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Abstrakt
Testování exekutivních funkcí zĪstává z mnoha dĪvodĪ stále velmi
obtížné. V praxi se mĪžeme setkat se situacemi, že standardní bďžnď
používané neuropsychologické testy neodhalí poškození exekutivních funkcí,
které je v každodenním životď naprosto zjevné. Stejnď jako v diplomové práci
bylo cílem pĢedloženého výzkumu ovďĢit hypotézu, zda pĢiblížení testování
exekutivních funkcí reálnému životu pĢispďje ke zpĢesnďní jejich diagnostiky.
V realizovaném výzkumu byly porovnány výkony skupiny 29 osob
s dysexekutivním syndromem a kontrolní skupiny 29 zdravých osob. Výkony
probandĪ byly sledovány ve dvou testových situacích, a to v klidu
(standardní testování) a v zátďži hlukem (simulace reálných podmínek).
V obou testových situacích byly použity shodné testy programu NEUROP-2
(KIQ, PAARE, GO/NO-GO, LISEQ, HANOI a NATE).
V souladu s naší hypotézou byl v testech KIQ a HANOI prokázán
negativní vliv hluku na výkon osob s dysexekutivních syndromem. V obou
výše uvedených pĢípadech došlo u osob s dysexekutivním syndromem ke
statisticky významnému zhoršení výkonu v zátďži hlukem. U ostatních
použitých testĪ (PAARE, GO/NO-GO, LISEQ a NATE) nebyl vliv hluku na
výkon

zjištďn

a

to

jak

u

skupiny

zdravých

osob,

tak

i

u

osob

s dysexekutivním syndromem.
Souhrnnď lze konstatovat, že zdravé osoby ve srovnání s osobami
s dysexekutivním syndromem dosáhly pĢi testování v klidu i v hluku lepších
výsledkĪ.

V rozporu

s naším

pĢedpokladem

nebyl

u

skupiny

osob

s dysexekutivním syndromem u vďtšiny testĪ prokázán negativní vliv hluku
na jejich výkon. PĢesto se domníváme, že pĢiblížení testové situace reálným
podmínkám je cestou ke zlepšení diagnostiky exekutivních funkcí.

rigo.indd 4

20.7.2011 6:42:07

Abstract
Executive function testing still appears to be very complicated for
many reasons. In practice, we can meet the situations in which commonly
used standardized neuropsychological tests do not reveal injury in executive
functions, which is absolutely obvious in everyday life. The goal of the
submitted research was to confirm a hypothesis whether getting the
executive function testing closer to real life may contribute to their diagnosis
specification.
In the conducted research, the individual performance of the group
comprising 29 persons with dysexecutive syndrome was compared with the
individual performance of the control group of 29 healthy persons. The
testees’ performance was monitored in two test situations – at standstill
(standard testing) and during noise load (real conditions simulation). In both
test situations the identical tests of NEUROP-2 (KIQ, PAARE, GO/NO-GO,
LISEQ, HANOI and NATE) were used.
In compliance with the hypothesis, negative impact of noise on the
performance of persons with dysexecutive syndrome was proved in the KIQ a
HANOI tests. In both cases presented above, the testees with dysexecutive
syndrome were characterized by statistically considerable performance
degradation during the noise load. In the other utilized tests (PAARE,
GO/NO-GO, LISEQ and NATE), the noise impact on the performance was not
found in any of the two groups.
To sum up, in comparison with the probands with dysexecutive
syndrome, the healthy testees have achieved better results during the tests
at standstill as well as during the noise load. However, contrary to the
assumption, the negative noise impact on the performance of the group of
people with dysexecutive syndrome has not been confirmed in most of the
tests. Nevertheless, we assume that getting a test situation closer to real
conditions is the way to improve a diagnosis of executive functions.
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Úvod
PĢedložená rigorózní práce navazuje svou teoretickou i praktickou
Āástí na diplomovou práci s názvem Exekutivní funkce u pacientĪ
s frontálním poškozením mozku téže autorky. V rámci diplomové práce
byl proveden výzkum vďnující se zpĢesnďní diagnostiky exekutivních
funkcí. Tato rigorózní práce navazuje na výše uvedený výzkum s cílem
rozšíĢit

vzorek

respondentĪ

a

tím

se

více

pĢiblížit

pochopení

zkoumaného jevu.
Nezdravý životní styl, rozmáhající se automobilová doprava a
narĪstající zájem o adrenalinové sporty s sebou pĢinášejí zvýšené riziko
v podobď vaskulárních onemocnďní, dopravních nehod a úrazĪ. Kromď
jiného

dochází

v tďchto

pĢípadech

poškozením

mozku.

Mezi

prefrontální

oblasti

Āelních

k Āastým

nejzávažnďjší
lalokĪ

a

a

poranďní
s ním

bohužel
patĢí

spojené

vážným
narušení

poškození

exekutivních funkcí.
Díky vďdeckému pokroku a narĪstajícím poznatkĪm o struktuĢe
a funkcích mozku je v souĀasné dobď známo, že prefrontální kĪra má
klíĀový význam pro formulování cílĪ, vytváĢení plánĪ nutných pro
dosažení cíle, ale také pro sociální zralost a odpovďdnost jedince.
Funkce spojované s prefrontální kĪrou bývají souhrnnď oznaĀovány
jako exekutivní funkce.
Obecnď jsou exekutivní funkce chápany jako životnď dĪležité
k udržení lidské autonomie. Jsou urĀujícím Āinitelem, který je pĢíĀinou
nezpĪsobilosti pacientĪ po poranďní mozku zvládat nároky bďžného
dne. Navzdory tomu, že poškození tďchto funkcí má na každodenní život
Ālovďka témďĢ katastrofický dopad, bďžnými neuropsychologickými testy
je poškození exekutivních funkcí ne vždy odhalitelné.
Z výše uvedeného dĪvodu proto neustále narĪstá poptávka po
ekologicky validních testech, které by zvýšily pravdďpodobnost odhalení
poškození exekutivních funkcí. S ohledem na stupeě poznání v této
oblasti zatím

nelze s urĀitostí tvrdit, zda tyto testy splní oĀekávání,

která si od nich autoĢi slibují.
-1-
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Cílem pĢedložené rigorózní práce je ovďĢit, zda pĢiblížení testové
situace reálným podmínkám každodenního života napomĪže zpĢesnďní
diagnostiky exekutivních funkcí.
Práce je rozdďlena na dvď hlavní Āásti - teoretickou a empirickou.
Teoretická Āást se zabývá problematikou exekutivních funkcí, a to
pĢedevším z pohledu vymezení pojmu exekutivní funkce, anatomické
lokalizace a

poškození tďchto funkcí tzv. dysexekutivního syndromu.

Dále v teoretické Āásti je analyzována diagnostika exekutivních funkcí,
její možnosti a hranice. Podrobnďji jsou zde rovnďž popsány možné
pĢíĀiny selhání pacientĪ s dysexekutivním syndromem v bďžném životď
a s ohledem na tyto pĢíĀiny i možnosti zvýšení ekologické validity
neuropsychologických testĪ zamďĢených na exekutivní funkce. Poslední
kapitola teoretické Āásti je vďnována rehabilitaci exekutivních funkcí,
jejím souĀasným i budoucím možnostem.
Empirická Āást je vďnována testování v zátďži hlukem jako jedné
z možností zpĢesnďní diagnostiky exekutivních funkcí. Na základď
prostudované

literatury

byla

vytvoĢena

hypotéza,

že

osoby

s dysexekutivním syndromem by pĢi testování v zátďži mďly vykazovat
významnď horší výsledky než osoby zdravé. SouĀástí empirické Āásti je
diskuse, ve které jsou shrnuty hlavní závďry a poznatky.

-2-
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TEORETICKÁ ÿÁST
1. Exekutivní funkce
1.1. Vymezení pojmu exekutivní funkce
Termín „exekutivní funkce“ je relativnď nový a do popĢedí
vďdeckého zájmu se dostal teprve v posledních dvaceti letech (Burgess,
2004). V Āeské literatuĢe se s touto problematikou zatím setkáme spíše
okrajovď. Informace týkající se této oblasti nalezneme v publikacích
KulišĨáka (2003), Koukolíka (1995, 1997, 2002, 2003), Preisse (1998).
Exekutivní

funkce

jsou

tďžko

definovatelný,

ale

dĪležitý

konstrukt, který se obecnď vztahuje na psychické procesy týkající se
vďdomé kontroly myšlení a chování (Kerr, Zelazo, 2004).
Exekutivní funkce jsou popisovány jako kognitivní funkce,
podmiěující procesy úmyslného a cílesmďrného chování (Emick, Welsh,
2005).
SpecifiĀtďji pojem exekutivní funkce vysvďtluje Koukolík (2002,
2003). Uvádí, že exekutivní neboli Ģídící funkce zahrnují takové
schopnosti jako je schopnost tvoĢit a uskuteĀěovat plány, vytváĢet
analogie, Ģešit problémy, adaptovat se na nové neĀekané promďny
okolností, vykonávat vďtší poĀet Āinností souĀasnď a Ģadit jednotlivé
události v Āase a prostoru. Vedle toho nám tyto funkce umožěují
ukládat, zpracovávat a vyvolávat informace z pracovní pamďti a
v neposlední Ģadď respektovat pravidla sociálního chování.
Karnath a Sturm (in Hartje, Poeck, 2002) pod pojmem exekutivní
funkce rozumí takové kognitivní procesy, které Ālovďku umožěují Ģešit
problémy, plánovat a také zahájit a ukonĀit urĀitou aktivitu. Dále jsou
tyto funkce zodpovďdné za úĀelné, cílovď zamďĢené aktivity a zahrnují
nejvyšší úroveě lidského fungování jako je intelekt, sociální interakce
a sebekontrola.

-3-
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Pojem exekutivní funkce je v literatuĢe Āasto popisován jako
komplex teoreticky si pĢíbuzných kognitivních procesĪ. Navzdory
skuteĀnosti,

že

v souĀasné

dobď

probíhá

celá

Ģada

výzkumĪ

zabývajících se touto problematikou, neexistuje dosud žádná obecnď
uznávaná definice tďchto funkcí Āi komponent, které tento pojem
zahrnuje (Zook et al., 2004).
Souhrnnou a dle našeho názoru asi nejvýstižnďjší charakteristiku
exekutivních funkcí podává Lezaková (1995, s. 42 - 43): „Exekutivní
funkce zahrnují takové kapacity, které umožěují Ālovďku jednat
nezávisle, úĀelnď a samostatnď. Od kognitivních funkcí se liší v mnoha
ohledech. Otázky týkající se exekutivních funkcí znďjí, jak nebo zda se
Ālovďk chystá nďco dďlat (napĢ. Bude Ālovďk nďco dďlat, a jestliže ano,
tak jak?). Otázky vztahující se ke kognitivním funkcím jsou formulovány
jako co nebo kolik (napĢ. Kolik toho znáš? Co dokážeš?). Na základď
toho lze Ģíci, že Ālovďk s kognitivním deficitem ale nedotĀenými
exekutivní funkce zĪstává nadále nezávislý, relativnď samostatný a
produktivní. Avšak v pĢípadď, že exekutivní funkce jsou narušeny, je
v tomto pĢípadď možno pozorovat nedostatky v péĀi o sebe sama,
neschopnost efektivnď vykonávat bďžnou práci samostatnď a úĀelnď,
udržovat normální sociální vztahy, a to bez ohledu na to, jak dobĢe
funguje kognitivní kapacita jedince nebo jak vysoko tento jedinec
skóruje v testech dovedností, znalostí a schopností.“
Lezaková (1995) rozlišuje ĀtyĢi složky exekutivních funkcí, z nichž
každá obsahuje rĪzné procesy vztahující se k chování:
1. VĪle odpovídá komplexu procesĪ urĀujících, jaké má dotyĀný
Ālovďk potĢeby a pĢání, a rozhodnutí zda budou jednotlivé potĢeby
a pĢání uspokojeny. Schopnost zámďrného jednání.
2. Plánování zahrnuje rozpoznání a uspoĢádání prvkĪ nutných
k dosažení urĀitého cíle. Tvorba plánu, zhodnocení efektivity
plánu, flexibilita a zvládání vlastní impulzivity.
3. ÚĀelné

jednání

pĢedstavuje

zahájení

aktivity,

pĢehlížení

konkurenĀních možností, pĢání nebo jiných plánĪ, ukonĀení
Āinnosti. Nezbytné pro zvládání nových úkolĪ.

-4-
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4. Úspďšný výkon

obsahuje schopnost kontrolovat své vlastní

jednání, pouĀit se ze svých chyb, regulovat intenzitu, tempo a
ostatní kvalitativní prvky svého jednání. Rozpoznání, že vytyĀený
cíl byl dosažen.
Vzhledem k tďžké uchopitelnosti tohoto pojmu, je definování
exekutivních funkcí

pomďrnď široké. Jsou jakýmsi zastĢešujícím

pojmem pro takové funkce jako je pracovní pamďĨ, rozhodování,
pozornost, kontrola impulsĪ, plánování a flexibilita. Mnohdy bývá tento
pojem používán bez pĢesnďjšího vymezení.
Jak již bylo zmínďno, v souĀasné dobď neexistuje žádná pĢesná
a jednotná definice exekutivních funkcí. Je to zpĪsobeno jednak tím, že
pod tento pojem spadá celá Ģada dílĀích velmi rĪznorodých procesĪ
a jednak tím, že se exekutivní funkce ve vztahu k chování promítají do
rozliĀných situací. Proto je tedy velmi obtížné usuzovat na shodu mezi
tďmito procesy a chováním. Jednotliví autoĢi se tak ve svých
výzkumech zamďĢují vždy jen na jeden aspekt exekutivních funkcí a
tento úhel pohledu pak zdĪrazěují i ve svých definicích. Obecnď lze Ģíci,
že se jednotlivé výzkumy v souĀasné dobď orientují spíše na kognitivní
aspekty exekutivních funkcí, ménď již na aspekty spojené s motivací,
emocemi a osobností (Happaney et al., 2004).
Exekutivní funkce jsou široce a nejasnď vymezený konstrukt
(otázkou zĪstává i to, zda exekutivní funkce „jsou“ Āi „je“), který má
všeobecnď vztah k tďm psychologickým funkcím, které se uplatěují pĢi
kontrole myšlení a jednání.

1.2. Neuroanatomická organizace frontálních lalokĪ
Exekutivní funkce bývají spojovány s Āinností frontálních (Āelních)
lalokĪ, pĢesnďji s jejich prefrontální oblastí. Frontální laloky již na první
pohled odlišují lidský mozek od mozku ostatních obratlovcĪ, jsou
vyklenuté a nápadnď velké (Koukolík, 1997).

-5-
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Vďdci se po dlouhou dobu zabývají hledáním souvislostí mezi
lézemi v této oblasti a zmďnami v rĪzných psychických projevech. Avšak
otázka „k Āemu všemu“ nám vlastnď frontální laloky slouží není
uspokojivď zodpovďzena dodnes (Diamant, Vašina, 1998).
Frontální laloky, zejména jejich prefrontální

a orbitofrontální

kĪra, jsou ty oblasti, které jsou ze strany Ālovďka oceěovány nejvíce
(Diamant, Vašina, 1998). Ale jak uvádí Goldberg (2004, str. 40),
„…protože Āelní laloky nelze uvést do vztahu s jedinou snadno
definovatelnou funkcí, odepíraly jim rané teorie mozkové organizace
jakoukoliv významnďjší roli. ÿelní laloky byly známy pod oznaĀením
„mlĀenlivé laloky““.
Frontální laloky (Brodmannovy oblasti 8, 9, 10, 11, 12, 44, 45, 46
a 47) jsou souĀástí neokortexu. Anatomicky se nacházejí pĢed centrální
(Rolandovou) rýhou a od spánkového laloku jsou oddďleny postranní
(Sylviovou) rýhou (Restak, 1984). Na jejich vnďjší stranď, jak uvádí
Cummings (in KulišĨák, 2003), jsou frontální laloky tradiĀnď Ālenďny na
oblast motorickou, premotorickou a prefrontální, o kterých se blíže
zmíníme v následujících podkapitolách. Z vnitĢní strany ve stĢední Āásti
leží oblast limbická a paralimbická.

Obr. 1: Broadmannovy oblasti frontálních lalokĪ. (KulišĨák, 2005, s. 3)

-6-
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KĪra frontálních lalokĪ je rozsáhle propojena s ostatními Āástmi
mozku, a to jak se strukturami kortikálními, tak i subkortikálními.
Frontální laloky jsou vzájemnď spojeny s temporální, parietální a
okcipitální kĪrou. Dále mají Āetná spojení s limbickými strukturami
(hipokampem

a

amygdalou).

ReciproĀnď

jsou

spojeny

rovnďž

s thalamem (Fuster, 2002). Opomíjeno bývá spojení frontálního laloku
s mozeĀkem (Goldberg, 2004).
Cummings (in Kokolík, 1995; in KulišĨák, 2003) vymezuje
v Āelních lalocích pďt funkĀních systémĪ, které jsou vázány na
prefrontální, premotorickou a motorickou kĪru:
1. motorický obvod (premotorická kĪra, doplěková motorická kĪra
a primární motorická kĪra, putamen, globus pallidus, substantia
nigra, talamus);
2. okulomotorický obvod (Broadmannova area 8 - frontal eye fields,
prefrontální a parietální kĪra, nucleus caudatus, substantia
nigra, talamus);
3. dorsolaterální prefrontální obvod (Broadmannova oblast 9, 10,
nucleus caudatus, globus pallidus, substantia nigra, talamus);
4. laterální orbitofrontální obvod( Broadmannova area 10, nucleus
caudatus, globus pallidus a substantia nigra, nepĢímé projekce
do talamu);
5. pĢední cingulární obvod (Broadmannova area 24, ventrální
striatum, nucleus caudatus, putamen,

globus pallidus a

substantia nigra).
Tyto

výše

uvedené

obvody

pĢedstavují

jen

Āást

propojení

smďĢujících z Āelních lalokĪ do ostatních Āástí mozku a dokazují, jak
nesmírnď složitou oblastí je právď tato Āást mozku.
Dále budou podrobnďji rozebrány již zmiěované oblasti Āelních
lalokĪ - motorická, premotorická a prefrontální.
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1.2.1. Motorická a premotorická kĪra
Frontální motorický obvod zaĀíná v neuronech premotorické kĪry
(Broadmannova oblast 6, 8), doplěkové motorické kĪry (oznaĀuje se
zkratkou SMA, Broadmannova area 6) a primární motorické kĪry (M1,
Broadmannova oblast 4). Projekce z primární motorické kĪry smďĢuje
do zevní Āásti bazálních ganglií – putamen. Odtud vedou vlákna do
globus pallidus a do substantia nigra. Globus pallidus je vlákny spojen
s thalamickými jádry. Z této oblasti pak smďĢují vlákna zpďt do
doplěkové motorické kĪry, premotorické a motorické kĪry. Tímto se
frontální motorický obvod uzavĢe (Koukolík, 2002).

Obr. 2: Oblasti mozku související s motorickými schopnostmi a návyky. (Squire et al.,
1999, s. 177)
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Dle Luriji (1982) spadají motorická a premotorická kĪra do tzv.
tĢetího mozkového bloku a zabezpeĀují tzv. eferetní organizaci pohybĪ.
Úkolem motorické kĪry je ovládat mechanismus provedení
jednotlivých pohybĪ; premotorická kĪra vybírá pohyby k realizaci,
organizuje motorické akce v Āase

a uspoĢádává jejich poĢadí. Navíc

premotorická kĪra zahrnuje i oblasti, které se podílejí na pĢípravď
ĢeĀových vzorcĪ

a je dĪležitá pĢi Ģízení oĀních pohybĪ Grusec et al.

