, 

2000), Hry pro tvořivé myšlení (Portmanová, 2004) atd. 

Dle našeho mínění nabízejí cvičení „tužka-papír“ výhodu kratších, strukturova-

ných a jasně zadaných úloh, možnost práce s psacími potřebami, která zvyšuje aktivi-

tu klienta i zábavnost, ale také otevírá další možnost pro cvičení jemné motoriky, se 

kterou mívají někteří klienti potíže. V neposlední řadě umožňuje rozsáhlý sortiment 

flexibilní výběr materiálu dle zájmu a úrovně klienta, ale i případné zadání cvičení za 

domácí úkol a poskytnutí většího množství času pro vhled a řešení dané úlohy. 

4.2.3 Manipulační techniky 
Mezi manipulační techniky, které v rámci tréninku užíváme, zařazujeme různé 

hlavolamy, dvojici osmi geometrických tvarů ke cvičením paměti, řazení sekvencí ob-

rázkových příběhů, papírové skládačky apod. (viz. příloha 16). Jeden z oblíbených a 

jednodušších nástrojů představuje Sada pro kognitivní trénink od České Alzheime-

rovské společnosti (Lundbeck, 2007), jejíž cvičení jsou příjemná, „oddechová“, ba-

revná a obsahují skládání puzzle, domino, pexeso, obrázky pro zapamatování apod. 

(ukázka viz. příloha 17). Výhodou této metody je vizuálně-motorické uchopení pro-

blémů, možnost manipulace s podnětovým materiálem, jež umožňuje klientovi jiný 

vhled do povahy řešeného problému, lépe udržuje pozornost i motivaci k vyřešení 

zadaného cvičení. Výsledky jsou „hmatatelnější“ a napomáhají optimálnímu rozvoji 

motivace.  

Se všemi výše popsanými technikami (tréninkem s PC, cvičeními tužka-papír a 

manipulačními technikami) pracujeme s co nejvyšším důrazem na metakognitivní 
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strategie (viz. např. Koren et al, 2006, Krykorková, 2007, Perglová, 2006). Často se 

klientů dotazujeme na to, jak rozumí zadání, žádáme je o odhad obtížnosti a délky 

trvání úkolu. Ptáme se jaké oblasti kognice bude třeba při řešení zapojit a jakou čin-

nost zvolí jako první, zda by se mohla při zvoleném způsobu objevit nějaká úskalí 

apod. Snažíme tak vést klienta k předběžnému přemýšlení před zahájením řešení 

problému. Tímto způsobem přenášíme postupně zodpovědnost za řešení úkolů více 

do jeho kompetence. Obvykle příliš do samotného řešení nezasahujeme, ale snažíme 

se upozornit na možná úskalí. Neradíme tedy příliš, ale snažíme se zabránit zpevňo-

vání neefektivních způsobů řešení problému. Během samotného řešení se klientů 

ptáme na současný stav pozornosti, angažovanosti, únavy atd. a snažíme se poskyto-

vat klientovi co nejpřesnější zpětnou vazbu a posilovat jeho kompetenci. Důraz kla-

deme na již výše zmíněné uvádění úloh do pro klienta užitečných kontextů, ptáme se 

na situace, které by mohly sloužit k přenosu dovednosti („Kde byste mohl využít lepší 

paměť na čísla?“) Usilujeme rovněž o zobecnění nabytých dovedností (nesoustředíme 

se pouze na paměť numerickou, ale také verbální). Klienta vedeme k tomu, aby se 

sám nahlas tázal, podporujeme jeho zvídavost, smysl pro přesnost a samostatnost. 

4.3 Sběr dat  
Sběr dat pro empirickou část práce byl uskutečněn v o. s. Green Doors v lednu 

2006 až červenci 2007 v rámci programu Trénink kognitivních funkcí. Při sběru dat 

byl zachován jednotný postup. Po úvodním rozhovoru a poskytnutí podrobných in-

formací o tréninku (a vzájemné dohodě o vstupu klienta do programu), jsme přistou-

pili ke zjišťování základních anamnestických údajů. Následně byli probandi 

informováni o průběhu i významu diagnostiky a hodnotících dotazníků pro průběh a 

vyhodnocení tréninku kognitivních funkcí. Rovněž byli ujištěni o důvěrném charakte-

ru zjišťovaných informací a byl s nimi podepsán informovaný souhlas.  

Sběr dat probíhal ve dvou fázích. V první byly jednotlivé osoby testovány na po-

čátku programu a byly jim zadány sebeposuzovací dotazníky. V případě souhlasu a 

poskytnutí kontaktu na jim blízkou osobu, jsme tuto telefonicky kontaktovali, 

požádali o spolupráci a administrovali dotazníky určené pro hodnocení blízkými 

osobami (viz. níže). Druhé měření probíhalo týmž způsobem a následovalo po 

absolvování kompletního programu (tedy po třech měsících).  

Před zahájením diagnostického vyšetření a administrace dotazníků byl žádán in-

formovaný souhlas, který zároveň poskytoval základní údaje o výzkumu a jeho prů-
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běhu. Vyšetřované osoby v něm potvrzovaly dobrovolnou spolupráci a souhlasily 

s anonymním zpracováním dat pro potřeby této práce (viz. příloha č. 2). Při výběru 

demografických proměnných, které jsme se rozhodli sledovat, byly brány v potaz hy-

potézy výzkumu a možné vlivy těchto proměnných na výstupy rehabilitace, jež lze na-

jít v prostudované literatuře (např. Medalia, Richardson, 2005, Wykes, 2007).  

Testování probíhalo individuálně a bylo rozděleno do dvou kratších částí, aby-

chom zabránili přetěžování probandů, na něž upozorňuje např. Preiss, 2005. Při tom-

to postupu bylo možné zjišťovat úroveň jednotlivých kognitivních funkcí a přitom 

sledovat vliv určité míry zátěže na probandův výkon, jak doporučují např. Tůma a 

Lenderová (2001). Celková doba vyšetření se pohybovala přibližně kolem 80-90 mi-

nut a testová baterie obsahovala 8 samostatných zkoušek. Začínala testy, u nichž se 

později provádí oddálené vybavení. Ty také uzavíraly první část vyšetření. Prezento-

vané nástroje byly probandy ve většině případů dobře pochopeny. Po ukončení testo-

vání jim bylo ponecháno několik minut na případné dotazy nebo zpětnou vazbu. 

Z obou diagnostických vyšetření byla vypracována zpráva pokrývající základní oblasti 

kognice, profil deficitu, doporučení pro trénink a možnosti rozvoje v běžném životě 

probanda. Se závěry obou těchto zpráv byl proband obeznámen.   

Dotazníky pro posouzení kognitivního deficitu a jeho vlivu na běžný život byly 

zkoumaným osobám poskytnuty pro domácí zpracování. Měly tak dostatek času pro 

výběr nejvhodnější odpovědi a hlubší úvahu nad přítomností konkrétních situací 

v daném časovém úseku. Po ukončení diagnostického měření i po předání dotazníků 

proběhlo bezprostřední zpětné dotazování na možné rušivé vlivy (včetně medikace) a 

pocity probanda během testování (zda byl unaven, jak hodnotí svůj výkon, jak mu 

úkoly přišly snadné nebo obtížné, zda všemu dobře rozuměl apod.). 

4.3.1 Testová baterie 
 Pro diagnostické šetření na počátku a na konci tréninku byla využita baterie neu-

ropsychologických testů, při jejímž vytváření jsme vycházeli ze základních doporučení 

iniciativy NIMH-MATRICS (viz. kap 4.3 teoretické části) (Nuechterlein et al., 2004), 

současných aktivit vyvíjených v ČR (Preiss, 2005) a možností daného pracoviště. 

Normy jednotlivých testů jsme v rámci diagnostiky využívali pouze pro porovnání 

výkonu klienta se zdravou populací a hodnocení přítomnosti deficitu. Pro výpočet 

rozdílů výsledků v rámci výzkumu jsme zvolili hrubé skóry (viz. níže). Žádný z testů 

použitých pro diagnostiku nebyl využit k přímému nácviku v rámci tréninku.  
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Tab. 3 Používaná testová baterie  

Testová metoda 
Odhadovaná 

délka           
administrace 

Hlavní diagnostická oblast * 

Paměťový test učení 
(AVLT) 

cca 10-15 min. Verbální paměť a učení 

Rey Osterriethova 
figura 

cca 7-10 min.  
Vizuální paměť a učení, exekutivní funk-
ce  

D2  cca 10 min. Pozornost/Vigilance 

Verbální fluence 
(N,K,P) 

cca 5 min. 
Pracovní paměť, dlouhodobá verbální 
paměť 

Stroopův test cca 7-10 min. 
Rychlost zpracování informací, exeku-
tivní funkce 

Trail Making Test 
(A,B) 

cca 5 min. 
Rychlost zpracování informací, exeku-
tivní funkce (B) 

Číselný čtverec cca 10-15 min. 
Rychlost zpracování informací, vizuální 
paměť a učení 

Opakování čísel 
(WAIS III) 

cca 5 min. Pracovní paměť 

* pro zjednodušení uvádíme pouze hlavní diagnostické oblasti tak, jak je popisuje inicia-
tiva NIMH-MATRICS. Podrobnější popis testů a kognitivních oblastí, které hodnotí 
prezentujeme níže.  

 

4.3.1.1 Paměťový test učení (Auditory Verbal Learning Test) 
Paměťový test učení posuzuje schopnost verbálního učení, křivku učení, dva dru-

hy chyb a učení po interferenci. Při diagnostice byla využita verze Paměťového testu 

učení publikovaná v rámci Neuropsychologické baterie Psychiatrického centra Praha 

(Preiss, Laing, Rodriguez, 2002). V rámci administrace testu se využívá sady 15 slov 

prezentovaných pětkrát, interference pomocí odlišné sady 15 slov a následné vybavení 

základní sady slov (Preiss, 2006). Proband je navíc žádán o její vybavení po 30 minu-

tách. Sleduje se počet správně vybavených slov pro každý jednotlivý pokus a pro prv-

ních pět pokusů základní sady dohromady. Zvlášť se počítá počet vybavených slov 

z interferenční sady, z šestého pokusu a z oddáleného vybavení po 30 min. Krátkodo-

bou paměť a učení posuzujeme ze sumy pokusů I-V, schopnost odolávat rušení z po-

kusu VI a dlouhodobou paměť z oddáleného vybavení po 30 minutách. V některých 

případech se používá i rekognice po delším časovém odstupu, která pomáhá lépe určit, 

zda se porucha nachází již v kódování materiálu, či až při jeho vybavení. Ta se však při 

administraci dle Neuropsychologické baterie PCP nepoužívá. Samostatně byl hodno-

cen celkový počet opakování (vícenásobné uvedení slova) a distorzí (určité pozměnění 

slov či uvedení slov, které nebyly prezentovány). Rovněž se sleduje trend výkonu a 
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křivka učení. Při administraci testu v rámci závěrečné diagnostiky bylo použito alter-

nativní sady slov pro potřebu retestu. K hodnocení skórů bylo využito norem z výše 

zmíněné Neuropsychologické baterie (Preiss, Laing, Rodriguez, 2002).  

4.3.1.2 Test pozornosti d2 
Test d2 je založen na principu škrtacích testů. Měří rychlost zpracování, dodržo-

vání pravidel a kvalitu výkonu při rozlišování podobných zrakových podnětů. Umož-

ňuje posouzení individuálního výkonu selektivní pozornosti, mentální soustředěnosti, 

schopnosti cílevědomého řízení kognitivních procesů, operační paměti, volního úsilí a 

pečlivosti/povrchnosti práce (Brichcín a Brichcín, 2007). Test sestává ze 14 řádků se 

47 podnětovými znaky na každém z nich. Úkolem probanda je zacílený, časově ome-

zený výběr podnětů (písmen „d“ se dvěmi čárkami nahoře, dole nebo jednou nahoře a 

jednou dole), který vyžaduje rychlou analýzu a schopnost opomíjet nepodstatné pod-

něty (na každou řádku má proband 20 vteřin). Test tedy vyžaduje soustředěný výkon 

v oblasti zrakových podnětů, přiměřenou motivaci a řízení výkonu (Balcar, 2000). 

Výsledky nám přinášejí informace o rychlosti a množství vykonané práce (tj. počet 

podnětů zpracovaných za určitou dobu), o motivační proměnné, kvalitě práce a stup-

ni přesnosti, který je vyjadřován počtem chyb (špatně označených a opomenutých 

položek). Dále sleduje poměr rychlosti a přesnosti vykonané práce, který umožňuje 

formulovat závěry o vlastnostech pracovní výkonnosti jako jsou stupeň aktivity, stá-

losti a soudržnosti výkonu, o únavě, úrovni pozornosti a rozptylujících vlivů. Pro po-

rovnávání výkonu užíváme normy stanovené v manuálu (Balcar, 2000). 

4.3.1.3 Rey-Osterriethova komplexní figura 
Rey Osterriethova komplexní figura je kresebný test, při kterém je zkoumané oso-

bě předložen složitý geometrický obrazec a jejím úkolem je tuto figuru nejprve pře-

kreslit (bez instrukce k zapamatování) a poté, po třech a po třiceti minutách, znovu 

reprodukovat s co nejvyšším počtem prvků. Hodnotí se množství správně vybavených 

a zakreslených částí, kvalita provedení a způsob práce (Košč, Novák, 1997, Preiss, 

Laing, Rodriguez, 2002, Tůma, Lenderová, 2001). Úloha měří úroveň strukturace 

percepční aktivity, vizuálně motorické kontroly, pozornosti, vizuálního učení, paměti, 

ale také zapamatování prostorových vztahů a manipulaci s nimi (Košč, Novák, 1997). 

Test jsme zadávali dle Neuropsychologické baterie PCP. Při retestu jsme však neuží-

vali alternativní figuru Taylorové pro její případné nadhodnocování při reprodukci po 

třech minutách a absenci norem (Preiss, 2006). Při administraci jsme používali sys-
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tém postupně vyměňovaných pastelek (proband při zpracování postupně dostává 

různé barvy pastelek), abychom mohli lépe hodnotit logičnost postupu probanda i 

s odstupem času a nepřicházeli o cenná data o strategii zpracování.  

4.3.1.4 Verbální fluence 
Test verbální fluence byl zadáván pro jeho vztah k paměti, psychomotorickému 

tempu, řeči (slovní plynulosti), pozornosti a odolnosti vůči zátěži (Tůma, Lenderová, 

2001). Měří schopnost produkce verbálního materiálu (Stuart-Hamilton, 1996). 

Zkouška verbální fluence byla administrována s hláskami (N,K,P), opět ve formě pre-

zentované v Neuropsychologické baterie Psychiatrického centra Praha. Úkolem pro-

banda bylo vybavit si co nejvíce slov počínajících na každé z uvedených písmen 

během jedné minuty, přičemž nesmí uvádět vlastní jména a slova odvozená (Preiss, 

2006). V rámci administrace byla zaznamenávána celá slova pro lepší hodnocení je-

jich kvality a míry perseverace. Celkový skór tvořil součet správně vybavených slov ke 

všem třem písmenům. Pro hodnocení výkonu bylo využito norem Neuropsychologic-

ké baterie PCP (Preiss, Laing, Rodriguez, 2002).  

4.3.1.5 Stroopův test 
Stroopův test se skládá ze tří částí. V první proband co nejrychleji předčítá z ta-

bulky po řádcích sto názvů barev psaných černě, v další jmenuje barvy (zelená, červe-

ná, žlutá, modrá), jimiž jsou vyznačeny obdélníčky v řadách, ve třetí části „čte“ barvy, 

jimiž jsou napsány názvy barev, názvy ale neodpovídají barvě slova, proband tak musí 

slova ignorovat a číst pouze barvy jimiž jsou napsaná (Daniel, 1983, Svoboda, 1999). 

Stroopův test má schopnost napovědět nám hodně o pozornosti, rychlosti zpracování 

informací, psychomotorickém tempu, odolnosti vůči zátěži, pracovní paměti, exeku-

tivních funkcích a řeči (Tůma, Lenderová, 2001, viz. tab. 10). Test rovněž měří schop-

nost rozlišovat mezi konfliktními podněty a schopnost vyrovnání se s neobvyklou 

situací (Daniel, 1983, Stuart-Hamilton, 1996). Sleduje se rychlost čtení v jednotlivých 

úlohách, míra chybovosti, percepční zátěže a interference. K hodnocení používáme 

původních norem. 

4.3.1.6 Trail making test 
V rámci diagnostiky byly využity obě části tohoto testu (A i B). Zrakové vyhledá-

vání, rychlost zpracování informací, psychomotorické tempo, vizuomotorickou koor-

dinaci a zaměřenou pozornost sleduje již forma A, v níž je úkolem zkoumané osoby 

spojit co nejrychleji a pokud možno jedním tahem kolečka v postupné číselné řadě (1-
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25). Část A je spíše ukazatelem celkového psychomotorického tempa. Část B kombi-

nuje střídavé spojování a písmen (1-13, A-L), čímž klade zvýšené nároky na vizuomo-

torickou koordinaci, flexibilitu, zaměřenou a rozdělenou pozornost (Svoboda, 1999) a 

exekutivní funkce (Kučerová, Říhová, 2006). Výstupem testu jsou dvě hodnoty času 

v sekundách. K hodnocení bylo použito norem českého testového manuálu, který byl 

pod názvem Test cesty publikován v roce 1997 Psychodiagnostikou Bratislava.  

4.3.1.7 Číselný čtverec 
V této zkoušce je proband žádán, aby co nejrychleji vyhledával a jmenoval na 

čtvercové tabulce na pěti řádcích a v pěti sloupcích přeházená čísla od 1 do 25. Číselný 

čtverec bývá používán pro zjištění úrovně vizuálního vyhledávání, příjmu a zpracová-

vání informací, selektivity a distribuce pozornosti, úrovně vizuálního učení, paměti 

pro vizuální podněty, prostorové uspořádání a pohyb. V neposlední řadě je nástrojem 

pro měření výdrže a odolnosti vůči zátěži (Jirásek, 1975, Tůma, Lenderová, 2001). 

V deseti opakovaných pokusech sledujeme úroveň zrakového vyhledávání, kolísání 

výkonu, poměr rychlosti prvních pěti a následných pěti pokusů, hodnotíme také trend 

(křivku) učení. K porovnání výkonu probanda se zdravou populací využíváme českých 

norem stanovených v manuálu testu (Jirásek, 1975). 

