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Abstrakt 

Témou bakalárskej práce je kognitívny profil pacientov po popáleninovej traume. 

Literárne-prehľadová časť práce je zameraná na popis základných informácií 

o popáleninovej traume a súčasných poznatkov o kognitívnom profile u popáleninových 

pacientov. Záver teoretickej časti je venovaný možným príčinám kognitívneho deficitu 

a možnostiam kognitívnej rehabilitácie. Empirická časť práce sa venuje navrhovanému 

kvantitatívnemu výskumu, ktorý ma za cieľ popísať kognitívny profil u pacientov po 

popáleninovej traume. 
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Abstract 

The topic of the bachelor thesis is the cognitive profile of patients after burn trauma. The 

literature review section is focused on the description of basic knowledge about the burn 

trauma and current findings of the cognitive profile in the population of burn patients. The 

final chapter of the theoretical part deals with possible causes of cognitive deficit and 

possibilities of cognitive rehabilitation. The empirical part of the thesis is devoted to the 

proposed quantitative research, which aims to describe the cognitive profile of patients 

after the burn trauma. 
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Úvod 

 

Liečba popáleninového úrazu zaznamenala za posledné roky výrazný pokrok. 

Okrem liečby fyzických následkov popálenín je v súčasnosti venovaná pozornosť aj 

emocionálnemu prežívaniu pacienta a pomocou psychologických intervencií sa snaží 

pomôcť pacientom s príznakmi depresie, úzkosti alebo posttraumatickej stresovej poruchy. 

V psychologickej oblasti sa však venuje menej pozornosti kognitívnej oblasti, ako 

napríklad problémom s pamäťou a pozornosťou, ako aj ťažkostiam s vykonávaním 

niekoľkých aktivít súčasne.  

Cieľom práce je zhrnutie doterajších poznatkov o kognitívnom profile pacienta po 

popáleninovej traume. Práca sa v literárne-prehľadovej časti zameria na popísanie 

kognitívnych funkcií po termickom úraze a ich objasnenie pomocou zhrnutia aktuálnych 

výskumov. Táto časť je rozdelená na štyri hlavné kapitoly. Prvá sa venuje popisu 

popáleninovej traumy, výskytu v Českej republike, vo svete a kvalite života pacientov po 

popálení. Druhá kapitola rozpracováva kognitívny profil pacientov po popáleninovej 

traume a sústredí sa na jednotlivé kognitívne funkcie. Ďalšia kapitola sa venuje možným 

príčinám kognitívneho deficitu u týchto pacientov. Záverečná kapitola je zameraná na 

súvislosť medzi kognitívnymi funkciami a rehabilitáciou pacienta s popáleninami. 

Navrhnutý výskum má za cieľ popísať kognitívny profil pacientov po 

popáleninovom úraze a porovnať ho s kontrolnou skupinou. V práci je popísaný výskumný 

design, výskumný súbor, navrhované metódy a spôsob spracovania dát. Na záver sú 

zhrnuté možné úskalia a limity proponovaného projektu. 

Vzhľadom na to, že existuje len veľmi málo dostupnej českej literatúry 

zameriavajúcej sa na kognitívne funkcie u pacientov s popáleninami, v práci sú použité 

prevažne zahraničné zdroje. Z dôvodu nízkeho počtu zdrojov na túto tému vychádza práca 

z výskumov z obdobia hospitalizácie, ako aj rehabilitácie pacientov po popáleninách. 

Zdroje v práci sú citované podľa normy APA (2019). 
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1 Popáleninová trauma 

 

Popáleninová trauma je považovaná za jeden z najťažších úrazov, ktorý si vyžaduje 

komplexnú a dlhodobú liečbu. Popáleniny sú traumatické poranenia vznikajúce v dôsledku 

koagulatívneho zničenia pokožky. Zvyčajne sú spôsobené tepelným poškodením (teplom a 

chladom), ale podobným spôsobom môžu byť tkanivá poškodené aj chemikáliami, 

elektrinou alebo žiarením (Douglas et al., 2017). V najzávažnejších prípadoch devastujú aj 

podkožie a hlboké tkanivové štruktúry. S úrazmi tohto typu sa spájajú často trvalé následky 

a vysoká mortalita. Pri starostlivosti o pacientov po popálení je pre stabilizáciu stavu 

rozhodujúcich prvých niekoľko hodín po samotnom úraze (Pokorný, 2010).  

V Českej republike existujú tri špecializované pracoviská, ktoré sú zamerané na 

popáleninovú medicínu: Klinika popáleninovej medicíny 3. LF UK a FNKV v Prahe, 

Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie v Brne a Popáleninové centrum v Ostrave. 

 

1.1 Epidemiológia v Českej republike 

Popáleniny sú liečené v priemere u 1 % populácie Českej republiky ročne, pričom 

97 % prípadov je liečených ambulantne a 3 % prípadov vyžadujú hospitalizáciu (NZIP, 

2021). Tieto úrazy vznikajú z rozličných príčin, ktoré sa vyznačujú odlišnosťami 

v krajinách vyspelých a rozvojových a do veľkej miery závisia na sociálnych podmienkach 

a životnej úrovni obyvateľstva (Königová, 2010). V Českej republike je najčastejšou 

príčinou popálenie horúcou vodou alebo parou, ktoré tvorí až 61 % celkového počtu 

popálenín. Popálenie plameňom tvorí 24 % , nasleduje poleptanie chemickými látkami u 4 

% a popálenie elektrickým prúdom u 3 % prípadov (NZIP, 2021). 

Königová (2010) vo svojej publikácii uvádza niekoľko kategórií ľudí postihnutých 

popáleninovou traumou podľa veku. Vôbec najrizikovejšou skupinou sú deti od narodenia 

do veku troch rokov, u ktorých až v 85 % prevládajú domáce úrazy. Ďalšou skupinou sú 

staršie deti, ktoré sa zo zvedavosti pokúšajú dotýkať rozličných predmetov a týmto 

spôsobom spoznávať svet, pričom v tomto prípade prevažujú chlapci v pomere 2:1. Ďalej 

sa jedná o deti vo veku medzi 5 – 15 rokov, u ktorých sa vyskytuje už aj úraz elektrickým 

prúdom, popáleniny spôsobené zapaľovačmi alebo výbušninami. Podľa zverejnených 

štatistík tvoria úrazy u detí až 40 % celkového počtu popáleninových úrazov (NZIP, 2021).  
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U pacientov medzi 15 – 45 rokmi prevládajú úrazy pracovné, priemyslové 

a dopravné. Pri tejto vekovej skupine zohráva často úlohu aj alkohol alebo iné návykové 

látky. Vo vekovej skupine medzi 45 – 65 je zaznamenaný určitý pokles výskytu 

termických úrazov, avšak po tejto hranici prípady znova narastajú, a to najmä u žien nad 

70 rokov. Príčinou je predovšetkým porucha rovnováhy, strata koordinácie pohybov 

a celkový pokles zručností, ktoré vedú k nešťastným úrazom. 

1.2 Epidemiológia vo svete 

Podľa informácií od World Health Organization (WHO, 2018) sú popáleniny 

globálnym problémom verejného zdravia s ročným odhadom na 180 000 úmrtí 

celosvetovo. Väčšina z nich má výskyt v krajinách s nízkym až stredným príjmom, pričom 

takmer dve tretiny sa vyskytujú v Afrike a juhovýchodnej Ázii. Napríklad v Indii utrpí 

stredne ťažké až ťažké popáleniny približne 1 000 000 ľudí každý rok. Pozoruhodné je, že 

India má celosvetovo najvyšší počet prípadov úmyselného sebapoškodzovania popálením, 

kde väčšinu obetí tvoria mladé ženy (Peck, 2012). 

Ukazuje sa, že približne 5 až 16 popáleninových úrazov na 100 000 obyvateľov si 

vyžaduje prijatie do nemocnice a ošetrenie (Peck, 2011). Štatistika v USA z roku 2008 

poukazuje na viac než 410 000 popáleninových úrazov, z ktorých si hospitalizáciu 

vyžadovalo približne 40 000 (WHO, 2018). 

Zastúpenie popáleninového úrazu podľa pohlavia je pomerne nejednoznačné. 

Smolle et al. (2017) uvádzajú, že deti oboch pohlaví sú riziku popálenia vystavené takmer 

rovnako. Počas života sa v dôsledku rôzneho pracovného prostredia aj voľnočasových 

aktivít vyskytuje relatívny nárast popálenín u mužov. Podľa najnovších údajov od WHO 

z roku 2018 je však toto rozdelenie opačné. Vyššie riziko sa ukázalo u žien, pričom je 

spojené s kontaktom s otvoreným ohňom, prípadne nebezpečím v kontakte so sporákmi, 

ktoré môžu spôsobiť vznietenie oblečenia pri varení. Rizikom môže byť aj otvorený 

plameň používaný na kúrenie alebo osvetlenie. 

1.3 Klasifikácia popálenín 

Prvú klasifikáciu popálenín vytvoril Wilhelm Fabry už v roku 1607, kedy rozdelil 

poranenia na 3 typy: gradus levis, gradus mediocris a gradus insignis. V tomto rozdelení 

zohľadnil svoje poznanie, že liečba sa odvíja od hĺbky danej popáleniny, ktorá závisí 

nielen na výške teploty ale aj dobe, po ktorú s ňou pacient prišiel do kontaktu. Zároveň 

považoval popáleninovú traumu nielen za poranenie kože, ale za ochorenie celkové 
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(Königová, 2010). Týmto naznačil potrebu komplexného prístupu k liečbe popáleninovej 

traumy. 

V súčasnosti popáleniny rozdeľujeme podľa rôznych kritérií. Brychta (2014) 

popisuje delenie na základe mechanizmu úrazu, rozsahu a hĺbky popálenia. Podľa 

mechanizmu úrazu sa jedná o 4 typy popálenín: 

• Termické – vznikajú kontaktom s horúcim pevným telesom, kvapalinou alebo 

plynom 

• Elektrické – popáleniny spôsobené zasiahnutím elektrickým prúdom 

• Poleptania – spôsobené kyselinami, zásadami a inými chemickými látkami 

• Zvláštne typy popálenín 

 

Pre rýchle určenie rozsahu popálenín je najčastejšie využívané tzv. „pravidlo 

deviatich“ (Wallace, 1951), na základe ktorého je povrch ľudského tela rozdelený na 

niekoľko častí, ktoré zaujímajú 9 % z celkového povrchu (hlava + krk = 9 % povrchu tela, 

predná plocha trupu = 18 %, zadná plocha trupu = 18 %, jedna horná končatina = 9 %, 

jedna dolná končatina = 18 % povrchu tela, genitálie l %) (Tiong, 2012). 

Posledným kritériom delenia je hĺbka popálenín, v ktorej rozlišujeme štyri stupne. 

Popáleniny prvého stupňa (povrchové epidermálne) sú charakterizované sčervenaním 

pokožky, pričom k hojeniu v týchto prípadoch dochádza spontánne. Druhý stupeň 

popálenín (povrchové dermálne) je typický vytvorením pľuzgierov a podľa hĺbky 

postihnutia kože rozlišuje dva podstupne. Pri tomto stupni už často vznikajú hypertrofické 

jazvy. Tretí stupeň popálenín (hlboké dermálne) sa vyznačuje tzv. nekrózou, čo je 

poškodenie kože v celej jej hrúbke. Vzhľadom na závažnosť tohto stupňa je nutné v liečbe 

pristúpiť k chirurgickému odstráneniu pokožky a následnej autotransplantácii. Popáleniny 

štvrtého stupňa (plnej hrúbky) sú charakterizované postihnutím nielen kože ale aj hlbších 

štruktúr, ako sú fascie, šľachy a svaly (Brychta, 2014; Douglas et al., 2017). 

1.4 Kvalita života po popáleninovej traume 

Kvalita života je do veľkej miery prepojená s jedincovým vnímaním vlastného 

zdravia. Najčastejšie používaným konštruktom v tejto oblasti je Health Related Quality of 

Life (HRQL). HRQL je definovaná faktormi, ktoré sa priamo alebo nepriamo podieľajú na 

zdraví jedinca, pričom zahrňuje domény fyzické (mobilita, sebestačnosť), psychologické 

(úzkosť, depresia) a emocionálne (well-being) (Guyatt, 1993).  
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Najpoužívanejším nástrojom merania kvality života po popáleninovej traume je 

škála s názvom The Burn Specific Health Scale–Brief (BSHS-B), ktorú vytvorili Blades et 

al. v roku 1982, od kedy bola niekoľkokrát revidovaná až do súčasnej podoby (McMahon, 

2008). BSHS-B obsahuje 40 položiek, ktoré zastrešujú 9 domén – citlivosť na teplo, 

afektivitu, funkčnosť ruky, liečebný režim, prácu, sexualitu, medziľudské vzťahy, 

schopnosti jednoduchých úkonov a vnímanie vlastného tela (body image). 

Spronk et al. (2018) vo svojej práci zhrnuli výsledky 94 štúdií zameraných na 

kvalitu života u pacientov po popáleninovej traume, z ktorých väčšina využívala BSHS-B. 

Väčšina hodnotených domén, po fyzickej aj psychickej stránke, bola zasiahnutá krátko po 

popálení, ale postupom času bolo pozorované zlepšenie. Najnižšie skóre bolo 

v krátkodobom horizonte pozorované v doménach práce, citlivosti na teplo, bolesti 

a fyzických obmedzeniach. V dlhodobom horizonte sa jednalo opäť o znížené skóre 

v pracovnej oblasti, citlivosti na teplo a bolesti, pričom navyše boli zaznamenané ťažkosti 

v emocionálnom a fyzickom fungovaní. 

1.4.1 Fyzické faktory ovplyvňujúce kvalitu života 

Napriek tomu, že liečba termických úrazov zaznamenala za posledné roky výrazný 

pokrok vedúci k významnému zníženiu mortality (Gomez et al., 2008), pacienti sa po 

tomto úraze aj naďalej musia vyrovnávať s dlhodobými fyzickými následkami. V prípade 

závažných popálenín pacienti podstupujú náročnú fyzickú rehabilitáciu sprevádzanú 

bolesťou a zvýšenou citlivosťou pokožky, ktorá sa prejavuje svrbením, pálením a vznikom 

jaziev (Willebrand, 2002).  

Jedným zo závažných dôsledkov, ktorý sprevádza termický úraz je zmena 

fyzického výzoru súvisiaca so vznikom jaziev po hojení rán. Niektoré štúdie naznačujú, že 

vyrovnávanie sa s traumou po psychosociálnej stránke môže závisieť na lokalizácii 

popálenín, pričom popáleniny tváre a rúk môžu byť spojené s ťažším priebehom sociálnej 

reintegrácie (Königová, 2010). Tento predpoklad popisuje aj Poledníček (2016), ktorý 

definoval tzv. DF-syndróm (z anglického disfigured face), alebo syndróm zohavenej tváre. 

Podľa neho u niektorých pacientov s deformáciou tváre, predovšetkým po tepelnom úraze, 

dochádza k alternácii pôvodnej osobnosti a zmene sebacítenia, ktoré môže vyvolávať pocit 

stratenej či rozptýlenej identity. Tento syndróm sa prejavuje zväčša subklinicky a je možné 

ho odhaliť napríklad pomocou projektívnych testov. Zmena fyzického výzoru súvisí aj 

s doménou intimity a sexuality, ktorá býva u niektorých párov problematická, najmä 

z dôvodu pocitov strachu a tendencii vyhýbania sa týmto aktivitám (Kool et al, 2017). 



 

14 

 

1.4.2 Psychické a sociálne faktory ovplyvňujúce kvalitu života 

Ďalšou oblasťou, ktorá je u pacientov zasiahnutá sú prežívané emócie a celkový 

psychický stav. Podľa Willebrand et al. (2002) sa silnejšie emócie spojené s popáleninovou 

traumou objavujú u pacientov aj po dlhej dobe od samotného zranenia. Zároveň sa 

u pacientov typicky objavujú depresívne symptómy, ktoré sú jedným z najčastejšie 

zaznamenaných psychických problémov po úraze. Objavujú sa približne u 4 % pacientov 

pri prepustení z nemocnice, pričom po jednom roku od prepustenia sa prevalencia zvyšuje 

na 10 – 23 % (Wiechman et al., 2016). Ďalšou psychickou poruchou, ktorá sa u pacientov 

vyskytuje je posttraumatická stresová porucha (PTSD), ktorej výskyt sa v USA pohybuje 

v rozmedzí 20 – 45 % pacientov po popáleninovej traume. V prípade pacientov 

zasiahnutých elektrickým prúdom sa výskyt závažnej psychiatrickej diagnózy objavuje až 

v 57,5 – 87,5 % vyšetrených pacientov, pričom najčastejšími typmi postihnutia sú práve 

depresia, PTSD a porucha prispôsobenia (Andrews et al., 2017).  