(1990).
Je zajímavé, jak uvádí Grusec et al. (1990), že léze v motorické
a premotorické kĪĢe zapĢíĀiěují pouze minimální deficity v Ģízení vďtšiny
tďlesných svalĪ. V dĪsledku lézí v této oblasti bývá velmi zĢetelnď
postižena artikulovaná ĢeĀ

a jemné volní pohyby prstĪ. Tedy funkce

specificky lidské.
Podle Luriji (1982) je hlavním projevem poškození premotorické
kĪry narušení tzv. pohybových návykĪ (tento jev bývá oznaĀován také
jako inertnost pohybových stereotypĪ). Klinicky se toto poškození
projevuje tím, že se u Ālovďka mďní rukopis nebo tím, že dotyĀný Ālovďk
není schopen plynule vykonávat sérii automatických nauĀených
pohybĪ.
Jak již bylo ĢeĀeno, poškozením premotorické kĪry dochází rovnďž
k narušení artikulované ĢeĀi. Lurija (1975, 1982) v této souvislosti
hovoĢí o tzv. eferentní motorické afázii. Pacienti s touto poruchou
nemají žádné vďtší potíže s vyslovováním jednotlivých hlásek, avšak
potíže se projevují pĢi pĢechodu k artikulaci série hlásek, hláskových
spojení a slov.
Závďrem této Āásti je nutné Ģíci, že velmi dobĢe je spolupráce
motorické

kĪry,

premotorické

kĪry,

doplěkové

motorické

kĪry,

prefrontálního kortexu, mozeĀku a parietálního kortexu vidďt na
pĢíkladu uĀení se motorickým dovednostem. Velmi výstižnď je tato
problematika popsána v knize „Memory: from mind to molecules“ (1999)
autorĪ Squire a Kandela.
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1.2.2. Prefrontální kĪra
Prefrontální kĪra u primátĪ

zaujímá Broadmannovy oblasti

8 - 11, 24, 32, 46 a 47 (Koukolík, 2002, 2003). Jen pro srovnání je
uveden procentuální podíl prefrontální mozkové kĪry u nďkterých zvíĢat
– u koĀky je 3,5% z celkového objemu mozkové kĪry, u psa pĢibližnď
12,5%, 11,5% u makaka a 17% u šimpanze (Fuster, 2002).
Nejvďtšího rozvoje dosáhla prefrontální kĪra u lidí, kde tvoĢí
pĢibližnď 30% objemu mozkové kĪry a odlišuje nás tak od všech
vývojovď bližních (Koukolík, 2003).
Prefrontální kĪra je Āást mozkové kĪry, která se nachází pĢed
premotorickou a motorickou kĪrou. Fuster (2002) považuje tuto Āást
frontálních lalokĪ za tzv. asociaĀní kĪru tďchto lalokĪ. V jeho pojetí
hraje prefrontální kĪra

klíĀovou roli v organizaci chování, ĢeĀi

a kognitivních procesĪ.
Lurija (1982, s. 217) ve svém modelu Āinnosti mozku Ģadí
prefrontální kĪru do tzv. tĢetího mozkového bloku. Konstatuje, že
prefrontální

kĪra

„…

je

nadĢazena

nejen

sekundárním

Āástem

motorické oblasti, ale ve skuteĀnosti všem ostatním mozkovým
strukturám. Tím je zabezpeĀeno reciproĀní napojení prefrontální kĪry
jak na níže uložené struktury retikulární formace, které zajišĨují tonus
kĪry, tak i na struktury druhého mozkového bloku, které zabezpeĀují
získávání, zpracování a uchování exteroreceptivní informace, což
Āelním lalokĪm umožěuje regulovat celkový stav mozkové kĪry a
prĪbďh základních forem psychické Āinnosti.“
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Obr. 3: LurijĪv model Āinnosti mozku. (Andrewes, 2002, s. 22)

I když je prefrontální kĪra funkĀnď i anatomicky velmi rĪznorodá,
lze ji po jistém zjednodušení rozdďlit na tĢi funkĀní systémy:
1. dorzolaterální,
2. orbitofrontální,
3. mediální (Happaney et al., 2004).
Dle Cummingse (1993) dorzolaterální oblast zajišĨuje výbďr cíle
a

plánování,

zahrnuje

v sobď

i

pracovní

pamďĨ,

sebekontrolu

a sebeuvďdomování. Orbitofrontální obvod je zapojen do iniciace
chování. Léze v oblasti mediální mohou vést k apatickému chování. Více
bude o jednotlivých funkcích prefrontální kĪry zmínďno v kapitole
vďnované poruchám spojených s frontálním poškození mozku (1.5.).

- 11 -

rigo.indd 18

20.7.2011 6:42:11

Obr. 4: FunkĀní oblasti prefrontálního laloku. (Andrewes, 2002, s. 87)

Koukolík (2002, s. 332) k tomu poznamenává, že „…na každý
z tďchto funkĀních obvodĪ je vázána odlišná množina rĪzných druhĪ
chování. Kromď toho jsou nďkteré druhy chování vázány na všechny
funkĀní systémy spoleĀnď. Poškození souĀástí jednotlivých systémĪ a
jejich vnitĢního propojení vede v pĢípadď každého systému ke zmďnám
druhĪ chování primárnď vázaných na tento systém.“ Blíže bude o této
problematice jednotlivých oblastí pojednáno v kapitole 1.5. vďnované
exekutivním dysfunkcím.
Koukolík

(2003)

prefrontálních obvodĪ

kromď

tĢí

výše

popsaných

funkĀních

rozlišuje nedávno popsaný tzv. Ātvrtý funkĀní

obvod – frontopolární. Frontopolární proto, že tento obvod zaĀíná v kĪĢe
pólĪ Āelních lalokĪ.V práci se však vychází z bďžného dďlení na tĢi
funkĀní systémy.
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Dle Koukolíka (1997) až do šedesátých let 20. století nikdo pĢesnď
nevďdďl, Āemu prefrontální Āást Āelních lalokĪ slouží. Mimo jiné byla
považována za sídlo lidství, veškeré moudrosti a inteligence. NďkteĢí
vďdci dokonce dokazovali, že bílá rasa ji má vyvinutďjší než rasy ostatní
a muži vyvinutďjší než ženy. Není pochyb o tom, že prefrontální oblasti
Āelních lalokĪ jsou výjimeĀné z mnoha hledisek. Je-li pominuto vývojové
hledisko, které bude blíže zmínďno v následující kapitole, je prefrontální
kĪra jedineĀná tím, že jako jediná je obousmďrnď, pĢímo i nepĢímo
propojena se všemi Āástmi mozku. Výjimku tvoĢí oblasti, kam smyslové
informace pĢicházejí poprvé.
Goldberg (2004) pĢisuzuje prefrontální oblasti tzv. „Ģídící“ funkci
a s ohledem na ni ji považuje za nejlépe propojené místo mozku. Podle
tohoto autora je prefrontální kĪra spojena s každou vymezenou funkĀní
mozkovou jednotkou. Je propojena se zadní asociaĀní kĪrou, stejnď
jako s premotorickou kĪrou, bazálními ganglii a mozeĀkem. Dále je
prefrontální

kĪra

propojena

s dorzomediálním

jádrem

talamu,

hipokampem, amygdalou a s hypotalamem. V neposlední Ģadď je
prefrontální kĪra propojena i s jádry mozkového kmene.
Jak uvádí Goldberg (2004), tato mocná propojení umožěují Āelním
lalokĪm koordinaci a integraci Āinnosti všech ostatních struktur
mozku. Jsou tedy podle jeho slov „dirigentem orchestru“.

1.3. Vývoj exekutivních funkcí
Vývoj exekutivních funkcí je úzce svázán s vývojem prefrontální
kĪry, která je Āástí mozkové kĪry. Proto je užiteĀné, pĢed tím, než bude
vďnována pozornost samotné problematice vývoje exekutivních funkcí,
se alespoě struĀnď zmínit o vývoji prefrontální kĪry mozku.
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1.3.1. Vývoj prefrontální kĪry
Prefrontální

Āásti

Āelních

mozkových

lalokĪ

jsou

vývojovď

nejnovďjší Āástí mozku vĪbec. Dalo by se Ģíci, že jsou jakýmsi neoneokortexem (Koukolík, 1997).
Mozková kĪra neboli neokortex tvoĢí plášĨ velkého mozku
(telencephala) a

je fylogeneticky nejmladším oddílem centrálního

nervového systému (MysliveĀek, MysliveĀková - Hassmannová, 1989).
Neokortex má podobu tenkého pláštď, který obaluje mozek

a je

zprohýbán jako jádro vlašského oĢechu. Goldberg (2004) je pĢesvďdĀen,
že neokortex od základĪ zmďnil zpĪsob zpracování informace a také
rovnováhu

sil

v mozku.

Zatímco

dĢíve

staré

podkorové

oblasti

vykonávaly nďkteré funkce nezávisle, s postupujícím vývojem byly
podĢízeny neokortexu a v dĪsledku toho na nď zbyly spíše funkce
podpĪrné. Dle Fustera (2002) se pĢední Āásti vyvíjejícího se neokortexu
staly u nižších živoĀichĪ základem pro vznik prefrontální kĪry. Zatímco
u rĪzných druhĪ savcĪ je pĪvod neokortexu jako celku jednoznaĀný,
pĪvod jednotlivých jeho Āástí, obzvláštď prefrontální kĪry, je zdrojem
rozporĪ. Jedno je však jisté, v prĪbďhu evoluce se prefrontální kĪra
vyvíjela nepomďrnď více než ostatní Āásti mozku.
Fuster (2002, s. 376) dále uvádí: „RĪzné Āásti prefrontální kĪry se
nevyvinuly souĀasnď, ale spíše tak, že laterální prefrontální oblasti
vznikly pozdďji než ostatní prefrontální Āásti. Pozdďjší vývoj tďchto
oblastí

je

ve

shodď

s pozdním

a

výjimeĀným

vývojem

vyšších

kognitivních funkcí (napĢ. jazyka) u vyšších druhĪ, zvláštď pak u
Ālovďka.“
I když výzkumy zabývající se rĪstem jednotlivých Āástí mozku,
vĀetnď prefrontální kĪry, nejsou pĢíliš poĀetné, existují jisté poznatky
naznaĀující, že orbitofrontální kĪra se vyvíjí dĢíve než dorzolaterální
prefrontální kĪra. Výzkum zabývající se touto problematikou provedli
napĢ. Kerr, Zelazo (2004). Ve své práci se vďnovali srovnání vývoje
kognitivních „cool“ procesĪ spojovaných s dorzolaterální prefrontální
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kĪrou a afektivních „hot“ aspektĪ exekutivních funkcí (rozhodování o
událostech, jež mají emoĀní význam) pĢipisovaných orbitofrontální kĪĢe.
Podle principu, že ontogeneze je opakováním fylogeneze, je
prefrontální kĪra ta Āást mozkové kĪry, která v prĪbďhu vývoje jedince
vzniká jako jedna z poslední a nejvíce se rozvíjejících. Nďkteré studie
napĢ. Sowella et al. (1999) naznaĀují, že zrání šedé hmoty mozkové je
v Āase

rozloženo

jinak

než

zrání

bíle

mozkové

hmoty.

Rozsah

prefrontální šedé hmoty narĪstá tďsnď po narození, svého maxima
dosahuje mezi 4. a 12. rokem života a poté postupnď klesá. Prefrontální
bílá mozková hmota se vyvíjí v prĪbďhu celého dďtství, a to až do
adolescence Āi dokonce do Āasné dospďlosti. Dďje se tak zejména, ale
nejen, díky myelinizaci axonĪ.

Obr. 5: Strukturální architektura vyvíjejícího se mozku. (Casey et al. in KulišĨák,
2005, s. 11)

1.3.2. Vývoj exekutivních funkcí
PoĀáteĀní vývojová neuropsychologie vycházela z domnďnky, že
frontální laloky jsou od raného dďtství

až do puberty tzv. „funkĀnď

nďmé“; s tím, že frontální funkce nejsou mďĢitelné až do dvacátého roku
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života (Anderson et al., 2001). SouĀasné výzkumy však toto tvrzení
popírají.
Znalosti centrální nervové soustavy a kognitivního vývoje se
prudce zvyšují s rozvojem techniky. Mnoho poznatkĪ naznaĀuje, že
kognitivní vývoj dďtí a adolescentĪ koreluje s vývojem prefrontální kĪry.
Dle Fustera (2002) je tato korelace obzvláštď zĢetelná bereme-li v úvahu
vývoj takových kognitivních funkcí prefrontálního kortexu, které nejvíce
pĢispívají k intelektuálnímu zrání. Mezi tyto funkce patĢí pĢedevším
pozornost, jazyk a kreativita. Všechny tyto funkce závisí na schopnosti
organizovat chování a poznávání do cílesmďrného jednání.
Diamond a Doar (1989) tvrdí, že kognitivní dovednosti nezbytné
pro exekutivní funkce (flexibilita, plánování, kontrola impulsĪ a Ģešení
problémĪ)

jsou

zĢetelnď

rozeznatelné

již

u

malých

dďtí.

Jiné

neurofyziologické studie dokládají aktivitu frontálních lalokĪ již u
kojencĪ (Chugani et. al, 1987). V souladu s tďmito poznatky je také
tvrzení Happaneyho et al. (2004), který zastává názor, že prefrontální
funkce se poprvé objevují již koncem prvního roku života.
Malé dďti bývají velmi Āasto popisovány jako impulzivní, závislé na
stimulu, bez abstraktního myšlení a orientované na pĢítomnost. Bďhem
vývoje u nich narĪstá schopnost plánovat prĪbďh svého chování,
podržet tento plán v mysli a jednat podle nďj, využívat zpďtné vazby a
efektivnďji Ģešit problémy. Tato vzrĪstající schopnost zámďrného,
úĀelného myšlení a chování je závislá na využívání takových procesĪ
jako je selektivní pozornost, pracovní pamďĨ a kontrola impulzivního
chování; tedy na procesech Ģazených pod zastĢešující pojem „exekutivní
funkce“. Na výše zmínďné procesy je také zamďĢena velká Āást výzkumĪ.
Obecnď lze Ģíci, že ve zrání prefrontálních lalokĪ existují urĀité
vývojové periody. Vďkové vymezení jednotlivých vývojových stádií se
mezi autory liší. NapĢíklad Welsh et al. (1991) rozlišuje tĢi vývojová
stádia. První z nich zaĀíná okolo 6. roku života, druhé okolo 10. roku a
tĢetí v rané adolescenci. Podle jeho názoru se jako první (okolo 6. roku)
objevuje schopnost odolávat rušivým vlivĪm. Okolo 10. roku života je
dítď schopno testovat své hypotézy a tlumit impulzivní chování. Teprve
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až okolo 12. roku se objevují takové schopnosti jako je plánování
Āinností nebo slovní plynulost. K podobným výsledkĪm dospďla i
Anderson a Lajoie (1996), která zkoumala 376 dďtí ve vďku 7 - 13 let. Ve
svém výzkumu došla k závďru, že na výkon v jednotlivých testech
exekutivních funkcí mďl rozhodující vliv vďk zkoumaných osob. Dle
jejích výsledkĪ k nejvďtšímu vývoji exekutivních funkcí dochází mezi 9.
- 13. rokem života.
Eenhuistra et al. (2004) se zabývali vývojem kontroly impulzivního
chování. Výzkum provádďli u 4 a 7letých dďtí. PĢedpokládali, že mladší
dďti budou více náchylné k automatickým reakcím na podnďt a také
více ovlivnitelné vnďjšími stimuly než dďti starší. Tato hypotéza se
potvrdila. V pĢípadech, kdy byl podnďt nový, byly 4leté dďti více
náchylné k chybným reakcím než dďti 7leté. U 4letých dďtí se tak
projevila vďtší tendence k zapomínání pĪvodního úĀelu jejich jednání
(tzv. goal neglect). Jinými slovy lze Ģíci, že tyto dďti mďly sklon podléhat
automatickým reakcím na podnďt, byly ménď pod volní kontrolou.
Eenhuistra

et

al.

(2004,

s.

188)

dále

uvádďjí,

že

„…kontrolní

mechanismy chování se v prĪbďhu dďtství zlepšují. Masivní vývoj u nich
nastává zhruba mezi 5. a 6. rokem života, kdy se reflexivní chování
stává ménď Āasté a naopak narĪstá schopnost tlumit nežádoucí reakce
a chování.“
ġada vďdcĪ napĢ. Schwarz et al. (1983) rovnďž vďnovala
pozornost výzkumu schopnosti oddálení uspokojení, která úzce souvisí
s výše zmiěovanou schopností tlumit impulzivní chování. PĪvodní
studie zabývající se tímto tématem nebyly pĢíliš úspďšné, neboĨ se
nepodaĢilo odhalit žádný vliv vďku na tuto schopnost. SouĀasné
výzkumy však naznaĀují Thomson et al. (2000), že dďti ve vďku 4 - 5 let,
Mischel, Mischel (1983) uvádďjí vďk 3 let, mají znaĀné potíže
s oddálením uspokojení. Prakticky to znamená, že pokud mají volit mezi
vďtší odmďnou v budoucnosti a menší a ménď atraktivní odmďnou
dostupnou okamžitď, volí druhou variantu. Toto již ale neplatí pro dďti
ve vďku 5 - 6 let.
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Jak je patrno, Ģada výzkumĪ zabývajících se exekutivními
funkcemi a jejich vývojem se vďnuje pĢedevším dílĀím aspektĪm
exekutivních funkcí. O obecnou teorii vývoje exekutivních funkcí

se

pokusili Zelazo a Frye (in Zelazo et al., 2004). Tento pĢístup bývá
oznaĀován jako Cognitive Complexity and Control theory (CCC). Jinými
slovy podle této teorie vývojové zmďny exekutivních funkcí mohou být
pĢipsány zmďnám v maximální možné složitosti pravidel, které je dítď
schopno vytvoĢit a používat pĢi Ģešení problémĪ. Vývojové zmďny v oné
nejvyšší možné komplexnosti pravidel jsou podmínďny biologicky a
záleží na tom, do jaké míry je dítď schopno vďdomď zvažovat tato
pravidla. 3leté dítď je bez potíží schopno integrovat dvď pravidla
(„Jestliže je to Āervené, tak to patĢí sem; jestliže je to modré, tak sem“)
do jednoho systému. Avšak již není schopno volnď pĢepínat mezi
nesluĀitelnými pravidly („Jestliže se to dďlí dle barvy, tak Āervené sem a
modré tam; jestliže se to dďlí dle tvaru, tak Āervené tam a modré sem“).
Na rozdíl od velmi malých dďtí mohou starší dďti a dospďlí

vytváĢet

Ģádovď vyšší pravidla a vytváĢet i pravidla nadĢazená tďmto pravidlĪm.
Tato schopnost mimo jiné velmi úzce souvisí s tzv. pracovní pamďtí, o
které se zmíníme v následující kapitole.
Je patrné, že bďhem vývoje od dďtství až do adolescence dochází
ke zlepšování exekutivních funkcí. Na druhé stranď lze usuzovat, že
bďhem života mĪže docházet také ke zhoršování tďchto funkcí.
NapĢíklad Dempster (1992) pĢedpokládá, že vývoj exekutivních funkcí
v prĪbďhu celého lidského života má tvar pĢevrácené U-kĢivky. Zde je
nutné poznamenat, že zatímco nárĪstem exekutivních funkcí v prĪbďhu
vývoje se zabývá celá Ģada studií, podstatnď ménď prací se zabývá jejich
úbytkem.
Postupné vyzrávání exekutivních funkcí pozorované v dďtství
odráží vývojovou integritu celého mozku. Navíc je vývoj exekutivních
funkcí svázán s vyzráváním ostatních kognitivních schopností jako je
napĢ. jazyk (Singer, Bashir, 1999), pozornost, rychlost reakce nebo
pamďĨová kapacita (Baddeley, 1998c).
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Exekutivní funkce zĢejmď nejsou jednotným konceptem, ale jsou
spíše

složeny

komponenta

z více

má

specifických

svou

vlastní

komponent,

vývojovou

pĢiĀemž

trajektorii.

každá

Jednotlivé

komponenty tak dozrávají v rĪzném poĢadí. Tento poznatek je v souladu
se skuteĀností, že jednotlivé oblasti frontálních lalokĪ nedozrávají
souĀasnď.

1.4. Modely exekutivních funkcí
Neuropsychologie vyvinula Ģadu rĪzných modelĪ, které se snaží
charakterizovat exekutivní funkce jako ucelený systém, a tak objasnit
kognitivní deficity a potíže pacientĪ s exekutivními dysfunkcemi.
PĢestože k mnohému poznání v této oblasti jsme již došli, bude trvat
zĢejmď ještď dlouho než plnď pochopíme organizaci a neuronální
reprezentaci tďchto složitých specificky lidských funkcí.
DĢíve

než

bude

blíže

pojednáno

o

jednotlivých

modelech

exekutivních funkcí, je potĢebné se alespoě struĀnď zmínit o

historii

výzkumu tďchto funkcí.
Historie

výzkumu

exekutivních

funkcí

je

spojena

s neuropsychologickými studiemi pacientĪ s poškozením frontálních
lalokĪ. Pravdďpodobnď nejznámďjším pĢípadem, který je popisován
v témďĢ každé

odborné knize nebo

Ālánku zamďĢeném na funkce

mozku (napĢ. Beaumont, 1983; Koukolík, 1995, 1997, 2002, 2003;
KulišĨák, 2003; Houser et al., 2005), je pĢípad Phinease Gage. Harlow,
který v roce 1868 tento pĢípad popsal,

zdĪraznil, že poškození

frontálních lalokĪ vede ke zmďnám osobnosti a chování.
I pĢesto byly ještď na poĀátku 20. století

frontální laloky

spojovány pĢedevším s inteligencí, pĢiĀemž tato domnďnka pĢetrvávala
témďĢ po dobu 40ti let. DĪkazem toho jsou napĢíklad práce Halsteada
ze 40. let 20. století (in Beaumont, 1983) a jeho pojetí „biologické
inteligence“. HalsteadĪv pĢístup kritizoval ve 40. a 50. letech Hebb a o
nďco pozdďji Teuber (in Beaumont, 1983). Ten v 60. letech 20. století
popsal pĢípady pacientĪ zranďných ve válce, u kterých byly poškozeny
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frontální laloky, ale nebylo nalezeno žádné narušení intelektových
schopností mďĢených inteligenĀními testy.
V 70. letech pak Lurija zahájil novou éru v klinickém hodnocení
exekutivních funkcí. Jeho pĢístup je charakteristický peĀlivým popisem
pĢípadĪ frontálních poškození mozku.
V souĀasné dobď existuje nďkolik nosných modelĪ exekutivních
funkcí. Pozornost bude zamĢena na následující modely:
1. Model Normana a Shallice,
2. GrafmanĪv model,
3. Hypotéza „somatických markerĪ“,
4. Teorie pracovní pamďti.
Všechny tyto modely se snaží podat ucelenou charakteristiku
exekutivních funkcí a Ģada z tďchto modelĪ se i nadále vyvíjí.