4.3.1.8 Opakování čísel 
 Test je původně součástí Wechslerova inteligenčního testu pro dospělé WAIS–III 

(Wechsler, 1999). Později se stal subtestem volně řazeným do různých testových bate-

rií. Také při získávání dat v tomto výzkumu jsme test administrovali dle Neuropsy-

chologické baterie PCP a používali její normy stanovené dle WAIS-III (Preiss, Laing, 

Rodriguez, 2002). Úkolem zkoumané osoby je opakovat čísla, která mu předčítá vý-

zkumník. V první části opakuje čísla popředu, ve druhé je prezentuje pozpátku. Za-

tímco výkony v první části hovoří spíše o úrovni pozornosti, koncentrace a 

krátkodobé auditivní paměti, v části druhé je již třeba, aby proband zapojil paměť 

pracovní a prováděl s čísly mentální operace. 

4.3.2 Dotazníky 
 V rámci tréninku i výzkumu klademe důraz na fungování probanda v jeho obvyk-

lém prostředí, na subjektivní hodnocení míry kognitivního deficitu a jeho vlivu na 

běžný život. Z tohoto důvodu jsou pro nás cenné tytéž informace a hodnocení téhož 

probandovou blízkou osobou, která s ním obvykle tyto situace prochází. Administrují 

se tři dotazníky, zaměřené na sebeposouzení současného emocionálního stavu, kogni-
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tivních funkcí a jejich deficitu (viz. tab. 4). Přestože dohromady čítají 73 položek, dle 

zkušeností není jejich administrace pro probandy příliš náročná a obvykle nepřesahu-

je dobu 15-20 minut. V dotaznících probandi určovali, jak často se jim přihodily situ-

ace popsané v položkách dotazníku. Jako časové období pro hodnocení bylo 

v instrukci stanoveno posledních čtrnáct dnů (viz. příloha č. 3 - 5). U každého dotaz-

níku byla vypracována forma pro muže a pro ženy. Tyto formy se lišily pouze v rodu, 

kterým byly položky formulovány. Formy jsou označeny písmeny M (muži) a Ž (ženy) 

za hlavním názvem (např. DEX-Ž) (Nondek, 2006). S blízkými osobami se vyplňují 

pouze alternativní formy prvních dvou dotazníků a to v rámci telefonického rozhovo-

ru, který se obvykle pohyboval okolo 10-15 minut. Administrace dotazníků 

s probandy i s blízkými osobami probíhala vždy před a po tréninku, rovněž se tedy 

jednalo o klasický test-retest design. 

Tab. 4 Administrované dotazníky  

Dotazníky 
      Doba      

administrace 
Hodnotící oblast 

DEX (Dysexecutive Q

onnaire) 

uesti- Všeobecné projevy deficitu 

v běžném životě 

CFQ (Cognitive Failures 

Questionnaire) 

Omyly a přehmaty v důsledku ko-

gnitivního deficitu 

EMQ (Everyday Memory 

Questionnaire) 

Celková doba 

administrace 

obvykle 

nepřesahuje  

15-20 minut  Projevy deficitu paměti 

4.3.2.1 DEX (Dysexecutive Questionnaire) 
Dotazník pochází z vysoce ekologicky validní baterie BADS (Behavioral Assesment 

of the Dysexecutive Syndrome) sloužící k neuropsychologickému vyšetřování kogni-

tivního deficitu (Pérez, 2006). V široké škále oblastí se zaměřuje na všeobecné proje-

vy kognitivního deficitu v běžném životě. Nalézáme v něm položky zacílené na paměť, 

motoriku, pozornost i exekutivu. Dotazník DEX existuje ve dvou verzích: ve formě 

pro sebeposouzení probandy a téměř identické formě pro posouzení blízkými osoba-

mi (DEX-SO). Dotazník obsahuje dvacet položek, u kterých proband posuzuje, jak 

často se mu přihodila popsaná událost nebo situace v posledních čtrnácti dnech (např. 

„Mám potíže s udržením myšlenek u něčeho a snadno se rozptýlím.“). Dotazník má 

v originále pětistupňovou posuzovací škálu (Wilson et al., 1996). Ta byla dodržena i 

v české verzi, pouze bylo k numerickému vyjádření hodnot přidáno také verbální „za-
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kotvení“ vytvořené na základě práce MUDr. Dragomirecké při standardizaci dotazní-

ku WHOQOL (Nondek, 2006). Dotazník přeložil PhDr. Kulišťák.  

4.3.2.2 DEX – SO (Dysexecutive Questionnaire – Significant Other) 
Tento dotazník vytváří paralelní formu dotazníku DEX, ale je určen pro blízké 

osoby nemocných. Obsahuje zcela identické položky, liší se pouze jejich formulací ve 

třetí osobě. V rámci tohoto výzkumu byl administrován telefonicky. V úvodním listu 

demografických dat byli probandi, spolu s vysvětlením účelu, požádáni o telefonický 

kontakt na blízkou osobu. Tu jsme poté kontaktovali a po úvodní instrukci s ní dotaz-

ník vyplnili. Administrace dotazníku DEX – SO, který se zadává společně s CFQ – SO, 

trvala okolo desíti minut telefonního rozhovoru. 

4.3.2.3 CFQ (Cognitive Failures Questinnaire) 
Dotazník CFQ vytvořil D. E. Broadbent et al. k sebeposouzení kognitivního defici-

tu v běžném životě (Nondek, 2006). Do českého jazyka jej převedl Mgr. Nondek (více 

o překladu viz. Nondek, 2006). CFQ má dvacet pět položek, které jsou hodnoceny 

na pětistupňové numerické škále opět s verbálním zakotvením dle MUDr. Dragomi-

recké. Dotazník se zaměřuje na různé omyly a přehmaty, které mohou být způsobeny 

kognitivním deficitem. Podobně jako v dotazníku DEX jsou položky zaměřeny 

na různé oblasti kognitivního deficitu (pozornost, paměť, motorika atd.). 

4.3.2.4 CFQ – SO (Cognitive Failures Questinnaire-Significant Other) 
K dotazníku CFQ byla jeho autory vytvořena zkrácená verze pro blízké osoby paci-

entů (Broadbent at al., 1982 in Wade, 1992). Ta má osm položek s hodnocením 

na pětistupňové numerické škále (viz. příloha 6). Forma pro probandy a pro jejich 

blízké osoby vykazuje poměrně významné odlišnosti, zjišťování shody v hodnocení 

u jednotlivých položek tedy není možné. Dotazník byl společně s DEX – SO adminis-

trován telefonicky s osobou, kterou proband uvedl jako osobu jemu blízkou a poskytl 

na ni kontakt.  

4.3.2.5 EMQ (Everyday Memory Questionnaire) 
Tento dotazník je oproti předchozím zaměřen více konkrétně. Orientuje se na 

různé projevy specifického deficitu paměti v běžném životě. EMQ byl vytvořen Sun-

derlandem et al. (1984) ke zjišťování poruch paměti v běžném životě po úrazech hlavy. 

Jako první jej publikoval Wade v roce 1992. Do českého jazyka dotazník přeložil 

Mgr.Nondek (o metodě překladu více viz. Nondek, 2006). Dotazník má dvacet osm 
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položek, které se hodnotí na osmibodové numerické škále s verbálním zakotvením. 

Tento dotazník nemá verzi pro blízké osoby pacientů.  

Veškeré výše zmíněné dotazníky pro potřeby této práce laskavě poskytl Mgr. 

Nondek, který se podílel na jejich překladu i zavedení do praxe. 

4.4 Sledované proměnné a statistické zpracování dat 
Základními sledovanými proměnnými byly skóry a subskóry jednotlivých testů 

výše uvedené testové baterie a hodnotících dotazníků. Hodnoty jsou uváděny 

v hrubých skórech a časech v sekundách pro minima, maxima, průměry a směrodatné 

odchylky. Tento způsob jsme zvolili pro absenci jednotných norem a přesnější ucho-

pení test-retestových posunů v jednotlivých výsledcích. Změny v hodnotách mezi mě-

řením na počátku tréninku kognitivních funkcí a na jeho konci byly testovány pomocí 

párového Wilcoxonova testu.  

4.5 Výsledky 
Shromážděná data byla vyhodnocena pomocí statistického programu SPSS 11.0 

(SPSS, 2001). Vzhledem k malému vzorku, i k tomu, že data jsou ordinální a nemají 

normální rozložení, bylo třeba využít neparametrickou statistickou metodu, konkrét-

ně Wilcoxonova párového testu (Hendl, 2006). Wilcoxonův párový test operuje 

s pořadími a soustředí se na rozdíly mezi hodnotami pro jednotlivé probandy bez 

ohledu na variabilitu mezi nimi. V testu tedy pracujeme s dvojicemi dat (skóry na po-

čátku a na konci tréninku), vztaženými ke konkrétním probandům. Pro statistické 

hodnocení byla zvolena požadovaná hladina významnosti p = 0,05. 

Hypotéza č .  1 :  Ve výsledcích testové baterie použité na počátku a konci tré-

ninku kognitivních funkcí bude signifikantní rozdíl. Jednou ze změn bude snížení 

chybovosti a zvýšení přesnosti výkonu. 

Při zpracování dat Wilcoxonovým párovým testem bylo možné tuto hypotézu po-

tvrdit na požadované hladině významnosti p=0,05 u deseti ze třicetijedna sledova-

ných testových subskórů. Signifikantní rozdíl ve výsledcích ve směru zlepšení se 

ukázal v pěti z devíti sledovaných testů. Jednalo se o Paměťový test učení (AVLT), kde 

významného signifikantního rozdílu dosáhly dva subskóry: I-V pokus (p=0,01) a 

VI pokus (p=0,01). Dále se jednalo o Rey-Osterriethovu figuru, kde došlo 

k signifikantnímu zlepšení v reprodukci po 3 minutách (p=0,02) a ještě významněj-

šímu v reprodukci po 30 minutách (p=0,01). Skóry testu pozornosti D2 prokázaly 
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signifikantní posun ve třech sledovaných parametrech: celkový počet (p=0,02), 

celkový výkon (p=0,02) a výkon soustředění dosáhl ještě vyšší významnosti (p=0,01). 

Dalším testem, kde se signifikantní změna projevila byl Stroopův test, subtest SF 

(slova barvami) (p=0,05). Posledním testem, který prokázal statisticky signifikantní 

změnu bylo opakování čísel ve směru dopředu (p=0,02) a celkem (0,01). Jak můžeme 

vidět téměř všechny signifikantní změny dosahovaly vysokých hladin významnosti. K 

výraznějšímu zlepšení došlo také u subtestu Stroopova testu S-F (p=0,06) a u TMT 

část B (p=0,07), avšak nepřekročilo hranici požadované hladiny významnosti.  

Při zahrnutí podhypotézy o chybovosti a přesnosti výkonu jsme vycházeli 

z teoretického zaměření TKF v o. s. Green Doors na bezchybné učení a metakognitivní 

přístup. Tento parametr jsme se rozhodli sledovat u testů, jež poskytují informace o 

dosažené chybovosti nebo přesnosti výkonu. Jedná se o test pozornosti D2 (počet 

chyb 1 a 2) a Stroopův test (Chybovost), potažmo Paměťový test učení v subskórech 

počtu opakování a distorzí. Hodnoty rozdílů ani v jednom ze sledovaných parametrů 

neprokázaly statistickou významnost (viz. tab. 5) a původní předpoklad tedy nelze 

potvrdit. 

Tab. 5: Výsledky párového Wilcoxonova testu. Signifikantní rozdíly jsou vyznačeny žlutě při 
zvolené hadině významnosti p=0,05. 

AVLT  Z (Wilcox) p 
I-V pokus  2,80 0,01** 
Pokus B  0,11 0,92  
VI pokus  2,54 0,01** 
Reprodukce po 30 min  1,54 0,12  
Počet opakování  0,18 0,86 
Počet distorzí  1,00 0,32 
REY FIG  Z (Wilcox) p 
Kopie  1,54 0,12 
Reprodukce po 3 min.  2,29 0,02* 
Reprodukce po 30 min.  2,50 0,01** 
D2 Z (Wilcox) p 
Celkový počet  2,24 0,02* 
Chyby 1 (opomenutí) - 0,05 0,96 
Chyby 2 (záměna) 0,24 0,81 
Procento chyb  0,05 0,96 
Celkový výkon  2,29 0,02* 
Fluktuační rozpětí  1,23 0,22 
Výkon soustředění  2,45 0,01** 
VERBÁLNÍ FLUENCE Z (Wilcox) p 
Počet slov -0,26 0,80 
STROOPŮV TEST Z (Wilcox) p 
Slova S (čas) - 0,72 0,47 
Barvy F (čas) - 0,46 0,65 
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Slova barvami SF (čas) - 1,94 0,05* 
SF-F (čas) - 1,90 0,06 
Počet chyb  - 0,71 0,48 
TMT  Z (Wilcox) p 
TMT A (čas) -1,63 0,10 
TMT B (čas) -1,78 0,07 
ČÍSELNÝ ČTVEREC Z (Wilcox) p 
Průměr pokusů 1-5 (čas) - 0,76 0,44 
Průměr pokusů 6-10 (čas) - 1,27 0,20 
Průměr 1 / průměr 2 (čas) 1,07 0,28 
Průměr 1-10 (čas) -1,38 0,17 
OPAKOVÁNÍ ČÍSEL  Z (Wilcox) p 
Dopředu 2,40 0,02* 
Pozpátku 1,65 0,10 
Celkem  2,68 0,01** 
Pozn. znaménko mínus před výsledky Wilcoxonova testu 

značí převahu záporných pořadí, tedy posunutí skórů smě-
rem dolů. 

** p hodnoty signifikantní na hladině významnosti p=0,01,  
*  p hodnoty signifikantní na hladině významnosti p=0,05 

 

Tab. 6: Základní statistické charakteristiky výsledků použité testové baterie získaných na po-
čátku tréninku kognitivních funkcí a na jeho závěru. 

AVLT  Minimum Maximum Průměr SD 
začátek 34 56 47,40 7,60  I-V pokus konec 46 63 55,30 5,70 
začátek 3 7 5,40 1,58  Pokus B konec 3 7 5,50 1,43 
počátek 5 14 9,20 2,97  VI pokus konec 8 15 11,40 1,96 
začátek 3 13 9,50 3,37 Reprodukce po 30 min.  konec 7 15 10,70 2,36 
začátek 0 10 3,70 3,53 Počet opakování konec 1 13 4,40 3,98 
začátek 0 4 0,90 1,29 Počet distorzí konec 0 8 1,40 2,46 

REYOVA FIGURA  Minimum Maximum Průměr SD 
začátek 22 36 28,20 5,59 Kopie konec 19 36 30,80 5,29 
začátek 10 20,5 14,25 4,11 Reprodukce po 3 min. konec 13 33 20,00 5,19 
začátek 9 25 15,40 5,36 Reprodukce po 30 min. konec 12 33 20,25 5,68 

D2  Minimum Maximum Průměr SD 
začátek 241 389 308,40 45,38 Celkový počet konec 291 442 360,00 50,20 
začátek 0 18 9,60 5,78 Chyby 1 (opomenutí) konec 0 33 10,30 11,63 
začátek 0 3 1,30 1,06 Chyby 2 (záměna) konec 0 16 2,70 4,83 
začátek 0,0 6,4 3,62 2,01 Procento chyb konec 0,2 8,0 3,49 2,82 

Celkový výkon začátek 230 384 297,10 46,64 
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 konec 289 441 347,30 46,79 
začátek 5 18 11,00 4,76 Fluktuační rozpětí konec 6 24 12,90 5,86 
začátek 92 157 119,50 21,13 Výkon soustředění konec 112 181 141,60 20,76 

VERBÁLNÍ FLUENCE  Minimum Maximum Průměr SD 
začátek 23 56 40,50 11,94 Počet slov  konec 26 58 41,60 11,41 

STROOPŮV TEST Minimum Maximum Průměr SD 
začátek 48 81 64,50 11,31 Slova S (čas) konec 45 86 61,30 12,70 
začátek 65 153 90,50 26,76 Barvy F (čas) konec 61 141 88,80 26,57 
začátek 106 238 150,10 47,12 Slova barvami SF (čas) konec 100 230 133,20 40,65 
začátek 17 143 59,60 40,29 SF-F (čas) konec 25 120 44,40 27,88 
začátek 0 22 4,83 8,45 Počet chyb konec 0 9 2,86 3,13 

Trail Making Test  Minimum Maximum Průměr SD 
začátek 35 80 54,40 13,89 Test A  (čas) konec 30 70 48,90 11,67 
začátek 58 175 107,40 40,53 Test B  (čas) konec 51 159 94,80 35,57 

ČÍSELNÝ ČTVEREC  Minimum Maximum Průměr SD 
začátek 29,6 53,8 41,19 8,75 Průměr pokusů 1-5 (čas) konec 20,2 49,3 38,25 10,02 
začátek 19,4 51,6 32,19 9,19 Průměr pokusů 6-10 (čas) konec 14,8 37,2 28,56 7,74 
začátek 0,91 2,77 1,36 0,52 Průměr 1/průměr 2 (čas) konec 1,15 1,53 1,35 0,14 
začátek 26,6 51,5 36,69 7,23 Průměr pokusů 1-10 (čas) konec 17,5 43,25 33,41 8,71 

OPAKOVÁNÍ ČÍSEL  Minimum Maximum Průměr SD 
začátek 5 10 7,60 1,26 Dopředu konec 6 12 9,10 1,60 
začátek 3 8 5,40 1,43 Pozpátku konec 4 8 6,20 1,55 
začátek 9,00 16,00 13,00 2,00 Součet konec 11,00 19,00 15,30 2,63 

 

Hypotéza č .  2:  Ve výsledcích sebehodnotících dotazníků, zaměřených na sub-

jektivní posouzení kognitivního deficitu probandy, bude před a po tréninku kogni-

tivních funkcí signifikantní rozdíl. 

Při zpracování dat získaných dotazníků (DEX, CFQ, EMQ) zaměřených na sebe-

posouzení vlivu kognitivního deficitu v běžném životě všech probandů (n=10) na 

začátku a na konci tréninku nebylo možné tuto hypotézu potvrdit na požadované 

hladině významnosti p=0,05 ani u jednoho z hodnocených dotazníků (viz. tab. 8). 
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Tab. 8: Hodnoty párového Wilcoxonova testu u výsledků sebeposuzovacích dotazníků zaměře-
ných na vliv kognitivního deficitu v běžném životě probandů. Požadovaná hladina významnosti 
p=0,05. 

SEBEPOSUZOVACÍ DOTAZNÍKY Z (Wilcox) p 
Dysexecutive Questionnaire (DEX)   0,06 0,95 

Cognitive Failures Questionnaire (CFQ) -0,97 0,33 

Everyday Memory Questionnaire (EMQ) -0,25 0,80 

Tab. 9: Základní statistické charakteristiky výsledků sebeposuzovacích dotazníků získaných na 
počátku tréninku a na jeho závěru. 