Aj keď sa väčšina pacientov po termickom úraze postupom času vráti do svojho 

premorbídneho spôsobu života približne po jednom roku od úrazu, existuje významná časť 

pacientov, u ktorých sa aj po tomto období vyskytujú prejavy ťažkej depresie, úzkosti 

alebo zmeny temperamentu (Browne et al., 1985).  

Zároveň je možné pozorovať dopady aj po sociálnej stránke, ktoré sa prejavujú 

problémami v manželstve, problémami s prispôsobením v škole, alebo práci, prípadne 

zníženým zapojením sa do sociálnych aktivít. Existuje niekoľko predpokladov o tom, aké 

faktory môžu mať vplyv na rýchlosť a úspešnosť adaptácie v bežnom živote po 

popáleninovom úraze. Podľa Andreasen et al. (1972) môže hrať určitú rolu závažnosť 

a stupeň popálenia pacienta. Browne et al. (1985) naopak nenašli súvislosť medzi 

závažnosťou úrazu a neprispôsobením. Podľa výsledkov ich štúdie bola pri celkovej 

rehabilitácii pacienta a návrate do života dôležitá socioekonomická situácia 

a psychosociálne premenné. 
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2 Kognitívny profil u pacientov s popáleninami 

2.1 Neuropsychologické vyšetrenie 

Základom vytvorenia kognitívneho profilu pacienta po popáleninovej traume je 

neuropsychologické vyšetrenie, ktoré vykonáva klinický neuropsychológ. Dostupná 

literatúra neobsahuje informácie k neuropsychologickému vyšetreniu špecificky 

u popáleninových pacientov, preto budeme v nasledujúcom texte vychádzať zo 

všeobecných odporúčaní. 

Hlavným cieľom neuropsychologického vyšetrenia je podrobný popis správania, 

overenie subjektívne vnímaných ťažkostí, zisťovanie poklesu intelektuálnej výkonnosti 

a odhad potenciálnych možností zlepšenia (Diamant & Vašina, 1998). Pri 

neuropsychologickom vyšetrení sa neuropsychológ u pacienta zameriava na zisťovanie 

úrovne intelektu, pamäti, pozornosti, exekutívnych funkcií, gnostiky a vizuopriestorových 

funkcií. V priebehu vyšetrenia by mal neuropsychológ taktiež zhodnotiť kvalitu 

spolupráce, emotivitu a aktuálny psychický stav pacienta (Kulišťák, 2017). 

Jednou z neurokognitívnych porúch, ktoré sa môžu vyskytnúť u popáleninových 

pacientov je Mierna neurokognitívna porucha (Mild Cognitive Impairment - MCI) 

(Stoddard et al., 2014). Diagnostický a štatistický manuál psychických porúch (DSM-V) 

rozlišuje závažnú a miernu neurokognitívnu poruchu, pričom MCI diagnostikuje na 

základe nasledujúcich kritérií (Raboch et al., 2015): 

• Prítomnosť mierneho kognitívneho zhoršenia z predchádzajúcej úrovne 

výkonu v jednej alebo viacerých kognitívnych funkciách (pozornosť, 

exekutívne funkcie, učenie a pamäť, jazyk, percepčná motorika alebo 

sociálna kognícia), a to buď na základe subjektívneho pozorovania jedinca, 

jeho okolia, alebo poklesu kognitívneho výkonu v štandardizovanej batérii 

neuropsychologických testov 

• Kognitívne deficity nenarušujú sebestačnosť v bežných činnostiach 

(komplexné inštrumentálne bežné činnosti sú zachované, ale vyžadujú 

väčšie úsilie, kompenzačné stratégie alebo úpravy) 

• Kognitívne deficity sa nevyskytujú výhradne v súvislosti s delíriom 

• Kognitívne deficity nie je možné lepšie vysvetliť inou duševnou poruchou 
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DSM-V rozlišuje niekoľko typov miernej kognitívnej poruchy v závislosti na jej 

etiológii. Rozlišuje napríklad miernu kognitívnu poruchu vyvolanú látkami alebo liekmi a 

miernu kognitívnu poruchu spôsobenú iným somatickým ochorením.  

V inej literatúre sa tiež môžeme stretnúť s rozdelením MCI na dva subtypy – 

amnestický, ktorého hlavným znakom je významné postihnutie pamäti, a non-amnestický, 

ktorý sa vyznačuje významným postihnutím iných kognitívnych funkcií (Petersen & 

Morris, 2005). Amnestická forma sa funkčne prejavuje napríklad problémami 

v hospodárení s financiami, non-amnestický typ je možné pozorovať v súvislosti so 

zdravotnými problémami alebo bezpečnostnými rizikami (Bangen et al., 2010). Podľa 

počtu postihnutých kognitívnych domén sa ďalej MCI rozdeľuje na jedno-doménovú 

a viac-doménovú (Petersen & Morris, 2005). 

Pri určovaní prítomnosti kognitívneho deficitu existujú medzi odborníkmi rozličné 

prístupy. Press a Kučerová (2006) uvádzajú, že kognitívny deficit je možné stanoviť 

kvalitatívne alebo kvantitatívne, a to s odkazom na vyšetrený alebo predpokladaný stav 

kognitívnych funkcií v minulosti. Pri meraní deficitu sa využíva aj porovnanie s výkonom 

zdravých osôb párovaných podľa veku, pohlavia a vzdelania. V tomto prípade môže byť 

kognitívny deficit definovaný ako hodnota 2 a viac štandardných odchýlok od populačnej 

normy. Zároveň je možné deficit určiť podľa rozdielu medzi experimentálnou a kontrolnou 

skupinou, ktoré sú vyrovnávané nielen podľa veku, pohlavia a vzdelania, ale aj na základe 

ďalších doplňujúcich faktorov (Preiss & Kučerová, 2006). Pri diagnostike MCI je 

„poškodenie“ stanovené na hranici 1,5 smerodajnej odchýlky (Royall et al., 2004).  

2.1.1 Ekologická validita neuropsychologického vyšetrenia 

Ekologická validita je jedným z typov externej validity. Podľa definície (Krámská, 

2007) je ekologická validita stupeň, v ktorom test predikuje správanie v bežných 

každodenných situáciách. Tento stupeň môže byť ovplyvnený rôznymi faktormi, ktoré 

oslabujú vzťah medzi výkonom v teste a skutočnými každodennými schopnosťami. 

V súvislosti s neuropsychologickým vyšetrením sa ekologická validita týka toho, ako 

dobre údaje z testového hodnotenia odrážajú každodenné fungovanie, prípadne 

predpovedajú budúce správanie alebo dôsledky tohto správania (Lezak et al., 2012).  

Vo väčšine štúdií sa ukazuje, že vzťah medzi neuropsychologickými nástrojmi 

a každodenným fungovaním je pomerne malý, pričom hodnota Pearsonovho korelačného 
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faktoru sa pohybuje medzi 0,2 – 0,5 (Chaytor & Schmitter-Edgecombe, 2003). Ekologická 

validita neuropsychologických testov je najslabšia v prípadoch traumatického zranenia 

mozgu, kde sa skóre pohybuje medzi normálnym stavom a miernou poruchou (Sbordone, 

2008). 

Franzen a Wilhelm (1989) vysvetľujú niekoľko dôvodov, ktoré z hľadiska 

ekologickej validity komplikujú predikciu správania pacientov v bežnom živote. Prvou 

komplikáciou je skutočnosť, že testy sú schopné zachytiť iba malú vzorku správania 

pacienta v určitom prostredí, ktorá sa však môže líšiť v závislosti od času a konkrétnej 

situácie. Meraním schopností dávame do súvislosti správanie v špecifickej krátkej situácii 

testovania so správaním v každodennom prostredí ktoré sa vyznačuje dlhším obdobím 

a väčším počtom rozličných situácií. 

Ďalším faktorom sú kompenzačné mechanizmy, ktoré sú pacienti zvyknutí 

využívať v bežnom živote, avšak v situácii testovania im ich použitie nie je umožnené. 

Aby sa nám podarilo výkon v teste správne zmerať, nie je povolené použitie kalkulačky 

alebo zapísanie si zoznamu slov v pamäťových úlohách. Tieto typy kompenzačného 

správania však v bežnom živote dávajú zmysel a často sa práve vďaka nim žiaden deficit 

u pacienta v jeho praktickom fungovaní neprejaví.   

Výsledky neuropsychologických testov môžu byť ovplyvnené aj nekognitívnymi 

faktormi, medzi ktoré patrí napríklad psychický a emocionálny stav pacienta. Emocionálne 

problémy majú tendenciu fluktuovať a pokiaľ sa objavia v okamihu testovania, spôsobí to 

skreslenie celkového výkonu.  

Sbordone (2008) poukazuje na dôležitosť doplnenia štandardizovaných testovacích 

nástrojov pozorovaním a popisovaním stavu pacientom samotným, ako aj pozorovaním 

blízkych ľudí, ktorí majú možnosť vidieť pacienta častejšie a v rozmanitejších 

okolnostiach. Odporúča tiež získať podrobnú anamnézu pacientových plánovacích, 

iniciačných a organizačných schopností v období pred zranením, aby bolo možné presne 

zmerať dopad zranenia na tieto funkcie. 

Pri posudzovaní kognitívneho profilu pacienta po termickom úraze by sme mali pri 

interpretácii výsledkov neuropsychologických testov brať ohľad aj na ich ekologickú 

validitu. V tejto súvislosti je veľmi dôležitý rozhovor s pacientom a jeho blízkymi, ktorí 

nám môžu podať celkový obraz o fungovaní daného človeka v bežnom živote. 
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2.2 Kognitívne funkcie po popáleninovej traume 

2.2.1 Súčasný stav poznania 

Súčasný stav poznania v oblasti kognitívnych funkcií a ich prípadných deficitov po 

popáleninovej traume je pomerne limitovaný. Existuje malé množstvo výskumov, ktoré sa 

venujú priamo tejto oblasti. Metodológia existujúcich výskumov je zameraná prevažne na 

pacientov nastupujúcich do rehabilitačného zariadenia (Granger, 1998; Hendricks et al., 

2020; Purohit et al., 2014). Výskumné práce pre hodnotenie stavu kognitívnych funkcií 

nevyužívajú komplexné kognitívne vyšetrenie, ale krátke skríningové testy.  

V rehabilitačných zariadeniach sú pri príjme pacientov využívané skríningové testy 

funkčnej nezávislosti (Functional Independence Measure - FIM), ktoré sú zamerané na 

niekoľko oblastí bežného života. Jednou z nich je stav kognície pacientov, ktorý je 

posudzovaný ošetrujúcim lekárom bez použitia výkonnostných kognitívnych testov. Táto 

batéria využívaná ako štandardizovaný nástroj merania v 70 % lôžkových rehabilitačných 

zariadeniach v USA zameraných na starostlivosť po úraze alebo vážnom ochorení 

(Hendricks et al., 2020). Väčšina výskumov v oblasti kognície u popálenín preto využíva 

pre posúdenie stavu pacienta práve skóre z batérie FIM, ktoré poskytuje limitované 

množstvo informácií o stave kognitívnych funkcií.  

U výskumných prác, v ktorých je hodnotený kognitívny stav pacientov 

neuropsychologickým testom, boli využité prevažne skríningové kognitívne metódy 

vyšetrenia, konkrétne Mini-Mental State Examination (Cameron, 2012) alebo Montreal 

Cognitive Assessment (Cohen et al., 2013; Naz et al., 2020). Ukazuje sa, že skóre 

kognitívnych funkcií v batérii FIM mierne koreluje so skóre dosiahnutom v skríningu 

MoCA (r = 0.49, p < 0.001) (Zakharova-Luneva et al., 2020). 

Špecializované kognitívne testy pre posúdenie celkového kognitívneho profilu sú 

využívané len v malom množstve štúdií. Jedná sa napríklad o výskum od Watson et al. 

(2018), kde boli využité testy National Adult Reading Test, Trail Making Test A, B, a iné. 

Willebrand et  al. (2002) zase zamerali svoju pozornosť na konkrétne kognitívne domény 

(pozornosť a autobiografickú pamäť), kde pre testovanie využili Emotional Stroop Task 

a The Autobiographical Memory Test. 
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2.2.2 Postihnutie kognitívnych funkcií po popáleninách 

Kognitívne problémy sú u pacientov často prehliadané aj z dôvodu prítomnosti 

očividných fyzických zranení, ktorým je pri liečbe prikladaná väčšia priorita (Purohit et al., 

2014). Kognitívny deficit však úzko súvisí so zníženou celkovou kvalitou života a je 

jedným z hlavných determinantov zvýšených nákladov na zdravotnú a sociálnu 

starostlivosť (Iwashyna et al., 2010).  

 Určitý typ kognitívneho deficitu postihuje podľa dostupných štúdií medzi 4 – 62 % 

pacientov po prepustení z jednotky intenzívnej starostlivosti (Wolters et al., 2013). 

Z hľadiska skúmaného neuropsychologického profilu pacientov sa javia ako najčastejšie 

zasiahnuté domény pamäti, pozornosti, verbálnej fluencie a exekutívnych funkcií.  

Významné riziko vzniku kognitívneho deficitu existuje predovšetkým u starších 

ľudí, ktorí predstavujú väčšiu časť pacientov jednotky intenzívnej starostlivosti. 

Z výskumov sa však javí, že kognitívne deficity po úraze je možné pozorovať aj u mladých 

ľudí bez vážnejších zdravotných problémov (Wolters et al., 2013). V populácii pacientov 

zasiahnutých elektrickým prúdom a následným rozvinutím psychiatrických diagnóz sa 

kognitívny deficit prejavuje najčastejšie vo verbálnej pamäti, exekutívnych funkciách 

a pozornosti (Andrews et al., 2017). 

Nasledujúca časť práce bude zameraná prevažne na tri hlavné kognitívne funkcie, 

ktoré bývajú na základe výskumov u popáleninových pacientov zasiahnuté najviac. Jedná 

sa o pamäť, exekutívne funkcie a pozornosť. 

2.3 Popáleniny a ich vplyv na CNS 

Pri termickom úraze sa hlavné postihnutie prejavuje na koži, ktorá chráni telo pred 

nepriaznivými vonkajšími vplyvmi. Koža však obsahuje množstvo nervových zakončení 

a špecializovaných senzorov, ktoré sú úzko prepojené s centrálnou nervovou sústavou 

(CNS). Termický úraz preto spôsobuje okrem kožných poranení aj výrazný zásah do CNS, 

ktorého emočný doprovod je možné sledovať napríklad pomocou pozitronovej emisnej 

tomografie (Königová, 2010). Výsledky štúdií naznačujú, že s traumou sa spája zvýšená 

chorobnosť nervového systému vedúca k hospitalizácii, pričom popáleninová trauma má 

oproti ostatným úrazom najväčší a najdlhšie trvajúci vplyv na náchylnosť k týmto 

ochoreniam (Duke et al., 2019). 

V súčasnosti existuje len málo štúdií, ktoré sa zaoberajú vplyvom popáleninovej 

traumy na centrálny nervový systém, pričom aj tieto sú zamerané na stav v akútnej fáze po 

úraze. Vo výskume Winkelman et al. (1992) bola pozorovaná infekcia centrálnej nervovej 
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sústavy u 16 % pacientov (n = 139) po popáleninách, pričom jeden z významných 

prediktorov bola závažnosť popálenia. Štúdia Calvano et al. (2010) oproti tomu poukázala 

na incidenciu zápalu CNS len u 0,1 % pacientov, a to aj po zahrnutí pacientov 

s popáleninami hlavy a tváre (s výnimkou pacientov po intrakraniálnom výkone). 

Vetrichevvel et al. (2017) tiež upozorňujú na vysoký počet hospitalizácií pacientov 

po popálení v dôsledku epilepsie a opakovaných záchvatov. Zo zdravotnej dokumentácie 

nie je vždy možné zistiť, či epileptický záchvat predchádzal popáleniu, alebo naopak, 

výsledky výskumu však ukázali pretrvávajúce účinky na nervový systém po prepustení. 