1.4.1. Model Normana a Shallice-SAS
Shallice spoleĀnď s Normanem (in Shallice, 1988) vyvinuli model
exekutivních funkcí založený na dvou komplementárních kvalitativnď
odlišných mechanizmech podílejících se na výbďru a kontrole chování.
Prvním mechanizmem je „tvorba poĢadí akcí“ „contention scheduling“
(CS), druhým mechanizmem je „systém dohledu“ (pĢeklad Koukolíka,
2002) „supervisory attentional system“ (SAS).
Shallice (1988) Ģíká, že kognice a chování probíhá v programech
(schématech). Schémata jsou hierarchicky uspoĢádaná, orientovaná na
cíl a Āasto se opakující. Kontrolují urĀité nauĀené chování jako je napĢ.
pĢíprava snídanď. ÿinnost schémat mĪže ovlivnit nďjaký vnďjší stimul
(„trigger“) nebo Āinnost jiných schémat. PĢi úĀelném na cíl orientovaném
jednání je nutné volit schémata odpovídající dané konkrétní situaci.
Autor v situaci volby rozlišuje dva již výše zmínďné procesy - „contention
scheduling“ a „supervisory attentional system“:
1. „Contention

scheduling“

(tvorba

poĢadí

akcí)

je

základním

mechanizmem a je dostateĀný v pĢípadď automatických, dobĢe
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nauĀených

a jednoduchých aktĪ. Pracuje na základď pĢímé

a automatické aktivace schémat chování podnďty z vnďjšího
prostĢedí („trigger“). Automaticky vytváĢí správné poĢadí akcí,
jejichž soubďžný prĪbďh by jinak byl konfliktní. Tento systém
pracuje rychle, avšak není flexibilní.
2. „Supervisory

attentional

system“

(supervizorní

pozornostní

systém) umožěuje vďdomou kontrolu jednání. Uplatěuje se
v nových situacích, kdy

neexistuje již známé Ģešení, žádné

schéma. SAS je aktivováno pĢi Ģešení problémĪ a v rozhodovacím
procesu. Umožěuje

kontrolu jednání a volní jednání. SAS je

systém flexibilní, ale pomalý. AutoĢi jej považují za centrální
funkci frontálních lalokĪ.

Obr.

6:

Zjednodušené

schéma supervizního

pozornostního

systému Normana

a Shallice. (a) znázorěuje rutinní situaci. Schémata jednání (poĢadí akcí) jsou
automaticky aktivována podnďty z okolí.

(b) je situace nová, nerutinní. Kontrolu

nad jednáním pĢebírá supervizorní pozornostní systém. (Norman et al. in Andrewes,
2002, s. 109)
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V pĢípadď, že je SAS nefunkĀní, kontrolu nad organismem pĢebírá
„tvorba

poĢadí

akcí“.

Chování

tohoto

organismu

se

pak

stává

pĢedvídatelným, protože se chová podle pĢedem nauĀených schémat.
Toto chování je typické svou rutinností a jen tďžko se mďní (Shallice,
1988).

1.4.2. GrafmanĪv model
Zatímco Shallice a Norman považují za centrální bod své teorie
výbďr vhodného schématu, Grafman (in Grafman, Litvan, 1999)
považuje za pĢíĀinu poškození schopnosti plánování a chování narušení
reprezentace tďchto schémat.
Grafman (in Grafman et al., 1991) ve své teorii vychází z existence
jednoduchých „jednotek poznání“ (schémat), kdy jednotka pĢedstavuje
jeden informaĀní soubor (napĢ. slovo). V prĪbďhu evoluce jednotky
pĢedstavovaly pouze jeden znak podnďtu a bylo je možné aktivovat jen
na krátkou dobu. Jak vývoj pokroĀil, tyto jednotky prezentovaly série
událostí

a jejich aktivace byla možná již na delší dobu. Jednotky

poznání se ve složitďjších mozcích Ģetďzily do tzv. komplexu uspoĢádané
události. Hierarchicky nejvýš pak stojí manažerská jednotka poznání.
Tato jednotka dle Grafmana (in Grafman et al., 1991) slouží plánování,
Ģízení chování a práci s poznáním.
Karnath, Sturm (in Hartje, Poeck, 2002) dále uvádďjí, že se
Grafmanova hypotéza nadále testuje na pacientech s prefrontálními
lézemi.

1.4.3. Hypotéza „somatických markerĪ“
Autory velmi významné hypotézy „somatických markerĪ“ jsou
Damasio a Bechara. Tato hypotéza vychází z pĢedpokladu, že „…k uĀení
vztahu mezi nďkterými druhy složitých situací na stranď jedné a
emoĀní odpovďdí na stranď druhé je nutná nepoškozená Āinnost
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ventrálních a mediálních Āástí prefrontální kĪry… Rozhodování je dle
této hypotézy proces ovlivěovaný „markery“, signály, které vznikají
v prĪbďhu bioregulaĀních dďjĪ, vĀetnď tďch, které jsou vyjádĢeny jako
emoce“ (Koukolík, 2002, s. 363).
Damasio (2000) svou teorii vysvďtluje tak, že jakmile se nám
v mysli mihne jen na krátký okamžik možnost nepĢíznivého následku
možné reakce, ozve se souĀasnď nepĢíjemný pocit v našem tďle. Protože
se tento stav týká tďla, nazývá jej somatický. Protože nďco oznaĀuje
(„markeruje“), nazval jej marker. Dále dodává, že teorie somatických
markerĪ se nevztahuje výhradnď na tďlesné stavy, ale zahrnuje i
netďlesné pocity. Somatický marker varuje pĢed negativním dopadem,
který by mohlo mít naše jednání. Funguje tedy jako jakýsi automatický
poplašný systém. Tento systém nám umožěuje pĢi našem rozhodování
vybírat z menšího poĀtu možností, jelikož díky nďmu mĪžeme okamžitď
zavrhnout špatné varianty. V této souvislosti je dĪležité zdĪraznit, že
pouhé

somatické

markery

nemusí

být

v procesu

rozhodování

dostaĀující. Lze pĢedpokládat, že „…zvyšují pĢesnost a efektivitu
rozhodovacího

procesu,

jejich

absence

naopak

oboje

omezuje“

(Damasio, 2000, s. 155). Nerozhodují za nás, ale napomáhají našemu
svobodnému rozhodnutí.
K pĪvodu somatických markerĪ se Damasio (2000) vyjadĢuje tak,
že

pravdďpodobnď

vznikly

v našich

mozcích

v procesu

uĀení

a

socializace. A to tím zpĪsobem, že se urĀité druhy podnďtĪ spojily
s urĀitými druhy tďlesných stavĪ. Lze tedy Ģíci, že se somatické markery
formují na základď zkušenosti.
Za

nejdĪležitďjší

nervový

systém,

který

zajišĨuje

pĢíjem

somatických markerĪ, považuje Damasio (2000) prefrontální Āást
Āelních lalokĪ, pĢesnďji ĢeĀeno ventromediální prefrontální kĪru.
Damasio (in Dunn et al., 2005) považuje tuto Āást prefrontální kĪry za
klíĀovou

pĢi

tvorbď

somatických

markerĪ,

neboĨ

má

všechny

pĢedpoklady k tomu, aby spojovala jednotlivé aktuální Āi možné
bioregulaĀní tďlesné stavy s pĢípadnou možnou odpovďdí. Damasio
(2000) dále uvádí, že pĢi poškození ventromediální prefrontální kĪry
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(Broadmannova area 25, 24, 32, 11, 12, a 10) dochází k narušení
procesu rozhodování, neboĨ Ālovďk již není schopen využívat emoĀní
signály svého tďla (somatické markery). Po poranďní této Āásti mozku se
pacienti zotavují zcela normálnď v oblasti inteligence, pamďti, ĢeĀi
a pohybu. Jejich emoce, sociální chování a osobnost se však velmi
radikálnď mďní. V dĪsledku toho mají tito pacienti potíže s plánováním
jejich pracovního dne, s výbďrem pĢátel a partnerĪ. Jejich rozhodování
již není tak efektivní a výhodné.
Toto tvrzení Damasia (2000) lze doložit na pĢíkladu dvou
v literatuĢe hojnď citovaných pĢípadĪ, již zmiěovaného P. Gage a
pacienta E. V. R. Tito pacienti se po poškození pĢíslušné Āásti
prefrontální kĪry rozhodovali pouze na základď logického analýzy „ziskztráta“ a nebyli schopni využívat své pĢedchozí emoĀní zkušenost. Tento
zpĪsob

rozhodování

vedl

k tomu,

že

v bďžném

životď

se

Āasto

rozhodovali proti svým zájmĪm a nebyli schopni se ze svých chyb
pouĀit.

1.4.4. Teorie pracovní pamďti
Pracovní pamďĨ (working memory), podle Baddeleyho (1998b), je
pojem

užívaný

pro

oznaĀení

systému

zajišĨujícího

krátkodobého

uchovávání informací a manipulaci s nimi. Je nezbytná pro takové
složité úkoly jako uĀení, chápání a usuzování. Pracovní pamďĨ se u lidí
vyvinula z pĪvodního konceptu krátkodobé pamďti, který má koĢeny
v kognitivní psychologii.
Model pracovní pamďti popsali Baddeley a Hitch v roce 1974
(in Baddeley, 1998c). Tento model se skládá ze tĢí komponent:
pozornostního

kontrolního

systému

(centrální

exekutiva)

a

dvou

podĢízených systémĪ (zrakovď - prostorový náĀrtník a fonologická
smyĀka).

Baddeley

(1998b)

popisuje

všechny

tĢi

komponenty

následovnď:
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Centrální exekutiva (central executive) je nejdĪležitďjší, ale
zároveě nejménď známou komponentou systému. Jejím úkolem je
koordinovat a regulovat. PĢedpokládá se, že je zapojena do plánování,
usuzování

a

rozhodování.

Baddeley

(1998a)

soudí,

že

centrální

exekutiva má omezenou kapacitu a jejím úkolem je propojovat oba
podĢízené systémy s dlouhodobou pamďtí. Centrální exekutivď jsou
podĢízeny následující dva systémy.
Fonologická smyĀka (phonological loop) je systém sloužící
k uchování ĢeĀových a neĢeĀových informací, které by se jinak, pokud
by nebyly opakovány, ztratily bďhem 2 - 3 sekund. PĢedpokládá se, že
tento systém hraje klíĀovou roli pĢi ĢeĀovém vývoji malých dďtí.
Zrakovď - prostorový náĀrtník (visuospatial sketchpad) je
složitďjší než fonologická smyĀka, neboĨ je složen z více subsystémĪ.
Jeho Āinnost souvisí jednak s krátkodobým uchováním prostorové
informace (napĢ. poloha objektu), tak i s uchováním informace o
vzhledu objektu (barvď a tvaru). Lze tedy Ģíci, že tento systém má dvď
složky. Složku polohovou a složku zrakovou.

Obr. 7: Zjednodušení znázornďní modelu pracovní pamďti. Pozornostní systém
(centrální exekutiva) kontroluje a koordinuje podĢízené systémy - fonologickou smyĀku
a zrakovď - prostorový záznamník. (Baddeley, 1998c, s. 170)
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Baddeley a Hitch (in Baddely, 1998c) svou teorii ovďĢili na studiu
pacientĪ s Alzheimerovou chorobou, kterým byly pĢedloženy dvď úlohy
(motoricky pohybová a verbální - opakovat slyšená slova). Jednotlivď
provádďná

úloha

tďmto

pacientĪm

neĀinila

potíže.

Ke

zhoršení

docházelo, když mďli provádďt obď úlohy souĀasnď. Z tohoto pokusu
autoĢi usoudili, že schopnost koordinovat dvď a více úloh je jedním ze
znakĪ centrální exekutivy, která souvisí s funkcí frontálních lalokĪ.
V této souvislosti je nutné upozornit na skuteĀnost, že existenci
centrální exekutivy zpochybnil Parkin (1998). Uvádí, že na základď
svého neurologického a neuropsychologického výzkumu nenašel žádné
doklady o lokalizaĀní existenci centrální exekutivy. Místo toho objevil
vzorec

s vysokou

heterogenitou

v rĪzných

exekutivních

úlohách,

spojených s odlišným nervovým substrátem. Na základď tohoto zjištďní
navrhuje zcela zamítnout myšlenku centrální exekutivy a také testy,
které se snaží vyvolat dojem, že mďĢí exekutivní funkce. Baddeley
(1998a)

se

vĪĀi této kritice odvolal. Podle jeho názoru je Parkinova

kritika založena na nďkolika zásadních omylech. ZdĪrazěuje, že
centrální exekutiva nemĪže být brána jako monolitická entita (Baddeley
in Allain et al., 2001).
Baddeley (1998a) vysvďtluje, že centrální exekutiva je vďdecký
koncept a ne orgán, který být mĪže Āi nemusí. Jako ostatní Āásti
pracovní pamďti je i centrální exekutiva rozdďlena do podsystémĪ.
PĢínos své teorie spatĢuje pĢedevším v tom, že tento pojem pomohl
oddďlit

funkĀní

analýzu

exekutivních

procesĪ

od

otázky

jejich

anatomické lokalizace. Jak pĢiznává,i nadále zĪstává otázkou, jak tyto
systémy navzájem spolupracují a jaký je jejich anatomický substrát.

1.4.5. Duncanova teorie
Duncan (in Duncan et al., 1996) ve své teorii exekutivní funkce
chápe jako tzv. g - faktor. Vychází ze Spearmanovy obecné inteligence
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(tzv. g - faktoru), který pĢispívá k úspďšnému zvládnutí Ģady rozdílných
kognitivních úkolĪ.
Dle Duncana (in Duncan et al., 1996) g - faktor mĪže odrážet
úĀinnost aktivace na cíl zamďĢeného procesu, který zahrnuje vytváĢení
plánu aktivovaného pĢíslušným cílem Āi požadavky. Pokud je tento
proces aktivace neúĀinný a selhává, nastává efekt zvaný „opomíjení cíle“
(goal neglect). Goal neglect Duncan operacionalizuje jako nesplnďní
úkolu i pĢesto, že byl pochopen a zapamatován. Goal neglect je možné
velmi Āasto pozorovat právď u pacientĪ s poškozením frontálních lalokĪ.
Tito lidé také velmi Āasto dosahují velmi nízkých výsledkĪ v testech
fluidní inteligence. „Fluidní inteligence obecnď odpovídá schopnostem
zvažovat a Ģešit nové problémy; soudí se, že souvisí s metakognicí“
(Zook, et al., 2004, s. 287). Duncan (in Zook et al., 2004) dále tvrdí, že
tyto testy fluidní inteligence vysoce korelují s g - faktorem. Fluidní
inteligence je podle jeho názoru nejlepším prediktorem fungování
exekutivních funkcí, neboĨ je založena na integritď frontálních lalokĪ.
Toto tvrzení, že fluidní inteligence je vázána na aktivaci prefrontálních
lalokĪ, potvrzují i data získaná zobrazovacími technikami (Duncan in
Duncan et al., 1996).
V literatuĢe je možné najít mnohé další modely exekutivních
funkcí, napĢ. model Stusse a Bensona z roku 1986 (in Koukolík, 1995)
nebo Fustera z roku 1989 (in Koukolík, 1995). V neposlední Ģadď také
pomďrnď nový model Āinnosti prefrontální kĪry Fletchera a Hensona
(in Koukolík, 2002, 2003), který se týká již zmiěované polární
prefrontální kĪry (viz kapitola 1.2.2.).
Na závďr této kapitoly vďnované modelĪm exekutivních funkcí je
uveden struĀný pĢehled názorĪ na funkĀnost jednotlivých modelĪ.
V neuropsychologii se vede diskuse, zda exekutivní funkce vysvďtluje
teorie pracovní pamďti a inhibiĀní procesy nebo zda jsou tyto procesy ve
srovnání s pĢevažujícím vlivem obecné fluidní inteligence zanedbatelné.
NapĢíklad Roberts et al. (1994) se pĢiklání k první variantď, tj. k
variantď pracovní pamďti. Na druhé stranď však existuje i názor, že
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pracovní pamďĨ a inhibiĀní procesy korelují s exekutivními funkcemi jen
mírnď (Welsh et al., 1999). Další možností je již zmiěovaná teorie fluidní
inteligence, která Ģíká, že nejlepším prediktorem exekutivních funkcí je
právď ona (Sternberg, 1985). Je dĪležité podotknout, že i tato teorie má
Ģadu odpĪrcĪ (napĢ. Rabbitt, Lowe, 2000).
Jak je patrno z tohoto struĀného pĢehledu, není výjimkou, že si
Ģada

modelĪ

vzájemnď odporuje. Tento jev je zpĪsoben zejména

složitou a tďžkou uchopitelností pojmu, který se autoĢi pokoušejí popsat
a vysvďtlit.

1.5. Exekutivní funkce a dysfunkce
ÿelní laloky a zvláštď jejich prefrontální Āást jsou dle Goldberga
(2004) mnohem zranitelnďjší než

jiné Āásti mozku. Jako centrum

nervových systémĪ mají zcela výjimeĀné zpďtnovazebné propojení
s ostatními strukturami mozku, ale v dĪsledku toho jsou mnohem více
náchylné na velmi široké spektrum mozkových onemocnďní. Mají velmi
nízký „práh funkĀního zhroucení“, což je jakási daě, kterou platí za
jejich velmi bohaté spoje s ostatními Āástmi mozku.
Neuroanatomie

Āelních

lalokĪ

odhaluje

jejich

mimoĢádnou

složitost a z ní plynoucí funkĀní rozlišnost každé vymezené oblasti.
Lze tedy konstatovat, že poškození Āelních lalokĪ rozsáhle ovlivěuje
Āinnost celého mozku a poškození kterékoliv Āásti mozku, zasahuje do
jejich Āinnosti. Tato skuteĀnost vede k tomu, že poškození rĪzných
oblastí Āelních lalokĪ mĪže zpĪsobit klinicky velmi odlišné syndromy.
Frontální syndrom a jeho varianty popsal již Lurija (1982).
Ve své práci zdĪrazěuje, že je tĢeba rozlišit symptomy pĢi porušení
konvexních a mediobazálních oblastí Āelních lalokĪ. PĢi poškození
konvexní Āásti frontálních lalokĪ, zejména jejich premotorické a
prefrontální oblasti, dochází k výrazným poruchám organizace pohybĪ a
Āinnosti,

k rozpadu

pohybových

programĪ

a

narušení

kontroly

pohybového chování Ālovďka. Dále pĢi lézi konvexní Āásti levého Āelního
laloku vzniká porucha ĢeĀi, která se projevuje patologickou inertností
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ĢeĀového projevu a ztrátou ĢeĀové spontaneity. Poruchy bazálních
(orbitálních) a mediálních Āástí frontálních lalokĪ vedou k celkovému
odtlumení, zmďnám emocí a narušení osobnosti. Poškozen bývá i Āich.
Základním symptomem léze mediálních Āástí frontálních lalokĪ je
porucha selektivnosti psychických procesĪ (pacient ztrácí orientaci
v prostĢedí, trpí sníženou kritiĀností, objevují se u nďj konfabulace).
Obvykle bývá narušena i pamďĨ.
V souĀasné dobď je možné se v odborné literatuĢe v souvislosti
s poškozením prefrontální kĪry a s ní souvisejících exekutivních funkcí
setkat s pojmem dysexekutivní syndrom. Poprvé tento syndrom popsal
v roce 1986 Baddeley (in Baddeley, 1988), který pod tento pojem
zaĢazuje napĢ. deficity ve vytváĢení plánĪ, v Ģešení problémĪ, deficity
v zahájení jednání, ve slovní plynulosti a rovnďž tendence k perseveraci
a Ģadu dalších jevĪ. Dysexekutivní syndrom se projevuje podobnď jako
tzv. syndrom frontálního laloku a bývá užíván k popisu amorfní,
promďnlivé skupiny deficitĪ vycházejících z rĪzné etiologie, odlišných
lokalizací a abnormalit rĪzného rozsahu (von Cramon, von Cramon in
Hopf et al., 1999).
Narušení frontálních lalokĪ ústí v konglomerát kognitivních,
emocionálních a behaviorálních deficitĪ, které jsou z funkĀního
hlediska Ģazeny pod pojem dysexekutivní syndrom. PĢestože je u
pacientĪ s poškozením frontálních lalokĪ pĢítomna velká variabilita
rozsahu a stupnď narušení, urĀité rysy jsou u tďchto pacientĪ
významnď charakteristické.
Donald a Stuss (in Andrewes, 2002) shrnuli deficity, které mohou
vzniknout v dĪsledku lézí v prefrontální oblasti do nďkolika kategorií.
Jsou to deficity v iniciaci urĀitého chování, poškození organizaĀních
strategií,

narušení

využívání

zpďtné

vazby,

dále

nedostatek

sebeovládání, deficity ve formulování hypotéz a plánĪ a v neposlední
Ģadď narušení sociálního chování.
Z psychosociálního

hlediska

za

nejzávažnďjší

problémy

pĢi

poškození prefrontální kĪry považuje Lezaková (1995) snížení Āi
dokonce absenci motivace a defekty v plánování a realizaci sledu aktivit,
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které tvoĢí na cíl zamďĢené chování. Behaviorální poruchy spojované
s prefrontální kĪrou dďlí do pďti obecných skupin:
1. Problém zahájit jednání, který vzniká v dĪsledku snížené
spontaneity a produktivity nebo jako dĪsledek nedostatku nebo
ztráty

iniciativy.