SEBEPOSUZOVACÍ 
DOTAZNÍKY Minimum Maximum Průměr SD 

začátek 20 66 40,10 12,07 DEX 
konec 25 69 40,40 12,19 
začátek 25 71 52,30 13,65 CFQ 
konec 32 68 49,90 10,12 
začátek 30 94 65,20 18,06 EMQ 
konec  46 105 66,20 18,24 

 

Hypotéza č .  3:  Ve výsledcích hodnotících dotazníků, určených pro blízké oso-

by probandů, bude před a po tréninku kognitivních funkcí signifikantní rozdíl. 

Ani tuto hypotézu nebylo možno s použitím Wilcoxonova párového testu potvrdit, 

jelikož ani u jednoho z dotazníků pro blízké osoby (n=8) nedošlo k signifikantnímu 

rozdílu v hodnocení na požadované hladině významnosti.  

Tab. 10 Hodnoty párového Wilcoxonova testu u výsledků posuzovacích dotazníků administro-
vaných blízkými osobami. Požadovaná hladina významnosti p=0,05. 

POSUZOVACÍ DOTAZNÍKY 
BLÍZKÉ OSOBY Z (Wilcox) p 

DEX - SO -0,98 0,33 
CFQ - SO -1,35 0,18 

Tab. 11: Základní statistické charakteristiky výsledků posuzovacích dotazníků získaných na 
počátku tréninku a na jeho závěru. 

POSUZOVACÍ 
DOTAZNÍKY Minimum Maximum Průměr SD 

začátek 10 23 17,50 4,07 DEX - SO 
konec 9 26 15,88 5,08 
začátek 31 55 39,25 8,05 CFQ - SO 
konec 30 52 37,13 7,26 
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4.6 Kazuistiky 

Souhrnné výsledky skrývají konkrétní individuální data, která jsou pro hodnocení 

úspěšnosti tréninku neméně důležitá. Pod globálnějším zlepšením se mohou skrývat 

probandi s výrazným zlepšením, ale i ti, kteří se nemuseli zlepšit vůbec. Výsledky tes-

tů hovoří spíše o trendu, ale pro sledování toho, pro jaký typ klientů může být trénink 

přínosný zdaleka nestačí. V takovém případě je namístě individuální posuzování do-

sažených výsledků pro každého probanda zvlášť a snaha o vystopování určitého spo-

lečného rysu, který by do nich mohl zasahovat. Rozsah této práce však takovou 

alternativu neumožňuje. Přesto pro ilustraci uvádíme dvě kazuistiky pro plastičtější 

přiblížení osobního životního kontextu klientů, průběhu tréninku a možných vlivů 

zasahujících do jeho efektu.  

Zvolili jsme příběhy dvou stejně starých klientek, které se ale lišily jednak 

v individuálních charakteristikách a , jednak ve výsledných skórech testové baterie a 

dotazníků. Záměrně jsme vybrali jednu z klientek, která dosáhla výrazných úspěchů 

v rámci diagnostického šetření, nikoliv však subjektivního zlepšení v sebepo-

suzovacích dotaznících (bohužel ale neposkytla kontakt na blízkou osobu). 

V kontrastu k ní prezentujeme kazuistiku klientky, u které v diagnostických paramet-

rech po tréninku došlo také ke zlepšením, avšak jen v některých parametrech a velmi 

inkonzistentním. V rámci sebeposouzení  a posouzení vlivu deficitu v rámci na běžný 

život však bylo patrné vnímané zlepšení kognitivních funkcí. 

4.6.1 Kazuistika 1 
TEREZA7 – 28 let, svobodná, bezdětná, plný ID, nepracuje, bydlí s matkou. Ne-

mocná je 2 roky a počátek onemocnění byl spojen se stresem v posledním ročníku na 

VŠ humanitního zaměření. Hospitalizována jednou, na počátku onemocnění. Oba 

rodiče i bratr bez psychiatrické zátěže. Jiné zdravotní problémy nemá. Zkušenosti 

s drogami neguje. Léčena stabilní dávkou antipsychotik II. generace a antidepresivy. 

Vedlejší účinky pociťuje jako únavu a „zpomalení“, které se projevují v náročnějších 

situacích. Soužití s matkou a vztah k ní Tereza subjektivně hodnotí jako velmi dobrý, 

později se ukazuje jako rozporuplný, pohybující se od citové závislosti na její osobě po 

pocity manipulování z matčiny strany a vztekem na ni. Vztah s bratrem (o 5 let mladší) 

má od dětství konfliktní. Útěchu nalézá ve vztahu s přítelem. Tereza je v současné 

                                                   
7 Jméno probanda bylo změněno 

108 



Kazuistiky 

době velmi aktivní, téměř každý den má nějaký program (malování, cvičení, angličti-

nu, terapeutickou skupinu), což jí vyhovuje, pomáhá jí to ráno vstát a strukturovat si 

čas. 

Do tréninku kognitivních funkcí vstoupila s cílem „pracovat na sobě a zlepšit své 

myšlení“, aby se mohla vrátit do školy a dokončit ji (chybí jí zpracovat diplomovou 

práci a složit státní závěrečné zkoušky). Subjektivně pociťuje problémy v paměti, 

pozornosti, schopnosti naplánovat si činnost a realizovat ji. To je také její zakázka. 

Další nesnáze vnímala v obtížném zvládání stresových situací, mezi které patří i snaha 

o výborný výkon a vysoké nároky, jež na sebe sama klade. To se projevilo nejen při 

tréninku, ale již v rámci úvodní diagnostiky, kdy měla tendenci se podhodnocovat a 

být úzkostná.  

 Po úvodní diagnostice a následně při společné práci se ukázalo přínosné zaměřit 

se především na podporu vizuálního vyhledávání, posílení verbální složky (paměti i 

učení), podporu tvorby asociací, rozeznávání klíčových informací, mnemotechnických 

pomůcek, změnu pracovního stylu – systematičnost, plánování a zlepšení metakogni-

ce, neboli schopnosti uvědomovat si myšlenkové procesy a lépe je ovládat. Dále jsme 

se soustředili na to, aby se Tereza odnaučila přetěžovat se kvantitou, ale raději dota-

hovala věci do konce. V neposlední řadě jsme pracovali na odhadu vlastních schop-

ností a zvýšení sebevědomí. V mnoha případech totiž Tereza výkonostně selhávala 

kvůli vytvořeným myšlenkovým schématům typu: „to nezvládnu, neumím, to nedodě-

lám atd.“, což jí bránilo úkol objektivně zhodnotit, naplánovat si postup a přistoupit k 

řešení. Pokud si tato schémata uvědomila a dokázala je pominout, úkol zvládla per-

fektně. 

V průběhu tréninku byla Tereza výborným „studentem“, ochotně spolupracovala 

byla dochvilná, zodpovědně pracovala na domácích cvičeních, sama nacházela nápa-

dy co zlepšit, byla iniciativní a tvořivá. Během tréninkového období došlo k výrazným 

změnám v její rodinné i osobní situaci (rozchod s přítelem), nastalo několik domácích 

zvratů. Tereza se cítila velmi znejistěna, její nálada i stav kolísal. Přesto pokračovala 

v docházce, s tím, že ji vnímá jako svou povinnost vůči sobě a návratu ke studiu. Dle 

jejích slov jí trénink kognitivních funkcí pomáhal soustředit se na jiné věci, než na své 

problémy. Snažila se udržet si pozitivní přístup, ale ne vždy se jí to dařilo. Byla však 

velmi motivovaná a trénink dokončila. Celkem jsme absolvovali 19 tréninkových se-

tkání, v jejichž rámci jsme rovněž konzultovali její diplomovou práci a Tereza začala s 

její realizací. 
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Závěrečná diagnostika ukázala oproti skórům vstupního měření následující (ze-

stručněno): Rychlost zpracování informací: Výrazné zlepšení, což má vliv na výkon v 

pozornostních i paměťových testech. I při zvýšeném tempu dokáže udržet vysokou 

přesnost a absenci chyb. Výkon ve Verbální fluenci zůstává spíše slabší, kvalitativně 

pracuje lépe (neobjevují se perseverace). Pozornost: Znatelné zlepšení, výsledky v 

testech pozornosti neklesají pod průměrné hodnoty. Výkon je velmi přesný (téměř 

bez chyb) a v přiměřeném tempu. Křivka výkonu je stabilní, mírně kolísá pouze u D2, 

patrná je lepší schopnost zacházet s únavou. Paměť a učení: Rovněž zjevné zlepšení – 

výkony ve verbální (zapamatování samostatných slov) i vizuální paměti se již pohybu-

jí v pásmu průměru, oddálené vybavení je dokonce nadprůměrné. Na kvalitě výkonu 

je zřetelně vidět, jak se Tereza naučila spojovat si podnětový materiál do asociací, ne-

objevily se žádné distorze ani opakování téhož slova. Pracovní paměť zaznamenala 

mírné zlepšení. Exekutivní složka: Mírné zlepšení, je patrná lepší schopnost plánovat 

postup a krokovat řešení (kvalitativní analýza Rey-Osterriethovy figury) a také dělit 

pozornost (TMT, Stroopův test). 

Ve sledovaných dotaznících však paradoxně došlo k negativnímu posunu 

v sebehodnocení kognitivního deficitu ve dvou sledovaných dotaznících (DEX a CFQ), 

pouze v EMQ došlo k neznatelnému pozitivnímu posunu ve výsledku. To však může 

poukazovat na Terezy subjektivní rozpoložení a psychický stav. Kontakt na blízkou 

osobu odmítla poskytnout, proto bohužel nemáme srovnání těchto hodnot. 

Naše doporučení v závěru tréninku bylo: Dále pokračovat v aktivní mentální čin-

nosti prací na diplomové práci (stanovit si však dosažitelný termín), hodně číst a pro 

lepší zapamatování zpracovávat poznámky, náčrtky. Trénovat paměť, učení tvorbou 

asociací a myšlenkových map – zpočátku pouze malé množství, poté přidávat. Opros-

tit se od naučeného "to nezvládnu, neumím atd.", nepřemýšlet jako poražený, ale 

klást si přiměřené cíle a naučit se plánovat čas a strukturovat úkoly. Udělat si každý 

den čas na sebe – na svůj rozvoj i odpočinek. Po tréninku kognitivních funkcí byl Te-

reze poskytnut kontakt na službu case managementu s cílem pomoci ji řešit její sví-

zelnou rodinnou a bytovou situaci. Tereza této nabídky využila a v současné době 

spolupracuje s case managerem na tématech jež ji poslední dobou tížily. 
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Tab. 12: Tereza - výsledky počáteční a závěrečné diagnostiky a výsledky dotazníků 

TESTY A DOTAZNÍKY PŘED* PO* ROZDÍL 
AVLT    
I-V pokus 45 49 4 
Pokus B 7 4 -3 
VI pokus 10 11 1 
Reprodukce po 30 min. 9 11 2 
Opakování 1 1 0 
Distorze  0 0 0 
REY FIG    
Kopie 23 34 11 
Reprodukce po 3 min. 11 21 10 
Reprodukce po 30 min. 10 25 15 
D2    
Celkový počet 389 442 53 
Chyby 1 (opomenutí) 3 1 -2 
Chyby 2 (záměna) 2 0 -2 
% chyb 1,29 0,23 -1,06 
Celkový výkon 384 441 57 
Fluktuační rozpětí 8 12 4 
Výkon soustředění 157 182 25 
Křivka OK OK  
VERBÁLNÍ FLUENCE    
Počet slov  33 38 5 
STROOPŮV TEST    
Slova S (čas) 60 56 -4 
Barvy F (čas) 75 76 1 
Slova barvami SF (čas) 125 109 -16 
Interferenční faktor SF-F (čas) 50 33 -17 
Chyby 2 1 -1 
TMT    
Část A (čas) 55 38 -17 
Část B (čas) 81 71 -10 
ČÍSELNÝ ČTVEREC    
Slova S (čas) 51,4 44,8 -6,6 
Barvy F (čas) 51,6 31,6 -20 
Slova barvami SF (čas)  0,97 1,42 0,45 
Interferenční faktor SF-F (čas) 51,5 38,2 -13,3 
Chyby velmi kolísá  vyrovnanější  
OPAKOVÁNÍ ČÍSEL    
Dopředu 8 12 4 
Pozpátku 6 7 1 
Celkem 14 19 5 
DOTAZNÍKY    
DEX  37 41 4 
CFQ 39 51 12 
EMQ 65 64 -1 

*hodnoty jsou uvedeny v hrubých skórech a časech v sekundách 
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4.6.2 Kazuistika 2 
HANKA8 – 28 let, svobodná, bezdětná, plný ID, pracuje v tréninkové kavárně, 

bydlí s rodiči. Je jedináček. Nemocná je sedmým rokem. První ataka přišla na VŠCHT, 

kdy se jí v životě nakumulovaly osobní problémy, intenzivní citové vzplanutí ke spo-

lužákovi a těžká zkouška z chemie. Hospitalizována byla od té doby třikrát. Před ata-

kou pracovala tři měsíce jako laborantka v lékárně. Po první hospitalizaci si nemohla 

najít práci a zůstala izolovaná doma, po druhé, začala pracovat ve výtvarné dílně, kde 

byla rok („pomáhalo jí to zaměstnat mozek“), pak pracovala jako uklízečka, a po třetí 

hospitalizaci nastoupila do tréninkové kavárny. Oba rodiče jsou psychiatricky zdrávi. 

V dětství trpěla astmatem, dnes ji trápí příležitostné alergie na pyl. Jiné zdravotní 

komplikace nemá. Zkušenosti s drogami neguje. Užívá pouze stabilní dávku antipsy-

chotik II. generace a vitamíny. Vedlejší účinky pociťuje jako ranní ospalost, zpomale-

ní, neschopnost se soustředit. Soužití s rodiči Hanka subjektivně hodnotí jako 

ucházející, tráví společně dovolenou, ve volném čase sdílejí různé aktivity. Přes Han-

činu nemoc však na ni rodiče kladou poměrně vysoké nároky a někdy je pro ně těžké 

danou situaci přijmout. Hanka často chodí na procházky, ráda si povídá, práce mezi 

lidmi jí vyhovuje. Hodně čte, rozvíjí svou znalost němčiny a učí se anglicky.   

Do budoucnosti hledí s optimismem, ráda by si dodělala rok pomaturitního studia 

angličtiny nebo si našla práci jako recepční. Hanka také absolvovala rekvalifikační 

kurz na knihovnici, ten však díky problémům s pozorností nedokončila. Ve škole bý-

vala pomalejší, ale dosahovala dobrých výsledků, měla ale problémy se psaním a ne-

šly jí drobné manuální práce. Rodiče však čekali, že bude premiantkou. 

Do tréninku kognitivních funkcí vstoupila se zakázkou „umět spočítat rychle zpa-

měti vracení peněz, rychle nacvakat něco do počítače a zlepšit si soustředění, tak aby 

mi to šlo líp v práci a s lidma“, „často taky nemůžu něco najít na lístku a z hlavy si to 

nepamatuju“. Zakázku jsme nakonec rozšířili hlavně o odhad, co Hanka zvládne udě-

lat samostatně, a na co již potřebuje pomoc. Dále jsme se soustředili na zvládání im-

pulzivity a promýšlení činností dopředu. Hanka současně navštěvovala trénink 

sociálních dovedností, kde ve skupině rozvíjela svou schopnost vyjadřovat a rozpo-

znávat emoce a pracovala na efektivnějším způsobu komunikace se zákazníky. 

 V rámci příjmového diagnostického vyšetření kognitivních funkcí jsme u Hanky 

zjistili  nejsilnější stránku ve verbální abstrakci, která se nám jevila průměrná až nad-

průměrná (možný vliv záliby ve čtení a poměrně vysokého stupně dosaženého vzdě-
                                                   
8 jméno probanda bylo změněno 
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lání). Hanka dobře pracuje s jazykem, správně usuzuje na verbální vztahy, má také 

bohatou slovní zásobu. Je celkově poměrně výkonově zaměřená, zřejmě vlivem do-

mácího prostředí. Dále jsme zjistili absenci depresivních příznaků, což pozitivně 

ovlivňovalo Hančin přístup k diagnostice i tréninku jako takovému. Neúspěch však 

nesla těžce. Přínosným se ukázalo především zaměření na podporu vizuálního vyhle-

dávání, pozornosti, posilování paměti verbální i vizuální. Dále jsme pracovali na  

změně pracovního stylu ve smyslu snížení chybovosti, se kterou má Hanka problém 

(objevují se distorze i poměrně vysoká chybovost ve smyslu opomínání). Soustředili 

jsme se tedy na plánování činnosti, hlasité sebeinstruování a zvědomování právě pro-

bíhající činnosti. Také bylo třeba trénovat ovládání impulzivity. Hanka měla sklon 

sahat zbrkle po prvním řešení, aniž by zvážila další možnosti. Uvědomovala si totiž 

své pomalejší tempo a chtěla jej kompenzovat iniciativou. Výkon pak ale ztrácel na 

kvalitě. Pokud Hanka svou impulzivitu tlumí, je schopna přesnějších výkonů. Postup-

ně se tedy učila pracovat s odhadem času a hodnocením výkonu. V reakci na Hančinu 

zakázku jsme také pravidelně pracovali s počty a rozeznávání toho, co je schopna spo-

čítat ještě z hlavy, na co již potřebuje k ruce papír a tužku nebo kalkulačku.     

 V průběhu tréninku byla Hanka zapálená a aktivní, na hodiny se těšila a vždy 

ochotně spolupracovala. Byla dochvilná a velmi motivovaná,  nevynechala jediný tré-

nink. Sama si vymýšlela nejrůznější domácí cvičení (např. složit z papíru vánoční oz-

doby, uvařit večeři pro celou rodinu). Po dobu docházky testovala tréninkové metody 

přímo v kavárenském prostředí (např. odhadování kolik nápojů stihne připravit bě-

hem 15 minut), postupem času si navykla na využívání různých mnemotechnických 

pomůcek. Celkem jsme společně absolvovali 23 sezení. Během  této doby se také zača-

la intenzivně zajímat o navazující možnosti pracovního uplatnění a našla si kurz 

angličtiny, do kterého po ukončení TKF nastoupila. Nedošlo k žádným výraznějším 

změnám v medikaci a Hančin psychický stav byl víceméně stabilní, její nálada dobrá a 

optimistická.  