2.4 Pamäť po popáleninovej traume 

Dostupné výskumy naznačujú, že pamäť je v prípade pacientov po termickom úraze 

jednou z najviac zasiahnutých kognitívnych domén. Cohen et al. (2013) na základe 

zhodnotenia kognitívnych funkcií pomocou Montrealského kognitívneho testu (Montreal 

Cognitive Assessment – MoCA) dospeli k záveru, že závažnosť popálenia môže mať vplyv 

na rozsah kognitívneho deficitu, a to hlavne v doméne pamäti (oddialené vybavenie) 

a pozornosti.  

Purohit et al. (2014) sa vo svojej štúdii zamerali na zachytenie možného kognitívneho 

deficitu u pacientov po popáleninovej traume v rehabilitačnom zariadení. Pre získanie 

komplexného obrazu o rehabilitačnej populácii tieto výsledky porovnali s ostatnými 

pacientmi s rozličným primárnym poranením – poranenie miechy, amputácia, polytrauma, 

mnohopočetné zlomeniny a po artroskopii bedrového kĺbu. Participanti podstúpili 

psychologické testovanie pomocou batérie FIM, ktorá u pacientov zisťuje funkčnú mieru 

nezávislosti v dvoch doménach – motorickej a kognitívnej (Granger, 1998).  

V rámci kognitívnej domény je test rozdelený na 5 subškál – pamäť, riešenie 

problémov, sociálna interakcia, verbálne vyjadrovanie a porozumenie. Výsledky tejto 

štúdie poukázali na rozdiely v skóre FIM medzi skupinou pacientov s popáleninami 

a ostatnými skupinami pacientov. U popáleninových pacientov sa ukázala vyššia 

prevalencia zníženého celkového skóre v kognitívnej doméne, najväčšie rozdiely ale boli 

pozorované v subškále pamäti. Bodovanie v subškále pamäť sa pohybuje v rozmedzí 1-7 

bodov. Podľa výsledkov je zrejmé, že u pacientov s popáleninami je celkové FIM skóre 

nižšie, pričom znížené pamäťové schopnosti sa javia ako hlavný faktor celkového 

kognitívneho deficitu.  

Batériu FIM vo svojom výskume na populácii popáleninových pacientov využili 

taktiež Hendricks et al. (2020). Výsledky výskumu poukázali na výskyt mierneho až 
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závažného kognitívneho deficitu v oblasti pamäti, pozornosti a schopnosti riešenia 

problémov. Z celkového počtu 144 pacientov sa v čase nástupu do zariadenia kognitívne-

komunikačný deficit, na úrovni FIM skóre 5 alebo nižšieho, objavil až u 79 % pacientov. 

Pre porozumenie tomuto výsledku je dôležité spomenúť, že pacienti so skóre 5 

demonštrujú adekvátne pamäťové schopnosti a schopnosti riešenia problémov pre 

vykonávanie bežnej starostlivosti o seba, avšak vyžadujú podporu vo vyšších exekutívnych 

funkciách, preto potrebujú viac času pre pri pracovných alebo akademických úlohách, 

prípadne podporu pri navrátení do svojej pôvodnej komunity. 

2.4.1  Autobiografická pamäť 

Autobiografické spomienky sú súčasťou epizodických spomienok, ktoré sa 

vzťahujú k osobným skúsenostiam. Rozlišujeme pri tom spomienky všeobecné, ktoré 

zahrňujú niekoľko rôznych udalostí, alebo konkrétne, ktoré sa týkajú jednej izolovanej 

udalosti (Willebrand et al., 2002).  

 Jedným z najznámejších nástrojov na meranie autobiografickej pamäti je 

Autobiographical Memory Test (AMT), ktorý vytvorili Williams a Broadbent v roku 1986. 

Test spočíva v predstavení niekoľkých „štartovacích slov“ (anglicky cue words), na ktoré 

má participant reagovať generovaním špecifických spomienok na konkrétne prežité 

udalosti (Bunnell et al., 2020). Odpovede sú následne vyhodnocované podľa miery 

špecifickosti alebo konkrétnosti danej udalosti. Za špecifické odpovede sú považované 

jednorazové udalosti ohraničené v čase, ktoré netrvali viac než 24 hodín. Pokiaľ 

popisovaná udalosť trvala dlhšie, jedná sa o rozšírenú všeobecnú spomienku. Najmenej 

konkrétnou odpoveďou sú kategorické všeobecné spomienky, ktorými je označovaný popis 

kategórie niekoľkých podobných udalostí. 

Willebrand et al. (2002) sa vo svojom výskume zamerali na populáciu dospelých 

popáleninových pacientov v rehabilitačnej alebo štandardnej zdravotnej liečbe. 

Predpokladali, že títo pacienti budú v teste AMT  dosahovať nižšie skóre špecifickosti 

v porovnaní s kontrolnou skupinou. Tento predpoklad sa nepotvrdil, nakoľko v hodnotení 

špecifickosti medzi skupinami nebol pozorovaný štatisticky významný rozdiel. Odlišnosti 

ale boli zaznamenané v dobe latencie – v skupine popáleninových pacientov bola 

pozorovaná dlhšia doba latencie u všetkých predstavených slov, pričom najväčší rozdiel 

oproti kontrolnej skupine bol zaznamenaný u slov s negatívnym emočným zafarbením. 

Zároveň sa táto skupina vyznačovala výrazne slabšou verbálnou fluenciou. V štúdii bola 
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celkovo spozorovaná mierne zhoršená kognitívna flexibilita a spomalenie u pacientov po 

liečbe termického úrazu. 

Na tieto poznatky nadviazali Stokes et al. (2003), ktorí sa zamerali na 

neuropsychologické funkcie u mladistvých popáleninových pacientov. Vo výskume bola 

potvrdená dlhšia doba latencie oproti kontrolnej skupine a zároveň bola pozorovaná aj 

nižšia špecifickosť pri vybavovaní si konkrétnych udalostí. Pacienti po popáleninách 

produkovali významne viac rozšírených všeobecných udalostí, pričom ani po upozornení 

neboli schopní výpoveď upraviť na špecifickejšiu udalosť, ktorá by trvala kratšie než jeden 

deň.  

Celkové výsledky štúdie podporili hypotézu, že fyzicky traumatická udalosť, akou 

je napríklad termický úraz, môže mať za následok narušenie kognitívneho spracovania 

autobiografickej pamäti. Zároveň výsledky naznačujú súvislosť medzi rušivými 

myšlienkami spojenými s traumatickým zážitkom a zníženou funkciou autobiografickej 

pamäti. 

 

2.5 Exekutívne funkcie po popáleninovej traume 

Strauss et al. (2006) definujú exekutívne funkcie ako multidimenzionálny konštrukt 

zahrňujúci rozličné vyššie psychické funkcie, ako napríklad plánovanie, iniciácia činnosti, 

rozhodovanie, vytváranie hypotéz, schopnosť riešenia problémov, úsudok, spracovanie 

spätnej väzby, kognitívna flexibilita, regulácia atď. Diagnostika úrovne exekutívnych 

funkcií začína už pozorovaním alebo rozhovorom, pri ktorom je možné zachytiť určité 

nápadnosti v prejave. Kulišťák (2017) odporúča sledovanie správania už pri administrácii 

testov, kde je možné pozorovať, ako pacient porozumel zadaniu a akým spôsobom 

k úlohám pristupuje.  

Klinické vyšetrenie exekutívnych funkcií je odporúčané vykonávať pomocou 

niekoľkých skríningových testov zameraných na jednotlivé testované funkcie. Napríklad 

pre testovanie kognitívnej výkonnosti sú často využívané testy verbálnej fluencie, ktoré 

môžu byť fonemické alebo kategoriálne. Kognitívnu flexibilitu a psychomotorickú 

rýchlosť zisťuje Trail Making Test (časť B). Na testovanie kognitívneho nastavenia, 

kontroly impulzov a percepčnú záťaž je zameraný Stroop Color Word Test. 

Watson et al. (2018) sa vo svojom výskume zamerali na zisťovanie dlhodobého 

kognitívneho deficitu u pacientov po závažnom popáleninovom úraze s rozsahom 

popálenín min. 15 % celkovej plochy tela. Jednalo sa o vôbec prvý výskum zameraný na 
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kognitívne funkcie u špecifickej skupiny pacientov s popáleninami. Všetci títo pacienti boli 

liečení na jednotke intenzívnej starostlivosti v období posledných 10 rokov.  

Kognitívny profil pacientov bol zisťovaný batériou niekoľkých testov, pričom pre 

meranie exekutívnych funkcií bol využitý Trail Making Test (TMT) časť B. Výsledky 

štúdie podporili hypotézu prítomnosti výrazného kognitívneho deficitu u 6 pacientov (40 

%) v intervale 2,7 rokov (medián) po ukončení hospitalizácie. Narušené kognitívne funkcie 

sa u týchto pacientov javili ako globálne, zasahujúce pracovnú pamäť, oddialené 

vybavenie, pozornosť exekutívne funkcie a jazyk bez doménovej špecifikácie. 

V exekutívnych funkciách testovaných pomocou TMT podávali pacienti po popáleninách 

signifikantne slabší výsledok v porovnaní s kontrolnou skupinou. Kontrolná skupina 

v tomto výskume dosahovala vyššie výsledky v kognitívnych testoch než skupina 

vybraných pacientov.  

2.6 Pozornosť po popáleninovej traume 

Pozornosť a jej optimálne fungovanie, predovšetkým schopnosť zamerania 

a udržania pozornosti, je potrebná pre správne fungovanie ostatných kognitívnych funkcií. 

Problémy v oblasti pozornosti patria pri poškodení mozgu k jedným z najčastejších 

prejavov. Pokiaľ je aj úroveň ostatných kognitívnych funkcií zachovaná bez výraznejších 

deficitov, neschopnosť udržať pozornosť má negatívny dopad na celkovú kognitívnu 

produktivitu (Lezak et al., 2012). 

Pre diagnostiku stavu pozornosti využili Watson et al. (2018) Trail Making Test 

(časť A). Skupina pacientov po popáleninách dosahovala v teste signifikantne horších 

výsledkov (p = 0,012) v porovnaní so zdravou kontrolnou skupinou.  

Na skúmanie pozornosti pacientov po popáleninách sa vo svojom výskume 

zamerali aj Willebrand et al. (2002). Štandardne sa pre vyšetrenie pozornosti využíva 

napríklad Stroop test, ktorý zisťuje prítomnosť rušivých efektov na pozornosť. 

Modifikáciou tohto testu, ktorý bol použitý aj v tejto štúdii, je emocionálny Stroop test, 

v ktorom sú jednotlivé neutrálne slová zamenené za slová s emocionálnym nábojom 

(napríklad slovo „smrť“).   

Na základe výskumu s použitím emočného Stroop testu u pacientov po 5-19 rokoch 

od zranenia bolo pozorované, že sa u pacientov prejavuje dlhšia doba latencie po vyslovení 

slov súvisiacich s popálením než u emočne neutrálnych slov. Tento jav bol pomenovaný 

ako pozornostná zaujatosť (z angličtiny – attentional bias), pričom sa jedná o efekt, kedy 

emocionálna reakcia interferuje so zdrojmi pozornosti.  
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Takéto kognitívne tendencie môžu mať súvislosť so špecifickými narážkami na 

popáleninovú traumu, ale môžu tiež byť ovplyvnené prítomnosťou všeobecného deficitu 

kognitívnych funkcií (Willebrand et al., 2002). Aj keď tieto tendencie boli pôvodne 

spojené s PTSD symptomatikou, objavovali sa aj u pacientov, kde nebola zachytená 

diagnóza PTSD. To naznačuje, že skúsenosť s popáleninovou traumou môže mať sama 

o sebe celkový dopad na procesy pozornosti (Sveen et al., 2009).  
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3  Príčiny vzniku kognitívneho deficitu 

Kognitívny deficit u popáleninových pacientov má podľa súčasných poznatkov 

multi-faktoriálnu etiológiu. Faktory ovplyvňujúce vznik deficitu by sa dali rozdeliť na 

psychologické a medicínske.   

3.1 Psychologické faktory 

Medzi hlavné psychologické faktory, ovplyvňujúce vznik kognitívneho deficitu patrí 

trauma prežitá pri popáleninovom úraze a jej psychické dopady, napríklad vznik depresie, 

úzkosti alebo rozvinutie posttraumatickej stresovej poruchy. 

3.1.1 Posttraumatická stresová porucha 

DSM-V (Raboch et al., 2015) uvádza ako podstatný rys posttraumatickej stresovej 

poruchy vývoj charakteristických príznakov po expozícii jednej alebo viacerým 

traumatickým udalostiam, pričom klinický obraz PTSD je veľmi individuálny. 

U niektorých jedincov dominuje strach, emocionálne a behaviorálne symptómy. U iných sa 

vyskytuje anhedónia, dysforická nálada alebo negatívne kognitívne symptómy. Môže sa 

tiež objavovať nabudenie alebo disociatívne symptómy. V rámci kognitívnych funkcií je 

jedným z diagnostických prejavov znížená koncentrácia. Prejavy PTSD môžu mať taktiež 

charakter kombinácie všetkých spomenutých príznakov. 

Podľa doterajších výskumov sa PTSD vyskytuje u veľkej časti dospelých pacientov 

po popáleninovej traume, pričom prevalencia sa líši v závislosti na dobe od samotného 

popálenia. V prvom mesiaci je PTSD diagnostikovaná u 3 – 35 % pacientov, do pol roka sa 

objavuje u 2 – 40 % pacientov, pričom po 9 mesiacoch od traumy je prevalencia 45 %. Po 

2 rokoch od popálenia sa udáva výskyt u 7 – 25 % pacientov (Cohen et al., 2013).  Zároveň 

bola podporená hypotéza, že závažnosť popálenia je významným prediktorom vzniku 

PTSD. Výsledky Cohenovho výskumu nepodporili hypotézu, že by prítomnosť PTSD bola 

významným prediktorom vzniku kognitívneho deficitu v oblasti pozornosti a pamäti. 

Predchádzajúce štúdie však súvislosti medzi PTSD a kognitívnym deficitom naznačujú 

(Flaks et al., 2014, Hendricks et al., 2017).  

Schuitevoerder et al. (2013) vykonanou meta-analýzou poukázali na potrebu 

podrobného zhodnotenia kognitívneho profilu u pacientov s PTSD. V poznatkoch 

zhrnutých z niekoľkých výskumov sa ukázalo, že najväčšie rozdiely z hľadiska 

kognitívnych funkcií medzi zdravou vzorkou a vzorkou s PTSD boli zaznamenané 

v oblasti rýchlosti spracovania, učenia, pamäti a exekutívnych funkcií. 
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3.1.2 Depresívna porucha 

Ďalším psychologickým faktorom, ktorý môže mať vplyv na znížené kognitívne 

funkcie je prítomnosť depresívnej symptomatiky, ktorá je u pacientov často zaznamenaná 

v nadväznosti na úraz popálením.  

DSM-V zahrňuje medzi depresívne poruchy niekoľko rozličných diagnóz. Medzi 

spoločné znaky týchto porúch zaraďuje prítomnosť smutnej nálady, prázdnoty alebo 

podráždenej nálady sprevádzanej somatickými a kognitívnymi zmenami, ktoré významne 

ovplyvňujú schopnosť jednotlivca fungovať v bežných situáciách. Základnými 

odlišnosťami medzi typmi depresívnej poruchy sú dĺžka trvania, časový priebeh alebo 

predpokladaná etiológia. Typickou diagnózou z tohto spektra je veľká depresívna epizóda, 

ktorá je podľa DSM-V (Raboch et al., 2015) charakterizovaná samostatnými epizódami 

trvajúcimi minimálne dva týždne, zahrňujúcimi pozorovateľné zmeny v afektívnych, 

kognitívnych a neurovegetatívnych funkciách. Diagnóza je možná aj na základe jednej 

epizódy, avšak vo väčšine prípadov bývajú opakované, striedané obdobiami remisie. Pri 

diagnostike je dôležité dôsledné odlíšenie veľkej depresívnej epizódy od normálneho 

smútku, ktorý môže predstavovať veľké utrpenie, avšak depresívne epizódy zvyčajne 

nevyvoláva.  

Medzi deviatimi hlavnými kritériami pre diagnostiku veľkej depresívnej epizódy sú 

zaradené aj zmeny kognitívnych funkcií, konkrétne znížená schopnosť myslenia 

a koncentrácie, alebo nerozhodnosť. Objavujú sa taktiež problémy s pamäťou a ľahkým 

rozptýlením pozornosti. Tieto prejavy sú pozorované takmer každý deň, buď subjektívne, 

alebo okolím pacienta.  