nedostatkem

Ve

své

iniciativy,

mírné

ale

jsou

podobď

pacienti

schopni

sice

adekvátnď

trpí
plnit

každodenní úkoly, obzvláštď jsou-li jim tyto aktivity dobĢe známé,
strukturované nebo jsou-li Ģízené. Více postižení pacienti jsou
schopni peĀovat o sebe a vykonávat jednoduché domácí práce.
Bďžnému pozorovateli by se tito lidé mohli jevit jako líní. Dokáží
velmi dobĢe hovoĢit o tom, co budou dďlat, ale již nejsou schopni
pĢevést svá slova do ĀinĪ. Extrémní disociace mezi jednáním
a slovy bývá nazývána patologickou setrvaĀností, kdy správnď
odpovídají na úkoly, ale nejsou schopni je vykonat. Závažné
problémy v zahájení urĀité Āinnosti se projevují napĢ. jako apatie
nebo mutismus.
2. Potíže zmďnit své chování Āi myšlení se projevují perseverací
a rigiditou zahrnující pozornost, jednání, myšlení a postoje.
Perseverace

je

charakteristická

pĢedevším

opakovaným

provádďním jednoho úkonu Āi sekvence úkonĪ, popĢípadď
opakováním stejné Āi podobné odpovďdi na rĪzné otázky, úkoly a
situace. V pĢípadď dobĢe známých úkolĪ se tato porucha
projevuje jako opakované a nekritické trvání na odpovďdích, které
byly pĪvodnď správné, ale s mďnícími se podmínkami se staly
chybnými.
3. Problém ukonĀit jednání, který se projevuje impulzivitou,
pĢílišnou aktivitou a dezinhibicí. Dále je pro tento typ potíží
typická neschopnost pozdržet nechtďnou Āi chybnou reakci,
obzvláštď je-li ta souĀástí Ģetďzce odpovďdí Āi má silnou hodnotu.
Tyto potíže bývají Ģazeny pod tzv. ztrátu kontroly.
4. Deficit v sebeuvďdomování, který ústí v neschopnost uvďdomit
si své chybné jednání nebo adekvátnď vyhodnotit sociální situaci.
NedostateĀná sebekritiĀnost u nďkterých frontálních pacientĪ
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souvisí s jejich tendencí k euforii, s malou Āi dokonce žádnou
úzkostností
a impulzivními sklony. Tato schopnost Ālovďka uvďdomovat si
sám sebe je zvláštď náchylná k poškození. Více podrobností
k tématu sebeuvďdomování a s tím související teorii mentálních
stavĪ uvádí Rowe et al. (2001).
5. Konkrétní uvažování neboli ztráta abstraktního uvažování je
u pacientĪ s frontálním poškozením mozku pomďrnď Āastý jev.
Projevuje se neschopností plánovat a neschopností vykonávat
na cíl zamďĢené jednání. Jedinec není schopen odhlédnout od
doslovného a zjevného významu událostí a chování (napĢ. rĀení
„jako by hrách na stďnu házel“ chápe v doslovném významu).
Lezaková (1995) rovnďž uvádí, že behaviorální problémy spojené
s poškozením prefrontální kĪry by se mohly vyskytnou i pĢi poškození
jiné oblasti mozku. V pĢípadď lézí v prefrontální oblasti jsou tyto
poruchy

spojovány

se

specifickými

kognitivními,

senzorickými

a

motorickými deficity.
Narušení

exekutivních

psychiatrických a

funkcí

bylo

rozpoznáno

u

mnoha

neurologických chorob jakými jsou napĢ. deprese,

mánie, schizofrenie, vaskulární demence, ADHD, Alzheimerova choroba,
encefalitida a hydrocefalus (Karnath, Tier, 2003).
Lidé s poškozením prefrontální

oblasti Āelních lalokĪ mohou

trpďt celou Ģadou problémĪ, které jsou vzájemnď propojené. Nďkteré
projevy narušení exekutivních funkcí jsou snadno odhalitelné i
nezkušeným pozorovatelem, jiné deficity tak zjevné nejsou a mohou být
snadno pĢehlédnuty i kliniky.
Exekutivní

funkce

jsou

spojovány

pĢedevším

s Āinností

prefrontální kĪry, ale i s dalšími kortikálními i subkortikálními oblastmi
mozku (Lezaková, 1995). Prefrontální kortex je, jak již bylo ĢeĀeno,
bohatď propojen s ostatními oblastmi mozku. Poškození propojení
prefrontálních systémĪ s jinými funkĀními systémy mozku druhotnď
ovlivěuje prefrontální funkĀní systémy (Koukolík, 2002).
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Prefrontální laloky se dďlí na tĢi funkĀní obvody - dorzolaterální,
orbitofrontální

a

mediální

(blíže

viz

kapitola

1.2.2.)

(Cummings

in Koukolík, 2002). Na každý z tďchto tĢí funkĀních obvodĪ, jak uvádí
Koukolík (2002), se váže odlišná množina rĪzných druhĪ chování.
PopĢípadď jsou nďkteré druhy chování vázány na všechny tĢi tyto
funkĀní systémy (napĢ. spoleĀným znakem poškození všech tĢí systémĪ
je závislost jedince na prostĢedí).
Toto funkĀní rozdďlení prefrontálních lalokĪ je v literatuĢe hojnď
citováno (napĢ. Lezak, 1995; Manes et al., 2002, Koukolík, 2003), a
proto bude použito i v této práci.

1.5.1. Dorzolaterální prefrontální obvod
Dorzolaterální prefrontální obvod zajišĨuje kontrolu, regulaci
a

integraci

kognitivních

aktivit

(Lezak,

1995).

Tento

obvod

zprostĢedkovává Ģídící (exekutivní) funkce a motorické programování,
podílí se na „organizaci“ myšlení (Koukolík, 1997).
Jak uvádí KulišĨák (2005), dorzolaterální prefrontální obvod
zahrnuje schopnost organizmu organizovat behaviorální reakci pĢi
Ģešení složitého problému. Dále má na starosti aktivaci Āasovď
vzdálených vzpomínek, nezávislost na jevech prostĢedí, vytváĢení
pohybových programĪ a v neposlední Ģadď využití verbálních dovedností
k Ģízení jednání.
Poškození této oblasti se dle Koukolíka (2002) projevuje poruchou
krátkodobé pamďti, poruchou znovuvybavení (recall) bez poruchy
znovupoznání (recognition). Pacient s tímto poškozením není schopen
vysvďtlit podobnost dvou objektĪ (napĢ. jablko a hruška jsou druhy
ovoce), nedokáže vyvodit závďr z pĢedpokladĪ. Velmi obtížné Āi dokonce
nemožné je pro nďj pĢizpĪsobení se neĀekané události. Není schopen
z tématu vyabstrahovat podstatné. Celkovď tématu hĪĢe rozumí.
Porušena je i plynulost jeho ĢeĀi. Koukolík (2003, s. 214) uvádí, že:
„Nemocní s poškozením zevní prefrontální kĪry nejsou schopni tvoĢit
domnďnky, zachovávat ani pĢesouvat uspoĢádané myšlenkové sestavy
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(sety, sets)…“. Koukolík (2002, s. 214) dále konstatuje, že pacienti s
poškozením

zevního

obvodu

„…jsou

schopni

konkrétní,

nikoli

abstraktní interpretace metafor.“
Dorzální prefrontální kĪra rovnďž zajišĨuje pĢípravu akce a podílí
se na pracovní pamďti. Lidé s postižením dorzolaterální prefrontální
kĪry jsou apatiĀtí a nejeví zájem o nové podnďty. Lhostejnost lidí
s dorzolaterálním syndromem je nďkdy tak velká, že tlumí i jejich reakci
na bolest (Goldberg, 2004).

1.5.2. Orbitofrontální prefrontální obvod
Orbitofrontální obvod zajišĨuje empatické, spoleĀenské a sociálnď
pĢimďĢené chování (KulišĨák, 2005). Má vazbu k sociálnď zralému
jednání.
PĢi lézích v tomto obvodu mĪže docházet k významným zmďnám
osobnosti a sociálního chování. Tento jev bývá charakterizován, jak
uvádí Beaumont (1983), zvýšenou iritabilitou, impulzivitou, nďkdy až
euforií. Pro pacienty s tímto poškozením je dále typická labilita,
netaktnost, závislost na prostĢedí, témďĢ nulová anxieta a zabývání se
budoucností.

Tito lidé nejsou schopni soucítďní

a nemají dĪvďru

v ostatní lidi.
Osoby s poškozenou orbitofrontální kĪrou bývají, jak uvádí
Koukolík (1997), na jedné stranď bez zájmu, nesvďdomití a Āasto
popudliví. Na druhé stranď je pro nď charakteristická již zmiěovaná
zcela nepĢimďĢená dobrá nálada, obhroublost a netaktnost. Nďkdy jako
roboti napodobují gesta a pohyby lidí kolem nich. Na rozdíl od pacientĪ
s poškozením dorzolaterálního obvodu (kteĢí jsou utlumení, nevýkonní,
bez iniciativy), se pacienti s narušením obvodu oritofrontálního projevují
netlumenými až výbušnými reakcemi, zvýšenou tendencí riskovat a
neschopností plánovat akce.
V bďžném životď tito pacienti trpí narušeným rozhodováním, a to
i navzdory tomu, že jejich intelekt zĪstal nepoškozen (Manes et al.,
2002). Tento syndrom bývá oznaĀován jako tzv. získaná sociopatie
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(Manes et al., 2002, Koukolík, 2003), která se jednak projevuje
opakovaným vysoce riskantním chováním, které pĢináší okamžitý zisk,
ale

z dlouhodobého

hlediska

je

nevýhodné,

a

jednak

potížemi

s navazováním blízkých vztahĪ.
V této souvislosti je dĪležité poznamenat, jak uvádí Koukolík
(2003), že „získaná antisociální osobnost“ se liší od osobnosti vývojovď
antisociální. Zatímco agrese vývojových sociopatĪ bývá velmi Āasto
instrumentální (používají nástroje) a jsou schopni velmi dobĢe rozpoznat
emoĀní stavy vyjadĢované druhými lidmi, u tzv. získaných sociopatĪ je
agrese spíše výsledkem frustrace a neschopnosti sociálního poznávání.
Velmi známými a v literatuĢe hojnď citovanými jsou pĢípady
Phinease Gage a Elliota (napĢ. Beaumont, 1983;

Damasio, 2000;

Houser et al., 2005). Zmiěovaný Elliot bude zajímavý pĢedevším tím, že
i pĢesto, že

v laboratorních testech dosáhl nadprĪmďrných výsledkĪ,

v bďžném životď zcela selhává (viz kapitola 2.5.2.).

1.5.3. Mediální prefrontální obvod
Poškození

této

korové

oblasti

zpĪsobuje

poruchy

kontroly

vnitĢních orgánĪ, poruchy vokalizace, motivace a emocí (KulišĨák,
2005). Dále zpĪsobuje lhostejnost k bolesti, nápadnou apatii, depresi,
agresivitu, úzkostnost, psychickou prázdnotu a obsedantnď - nutkavé
jevy (Koukolík, 2003). V pĢípadď tďžké léze se mĪže objevit i akinetický
mutismus, kdy tito nemocní leží s otevĢenýma oĀima, spontánnď
nemluví, jí a pijí jen pokud jsou krmeni (Koukolík, 2002).
Kromď výše zmiěovaného se tento obvod podílí i na systému
inhibiĀní pozornostní kontroly (Dimitrov et al., 2003). Jak tento autor
ve své práci uvádí, oslabení reakĀní inhibice v souvislosti s poškozením
frontálních lalokĪ se týká dvou aspektĪ této kognitivní funkce. První
aspekt souvisí se sociálním chováním, impulzivitou a nedostatkem
taktu, jak již bylo uvedeno v souvislosti s orbitofrontální kĪrou
v kapitole 1.5.2. Druhý aspekt se týká inhibice jako souĀásti výbďrové
pozornosti a je vyjádĢen potlaĀením nerelevantních stimulĪ. Pacienti
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s poškozením mediální kĪry mají narušený výkon v testech zamďĢených
na inhibiĀní mechanizmy selektivní pozornosti (napĢ. široce užívaný test
go/no-go).

1.5.4. Frontální poškození v dďtství
Poškození Āelních lalokĪ v dďtství, aĨ již úrazem Āi zánďtem, se
v mnoha aspektech liší od poškození tďchto oblastí v dospďlosti. Obecnď
se dá konstatovat, že ve svém dopadu mĪže mít ještď závažnďjší
dĪsledky (Koukolík, 2003). ÿím je rozsah zranďní vďtší a Āím mladšího
jedince zasáhne, tím bývají následky tďžší, neboĨ zasahují vyzrávající
mozek.
Z longitudinálních studií vyplývá, jak uvádí Anderson (et al.,
2001), že dokonce minimální léze utrpďné v období prenatálním nebo
v období raného dďtství,

mohou mít devastující dopad na další vývoj

jedince. Naopak poškození frontální oblasti v pozdďjším dďtském vďku
má, podobnď jako poškození v dospďlosti, specifiĀtďjší dĪsledky.
Vlivem poškození prefrontální oblasti v raném dďtství mĪže dojít
k trvalé

a nemďnné zmďnď osobnosti. Ve srovnání s poškozením

v dospďlém vďku mĪže toto poškození u dďtí vést s mnohem vďtší
pravdďpodobností

ke

zmďnď

chování,

které

nápadnď

pĢipomíná

antisociální poruchu osobnosti, než je tomu pĢi poškození tďchto Āástí
v dospďlosti (Koukolík, 2003).
Narušení exekutivních funkcí bývá velmi Āasto identifikováno u
dďtí s poruchami uĀení a s poruchami pozornosti (Barkley in Anderson
et al., 2001); stejnď jako u dďtí s autistickými rysy (Prior, Hoffman,
1990).
Poškození exekutivních funkcí bývá charakterizováno sníženou
schopností plánování a organizování, potížemi s vytváĢením strategií
pĢi Ģešení problémĪ, perseverací a neschopností pouĀit se z chyb,
rigidním nebo konkrétním myšlením (Welsh, 1991).
AĀkoliv je výše popsané chování u dospďlých jedincĪ obecnď
bráno jako „abnormální“,

nemĪže být tato obecná interpretace
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automaticky rozšíĢena i na dďti. PĢed posouzením, zda takové chování
u dďtí mĪže být indikováno jako exekutivní dysfunkce, musíme zvážit
vývojové souvislosti. Interpretace konkrétního vyšetĢení musí být
vztahována

k obecnému

vývojovému

procesu,

nejen

výhradnď

k dĪsledkĪm zranďní.

2. Diagnostika exekutivních funkcí
2.1. Neuropsychologická diagnostika
S pĢibývající poznatky o lidském mozku dochází k výraznému
rozvoji klinické neuropsychologie.
Úkolem klinické neuropsychologie je hledání vztahĪ mezi
poškozenými psychickými systémy a poškozením mozku (Šebek in
ġíĀan, KrejĀíĢová, 1997). Diamant a Vašina (1998, s. 47) uvádďjí, že
„obecným cílem neuropsychologie je odhalit zákonitosti, které se
uplatěují ve vztazích mezi neurofyziologickými procesy v mozku a
chováním. Praktický pĢínos neuropsychologie spatĢují tito autoĢi v tom,
že na základď pochopení zákonitostí mezi neurofyziologickými a
psychologickými jevy, je možno urĀit druh a rozsah poruch psychických
funkcí vzniklých v dĪsledku rĪzných postižení centrálního nervového
systému.
Cílem

neuropsychologické

diagnostiky

je

odhalit,

specifická porucha mozkové tkánď projevuje ve vývoji

jak

se

a fungování

psychických systémĪ. V praxi to znamená, že neuropsychologická
diagnostika se snaží objasnit napĢ. proĀ se velká devastace mozkové
struktury

projevuje pouze malými Āi dokonce žádnými psychickými

zmďnami a naopak, proĀ napĢ. pĢi nenarušené struktuĢe dochází
k úplné dezintegraci osobnosti jedince (KulišĨák, 2003).
Neuropsychologické vyšetĢení je zamďĢeno pĢedevším na vyšetĢení
aktuálního funkĀního stavu mozku a dále na objektivní urĀení zmďn
kognitivních funkcí a chování, jež by mohly souviset s urĀitými
poruchami Āinnosti mozku. Toto vyšetĢení se dle Diamanta a Vašiny
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(1998) soustĢedí na komplexnďjší psychické funkce v oblasti vnímání,
zpracování informací a motoriky, stejnď jako i na oblast emocionality a
celkového chování jedince.
Souhrnnď

je

možné

Ģíci,

že

pomocí

neuropsychologické

diagnostiky lze urĀit, které funkce a do jaké míry jsou narušeny a
naopak v jaké míĢe jsou urĀité funkce zachovány. Kromď poznání stavu
kognitivních funkcí pacienta by nás mďl zajímat i jeho emocionální stav.
Nemďlo by být opomenuto ani pacientovo sociální zázemí. Tedy vliv
postižení

na

jeho

rodinu

a

nejbližší

okolí.

Neuropsychologická

diagnostika by mďla pomoci pĢi následné rehabilitaci psychického
poškození (viz. kap.3.).

2.2. Diagnostika exekutivních funkcí
Mozkové

funkce

jsou

v neuropsychologii

zkoumány

pomocí

nepĢímých metod jako jsou napĢ. neuropsychologické testy, výpovďdi
pacienta samotného Āi významných osob z jeho okolí a pomocí
pozorování jeho chování.
Hodnocení exekutivních funkcí je podle von Cramona a von
Cramona (in Hopf et al., 1999) obtížné z mnoha dĪvodĪ. Tyto funkce se
jednak projevují v širokém spektru situací, jednak není zcela jasná
kauzalita mezi procesy a chováním a dále nepanuje obecný souhlas
s tím, co všechno exekutivní funkce zastĢešují.
Lezaková (1995) k tomuto výše uvedenému výĀtu ještď dodává, dle
našeho názoru velmi dĪležitou vďc, a tou je role examinátora v testové
situaci.

Podle

této

autorky

pĢedstavuje

osoba

examinátora

pĢi

vyšetĢování exekutivních funkcí urĀitou pĢekážku. Jedná se pĢedevším
o jeho paradoxní potĢebu strukturovat situaci, ve které by pacienti sami
mohli ukázat, zda jsou schopni si pro sebe onu strukturu Āinnosti
vytvoĢit sami. V typické testové situaci examinátor urĀuje pacientovi, co
bude dďlat, s jakým materiálem, kde, kdy

a jak bude pracovat.

Problém, který se staví pĢed examinátory vyšetĢující exekutivní funkce,
je, jak pĢenechat urĀitý prostor pro testovaného. Jinými slovy, jak
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pĢenést vytváĢení cílĪ, strukturování celé situace a také rozhodování
z examinátora na testovanou osobu. A to tak, aby se mohly projevit
hlavní složky exekutivních funkcí.
O podobném problému pĢi testování hovoĢí i Dimitrov et al.
(2003). Uvádí, že negativní výsledky v testové situaci mohou být
zpĪsobeny tím, že examinátor nahrazuje testované osobď „frontální
laloky“.

Hypotéze

Stusse

a

Alexandra

(2000)

Ģíká,

že

pacienti

s poškozenými frontálními laloky silnď kolísají v testovém výkonu.
Zatímco jeden den jsou schopni splnit úkol bez potíží, druhý den tento
úkol nezvládnou. AutoĢi usuzují, že samotná schopnost zvládnou daný
úkol

je

zachována,

avšak

tito

pacienti

nejsou

schopni

vydržet

opakovanou námahu spojenou s tímto úkolem. Nejsou proto schopni
splnit daný úkol stejnď dobĢe jako pĢedcházející den.
O nedostateĀnosti používání klasických neuropsychologických
testĪ hovoĢí Bechara et al. (in Allain et al., 2001). ZdĪrazěuje, že
„laboratorní“ testy ne vždy odhalí postižení, které je naprosto zĢejmé
v bďžném životď, neboĨ se neprojeví

pĢi standardním testování.

Navrhuje proto experimentální neuropsychologické testy, které by
simulovaly v reálném Āase reálné každodenní rozhodování, a to ve
vztahu k takovým faktorĪm jako je nejednoznaĀnost premis a výstupu
rozhodnutí.
Shallice a Burgess (1991) k výše uvedenému dodávají, že
v klasických neuropsychologických testech mají pacienti za úkol splnit
vďtšinou jeden pĢesnď definovaný úkol v urĀitém Āase, pĢiĀemž celé
testování bývá z Āasového hlediska pomďrnď krátké. ÿinnost pĢevážnď
iniciuje

examinátor

a

jsou

rovnďž

pĢedem

stanoveny

úspďšného zvládnutí zkoušky. Shallice a Burgess (1991)

podmínky
navrhují

používání ekologicky validních testĪ, které by obsahovaly otevĢené
situace, ve kterých by se testovaná osoba musela sama rozhodovat a
volit z mnoha cílĪ (napĢ. jimi navrhovaný test „Six elements Task“ nebo
„Multiple Errands test).
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Allain et al. (2001) upozorěuje na možnost, že i tyto ekologicky
validní testy nemusí být vĪĀi exekutivním funkcím tak citlivé, jak se od
nich oĀekává.
Je

tedy

zĢejmé,

že

poptávka

po

ekologicky

validních

neuropsychologických testech v souĀasné dobď znaĀnď narĪstá. Ale jak
se tyto testy osvďdĀí v praxi, ukáže teprve Āas a další výzkumy.

2.3. Testy exekutivních funkcí
V této kapitole bude vďnována pozornost jednotlivým testĪm,
které se používají k posuzování exekutivních funkcí.
Na úvod je nutné zdĪraznit, že neexistuje žádný „zlatý standard“,
kterým by bylo možno mďĢit exekutivní funkce jako celek. Používá se
však nďkolik neuropsychologických testĪ a baterií, které se zdají být pĢi
diagnostice tďchto funkcí i pĢes již zmiěované potíže velmi nápomocné.
Dďlení testĪ exekutivních funkcí se mezi autory pĢíliš neliší.
Obecnď panuje shoda v tom, co který test mďĢí. Rozdíly vyvstávají spíše
v pojetí konstruktu exekutivních funkcí. Domníváme se, že je obtížné
nalézt jeden spoleĀný test pro mďĢení tďchto funkcí, neboĨ, jak již bylo
zmínďno v kapitole 1.1., exekutivní funkce zahrnují Ģadu dílĀích
procesĪ a komponent.
PĢi dďlení testĪ exekutivních funkcí bude pro pĢehlednost
dodrženo tĢídící pravidlo, které použil Burgess et al. (1998). Burgess et
al. (1998) na základď faktorové analýzy dospďl ke tĢem kategoriím
kognitivních komponent, které se vztahují k exekutivním funkcím.
Tďmito kategoriemi jsou inhibice, zámďrné jednání a exekutivní
pamďĨ. Uvádí, že testy, které ve výzkumu nebyly použity ve faktorové
analýze, posléze roztĢídil na základď podobnosti s testy, které použity
byly.