 Závěrečná diagnostika ukázala oproti skórům vstupního měření následující (ze-

stručněno): Rychlost zpracování informací: Je inkonzistentní. V některých úlohách 

zůstává nízká (TMT), ale například v rámci d2 zaznamenala značný nárůst, bohužel 

za současného zvýšení chyb. Také u Číselného čtverce se výkon v první polovině testu 

prudce zlepšil.  Při opakovaných pokusech čas ale stoupá. Pozornost: Ve veškerých 

testech zaměřených na pozornost výkon oproti počáteční diagnostice stoupá. Ve 

zkoušce d2 bohužel roste i chybovost. Křivka výkonu se ale vyrovnává a neprojevuje 
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známky únavy. Paměť a učení: Výkon ve vizuálním učení zaznamenal posun vzhůru 

(nejmarkantnější zvýšení v první části Číselného čtverce) a v oddáleném vybavení 

Rey-Osterriethovy figury. V oblasti verbálního učení výrazný nárůst v krátkodobé 

paměti, avšak za cenu zvýšení počtu distorzí a opakování. U tohoto testu, podobně 

jako u dalších, lze tento trend zvýšení chybovosti pozorovat. Pravděpodobně je způ-

soben přílišným subjektivně vnímaným tlakem na výkon, což způsobuje snížení kont-

roly chování v testové situaci. Pracovní paměť spíše beze změn. Exekutivní složka: 

Dochází k mírnému zlepšení v rozdělování pozornosti i ve schopnosti plánování po-

stupu. Ve všech sledovaných dotaznících zaměřených na projevy kognitivního deficitu 

v běžném životě však došlo u Hanky k pozitivním posunům jak v sebehodnocení (zde 

výrazně), tak v hodnocení blízkou osobou.   

Naše doporučení v závěru tréninku bylo: Při učení se novým věcem činnosti ví-

cekrát opakovat – učit se malé úseky a postupně přibírat novou část. Vracet se k po-

stupnému osvojování neobvyklých situací, krokovat jejich řešení i provádění. 

Pracovat na realistickém odhadu výkonu, naučit se zastavit u malých pokroků a po-

chválit se. Učit se přijmout některá omezení a brát je více v pohodě. Připomínat si, že 

kvalita práce by měla převažovat nad kvantitou a setrvávat u přesnosti. Věnovat se 

činnostem nenáročným na čas, kde se může Hanka verbálně projevovat, či dolaďovat 

písemné vyjadřování. Ve všech činnostech, včetně rozhovoru, cvičit sebereflektivní 

zvědomování vlastních myšlenkových procesů. Učit se zastavovat, plánovat řešení  

úkolů, stanovovat si možné strategie, myslet na přesnost, dát si čas pro vhled do situ-

ace atd. 
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Tab. 13: Hanka - výsledky počáteční a závěrečné diagnostiky a výsledky dotazníků 

TESTOVÉ CHARAKTERISTIKY PŘED* PO* ROZDÍL 
AVLT    
I-V pokus 38 52 14 
Pokus B 5 7 2 
VI pokus 9 10 1 
Reprodukce po 30 min. 11 11 0 
Opakování 2 8 6 
Distorze 1 2 1 
REY FIG    
Kopie 22 28 6 
Reprodukce po 3 min. 14 13 -1 
Reprodukce po 30 min. 9,5 22 12,5 
D2    
Celkový počet 292 342 50 
Chyby 1 (opomenutí) 13 17 4 
Chyby 2 (záměna) 1 4 3 
% chyb 4,79 6,14 1,35 
Celkový výkon 278 321 43 
Fluktuační rozpětí 15 12 -3 
Výkon soustředění 106 112 6 
Křivka  poměrně o.k. kolísá  
VERBÁLNÍ FLUENCE    
Počet slov 51 52 1 
STROOPŮV TEST    
Slova S (čas) 70 71 1 
Barvy F (čas) 110 115 5 
Slova barvami SF (čas)  155 150 -5 
Interferenční faktor SF-F (čas) 45 35 -10 
Chyby 2 4 2 
TMT     
Část A čas 58 57 -1 
Část B čas 120 115 -5 
ČÍSELNÝ ČTVEREC    
Průměr pokusů 1-5 (čas) 53,9 34,4 -19,5 
Průměr  pokusů 6-10 (čas) 25,4 29,8 4,4 
Průměr 1-5/průměr 6-10 (čas) 2,12 1,15 -0,97 
Průměr 1-10 (čas) 39,7 32,1 -7,55 
Křivka velmi kolísá stabilnější  
OPAKOVÁNÍ ČÍSEL    
Dopředu 8 8 0 
Pozpátku 3 4 1 
Celkem 11 12 1 
DOTAZNÍKY    
DEX 44 35 -9 
CFQ 54 48 -6 
EMQ 78 66 -12 
DEX-SO 17 14 -3 
CFQ-SO 32 30 -2 

*hodnoty jsou uvedeny v hrubých skórech a v časech v sekundách 
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5 DISKUZE 
V teoretické části této diplomové práce jsme uvedli základní přehled výzkumů 

na téma kognitivního deficitu, jeho diagnostiky a tréninku u pacientů se schizofrenií. 

Nyní se pokusíme interpretovat získaná data a srovnat výsledky provedeného výzku-

mu s poznatky, které jsou v k dané problematice dostupné v odborné literatuře.  

5.1 Interpretace výsledků dle sledovaných proměnných 
Výsledky našeho výzkumu potvrzují předpoklad, že trénink kognitivních funkcí 

v o. s. Green Doors může pozitivně ovlivňovat výkon kognitivních funkcí v rámci neu-

ropsychologické diagnostiky. Nepodařilo se však prokázat předpoklad, že klienti pro-

gramu TKF po jeho absolvování pocítí statisticky významné pozitivní změny v míře 

kognitivního deficitu a jeho dopadu na běžný život. Další předpoklad, že signifikantní 

změny v kognitivním fungováním klienta po absolvování tréninku, budou sledovány 

blízkými osobami probandů rovněž nemůžeme v tomto konkrétním výzkumu potvrdit. 

Nedošlo ani k očekávanému statisticky významnému zvýšení přesnosti a snížení chy-

bovosti ve výsledcích testů.  

Ze tří navrhovaných hypotéz se podařilo prokázat pouze jedinou, první, která ho-

voří o signifikantním rozdílu ve výsledcích testů použité neuropsychologické baterie. 

Podobně jako v jiných studiích (viz. např. Rodriguez, 2004, Penadés, 2001, Rund, 

1998, Wölwer et al., 2005) však ani zde nedochází ke zlepšení generalizovanému, ale 

pouze v některých sledovaných parametrech. Ty ovšem vykazují poměrně značné hla-

diny významnosti pohybující se okolo hodnot p=0,01-0,002. 

Paměťový test učení měří především verbální paměť a schopnost učení. Nepřímo 

také pozornost. Data získaná v našem výzkumu naznačují, že došlo ke zlepše-

ní zejména v krátkodobé paměti a zvýšení stupně učení (nejvýznamnějších hodnot 

bylo dosahováno při opakovaných pokusech I-V, křivky učení prokazovaly rostoucí 

tendenci). Další signifikantní posun nastal při pokusu VI, který svědčí o lepší schop-

nosti odolávat rušení odlišným verbálním materiálem. Naopak výsledky neukazují na 

podstatné zlepšení v dlouhodobější paměti (reprodukce po 30 minutách). Tato zjiště-

ní by mohla hovořit pro to, že klienti při tréninku těží z cvičení zaměřených na tré-

nink verbální paměti a několikanásobného opakování podnětového materiálu. Je také 

možné, že zlepšení má souvislost s vytvářením mnemotechnických pomůcek, k němuž 

klienty při tréninku vedeme, a jejichž používání zvyšuje efektivitu tréninku v oblasti 

paměti (viz. např. studie Korena et al., 2006).  
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Rey-Osterriethova figura ověřuje vizuálně prostorovou paměť a učení. Z námi 

získaných dat vyplývá zlepšení především v jejím vybavení v rámci oddálené repro-

dukce po 3 a 30 minutách. Přestože mezi měřeními nedošlo k podstatnému zlepšení 

zpracování kopie, při bližším pozorování pracovního postupu jednotlivých probandů 

bylo zřejmé, že používali lepší strategii, zpracování úlohy předem plánovali a jednot-

livé části geometrického tvaru dokázali lépe integrovat. To může vysvětlovat i zvýšené 

hodnoty při oddáleném vybavení, které je významným prediktorem učení. 

K obdobným výsledkům a závěrům došli ve studii ověřující efekt počítačového tré-

ninku u schizofrenie také Rodriguez et al. (2002, 2004).   

Další zkouškou, ve které došlo k signifikantnímu zlepšení byl Test pozornosti d2 

v subskórech celkový počet, celkový výkon a výkon soustředění. Celkový počet odpo-

vídá počtu všech položek, které proband v testu prošel, ať je měl škrtnou nebo ne. Je 

to vysoce reliabilní míra vynaložené pozornosti (selektivní a trvalé), rychlosti práce, 

množství vykonané práce a také motivovanosti (Balcar, 2000). Celkový výkon je po-

čet zpracovaných položek po odečtení všech chyb. Vyjadřuje stupeň ovládání pozor-

nosti a útlumu a vztah rychlosti výkonu a jeho přesnosti. Výkon soustředění odpovídá 

počtu všech položek, které měl proband v přiděleném čase přeškrtat oproštěný od 

celkového počtu chyb. Celkový výkon a výkon soustředění jsou mírami pozornostního 

výkonu podaného v daném testu (Balcar, 2000). Získané výsledky tedy hovoří pro 

zlepšení v oblasti zaměřené a výběrové pozornosti, zvýšení rychlosti práce, větší tole-

ranci vůči únavě a opatrně lze uvažovat také o mírném snížení chybovosti, přestože 

konkrétní subskóry chybovosti výrazně neklesly (viz. níže). Naše výsledky podporují 

předchozí studie např. Medaliové et al. (1998) a Suslowa (2001) . 

Ve Stroopově testu, který je tvořen ze tří částí došlo k signifikantnímu zlepšení 

v pouze u subtestu SF společně s hraničním zlepšením v subskóru SF-F. Oba tyto fak-

tory vyjadřují míru odolnosti vůči percepční zátěži a stresu. V subtestu SF jde o to, 

aby proband odolal konfliktní situaci a upustil od návyku (číst slova) a jmenoval bar-

vy. Plnění subtestu SF tedy nevyžaduje pouze vysokou míru odolnosti vůči percepční 

zátěži, ale také pozornosti, pracovní paměti a zapojuje také exekutivní složku pozor-

nosti při eliminaci rušivého vlivu. Zlepšení by do jisté míry souviset s návykem řešit 

úlohy zaměřené na vizuální skenování a ovládání pozornosti v rámci tréninku. Oproti 

tomu nedošlo k signifikantnímu posunu v oblasti psychomotorického tempa (S), ani 

v rychlosti zpracování informací (F). Tyto výsledky z velké části odpovídají kupříkladu 

zjištěním ve studii Wykesové et al. (1999).  
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Zlepšení v testu Opakování čísel lze interpretovat jako zlepšení krátkodobé audi-

tivní paměti projevující se v objemu zapamatovaných čísel v obvyklém pořadí. Pra-

covní paměť, spojovaná s opakováním čísel pozpátku, přes naznačený pozitivní trend 

signifikantních změn nezaznamenala. Nárůst hrubých skórů v celkovém počtu lze 

samozřejmě z velké míry přičítat zlepšením v opakování čísel dopředu. Dosažené vý-

sledky odpovídají závěrům ze studií Browna et al. (1993), Mohra et al. (2006), Wexle-

ra a Bella (2005).  

V  dalších skórech či subskórech administrované testové baterie jsme nenašli sig-

nifikantní rozdíl. V žádném ze sledovaných skórů a subskórů neuropsychologických 

testů nedošlo k signifikantnímu zhoršení.  

Statisticky významné zlepšení tedy nastalo ve čtyřech sledovaných faktorech ko-

gnice navrhovaných pracovní skupinou MATRICS-NIMH (Nuechterlein et al., 2004 

viz. také kap. 4.3 teoretické části). Zlepšení v Paměťovém testu učení může svědčit 

pro změny zejména v pozornosti a ve verbálním učení a paměti, v Rey-Osterriethově 

figuře pro nárůst ve vizuálním učení a paměti. Nárůst výkonu v Testu d2 svědčí pro 

lepší pozornost a vigilanci. Signifikantní zlepšení v subtestu SF (slova barvami) a 

pozitivní posuny (i když ne signifikantní) v interferenčním faktoru Stroopova testu a 

TMT části B, můžeme hodnotit jako zlepšení exekutivní složky kognice (ve smyslu 

kognitivní flexibility) (viz. Tůma, Lenderová, 2001 a tab. 10 v příloze). Naopak ke sta-

tisticky významným zlepšením nedošlo v žádném parametru u testu Verbální fluence, 

Trail Making testu ani v Číselném čtverci. Všechny tyto testy z velké části ovlivňuje 

rychlost zpracování informací a pozornost. Do výkonů v Trail Making testu a Čísel-

ném čtverci zasahuje významně ještě vizuomotorická koordinace. Vizuální paměť a 

učení se objevuje ve výsledcích číselného čtverce, sémantická paměť ve skórech Ver-

bální fluence. Domníváme se, že ke změnám v paměti a učení u těchto testů nedošlo 

díky malým změnám v rychlosti zpracování informací. Všechny zmíněné testy sledují 

čas potřebný pro zvládnutí úkolu oproti AVLT, Rey-Osterriethově figuře a Opakování 

čísel, u kterých k pozitivním změnám došlo. Na základě těchto výsledků bude třeba 

soustředit větší pozornost na trénink postupného zvyšování psychomotorického tem-

pa a rychlosti zpracování informací.  

Výsledky statistického zpracování také hovoří o tom, že nedošlo k očekávané změ-

ně v úrovni chybovosti, která tvořila součást první hypotézy. Daný předpoklad vyplý-

val z našich zkušeností při tréninku a zaměření na metody bezchybného učení a 

metakognitivního nácviku (viz. např. Koren, 2006, Perglová, 2006, Sachs, 2000). Ve 
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sledovaných parametrech chybovosti u vybraných testů, jsme dosáhli pouze nekonzis-

tentních výsledků. Počet opakování i distorzí u Paměťového testu učení se zvýšil, rov-

něž tak počet chyb vlivem záměny písmen v Testu pozornosti narostl. Ke snížení 

došlo pouze ve Stroopově testu a v Testu pozornosti v rámci chyb vzniklých opomenu-

tím. Činitelem, který počet chyb v rámci diagnostiky ovlivňuje by mohla být sama tes-

tová situace, časový pres a určitý tlak na výkon navozený testovou situací, což by 

odpovídalo diskrepanci našich zkušeností z tréninku a výsledkům testů. Na druhou 

stranu, někteří probandi vyjadřují u druhého testování menší pocit zátěže a stresu. Je 

však možné, že se tyto  reakce individuálně liší. Tato zjištění by mohla sloužit 

k cílenějšímu sledování tohoto faktoru a rozvoji dalších tréninkových metod zaměře-

ných na přesnost výkonu a zvládání zátěže.  

Výsledky předloženého výzkumu nemohou potvrdit ani další stanovené hypotézy 

týkající se změn v sebeposouzení a posouzení kognitivního deficitu v běžném životě 

probanda. Získaná data prakticky hovoří o tom, že probandi nepocítili statisticky vý-

znamné změny mezi počátkem a koncem tréninku ani v jednom z administrovaných 

sebeposuzovacích dotazníků zaměřených na kognitivní deficit a jeho dopad na běžný 

život. Také hodnoty získané při ověřování třetí hypotézy svědčí pro to, že ani blízké 

osoby nezaznamenaly mezi počátkem a koncem tréninku změny v dopadu kognitiv-

ních funkcí na běžný život probandů, jež by se projevil v hodnotících dotaznících. Na-

še zjištění tak neodpovídají pozitivním závěrům výzkumu, který s těmito hodnotícími 

dotazníky učinil v rámci své diplomové práce Mgr. Nondek (2006). Určité rozdíly 

mohou vznikat proto, že byl uskutečněn na více pracovištích a s několikanásobně vyš-

ším počtem probandů. Další možností je, že výsledky jsou ovlivněny kvalitativními 

charakteristikami našeho souboru probandů (např. delší doba od hospitalizace 

v porovnání se stacionáři).  

5.2 Rozbor souboru probandů 
Velikost a diverzita souboru bývají na poli výzkumu tréninku kognitivních funkcí 

u schizofrenie největší slabinou jednotlivých studií. Do devadesátých let nebyly vý-

jimkou projekty realizované na deseti, dvaceti či třiceti probandech (viz. např. pře-

hledová studie Twamley, 2003). V současnosti je situace ale daleko příznivější. 

Jednak je díky dostatečnému množství výzkumných prací již možné sestavit studie 

metaanalytické, ale i počty probandů zahrnutých do výzkumného vzorku vytrvale 

vzrůstají. V některých studiích z posledních let dosahují již čísla čítajícího přes 
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100 výzkumných osob (viz. např. Hogarty et al., 2004, výzkumné projekty MATRICS, 

Wölwer et al., 2005).  

V námi předloženém výzkumu neusilujeme o ověření efektivity metody TKF jako 

takové, ani se nesnažíme o generalizaci výsledků na tréninky kognitivních funkcí 

obecně. Naším cílem bylo ověřit možné pozitivní vlivy konkrétního tréninkového pro-

gramu zaměřeného na kognitivní deficit u schizofrenie TKF v o. s. Green Doors. Přes-

to vnímáme velikost vzorku jako základní omezení této práce. Například ověřovací 

studie programu Tacling Affect Recognition (TAR) (Wölwer et al., 2003) čítala 77 vý-

zkumných osob. Studie Wykesové et al. (2003) dokládá specifické efekty CRT u vzor-

ku 85 osob nemocných schizofrenií. Hogartyho a Flesherova první ověřovací studie 

(1999) programu CET pracovala se 44 probandy. 

Ačkoliv je výzkumný vzorek nepočetný (n=10), uvážíme-li délku trvání programu, 

jeho intenzitu a omezené možnosti pracoviště, nebylo možné zajistit, aby dosahoval 

srovnatelných hodnot. S podobnými problémy se potýkají veškeré (i když nepočetné) 

domácí studie zaměřené na rehabilitaci kognitivních funkcí u schizofrenie. Kupříkla-

du soubor probandů v článku referujícím o prvních počítačové rehabilitace kognitiv-

ních funkcí u schizofrenie, realizované v Psychiatrickém centru Praha, čítal 12 osob 

(Rodriguez et al., 2004). Podobně tomu bylo u studie porovnávající efekt rTMS a po-

čítačové kognitivní rehabilitace na kognitivní funkce u schizofrenie, kde však již cel-

kový soubor tvořilo 34 pacientů (Mohr et al., 2006).  