Prevalencia depresie u pacientov s popáleninami sa pohybuje od 4 % bezprostredne 

po prepustení až k 10 – 23 % po roku od úrazu (Wiechman et al., 2016). Napriek tomu, že 

sa predpokladá zníženie prevalencie po prvom roku od popálenia, niektoré výskumy 

naznačujú výskyt depresie ešte aj po dvoch rokoch. U závažnejšej formy depresie sa 

častokrát objavuje aj kognitívny deficit, predovšetkým neschopnosť zamerania pozornosti 

a sústredenia. Prítomnosť depresívnych symptómov u pacientov po popáleninách a ich 

kognitívny profil môže úzko súvisieť.  

Preiss a Kučerová (2006) sa vo svojej publikácii venujú možným príčinám vzniku 

kognitívneho deficitu v súvislosti s depresiou. Jednou z teórií je hypotéza 

pravohemisférovej dysfunkcie, ktorá vysvetľuje neuropsychologický deficit depresívnych 

pacientov ako organické poškodenie v zmysle pravohemisférovej dysfunkcie. Tento 
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predpoklad bol vytvorený na základe pozorovania depresívneho syndrómu u pacientov 

s pravostrannou cievnou mozgovou príhodou (Flor-Henry, 1979). Výskumy v tejto oblasti 

však nie sú jednoznačné a niektoré z nich túto hypotézu nepotvrdili.  

Alternatívne vysvetlenie poskytuje napríklad motivačná hypotéza, ktorá je založená 

na predpoklade, že prípadné kognitívne poškodenie je sekundárne, pričom je spôsobené 

motivačným deficitom (Austin, 2001). Zníženie motivácie a obtiažne plnenie úloh 

vyžadujúce zameranie vôle a úsilia je jedným z dôležitých depresívnych symptómov a na 

základe tejto teórie by malo za následok nízke výkony v neuropsychologických testoch. Aj 

keď bola motivačná hypotéza výskumami neskôr vyvrátená, je stále možné konštatovať, že 

motivačné faktory hrajú podstatnú rolu v kognitívnej výkonnosti pacientov (Grahek et al., 

2019). 

3.1.3 Premorbídne psychiatrické komorbidity 

V súvislosti s psychologickými faktormi je nutné dodať, že väčšina štúdií zameraná 

na psychické problémy po popáleninovej traume neberie do úvahy premorbídny stav 

pacienta v tejto oblasti. Jeden z výskumov (Dyster-Aas et al., 2008) však naznačuje, že 

približne dve tretiny pacientov po popáleninovom úraze majú históriu dlhodobej 

psychiatrickej poruchy, čo zvyšuje ich riziko psychiatrických problémov po liečbe. Tento 

poznatok je vhodné zvažovať aj pri hľadaní príčiny prípadného kognitívneho deficitu, 

ktorý môže súvisieť aj s premorbídnym psychickým stavom pacientov.  

U staršej populácie pacientov (medián 74 rokov) sa navyše medzi premorbídnymi 

diagnózami objavuje taktiež demencia. Holmes et al. (2017) vo svojej retrospektívnej 

štúdii zaznamenali vysoký výskyt demencie a delíria u pacientov prijatých do 

popáleninového centra. Pri prijatí vykazovalo známky demencie 11 % pacientov, pričom 

pri prepustení toto číslo stúplo na 18 % pacientov. Zároveň pri príjme 39 % pacientov bolo 

diagnostikovaných delíriom.  

Výsledky štúdie, ktorú vykonali Wisely et al. (2010) naznačujú, že psychiatrické 

komorbidity pred popáleninovým úrazom úzko súvisia s dĺžkou hospitalizácie za účelom 

liečby samotného úrazu. Predchádzajúci výskum (Tarrier et al., 2005) poukazuje na 

predĺženie hospitalizácie u pacientov s premorbídnou psychiatrickou diagnózou až o 100 

%. Na to nadviazal ďalší výskum (Thombs et al., 2007), vykonaný tentokrát už na väčšej 

vzorke (n = 31 338), u ktorého bolo pozorované predĺženie hospitalizácie o 40 %. 

Konkrétne mechanizmy zapríčiňujúce predĺženie hospitalizácie však zatiaľ nie sú známe.  
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3.2 Medicínske faktory 

Kognitívny profil pacientov môže byť do veľkej miery ovplyvnený medicínskymi 

faktormi, medzi ktoré patrí napríklad opakovaná anestézia pri rozsiahlych chirurgických 

zákrokoch, metabolické poruchy alebo zápalové reakcie súvisiace s popálením. Niektoré 

výskumy naznačujú, že existuje istý vzťah medzi závažnosťou popáleninového úrazu 

a stavom kognitívnych funkcií (Naz et al., 2020; Watson et al., 2018). 

3.2.1 Hypermetabolické a zápalové reakcie 

Bajorek et al. (2017) ako jednu z príčin deficitu uvádzajú predĺženú 

hypermetabolickú reakciu na samotné popálenie.  Hypermetabolismus vedie k rozsiahlemu 

katabolismu, ktorý má za následok odbúravanie bielkovín vo všetkých orgánoch, čím 

postupne vedie k multiorgánovej dysfunkcii. Jedná sa o komplexnú reakciu na popálenie, 

ktorá je pravdepodobne aktivovaná a udržiavaná uvoľňovaním hormónov a zápalom 

vyvolaným stresovou reakciou (Jeschke, 2016). Na rozdiel od iných traumatických úrazov 

je u popálenín hypermetabolizmus predlžovaný, pričom pretrváva ešte niekoľko dní, 

týždňov (Gragnani et al., 2015) a aj dlhú dobu po zahojení popálených častí tela 

(Königová, 2010).  

V porovnaní s ostatnými pacientmi na jednotke intenzívnej starostlivosti, pre 

pacientov so závažnými popáleninami sú typické výrazne rozsiahlejšie zápalové 

a hypermetabolické následky (Watson et al., 2018). Tento stav môže byť navyše 

skomplikovaný zníženou výživou a dehydratáciou (Bajorek et al., 2017). Ďalšími 

negatívnymi faktormi môžu byť anoxia (nedostatok kyslíku v tkanivách), inhalácia 

toxických látok pri samotnom vystavení plameňu, alebo centrálne pôsobiaca medikácia 

(Purohit et al., 2014).   

 U pacientov po popáleninovej traume je možné pozorovať rozsiahle zápalové 

procesy. Kohman a Rhodes (2013) vo svojom článku zhrnuli poznatky z viacerých 

výskumov, ktoré naznačujú, že mozog vyvoláva zápalovú reakciu po lokálnych 

a systémových poškodeniach. Ukazuje sa, že zápalové mediátory a imunitný systém hrajú 

významnú rolu v dospelej hipokampálnej neurogenézii (tvorbe nových neurónov) a tvorbe 

pamäti v zdraví aj v dobe ochorenia. Kognitívne deficity vyvolané zápalovou reakciou sú 

až na výnimky vo väčšine prípadov pozorované v úlohách, v ktorých hrá rolu hipokampus. 

Ukazuje sa, že zápal ovplyvňuje niekoľko štádií formovania pamäti vrátane ukladania 

informácie, jej konsolidácie a vybaveniu. Konkrétne mechanizmy, pomocou ktorých zápal 

postihuje kognitívne funkcie sú v súčasnosti neznáme. 
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3.2.2 Chirurgické zákroky a anestézie 

Medzi medicínske faktory ovplyvňujúce kognitívne funkcie je možné zaradiť aj 

následnú liečebnú starostlivosť. Ťažké popáleniny vyžadujú mnohopočetné operačné 

zákroky, sprevádzané nutnosťou celkovej anestézie, ktoré môžu mať za následok vysoké 

riziko výskytu dlhodobého kognitívneho deficitu (Watson et al., 2018). Po celkovej 

anestézii sa predovšetkým u starších pacientov bežne vyskytujú rozličné stupne 

kognitívneho deficitu, a to od mierneho krátkodobého až po závažnejší dlhodobý (Mason 

et al., 2010). Tieto manifestácie sa nazývajú pooperačná kognitívna dysfunkcia (Post-

operative Cognitive Dysfunction - POCD).  POCD je často definovaná ako pozorovateľné 

zhoršenie kognitívnych funkcií, merané pomocou neuropsychologických testov v priebehu 

času, ktoré ovplyvňuje pamäť, pozornosť a psychomotorické funkcie (Symes et al., 2000).   

Výskumy (Bilotta et al., 2016; Mason et al., 2010) ukazujú, že celková anestézia 

v porovnaní s ostatnými typmi anestézie môže zvyšovať riziko rozvinutia POCD, preto je 

výrazne odporúčané využívať lokálnu anestéziu pri zákrokoch, u ktorých je to možné. 

V prípade pacientov s popáleninami sú však celkové anestézie vzhľadom na 

charakteristiku a rozsah poranení využívané často opakovane, preto sú ich negatívnemu 

vplyvu na kognitívne funkcie pacienti vystavení vo väčšej miere, než u ostatných diagnóz.  

V súčasnosti stále nie je jasné, či je faktorom spôsobujúcim POCD samotná 

anestézia, alebo či by kognitívnu poruchu mohli vysvetliť iné chirurgické a pacientske 

faktory (Belrose & Noppens, 2019). Predložené štúdie (Bilotta et al., 2016) naznačujú, že 

celková anestézia vyvoláva neurozápalové poškodzujúce reakcie, pričom rôzne typy 

anestetík majú rozličné účinky na hladinu biomarkerov. Ukazuje sa, že monitorovanie 

intraoperačnej hĺbky anestézie a okysličovanie mozgu môžu viesť k lepšiemu 

pooperačnému kognitívnemu výkonu, čo by malo za následok zníženie rizika rozvoja 

POCD (Bilotta et al., 2016). 

3.2.3 Farmakologické premenné 

Vzhľadom na závažnosť popáleninového úrazu a jeho dlhodobú liečbu sú pacienti 

často vystavení vplyvom dlhodobej farmakologickej medikácie.  

James a Jowza (2017) vo svojom článku zhrňujú niekoľko typov medikácií, ktoré 

sa u pacientov po popáleninách bežne využívajú. Predovšetkým v akútnej fáze 

popáleninovej traumy, spojenej so stredne silnou až silnou bolesťou, sú hlavnou oporou 

liečby opioidy. Ako súčasť multimodálnej liečby chronickej bolesti získava uznanie aj 

medikácia zo skupiny antidepresív. V neuropatických stavoch chronickej bolesti sú najviac 



 

30 

 

využívanou triedou tricyklické antidepresíva (TCA) a kombinované inhibítory spätného 

vychytávania serotonínu a norepinefrínu (SNRI). Okrem antidepresív sú 

z psychofarmakologickej medikácie využívané aj antiepileptiká. Používajú sa najmä 

u neuropatických bolestí, spôsobených popáleninami, u ktorých dochádza k rozsiahlemu 

poškodeniu nociceptorov. Pacienti pri nej okrem pálenia pociťujú aj bolesť 

charakterizovanú mravčením alebo svrbením. 

Keďže pacienti, ktorí utrpeli rozsiahle popáleniny často zažívajú symptómy 

úzkostných porúch, v rámci medikácie sú využívané taktiež anxiolytiká v podobe 

benzodiazepínov (Egydio et al., 2012). 

Výskumy poukazujú na predpoklad, že farmakologická medikácia a stav 

kognitívnych funkcií u pacientov sú úzko prepojené. Tannenbaum et al. (2012) zhrnuli 

konzistentný súbor dôkazov naznačujúcich, že medikáciou vyvolaná mierna kognitívna 

porucha sa môže vyskytnúť pri epizodickom užívaní liekov na nespavosť, úzkosť 

a svrbenie. Vo svojej systematickej review zloženej zo 78 výskumov hodnotili efekty 

medikácie na vznik miernej kognitívnej poruchy. Porovnanie jednotlivých štúdií 

naznačuje, že tricyklické antidepresíva môžu vyvolávať non-amnestickú formu miernej 

kognitívnej poruchy, zatiaľ čo benzodiazepíny môžu podnecovať vznik kombinovanej 

amnestickej a non-amnestickej poruchy. 

Vplyv užívania opioidov bol v súvislosti s kognitívnym výkonom sledovaný 

v kanadskej prierezovej štúdii vo vzorke 2035 starších dospelých, z ktorých 1,5 % užívalo 

narkotiká (Ebly et al., 1997). Užívatelia narkotík dosahovali na neuropsychologickom teste 

výrazne horšie výsledky v porovnaní s neužívateľmi.  

Ďalší nedávny výskum naznačuje, že deficity súvisiace s užívaním opioidov sa 

prejavujú prevažne v doménach pozornosti a deklaratívnej pamäti, pričom stredne silný 

efekt bol pôvodne pozorovaný tiež v doménach pracovnej pamäti a exekutívnych funkcií, 

ale po zohľadnení faktorov veku, vzdelania a verbálneho IQ bol efekt menší (Kroll et al., 

2018). Zasiahnutá pozornosť a deklaratívna pamäť bola pozorovaná aj vo výskume Soyka 

et al. (2008) , kde participanti užívajúci opioidy dosahovali významne horších výsledkov 

v teste RAVLT. 
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4 Kognitívne funkcie a rehabilitácia 

4.1 Kognitívna rehabilitácia 

Preiss a Kučerová (2006) popisujú neuropsychologickú rehabilitáciu ako súčasť 

celkovej rehabilitácie pacienta s kognitívnym deficitom, ktorá má multidisciplinárne 

zameranie. Jedná sa o širokú škálu odborníkov z rôznych oblastí, ktorí v rehabilitácii 

navzájom spolupracujú – neurológia, psychiatria, psychológia, fyzioterapia, logopédia atď. 

Súčasťou neuropsychologickej rehabilitácie by mala byť aj psychoterapia, špeciálne so 

zameraním na rodinnú terapiu. Kognitívna rehabilitácia je potom súčasťou 

neuropsychologickej rehabilitácie, pričom je zameraná cielene na ovplyvnenie 

kognitívneho deficitu. Zmyslom rehabilitácie kognitívnych funkcií nie je naučiť pacienta 

nové skutočnosti, ale systematicky v ňom nájsť znalosti, ktoré získal v minulosti a pokúsiť 

sa ich vrátiť na úroveň pred hospitalizáciou (Válková, 2015). 

Raskin (2010) definuje cieľ rehabilitácie ako zlepšenie adaptívneho fungovania ľudí 

v prostredí, v ktorom budú žiť a pracovať. Popisuje tri základné prístupy k rehabilitácii: 

kompenzačný, regeneračný a metakognitívny. Kompenzačný prístup učí pacientov 

používaniu externých kompenzačných pomôcok v cielenom čase, pričom môže zahrňovať 

napríklad naučenie nového typu správania alebo substitučnej zručnosti (napríklad použitie 

nákupného zoznamu). Regeneračný prístup využíva intervencie, ktoré majú za cieľ 

čiastočne obnoviť určitú schopnosť alebo kognitívnu kapacitu. Metakognitívny prístup 

využíva tréning používania stratégií, ktoré podnecujú všímavosť voči sebe počas 

vykonávania nejakej úlohy. Pri kognitívnych deficitoch sa ukazuje ako najefektívnejšia 

stratégia práve kombinácia kompenzačného a regeneračného prístupu.  

Rehabilitácia kognitívnych funkcií v Českej republike je založená na dvoch 

základných modeloch – integratívnom a komprehenzívnom. Integratívny model je 

využívaný napríklad vo Vojenskom rehabilitačnom ústave Slapy nad Vltavou, pričom 

vychádza z prístupu komplexnej rehabilitačnej starostlivosti, vďaka zapojeniu klientov do 

celkového systému zariadenia, ktoré je tvorené komunitou klientov s rozličnými 

ochoreniami. Na základe vstupného neuropsychologického vyšetrenia je vypracovaný plán 

neurokognitívnych nácvikov, ktoré sú zložené z počítačovej asistovanej terapie, 

individuálnej neuropsychoterapie, relaxačných cvičení s prvkami jógy, nácviku správneho 

dýchania, ergoterapie atď. Komprehenzívny model, ktorý je aplikovaný napríklad 
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v Klinike rehabilitačného lekárstva 1. LF Univerzity Karlovej v Prahe, kladie doraz na 

oblasť poradenstva a psychoterapie v neuropsychológii (Kulišťák, 2011).   