ZdĪrazěuje

také,

že

vzhledem

k širokému

konstruktu

exekutivních funkcí, mďĢí Ģada testĪ spíše souhrn tďchto funkcí než
jednu konkrétní funkci. Toto tvrzení velmi dobĢe dokresluje Zook et al.
(2004), který Ģíká, že na úspďšném zvládnutí testu Londýnské vďže se
souĀasnď podílí minimálnď dvď složky exekutivních funkcí - pracovní
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pamďĨ a schopnost inhibice. PĢi zjišĨování deficitĪ exekutivních funkcí
je tedy velmi složité od sebe jednotlivé komponenty tďchto funkcí
oddďlit.
Pod pojmem inhibice rozumí Burgess et al. (1998) schopnost
potlaĀit automatickou Āi pĢedem nauĀenou reakci. Mezi testy inhibice
reakce lze dle tohoto autora zaĢadit napĢ. Trail-Making test (Āást B),
StroopĪv test, test go/no-go a dále testy verbální fluence.
Zámďrné jednání vyjadĢuje dle Burgesse et al. (1998) schopnost
vytváĢet a kontrolovat na cíl orientované jednání. Zámďrné jednání je
nezbytným pĢedpokladem sebeuvďdomování (Rowe et. al, 2001). Testy
intencionality vyžadují po respondentovi, aby naplánoval a kontroloval
sled krokĪ vedoucích k vytyĀenému cíli, a to bez pomoci vnďjších klíĀĪ.
Mezi tyto testy patĢí napĢ. Londýnská a Hanojská vďž, ZOO map,
Modified Six Elements Task a Ģada dalších.
Testy exekutivní pamďti, Ģíká Burgess et al. (1998), vyžadují na
respondentovi, aby byl schopen pĢenést pozornost z nabízeného klíĀe
Ģešení (pravidla) na jiný klíĀ, popĢípadď aby byl schopen pracovat
s obďma zároveě. Nejznámďjším testem je Wisconsinský test tĢídďní
karet (WCST), kde je úkolem pacienta nalézt pravidlo tĢídďní a být
schopen jednou nalezené pravidlo zmďnit. Modifikovanou verzí tohoto
testu je verze Nelsona (1976).
Potíže s testováním v „laboratorních“ podmínkách a skuteĀným
životem se pokusila pĢeklenout Bechara (in Bechara et al., 2005; in
Houser et al., 2005) se svým testem Iowa Gambling Task (IGT), kde se
testovaná osoba musí rozhodovat v podobných podmínkách jako
v bďžném životď (významnou roli zde hraje faktor nejistoty, trestu a
odmďny). Jedná se o úlohu, ve které jsou úĀastníkovi prezentovány ĀtyĢi
rĪzné balíĀky karet. Dva balíĀky karet pĢinášejí velkou výhru, ale rovnďž
velké ztráty. Opakované vybírání z nich pĢináší ztrátu. Naopak druhé
dva balíĀky poskytují výhry nižší, ale z dlouhodobého hlediska pĢinášejí
zisk, neboĨ jsou zde i mnohem menší ztráty. Na zaĀátku je pacientovi
dán urĀitý finanĀní obnos a jeho úkolem je získat co možná nejvíce
penďz. Zkušenost je taková, že pacienti s frontálním poškozením mozku
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preferují ve výbďru rychlé zisky a velké ztráty. Ve výsledku jsou tedy ve
ztrátď a nejsou schopni své chování zmďnit. Obdobou testu IGT,
založeného

na

implicitních

pravidlech,

je

test

Game

of Dice (Bechara, 2005), který je ale založen na pravidlech explicitních.
Další testy exekutivních funkcí jsou testy pozornostní kontroly
napĢ. Connor’s Continuous Performance Test (CPT) nebo test škrtání
písmen

(KulišĨák,

2005).

Schopnost

plánování

hodnotí

napĢ.

Porteusovo bludištď (Porteus in Lezak, 1995), TAT zamďĢené na
plánování dďjové linie nebo kostky z WAIS-R, které umožěují sledovat
plánování v prostorovém uspoĢádání (in Preiss, 1998). K testování
úĀelného jednání slouží napĢ. konstrukĀní Tinker Toy Test (Lezak in
Lezak, 1995).
Kromď již zmiěovaných jednotlivých testĪ existují i celé testové
baterie, které se orientují na exekutivní funkce. Jednou z nich je napĢ.
„Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome“ (BADS)
založená na principu sebeposuzování (Alderman et al., 1996). Tato
testová baterie se dle autorĪ snaží pĢekonat problémy souĀasných testĪ
tím, že zahrnuje položky senzitivní vĪĀi schopnostem, které jsou nutné
pro plánování, Ģešení problémĪ a organizaci chování. Baterie tudíž
testuje ty schopnosti, které jsou používány v bďžném životď. Orientuje
se pĢedevším na emoce a osobnost, zmďny v motivaci, zmďny v chování
a v kognici. Jiným pĢíkladem testové baterie specializované na
exekutivní funkce je napĢ. tzv. „Frontal Systems Behavioral Scale
(Manchester et al., 2004). Nevýhodou testových metod založených na
sebeposuzování mĪže být u frontálních pacientĪ skuteĀnost, že mají
velmi Āasto tendenci podhodnocovat závažnost svého poškození a
neberou ohled na svĪj kognitivní deficit.
Navzdory všemu ale platí, že základním spoleĀným principem
všech testĪ i testových baterií by mďla být objektivita, reliabilita,
validita, normovatelnost a srovnatelnost.
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2.4. Rušivé vlivy pĢi testování exekutivních funkcí
Vďtšina testĪ je experimentálními a kognitivními psychology
vyvíjena tak, aby mďĢily pouze izolované kognitivní funkce (Göttert et al.
in Goldenberg et al., 2001). Tyto testové úkoly však velmi Āasto
neodpovídají každodenním Āinnostem, ve kterých jsou tyto funkce
používány a ani podmínky testování neodpovídají podmínkám bďžného
života. Testová situace bývá zpravidla Āasovď omezená a samotné
testování probíhá v klidu a tichu bez rušivých okolních vlivĪ. PrĪbďh
testování i zadávání úkolĪ zajišĨuje zkoumající

a tudíž celá testová

situace je pevnď strukturována. Navíc situace a dotazy jsou v testových
situacích prezentovány vesmďs prostĢednictvím ĢeĀi (Damasio, 2000).
Život Ālovďka však zahrnuje smďsicí obrazového i lingvistického
materiálu. Potkává se s lidmi, zvuky, pohledy, pĢedmďty, vĪnďmi atd.
Kromď toho si v každodenním životď dotyĀný Ālovďk musí svou Āinnost
plánovat sám, sám musí Āinnost zahájit a to vše za pĢítomnosti rušivých
vlivĪ z okolí a v delším Āasovém období.
V souĀasné dobď se stále více prací orientuje právď na ony
každodenní

situace

vyžadující

plánování

a

snaží

se

tak

zvýšit

ekologickou validitu testování. Dle Götterta et al. (in Goldenberg et al.,
2001) by k pĢiblížení se bďžným každodenním podmínkám mohlo
posloužit napĢ. prodloužení testové situace nebo testování s distraktory.
Využití distraktorĪ pĢi testování je využito v empirické Āásti práce.
Distraktory neboli rušivé vlivy jsou objekty nebo podnďty, které jedinci
znesnaděují výbďrové vnímání podnďtu (Sternberg, 2002). Mohou mít
vizuální, sluchové nebo taktilní podobu. K simulaci bďžného života by
rovnďž mohlo být nápomocné zadat test, jež dotyĀný Ālovďk úspďšnď
zvládl v klidu, opakovanď na konci nároĀného dne Āi na konci nďkolika
hodinového testování (Funke et al., 1999). Velký pĢínos mĪže mít pro
diagnostiku exekutivních funkcí i sledování kolísání výkonu bďhem
testování.
Nezbytným pĢedpokladem úspďšné terapie i následné prognózy je,
jak uvádí Göttert et al. (in Goldenberg et al., 2001), neuropsychologická
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diagnostika.

Vedle

diagnostiky

aktuálních

deficitĪ

se

zabývá

i

strukturou osobnosti a sociálním zázemím pacienta.
Cílem

diagnostiky

by

mďlo

být

zjištďní

oblastí

neuropsychologických deficitĪ a následné stanovení jejich významu pro
osobnost pacienta (Lippertová-Grünerová, 2005).
Göttert et al. (in Goldenberg et al., 2001) zdĪrazěuje, že
diagnostika by mďla být cílená

a mďla by se zabývat oblastmi, ve

kterých došlo ke ztrátám. Mohlo by se stát, že relevantní funkĀní oblasti
by vĪbec nebyly zkoumány. AĨ již proto, že význam poškození urĀitých
oblastí je podceěován nebo proto, že se nepĢedpokládalo, že v dotyĀné
oblasti k poškození došlo. Tyto uvedené nedostatky se velmi Āasto týkají
právď exekutivních funkcí.
Význam exekutivních funkcí bývá Āasto zĢejmý až pĢi jejich
rozpadu v dĪsledku poškození mozku. Dle Goldberga (2004) si pacienti
s poškozenými Āelními laloky, alespoě do jisté míry, uchovávají
schopnost výkonu témďĢ všech kognitivních funkcí, avšak izolovanď.
Základní schopnosti jako jsou napĢ. Ātení, psaní, jednoduché poĀítání,
ale i slovní vyjadĢování a pohyby zĪstávají. Záludnost spoĀívá pĢedevším
v tom, že testy, které mďĢí tyto funkce izolovanď pacient uspokojivď
zvládne. Avšak jakákoliv Āinnost vyžadující koordinaci vďtšího poĀtu
kognitivních funkcí do uspoĢádaného a cíleného procesu je tďžce
narušena, což se negativnď projevuje v jejich každodenním životď.

2.5. Projevy dysexekutivního syndromu v bďžném životď
Dysexekutivní syndrom bývá definován jako souhrn kognitivních,
emocionálních a behaviorálních deficitĪ (von Cramon, von Cramon in
Hopf et al., 1999).
V této Āásti bude pozornost zamďĢena na dopady, které má
dysexekutivní syndrom na každodenní život Ālovďka. Rovnďž bude blíže
pojednáno o množných pĢíĀinách selhávání pacientĪ s prefrontálním
poškozením mozku v bďžném životď.
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2.5.1. PĢetížení frontálních pacientĪ v bďžném životď
Zdravému Ālovďku pĢipadá zcela samozĢejmé, že zvládá provádďt
nďkolik vďcí najednou. Je schopen reagovat na nové a nové situace
a pĢitom se necítí pod zvláštním Āasovým ani jiným tlakem. Dává pozor
na dďti, pĢitom pĢipravuje obďd a zároveě plánuje, co ještď bude nutné
udďlat dále bďhem dne, co bude tĢeba koupit, spravit a navíc pĢemýšlí,
jak to vše zvládnout co nejefektivnďji. Paralelní výkon každodenních
Āinností ho nijak nezaskoĀí. Avšak u pacientĪ po poranďní mozku je
situace ponďkud odlišná.
Podle Götterta et al. (in Goldenberg et al., 2001) dochází
u pacientĪ s poškozením exekutivních funkcí Āasto

k paradoxní

situaci. PĢestože jejich výsledky ve standardních neuropsychologických
testech poukazují na žádné nebo pouze minimální poškození, tito lidé
nejsou schopni zvládat nároky bďžného dne. Všední den se svými
požadavky u tďchto lidí vyvolává pocit, že nezvládají a cítí se pĢetíženi.
Stďžují si na celou Ģadu obtíží, které právď kvĪli dobrému výsledku
v testech

bývají

považovány

oznaĀeny

buĊ

jako

psychogenní

anebo

bývají

za projev nedostatku vĪle pĢi reintegraci po úraze Āi

onemocnďní.
Tito lidé jsou zaskoĀeni i tak zdánlivď jednoduchou situací jako je
zazvonďní telefonu. Jsou zcela vyvedeni z konceptu a nejsou schopni se
rozhodnout jak reagovat („Stihnu ještď zvednout telefon, než jej dotyĀný
položí? MĪžu pĢitom nechat pánev na vaĢiĀi nebo radďji ne?“). Ocitají se
v Āasové tísni a propadají panice.
Do takovýchto pro nď tďžce Ģešitelných situací se dostávají velmi
Āasto. NapĢ. pĢi setkávání se

s

pĢáteli, kdy dotyĀný Ālovďk není

dostateĀnď pohotový a flexibilní, aby mohl v hovoru pĢeskakovat
z tématu na téma, navíc v místnosti mĪže hrát hudba a mluvit další
lidé. Situace se tak pro nďj stává nároĀnou na pozornost, krátkodobou
pamďĨ a flexibilitu. Hovor jej nadmďrnď vyĀerpává a potďšení z nďj má
pouze krátkou dobu. Mnohdy není schopen skloubit verbální a
neverbální komunikaci, takže se okolí mĪže zdát netaktní a obhroublý.
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Jinou situací, kde se tyto zdánlivď minimální deficity silnď projevují, je
úĀast v silniĀním provozu, která vyžaduje rychlé rozhodování a
schopnost pohotovď reagovat na velké množství mďnících se podnďtĪ.
Obdobnď tomu bývá i v zamďstnání.
Podmínky pĢetížení, jak uvádí Göttert et al. (in Goldenberg et
al., 2001), vyplývají z nerovnováhy mezi kompetencemi pacienta a na
nďj kladenými nároky. Podmínky pĢetížení zahrnují jednak faktory
osobnostní a dále pak faktory situaĀní. Mezi osobnostní faktory patĢí
napĢ. schopnosti, pĢesvďdĀení nebo zpĪsoby reagování. Mezi faktory
situaĀní

mĪžeme

zaĢadit

situaĀní

kontext

nebo

druhy

nárokĪ

kladených na Ālovďka jeho okolím.
I když pĢi neuropsychologickém vyšetĢení byly diagnostikovány
minimální Āi žádné funkĀní deficity, nevyplývá z toho, že poškození bylo
vyléĀeno.

Zbytkové

neuropsychologickými

deficity
testy

mohou

být

pĢíliš

neprokazatelné.

subtilní

PopĢípadď

a

tudíž

jsou

pĢi

vyšetĢení u pacienta aktivovány kompenzaĀní mechanismy, které mu
umožní úspďšnď zvládnou testovou situaci (Göttert et al. in Goldenberg
et al., 2001). KompenzaĀní mechanismy (napĢ. psaní si poznámek,
pĢestávky, memotechnické pomĪcky apod.) nahrazují ztracené funkce a
na rozdíl od pĪvodních schopností jsou dané explicitnď.
Každodenní nároky kladené na Ālovďka jsou

vyšší než nároky

pĢi testování a to ve svém dĪsledku vede u lidí s prefrontálním
poškozením mozku k opakovanému selhání. PĢíĀinou obtíží v bďžném
životď mĪže být to, že nápomocné kompenzaĀní mechanismy, které se
aktivují v testové situaci, jsou pĢetíženy (utlumeny) situaĀními faktory.
Další možnou pĢíĀinou je skuteĀnost, že Ģada úkolĪ je nových a
neznámých a tudíž mnohem obtížnďjších. Je také možné, že dotyĀný
Ālovďk v bďžném životď není schopen kompenzaĀní mechanizmy plnď
využívat.
KompenzaĀním

strategiím,

jak

uvádí

Göttert

et

al.

(in

Goldenberg et al., 2001), se Ālovďk musí uĀit, což vyžaduje jistou
námahu. V pĢípadď, že se pacient tďmto strategiím nauĀil, musí se v
bďžném životď sám rozhodnout, zda urĀitou situaci zvládne bez potíží

- 45 -

rigo.indd 52

20.7.2011 6:42:21

sám Āi musí aktivovat nauĀené kompenzaĀní strategie. K tomu je ovšem
nezbytné, aby znal hranice svých možností a také to, jak mu která
strategie mĪže být nápomocná. Jedinď tak se mĪže vyhnout již
zmiěovanému pĢetížení.
Zda pacient v daném úkolu obstojí Āi ne, záleží na tom, jaké
nároky jsou na nďj kladeny Āi jaké nároky si na sebe klade on sám.
Obtížnost úkolĪ je dána jednak jejich množstvím a jednak nároĀností
zpracování informací. NároĀnost situace se úmďrnď zvyšuje poĀtem
úkolĪ, mezi které je nutné rozdďlit pozornost. V bďžném životď se Āasto
jedná o úkoly týkající se urĀitého cíle, jež má být dosažen v urĀitém
Āase a v urĀité kvalitď.
V dĪsledku poranďní dochází ke zmďnď ve schopnosti výkonu. Je
nutné a zároveě pomďrnď obtížné pĢizpĪsobit si nároky sám sobď.
V praxi to mĪže znamenat zmďnu dosud vykonávané Āinnosti, nalezení
nového zamďstnání,

jiné strukturování denních úkolĪ apod. PĢesto

pacienti Āasto trvají na tom, že musí zvládat stejné množností úkolĪ
a povinností jako pĢed poškozením mozku a podceěují nebo zcela
pĢehlížejí zmďnďnou schopnost výkonu. Tímto postojem se vystavují
reálné možnosti pĢetížení. ÿasto usilují dosáhnout nereálných výkonĪ a
pĢi nezdaru se u nich dostavuje pocit selhání, deprese a s tím
související ztráta motivace. PĢimďĢené nároky na sebe sama jsou velmi
dĪležitou podmínkou kladného sebehodnocení a udržení motivace.
PĢetížení lze dle Götterta et al. (in Goldenberg et al., 2001)
rozpoznat podle vegetativních, tďlesných a afektivních reakcí. Na tďlesné
úrovni se pĢetížení projevuje bolestmi hlavy, závratďmi, únavou a
svalovým napďtím. Tato nepohoda vyvolává u pacientĪ podráždďnost a
nespokojenost, díky kterým i na minimální nároky reagují panikou nebo
agresí, která je neadekvátní situaci. Otázkou je, zda si tito pacienti
uvďdomují, že se jedná o znaky pĢetížení. V pĢípadď, že tyto pĢíznaky
pĢetížení ignorují, mají tendenci ještď více stupěovat své snažení, což ve
svém dĪsledku vede k celkovému zhroucení schopnosti podat jakýkoliv
výkon.
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Každodenní život klade na Ālovďka vysoké požadavky. Hluk, okolní
lidé, hudba a hovory dalších lidí, ale také atraktivní alternativy chování
(„Povídat si s kolegy Āi se jít dívat na televizi?“), to vše pĢedstavuje
zvýšené nároky na naši pamďĨ a pozornost.

Tyto situace vyžadují

rozhodování a plánování. Je vysoce pravdďpodobné, že tyto pĢíĀiny u
pacientĪ po poranďní mozku vedou k pocitu pĢetížení a následnému
nezvládání každodenního života.

2.5.2. PĢípad Elliot
Damasio (2000) popisuje ve své knize „DescartesĪv omyl“ velmi
zajímavý

pĢípad

pacienta,

nazývaného

Elliot,

který

v dĪsledku

poškození mozku prodďlal radikální promďnu osobnosti. Jedná se o
pĢípad

muže,

který,

aĀ

výraznď

inteligentní

a

v

bďžných

neuropsychologických testech velmi zdatný, nebyl schopen zvládat
nároky každodenního života. Tento pĢípad bude zajímavý právď z onoho
pohledu rozdílu mezi výsledky v testové situaci a reálným životem.
Elliot byl zhruba tĢicetiletý muž, ženatý, velmi úspďšný v práci.
Byl vzorem svým mladším sourozencĪm i kolegĪm. Oblíbený v rodinď
i mezi sousedy. Ale pak se jeho život zaĀal ponďkud komplikovat.
Trpďl velmi silnými bolestmi hlavy a brzy se u nďj dostavily i
poruchy koncentrace. Se zhoršujícím se zdravotním stavem se u nďj
zaĀaly objevovat i potíže v práci. Nebyl schopen dokonĀit zadaný úkol,
byl ménď zodpovďdný a práci za nďj Āasto museli dodďlávat jiní. Elliot
onemocnďl nezhoubným nádorem mozkových obalĪ a jeho stav se
rychle zhoršoval, protože jak se nádor zvďtšoval, tlaĀil na oba Āelní
laloky.
Nádor byl chirurgicky odstranďn spoleĀnď s poškozenou tkání
Āelních lalokĪ. Až do této chvíle byl zákrok úspďšný. Horší to ale
bohužel bylo s osobností Elliota. Jeho schopnost pohybu i ĢeĀi u nďj
zĪstala zachována a pĢece to už nebyl „starý“ Elliot.
PĢi návratu do bďžného života se tato nenadálá zmďna osobnosti
projevila v plném rozsahu. Ráno nebyl schopen odejít do práce, v práci
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si nedokázal zorganizovat Āas, nebylo na nďj spolehnutí. Pokud bylo
nutné zmďnit Āinnost, zarputile trval na pĪvodní Āinnosti atd. Ze
zamďstnání byl propuštďn, v žádném dalším již dlouho nevydržel. PĢišel
o majetek, o rodinu i o pĢátele.
A nyní pĢichází to nepodstatnďjší. Elliot byl sice fyzický zdráv
a mďl zachovánu i vďtšinu duševních schopností, avšak choval se jako
lidé s tďžce poškozenými Āelními laloky. Nebyl hloupý ani nevychovaný,
ale Āasto se tak v dĪsledku svého onemocnďní choval. PĢi standardních
testech inteligence se u nďj neobjevily žádné významné odchylky od
normy. Testy dokázaly jeho nadprĪmďrnou inteligenci, vynikající pamďĨ
a

nebyly

zjištďny

poruchy

ĢeĀi

ani

motoriky.