V množství studií zaměřených na kognitivní deficit a trénink kognitivních funkcí 

nalézáme soubor probandů složený z více diagnostických kategorií spadajících 

do okruhu schizofrenie a schizofrenních poruch. Velmi často zahrnují jak pacienty s 

diagnózou schizofrenie F 20, tak schizoafektivní poruchy F25 (MKN-10) (Nuechter-

lein et al., 2004, Twamley et al., 2003). Tento metodologický nedostatek provází i náš 

výzkum. Novější práce však naznačují, že by nemusel hrát příliš významnou roli (viz. 

kapitola 5.5 teoretické části nebo Medalia, Richardson, 2005). Soubor v našem vý-

zkumu není vyvážený ani z hlediska pohlaví (7 žen a 3 muži). Výskyt schizofrenie a 

schizoafektivní poruchy je však u obou pohlaví stejný (Libiger, 2002). 

Výzkumný vzorek v naší práci lze tedy souhrnně popsat jako skupinu mladších 

(průměrný věk činil 31, 4 let), ambulantně léčených pacientů se schizofrenií nebo 

schizoafektivní poruchou, u kterých nemoc nedosahuje chronického charakteru 

(průměrná doba nemoci 6,3 let).  Vzhledem k malému rozsahu jsme upustili od sta-

tistického rozlišování mezi demografickými údaji probandů, i když pro transparent-
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nost výzkumu jsme je zjišťovali. Při nárůstu počtu probandů by bylo vhodné sledovat 

i tato data, i když jejich významnost (vyjma věku probanda při počátku onemocnění), 

bývá v současnosti poněkud zpochybňována (viz. Green et al., 1999, Medalia, Ri-

chardson, 2005, Twamley et al., 2003, Wexler a Bell, 2005). Rovněž by bylo vhodné 

sledovat podrobněji charakteristiky souboru blízkých osob, se kterými byly vedeny 

telefonní rozhovory. 

Celkově lze shrnout, že soubor probandů není reprezentativní pro populaci psy-

chiatrických pacientů se schizofrenií a schizoafektivní poruchou, ale odpovídá více 

souboru nechronických klientů, kteří navštěvují následnou posthospitalizační péči. 

Z pravidelné docházky, aktivní spolupráce a vysokého procenta klientů, kteří 

dokončili tento intenzivní tříměsíční program lze usuzovat na vysokou vnitřní 

motivaci pro práci na sobě. To je pro trénink dobrá zpráva. Kupříkladu Medalia a 

Richardson (2005) považují klientovu vnitřní motivaci za jeden z nejvýznamnějších 

prediktorů úspěchu. 

5.3 Metoda a metodologie výzkumu 
Již samotná volba kvantitativních metod s sebou přináší jistá úskalí. Díky jejich 

povaze získáváme data souhrnná pro celý soubor, ale přicházíme o informace, které 

jsou specifické pro jednoho daného jedince. Kvalitativní pojetí sběru dat by nám 

mohlo přinést mnoho cenných údajů o subjektivním prožívání tréninku i průběhu 

výzkumu. Pomohlo by k vytvoření přesnějšího obrazu o vlivu tréninku kognitivních 

funkcí na běžný život konkrétního klienta a lépe sledovat další intervenující proměn-

né. Tyto informace však monitorujeme alespoň v průběhu tréninku a snažíme se na 

ně flexibilně reagovat, vycházet vstříc klientovi i jeho obtížím.  

Zároveň bývá často kladen důraz na přítomnost jedné nebo více kontrolních sku-

pin, které absolvují nějaký alternativní program (např. místo tréninku sledují doku-

mentární filmy, absolvují nácvik sociálních dovedností apod.) nebo jsou podrobeni 

pouze obvyklé léčbě. Při vytváření kontrolních (či srovnávacích) skupin ke skupině 

experimentální bývá kladen zásadní důraz na srovnatelnost skupin v rámci věku, 

vzdělání, pohlaví, socioekonomického statutu nebo symptomů onemocnění (Bellack 

et al., 1999, Bellucci et al., 2002, Twamley et al., 2003). Pokud bychom navíc chtěli 

připodobnit srovnávací skupinu co nejvíce skupině experimentální (více viz. Ferjenčík, 

2002), bylo by vhodné probandy párovat také s ohledem na profil kognitivního defici-
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tu. Vzhledem k omezeným možnostem této práce a nedostatku výzkumných osob pro 

zajištění dostatečné ekvivalence, nebylo možné takovou skupinu sestavit.  

Námi zvolený výzkumný design (test-retest bez následného opakovaného měření 

s odstupem času) rovněž není schopen zachytit další změny kognitivního deficitu 

probandů po ukončení tréninku a případné trvání efektu TKF v čase. Přitom právě 

trvalost možných zlepšení je ožehavým tématem ověřování efektivity TKF (viz. kap.  

5.6.2 teoretické části) a je doporučováno v studiích tuto otázku nějakým způsobem 

zohlednit (Twamley et al., 2003, Wykes, 2007). 

5.3.1 Diagnostické vyšetření 
V předloženém výzkumu docházelo ke dvojímu diagnostickému měření pomocí 

výše popsané neuropsychologické testové baterie. Použili jsme tedy klasický test-

retestový design, který bývá ve studiích využíván velmi často (např. Medalia, Ri-

chardson, 2005, Prouteau, 2005, Rodriguez et al., 2002, 2004, Wölwer et al., 2003). 

Skrývá v sobě však i jisté metodologické nástrahy. Jedním z nejvýznamnějších nedo-

statků je vliv možného nácviku, který je třeba vzít při interpretaci výsledků v úvahu 

(Preiss, 2006). Lepší skóry při opakovaných měřeních mohou být do určité míry způ-

sobeny právě vlivem praxe či cviku a nemusí být přímým důsledkem zlepšení dané 

funkce. Lezaková (1995) uvádí, že vyšším efektem nácviku trpí spíše zkoušky, které 

mají jen jedno správné řešení nebo zahrnují rychlost, učení a neobvyklé odpovědi. 

Vliv nácviku se však snižuje s rostoucí délkou intervalu mezi vyšetřeními. V našem 

případě se jednalo obvykle o 10-12 týdnů.  

Vliv nácviku u některých námi využívaných testů popisují Preiss, Laing a Rodri-

guez (2002). Kupříkladu referují o tom, že u Paměťového testu učení je efekt nácviku 

opakovaně zjišťován, ale při použití alternativní verze a delší periodě mezi testováním 

je minimalizovaný. Různou míru tohoto vlivu popisují také u Rey-Osterriethovy figu-

ry, Trail Making Testu a Verbální fluence. Při retestu Opakování čísel jej však v námi 

použitém časovém odstupu považují za klinicky zanedbatelný (Preiss, Laing, Rodri-

guez, 2002). Vliv nácviku lze zmírňovat použitím prověřených alternativních forem 

daných testů. Výše jsme referovali, že u Paměťového testu používáme alternativní 

sadu slov, ale například figuru Taylorové pro retest nepoužíváme vzhledem k popiso-

vané nižší náročnosti při vybavení  po třech minutách a absenci norem (Preiss, 2006). 

K Verbální fluenci k dispozici alternativní forma není. Navíc již samotné opakování 

diagnostické situace mění podmínky testování, které mohou zasahovat i do výsledků. 

Proband už zná okolnosti testování a ví co čekat,  nemusí být tak úzkostný jako při 
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prvním měření. Na druhou stranu Mohr et al. (2006) referují o tom, že u psychiatric-

kých pacientů je efekt nácviku obecně považován za malý. 

Další omezení mohou vyplývat z toho, že řada použitých nástrojů klade nároky 

na více kognitivních funkcí současně (například při řešení Stroopova testu ovlivňuje 

výsledek pacientova odolnost vůči zátěži, rychlost psychomotorického tempa, kvalita 

a kapacita pracovní paměti, efektivita řídících funkcí, apod.) (Tůma, Lenderová, 

2001). Tento fakt může působit určité problémy v interpretaci výsledků. 

Během výzkumu se rovněž ukázalo, že samotný výběr diagnostických nástrojů pro 

sestavení testové baterie by bylo do budoucna vhodné obohatit o metodu zaměřenou 

na oblast usuzování a řešení problémů, jak ji popisují Nuechterlein et al. (2004). Sou-

časná podoba baterie sice obsahuje metody, které se na hodnocení frontálních funkcí 

spolupodílejí (např. Rey-Osterriethova figura vyžaduje plánování postupu při kon-

strukci obrazce nebo subtest SF u Stroopova testu, jenž vyžaduje mentální kontrolu 

pozornosti při eliminaci navyklých vzorců percepce), žádná z nich však není metodou 

určenou přímo pro jejich komplexní hodnocení. Z tohoto důvodu by mohlo být uži-

tečné zařazení některého z testu „věží“ – Hanojskou nebo Londýnskou, jak doporuču-

jí např. Preiss et al. (2005).  

Diagnostiku kognitivních funkcí mohou provázet další intervenující proměnné, 

které jsme nebyli schopni dobře kontrolovat. Ty vyplývají zejména z probandova  ak-

tuálního stavu, kondice, možných reziduálních příznaků, vlivu cirkadiánního rytmu, 

počasí apod. Jedním z dalších významných faktorů, který může ovlivňovat výsledky 

testování, je typ a množství medikace, kterou proband užívá. Schizofrenní pacienti 

mají obvykle předepsáno více druhů farmak a je velmi obtížné sledovat jejich možné 

vlivy a vzájemné účinky. I když existují důkazy o tom, že atypická antipsychotika mají 

pravděpodobně pozitivnější vliv na kognitivní funkce, než antipsychotika typická 

(např. Češková, 2002, Green, Nuechterlein, 1999, Keefe, Hawkins, 2005, Mohr, 

2006), většina studií, které se nezaměřují přímo na vliv farmak na kognitivní funkce, 

od hodnocení této kategorie rovněž upouští, případně sledují tento parametr při vy-

tváření ekvivalentních kontrolních skupin. V našem výzkumu jsme na sledování typu 

medikace vzhledem k náročnosti kontroly této proměnné neaspirovali.   

5.3.2 Sebeposuzovací a posuzovací dotazníky 
V prezentovaném výzkumu bylo posuzovacích a sebeposuzovacích dotazníků pou-

žito jako jednoho z kritérií užitečnosti TKF pro běžný život klienta. Jejich výhodou je, 

že tvoří jakýsi most mezi psychodiagnostikou a reálnými životními podmínkami kli-
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enta. Umožňují nám tak lépe porozumět skutečným obtížím klientů spjatých s jejich 

každodenní činností. Použití těchto nástrojů zvyšuje ekologickou validitu prováděné-

ho vyšetření (Penadés, 2001, Prouteau, 2005, Schaeffer, Wciorka, 2003). Přestože 

položky administrovaných dotazníků jsou schopny efektivně mapovat kognitivní potí-

že, určitou nevýhodu lze spatřovat především v tom, že nebyly primárně vytvořeny 

pro psychiatrickou populaci, ale pro osoby s organickým postižením (viz. Wilson at al., 

1996, Broadbent at al., 1982 in Wade, 1992, Sunderland at al., 1984 in Wade, 1992). 

Pro osoby nemocné schizofrenií se pak některé položky mohou zdát příliš „tvrdé“, 

protože kognitivní deficit u schizofrenie obvykle nedosahuje takové hloubky, nebo 

není u pacientů v remisi tak zásadní. Terapeutům programu TKF se však nepodařilo 

zajistit podobný nástroj určený přímo pro pacienty se schizofrenií, i když ve světě se 

zřídkavě vyskytují (např. Subjective Scale to Investigate Cognition in Schizophrenia, 

Prouteau, 2005 nebo Vocational Cognitive Rating Scacle, Wexler, Bell, 2005).  

Určitá omezení mohou vycházet také z metodologických úskalí, která v sobě posu-

zovací metody skrývají samy o sobě. Při posuzování jednotlivých položek hodnotite-

lem jde často o evaluaci chování zapamatovaného nebo postřehnutého, které však se 

skutečnými potížemi nemusí plně korespondovat (Ferjenčík, 2000). Jisté nepřesnosti 

může způsobovat jejich numerické zakotvení, jež se nemusí hodnotitelům jevit jako 

dostatečně citlivé a rozlišující (v dotaznících DEX a CFQ jde o 5 bodovou hodnotící 

škálu, dotazník EMQ však již nabízí možností 8). V neposlední řadě, čísla zvolená pro 

posuzování nelze považovat za rovnoměrné intervaly. To je často nesplnitelný úkol, 

ale je třeba mít i tuto charakteristiku škál na paměti. V neposlední řadě se zkreslení 

dat může skrývat v často referovaných sklonech posuzovatelů hodnotit buď celkově 

kladně nebo celkově záporně, případně v centrální tendenci, což se projevuje ve vý-

sledcích, které mohou být málo diferencované či chudé (Ferjenčík, 2000, Říčan, 1977). 

U sebeposuzovatelů toto riziko přichází v úvahu také, navíc do procesu sebehodnoce-

ní vstupuje schopnost sebeposouzení, náhled na vlastní obtíže (viz. Malá, 2005), míra 

kognitivního deficitu, která ovlivňuje způsob klientova vyplňování dotazníku apod.  

I v našem případě se tento aspekt ukázal jako významný. Jedna klientka kupříkla-

du prokázala v úvodní diagnostice zcela zřejmý kognitivní deficit, v sebeposuzovacím 

dotazníku však skórovala jako by jí kognitivní deficit v běžném životě nepůsobil větší 

obtíže. Při závěrečném testování se ve většině výkonových testů zlepšila, ale v sebepo-

suzovacích dotaznících z hlediska statistiky se významně zhoršila (lépe rozlišovala 

mezi odpověďmi a použila i jiné skóry, než dobré). Přesto se z klinického pohledu 
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jednalo o jednoznačně pozitivní posun. Je důležité zdůraznit, že i samotná změna se-

behodnocení je významným přínosem tréninku, obzvláště pro hodnocení kvality živo-

ta, kde je prožívání klienta považováno za hlavní hledisko (Motlová, Dragomirecká, 

2003). 

Kupříkladu Prouteau et al. (2005) se snažili orovnávat výkony měřené objektiv-

ními diagnostickými nástroji a subjektivní hodnocení výkonů ambulantních pacientů, 

přočež použili testovou baterii CANTAB (Cambridge Neurospychological Test Auto-

mated battery) a SSTICS (Subjective Scale to Investigate Cognition in Schizophrenia). 

Jejich závěry naznačují určitou shodu v oblasti paměti, kde subjektivně pociťované 

potíže skutečně korelovaly s výsledky testů. V dalších oblastech kognitivních funkcí 

(např. pozornost, vizuální paměť a schopnost plánování) se však již významné korela-

ce neprokázaly. Tato zjištění naznačují, že osoby nemocné schizofrenií subjektivně 

pociťují jisté kognitivní obtíže. Ty se však nemusí nutně shodovat s objektivními mě-

řítky. Na druhou stranu subjektivní hodnotící škály zvyšují ekologickou validitu vy-

šetření. Současné využití subjektivních a objektivních měřítek tak, jak tomu bylo i 

v našem případě, by tak mohlo spíše poskytovat komplexnější obraz o klientových 

obtížích a sloužit přesnějšímu stanovení rehabilitačních cílů. 

Také Schaeffer a Wciorka (2003) se zajímali o otázku validity sebeposuzovacích 

metod u schizofrenních pacientů (i když nikoliv v oblasti kognitivních funkcí). Studie 

se účastnilo 210 pacientů v různých fázích onemocnění. K hodnocení použili Parano-

id-Depressivity Scale PD-S), Frankfurtskou škálu obtíží (FBS) a dvě analogické vizu-

ální škály The Sense of Illness Scale (WAC) a Self-feeling Scale (WAS). Shoda mezi 

sebeposuzovacími škálami a klinickým hodnocením byla slabá. Míra korelace 

s klinickým posouzením výrazně závisela na fázi a stupni onemocnění. Hodnoty byly 

nižší v období zhoršení stavu a vyšší během remise. Tyto výsledky studie rovněž pou-

kazují na nejistou spolehlivost sebeposuzovacích metod a hovoří spíše pro jejich vyu-

žívání v kombinaci s klinickými metodami s cílem získat spíše doplňující informace. 

Dá se říci, že náš výzkum tento trend tedy do jisté míry následuje. 

Návratnost sebeposuzovacích dotazníků byla na počátku i na konci sběru dat díky 

zvolené metodě stoprocentní. U posuzovacích dotazníků se nám podařilo získat 

100  % dat pouze na počátku měření, na závěr tato hodnota klesla na 80%. Došlo tedy 

k jisté ztrátě cenných údajů, která se při našem vzorku může jeví jako poměrně vý-

znamná a může ovlivňovat i spolehlivost výsledků a jejich interpretaci.  
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5.3.3  Intervence 
Jak jsme popsali výše, základním charakteristikou TKF v o. s. Green Doors je sou-

časné využívání metod počítačového tréninku, přístupu tužka-papír a manipulačních 

metod. V rámci tréninku tedy využíváme celou řadu metod. To nám umožňuje zvyšo-

vat různorodost a rozmanitost úkolů, která má pozitivní vlivy na motivaci klienta i 

kognitivní únavu. Motivace obvykle bývá klíčovou nekontrolovanou proměnnou vý-

zkumů tréninku kognitivních funkcí. Z velmi malého čísla odpadnuvších klientů lze 

tedy usuzovat na vysokou vnitřní motivaci klientů tohoto programu. Další výhodou je  

multisenzoričnost tréninku, kterou doporučuje většina praktiků zabývajících se tré-

ninkem kognitivních funkcí u schizofrenie (např. Perglová, 2006, Koren, 2006, Me-

dalia, Richardson, 2005). Určitou nevýhodou je, že žádná z nich není původně určena 

přímo pro osoby nemocné schizofrenií, ale takové materiály či softwarové vybavení 

v České republice doposud chybí.  

Jiným specifickým rysem TKF v o. s. Green Doors je  přizpůsobení tréninku za-

kázce klienta, který do programu vstupuje. Tento přístup by měl dle teoretických vý-

chodisek zvyšovat šance na generalizaci nabytých dovedností do každodenního života 

klienta (Perglová, 2006, Sachs, 2000). Zejména proto, že zároveň společně hledáme 

konkrétní cesty jejich možného přenosu. Například se ptáme jak by mohl klient využít 

to, že se učí monitorovat úroveň své pozornosti, nebo novou mnemotechnickou po-

můcku, již dnes nebo zítra, atd. Také se dotazujeme, čím jsou si situace z běžného ži-

vota a tréninková cvičení podobné. Individuální přístup ke klientovi je jistě přínosem 

tréninku, na druhou stranu však zvyšuje variabilitu přístupů a způsobuje rozdíly ze-

jména v množství času věnovaného jednotlivým cvičením. Žádný z probandů tedy 

neabsolvuje naprosto stejný trénink, i když povaha nástrojů, jež k němu využíváme, 

se neliší. Pro výzkumné záměry to jistě není ideální situace, protože nelze kontrolovat 

efektivitu jednotlivých metod. Domníváme se však, že tento způsob by mohl proban-

dům pomoci lépe přenášet naučené dovednosti do kontextů a situací, v nichž je 

opravdu potřebují. 