V zahraničí sú u rozličných diagnóz stále viac využívané počítačové kognitívne 

intervencie, ktoré sú cielené na špecifické kognitívne poruchy, ako aj komplexnejšie 

poruchy kognitívnych domén. Ich hlavnou výhodou oproti klasickým metódam je zvýšenie 

konzistencie a presnosti prostredníctvom okamžitej spätnej väzby, systematickosti 

a možnosti úpravy úrovne obtiažnosti (Cicerone et al., 2019). Neustále adaptívne 

prispôsobovanie obtiažnosti jednotlivých úloh na základe výkonu pacienta je rozhodujúcim 

faktorom podporujúcim neuroplasticitu (Cramer et al., 2011) 

Kognitívne terapie sú bežne indikované v populáciách pacientov po cievnej mozgovej 

príhode a pacientov s traumatickým poškodením mozgu, nie sú však typicky využívané po 

termickom úraze (Purohit et al., 2014). Ako však naznačuje literatúra zhrnutá 

v nasledujúcej kapitole, kognitívny stav pacientov môže byť dôležitým prediktorom 

celkovej úspešnosti rehabilitácie. 

4.2 Kognitívny stav a úspešnosť rehabilitácie 

V spojených štátoch amerických je v nemocniciach každoročne hospitalizovaných 

približne 40 000 pacientov s potrebou akútnej starostlivosti po popáleninovej traume 

(Bajorek et al., 2017). U významnej časti z týchto pacientov sú v čase prepustenia 

z nemocnice pozorované výrazné komorbidity, na základe ktorých je približne 5000 (1 z 8) 

pacientov prijatých do lôžkového rehabilitačného zariadenia (Bessey et al., 2014). 

Bajorek et al. (2017) sa vo svojom výskume venovali možnej súvislosti medzi  stavom 

kognitívnych funkcií a výsledkom rehabilitácie pacientov po popáleninovej traume. 

Výsledky štúdie podporili predpoklad, že stav kognitívnych funkcií pri prijatí pacienta do 

rehabilitačného zariadenia je významným prediktorom výsledkov rehabilitácie, ako aj 

počtu akútnych opätovných hospitalizácií. Podobné výsledky naznačujú aj výskumy 

Camerona et al. (2012) a Whyte et al. (2011), ktorých sa zúčastnili pacienti rozličných 

diagnóz. Najsilnejším prediktorom fungovania pri prepustení bola miera postihnutia pri 

vstupe do rehabilitácie, avšak signifikantnú predikciu mala taktiež prítomnosť kognitívnej 

poruchy, určenej na základe skóre v MMSE. 

Na predchádzajúce výskumy nadviazali Hendricks et al. (2020) svojou štúdiou, ktorá 

podporila predpoklad, že u pacientov s nízkym skóre FIM v oblasti kognitívnych funkcií 

(špecificky pamäti a schopnosti riešenia problémov) pri príjme do rehabilitačného 

zariadenia, je vyššia pravdepodobnosť horších výsledkov v tejto oblasti pri prepustení. 
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Toto zistenie je v súlade s pozorovaním u ostatných pacientských populácií. Pacienti 

s kognitívnym deficitom po mozgovej príhode vykazujú pomalšie zotavovanie po fyzickej 

stránke, ako aj vyššiu závislosť na podpore v každodennom živote.  

Kognitívny stav pacientov súvisí taktiež s dĺžkou pobytu v rehabilitačnom zariadení. 

Pacienti s nízkym skóre v kognitívnych testoch (MMSE) zotrvávajú v rehabilitácii 

signifikantne dlhší čas (Cameron et al., 2012; Poynter et al., 2011). U starších pacientov po 

operácii bedrového kĺbu znamenalo vyššie kognitívne skóre kratšiu dĺžku pobytu 

v rehabilitačnej liečbe (Hendricks et al., 2020). S nízkym skóre sa zároveň spája vyššia 

mortalita a väčšia pravdepodobnosť umiestnenia pacienta do ústavnej starostlivosti po 

skončení rehabilitácie (Poynter et al., 2011). 

Storch a Kruszynski (2008) navyše upozornili na súvislosť fyzického cvičenia a stavu 

kognitívnych funkcií z opačného hľadiska. Ukazuje sa, že fyzická aktivita vykonávaná 

v rehabilitácii má za následok zlepšenie kognitívnych funkcií v oblasti pamäti, 

koncentrácie a sústredenia. Venovanie času a vynaloženie úsilia pre tréning zlepšuje 

energiu a pozornosť, čo má za následok zvýšenie kognitívnych schopností. 

Na základe zhrnutých poznatkov o súvislosti kognitívnych funkcií a úspechu 

rehabilitácie vzniká mnoho argumentov pre zaradenie kognitívnych skríningov do procesu 

prijímania pacientov po popáleninách do rehabilitačnej starostlivosti (Bajorek et al., 2017). 

Väčšina súčasných kognitívnych rehabilitačných stratégií je zameraných na pacientov 

s odlišnými ochoreniami a ťažkosťami. Skríning kognitívnych funkcií pri nástupe do 

zariadenia je teda užitočným nástrojom pre identifikovanie pacientov s rizikom 

pretrvávajúceho kognitívneho deficitu, ktorý môže mať vplyv na celkové výsledky 

rehabilitácie a návrat do premorbídneho spôsobu fungovania. 

 

4.3 Ostatné faktory 

Hendricks et al. (2020) zároveň vyzdvihujú v súvislosti s kognitívnou rehabilitáciou 

dôležitosť sociálnych väzieb, ktorá bola skúmaná prevažne u pacientov po mozgovej 

príhode. Ukazuje sa, že pacienti v manželstve majú vyššiu pravdepodobnosť dosiahnutia 

zlepšenia v kognitívno-komunikačnej oblasti. Tento jav je pravdepodobne zapríčinený 

úlohou manžela alebo manželky pri prevzatí stratégií uchovávania nových informácií 

mimo štandardný čas terapie.  

Okrem sociálnych väzieb je vhodné pri optimálnom alokovaní rehabilitačných zdrojov 

zvažovať aj pacientove individuálne copingové stratégie a osobnostné vlastnosti. 
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Willebrand et al. (2002) na základe svojej štúdie rozdelili pacientov po popáleninovej 

traume do troch skupín podľa typu mechanizmov zvládania. Skupina tzv. rozsiahleho 

zvládania potrebuje dlhodobú fyzickú a pracovnú terapiu a v niektorých prípadoch môže 

profitovať aj psychiatrického poradenstva alebo podpornej terapie. U pacientov 

s tendenciou k vyhýbavému typu zvládania by mala byť rehabilitácia zameraná dvojmo, 

a to na fyzickú terapiu, ako aj psychiatrické poradenstvo a psychoterapiu. Pre pacientov 

s adaptívnymi stratégiami zvládania je nižšie riziko rozvoja PTSD, pričom intervencie sa 

u nich zameriavajú prevažne na aktuálne ťažkosti, ktoré občas vzniknú. 
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5 Návrh výskumu 

Literárne-prehľadová časť bola zameraná na zhrnutie doterajších poznatkov 

o kognitívnom profile pacientov po popáleninovej traume. V tejto kapitole bude 

predstavený návrh výskumu, ktorý sa bude venovať zisťovaniu stavu kognitívnych funkcií 

u tejto populácie.  

5.1 Popis a cieľ navrhovaného výskumu 

Výskumný projekt sa bude venovať oblasti kognitívneho profilu u pacientov po 

popáleninovej traume. Výskum sa zameriava na zisťovanie možných kognitívnych 

deficitov súvisiacich s pamäťou, pozornosťou a exekutívnymi funkciami, ktoré bývajú 

podľa zhrnutých poznatkov pri takomto úraze najčastejšie postihnuté. 

Cieľom navrhovaného výskumu je popis a zhodnotenie kognitívnych funkcií 

pomocou kognitívnej batérie testov u pacienta po popáleninovej traume a porovnanie 

výsledkov so zdravou kontrolnou skupinou. Súčasťou vyhodnotenia bude aj prediktívna 

štatistika, ktorá má popísať, ktorými premennými je nízky kognitívny výkon najviac 

predikovaný. Medzi premenné budú zahrnuté demografické faktory, klinické faktory a 

afektívne premenné. 

Hlavným prínosom navrhovaného výskumu by malo byť poukázanie na dôležitosť 

zahrnutia kognitívneho vyšetrenia do liečby pacientov po popáleninovej traume a prípadné 

zváženie zaradenia neurorehabilitačnej starostlivosti do liečebného programu. 

Hypotézy boli formulované na základe aktuálnych poznatkov z výskumov 

popísaných v literárne-prehľadovej časti. Z dôvodu úzkeho zamerania výskumného 

projektu bol však počet zdrojov literatúry pomerne limitovaný.  

Výskumné hypotézy boli formulované nasledovne: 

H1: Skupina pacientov po popáleninách sa signifikantne líši oproti zdravej 

skupine v socio-demografických premenných (vek, pohlavie, dĺžka 

vzdelania). 

H2: Skupina pacientov po popáleninách sa signifikantne líši oproti zdravej 

skupine v kognitívnom skríningu MMSE. 

H3: Skupina pacientov po popáleninách sa signifikantne líši oproti zdravej 

skupine v kognitívnom profile (skóre v testoch RAVLT, Číselný rozsah, 

Test fonemickej verbálnej fluencie, TMT A, TMT B, Stroop test). 
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H4: Skupina pacientov po popáleninách sa signifikantne líši oproti zdravej 

skupine v afektívnych doménach (skóre v dotazníkoch BDI-II a GAD-7). 

H5: Existuje vzťah medzi kognitívnymi doménami a výsledným skóre 

nameranom v dotazníku BDI-II u pacientov po popáleninovej traume. 

H6: Existuje vzťah medzi kognitívnymi doménami a výsledným skóre 

nameranom v dotazníku GAD-7 u pacientov po popáleninovej traume. 

H7: Existuje vzťah medzi dĺžkou hospitalizácie a kognitívnym výkonom 

u pacientov po popáleninovej traume. 

H8: Existuje vzťah medzi počtom chirurgických výkonov a kognitívnym 

výkonom u pacientov po popáleninovej traume. 

H9: Existuje vzťah medzi medikáciou (antidepresíva, anxiolytiká a opioidy) 

a kognitívnym výkonom u pacientov po popáleninovej traume. 

 

5.2 Dizajn výskumného projektu 

5.2.1 Typ výskumu 

Z hľadiska typu výskumného dizajnu sa bude jednať o kvantitatívny výskum vo 

forme prierezovej štúdie. Za účelom získania vstupných dát budú využité kvantitatívne 

metódy zberu dát vo forme výkonnostných kognitívnych testov a sebaposudzovacích 

dotazníkov afektívnych domén.  

Pre porovnanie rozdielov vo výkone v kognitívnych testoch budú využité dve 

neekvivalentné skupiny – experimentálna skupina pacientov po popáleninovej traume 

a zdravá kontrolná skupina, párovaná na základe veku, pohlavia a dosiahnutého vzdelania 

(viac viď. kapitola Výskumný súbor). Keďže participantov nie je možné medzi skupiny 

náhodne rozradiť, bude sa jednať o kvaziexperimentálny dizajn výskumu. 

5.2.2 Výskumné metódy 

Za účelom zberu dát pre výskum bude využitý pološtrukturovaný rozhovor, batéria 

výkonnostných kognitívnych testov, sebaposudzovacie dotazníky a výpis z lekárskej 

dokumentácie.  

Vo väčšine výskumov zameraných na pacientov po popáleninách sú pre zistenie 

úrovne kognitívnych funkcií používané skríningové metódy, konkrétne Mini-Mental State 

Examination (MMSE) alebo Montreal Cognitive Assessment (MoCA). V tomto výskume 
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bude taktiež použitý skríningový test MMSE, následne však rozšírime testovaciu batériu 

o doplňujúce kognitívne testy. V nasledujúcom texte budú predstavené všetky použité 

metódy podrobnejšie. 

 

Pološtrukturovaný rozhovor 

 Za účelom získania základných informácií k anamnéze pacienta bude vykonaný 

pološtrukturovaný rozhovor, zameraný na zistenie veku, pohlavia a dĺžky dosiahnutého 

vzdelania.  

Mini-Mental State Examination (MMSE) 

 Mini-Mental State Examination (Folstein et al., 1975) je krátka štandardizovaná 

skríningová metóda často využívaná pre posúdenie miery kognitívneho deficitu a detekciu 

demencie. MMSE je zložená z 11 subtestov, zameraných na orientáciu, rozsah pozornosti 

koncentráciu, pracovnú pamäť a reč (Štěpánková et al., 2015). Jedná sa o skríningovú 

metódu, ktorá ale nenahradzuje kognitívne vyšetrenie a neslúži pre určenie kognitívneho 

profilu (Dubois et al., 2007). 

Doba administrácie je približne 10 - 15 minút. Maximálny počet bodov je 30. 

V Českej republike je za normálny výsledok považovaných 27-30 bodov, za miernu 

kognitívnu poruchu je považovaných 25-26 bodov, 18-24 je klasifikovaných ako ľahká 

demencia, 6-17 je stredne ťažká demencia a menej než 6 bodov značí ťažkú demenciu 

(Jirák & Koukolík, 2004). V súčasnosti sú k dispozícii normy pre Českú republiku na 

základe veku a vzdelania pre vekové rozmedzie 60 – 96 rokov (Štěpánková et al., 2015). 

Reyov auditorne-verbálny test učenia (RAVLT) 

 Reyov auditorne-verbálny test učenia (Rey, 1964) je jeden z najpoužívanejších 

testov pre meranie verbálnej pamäti, odporúčaných pre využitie v klinickej praxi, a to ako 

v zahraničí, tak aj v Českej republike (Nikolai et al., 2016). Test je zameraný na zisťovanie 

schopnosti bezprostredného vybavenia, oddialeného vybavenia a rekognície. Na základe 

výkonu v teste je možné pozorovať krivku učenia a retenciu podnetov v pamäti 

u testovaného jedinca (Frydrychová et al., 2018).  

 Pri administrácii testu je účastníkovi predčítaných 15 podstatných mien (zoznam A) 

v rýchlosti 1 slovo / 1 sekunda, za čím nasleduje priestor pre voľné vybavenie. Celý postup 
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je opakovaný 5-krát za sebou. Po ukončení je participantovi predstavených iných 15 slov 

(zoznam B), ktoré plnia úlohu interferencie. Po vybavení slov zo zoznamu B je účastník 

znovu požiadaný o vybavenie slov zo skupiny A. Po 30 minútach nasleduje testovanie 

oddialeného vybavenia slov zo zoznamu A. Poslednou časťou je úloha zameraná na 

rekogníciu predčítaných slov zo zoznamu, ktorý obsahuje fonemické a sémantické 

distraktory. 

Číselný rozsah 

 Číselný rozsah je jedným zo subtestov Wechslerovej pamäťovej škály (WMS-III) 

z roku 1997, ktorý je zameraný na zisťovanie úrovne pracovnej auditívnej pamäti. V prvej 

časti testu je testovanému jedincovi je predčítaný rad čísel, ktorý má za úlohu 

bezprostredne v rovnakom poradí opakovať. V druhej časti testu je požiadaný 

o opakovanie radu čísel odzadu. Počet číslic v jednotlivých radoch sa postupne zvyšuje. Pri 

pochybení v dvoch za sebou nasledujúcich pokusoch je testovanie ukončené. Pre 

hodnotenie výkonu sú využívané americké normy. Test sa vyznačuje vysokou reliabilitou 

a validitou (Strauss et al., 2006) 

Test fonemickej verbálnej fluencie (N, K, P) 

 Úlohou vyšetrovaného jedinca je vybavenie si čo najväčšieho počtu slov 

začínajúcich na písmená N, K, P v časovom limite 1 minúta pre každé z písmen. 

Hodnotený je počet vymyslených slov, perseverácie a konfabulácie. Tento test je 

v klinickej praxi často využívaný pre posudzovanie prítomnosti MCI, prípadne rizika 

demencie (Nikolai et al., 2015).  

Českú verziu testu vytvoril Preiss v roku 1997. Pre porovnávanie výkonu sú 

k dispozícii české normy od Nikolai et al. z roku 2015. 