Podle

výsledkĪ

neuropsychologických testĪ byl zcela zdráv.
Jak je tedy možné, že jedinec v „laboratorních“ podmínkách
nadprĪmďrný, selhává v praktickém životď? Damasio (2000) tento jev
vysvďtluje tak, že testy nemusí vždy potvrdit významné poškození
pĢi mozkovém onemocnďní. Vďdomosti jedince a postupy, jak jich
využít, jsou uloženy v nepoškozené Āásti mozku (Koukolík, 1997).
Pacient tedy pĢesnď vymezené podmínky standardního testování
zvládne. ġešení každodenních úloh však vyžaduje práci s mnoha zdroji
informací souĀasnď, z nichž nďkteré mohou být protichĪdné a Ālovďk je
tak nucen mezi nimi volit a rozhodovat se. Navíc je nutné se neustále
pĢizpĪsobovat mďnícím se podmínkám, což vše dohromady vyžaduje
pružnost, schopnost selektovat podstatné a Ģadit vše do správných
Āasoprostorových souvislostí. Každodenní život se tak stává mnohem
složitďjším než standardní testová situace.
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3. Rehabilitace exekutivních funkcí
3.1. Neuropsychologická rehabilitace obecnď
S diagnostikou jednotlivých kognitivních funkcí velmi úzce souvisí
rehabilitace tďchto funkcí. Podrobné neuropsychologické vyšetĢení je
klíĀové pro plánování rehabilitaĀních postupĪ a jejich prĪbďžné
pĢizpĪsobení mďnícím se potĢebám klienta. Jen na základď pĢesné
znalosti kognitivních deficitĪ lze sestavit detailní terapeutický plán.
Kromď toho také neuropsychologická diagnostika slouží k edukaci
pacienta a jeho rodiny a v neposlední Ģadď napomáhá pĢi hledání
pomĪcek, které usnaděují každodenní život pacienta (Rodriguez in
Preiss, KuĀerová 2006).
McLellan

(in

Wilson,

2008)

definuje

neuropsychologickou

rehabilitaci jako interaktivní proces, pĢi kterém se pacienti spoleĀnď
s rehabilitaĀním týmem, pacientovou rodinou

a dalšími Āleny širší

komunity snaží dosáhnout své optimální fyzické, psychosociální,
sociální a profesní pohody. Jinými slovy pacienti se spoleĀnď se svými
nejbližšími a týmem odborníkĪ snaží vyléĀit nebo alespoě zmírnit
kognitivní deficity plynoucí z poranďní mozku a zaĀlenit pacienta zpďt
do bďžného života.
Jak uvádí Wilson (2008) neuropsychologická rehabilitace se
zabývá zlepšením kognitivních, emocionálních, psychosociálních a
behaviorálních

deficitĪ

zpĪsobených

poškozením

mozku.

Neuropsychologická rehabilitace se dle jejího názoru zamďĢuje pĢevážnď
na plánování dosažitelných a

postupných cílĪ. Cílem se zde rozumí

pĢedevším praktické každodenní potíže, se kterými se pacienti v bďžném
životď potýkají. ÿasto jsou to takové aktivity jako napĢ. pravidelné
užívání medikace, vyzvedávání dďtí ze školky nebo vaĢení. Cíl je dle
Wade (1999) stav nebo zmďna stavu, na nďž je zamďĢeno rehabilitaĀní
úsilí. RehabilitaĀní cíle jsou tedy

nďco, co odráží dlouhodobé cíle

pacienta vĀetnď jednotlivých krokĪ, které vedou k jejich dosažení. Na
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vytyĀení cílĪ se podílí zdravotníci a další specialisté, samotní pacienti a
v neposlední Ģadď také jejich blízcí.
V literatuĢe se Āasto setkáváme s pojmy neuropsychologická
rehabilitace a kognitivní rehabilitace. Tyto pojmy bývají Āasto používány
jako synonyma, avšak toto vymezení není zcela pĢesné.
Neuropsychologická rehabilitace pĢedstavuje komplexní péĀi o
lidi s poškozením mozku a je souĀástí celkové rehabilitace pacienta
s kognitivním deficitem. Neuropsychologickou rehabilitaci lze vymezit
jako funkĀní adaptaci Ālovďka s mozkovým poškozením na bďžné denní
Āinnosti jako je sebeobsluha, náplě volného Āasu, výkon povolání a
plnďní

dalších

sociálních

neuropsychologické

funkcí

rehabilitace

jsou

(KulišĨák,
obdobné

2003).
jako

Principy
napĢ.

u

psychoterapie nebo farmakoterapie. Dle Lippertové- Grünerové (2005) je
to pĢedevším:


Princip celistvosti – rehabilitace by mďla obsáhnout celou
osobnost

pacienta

a

vztahovat

se k jeho

konkrétním

potĢebám, korespondovat s jeho životní situací a sociálním
zázemím.


Princip vĀasnosti a dlouhodobosti – rehabilitace by mďla
zaĀít vĀas, ve vďtšinď pĢípadĪ trvá nďkolik mďsícĪ až let.
V nďkterých

pĢípadech

se

z ní

mĪže

stát

celoživotní

záležitost.


Princip interdisciplinarity a multidisciplinarity – kromď
lékaĢských oborĪ jako neurolog, internista a balneolog,
tvoĢí

rehabilitaĀní

logopedi,

tým

fyzioterapeuti,

neuropsychologové,

ergoterapeuti,

muzikoterapeuti

a

arteterapeuti.


Princip pĢijetí obĀanĪ se zdravotním postižením spoleĀností
– dlouhodobý úspďch rehabilitace závisí rozhodující mďrou
na tom, zda a do jaké míry se podaĢí pacienty zaĢadit zpďt
do spoleĀnosti a zabránit tak jejich sociální izolaci.

Kognitivní rehabilitace bývá Ģazena pod neuropsychologickou
rehabilitaci a zamďĢuje se pĢímo na ovlivnďní kognitivního deficitu. Dle
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Mc Lellana (in Wilson, 2008) proces, ve kterém se osoby s poškozením
mozku snaží spoleĀnď s lékaĢi a dalšími specialisty zmírnit kognitivní
deficity vyplývající z neurologického poškození. Castelnuovo et al. (2003)
Ģíká, že kognitivní rehabilitace je aplikací mnoha rozliĀných procedur
a

postupĪ, které se snaží podpoĢit a usnadnit rozvoj schopností a

nových strategií nezbytných k pĢekonání kognitivních deficitĪ.

3.1.1. Historie neurorehabilitace
Historie

neurorehabilitace,

jak

uvádí

Lippertová-Grünerová

(2005,) sahá až do roku 400 n.l. a je spojena se jménem významného
lékaĢe své doby Caelia Aureliana. Ten ve své práci Tardarum sive
chronicarum detailnď popisuje terapeutický plán motorických deficitĪ.
Za velmi pokrokový a na svou dobu velmi pĢekvapující lze považovat
jeho plán zaĀít s rehabilitací již druhý den po zaĀátku onemocnďní.
Rehabilitaci vidí jako komplexní proces, pĢi kterém je velmi dĪležitá
prĪbďžná diagnostika, kterou Aurealianus využívá pro plánování
dalšího postupu. „Aurelianovy koncepty však bohužel zĪstaly po Ģadu
staletí zcela zapomenuty“ (Lippertová-Grünerová, 2005, s.19).
ZaĀátky moderní éry rehabilitace jsou spojeny s obdobím první
svďtové války, kdy v dĪsledku váleĀných událostí výraznď vzrostl poĀet
osob s tďžkým poranďním mozku a tím také potĢeba jejich rehabilitace.
Prvními neurorehabilitaĀními centry byly v té dobď tehdejší lazarety.
DĪraz byl z poĀátku kladen pĢedevším na motorickou rehabilitaci a
léĀbu specifických deficitĪ jako je napĢ. afázie nebo apraxie (KulišĨák,
2003). V prĪbďhu druhé svďtové války pak zaĀala vznikat specializovaná
rehabilitaĀní stĢediska a to pĢedevším v USA, Rusku a Velké Británii.
Toto období je spojeno s takovými jmény jako je Alexander Lurja, Kurt
Goldstein, Richie Russel a Henry Head. V roce 1975 vytváĢí Ben –Yishay
a Diller holistický tréninkový program pro pacienty s poranďním mozku
(KulišĨák, 2003). V záĢí roku 1985 zakládá Anne – Lise Christensen pĢi
Kodaěské univerzitď Centrum pro rehabilitaci poškození mozku (CRBI)
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jako první zaĢízení tohoto druhu. Sama toto centrum Ģídí v letech 1985
– 1998 (Christensen, 2010).
Moderní éra neurorehabilitace je nedílnď spjata s funkĀními
zobrazovacími metodami (napĢ. PET,

FMR) a využitím poĀítaĀových

programĪ pĢi nácviku kognitivních funkcí.

3.2. Možnosti neurorehabilitace exekutivních funkcí
Jak již bylo ĢeĀeno v kapitole 1.1. termín exekutivní funkce je
obecnď velmi obtížnď definovatelný a navzdory mnoha výzkumĪm na
toto téma dosud nepanuje všeobecná shoda, co tento pojem pĢesnď
zahrnuje. V tradiĀním pojetí termín exekutivní funkce shrnuje nebo
také sjednocuje kognitivní procesy, které zodpovídají za úĀelné a
cílesmďrné chování, schopnost formulovat si cíle, za schopnost zapoĀít
a ukonĀit jednání, schopnost pĢedvídat dĪsledky svého jednání a
v neposlední Ģadď plánovat a organizovat své chování do jednotlivých
postupných a logických krokĪ, sledovat své chování a pĢizpĪsobovat jej
mďnícím se podmínkám a požadavkĪm okolí (Kennedy et al., 2008).
Stejnď jako je obtížné vymezení pojmu exekutivní funkce, je
obtížná i jejich diagnostika (viz. kap. 2.2.) a následná rehabilitace.
Narušení exekutivních funkcí vytváĢí velmi heterogenní obraz. Zatímco
pro jednoho je v bďžném životď nemožné nacházet alternativní Ģešení
problému, jiný by našel Ģešení bez obtíží, ale není schopen pĢedvídat
budoucí problémy a tudíž si ani pĢipravit možné alternativy jejich
Ģešení. Dalšímu Ālovďku Āiní potíže rozlišit podstatné a nepodstatné pĢi
dosahování cíle a takto bychom mohli v našem výĀtu pokraĀovat.
Z tďchto

a

dalších

projevĪ

dysexekutivního

syndromu

vychází

neurorehabilitace zamďĢená na exekutivní funkce. Jejím cílem je
pĢedevším zlepšení schopnosti identifikovat realistické cíle, stanovení
priorit a Āasového rámce aktivit, zvažování výhod a nevýhod možných
Ģešení,

uskuteĀěování postupných krokĪ vedoucích k Ģešení a

sledování dopadĪ každého z nich, obmďěování postupĪ Ģešení na
základď výsledkĪ tďch pĢedchozích (Kennedy et al., 2005). Dle Miotto et
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al. (2009) se hlavní léĀebné postupy dysexekutivního syndromu dají
rozdďlit do ĀtyĢ kategorií dle jejich cíle:


obnovení a pĢeškolení exekutivních funkcí,



vyrovnání

poškozených

exekutivních

funkcí

pomocí

interních nebo externích strategií,


podpora zmďny okolních podmínek nebo chování ve
spolupráci s pĢíbuznými a pĢáteli,



farmakologická léĀba.

V naší práci jsem se zamďĢili na nďkteré konkrétní rehabilitaĀní
postupy

využívané

v neurorehabilitaci

osob

s dysexekutivním

syndromem jako je využití poĀítaĀové neurorehabilitace, virtuální reality
a dalších.
Osoby s dysexekutivním syndromem stejnď jako lidé s jinými
poškozeními

mozku

Āelí

pĢedevším

sociální

ĀásteĀnému omezení volnoĀasových aktivit a

izolaci,

ztrátď

nebo

zvýšené závislosti na

rodinď. V mnoha pĢípadech je pro tyto lidi nemožné nebo velmi obtížné
vrátit se zpďt ke studiu nebo do zamďstnání. A právď navracení Ālovďka
do aktivního, produktivního

a co nejplnďjšího života by mďl být hlavní

rehabilitaĀní cíl nejen u osob s dysexekutivním syndromem, ale u všech
osob s poškozením mozku.

3.2.1. PoĀítaĀové programy v neurorehabilitaci
PĢi rehabilitaci kognitivních funkcí vĀetnď funkcí exekutivních se
v souĀasné dobď stále více využívá poĀítaĀových programĪ. V mnoha
rehabilitaĀních zaĢízeních se poĀítaĀovď asistovaná neuro-kognitivní
rehabilitace

stala hlavním tďžištďm práce s pacienty po poranďní

mozku. Jejich výhody dle Castelnuova et al. (2003) spoĀívají pĢedevším
v tom, že cviĀení mohou být opakována bez pĢítomnosti terapeuta,
pacient si mĪže cviĀit sám v dobď, která mu vyhovuje, rehabilitaĀní
programy mohou být sestavovány pĢímo „na míru“ podle potĢeb
každého pacienta a nespornou výhodou je rovnďž rychlé a velmi pĢesné
vyhodnocení. K dalším výhodám poĀítaĀovď provádďné neuro-kognitivní
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rehabilitace patĢí rychlost a pĢesnost prezentace podnďtĪ, rozmanitost
podnďtĪ, pestrost vstupních zaĢízení (napĢ. dotyková obrazovka,
ovladaĀe…), snadné uložení a vyvolání výsledkĪ a dobré pĢijeté
pacientem (Lynche in KulišĨák, 2003).
Z poĀítaĀových rehabilitaĀních programĪ se u nás používá napĢ.
RehaCom, PSS CogReHab nebo nďmecký ITS (KulišĨák in Preiss,
KuĀerová, 2006). Dalšími jsou napĢ. program Train the brain nebo
NEUROP

–2,

který

umožěuje,

aby

osoba

cviĀila

i

po

skoĀení

rehabilitaĀního pobytu sama v domácím prostĢedí a výsledky pro
ambulantního neuropsychologa uchovávala na disketď.
Stále diskutovanou a zkoumanou otázkou (Gourlay et al., 2000)
zĪstává do jaké míry je nácvik provádďný na poĀítaĀích nápomocný
v pacientovď bďžném životď, neboli do jaké míry je možno znalosti a
dovednosti

získané

v laboratorních

podmínkách

pĢenést

do

každodenního života.

3.2.2. Virtuální realita v neurorehabilitaci
V neurorehabilitaci se vedle poĀítaĀovď provádďné rehabilitace
kognitivních

funkcí

mĪžeme

setkat

s využitím virtuální

reality.

Virtuální realita je technologie používaná v mnoha odvďtvích lidského
pĪsobení medicínou poĀínaje a umďním konĀe. Na rozdíl od jiných
technologií tato umožěuje uživateli interakci, nebo také vnoĢení se a
zapojení se do prostĢedí vytváĢeného poĀítaĀem (Rizzo et al., 1998).
Virtuální realita nabízí možnost vytváĢet situace stále více pĢipomínající
ty, které zažíváme v každodenním životď a u uživatele tak vytváĢí pocit
prožitku pĢítomnosti. Jak uvádí KulišĨák (2003, s. 284): „Virtuální
realita nabízí možnost vytvoĢit testovací a tréninkové prostĢedí, které
umožěuje pĢesné Ģízení složitých podnďtĪ, za nichž lze exaktnď
zhodnotit jak výkon Ālovďka, tak i cílenď rehabilitovat nejjednodušší
motorické akty i nejsložitďjší kognitivní funkce.“ V neurorehabilitaci se
tak s pomocí virtuální reality mĪžeme pokusit alespoě zĀásti pĢeklenout
rozdíl mezi „laboratorními“ podmínkami a bďžným životem, což je
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pĢedevším pro pacienty s narušenými exekutivními funkcemi velmi
dĪležité.

Mnoho diagnostických a rehabilitaĀních nástrojĪ bďžnď

užívaných Āasto selhává právď v pĢípadď exekutivních funkcí, neboĨ
nedokážou reprodukovat situace podobné tďm reálným a zprostĢedkovat
pocit pĢítomnosti. Dle Damasia (in Castelnuovo et al., 2003) se virtuální
prostĢedí jeví být aktuálnď jako nejlepší Ģešení, které pĢiblíží laboratorní
situace

pĢirozenému

prostĢedí,

tak

jak

bývá

pacienty

vnímáno.

Konkrétním pĢíkladem je rehabilitaĀní program V-Store, který byl
vyvinut

v Itálii

v „Paolo

VI

Centre

of

Cognitive

rehabilitation“

(Castelnuovo et al., 2003). V-Store neboli virtuální obchod pĢedstavuje
virtuální prostĢedí, které se skládá z jedné místnosti obchodu s ovocem.
Pacient sedí pĢed bďžícím pásem, na kterém se posunují nákupní košíky
(1 až 3). Úkolem pacienta je naplnit dle instrukce košíky

s ovocem,

které je uloženo v regálech kolem zbylých tĢí stďn místnosti. Úkoly mají
šest úrovní a jejich nároĀnost postupnď vzrĪstá. Navíc má examinátor
možnost využít tzv. rušivých elementĪ (svďtlo v místnosti bliká,
místnost je setmďlá, zvoní telefon, mďní se rychlost bďžícího pásu
apod.), které celkovou nároĀnost ještď zvyšují. Úkoly jsou sestaveny tak,
aby zatďžovaly pĢedevším exekutivní funkce, kontrolu a plánování
jednání, krátkodobou pamďĨ a pozornost.
Závďrem této podkapitoly lze Ģíci, že výhodami užití virtuální
reality v neurorehabilitaci je pĢedevším to, že každé virtuální prostĢedí
mĪže být utváĢeno dle potĢeb a charakteristik jednotlivých pacientĪ,
mĪže být modifikováno a obohacováno o další motivaĀní podnďty a
úkoly. Další výhodou je možnost pĢesné kontroly rehabilitaĀního
procesu a v neposlední Ģadď vysoká ekologická validita – virtuální realita
zprostĢedkovává pacientĪm zážitky a pocity podobné tďm, které zažívají
v bďžném životď a to je právď v pĢípadď exekutivních funkcí velmi cenné
(Castelnuovo et al., 2003).
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3.2.3. Další možnosti neurorehabilitace exekutivních
funkcí
Kromď výše uvedených pĢístupĪ jsou v literatuĢe popsány další
pĢevážnď skupinové programy, které jsou založeny na edukaci pacientĪ
a

strategickém uĀení zvládání problémĪ. Vďtšina tďchto pĢístupĪ je

stále pĢedmďtem výzkumu. Pro ilustraci blíže uvádíme tĢi z nich –
terapie zamďĢená na Ģešení problémĪ (PST), trénink Ģízení cílĪ (GMT) a
terapie zamďĢená na pozornost a Ģešení problémĪ (APS).
Von Cramon

a jeho kolektiv spolupracovníkĪ (in Manly et al.,

2002; in Miotto et al., 2009) je autorem terapie zamďĢené na Ģešení
problémĪ (PST). Tato skupinová terapie si klade za cíl nahradit
pacientovo

impulzivní

chování

a

rozhodování

verbálnď

zprostĢedkovanou systematickou analýzou cílĪ. V praxi to znamená, že
se tato terapie snaží umožnit pacientĪm efektivnďjší Ģešení problémĪ –
pĢi

rozhodování

podporováni
informace

postupovat

v tom,

od

aby

postupnď,

identifikovali

nedĪležitých,

nakreslili

nespďchat.
problém,
spojnici

Pacienti

oddďlili
mezi

jsou

dĪležité

významnými

informacemi, našli nďkolik možných Ģešení a prĪbďžnď sledovali
efektivitu tďchto

Ģešení. Tedy chovali se takovým zpĪsobem, jako by

jejich exekutivní funkce byly neporušeny.
Robertson a kolektiv (in Manly et al., 2002; in Fish et al., 2007,)
využívá trénink Ģízení cílĪ (GMT). Tato technika vychází z Duncanovy
teorie opomíjení cíle (viz. kap. 1.4.5.), kdy je úĀel nebo cíl našeho
chování opomenut, i když byl dobĢe pochopen a zapamatován.
Praktickým pĢíkladem mĪže být situace, kdy se chystám odejít k lékaĢi,
ale v tom zazvoní telefon. Jdu zvednout sluchátko, ale v tu chvíli
zapomenu, že odcházím k lékaĢi. Ani po skonĀení telefonního hovoru si
již nevzpomenu, že jsem mďla odejít k lékaĢi. Pacienti se ve výše
uvedené terapii uĀí následující kroky: pĢerušit právď vykonávanou
Āinnost a zamďĢit svou pozornost na úkol, definovat si hlavní cíl a
jednotlivé menší cíle, které k nďmu vedou. Dále nacviĀit si kroky nutné
k Ģešení problému a samozĢejmď neustále sledovat výsledek svého
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chování a rozhodování, vytváĢet nové strategie dosahování cíle. Velmi
dĪležitou souĀástí je zde uĀení se dovednosti rozložit si své snažení do
menších snadnďji dosažitelných cílĪ nebo podcílĪ a tzv. stop and think
strategie – tedy zastavit se, pĢerušit svou aktuální Āinnost a pĢemýšlet.
Evans