Nespornou výhodou programu TKF v o. s. Green Doors je jeho intenzita a délka, 

jež vyhovují současným poznatkům o předpokladech úspěšného tréninku (Medalia, 

Richardson, 2005). Všichni klienti také absolvují trénink pod vedením stejných osob, 

setkávají se tedy po celou dobu se stálou dvojicí terapeutů (muž a žena). To nám 

umožňuje navázat lepší vzájemný kontakt, snižovat případnou úzkost klientů a práce 

má kontinuální a návazný charakter. Ze zkušeností i výpovědí probandů můžeme říci, 
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že ve většině případů pociťují zvýšení kompetencí a sebevědomí, což koresponduje 

s výsledky získanými v některých studiích (Wykes, 2000, 2003). Roste i motivace pro 

další práci na sobě. Klienti obvykle na trénink navazují nějakou další aktivitou, proto-

že TKF věnovali poměrně velké množství času a po jeho ukončení zůstávají v časovém 

rozvrhu i sociálním kontaktu prázdná místa. Tak nás například někteří zpětně infor-

movali o následném vstupu do tréninkové skupiny sociálních dovedností, programu 

podporovaného zaměstnávání nebo jazykového kurzu. Jiní profitovali z TKF jako ze 

stimulace před návratem do školy či ho pojali jako trénink odolnosti vůči kognitivní 

zátěži. Zdá se tedy, že TKF kromě jiných, může plnit i funkci aktivizační a „startovací“.  

Při současné podobě TKF však nepracujeme příliš s oblastí sociální kognice, jež je 

pro výsledné funkční stavy onemocnění velmi významná (podrobněji se o ní zmiňu-

jeme v kapitole 4.3.7 teoretické části). Do budoucna by jistě stálo za úvahu, zda tré-

nink nerozšířit o skupinová setkání, při kterých bychom s klienty trénovali i sociální 

kognici, jak je tomu např. u Integrovaného psychoterapeutického programu (IPT) 

Rodera a Brennera (Roder et al., 1993). 

5.4 Shrnutí 
Pomocí námi zvoleného přístupu jsme se zaměřovali na dvě různá hlediska hod-

nocení úrovně kognitivních funkcí – jejich objektivní hodnocení neuropsychologic-

kými testy a subjektivní posouzení probandy a jejich blízkými osobami. Získané 

výsledky svědčí pro to, že se zlepšila úroveň kognitivních funkcí v „laboratorním“ pro-

středí tréninku, ale přenos do běžného života probandů se nezdařil, nebo by k jeho 

hodnocení bylo třeba více času popřípadě jiných metod. Tuto disharmonii mezi hod-

nocením výsledků baterie neuropsychologických testů a sebeposuzovacích i posuzo-

vacích dotazníků považujeme za zásadní rozpor v získaných výsledcích. Může být 

způsobena jednak tím, že tyto dva nástroje představují velmi odlišné metody (viz. vý-

še), nebo by se společný trend mohl objevit až u rozsáhlejšího vzorku. Malý rozsah 

výzkumného vzorku je bohužel základním omezením, který limituje interpretaci v 

podstatě veškerých námi zjištěných výsledků a musíme jej brát v potaz.  

Dalším činitelem by mohlo být, že sebeposuzovací a posuzovací dotazníky nepřed-

stavují tak „tvrdou“ metodu jako neuropsychologická diagnostika a změny nemusí být 

tak snadno uchopitelné. Probandi a jejich blízcí tak nemusí být schopni v dotaznících 

postihnout subtilnější změny patrné při diagnostickém vyšetření. Jistá omezení mo-

hou vyplývat z dalších metodologických charakteristik posuzovacích metod a diagnos-
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tických nástrojů popsaných výše. Je také možné, že sebehodnocení a hodnocení ko-

gnitivního deficitu může být více závislé na čase. V tomto ohledu by bylo dobré sledo-

vat změny v sebehodnocení a hodnocení kognitivního deficitu ještě určitou dobu po 

ukončení tréninku (např. po několika týdnech), jak tomu bývá u longitudinálních 

studií sledujících efektivitu tréninku kognitivních funkcí  u schizofrenie i několik mě-

síců (viz.  Green, Kern, Heaton, 2004, Medalia, Revheim a Casey, 2002, Prouteau, 

2005, Twamley et al., 2003, Wexler a Bell, 2005). 

 Z neurobiologických faktorů mohou vstupovat do výsledků nekontrolovatelné 

proměnné jako jsou samoúzdravné mechanismy mozku, různá míra plasticity, pří-

padně zotavování z nemoci samo o sobě (Wexler, Bell, 2005). Další možností je ovliv-

nění jinou léčbou než samotným tréninkem kognitivních funkcí (Medalia, Richardson, 

2005). Někteří klienti dochází do dalších psychosociálně zaměřených programů, kte-

ré mohou zlepšení stavu kognitivních funkcí podporovat a zkreslovat tak výsledky 

samotného kognitivního tréninku (Rodriguez, 2004). Opakovaně se také zvažuje pro-

kognitivní efekt moderních antipsychotik (např. Češková, 2002, Fridrich, 2000, Kee-

fe, Hawkins, 2005, Mohr 2006, Velligan, Glahn, Miller, 2005 apod.) V rámci 

tréninku i výzkumu jsme se našich klientů sice na vliv farmak na jejich subjektivní 

výkonnost a pohodu ptali, nebylo však v našich možnostech tuto proměnnou nějakým 

způsobem kontrolovat. Klienti tak mohou často být pod negativním vlivem léků a 

každá úprava medikace tak může do kognitivního výkonu zasahovat (Wykes, 2000).  

Do budoucna by bylo vhodné rozšířit metodu sběru dat také o některou 

z posuzovacích škál se zaměřením na míru psychopatologie (např. SANS-SAPS, nebo 

PANNS viz. kap. 4.4 teoretické části), které se v zahraničních i domácích studiích běž-

ně využívají (např. v pracích Andreasen, 1997, Bellucci, 2001 či Rodriguez et al. 2002, 

2004). Tato data by nám pomohla lépe mapovat případnou reziduální symptomatiku, 

jež může kognitivní výkony probandů značně ovlivňovat. Další práce snad přinese 

více informací a možných vodítek pro spolehlivější interpretaci. Jistě by bylo zajímavé 

vědět, zda by zvětšení souboru vedlo k potvrzení dalších hypotéz. 
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6 ZÁVĚR 
Kognitivní deficit je v současné době považován za důležitou dimenzi schizofren-

ního onemocnění mající vliv na funkční výsledné stavy onemocnění, zařazení do spo-

lečnosti, pracovní uplatnění a získávání psychosociálních dovedností. Současné, 

především  zahraniční výzkumy, se zaměřují jak na samotný deficit kognitivních 

funkcí, tak na možnosti jeho ovlivnění. Jednou z intenzivně sledovaných oblastí je 

v tomto směru rehabilitace a trénink kognitivních funkcí. Dosavadní výsledky studií 

podpořené několika metaanalýzami naznačují, že v obecném měřítku dosahují efekty 

tréninků kognitivních funkcí u schizofrenie pozitivní tendence zejména ve výsledcích 

neuropsychologických testů, avšak poněkud skromnou generalizaci do každodenního 

fungování klienta. Její zvyšování tedy zůstává výzvou pro budoucnost. K tomu by 

mohla napomoci podrobná znalost proměnných zvyšujících úspěšnost těchto inter-

vencí a vhodné přizpůsobování tréninkových programů. 

V České republice v posledních letech zájem o kognitivní rehabilitaci schizofren-

ních pacientů vzrůstá společně s narůstajícími poznatky o povaze kognitivního defici-

tu a možné účinnosti tréninků kognitivních funkcí. Tento zájem se zvyšuje ale také ze 

strany nemocných a jejich rodinných příslušníků, což svědčí o tom, že kognitivní potí-

že zasahují do běžného života nemocných nemalou měrou. Kupříkladu v Praze se tré-

nink kognitivních funkcí realizuje na čtyřech pracovištích s celkovou kapacitou 15-20 

osob a poptávka začíná převyšovat nabídku. Každý program tréninku kognitivních 

funkcí prokazující svou účelnost tak může situaci hodně pomoci. Důležité je však vy-

trvalé ověřování  efektivity těchto programů pro realistická očekávání a snaha o jejich 

zdokonalování.  

V realizovaném výzkumu byla prokázána statisticky významná zlepšení 

v subskórech testů Paměťového učení (I-V pokus a VI pokus), Rey-Osterriethově figu-

ře (v reprodukci po 3 minutách a po 30 minutách), v Testu pozornosti d2 (celkový 

počet, celkový výkon a výkon soustředění), ve Stroopově testu, subtest SF (slova bar-

vami) a v testu Opakování čísel (ve směru dopředu a v celkovém skóru). Nepodařilo 

se nám však prokázat předpokládané snížení chybovosti v rámci diagnostických testů 

po absolvování tréninku ani změnu v sebeposouzení a posouzení kognitivního defici-

tu v rámci dotazníků určených pro probandy a pro jejich blízké osoby.  

Studie potvrdila přínos programu tréninku kognitivních funkcí v o. s. Green Do-

ors ve zmírnění deficitu ve verbální i vizuální paměti a učení, pozornosti a nižších 
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exekutivních funkcích. Generalizaci a přenos těchto výsledků do běžného života pro-

bandů však nebylo možné potvrdit. Přestože předložený výzkum neumožňuje učinit 

jednoznačné závěry týkající se efektivity tohoto konkrétního programu, mohl by slou-

žit jako východisko pro další zkoumání a jeho rozvoj. Avšak teprve na základě realiza-

ce dalších prací s větším počtem probandů bude možné získat dostatečné množství 

spolehlivých informací hovořících o možných efektech daného programu na kognitiv-

ní funkce a jejich vliv na běžný život osob nemocných schizofrenií. Dlouhodobější de-

sign studie, zahrnující hodnocení kognitivních funkcí s časovým odstupem po 

ukončení tréninku, by mohl přinést další cenné informace o trvalosti jeho efektů. Po 

rozšíření souboru výzkumných osob by také bylo  možné lépe analyzovat efekt trénin-

ku kognitivních funkcí v o. s. Green Doors v porovnání s jinými programy. Některé 

z těchto možností by autorka práce v budoucnosti ráda realizovala. 
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Tab. 1 Procentuální zastoupení nejčastějších symptomů u schizofrenie podle Meziná-
rodní pilotní studie schizofrenie, WHO, 1973 (převzato z Libiger, 2002). 

Symptom Frekvence (%) Symptom Frekvence (%) 

Absence náhledu 97 Halucinace druhé osoby 65 

Sluchové halucinace 74 Bludné ladění 64 

Vztahovačnost 70 Persekuční bludy 64 

Podezřívavost 66 Cizí (vkládané) myšlenky 52 

Plochá emotivita 66 Ozvučené myšlenky 50 

Tab. 2 Riziko onemocnění schizofrenií v různých skupinách podle genetické spřízněnosti, od-
had četnosti výskyt je porovnání publikovaných genetických studií (z Tůma, 2001). 

Skupina podle vztahu k nemocnému, trpícímu schizofrenií Riziko onemocnění 

Rodiče 5,6 % 
Sourozenci 10,1 % 
Děti (jeden z rodičů nemocný) 12,8 % 
Děti (oba rodiče nemocní) 40 % 
Příbuzní druhého stupně 2,4 - 4,2 % 
Monozygotické dvojče 50 % 
Dizygotické dvojče 13 % 
Obecná populace 1 % 

 Tab. 3 Charakteristiky pozitivní a negativní formy schizofrenie (z Tůma, 1999). 

 Pozitivní forma schizofrenie Negativní forma schizofrenie

úroveň premorbidních funkcí dobrá nízká 

začátek nemoci akutní pozvolný 

převažující příznaky psychotické negativní 

kognitivní postižení ne ano 

odpověď na léčbu dobrá nedostatečná 

předpokládaná patofyziologie neurochemické mechanismy strukturální poškození CNS 

průběh reverzibilní někdy ireverzibilní 

prognóza příznivější nepříznivá 
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Tab. 4 Diagnostická kritéria, porovnání klasifikačních systémů MKN 10 a DSM IV. 

SPOLEČNÉ POŽADAVKY PRO DIAGNÓZU SCHIZOFRENIE 

Přítomnost alespoň jednoho z následujících příznaků v trvání delším než 1 měsíc: 

1. slyšení vlastních myšlenek a intrapsychické halucinace 

2. bludy kontrolovatelnosti a ovlivňování, případně prožitky pasivity a přesvědčení o tom, že je 

subjekt ovládán psychotickými prožitky 

3. halucinované hlasy, které komentují chování pacienta, případně o něm rozmlouvají 

4. bludná přesvědčení, která se vymykají dané kultuře 

Pokud není přítomen některý z předchozích příznaků, je třeba, aby byly přítomny alespoň dva 
z příznaků následujících, v trvání delším než 1 měsíc: 

1. přetrvávající halucinace 

2. formální poruchy myšlení (inkoherence, zárazy, neologismy) 

3. katatonní projevy 

4. negativní příznaky v podobě apatie, alogie (ochuzení řeči, autismus, emoční oploštění až 

vyhaslost), nápadné změny v chování (ztráta citových vztahů, zájmů, sociální stažení, ne-

činnost, bezcílnost …)  

MKN 10 DSM IV 

x 
Se spokojuje s kratší dobou pokud je zřejmé, že zahá-

jená léčba je úspěšná (Smolík, 2002).  

x 

Navíc vyžaduje období alespoň šesti měsíců, kdy jsou 

zřejmé alespoň nějaké příznaky poruchy včetně pro-

dromálních a reziduálních (Smolík, 2002). 
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Tab. 5 Fáze nemoci, cíle, prostředky a typ poskytované péče (z Motlová, Koukolík, 2004). 

Fáze nemoci Cíl intervence Farmakoterapie Psychosociální 

intervence 

Typ péče 

Prodromy 

Včas zachytit pří-

padný rozvoj prv-

ní ataky 

Pouze experimen-

tálně 

Navázat kontakt, 

sledovat  

Ambulantní služby; 

centra krizové i

vence 

nter-

Akutní fáze 

(první ataka, 

relaps) 

Odstranit floridní 

psychotické sym-

ptomy a agitova-

nost; pozornost 

věnovat impera-

tivním halucina-

cím a případným 

suicidálním úva-

hám  

Farmakoterapie 

antipsychotiky 

(eventuálně dopl-

něná anxiolitiky) 

Navázání terapeu-

tického kontaktu; 

koherentní a pře-

hledná komunikace, 

strukturovaný ne-

stresující program  

Hospitalizace 

Stabilizační 

fáze 

Dosáhnout remi-

se; získat spolu-

práci rodiny 

pacienta 

Farmakoterapie 

s minimálními 

nežádoucími účin-

ky 

Podpůrná psychote-

rapie; zahájení psy-

choedukace pacienta 

i rodiny 

Denní stacionář 

 

Stabilní fáze 

Předejít relapsu 

(případně včas 

rozpoznat jeho 

příznaky); zajistit 

optimální výkon 

rolí 

Farmakoterapie 

udržovací 

Nácvik sociálních 

dovedností; 

rehabilitace 

kognitivních funkcí  

Komunitní péče; den-

ní stacionář; ambu-

lance; svépomocné 

programy 
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Tab. 6 Model komplexní péče o pacienta se schizofrenním onemocněním. 

Biologická rovina Psychologická rovina 
Sociální rovina 

 

FARMAKOTERAPIE PSYCHOTERAPIE SOCIOTERAPIE 

- medicínská oblast zdra-

votní péče 

- ovlivňování nemoci 

prostřednictvím léků 

- krizová intervence* 

 

- individuální 

- skupinová 

- rodinná 

- práce  

- bydlení 

- volný čas 

- ochrana práv 

- komunitní péče 

- case management 

- rehabilitace 

- ochrana práv  

- Cílem je odstranění ne-

bo zmírnění nemoci 

- Cílem je zlepšení psychic-

kého stavu, vztahů 

v rodině, komunikace atd. 

- Cílem je zapojit a za-

členit klienta 

do běžného života 

(do společnosti) 

*krizová intervence může probíhat v různých podobách a zahrnovat prvky 
psychoterapeutické či rehabilitační 

 

Obr. 1 Interakce mezi faktory sledovanými v ICF (z Pérez, 2006). 
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Tab. 7 Proměnné vstupující do psychosociální rehabilitace (z Barton, 1999). 

Nezávislé proměnné a           

výzkumné otázky 
Závislé proměnné a výzkumné otázky 

Klientův stav Intervence 
Krátkodobé 

výsledky péče 

Dlouhodobé 

výsledky péče 
Rizika 

Náklady a zis-

ky 

Diagnóza Množství služeb Podpůrné sítě Kvalita života Relaps ne-

moci 

Náklady na: 

Funkční ne-

schopnost 

Trvání služeb Trénink doved-

ností 

Pracovní vý-

sledky 

Rodinný 

stres 

Intervence 

Zdravotní stav Kombinace slu-

žeb 

Udržení doved-

ností 

Výsledky 

v oblasti bydle-

ní  

Právní pro-

blémy 

Komunitní služby 

Možnost bydlení Loajalita 

k teoretickému 

modelu 

Používání doved-

ností 

Potřeba hospi-

talizace 

Finanční 

problémy 

Hospitalizace  

Bydliště ve městě 

nebo na venkově 

Schopnosti 

poskytovatele 

psychosociálních 

služeb 

Životní stresory Sebeúcta a 

sebevědomí 

 Sociální služby 

Socioekonomický 

status 

 Cíle a motivace 

uživatele 

Ekonomický 

příjem 

 Náklady na dáv-

ky, příspěvky 

Pracovní historie     Další zdravotnic-

ké služby 

Doba onemocně-

ní 

    Zisky: 

Předchozí hospi-

talizace 

    Výdělek a pra-

covní produktivi-

ta klientů 

     Odvádění daní 

     Snížená potřeba 

péče 

144 



  Přílohy 

Tab. 8 Krátký přehled efektivních intervencí psychosociální rehabilitace, které obdržely 
empirickou podporu z nejméně tří kontrolovaných studií (Mueser Kim T. in Maj, 
Sartorius, 2002). 

Forma rehabilitace  Krátký popis Oblasti zlepšení Efektivní u: 

Rodinná 

psychoedukace 

Dlouhodobá práce s rodinou 
zaměřená na nemoc, snížení 
rodinného stresu, monitorová-
ní průběhu nemoci, dosahová-
ní cílů všech členů 

Nižší počet relapsů 
a ulehčení rodině 

Pacientů, kteří udržují 
stálý kontakt se svými 
blízkými 

Podporované 

zaměstnávání 

Hledání zaměstnání v oblasti 
zájmu pacientů a další podpora 
v oblasti práce 

Vyšší počet pacien-
tů zaměstnaných na 
trhu práce 

Nezaměstnaných paci-
entů 

Trénink sociálních 

dovedností 

Systematické učení mezilid-
ským dovednostem za využívá-
ní principů sociálního učení 
(modelové situace, hraní rolí, 
atd.) 