Test cesty (TMT A, TMT B) 

 Test cesty (Trail Making Test - TMT) je kognitívny test zameraný primárne na 

zisťovanie úrovne exekutívnych funkcií, hodnotí však aj iné kognitívne domény, ako je 

pracovná pamäť, pozornosť, vizuospaciálne schopnosti a psychomotorické tempo. Metóda 

bola vytvorená Reitanom a Wolfsonom v roku 1983. TMT A je zostavený z 25 číslic 

v krúžkoch, ktoré má testovaný jedinec spojiť čiarou podľa poradia od 1 do 25 za čo 
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najkratší čas. TMT B je tvorený číslicami od 1 do 13 a písmenami od A po K. Úlohou 

participanta je pospájať čiarou striedavo číslice a písmená v abecednom poradí za čo 

najkratší čas. V Českej republike je využívané druhé vydanie testu z roku 2006 (Preiss, & 

Preiss, 2006). 

Stroop test 

 Stroop test je určený na meranie úrovne selektívnej pozornosti, kognitívnej 

flexibility, rýchlosti spracovania informácií a hodnotenie exekutívnych funkcií. Pri 

administrácii testu je zisťovaná interferencia medzi dvoma podnetmi – farbou a písaným 

textom. Test sa skladá z troch častí, pričom každá je obmedzená časovým limitom 45 

sekúnd. V prvej časti (Stroop-S) testu účastník číta slová (farby) napísané čiernou farbou. 

V druhej časti (Stroop-B) pomenováva farby bez čítania slova. V tretej časti (Stroop-BS) 

identifikuje farbu ktorou je text napísaný, bez toho, aby čítal samotný text. 

Jedinci s poškodením mozgu, demenciou alebo inými neurodegeneratívnymi 

poruchami vykazujú vyššiu mieru interferencie oproti zdravej skupine (Krivá, 2010). 

Česká verzia testu, ktorá bola validizovaná v rámci diplomovej práce Krivej (2010), 

preukázala vysokú reliabilitu aj validitu. 

BDI-II 

Pre zistenie depresívnych symptómov bude použitá Beckova škála depresie BDI-II. 

Jedná sa o sebaposudzujúcu škálu pre dospelých, ktorá je vysoko spoľahlivým nástrojom 

pre určenie intenzity depresie (Ptáček et al., 2016). Obsahuje 21 položiek, v ktorých má 

participant za úlohu vybrať tvrdenie, ktoré najlepšie vystihuje jeho stav v posledných 

dvoch týždňoch. Položky sa zameriavajú na pocity smútku, viny, plačlivosť, schopnosť 

koncentrácie, spánok, chuť do jedla, sexualitu atď. (Beck et al., 1996). 

GAD-7 

Úzkostná symptomatika bude testovaná pomocou českej verzie nástroja GAD-7 

(Generalized Anxiety Disorder). Jedná sa o 7-položkový sebaposudzovací dotazník 

navrhnutý pre posúdenie pacientovho stavu za posledné dva týždne. Jednotlivé položky sa 

zameriavajú na zistenie miery, do akej bol pacient obťažovaný pocitmi nervozity, úzkosti, 
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neschopnosti kontroly nad svojimi obavami, podráždenosti, a strachu, že by sa niečo 

mohlo stať (Williams, 2014). 

Výpis z lekárskej dokumentácie 

Informácie o zdravotnom stave pacienta pre posúdenie splnenia inkluzívnych 

a exkluzívnych kritérií budú získané z výpisu lekárskej dokumentácie. Zároveň z nej budú 

získané informácie o dĺžke hospitalizácie, počte absolvovaných chirurgických zákrokov a 

medikácii z nasledujúcich skupín liečiv: anxiolytiká, antidepresíva, opioidy. 

5.3 Výskumný súbor 

Výskumný súbor budú tvoriť pacienti po prekonanom termickom úraze, 

hospitalizovaní na Klinike popáleninovej medicíny 3.LF UK a FNKV Praha. Inkluzívnymi 

kritériami bude vek nad 18 rokov, znalosť českého jazyka a prekonaná popáleninová 

trauma. Podmienkou účasti vo výskume bude rozsah popálenín min. 10 %. Toto kritérium 

bolo stanovené na základe predpokladu, že bude možné týmto spôsobom zahrnúť do 

výskumu väčší počet pacientov, než pri podmienke vyššieho rozsahu popálenia. 

Exkluzívne kritéria budú z výskumu vylučovať pacientov hospitalizovaných z 

iného dôvodu, než je termický úraz (napr. dermatologická diagnóza alebo úraz v dôsledku 

zasiahnutia elektrickým prúdom), pacienti ktorí utrpeli úraz hlavy, trpia preukázateľnou 

závislosťou na alkohole alebo iných návykových látkach, premorbídne sa u nich zistila 

psychiatrická komorbidita, neovládajú český jazyk, alebo pacienti, ktorých psychický stav 

by mohol byť účasťou vo výskume ohrozený. Všetky vymenované faktory by mohli 

skresliť výsledky vyšetrenia. Všetci pacienti budú testovaní pred absolvovaním prípadnej 

neurorehabilitácie. 

Počet participantov vo výskumnej vzorke sa bude odvíjať od vypočítanej power 

size v súvislosti s jednotlivými kognitívnymi doménami na základe použitej a priori power 

analýzy. Týmto spôsobom sa vyhneme určeniu príliš malého vzorku, ktorý by viedol 

k zvýšenému riziku chyby II. druhu (Ptáček & Raboch, 2010). Pre porovnanie výsledkov 

a overenie hypotéz bude z dostupnej databáze vytvorená kontrolná skupina so zdravými 

participantami, ktorá bude párovaná na základe veku, pohlavia a dosiahnutého vzdelania. 

Exkluzívnym kritériom bude prežitá popáleninová trauma, úraz hlavy, psychiatrická 

komorbidita, abúzus alkoholu, či iných látok, neurodegeneratívne ochorenie, hospitalizácia 
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z dôvodu absolvovania chirurgického zákroku za posledných 10 rokov a aktuálne užívanie 

vybraných skupín medikácie (antidepresíva, anxiolytiká, opioidy). 

5.4 Priebeh výskumu 

Zber dát bude prebiehať na Klinike popáleninovej medicíny 3.LF UK a FNKV 

Praha. Pre účasť v experimentálnej skupine budú oslovení pacienti hospitalizovaní na 

tomto oddelení. Pri výbere pacientov do výskumu bude dôležitým kritériom dĺžka ich 

pobytu v nemocnici, pričom z dôvodu zachovania dostatočného rozostupu medzi 

operáciami a odchodom pacienta z nemocnice budú vybraní pacienti testovaní pred 

samotným prepustením z nemocnice (v posledných troch dňoch hospitalizácie). Toto 

kritérium je brané do úvahy, aby sme pomocou testovania zistili aktuálny stav 

kognitívnych funkcií, ktorý nebude ovplyvnený stavom pacienta bezprostredne po 

operačnom zákroku. 

Pred samotným vyšetrením budú pacienti informovaní o priebehu vyšetrenia a jeho 

časovej náročnosti. V úvode prebehne krátky pološtrukturovaný rozhovor, v ktorom bude 

zisťovaný vek pacienta a dosiahnuté vzdelanie.  

Samotné testovanie bude vykonávané klinickým psychológom, ktorý bude testy 

administrovať na základe informácií z príslušného testového manuálu. Testovanie bude 

prebiehať priamo na Klinike popáleninovej medicíny a z dôvodu pohybových obmedzení 

pacientov môže byť pacient pri testovaní na lôžku. Pre testovanie bude zvolený vhodný 

čas, ktorý zabezpečí pokojné prostredie a zamedzí prerušeniu testovania z dôvodu 

rehabilitácie, vyšetrenia, návštev alebo stravovacích hodín. 

Za účelom zistenia kognitívneho profilu budú následne pacienti testovaní 

kognitívnou batériou testov, ktorú bude administrovať klinický psychológ. Batéria 

obsahuje nasledujúce testy: Reyov auditorne-verbálny test učenia (RAVLT), Číselný 

rozsah (subtest WAIS-III), Test fonemickej verbálnej fluencie, Test cesty (TMT A, TMT 

B), Stroop test. Pre určenie prítomnosti miernej kognitívnej poruchy bude stanovené 

kritérium skórovania pod – 1,5 SD oproti norme v minimálne jednom kognitívnom teste. 

Batéria bola zostavená s ohľadom na časovú náročnosť, ktorá by z dôvodu vážnosti stavu 

pacientov a ich možnej unaviteľnosti nemala prekročiť 30-40 minút.  

Literatúra naznačuje niekoľko možných príčin prítomnosti kognitívneho deficitu 

u popáleninových pacientov. Jedným z nich sú psychologické príčiny. Preto okrem 

porovnávania so zdravou skupinou sa bude výskum zameriavať na koreláciu kognitívneho 

výkonu s afektívnymi doménami (t. j. depresiou a úzkosťou). Okrem kognitívnych funkcií 
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budú teda taktiež testované afektívne domény, konkrétne prítomnosť depresie alebo 

úzkosti. Sebaposudzovacie dotazníky zamerané na afektívne domény (BDI-II, GAD-7) 

budú vyplňované účastníkmi samostatne a následne odovzdané klinickému psychológovi 

pre vyhodnotenie. 

Výsledky vyhodnotených testov budú porovnávané so zdravou kontrolnou 

skupinou z databáze zdravých kontrol FNKV, ktorá bude otestovaná rovnakou batériou 

testov. Kritériami výberu do tejto skupiny bude pohlavie, vek a stupeň vzdelania.  

Všetky testy budú vyhodnotené klinickým psychológom na základe príslušných 

manuálov. Ku každému pacientovi bude zároveň získaný výpis z lekárskej dokumentácie. 

Následne bude vykonaná štatistická analýza dát popísaná v nasledujúcej kapitole. 

5.5 Spôsob spracovania dát 

5.5.1 Deskriptívna štatistika 

V úvode bude popísané socio-demografické zloženie výskumného súboru pre obe 

skupiny (experimentálnu a zdravú kontrolnú skupinu), konkrétne pomer mužov a žien, 

priemerný vek participantov, priemerná dĺžka vzdelania. Deskriptívna štatistika bude 

zahrňovať priemerné hrubé skóre a smerodajné odchýlky kognitívnych testov 

a afektívnych premenných. Zároveň bude popísané zastúpenie typov medikácie v skupine 

popáleninových pacientov. 

5.5.2 Induktívna štatistika 

Pred samotnou realizáciou štatistickej analýzy bude overené normálne rozdelenie 

dát použitím Shapiro–Wilk testu. Ak test normálne rozdelenie potvrdí, pre analýzu bude 

použitý T-test, ktorého základným predpokladom je normálne rozdelenie dát. 

Pre zistenie rozdielu v socio-demografických premenných, kognitívnom skríningu 

(MMSE), kognitívnom profile (kognitívne testy) a afektívnych doménach (BDI-II, GAD-

7) pacientov po popáleninách a zdravou kontrolnou skupinou (testovanie hypotéz H1, H2, 

H3, H4) bude využitý parametrický T-test pre dva nezávislé výbery. Tento test bude 

zvolený na základe predpokladu, že sa jedná o dve nezávislé vzorky populácie.   

Pre porovnanie výsledkov v jednotlivých kognitívnych doménach (pozornosť, 

pamäť, exekutívne funkcie) a rozlíšenie prípadných deficitov, budú testy rozdelené podľa 

kognitívnej domény, ktorú prevažne merajú.  
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Rozdelenie zobrazuje Tabuľka 1:  

 

Tabuľka 1: Kognitívne funkcie a nástroje merania 

 
Zdroj: autor. 

 

Za účelom overenia hypotéz bude stanovená hladina významnosti α = 0,05. 

V prípade, že v analýze vyjde p-hodnota nižšia než zvolená hladina významnosti, výsledky 

budú označené za signifikantné.  

Pre zistenie vzťahu medzi kognitívnym profilom a afektívnymi doménami, ako je 

depresivita pacienta meraná pomocou BDI-II (testovanie hypotézy H5) a úzkosť pacienta 

meraná pomocou GAD-7 (H6) bude využitý neparametrický Spearmanov korelačný 

koeficient. Rovnakým spôsobom bude zisťovaný vzťah medzi kognitívnym profilom 

a dĺžkou hospitalizácie (H7), počtom chirurgických zákrokov (H8) a medikáciou (H9). 

Miera medikácie pacienta bude v prípade opioidov definovaná na základe ekvianalgetickej 

dennej dávky, v prípade anxiolytík a antidepresív na základe užívania alebo neužívania 

týchto liekov. 

5.5.3 Prediktívna štatistika 

Hlavným účelom prediktívnej štatistiky bude zisťovanie nezávislých prediktorov 

miernej kognitívnej poruchy (MCI) v skupine pacientov po popáleninovej traume. 

Prítomnosť MCI bude stanovená na základe skóre pod – 1,5 SD oproti norme v minimálne 

jednom kognitívnom teste. 

Pre spracovanie prediktívnej štatistiky bude využitá mnohopočetná lineárna 

regresia, ktorá bude zisťovať kovarianciu prítomnosti MCI a jednotlivých premenných. 

Určená hladina významnosti bude α = 0,05 (95 %). 

Závislou premennou bude prítomnosť MCI. Nezávislými premennými budú 

klinické faktory (medikácia), afektívne premenné (depresia a úzkosť) a socio-
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demografické premenné. Nezávislé prediktory, ktoré sa ukážu ako signifikantné budú 

následne overené využitím nominálnej regresnej analýzy.  

Po overení vybraných prediktorov bude navrhnutá hypotéza súvisiaca s prediktormi 

MCI. Hypotéza bude v závere analýzy overená pomocou t-testu. 

 

5.6 Etické aspekty výskumu 

Počas celého priebehu výskumného projektu budú dodržiavané základné etické 

princípy, ktorými sú zásada beneficiencie (prospešnosti) a zásada non-malficiencie 

(neškodenia) (Weiss, 2011).  

Výskum bude schválený etickou komisiou. Účastníci výskumu budú vopred 

oboznámení s cieľom výskumu a spôsobom použitia získaných dát.  Následne svoju účasť 

vo výskume potvrdia podpísaním informovaného súhlasu. V prípade pacientov, u ktorých 

bola popálením zasiahnutá oblasť rúk, bude vyžadovaný ústny súhlas s kognitívnym 

vyšetrením. Zároveň budú účastníci informovaní o svojich právach, medzi ktoré patrí 

dobrovoľnosť vstupu do výskumu a súčasne možnosť kedykoľvek z výskumu vystúpiť. 

V prípade záujmu účastníkov o výsledky vyšetrenia im bude poskytnutá interpretácia od 

klinického psychológa. 

Všetky získané dáta budú slúžiť len pre potreby výskumného projektu a prístup 

k nim budú mať len osoby podieľajúce sa na realizácii tohto výskumu. V prípade súhlasu 

budú participanti pozvaní na druhé vyšetrenie s odstupom jedného roku, za účelom 

jednorazového porovnania výsledkov. Toto porovnanie môže slúžiť pre účely prípadného 

nadväzujúceho výskumného projektu. 

5.7 Úskalia a limity proponovaného projektu 

Navrhovaný výskumný projekt bude mať určité limity, ktoré môžu  skomplikovať 

interpretáciu výsledkov. Za účelom získania dát od väčšieho počtu pacientov bola ako 

inkluzívne kritérium stanovená hodnota rozsahu popálenín na 10 %. Z tohto dôvodu sa vo 

vzorku bude vyskytovať vysoká variabilita pacientov z hľadiska závažnosti ich poranenia. 

Toto kritérium pravdepodobne taktiež súvisí s variabilitou počtu chirurgických zákrokov, 

rozsahu využitia anestézie, ako aj s rozličnou dobou hospitalizácie. Zároveň je ale nutné 

dodať, že závažnosť poranenia a nutnosť operácií je taktiež závislá aj na mieste poranenia 

a pokiaľ je daných 10 % popálenín lokalizovaných na tvári, pacient pravdepodobne bude 

podstupovať množstvo zákrokov aj v oblasti plastickej chirurgie.  
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Ďalšou nežiadúcou premennou, ktorá môže ovplyvniť výsledok 

neuropsychologického testu je aktuálny stav pacienta. Vyplnenie danej kognitívnej batérie 

vyžaduje približne 30 - 40 minút. Pre hospitalizovaného pacienta môže byť vyplnenie 

náročné z dôvodu únavy alebo kolísania pozornosti. Preto je dôležité pre vykonanie 

kognitívneho vyšetrenia zvoliť vhodný čas a v konzultácii s ošetrujúcim lekárom si pred 

vyšetrením overiť, v akom stave sa pacient nachádza. 