(in

Miotto et al., 2009) popisuje terapii zamďĢenou na

pozornost a Ģešení problémĪ (APS). Tato terapie volnď vychází
z kombinace výše uvedené Von Cramonovy terapie PST a Robertsonovy
metody GMT. Jedná se opďt o skupinovou terapii. Sezení se konají po
dobu 8 až 10 týdnĪ dvakrát týdnď. Jedno setkání trvá pĢibližnď hodinu.
Úvodní setkání je vďnováno potížím s pozorností, v dalších setkáních se
pacienti seznamují s návodem nebo systémem Ģešení problémĪ (PSF)
(viz. obr. 8). PSF má papírovou podobu a je to jakási šablona s
asociovanými cviĀeními (otázkami). Hlavním cílem tohoto pĢístupu je
podpoĢit pacienta v tom, aby si osvojil uvedený zpĪsob, postup Ģešení
problému a vyhnul se tak impulzivnímu rozhodování a zlepšil efektivitu
na cíl zamďĢeného chování. Kromď uvedené pomocné šablony se klienti
uĀí užívat rĪzné externí klíĀe jak jsou napĢíklad budíky, pagery,
pomocné lístky (úkolníĀky) apod.
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Obr. 8: PSF – vzor systému Ģešení problémĪ a pozornost (attention and problem
solving framework). (Miotto et. Al, 2009, s. 521)
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EMPIRICKÁ ÿÁST
1. Metodologie výzkumu
1.1. Stanovení výzkumných cílĪ
V empirické Āásti rigorózní práce se shodnď jako v diplomové
práci zamďĢujeme na zkoumání vlivu rušivých podnďtĪ na výkon
pacientĪ s dysexekutivním syndromem.
Cílem práce

bylo ovďĢit hypotézu, stanovenou na základď

konzultací s dr. Gaálem, že pacienti s frontálním poškozením mozku
budou

v testech

provádďných

v

laboratorních

podmínkách

(v klidu) a v podmínkách bďžného života (simulovaných zátďží hlukem)
vykazovat významnď horší výsledky než kontrolní skupina zdravých
jedincĪ.
K tomuto úĀelu byly porovnány výkony dvou skupin pacientĪ.
První skupinu tvoĢili pacienti s dysexekutivním syndromem. Druhá
skupina byla složena ze zdravých jedincĪ. Obď skupiny byly testovány
ve dvou situacích, tj. v klidu a v zátďži.
Na základď dostupné literatury a po konzultacích s panem
dr. Gaálem (neuropsychologem pracujícím na rehabilitaĀní klinice
v nďmeckém Deggendorfu, autorem programu NEUROP-2, který byl
použit ke sbďru dat) jsme došli k poznání, že frontální pacienti
pĢi standardním testování velmi Āasto nevykazují žádné nebo pouze
minimální kognitivní deficity. Otázkou zĪstává, proĀ, navzdory dobrým
testovým

výsledkĪm,

nejsou

tito

lidé

schopni

dostát

nárokĪm

každodenního života. Na základď uspokojivých výsledkĪ získaných
v neuropsychologických testech bývají posláni zpďt do života, do
zamďstnání a ke každodenních povinnostem, kterým, ale vzhledem ke
svému poškození, nejsou schopni dostát a opakovanď selhávají. Jejich
okolí na nď Āasto nazírá jako na líné, nezodpovďdné nebo neschopné
poúrazové integrace do bďžného života.
Z tďchto dĪvodĪ v souĀasné dobď ve spojitosti s exekutivními
funkcemi narĪstá poptávka po ekologicky validních testech. PĢi
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definování ekologické validity vycházíme z pojetí Sbordona (in KulišĨák,
2003, s. 205), který pod tímto termínem rozumí „…funkĀní a prediktivní
vztah mezi výkonem v Ģadď neuropsychologických testĪ a chováním
pacienta v rĪzných reálných životních situacích (napĢ. v domácnosti,
zamďstnání, ve škole, ve spoleĀnosti).“ Jinými slovy nakolik je výsledek
dosažený v testech platný v životď a nakolik vypovídá o tom, jak jedinec
v

bďžném

životď

uspďje.

Standardní

testování

v

„laboratorních“

podmínkách se v mnoha aspektech liší od podmínek bďžného života.
Testování obvykle probíhá v klidu, testová situace je strukturovaná,
Āasovď omezená a úĀastník plní vždy jeden pĢesnď vymezený úkol.
V bďžném životď bývají požadavky na nď kladené mnohonásobnď vyšší.
Možností, jak pĢiblížit standardní testování bďžnému životu, je
nďkolik. Je možné prodloužit testovou situaci, vytvoĢit testovou baterii
zahrnující úkoly podobné onďm každodenním Āi provádďt testování
s distraktory. V

našem výzkumu byla zvolena

poslední uvedená

možnost, tj. testování s distraktory.

1.2. Vymezení pojmĪ
V praktické Āásti vycházíme ze dvou základních pojmĪ. Jedná se
o pojem „dysexekutivní syndrom“ a „rušivé vlivy“ (distraktory). Z toho
dĪvodu je dĪležité vymezit tyto pojmy pĢesnďji:
1. dysexekutivní syndrom je souhrn kognitivních, emocionálních
a behaviorálních deficitĪ jako jsou

napĢ. deficity ve vytváĢení

plánĪ a v Ģešení problémĪ, dále potíže se zahájením jednání,
deficity ve slovní plynulosti, tendence k perseveraci apod. (von
Cramon, von Cramon in Hopf et al., 1999);
2. rušivé vlivy jsou rysy, vlastnosti, objekty nebo jiné podnďty,
které jedinci zpĪsobují problémy pĢi výbďrovém vnímání podnďtu
(Sternberg, 2002).
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1.3. Popis výzkumu
1.3.1. Popis souboru
Výzkum vlivu distraktorĪ na výkon u pacientĪ s dysexekutivním
syndromem

byl

realizován

u

osob,

které

byly

hospitalizovány

ve Vojenském rehabilitaĀním ústavu Slapy nad Vltavou. Toto zaĢízení
bylo pro úĀely práce vhodné jednak z hlediska délky hospitalizace
pacientĪ na tomto pracovišti, která Āiní minimálnď 3 týdny, jednak díky
velké variabilitď pacientĪ. Na jednom pracovišti tak bylo možné vyšetĢit
jak

osoby

s frontálním

s dysexekutivním

poškozením

syndromem

nebo

mozku
osoby

(dále

jako

osoby

tak

osoby

nemocné),

bez poškození mozku (ve výzkumu oznaĀované jako zdravé).
Kritérium pro zaĢazení do zkoumaného souboru bylo pro obď
skupiny

stejné:

minimálnď

ukonĀené

stĢedoškolské

vzdďlání

s maturitou, zachování ĢeĀových a senzorických funkcí (zejména zraku
a sluchu) v míĢe nezbytné pro zvládnutí testování. V pĢípadď pacientĪ s
frontálním poškozením mozku to byla navíc pĢítomnost léze v pĢíslušné
oblasti mozku a u skupiny zdravých osob naopak nepĢítomnost
poranďní mozku v anamnéze. DĪvodem takto stanovených kritérií bylo,
s ohledem na zámďr výzkumu, aby obď skupiny zdravých i nemocných
byly co nejvíce homogenní.
PĢi výbďru osob do zkoumaného souboru byla zvolena metoda
párování, nešlo tedy o náhodný výbďr probandĪ. Pro párování byla
stanovena dvď kritéria: vďk a pohlaví. Metoda párování má Ģadu výhod,
ale nese s sebou i Āetná omezení. PĢi použití této metody nedochází
k výbďru z celé populace a tudíž uĀinďné závďry nelze vztahovat na
celou populaci, ale jen na vybrané soubory probandĪ.
Zkoumané
poškozením

osoby

zaĢazeny

neuropsychologa.

byly
na

PĢiĀemž

do

skupiny

základď
tyto

pacientĪ

doporuĀení

pacienty

s frontálním
ošetĢujícího

kontaktoval

sám

neuropsycholog Āi klinický psycholog. Do skupiny zdravých byly osoby
vybrány na základď již zmiěované metody párování. Zdravé osoby se

- 61 -

rigo.indd 68

20.7.2011 6:42:26

výzkumu úĀastnily na principu dobrovolnosti. Všichni oslovení byli
struĀnď seznámeny s prĪbďhem testování a se skuteĀností, že data
budou použita v rigorózní práci.
VyšetĢeno bylo celkem 62 osob, ale ne všechna nashromáždďná
data bylo možné použít. NejĀastďjší pĢíĀinou vyĢazení osoby ze
zkoumaného vzorku byla skuteĀnost, že dotyĀný pacient byl propuštďn
do domácí péĀe

a druhé vyšetĢení v zátďži hlukem již nebylo možno

provést. PopĢ. dotyĀná osoba odmítla druhé testování v zátďži hlukem
podstoupit. Dalším dĪvodem bylo to, že k

osobď s dysexekutivním

syndromem se nepodaĢilo najít zdravou párovou osobu.
Do koneĀného výzkumného vzorku bylo proto zaĢazeno 58 osob,
které byly vyšetĢeny v klidu a v zátďži. Výzkumný vzorek byl rozdďlen na
dvď podskupiny: 29 osob s dysexekutivním syndromem (dále též jako
nemocní) a 29 osob zdravých. Základní charakteristiky obou souborĪ
jsou uvedeny v tabulce 1.
Tabulka 1 Charakteristiky zkoumaného vzorku osob (N = 58)
Nemocní (N = 29)

Zdraví (N =29)

Vďk (v letech) - prĪmďr (SD)

47,3 (13,6)

46,2 (13,5)

Ženy - absolutní Āetnost (Āetnost v %)

10

10

(34,5)%)

Muži - absolutní Āetnost (Āetnost v %)

(34,5%)

19

(65,5%)

19

(65,5%)

VŠ - absolutní Āetnost (Āetnost v %)

6

(20,7%)

8

(27,6%)

SŠ - absolutní Āetnost (Āetnost v %)

23

(79,3%)

PrĪmďrný

vďk

ve

skupinď

s dysexekutivním

21 (72,4)%)

syndromem

(N = 29) byl 47,3 let. Vďkové rozpďtí bylo 22 - 73 let. Ve skupinď
zdravých osob (N = 29) byl prĪmďrný vďk 46,2 let. Vďkové rozpďtí 22 75 let.
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Graf 1 PrĪmďrný vďk souboru zdravých osob a osob s dysexekutivním
syndromem (nemocní) – v letech
VċK
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35

30
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V obou skupinách byly ženy zastoupeny v menším poĀtu než
muži. Z poĀtu 29 osob ženy tvoĢily 34,5% (10 žen) a

muži byli

zastoupeni 65,5% (19 mužĪ).
Graf 2 Zastoupení mužĪ a žen v souboru zdravých osob a osob s dysexekutivním
syndromem (nemocní) – absolutní Āetnost
POHLAVÍ
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5

0
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S ohledem na vzdďlání ve skupinď pacientĪ s dysexekutivním
syndromem

v porovnání

se

skupinou

zdravých

pĢevládaly

osoby

se stĢedoškolským vzdďláním (23 osob SŠ, tj. 79,3%), 6 osob mďlo
stĢedoškolské vzdďlání (20,7%). Ve skupinď zdravých osob bylo 8 osob
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vysokoškolsky vzdďlaných (27,6%) a 21 osob mďlo stĢedoškolské
vzdďlání (72,4%). PrĪmďrná doba vzdďlávání u osob s dysexekutivním
syndromem Āinila 15,0 rokĪ (SD = 2,4). PrĪmďrná doba vzdďlávání
u skupiny zdravých byla 15,2 let (SD = 2,1). Na základď použité
statistické metody (Mann-Whitney test) jsme zjistili, že se oba soubory
v celkové dobď vzdďlávání statisticky významnď neliší (p = 0,38;
D d 0,05).
Graf 3 PrĪmďrná délka vzdďlání souboru zdravých osob a osob
s dysexekutivním syndromem (nemocní) – v letech
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V literatuĢe pojednávající o exekutivních dysfunkcích bývají
zkoumány skupiny pacientĪ s rĪznou etiologií frontálního poškození
mozku (napĢ. Dimitrov et al., 2003). NejĀastďji se jedná o pĢípady
traumatického poškození mozku (v dĪsledku autonehody, pádu z kola
apod.), cévní mozkové pĢíhody a nádory. PĢiĀemž shodnď bývá uvádďno,
že vyvolávající pĢíĀina nebývá rozhodující. Z tohoto poznatku jsme vyšli i
v našem výzkumu. Vzhledem k pracovišti, na kterém byl provádďn sbďr
dat, jsme výzkumný soubor pacientĪ s frontálním poškozením omezili
na první dvď skupiny, tedy na traumatická poškození mozku (TBI) a
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cévní mozkové pĢíhody (CMP). Tyto dvď skupiny pacientĪ (TBI, CMP)
byly zvoleny zámďrnď, neboĨ jednak pĢedstavují nejĀastďjší pĢíĀiny
poškození mozku a jednak je možné se
rehabilitaĀním

ústavu

setkat

v hojné

s nimi ve Vojenském

míĢe.

Skupina

pacientĪ

s dysexekutivním syndromem je heterogenní z hlediska lokalizace léze
v prefrontální oblasti,

závažnosti poškození a také doby uplynulé od

poškození.
Skupina pacientĪ s dysexekutivním syndromem byla složena
z osob po traumatickém poškození mozku (TBI) a z osob po cévní
mozkové pĢíhodď (CMP). Vzhledem k tomu, že v klinické praxi je témďĢ
nemožné najít pacienty s Āistď frontálními lézemi, považovali jsme pro
výzkum za dostaĀující, že u každého z pacientĪ byl pĢítomen podíl
frontální

složky

poškození.

Z celkové

poĀtu

29

pacientĪ

s dysexekutivním syndromem tvoĢily osoby s TBI 48,3% (14 osob),
z toho byly 4 ženy (28,6%) a 10 mužĪ (71,4%). PacientĪ s CMP bylo
51,7% (15 osob), z toho ženy tvoĢily 6 pĢípadĪ (40,0%)

a muži byli

zastoupeni 9 pĢípady (69,0%). U pacientĪ s CMP se ve všech pĢípadech
jednalo o první mozkovou pĢíhodu.
Tabulka 2 Složení souboru osob s dysexekutivním syndromem dle etiologie
(N = 29)

Osoby – absolutní Āetnost (Āetnost v %)

TBI

CMP

14 (48,3%)

15 (51,7%)

Ženy - absolutní Āetnost (Āetnost v %)

4 (28,6%)

6 (40,0%)

Muži - absolutní Āetnost (Āetnost v %)

10 (71,4%)

9 (60,0%)

Skupina ve výzkumu oznaĀená jako „zdraví“

zahrnovala osoby,

které v rehabilitaĀním ústavu podstupovaly rehabilitaci motorického
aparátu.
Vzhledem k chodu pracovištď a velké pracovní vytíženosti lékaĢĪ,
nebylo

možné

zjistit

komplexní

údaje

týkající

se

pacientĪ

s dysexekutivním syndromem, které bychom vzhledem k výzkumu
považovali za relevantní. Mezi tyto informace patĢí napĢ. celkový poĀet
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hospitalizací a pĢípadné pĢedchozí rehabilitace kognitivních funkcí

u

pacientĪ s dysexekutivním syndromem. Rovnďž nebylo možné pĢesnďji
zjistit závažnost a rozsah poškození, dobu uplynulou od úrazu Āi cévní
mozkové pĢíhody a popĢípadď celkový poĀet podstoupených anestezií.

1.3.2. Sbďr dat
Sbďr dat pro empirickou Āást práce byl uskuteĀnďn ve Vojenském
rehabilitaĀním ústavu Slapy nad Vltavou v záĢí až prosinci 2009, tedy
na stejném místď a za stejných podmínek jako v diplomové práci.
PĢedností tohoto zaĢízení, jak již bylo uvedeno na str. 61, bylo
pĢedevším to, že pacienti jsou zde hospitalizováni po delší dobu
a podléhají stejnému dennímu režimu. Nesporným kladem byla
i skuteĀnost, že na tomto pracovišti bylo možné vyšetĢit jak osoby po
úrazech mozku, cévních mozkových pĢíhodách, tak i osoby bez
poškození mozku (osoby zdravé). Volbou tohoto pracovištď jsme se
snažili eliminovat faktory, které by mohly zkreslit výkony probandĪ pĢi
testování. Jedná se zejména o vliv domácího prostĢedí a každodenních
povinností, které by mohly negativnď ovlivnit pĢedevším výkony pacienty
s dysexekutivním syndromem.
PĢi sbďru dat byl zachován jednotný postup. Po úvodním navázání
kontaktu, zjištďní informací, jako napĢ. stupeě dosaženého vzdďlání,
následovalo zadání základních údajĪ probanda (jméno, vďk a diagnóza)
do poĀítaĀe. Následnď byl respondentĪm pĢedstaven program NEUROP2. PĢedstavení poĀítaĀového programu bylo provedeno ve snaze zmírnit
pĢípadné obavy a úzkost probandĪ, nepracujících bďžnď s poĀítaĀem. Po
té byly vyšetĢované osoby ještď jednou seznámeny s prĪbďhem celého
testování a rovnďž byly ujištďny o dĪvďrném charakteru zjišĨovaných
informací.
Sbďr dat probíhal ve dvou fázích. V první fázi byly jednotlivé osoby
testovány ve standardních podmínkách. Tedy v klidu. Druhá fáze
testování probíhala v zátďži a následovala po uplynutí 14 dnĪ. Z dĪvodu
zachování plynulého chodu pracovištď nebylo možné tuto dobu mezi
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vyšetĢeními striktnď dodržet, a proto se pohybovala se v rozmezí 12-16
dnĪ. Ve druhé fázi byly simulovány podmínky bďžného života. Hluk
jsme

vytváĢeli

pomocí

zvukového

záznamu

poĢízeného

z archivu

ÿeského rozhlasu 2. PĢi výbďru nahrávky jsme kladli dĪraz zejména na
to, aby byla dostateĀnď „rušivá“, tedy aby obsahovala vďtší podíl
mluveného slova v Āeském jazyce než hudby, byla aktuální a pro
vyšetĢované osoby zajímavá. V poĢízeném záznamu se navíc stĢídalo
nďkolik moderátorĪ a jejich hovor byl pĢerušován telefonickými dotazy
posluchaĀĪ.
Testování probíhalo individuálnď. Celková doba jednoho vyšetĢení
byla pĢibližnď 40 minut. Testová baterie obsahovala 6 samostatných
úloh. Každá osoba byla testována dvakrát stejnou baterií testĪ.
Prezentované testy byly probandy ve vďtšinď pĢípadĪ dobĢe pochopeny.
VyšetĢení probíhalo na notebooku. Na tomto zaĢízení byl rovnďž puštďn
i zvukový záznam pĢi testové situaci v hluku. Hlasitost nahrávky byla
u všech úloh stejná. V testu LISEQ, který bude podrobnďji zmínďn
v kapitole 1.3.3.1., jsme u všech probandĪ zvukovou nahrávku ztišili,
abychom neznevýhoděovali starší osoby, u kterých je schopnost
sluchového rozlišení snížena. Všechny testované osoby byly vyšetĢeny
jednou osobou (autorkou práce). S ohledem na to, že ne všechny
vyšetĢované osoby umďly zacházet s myší poĀítaĀe a nďkteĢí pacienti
mďli

omezenou

hybnost

horních

konĀetin,

oznaĀovali

jsme

na

notebooku u všech osob požadovaná Ģešení sami na základď slovní
instrukce vyšetĢované osoby.
PĢi testování osoby s dysexekutivním syndromem vyžadovaly vďtší
míru podpory administrátora a až na nďkolik málo výjimek vykazovaly
celkovď menší míru vlastní iniciativy.
Po ukonĀení testování bylo ponecháno probandĪm nďkolik minut
na pĢípadné dotazy nebo zpďtnou vazbu, Āehož zdravé osoby využívaly
v podstatnď menší míĢe nďž osoby s dysexekutivním syndromem.
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1.3.3. Použité metody
Pro sbďr dat jsme použili Āeskou verzi poĀítaĀového programu
NEUROP-2, jehož autorem je dr. Ladislav Gaál. Tento zpĪsob testování
jsme zvolili proto, že se jedná o moderní metodu, která umožěuje
testování osob na poĀítaĀi, což je novď se prosazující trend (napĢ. Zook
et al., 2004). Specifickým dĪvodem použití poĀítaĀe pĢi aplikaci testĪ
byla mimo jiné i skuteĀnost, že poĀítaĀe umožěují, jak uvádí Urbánek
(2002), postihnout i drobné zmďny v kognitivních projevech mozkové
funkce.
NEUROP-2 (PĢíloha Ā.1) je diagnosticko - terapeutický program
využívaný pĢi práci s neurologicky postiženými pacienty. Vedle modulĪ
s pĢevážnď diagnostickým zamďĢením (napĢ. poruchy pozornosti, pamďti
apod.), obsahuje tento program i rĪzné typy modulĪ specializovaných
na rehabilitaci kognitivních funkcí.
Vedle bďžnď užívaných testĪ jako je Londýnská Āi Hanojská vďž,
PamďĨový test uĀení apod., obsahuje i cviĀení vytvoĢená jeho autorem
na základď dlouhodobých zkušeností s diagnostikou a terapií výše
zmiěované specifické skupiny pacientĪ.
Verze NEUROP-2 je, jak uvádí Gaál (2002a), výsledkem vývoje
a zlepšování verze NEUROP-1, která se v Nďmecku a Anglii používá
od

roku

než

30

1993.