Zlepšení kvality 
sociálních vztahů 

Pacientů se slabým 
sociálním fungováním 

Asertivní komunit-

ní péče (Case ma-

nagement) 

CM při nižším počtu pacientů 
na jednoho pracovníka (1:10), 
sdílení případů týmem, služby 
poskytované pacientům v jejich 
přirozeném prostředí, 24-
hodinová dostupnost  

Méně hospitalizací, 
stabilnější bydlení, 
méně symptomů, 
vyšší kvalita života 

Pacientů s bohatou 
historií užívání služeb 

Integrovaná péče o 

duální diagnózy 

Péče zaměřená současně na 
duševní zdraví a na závislosti, 
integrovaný přístup 

Snížení užívání 
drog 

Pacientů užívajících 
drogy a pacientů závis-
lých 

Kognitivní terapie 

psychóz 

Individuální či skupinová tera-
pie zaměřená na rozpoznávání  
bludů a hledání alternativních 
vysvětlení 

Snížení závažnosti 
onemocnění, méně 
relapsů 

Pacientů trpících halu-
cinacemi a bludy  
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Tab. 9 Přehled studií zvažovaných MATRICS-NIMH metaanalytickou studií při stanovování 
základních oblastí kognitivního poškození (Nuechterlein et al., 2004). 
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Tab. 10 Testy neuropsychologické baterie (Peréz, Tůma) a jejich vztah k jednotlivým 
kognitivním funkcím (z Tůma, Lenderová, 2001). 

 

Kognitivní 
funkce /Test 

Logická 
paměť 

Verbální 
asociace 

Verbální 
fluence 

R-O 
figura 

TMT 
(A) 

Číselný 
čtverec 

Hanoiská 
věž 

Stroo-
pův test 

WSCT 

Paměť ++1) ++2) ++3) ++4)  ++5) ++3) +3) +3) 
Psychomotorické 
tempo 

  ++ + ++ ++ ++ ++  

Řeč (slovní ply-
nulost, afázie) 

+ + ++     +  

Konstrukční 
praxe 

   ++      

Vizuomotorická 
koordinace 

    ++ ++ ++   

Řídící funkce    +   ++ + ++ 
Pozornost ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
Odolnost vůči 
zátěži 

+ + + + + + + ++ + 

Pozn: 
1) učení, krátkodobá logická paměť pro auditivní poděty, 2) asociativní učení, 3) pracovní paměť, 4) 
paměť pro vizuální podněty, 5) učení, paměť pro vizuální poděty, prostorové uspořádání a pohyb, ++ 
hlavní oblast testování, + vedlejší oblast testování 

 

Tab. 11 Podoba konsensuální kognitivní testové baterie MATRICS (MCCB) z (Green, 2007). 

Oblast kognitivních funkcí  Navrhovaný nástroj 

Pracovní paměť 
Řazení čísel a písmen z WAIS-III (Prostoro-

vá paměť z WMS-III) 

Pozornost/vigilance 
Continuous Performance Test-Identical 

Pairs 

Verbální učení a paměť Hopkins Verbal Learning Test-R 

Vizuální učení a paměť Brief Visuospacial Memory Test (BVMT) 

Usuzování a řešení problémů Neuropsychological Battery -Mazes 

Rychlost zpracování informací 
Verbální fluence – kategorie (Category Flu-

ency), BACS Symbol Cosiny, Test cesty A 

Sociální kognice 
Mayer-Salovey-Caruso Emotional Inteligen-

ce: Managing Emotions  

* baterii distribuují: Harcourt Assessment, Inc, Multi-Health Systems (MHS), 

Psychological Assessment Resources (PAR) 
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Tab. 12 Hierarchie požadavků iniciativy MATRICS na výběr kognitivních testů pro schizofrenii 
(podle: Green et al., 2004, z Preiss, et al., 2005). 

Kritéria pro výběr 
testů 

Komentář 

Reliabilita test-retest Nepřiměřeně vysoká reliabilita (např. u některých testů verbální inteligence) ne-
umožňuje odpověď na farmaka. Vliv nácviku je možno většinou tolerovat 
v klinických studiích, pokud je rozptyl skórů dostatečný (absence efektu „stropu“). 
Testy typu WSCT mají ale příliš vysoký vliv nácviku, a tím snižují reliabilitu.  

Využitelnost při opa-
kovaném měření 

Alternativní forma je považována za nezbytnou, především u testů paměti a exe-
kutivních funkcí. Někteří odborníci ale navrhují alternativní formy v klinických 
pokusech nepoužívat pro vliv jiných zdrojů chyb měření.  

Vztah ke zvládání 
problémů v běžném 
životě 

Zlepšení kognitivních funkcí se může v běžném životě projevit s delším časovým 
odstupem, možná až za 6-12 měsíců. Vyšetření „funkční kapacity“ se provádí 
v laboratorních podmínkách a nemusí odpovídat chování v reálných podmínkách . 

Potencionální citli-
vost v důsledku od-
povědi na farmaka 

Konstrukty některých testů nemusí odpovídat požadavkům odpovědi na účinnou 
látku. Např. některé verbální zkoušky (Slovník, Informace) jsou příliš stabilní a 
velmi pravděpodobně by neodrážely změnu po podání léku.  

Tolerance pacientem 
a praktičnost 

Baterie nesmí být příliš dlouhá, příliš zatěžující, nesmí být příliš náročná na vý-
cvik v administraci nebo na vyhodnocování.  

 

Tab. 13 Návrh domácí alternativy konsenzuální baterie MATRICS pro vyšetření kognitivních 
funkcí u schizofrenie (předběžná verze) (z Preiss et al., 2005). 

 

Oblast kognitivních funkcí  Navrhovaný nástroj 

Pracovní paměť 
Řazení čísel a písmen z WAIS-III (Pro-

storová paměť z WMS-III) 

Pozornost/vigilance Continuous Performance Test 

Verbální učení a paměť Paměťový test učení (Povídky) 

Vizuální učení a paměť Reyova figura 

Usuzování a řešení problémů Hanojská věž (Londýnská věž, WCST) 

Rychlost zpracování informací Číselný čtverec (Symboly) 
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Obr. 2 Základní rozdělení rehabilitace a kognitivního tréninku (upraveno dle Rodriguez, 2006). 
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Příloha 1: Přehled organizací zabývající se léčbou a rehabilitací osob se schizofrenním 
onemocněním. 

o.s. Green Doors 
(pracovní a sociální rehabilitace duševně nemocných, provozovatel chráněných k
váren)  
Na Maninách 1237/38, Praha 7 
Tel.: 220 951 468 
E-mail: 

a-

greendoors@seznam.cz   
www.greendoors.cz 

 
o.s. Baobab 
(poskytování služeb v oblasti bydlení, vzdělávání a volnočasových aktivit lidem s 
psychotickou zkušeností při vypořádávání se s nemocí a jejími důsledky)   
Adresa: Pujmanové 1219/8, 140 00 Praha 4 
Telefon:  +420 241 734 050 
E-mail: o.s.baobab@post.cz  
Web: www.osbaobab.cz  

 
Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov 
(denní stacionář, psychiatrická a psychoterapeutická ambulantní péče ) 
Nad Ondřejovem 36, Praha 4 
Tel.: 241 442 791, 241 443 912, 775 707 002 
E-mail: dpsondrejov@iol.cz    
 sweb.cz/dpsondrejov 

 
Psychoterapeutická a psychosomatická klinika ESET  
(denní stacionář, psychiatrické a klinickopsychologické ambulance) 
Vejvanovského 1610, 
149 00 Praha 4 – Jižní Město 
Tel.: 272 940 879-80 
E-mail: eset@mbox.vol.cz     
http://www.klinikaeset.cz/                      
Donovalská 1862,                                           Hekrova 805 
149 00 Praha 4 – Háje                                   149 00 Praha 4 - Háje  
Tel.: 272 922 718                                            Tel.: 272 937 500  
E-mail: eset_at@volny.cz                                                       
E-mail: esethekrova@volny.cz   

     
ESET-HELP 
(rehabilitace a resocializace lidí s dlouhodobýmduševním onemocněním a prevence 
drogových závislostí) 
Hekrova 805, Praha 11 
Tel.: 272 937 712, 272 916 590 
E mail: esethelp@volny.cz                                                                     
www.esethelp.cz 

 
BONA o.p.s. 
(psychosociální rehabilitace pro dlouhodobě duševně nemocné se zaměřením 
na chráněné bydlení a pracovní rehabilitaci) 
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Pod Čimickým hájem 177, Praha 8 
Tel.: 283 853 163 
E-mail: info@bona-ops.cz        
http://www.bona-ops.cz/                                                                  
    
FOKUS 
(služby určené pro lidi s psychotickým onemocněním, telefonní konzultace, mož-
nost výjezdu do terénu) 
Dolákova 24, Praha 8 
Tel.: 233 553 303,  233 551 241 
E-mail: fokus@fokus-praha.cz               
http://www.fokus-praha.cz/   

    
VIDA centrum Praha 
(informační centrum pro problematiku duševního zdraví a nemoci vedené uživateli 
služeb zajišťované organizacemi VIDA o.s., BONA o.p.s.)  
obchod „Dvojí svět“ (st 11-13h, 15-17h) 
Žitná 23/610, 110 00 Praha 1 
Tel.: 222 231 018, 736 483 950 
e-mail: praha@vidacentrum.cz                                                                             
http://www.vidacentrum.cz/ 
 
Psychiatrické centrum Praha /PCP 
(psychiatrická klinika s lůžkovou a ambulantní částí) 
Ústavní 91/181 03 Praha 8 - Bohnice             
Tel.: 266 003 111              
E-mail: is@pcp.lf3.cuni.cz              
http://www.pcp.lf3.cuni.cz/ 

 
Psychiatrická klinika 
(diagnostika a léčba duševních poruch)             
Ke Karlovu 11             
120 00 Praha 2                
Tel.: 224 965 344             
E-mail.: psych@lf1.cuni.cz              
www1.lf1.cuni.cz 

 
Krizové oddělení DPS 
pro pacienty s psychotickým onemocněním(psychiatrická a psychychoterapeutická 
péče v akutních stavech psychózy, možnost výjezdu do terénu) 
Medkova 2, Praha 4 
Tel.: 261 227 944, 777 612 279 
E-mail: znojemska@quick.cz  
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Příloha 2: Informovaný souhlas. 

Informovaný souhlas s účastí na výzkumu Rehabilitace pacientů 
se schizofrenním onemocněním: trénink kognitivních funkcí 

 

Vážená paní/vážený pane,  

v rámci zpracování diplomové práce na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy, 

pod vedením PhDr. Mabel Rodriguez jsem připravila projekt, jehož cílem je zjistit, 

jak přínosný a efektivní může být trénink kognitivních funkcí (TKF) realizovaný zde 

v o. s. Green Doors. Tento výzkum se zaměřuje zejména na možné vlivy cvičení ko-

gnitivních funkcí (paměť, pozornost, rozhodování atd.). Skupina, na kterou se pro-

jekt zaměřuje je tvořena z klientů programu TKF, kteří prodělali psychotickou ataku 

nebo trpí schizofrenním onemocněním. Výzkumný soubor se skládá z klientů, kteří 

prošli tréninkem kognitivních funkcí v o. s. Green Doors. Údaje budou zpracovány 

anonymně (bez možnosti identifikovat konkrétní vyšetřovanou osobu) a budou pub-

likována v mé diplomové práci. 

Vaším úkolem bude absolvovat v programu běžně využívanou úvodní a závě-

rečnou diagnostiku kognitivních funkcí a vyplnit tři dotazníky. Tyto dotazníky bude-

te rovněž vyplňovat na začátku a na konci Vašeho docházení do programu. Testy i 

dotazníky se snaží zmapovat hlavně možné potíže s pamětí, učením, soustředěním, 

či plánováním činnosti. Několik otázek podobných těm, které se vyskytují v dotaz-

níku bude položeno po telefonu i nějakému Vám blízkému člověku, pokud nám las-

kavě poskytnete jeho telefonní číslo. Vašich blízkých se budeme tázat pouze proto, 

abychom získali posouzení z více hledisek. Otázky se netýkají intimních oblastí živo-

ta, soužití či problémů s druhými lidmi. Odpovědi, které poskytnete, nebudou sdě-

leny Vašemu blízkému, kterému bude dotazník zadán po telefonu. Je Vaším právem 

vyplňování dotazníku kdykoliv přerušit a spolupráci ukončit. 

Miroslava Benešová  

O. s. Green Doors  

Telefon: 724 343 766  

E-mail: napolenechodil@seznam.cz  
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Prohlášení: 

 

“Souhlasím s účastí na výzkumu a s anonymním využitím výsledků 

dotazníků k statistickému zpracování a publikaci.” 

 

Jméno a příjmení:……………………………………………………………………… 

 

Podpis:…………………………..  Místo a datum:……………………. 

 

DĚKUJI VÁM ZA ÚČAST NA VÝZKUMU! 
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Příloha 3: Dysexecutive Questionnaire 

DEX – M 

Instrukce: 

V dotazníku budete odpovídat na otázky, které sledují některé občas se vyskytující 

potíže. Přečtěte si prosím následující věty a rozhodněte se, jak často tyto potíže máte 

v posledních dvou týdnech. Zaškrtněte jednu z možností, která Vám přijde nejlepší: 

1-vůbec ne, 2-někdy, 3-středně, 4-poměrně často, 5-neustále 

1. Mám potíže s porozuměním tomu, co jiní lidé naznačují, pokud to neřeknou jed-

noduše a přímo. 

1-vůbec ne, 2-někdy, 3-středně, 4-poměrně často, 5-neustále 

2. Jednám bez rozmyšlení, provedu to, co mě první napadne. 

1-vůbec ne, 2-někdy, 3-středně, 4-poměrně často, 5-neustále 

3. Občas mluvím o událostech a jejich podrobnostech, které se ve skutečnosti nikdy 

nepřihodily, ale já věřím, že se tak staly. 

1-vůbec ne, 2-někdy, 3-středně, 4-poměrně často, 5-neustále 

4. Mám potíže s promýšlením věcí dopředu nebo plánováním do budoucnosti. 

1-vůbec ne, 2-někdy, 3-středně, 4-poměrně často, 5-neustále 

5. Někdy se rozčiluji kvůli některým věcem a tehdy mohu být trochu mimo. 

1-vůbec ne, 2-někdy, 3-středně, 4-poměrně často, 5-neustále 

6. Stává se mi, že zaměňuji události a ztrácím přehled o jejich správném pořadí. 

1-vůbec ne, 2-někdy, 3-středně, 4-poměrně často, 5-neustále 

7. Mám potíže s uvědoměním si rozsahu svých potíží a nemám reálnou představu o 

budoucnosti. 

1-vůbec ne, 2-někdy, 3-středně, 4-poměrně často, 5-neustále 

8. Ve vztahu k věcem jsem netečný a bez nadšení. 

1-vůbec ne, 2-někdy, 3-středně, 4-poměrně často, 5-neustále 

9. Jsem-li ve společnosti, dělám nebo říkám věci, které ostatní uvádí do rozpaků. 

1-vůbec ne, 2-někdy, 3-středně, 4-poměrně často, 5-neustále 
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10.  Moc chci udělat něco okamžitě a nestarám se o to, jak to dopadne. 

1-vůbec ne, 2-někdy, 3-středně, 4-poměrně často, 5-neustále 

11.  Mám obtíže v projevení citů. 

1-vůbec ne, 2-někdy, 3-středně, 4-poměrně často, 5-neustále 

12.  Ztrácím náladu kvůli nepatrným věcem. 

1-vůbec ne, 2-někdy, 3-středně, 4-poměrně často, 5-neustále 

13.  Je mi jedno, jak se chovám za určitých situací. 

1-vůbec ne, 2-někdy, 3-středně, 4-poměrně často, 5-neustále 

14.  Nemohu přestat s opakováním nějakého slova nebo konáním nějaké činnosti, 

když jsem už jednou začal. 

1-vůbec ne, 2-někdy, 3-středně, 4-poměrně často, 5-neustále 

15.  Mám sklon být velmi neklidný a dlouhou dobu se nemohu usadit. 

1-vůbec ne, 2-někdy, 3-středně, 4-poměrně často, 5-neustále 

16.  Zdá se mi obtížné přestat dělat něco, i když vím, že bych to dělat nemusel. 

1-vůbec ne, 2-někdy, 3-středně, 4-poměrně často, 5-neustále 

17.  Občas mluvím o určité věci, ale dělám pak úplně něco jiného. 

1-vůbec ne, 2-někdy, 3-středně, 4-poměrně často, 5-neustále 

18.  Mám potíže s udržením myšlenek u něčeho a snadno se rozptýlím. 

1-vůbec ne, 2-někdy, 3-středně, 4-poměrně často, 5-neustále 

19.  Obtížně se rozhoduji, nebo uvažuji o tom, co jsem chtěl udělat. 

1-vůbec ne, 2-někdy, 3-středně, 4-poměrně často, 5-neustále 

20. Neuvědomuji si, nebo je mi lhostejné, jak se ostatní dívají na mé chování. 

1-vůbec ne, 2-někdy, 3-středně, 4-poměrně často, 5-neustále 
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Příloha 4: Cognitive Failure Questionnaire  

CFQ-M 

Instrukce:  

Následující otázky jsou o drobných omylech, které se každému občas stanou. Někte-

ré se ale stávají častěji než jiné. Rádi bychom věděli, jak často se Vám stávaly 

v posledních dvou týdnech. Prosím, zaškrtněte jednu z následujících možností, kte-

rá Vám přijde nejlepší: 

1-vůbec ne, 2-někdy, 3-středně, 4-poměrně často, 5-neustále 

1. Čtete něco a zjistíte, že o tom nepřemýšlíte, a tak to musíte číst znovu? 