Určitým ovplyvňujúcim faktorom je aj premorbídny stav pacienta, ktorý je 

z dôvodu zvoleného výskumného dizajnu do veľkej miery neznámy. Ako bolo uvedené 

v literárne-prehľadovej časti práce, literatúra naznačuje, že až dve tretiny pacientov 

s popáleninami trpeli psychiatrickým ochorením pred samotným úrazom (Dyster-Aas et 

al., 2008). Exkluzívne kritéria výskumu pokryjú len časť pacientov, ktorá bola pred 

samotným úrazom diagnostikovaná. Niektorí pacienti však mohli mať kognitívne ťažkosti 

alebo psychiatrickú diagnózu už pred samotným popálením. Navyše, skupina pacientov po 

popáleninách sa môže vyznačovať istými špecifikami oproti bežnej populácii. Množstvo 

popáleninových úrazov je klasifikovaných ako pracovný úraz, pričom sa jedná prevažne 

o ľudí pracujúcich manuálne.  

Pri hodnotení limitov výskumu je užitočné zvážiť aj ekologickú validitu použitej 

kognitívnej batérie testov. Keďže vyšetrenie pacienta využíva objektívne metódy merania 

stavu kognitívnych funkcií bez anamnézy alebo rozhovoru s rodinou pacienta, nemáme 

možnosť zhodnotiť jeho fungovanie v bežnom živote. Napriek prípadnému zníženému 

skóre v kognitívnych testoch nemusí pacient v každodennom živote javiť známky 

kognitívneho deficitu, a to práve vďaka využívaniu kompenzačných mechanizmov alebo 

významnej podpory od rodiny. 

Uvedené úskalia a limity výskumu môžu do určitej miery spôsobiť skreslenie 

výsledkov testov u niektorých pacientov. Zároveň je však nutné dodať, že vzhľadom na to, 

že podobný výskum v Českej republike ešte nebol realizovaný, výsledky zvoleného 

výskumného dizajnu môžu poskytnúť cenný základ pre ďalšie skúmanie, ktoré by 

dodatočne nežiadúce premenné eliminovalo. 

Pri nadväzujúcich výskumoch by bolo užitočné navrhnúť longitudinálny výskum, 

v ktorom by boli pacienti opätovne vyšetrení po jednom roku od prepustenia z nemocnice. 

Na základe porovnania výkonu v kognitívnych testoch s odstupom jedného roka by bolo 

možné spoľahlivejšie rozlíšiť prítomnosť MCI.  
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Záver 

 

Literárne-prehľadová časť sa venovala doterajším poznatkom o kognitívnom profile 

pacientov po popáleninovej traume. Kognitívny profil u tejto skupiny pacientov je 

v súčasnosti pomerne málo preskúmaný, preto prehľad vychádzal z obmedzeného počtu 

zdrojov. Na začiatku bola popísaná popáleninová trauma, jej výskyt v Českej republike a 

vo svete a kvalita života pacientov po popálení. Ďalšia kapitola sa venovala samotnému 

kognitívnemu profilu, pričom zahrňovala spôsoby diagnostiky a súhrn dostupných 

poznatkov o vplyve popáleninovej traumy na jednotlivé kognitívne funkcie. U pacientov 

po popálení sa najčastejšie objavujú deficity v oblasti pamäti, pozornosti a exekutívnych 

funkcií.  

Následne boli popísané faktory ovplyvňujúce vznik kognitívnych deficitov, ktoré 

boli rozdelené na psychologické a medicínske. Medzi psychologické faktory patrí 

napríklad depresia alebo posttraumatická stresová porucha, ktoré sa často vyskytujú po 

popáleninovej traume. Medzi medicínske faktory, ovplyvňujúce kognitívny výkon, patria 

hypermetabolické a zápalové reakcie, chirurgické zákroky vyžadujúce celkové anestézie 

a rozsiahla medikácia pacientov. Záverečná kapitola bola zameraná na súvislosť medzi 

kognitívnymi funkciami a rehabilitáciou pacientov po popálení. Ukazuje sa, že stav 

kognitívnych funkcií a úspešnosť celkovej rehabilitácie sú úzko prepojené. 

Praktická časť práce bola venovaná návrhu výskumu zameraného na kognitívny 

profil u pacientov po popáleninovej traume. Bol zvolený kvantitatívny 

kvaziexperimentálny dizajn výskumného projektu, v ktorom budú porovnávané dve 

skupiny – experimentálna skupina pacientov po popáleninách a zdravá kontrolná skupina. 

Navrhované hypotézy vychádzali z poznatkov zhrnutých v literárne-prehľadovej časti, 

pričom skúmali rozdiely v kognitívnom výkone, korelácie výkonu s medicínskymi 

a psychologickými faktormi a možné prediktory miernej kognitívnej poruchy u pacientov 

s popáleninami. Na záver boli zhrnuté možné úskalia a limity proponovaného výskumného 

projektu. 

Z dostupných poznatkov vyplýva, že v rámci komplexného liečenia pacienta po 

termickom úraze je venovaná určitá pozornosť aj psychickým následkom tejto traumatickej 

udalosti. Väčšina intervencií sa však venuje emocionálnemu zaťaženiu pacienta, jeho 

strachu zo smrti, psychiatrickej symptomatike a zaradeniu sa naspäť do života. Len 
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okrajová pozornosť je venovaná kognitívnym deficitom, ktoré sa u pacientov môžu 

v dôsledku popáleninového úrazu a následnej dlhodobej liečby objaviť.  

Hlavným prínosom tejto práce a navrhovaného výskumu by malo byť poukázanie 

na dôležitosť zahrnutia kognitívneho vyšetrenia do liečby pacientov po popáleninovej 

traume a v prípade potreby aj zaradenia neurorehabilitačnej starostlivosti do liečebného 

programu. 

 



 

48 

 

 

Zoznam použitej literatúry 

Andreasen, N. J., Noyes, R., Jr, Hartford, C. E., Brodland, G., & Proctor, S. (1972). 

Management of emotional reactions in seriously burned adults. The New England journal 

of medicine, 286(2), 65–69. https://doi.org/10.1056/NEJM197201132860205 

Andrews, C. J., Reisner, A. D., & Cooper, M. A. (2017). Post electrical or lightning injury 

syndrome: a proposal for an American Psychiatric Association's Diagnostic and Statistical 

Manual formulation with implications for treatment. Neural regeneration research, 12(9), 

1405–1412. https://doi.org/10.4103/1673-5374.215242 

Austin, M. P., Mitchell, P., & Goodwin, G. M. (2001). Cognitive deficits in depression: 

possible implications for functional neuropathology. The British journal of psychiatry : the 

journal of mental science, 178, 200–206. https://doi.org/10.1192/bjp.178.3.200 

Bangen, K. J., Jak, A. J., Schiehser, D. M., Delano-Wood, L., Tuminello, E., Han, S. D., 

Delis, D. C., & Bondi, M. W. (2010). Complex activities of daily living vary by mild 

cognitive impairment subtype. Journal of the International Neuropsychological Society : 

JINS, 16(4), 630–639. https://doi.org/10.1017/S1355617710000330 

Beck, A. T., Steer, R. A., & Brown, G. K. (1996). Beck depression inventory (BDI-II) 

(Vol. 10, p. s15327752jpa6703_13). Pearson. 

Belrose, J. C., & Noppens, R. R. (2019). Anesthesiology and cognitive impairment: a 

narrative review of current clinical literature. BMC anesthesiology, 19(1), 241. 

https://doi.org/10.1186/s12871-019-0903-7 

Bessey, P. Q., Phillips, B. D., Lentz, C. W., Edelman, L. S., Faraklas, I., Finocchiaro, M. 

A., Kemalyan, N. A., Klein, M. B., Miller, S. F., Mosier, M. J., Potenza, B. M., Reigart, C. 

L., Browning, S. M., Kiley, M. T., & Krichbaum, J. A. (2014). Synopsis of the 2013 

annual report of the national burn repository. Journal of burn care & research : official 

publication of the American Burn Association, 35 Suppl 2, S218–S234. 

https://doi.org/10.1097/BCR.0000000000000080 



 

49 

 

Bilotta, F., Qeva, E., & Matot, I. (2016). Anesthesia and cognitive disorders: a systematic 

review of the clinical evidence. Expert review of neurotherapeutics, 16(11), 1311–1320. 

https://doi.org/10.1080/14737175.2016.1203256 

Blades, B., Mellis, N., & Munster, A. M. (1982). A burn specific health scale. The Journal 

of trauma, 22(10), 872–875. https://doi.org/10.1097/00005373-198210000-00012 

Brychta, P. (2016, 23. října). Vybrané kapitoly z plastické chirurgie a popáleninové 

medicíny. Centrum popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno – Bohunice. 

http://www.med.muni.cz/Traumatologie/Popaleniny/Popaleniny.htm 

Bunnell, S., Legerski, J., & Herting, N. (2020). The autobiographical memory test: 

Differences in memory specificity across three recall elicitation methods. Current 

Psychology, 39, 2298-2305.  https://doi.org/10.1007/S12144-018-9930-7 

Calvano, T. P., Hospenthal, D. R., Renz, E. M., Wolf, S. E., & Murray, C. K. (2010). 

Central nervous system infections in patients with severe burns. Burns : journal of the 

International Society for Burn Injuries, 36(5), 688–691. 

https://doi.org/10.1016/j.burns.2009.08.004 

Cameron, I. D., Schaafsma, F. G., Wilson, S., Baker, W., & Buckley, S. (2012). Outcomes 

of rehabilitation in older people--functioning and cognition are the most important 

predictors: an inception cohort study. Journal of rehabilitation medicine, 44(1), 24–30. 

https://doi.org/10.2340/16501977-0901 

Chaytor, N., & Schmitter-Edgecombe, M. (2003). The ecological validity of 

neuropsychological tests: a review of the literature on everyday cognitive 

skills. Neuropsychology review, 13(4), 181–197. 

https://doi.org/10.1023/b:nerv.0000009483.91468.fb 

Cicerone, K. D., Goldin, Y., Ganci, K., Rosenbaum, A., Wethe, J. V., Langenbahn, D. M., 

Malec, J. F., Bergquist, T. F., Kingsley, K., Nagele, D., Trexler, L., Fraas, M., Bogdanova, 

Y., & Harley, J. P. (2019). Evidence-Based Cognitive Rehabilitation: Systematic Review 

of the Literature From 2009 Through 2014. Archives of physical medicine and 

rehabilitation, 100(8), 1515–1533. https://doi.org/10.1016/j.apmr.2019.02.011 



 

50 

 

Cohen, B. E., Neylan, T. C., Yaffe, K., Samuelson, K. W., Li, Y., & Barnes, D. E. (2013). 

Posttraumatic stress disorder and cognitive function: findings from the mind your heart 

study. The Journal of clinical psychiatry, 74(11), 1063-1070. 

https://doi.org/10.4088/JCP.12m08291 

Cramer, S. C., Sur, M., Dobkin, B. H., O'Brien, C., Sanger, T. D., Trojanowski, J. Q., 

Rumsey, J. M., Hicks, R., Cameron, J., Chen, D., Chen, W. G., Cohen, L. G., deCharms, 

C., Duffy, C. J., Eden, G. F., Fetz, E. E., Filart, R., Freund, M., Grant, S. J., Haber, S., … 

Vinogradov, S. (2011). Harnessing neuroplasticity for clinical applications. Brain : a 

journal of neurology, 134(Pt 6), 1591–1609. https://doi.org/10.1093/brain/awr039 

Diamant, J. J., & Vašina, L. (1998). Kapitoly z neuropsychologie ([2. přeprac. vyd.]). 

Masarykova univerzita v Brně. 

Douglas, H., Dunne, J., & Rawlins, J. (2017). Management of burns. Surgery (Oxford). 

https://doi.org/10.1016/j.mpsur.2017.06.007 

Dubois, B., Burn, D., Goetz, C., Aarsland, D., Brown, R. G., Broe, G. A., Dickson, D., 

Duyckaerts, C., Cummings, J., Gauthier, S., Korczyn, A., Lees, A., Levy, R., Litvan, I., 

Mizuno, Y., McKeith, I. G., Olanow, C. W., Poewe, W., Sampaio, C., Tolosa, E., … Emre, 

M. (2007). Diagnostic procedures for Parkinson's disease dementia: recommendations 

from the movement disorder society task force. Movement disorders : official journal of 

the Movement Disorder Society, 22(16), 2314–2324. https://doi.org/10.1002/mds.21844 

Duke, J. M., Randall, S. M., Fear, M. W., Boyd, J. H., Rea, S., & Wood, F. M. (2019). 

Burn induced nervous system morbidity among burn and non-burn trauma patients 

compared with non-injured people. Burns : journal of the International Society for Burn 

Injuries, 45(5), 1041–1050. https://doi.org/10.1016/j.burns.2018.06.006 

Dyster-Aas, J., Willebrand, M., Wikehult, B., Gerdin, B., & Ekselius, L. (2008). Major 

depression and posttraumatic stress disorder symptoms following severe burn injury in 

relation to lifetime psychiatric morbidity. The Journal of trauma, 64(5), 1349–1356. 

https://doi.org/10.1097/TA.0b013e318047e005 



 

51 

 

Ebly, E. M., Hogan, D. B., & Fung, T. S. (1997). Potential adverse outcomes of 

psychotropic and narcotic drug use in Canadian seniors. Journal of clinical epidemiology, 

50(7), 857–863. https://doi.org/10.1016/s0895-4356(97)00118-2 

Egydio, F., Pires, G. N., Tufik, S., & Andersen, M. L. (2012). Wound-healing and 

benzodiazepines: does sleep play a role in this relationship?. Clinics (Sao Paulo, Brazil), 

67(7), 827–830. https://doi.org/10.6061/clinics/2012(07)20 

Flaks, M. K., Malta, S. M., Almeida, P. P., Bueno, O. F., Pupo, M. C., Andreoli, S. B., 

Mello, M. F., Lacerda, A. L., Mari, J. J., & Bressan, R. A. (2014). Attentional and 

executive functions are differentially affected by post-traumatic stress disorder and trauma. 

Journal of psychiatric research, 48(1), 32–39. 

https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2013.10.009 

Flor-Henry, P. (1979). On certain aspects of the localization of the cerebral systems 

regulating and determining emotion. Biological Psychiatry, 14(4), 677–698. 

Folstein, M. F., Folstein, S. E., & McHugh, P. R. (1975). "Mini-mental state". A practical 

method for grading the cognitive state of patients for the clinician. Journal of psychiatric 

research, 12(3), 189–198. https://doi.org/10.1016/0022-3956(75)90026-6 

Frydrychová, Z., Kopeček, M., Bezdíček, O., & Georgi, H. Š. (2018). České normy pro 

revidovaný Reyův auditorně-verbální test učení (RAVLT) pro populaci starších osob. 

Československá Psychologie, 62(4), 330–349. 

Gomez, M., Cartotto, R., Knighton, J., Smith, K., & Fish, J. S. (2008). Improved survival 

following thermal injury in adult patients treated at a regional burn center. Journal of burn 

care & research : official publication of the American Burn Association, 29(1), 130–137. 

Gragnani, A., Müller, B. R., Oliveira, A. F., & Ferreira, L. M. (2015). Burns and epilepsy--

review and case report. Burns : journal of the International Society for Burn Injuries, 

41(2), e15–e18. https://doi.org/10.1016/j.burns.2014.08.004 

Grahek, I., Shenhav, A., Musslick, S., Krebs, R. M., & Koster, E. (2019). Motivation and 

cognitive control in depression. Neuroscience and biobehavioral reviews, 102, 371–381. 

https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2019.04.011 



 

52 

 

Granger C. V. (1998). The emerging science of functional assessment: our tool for 

outcomes analysis. Archives of physical medicine and rehabilitation, 79(3), 235–240. 

https://doi.org/10.1016/s0003-9993(98)90000-4 

Guyatt, G. H., Feeny, D. H., & Patrick, D. L. (1993). Measuring health-related quality of 

life. Annals of internal medicine, 118(8), 622–629. https://doi.org/10.7326/0003-4819-118-

8-199304150-00009 

Hendricks, C. T., Camara, K., Violick Boole, K., Napoli, M. F., Goldstein, R., Ryan, C. 

M., & Schneider, J. C. (2017). Burn Injuries and Their Impact on Cognitive-

Communication Skills in the Inpatient Rehabilitation Setting. Journal of burn care & 

research : official publication of the American Burn Association, 38(1), e359–e369. 

https://doi.org/10.1097/BCR.0000000000000388 

Holmes, E. G., Jones, S. W., & Laughon, S. L. (2017). A Retrospective Analysis of 

Neurocognitive Impairment in Older Patients With Burn Injuries. Psychosomatics, 58(4), 

386–394. https://doi.org/10.1016/j.psym.2017.03.002 

Iwashyna, T. J., Ely, E. W., Smith, D. M., & Langa, K. M. (2010). Long-term cognitive 

impairment and functional disability among survivors of severe sepsis. JAMA, 304(16), 

1787–1794. https://doi.org/10.1001/jama.2010.1553 

James, D. L., & Jowza, M. (2017). Principles of Burn Pain Management. Clinics in plastic 

surgery, 44(4), 737–747. https://doi.org/10.1016/j.cps.2017.05.005 

Jeschke M. G. (2016). Postburn Hypermetabolism: Past, Present, and Future. Journal of 

burn care & research : official publication of the American Burn Association, 37(2), 86–

96. https://doi.org/10.1097/BCR.0000000000000265 

Jirák, R., & Koukolík, F. (2004). Demence: neurobiologie, klinický obraz, terapie. Galén. 

Kohman, R. A., & Rhodes, J. S. (2013). Neurogenesis, inflammation and behavior. Brain, 

behavior, and immunity, 27(1), 22–32. https://doi.org/10.1016/j.bbi.2012.09.003 

Kool, M. B., Geenen, R., Egberts, M. R., Wanders, H., & Van Loey, N. E. (2017). Patients' 

perspectives on quality of life after burn. Burns : journal of the International Society for 

Burn Injuries, 43(4), 747–756. https://doi.org/10.1016/j.burns.2016.11.016 



 

53 

 

Königová, R., & Bláha, J. (2010). Komplexní léčba popáleninového traumatu. Karolinum.  

Krámská, L. (2007). Challenge of ecological validity in performance tests. Psychiatry. 

11(4). 2014-2019. 

Krivá, L. (2010). Validizace Stroopova testu na české populaci [Diplomová práce, 

Univerzita Karlova]. https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/21392 

Kroll, S. L., Nikolic, E., Bieri, F., Soyka, M., Baumgartner, M. R., & Quednow, B. B. 

(2018). Cognitive and socio-cognitive functioning of chronic non-medical prescription 

opioid users. Psychopharmacology, 235(12), 3451–3464. https://doi.org/10.1007/s00213-

018-5060-z 

Kulišťák, P. (2011). Neuropsychologie (2., aktualiz. a přeprac. vyd). Portál. 

Kulišťák, P. (2017). Klinická neuropsychologie v praxi. Karolinum. 

https://ezdroje.cuni.cz/?id=856 

Lezak, M. D., Howieson, D. B., Bigler, E. D., & Tranel, D. (2012). Neuropsychological 

assessment (5th ed.). Oxford University Press. 

Mason, S. E., Noel-Storr, A., & Ritchie, C. W. (2010). The impact of general and regional 

anesthesia on the incidence of post-operative cognitive dysfunction and post-operative 

delirium: a systematic review with meta-analysis. Journal of Alzheimer's disease : JAD, 22 

Suppl 3, 67–79. https://doi.org/10.3233/JAD-2010-101086 

McMahon M. (2008). Burn specific health scale. The Australian journal of physiotherapy, 

54(4), 284. https://doi.org/10.1016/s0004-9514(08)70011-4 

Naz, I., Bano, Z., Ahmed, I., Riaz, S., & Anjum, R. (2020). Impact of burn severity, time 

since burn an age on the cognitive functioning of women who had burn injuries. PAFMJ, 

70(2), 513-18. https://pafmj.org/index.php/PAFMJ/article/view/4221 

Národní zdravotnický informační portál. (2021, 12. února). Praha: Ministerstvo 

zdravotnictví ČR a Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. https://www.nzip.cz. 

ISSN 2695-0340 



 

54 

 

Nikolai, T., Štěpánková, H., Vyhnálek, M., & Kopeček, M. (2016). Neuropsychologická 

diagnostika kognitivního deficitu ve stáří. Československá psychologie, 60(5), 525–541. 

Peck M. D. (2011). Epidemiology of burns throughout the world. Part I: Distribution and 

risk factors. Burns : journal of the International Society for Burn Injuries, 37(7), 1087–

1100. https://doi.org/10.1016/j.burns.2011.06.005 

Peck M. D. (2012). Epidemiology of burns throughout the World. Part II: intentional burns 

in adults. Burns : journal of the International Society for Burn Injuries, 38(5), 630–637. 

https://doi.org/10.1016/j.burns.2011.12.028 

Petersen, R. C., & Morris, J. C. (2005). Mild cognitive impairment as a clinical entity and 

treatment target. Archives of neurology, 62(7), 1160–1167. 

https://doi.org/10.1001/archneur.62.7.1160 

Pokorný, J. ([2010]). Lékařská první pomoc (Druhé, doplněné a přepracované vydání). 

Galén. 

Pondělíček, I. (2016). Labyrinty duše & Bída psychologie: výbor esejů. Prostor. 

Poynter, L., Kwan, J., Sayer, A. A., & Vassallo, M. (2011). Does cognitive impairment 

affect rehabilitation outcome?. Journal of the American Geriatrics Society, 59(11), 2108–

2111. https://doi.org/10.1111/j.1532-5415.2011.03658.x 

Preiss, M. (1997). Verbální fluence, metoda vyšetřování poškození mozku u dětí a 

dospělých. Československá psychologie, 41(3), 244-249 

Preiss, M., & Kučerová, H. (2006). Neuropsychologie v psychiatrii. Grada.  

Preiss, M., & Preiss, J. (2006). Test cesty. Brno: Psychodiagnostika s.r.o. 

Ptáček R., & Raboch J. (2010). Určení rozsahu souboru a power analýza v psychiatrickém 

výzkumu. Česká a slovenská Psychiatrie 2010, 106(1): 33 - 41. 

Ptáček, R., Raboch, J.,Vňuková, M., Hlinka, J., & Anders, M. (2016). Beckova škála 

deprese BDI-II – standardizace a využití v praxi. Česká a slovenská Psychiatrie, 112(6), 

270–274. 



 

55 

 

Publication manual of the American Psychological Association. (2019) (Seventh edition). 

American Psychological Association. 

Purohit, M., Goldstein, R., Nadler, D., Mathews, K., Slocum, C., Gerrard, P., DiVita, M. 

A., Ryan, C. M., Zafonte, R., Kowalske, K., & Schneider, J. C. (2014). Cognition in 

patients with burn injury in the inpatient rehabilitation population. Archives of physical 

medicine and rehabilitation, 95(7), 1342–1349. https://doi.org/10.1016/j.apmr.2014.01.029 

Raboch, J., Hrdlička, M., Mohr, P., Pavlovský, P., & Ptáček, R. (Eds.). (2015). DSM-5®: 

diagnostický a statistický manuál duševních poruch. Hogrefe - Testcentrum. 

Raskin, S. A. (2010). Rehabilitation. In C. L. Armstrong & L. Morrow (Eds.), Handbook of 

medical neuropsychology: Applications of cognitive neuroscience. Springer Science + 

Business Media. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-1364-7 

Rey, A. (1964). L ‘examen clinique en psychologie [Clinical tests in psychology]. Presses 

Universitaires de France. 

Royall, D. R., Chiodo, L. K., & Polk, M. J. (2004). Misclassification is likely in the 

assessment of mild cognitive impairment. Neuroepidemiology, 23(4), 185–191. 

https://doi.org/10.1159/000078504 

Sbordone, R. J. (2008). Ecological Validity of Neuropsychological Testing. In A. M. 

Horton, Jr., & D. Wedding (Eds.), The neuropsychology handbook (3rd ed.) (pp. 367-394). 

Springer Publishing Company. 

Schuitevoerder, S., Rosen, J. W., Twamley, E. W., Ayers, C. R., Sones, H., Lohr, J. B., 

Goetter, E. M., Fonzo, G. A., Holloway, K. J., & Thorp, S. R. (2013). A meta-analysis of 

cognitive functioning in older adults with PTSD. Journal of anxiety disorders, 27(6), 550–

558. https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2013.01.001 

Smolle, C., Cambiaso-Daniel, J., Forbes, A. A., Wurzer, P., Hundeshagen, G., Branski, L. 

K., Huss, F., & Kamolz, L. P. (2017). Recent trends in burn epidemiology worldwide: A 

systematic review. Burns : journal of the International Society for Burn Injuries, 43(2), 

249–257. https://doi.org/10.1016/j.burns.2016.08.013 



 

56 

 

Soyka, M., Lieb, M., Kagerer, S., Zingg, C., Koller, G., Lehnert, P., Limmer, C., Kuefner, 

H., & Hennig-Fast, K. (2008). Cognitive functioning during methadone and buprenorphine 

treatment: results of a randomized clinical trial. Journal of clinical psychopharmacology, 

28(6), 699–703. https://doi.org/10.1097/JCP.0b013e31818a6d38 

Spronk, I., Legemate, C., Oen, I., van Loey, N., Polinder, S., & van Baar, M. (2018). 

Health related quality of life in adults after burn injuries: A systematic review. PloS one, 

13(5), e0197507. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0197507 

Stoddard, F. J., Ryan, C. M., & Schneider, J. C. (2014). Physical and Psychiatric Recovery 

from Burns. Surgical Clinics of North America, 94(4), 863–878. 

https://doi.org/10.1016/j.suc.2014.05.007 

Stokes, D. J., Dritschel, B. H., & Bekerian, D. A. (2004). The effect of burn injury on 

adolescents autobiographical memory. Behaviour research and therapy, 42(11), 1357–

1365. https://doi.org/10.1016/j.brat.2003.10.003 

Storch, E. K., & Kruszynski, D. M. (2008). From rehabilitation to optimal function: role of 

clinical exercise therapy. Current opinion in critical care, 14(4), 451–455. 

https://doi.org/10.1097/MCC.0b013e328306ef13 

Strauss, E., Sherman, E. M. S., & Spreen, O. (2006). A compendium of neuropsychological 

tests: Administration, norms, and commentary (3rd ed.). Oxford University Press. 

Sveen, J., Dyster-Aas, J., & Willebrand, M. (2009). Attentional bias and symptoms of 

posttraumatic stress disorder one year after burn injury. The Journal of nervous and mental 

disease, 197(11), 850–855. https://doi.org/10.1097/NMD.0b013e3181bea555 

Symes, E., Maruff, P., Ajani, A., & Currie, J. (2000). Issues associated with the 

identification of cognitive change following coronary artery bypass grafting. The 

Australian and New Zealand journal of psychiatry, 34(5), 770–784. 

https://doi.org/10.1080/j.1440-1614.2000.00808.x 

Štěpánková, H., Nikolai, T., Lukavský, J., Bezdíček, O., Vrajová, M.,  Kopeček, M. 

(2015) Mini-Mental State Examination – česká normativní studie. Česká a slovenská 

neurologie a neurochirurgie, 78/111(1), 57-63 



 

57 

 

Tannenbaum, C., Paquette, A., Hilmer, S., Holroyd-Leduc, J., & Carnahan, R. (2012). A 

systematic review of amnestic and non-amnestic mild cognitive impairment induced by 

anticholinergic, antihistamine, GABAergic and opioid drugs. Drugs & aging, 29(8), 639–

658. https://doi.org/10.1007/BF03262280 

Tarrier, N., Gregg, L., Edwards, J., & Dunn, K. (2005). The influence of pre-existing 

psychiatric illness on recovery in burn injury patients: the impact of psychosis and 

depression. Burns : journal of the International Society for Burn Injuries, 31(1), 45–49. 

https://doi.org/10.1016/j.burns.2004.06.010 

Thombs, B. D., Singh, V. A., Halonen, J., Diallo, A., & Milner, S. M. (2007). The effects 

of preexisting medical comorbidities on mortality and length of hospital stay in acute burn 

injury: evidence from a national sample of 31,338 adult patients. Annals of surgery, 

245(4), 629–634. https://doi.org/10.1097/01.sla.0000250422.36168.67 

Tiong, W. (2012). Emergency Burn Care in Practice: From First Contact to Operating 

Theatre. In E. S. McLaughlin & A. O. Paterson (Eds.), Burns : prevention, causes, and 

treatment (pp. 1-38). Nova Science Publishers, Inc. 

Válková, L. (2015). Rehabilitace kognitivních funkcí v ošetřovatelské praxi. Grada 

Publishing. 

Vetrichevvel, T. P., Randall, S. M., Fear, M. W., Wood, F. M., Boyd, J. H., & Duke, J. M. 

(2016). Burn injury and long-term nervous system morbidity: a population-based cohort 

study. BMJ open, 6(9), e012668. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2016-012668 

Wallace, A. B. (1951). The exposure treatment of burns. Lancet (London, England), 

1(6653), 501–504. https://doi.org/10.1016/s0140-6736(51)91975-7 

Wechsler, D. (1997). WMS-III: Wechsler memory scale administration and scoring 

manual. Psychological Corp. 

Weiss, P. (2011). Etické otázky v psychologii. Portál. 

Whyte, E., Skidmore, E., Aizenstein, H., Ricker, J., & Butters, M. (2011). Cognitive 

impairment in acquired brain injury: a predictor of rehabilitation outcomes and an 



 

58 

 

opportunity for novel interventions. PM & R : the journal of injury, function, and 

rehabilitation, 3(6 Suppl 1), S45–S51. https://doi.org/10.1016/j.pmrj.2011.05.007 

Wiechman, S., Kalpakjian, C. Z., & Johnson, K. L. (2016). Measuring Depression in 

Adults With Burn Injury: A Systematic Review. Journal of burn care & research : official 

publication of the American Burn Association, 37(5), e415–e426. 

https://doi.org/10.1097/BCR.0000000000000384 

Willebrand, M., Norlund, F., Kildal, M., Gerdin, B., Ekselius, L., & Andersson, G. (2002). 

Cognitive distortions in recovered burn patients: the emotional Stroop task and 

autobiographical memory test. Burns : journal of the International Society for Burn 

Injuries, 28(5), 465–471. https://doi.org/10.1016/s0305-4179(02)00052-9 

Williams, J. M. G., & Broadbent, K. (1986). Auto-biographical memory in suicide 

attempters. Jour-nal of Abnormal Psychology, 95, 144–149. 

http://dx.doi.org/10.1037/0021-843X.95.2.144 

Williams, N. (2014). The GAD-7 questionnaire. Occupational medicine, 64(3), 224-224. 

Wisely, J. A., Wilson, E., Duncan, R. T., & Tarrier, N. (2010). Pre-existing psychiatric 

disorders, psychological reactions to stress and the recovery of burn survivors. Burns : 

journal of the International Society for Burn Injuries, 36(2), 183–191. 

https://doi.org/10.1016/j.burns.2009.08.008 

Wolters, A. E., Slooter, A. J., van der Kooi, A. W., & van Dijk, D. (2013). Cognitive 

impairment after intensive care unit admission: a systematic review. Intensive care 

medicine, 39(3), 376–386. https://doi.org/10.1007/s00134-012-2784-9¨ 

World Health Organization (2018, March 6). Burns. https://www.who.int/news-room/fact-

sheets/detail/burns 

Zakharova-Luneva, E., Cooke, D. M., Okano, S., Hurst, C., Geffen, S., & Eagles, R. 

(2020). The relationship between cognition and functional outcomes in rehabilitation: 

FIMCog vs. MoCA. Geriatrics & gerontology international, 20(4), 336–342. 

https://doi.org/10.1111/ggi.13884 

 



 

59 

 

 

Zoznam tabuliek 

Tabuľka 1: Kognitívne funkcie a nástroje merania ................................................. 43 

 

 

 



 

60 

 

 

Zoznam skratiek 

 

AMT Autobiographical Memory Test 

BDI-II Beck Depression Inventory-II 

BSHS-B The Burn Specific Health Scale–Brief 

CNS Centrálna nervová sústava 

DSM-V Diagnostický a štatistický manuál duševných porúch 

FIM Functional Independence Measure 

FNKV Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 

GAD-7 General Anxiety Disorder-7 

HRQL Health Related Quality of Life 

MCI Mild Cognitive Impairment 

MMSE Mini-Mental State Examination 

MOCA Montreal Cognitive Assessment 

POCD Postoperative Cognitive Decline 

PTSD Posttraumatická stresová porucha 

RAVLT Rey Auditory Verbal Learning Test 

SNRI Inhibítory spätného vychytávania serotonínu a norepinefrínu 

TCA Tricyklické antidepresíva 

TMT Trail Making Test 

WHO World Health Organization 

WMS-III Wechsler Memory Scale-III 

 
 