1-vůbec ne, 2-někdy, 3-středně, 4-poměrně často, 5-neustále 

2. Zapomenete, proč jste šel z jedné části bytu do druhé? 

1-vůbec ne, 2-někdy, 3-středně, 4-poměrně často, 5-neustále 

3. Nevšimnete si ukazatele na cestě nebo silnici? 

1-vůbec ne, 2-někdy, 3-středně, 4-poměrně často, 5-neustále 

4. Zjišťujete, že si pletete levou a pravou při dávání nějaké instrukce? 

1-vůbec ne, 2-někdy, 3-středně, 4-poměrně často, 5-neustále 

5. Narážíte do lidí? 

1-vůbec ne, 2-někdy, 3-středně, 4-poměrně často, 5-neustále 

6. Zjišťujete, že jste zapomněl zhasnout světlo, vypnout plyn nebo zavřít dveře? 

1-vůbec ne, 2-někdy, 3-středně, 4-poměrně často, 5-neustále 

7. Přeslechnete jméno lidí, když jsou Vám představováni? 

1-vůbec ne, 2-někdy, 3-středně, 4-poměrně často, 5-neustále 

8. Řeknete něco a v zápětí si uvědomíte, že by to mohlo být přijato jako urážka? 

1-vůbec ne, 2-někdy, 3-středně, 4-poměrně často, 5-neustále 

9. Je pro Vás obtížné poslouchat lidi, kteří Vám něco říkají, když právě děláte něco 

jiného? 

1-vůbec ne, 2-někdy, 3-středně, 4-poměrně často, 5-neustále 
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10.  Ztrácíte svůj temperament a je Vám to líto? 

1-vůbec ne, 2-někdy, 3-středně, 4-poměrně často, 5-neustále 

11.  Necháváte důležité dopisy bez odpovědi i několik dní? 

1-vůbec ne, 2-někdy, 3-středně, 4-poměrně často, 5-neustále 

12.  Zjišťujete, že jste zapomněl, kterou cestou se dát, i když ji dobře znáte, ale zřídka 

používáte? 

1-vůbec ne, 2-někdy, 3-středně, 4-poměrně často, 5-neustále 

13.  Nemůžete nalézt, co potřebujete v obchodě (i když to tam je)? 

1-vůbec ne, 2-někdy, 3-středně, 4-poměrně často, 5-neustále 

14.  Zjišťujete, zda jste použil nějaké slovo správně? 

1-vůbec ne, 2-někdy, 3-středně, 4-poměrně často, 5-neustále 

15.  Dělá Vám potíže vytvořit si na něco názor? 

1-vůbec ne, 2-někdy, 3-středně, 4-poměrně často, 5-neustále 

16.  Zapomínáte na schůzky? 

1-vůbec ne, 2-někdy, 3-středně, 4-poměrně často, 5-neustále 

17.  Zapomínáte, kam jste něco položil, například noviny nebo knihu? 

1-vůbec ne, 2-někdy, 3-středně, 4-poměrně často, 5-neustále 

18.  Stává se Vám občas, že náhodou zahodíte nějakou věc, kterou jste si chtěl ne-

chat a necháte si věc, co jste chtěl zahodit? Například, že zahodíte krabičku sirek 

a do kapsy si dáte použitou zápalku. 

1-vůbec ne, 2-někdy, 3-středně, 4-poměrně často, 5-neustále 

19.  Zasníte se, když byste měl něco poslouchat? 

1-vůbec ne, 2-někdy, 3-středně, 4-poměrně často, 5-neustále 

20.  Zjišťujete, že zapomínáte jména lidí? 

1-vůbec ne, 2-někdy, 3-středně, 4-poměrně často, 5-neustále 

21.  Začnete doma něco dělat, ale roztržitě začnete s něčím jiným (neúmyslně)? 

1-vůbec ne, 2-někdy, 3-středně, 4-poměrně často, 5-neustále 
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22.  Stává se Vám, že si nemůžete na něco vzpomenout, i když to “máte na jazyku”? 

1-vůbec ne, 2-někdy, 3-středně, 4-poměrně často, 5-neustále 

23. Stává se Vám, že zapomenete co jste přišel koupit do obchodu? 

1-nikdy, 2-nikdy, 3-středně, 4-celkem často, 5-neustále 

24. Padají Vám věci z rukou? 

1-nikdy, 2-někdy, 3-středně, 4-celkem často, 5-neustále 

25. Stává se Vám, že nemůžete přijít na nic co byste mohl říci? 

1-nikdy, 2-někdy, 3-středně, 4-celkem často, 5-neustále 
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Příloha 5: Everyday Memory Questionnaire 

EMQ-M 

Instrukce: 

Dvacet osm tvrzení uvedených níže je o zapomínání věcí, což se každému v různé 

míře stává. Prosím zvolte, jak často se uvedené příklady staly Vám v posledních 

dvou týdnech a zaškrtněte tuto možnost na následující škále. Pozor, oproti předcho-

zím dotazníkům má tato škála osm bodů: 

1-vůbec ne, 2-zřídka, 3-někdy, 4-občas, 5-obvykle, 6-často, 7-velmi často, 8-neustále 

1. Zapomínáte, kam jste si něco položil. Ztrácíte doma věci. 

1-vůbec ne, 2-zřídka, 3-někdy, 4-občas, 5-obvykle, 6-často,  

7-velmi často, 8-neustále 

2. Nepoznáváte místa, kde jste podle slov druhých již byl. 

1-vůbec ne, 2-zřídka, 3-někdy, 4-občas, 5-obvykle, 6-často,  

7-velmi často, 8-neustále 

3. Shledáváte, že je těžké sledovat děj televizních pořadů. 

1-vůbec ne, 2-zřídka, 3-někdy, 4-občas, 5-obvykle, 6-často,  

7-velmi často, 8-neustále 

4. Nepamatujete si změny v denním programu, jako například změnu místa, kde je 

něco položeno, nebo čas, kdy se má něco konat.  

1-vůbec ne, 2-zřídka, 3-někdy, 4-občas, 5-obvykle, 6-často,  

7-velmi často, 8-neustále 

5. Musíte se vracet a kontrolovat, zda jste udělal něco, co jste měl v plánu udělat. 

1-vůbec ne, 2-zřídka, 3-někdy, 4-občas, 5-obvykle, 6-často,  

7-velmi často, 8-neustále 

6. Zapomínáte, kdy se něco stalo. Například zda se něco událo včera či minulý tý-

den. 

1-vůbec ne, 2-zřídka, 3-někdy, 4-občas, 5-obvykle, 6-často,  

7-velmi často, 8-neustále 
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7. Úplně zapomínáte si brát věci sebou, nebo je někde necháváte a musíte se pro ně 

vracet. 

1-vůbec ne, 2-zřídka, 3-někdy, 4-občas, 5-obvykle, 6-často,  

7-velmi často, 8-neustále 

8. Zapomínáte, co jste včera či před pár dny řekl, a musí Vám to někdo připome-

nout. 

1-vůbec ne, 2-zřídka, 3-někdy, 4-občas, 5-obvykle, 6-často,  

7-velmi často, 8-neustále 

9. Začínáte číst něco (knihu nebo článek v novinách či časopise), aniž byste si byl 

vědom, že jste to již četl. 

1-vůbec ne, 2-zřídka, 3-někdy, 4-občas, 5-obvykle, 6-často,  

7-velmi často, 8-neustále 

10.  Mluvíte o nedůležitých tématech nebo “od věci”. 

1-vůbec ne, 2-zřídka, 3-někdy, 4-občas, 5-obvykle, 6-často,  

7-velmi často, 8-neustále 

11.  Nepoznáváte blízké přátelé nebo příbuzné, které často vidíte. 

1-vůbec ne, 2-zřídka, 3-někdy, 4-občas, 5-obvykle, 6-často,  

7-velmi často, 8-neustále 

12.  Máte potíže s pochycením nových dovedností, například shledáváte obtížným 

naučit se novou hru, nebo pracovat s novým nástrojem, i když jste si to jednou 

dvakrát zkusil. 

1-vůbec ne, 2-zřídka, 3-někdy, 4-občas, 5-obvykle, 6-často,  

7-velmi často, 8-neustále 

13.  Máte nějaké slovo “na jazyku”. Víte, co to je, ale nemůžete nalézt správný výraz. 

1-vůbec ne, 2-zřídka, 3-někdy, 4-občas, 5-obvykle, 6-často,  

7-velmi často, 8-neustále 

14.  Úplně zapomínáte něco udělat, co jste říkal, že uděláte a co jste měl v plánu 

udělat. 

1-vůbec ne, 2-zřídka, 3-někdy, 4-občas, 5-obvykle, 6-často,  

7-velmi často, 8-neustále 
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15.  Zapomínáte důležité detaily toho, co jste včera dělal, nebo co se Vám včera při-

hodilo. 

1-vůbec ne, 2-zřídka, 3-někdy, 4-občas, 5-obvykle, 6-často,  

7-velmi často, 8-neustále 

16.  Když s někým mluvíte, zapomínáte, co jste právě řekl. Možná i řeknete: “O čem 

jsem to mluvil?” 

1-vůbec ne, 2-zřídka, 3-někdy, 4-občas, 5-obvykle, 6-často,  

7-velmi často, 8-neustále 

17.  Když čtete noviny nebo časopis, nedokážete sledovat nit příběhu, ztrácíte pře-

hled, o čem to je. 

1-vůbec ne, 2-zřídka, 3-někdy, 4-občas, 5-obvykle, 6-často,  

7-velmi často, 8-neustále 

18.  Zapomínáte říci někomu něco důležitého. Třeba předat vzkaz nebo někomu ně-

co připomenout. 

1-vůbec ne, 2-zřídka, 3-někdy, 4-občas, 5-obvykle, 6-často,  

7-velmi často, 8-neustále 

19.  Zapomínáte důležité informace o sobě, například datum narození nebo kde 

bydlíte. 

1-vůbec ne, 2-zřídka, 3-někdy, 4-občas, 5-obvykle, 6-často,  

7-velmi často, 8-neustále 

20.  Informace, co Vám někdo řekl, promícháte a popletete. 

1-vůbec ne, 2-zřídka, 3-někdy, 4-občas, 5-obvykle, 6-často,  

7-velmi často, 8-neustále 

21.  Říkáte lidem historky nebo vtipy, co jste jim již jednou řekl. 

1-vůbec ne, 2-zřídka, 3-někdy, 4-občas, 5-obvykle, 6-často,  

7-velmi často, 8-neustále 

22.  Zapomínáte postupy činností, které normálně děláte doma nebo v práci. Napří-

klad zapomenete co dělat, nebo kdy to dělat. 

1-vůbec ne, 2-zřídka, 3-někdy, 4-občas, 5-obvykle, 6-často,  

7-velmi často, 8-neustále 
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23.  Shledáváte jako neznámé tváře slavných lidí v televizi nebo na fotografiích. 

1-vůbec ne, 2-zřídka, 3-někdy, 4-občas, 5-obvykle, 6-často,  

7-velmi často, 8-neustále 

24.  Zapomínáte, kde máte věci normálně uložené, nebo je hledáte na špatném mís-

tě. 

1-vůbec ne, 2-zřídka, 3-někdy, 4-občas, 5-obvykle, 6-často,  

7-velmi často, 8-neustále 

25.  Ztrácíte se, nebo zahnete špatně na procházce či při chůzi v budově, kde jste 

často před tím byl. 

1-vůbec ne, 2-zřídka, 3-někdy, 4-občas, 5-obvykle, 6-často,  

7-velmi často, 8-neustále 

26.  Ztrácíte se, nebo zahnete špatně na procházce či při chůzi v budově, kde jste 

jednou či dvakrát před tím byl. 

1-vůbec ne, 2-zřídka, 3-někdy, 4-občas, 5-obvykle, 6-často,  

7-velmi často, 8-neustále 

27.  Děláte některé rutinní činnosti chybně dvakrát. Například dáte dvakrát za se-

bou do hrnku dávku kávy, aniž byste si to uvědomil, nebo se češete omylem dva-

krát za sebou. 

1-vůbec ne, 2-zřídka, 3-někdy, 4-občas, 5-obvykle, 6-často,  

7-velmi často, 8-neustále 

28.  Opakujete někomu to, co jste mu zrovna řekl, nebo se ptáte na tu samou věc 

dvakrát za sebou. 

1-vůbec ne, 2-zřídka, 3-někdy, 4-občas, 5-obvykle, 6-často,  

7-velmi často, 8-neustále 
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Příloha 6: Cognitive Failures Questionnaire, forma pro blízké osoby 
CFQ-SO 

Instrukce: Dobrý den. Volám se souhlasem Vašeho (syna, dcery, přítele, přítelkyně 

atd.) X. Y, která mi dala na vás číslo jako na jí/mu blízkého člověka. V rámci výzku-

mu a činnosti služeb psychicky nemocným lidem dávám po telefonu blízkým lidem 

klientů dotazník. Jsou v něm otázky týkající se různých drobných omylů a přehma-

tů, které se každému občas stanou. Vaším úkolem bude posoudit, jak často se tyto 

omyly a přehmaty stávaly v posledních dvou týdnech vašemu (synovi, dceři, příteli, 

přítelkyni atd.). Budete vybírat z následujících pěti možností: 

 1-vůbec ne, 2-někdy, 3-středně, 4-poměrně často, 5-neustále 

Je Vám vše jasné? Nechcete se na něco zeptat? 

 

Takže, jak často Váš ……: 

1. Byl/a duchem nepřítomný/á, to znamená, že chyboval v tom co dělal/a, protože 

myslel/a na něco jiného. 

 1-vůbec ne, 2-někdy, 3-středně, 4-poměrně často, 5-neustále 

2. Dělalo mu/jí potíže se na něco soustředit, protože jeho/její pozornost přeskako-

vala od jedné věci na druhou. 

1-vůbec ne, 2-někdy, 3-středně, 4-poměrně často, 5-neustále 

3. Byl/a zapomětlivý/á, například zapomínal/a kam něco položil/a, zapomínal/a 

na schůzky, nebo co již udělal/a. 

1-vůbec ne, 2-někdy, 3-středně, 4-poměrně často, 5-neustále 

4. Byl/a tak zaměstnán/a myšlením na vlastní záležitosti, že si nevšímal/a co se 

kolem něj/ní děje. 

1-vůbec ne, 2-někdy, 3-středně, 4-poměrně často, 5-neustále 

5. Byl/a nemotorný/á, například mu/jí padaly věci z rukou, nebo vrážel/a do lidí. 

1-vůbec ne, 2-někdy, 3-středně, 4-poměrně často, 5-neustále 

6. Dělo mu/jí potíž vytvořit si na něco názor. 

1-vůbec ne, 2-někdy, 3-středně, 4-poměrně často, 5-neustále 
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7. Byl/a zmatený/á, to znamená, že popletl/a když něco dělal/a kvůli nedostatku 

plánování nebo soustředění. 

1-vůbec ne, 2-někdy, 3-středně, 4-poměrně často, 5-neustále 

8. Byl/a přehnaně podrážděný/á kvůli nepodstatným záležitostem. 

1-vůbec ne, 2-někdy, 3-středně, 4-poměrně často, 5-neustále
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Příloha 7: NEUROP-2. Úvodní obrazovka (Gaál, 2002). 

 
 
 
Příloha 8: NEUROP-2. Ukázka cvičení ORION. Cvičení je zaměřené na diagnostiku a trénink 
poruch selektivní pozornosti. Úkol spočívá v co možná nejrychlejším nalezení vzoru 
umístěného ve středu obrazovky v okolním poli (Gaál, 2002).  
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Příloha 9: NEUROP-2, ukázka strategické hry JUMPS zaměřené na plánování a logické řešení. 
Úkolem je vyměnit pozice obou čtveřic kroužků . Probandovi je na počátku ukázáno jedno 
správné řešení a poté má pět pokusů na to, aby úlohu bez chyby vyřešil (Gaál, 2002). 

 
 
Příloha 10: NEUROP-2 Ukázka cvičení. PYRA je úloha zaměřená na jednoduché aritmetické 
operace. Úkolem probanda je zjistit jaká hodnota leží na vrcholu pyramidy, když platí pravidlo, 
že jedno políčko pyramidy obsahuje součet dvou čísel (Gaál, 2002). 
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Příloha 11: NEUROP-2, ukázka cvičení MEMORY. Memory je paměťové úloha, je elektronic-
kou podobou oblíbeného pexesa. Cílem je najít co nejrychleji identické páry obrázků. Výho-
dou počítačové verze je, že lze použít vlastní obrázkové předlohy a různě je měnit (Gaál, 
2002).  

 

 

 

Příloha 12: NEUROP-2, ukázka cvičení. SAETZE je zaměřené na řeč a logické zpracování. 
Proband má seřadit věty prezentované na obrazovce podle logického pořadí. Na to, aby mohl 
věty správně seřadit musí pochopit smysl věty a usoudit na její správnou pozici v rámci 
všech prezentovaných vět (Gaál, 2002).  
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Příloha 13: NEUROP-2, ukázka cvičení. VEWO – je verbální cvičení určené pro trénink verbál-
ní fluence a divergentního myšlení. Úkolem probanda je vytvořit co nejvíce slov z písmen 
prezentované matice. Slova je možné tvořit bud volným nebo řetězovým výběrem písmen 
z tabulky (Gaál, 2002). 

 

 

Příloha 14: NEUROP-2 Ukázka cvičení SNOW. Tato úloha je určena pro trénink zrakového 
rozlišování a pozornosti. Úkolem probanda je postupně odkrývat obrázky a co nejrychleji 
správně určit co se na nich nachází (Gaál, 2002). 
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Příloha 15: Příklady cvičení z pracovních sešitů Cvičte si svůj mozek I, II (2004, 2006). Vydáno 
ve spolupráci společnosti Pfizer a České alzheimerovské společnosti. 
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Příloha 16: Ukázky některých manipulačních úloh využívaných při TKF 

a) Dřevěný hlavolam: úkolem probanda je nalézt správné řešení a složit kvádr (snažíme se, 
aby klient nepracoval postupem pokus-omyl, nýbrž se snažil nalézt vodítka, na základě kte-
rých by mohl úkol úspěšně vyřešit). 
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b) Geometrické tvary: terapeut a klient mají k dispozici stejnou sadu obrazců. Terapeut z nich 
sestaví určitou figuru, kterou klientovi prezentuje na určitý časový úsek. Poté ji zakryje a 
klientovým úkolem je sestavit co možná nejpřesnější kopii prezentované figury.  

 

 

c) Skládačka šachovnice: Klientovi je prezentována rozstříhaná šachovnice. Cílem je, aby 
z jednotlivých dílů sestavil čtvercovou šachovnici, přičemž musí respektovat střídání barev 
jednotlivých políček. Opět vedeme klienta k hlasitému uvažování, který kousek by mohl umís-
tit kam a proč.  

 

 

d) Skládačka se součty: toto cvičení zaměstnává i numerické schopnosti. Úkolem probanda 
je s co nejnižší měrou nápovědy sestavit z jednotlivých částí čtverec při respektování pravi-
dla, že strany jednotlivých malých čtverců musí dávat v součtu deset.  
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Příloha 17: Ukázky cvičení ze sady pro kognitivní trénink vydané ve spolupráci firmy 
Lundbeck  Česká republika a České alzheimerovské společnosti (2007) 

   

   

 