Do

programových

roku

2002

modulĪ

obsahoval

(novďjší

údaje

tento

systém

bohužel

více

nemáme

k dispozici pozn. autorky). Každý programový modul je vybaven popisem
daného programu, návodem na jeho použití a také pĢíklady, jak tvoĢit
svá vlastní cviĀení pro daný modul. Výsledky testování jsou zapisovány
automaticky. Jak již bylo uvedeno, jednotlivé moduly umožěují tvorbu
vlastních cviĀení, což je pĢínosem zejména pĢi neuropsychologické
rehabilitaci.
Jsme si vďdomi, že vyšetĢování osob na poĀítaĀi má vedle svých
výhod (jako je napĢ. naprosto pĢesné zaznamenávání reakcí a veliĀin
jako Āas, latence apod.) i své záporné stránky (napĢíklad zvýšené nároky
na technické vybavení nebo, i když zĢídka, stále se u probandĪ
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vyskytující strach z poĀítaĀĪ). Ve výzkumu jsme pĢi vyšetĢování použili
notebook, administraci testĪ zajistila autorka

práce. PĢedpokládali

jsme, že pĢítomnost administrátora jednak sníží úzkost

probandĪ

pĢi práci na poĀítaĀi, jednak jsme se snažili vyvarovat chyb z úplného
nebo ĀásteĀného nepochopení instrukce probandem. V neposlední Ģadď
pĢítomnost

administrátora

umožnila

vyšetĢení

osob

s tďlesným

handicapem (napĢ. se sníženou pohyblivostí rukou). Na druhé stranď je
nutné

poznamenat,

že

examinátor

mohl nevďdomď

a

neúmyslnď

napomáhat pĢi Ģešení úkolĪ, a tím ovlivnit výsledky, a to i pĢesto, že se
toto riziko snažil minimalizovat.
1.3.3.1. Použité testovací programy
Výbďr testĪ byl shodný s testy použitými v diplomové práci. PĢi
výbďru testĪ jsme kladli dĪraz na to, aby svým zamďĢením umožěovaly
hodnocení exekutivních funkcí. Samotný výbďr testových programĪ
probďhl jednak na základď konzultací s dr. Gaálem, jednak na základď
prostudované literatury.
Sestavená testová baterie obsahovala samostatných 6 testĪ
v následujícím poĢadí a v celkové dobď trvání 40ti minut: KIQ, PAARE,
GO/NO-GO, LISEQ, HANOI a NATE. Testy byly seĢazeny tak, aby po
celou dobu testování udržely motivaci probandĪ. Z tohoto dĪvodu se
v testové baterii stĢídají úlohy relativnď snazší

s úkoly tďžšími. Toto

Ģazení testĪ se ukázalo jako praktické, o Āemž svďdĀí vysoká míra
dokonĀení celé testové baterie a kladná zpďtná vazba od jednotlivých
vyšetĢovaných osob. Na druhé stranď jsme si vďdomi, že zvoleným
Ģazením testĪ mohlo dojít k nežádoucímu zjednodušení

vyšetĢení.

V následují Āásti struĀnď pĢedstavíme každý z použitých testĪ, pĢiĀemž
budeme vycházet z uživatelské pĢíruĀky dr. Gaála (2002a).
1. KIQ (PĢíloha Ā. 2) je program sloužící k vyšetĢování selektivní
vizuální pozornosti, pracovního tempa a odolnosti vĪĀi zátďži.
Úkolem

probanda

je

hledat

obrázek

identický

s pĢedlohou

obrázku umístďnou uprostĢed obrazovky. PĢi této úloze je
zaznamenávána

doba

hledání

jednoho

obrázku,

která

je
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rozhodující pĢi vyhodnocení úspďšnosti zvládnutí úkolu. Teuber
ve své práci The riddle of frontal lobe function (in Gaál, 2002a)
uvádí, že pacienti s frontálním poškozením mozku pĢi hledání
kopií vzorĪ prezentovaných uprostĢed zrakového pole selhávají.
Domníváme se, že tato úloha by mohla navíc sledovat i schopnost
pacienta adaptovat se na mďnící se podnďt.
2. PAARE (PĢíloha Ā. 3) je program zamďĢený na sledování verbální
krátkodobé pamďti (obzvláštď na kódování sémantické informace)
a citlivď reaguje na efekty proaktivní interference. Východiska
k této metodď popsal Shimamura (in Gaál, 2002a), který uvádí, že
ve svém výzkumu zaznamenal signifikantnď nižší výkon pĢi
párovém uĀení u frontálních pacientĪ. V testu PAARE má
proband za úkol nauĀit se nďkolik (v našem pĢípadď osm) slovních
párĪ prezentovaných vizuálnď ve dvou skupinách. Slovní páry
jsou prezentovány jednotlivď za sebou. Po ukonĀení prezentace
první skupiny slovních párĪ se probandovi na obrazovce objeví
vždy první slovo z urĀitého páru

a jeho úkolem je doplnit

chybďjící výraz (PAARE1). Tento postup se opakuje i u druhé
skupiny slovních párĪ, kde první slovo z již prezentovaných
spojení páruje se slovem novým (PAARE2). Sleduje se zde
schopnost pĢeuĀení.
V našem výzkumu doba prezentace jednoho páru Āinila 5 sekund
a použity byly slovní páry sémanticky nepĢíbuzné. Zaznamenávali
jsme poĀet správnď zodpovďzených párĪ v první (PAARE1) a druhé
(PAARE2) sadď.
3. G0/NO-GO (PĢíloha Ā. 4) patĢí mezi testy sloužící k ovďĢení
schopnosti inhibice reakce a rovnďž mĪže být indikátorem
krátkodobé pamďti.
Ve výzkumu byla použita varianta s barvami, kdy úkolem
probanda je stlaĀit klávesu, jestliže jsou dva po sobď jdoucí

- 70 -

rigo.indd 77

20.7.2011 6:42:29

podnďty stejné barvy. Sledován byl poĀet chybných reakcí, které
neodpovídají instrukci.
4. LISEQ (PĢíloha Ā. 5) je poĀítaĀovou verzí PamďĨového testu uĀení.
Slouží k testování krátkodobé pamďti, okamžitého a oddáleného
vybavení,

nejistoty

vybavení

a

konfabulace.

Probandovi

je

pĢeĀteno pďtkrát po sobď 15 slov ze sady A. Jeho úkolem je
zapamatovat si pokud možno co nejvíce slov z této sady. Po té
jsou mu pĢeĀtena jiná slova sady B (interference) a jeho úkol je
tentýž jako v sadď A. Po skonĀení interference následuje oddálené
vybavení sady A. Po tĢiceti minutách by mďlo následovat, jak
uvádí Preiss et al. (2002) oddálené vybavení II. Tento test nebyl
v našem výzkumu proveden, neboĨ jsme se obávali pĢílišného
prodloužení celkové doby testování a tím až nepĢimďĢené zátďže
kladené na vyšetĢované osoby.
5. HANOI (PĢíloha Ā. 6) je poĀítaĀovou verzí testu Hanojská vďž.
Slouží k testování plánování a jednání. Úkolem probanda je
pĢemístit kroužky do cílového místa, pĢiĀemž musí dodržet
pĢedem stanovená pravidla. Ve výzkumu byly použity 3 kroužky.
K vyjádĢení míry výkonu sloužil index efektivity, který se vypoĀítal
jako pomďr mezi potĢebným a optimálním poĀtem tahĪ.
6. NATE (PĢíloha Ā. 7) pĢedstavuje zkoušku kognitivního hodnocení,
logického uvažování a schopnosti uĀit se na základď zpďtné vazby
(korigovat svĪj odhad na základď zkušenosti). Podle našeho
názoru

se

pĢi

jistém

zjednodušení

tento

test

blíží

svými

východisky Becharovď testu IGT (uĀení se z vlastních chyb). Cílem
probanda v této úloze je co nejpĢesnďji odhadnout poĀet bodĪ
prezentovaných na obrazovce po dobu 2 sekund. Jednotlivé
sekvence se mezi sebou liší poĀtem bodĪ i jejich rozložením.
Po každé sekvenci proband, v našem pĢípadď administrátor
instruovaný probandem, zapíše poĀet odhadovaných bodĪ. Po té
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se

mu

na

obrazovce

objeví

napsaný

skuteĀný

poĀet

prezentovaných bodĪ. Celá úloha má dvď Āásti - nácvikovou
(NATE1) a testovací (NATE2). Tato skuteĀnost se však testované
osobď nesdďluje a celá úloha je pojata jako jeden celek. Sleduje se
zlepšení Āi zhoršení odhadu probanda ve druhé polovinď testu
(NATE2).

2. Zpracování dat
Ke statistickému zpracování dat jsme použili statistický program
SPSS. Z rozložení hrubých skórĪ bylo zĢejmé, že se nejedná o normální
rozložení. S ohledem na skuteĀnost, že nemĪžeme zaruĀit normální
rozložení a dále s ohledem na malý soubor probandĪ, jsme nepoužili
parametrický

dvouvýbďrový

t-test

a

dali

jsme

pĢednost

neparametrickým testĪm. Konkrétnď dvouvýbďrovému Wilcoxonovu
testu a Mann-Whitneyovu testu, které jsou nejsilnďjší náhradou
dvouvýbďrového

t-testu.

PĢi

zpracování

dat

jsme

postupovali

následujícím zpĪsobem.
Data byla zaznamenávána poĀítaĀem v programu NEUROP-2.
Takto uložená data

jsme nejprve pĢetransportovali do tabulky

v programu Excel, kterou jsme dále upravovali. Následnď jsme data
zpracovali pomocí programu SPSS.
PĢi zpracování dat jsme vycházeli stejnď jako v diplomové práci
jednak z hodnot hrubých skórĪ testĪ

a jednak z pomďrĪ a diferencí

hodnot v klidu a v zátďži hlukem.
V pĢípadď hodnot hrubých skórĪ jsme postupovali následujícím
zpĪsobem: 1. Porovnali jsme výkon skupiny zdravých osob a osob
s dysexekutivním

syndromem

v klidu

a

v

zátďži,

a

to

pomocí

dvouvýbďrového Mann-Whitneyova testu. 2. Provedli jsme srovnání
skupiny zdravých osob v klidu a

v zátďži hlukem. 3. Porovnali jsme

skupinu osob s dysexekutivním syndromem v klidu a vzátďži hlukem.
Ke

zpracování

dat

jsme

v posledních

dvou

pĢípadech

použili

dvouvýbďrový WilcoxonĪv test. Domníváme se, že tato zvolená metoda
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by vzhledem k vysokému poĀtu provedených testĪ nemusela spolehlivď
odhalit mírné diference výkonu mezi skupinami zdravých osob a osob
s dysexekutivním syndromem. Proto jsme provedli další analýzu dat.
PĢi
1.

druhém

z pomďrových

statistickém
a

2.

zpracování

diferenciálních

dat

hodnot

jsme

vycházeli

výkonu

probandĪ

pĢi testování v klidu a v zátďži hlukem. Sledovali jsme tak vliv hluku na
výkon u skupiny zdravých osob a osob s dysexekutivním syndromem.
Pomďrový

výkon

jsme

stanovili

jako

pomďr

hrubých

skórĪ

s a bez rušivých vlivĪ. Rozdílový výkon jako rozdíl mezi hrubými skóry
s a bez rušivých vlivĪ. Získané pomďry a diference jsme dále zpracovali
neparametrickým Mann-Whitneyovým testem pro dva nezávislé výbďry.
Užitím pomďru a diference hrubých skórĪ jsme se snažili relativizovat
vliv absolutních hodnot testĪ. Navíc se tímto postupem snížil poĀet
provedených testĪ. PĢedpokládali jsme, že tento postup citlivďji odhalí
pĢípadnou zmďnu výkonu mezi

skupinami zdravých osob a osob

s dysexekutivním syndromem.

2.1. Výsledky
Výsledné hladiny významnosti získané v jednotlivých testech
u obou zkoumaných skupin jsou uvedeny v tabulce 9 na s. 84. Zvolená
hladina statistické významnosti byla ve všech pĢípadech p  0,05.
KIQ

-

významnosti

Mann-WhitneyĪv

test

prokázal

na

zvolené

hladinď

statisticky významný rozdíl mezi výkonem zdravých osob

a osob s dysexekutivním syndromem pĢi testování v klidu (p = 0,011) a
také pĢi testování v zátďži hlukem (p = 0,003). Nebyl prokázán
statisticky významný rozdíl mezi výkonem zdravých osob v klidu
a v zátďži (p = 0,095). I když, jak vyplývá z tabulky 3 a grafu 4, trend
poukazuje na zhoršení výkonu této skupiny osob v hluku. U osob
s dysexekutivním

syndromem

došlo

v souladu

s hypotézou

k signifikantnímu zhoršení pĢi testování v hluku (p = 0,004).
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Tabulka 3 KIQ - deskriptivní statistika výsledkĪ u skupiny osob zdravých
a s dysexekutivním syndromem (nemocní)
KIQ

PrĪmďr

Smďr.odch.

Medián

Klid

Hluk

Klid

Hluk

Klid

Hluk

Zdraví

2,59

2,77

0,69

0,85

2,64

2,75

Nemocní

3,78

4,88

2,18

3,37

3,23

3,90

Graf

4

KIQ

(klid,

hluk)

–

parciální

skóre

u

skupiny

osob

zdravých

a s dysexekutivním syndromem (nemocní)

KIQ
18

16

14

12
zdraví- klid

10

zdraví- hluk
nemocní- klid

8

nemocní- hluk

6

4

2

0

PAARE - V tomto testu nebyl prokázán statisticky významný
rozdíl

mezi

skupinou

zdravých

osob

a

osob

s dysexekutivním

syndromem pĢi uĀení se první sadď slov v klidu (p = 0,112). Ale byl
zjištďn prĪkazný rozdíl pĢi uĀení se první sadď slov mezi tďmito dvďma
skupinami v zátďži hlukem (p = 0,023). U skupiny zdravých osob bylo
prokázáno statisticky významné zlepšení výkonu v zátďži (p=0,001).
WilcoxonĪv

test

neprokázal

u

skupiny

osob

s dysexekutivním

syndromem signifikatní rozdíl mezi uĀením se první sadď slov v klidu a
v zátďži (p = 0,063). Z hodnot mediánĪ (viz tabulka 4), vyplývá, že i u
této skupiny došlo k mírnému zlepšení výkonu pĢi testování v hluku.
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PĢi uĀení se druhé sadď slov byl pomocí Mann-Whitneyova testu
pozorován statisticky významný rozdíl mezi skupinou zdravých osob
a skupinou osob s dysexekutivním syndromem pĢi testování v klidu
(p = 0,002) i v zátďži hlukem (p = 0,001). Stejnď jako v pĢípadď uĀení se
první sadď slov byl u skupiny zdravých osob nalezen statisticky
významný rozdíl pĢi uĀení se druhé Ģadď slov v klidu a v zátďži
(p = 0,006), a to ve smďru zlepšení výkonu v hluku (viz tabulka 4).
U skupiny osob s dysexekutivním syndromem nebyl nalezen pĢi uĀení
se druhé sadď slov v klidu a v zátďži žádný signifikatní rozdíl
(p = 0,071) mezi tďmito dvďma testovými situacemi. Trendy ale
naznaĀily stejnď jako u první sady slov zlepšení výkonu v hluku.
V pĢípadď pĢeuĀení WilcoxonĪv test neprokázal u skupiny zdravých
osob signifikantní rozdíl v uĀení se druhé sadď slov pĢi testování v klidu
(p = 0,715), stejnď jako nebyl zjištďn signifikantní rozdíl v zátďži hlukem
(p = 0,126). V pĢípadď pĢeuĀení v klidu došlo u této skupiny k mírnému
zhoršení,

v hluku

zĪstal

výkon

konstantní.

U

skupiny

osob

s dysexekutivním syndromem bylo prokázáno významné zhoršení jak
pĢi pĢeuĀení v klidu (p = 0,001), tak pĢi pĢeuĀení v hluku (p = 0,004). PĢi
pĢeuĀení nové sadď slov došlo u osob s dysexekutivním syndromem
v klidu i v hluku ke zhoršení výkonu.
Tabulka 4 PAARE - deskriptivní statistika výsledkĪ u skupiny osob zdravých
a s dysexekutivním syndromem (nemocní)
PAARE
PrĪmďr
Klid Hluk
Zdraví
4,47 5,79
Nemocní 3,53 4,07

PAARE 1. pol.

PAARE 2. pol.

Smďr.odch.
Medián
PrĪmďr
Klid Hluk Klid Hluk Klid Hluk
2,10 1,59 5,33 6,00 4,68 5,31
2,29 2,63 3,67 4,33 2,47 3,06

Smďr.odch.
Medián
Klid Hluk Klid Hluk
1,53 1,62 5,00 6,00
2,38 2,41 1,67 2,30
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Graf 5

PAARE 1 (klid, hluk) – parciální skóre u skupiny osob zdravých

a s dysexekutivním syndromem (nemocní)
PAARE 1
9,0

8,0

7,0

6,0
zdraví- klid

5,0

zdraví- hluk
nemocní- klid

4,0

nemocní- hluk

3,0

2,0

1,0

0,0

Graf 6

PAARE 2 (klid, hluk) – parciální skóre u skupiny osob zdravých

a s dysexekutivním syndromem (nemocní)
PAARE 2
9,0

8,0

7,0

6,0
zdraví- klid

5,0

zdraví- hluk
nemocní- klid

4,0

nemocní- hluk

3,0

2,0

1,0

0,0
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GO/NO-GO - V tomto testu nebyl prokázán statisticky významný
rozdíl

mezi

skupinou

zdravých

osob

a

osob

s dysexekutivním

syndromem (p=0,104) v klidu, ale byl prokázán statisticky významný
rozdíl mezi tďmito skupinami v zátďži hlukem (p=0,001). WilcoxonĪv
test neprokázal u zdravých (p=0,257) i nemocných (p=0,773) osob
statisticky významný rozdíl pĢi testování v klidu ani v zátďži hlukem
(viz. tabulka 5 a 9, graf 7).
Tabulka 5 GO/NO-GO - Deskriptivní statistika výsledkĪ u skupiny osob zdravých
a s dysexekutivním syndromem (nemocní)
GO/NO-GO

PrĪmďr

Smďr.odch.

Medián

Klid

Hluk

Klid

Hluk

Klid

Hluk

Zdraví

0,28

0,10

0,88

0,41

0,00

0,00

Nemocní

1,17

0,97

2,98

1,35

0,00

0,00

Graf 7 GO/NO-GO (klid, hluk) – parciální skóre u skupiny osob zdravých
a s dysexekutivním syndromem (nemocní)

GO/NO-GO
14

12

10

zdraví- klid

8

zdraví- hluk
nemocní- klid
6

nemocní- hluk

4

2

0
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LISEQ - Mann-WhitneyĪv test prokázal signifikantní rozdíl mezi
skupinou zdravých osob a osob s dysexekutivním syndromem v sadď A
v klidu (p = 0,001) i v zátďži hlukem (p = 0,003). Rovnďž byl nalezen
statisticky významný rozdíl mezi tďmito skupinami v sadď B v klidu
(p = 0,004) i v hluku (p = 0,001). PrĪkazný rozdíl byl nalezen v pokusu
A oddalené vybavení v klidu (p = 0,002) a v hluku (p = 0,003).
Ve skupinď zdravých byl odhalen signifikantní rozdíl mezi
testováním v klidu a v hluku pouze v sadď A (p=0,020), avšak v žádné
další - sada B (p = 0,717), pokus A oddálené vybavení (p = 0,056). Jak
ale vyplývá z tabulky 6, trendy naznaĀují, že zdravé osoby se všech
sadách testu LISEQ mírnď zlepšily. S výjimkou sady B, kde výkon zĪstal
nezmďnďn.
U skupiny osob s dysexekutivním syndromem nebyl prokázán
statisticky významný rozdíl mezi testováním v klidu a v zátďži u sady A
(p = 0,176). Rovnďž v sadď B (p = 0,520) a v pokusu A oddálené vybavení
(p = 0,863) nebyly nalezeny statisticky významné rozdíly. Jak vyplývá
z hodnot mediánĪ (viz tabulka 6), v sadď B nedošlo ke zmďnď výkonu
v hluku, v sadď A oddálení vybavení se výkon u této skupiny osob
v hluku mírnď zlepšil.
Tabulka 6 LISEQ - deskriptivní statistika výsledkĪ u skupiny osob zdravých
a s dysexekutivním syndromem (nemocní)
LISEQ
PrĪmďr
Klid Hluk
Zdraví
10,37 11,50
Nemocní 7,76 7,58

LISEQ A

LISEQ B

Smďr.odch.
Medián
PrĪmďr
Klid Hluk Klid Hluk Klid Hluk
1,68 1,76 10,80 11,80 6,14 6,03
2,63 4,49 7,80 8,80 4,31 3,97

Smďr.odch.
Medián
Klid Hluk Klid Hluk
2,47 1,35 6,00 6,00
2,71 1,97 4,00 4,00

LISEQ A odd. vyb.
PrĪmďr
Smďr.odch.
Medián
Klid Hluk Klid Hluk Klid Hluk
10,76 11,72 2,76 2,83 11,00 12,00
7,48 7,07 3,12 5,06 7,00 9,00
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Graf 8

LISEQ A (klid, hluk) – parciální skóre u skupiny osob zdravých

a s dysexekutivním syndromem (nemocní)
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Graf 9 LISEQ A oddálené vybavení (klid, hluk) – parciální skóre u skupiny osob
zdravých a s dysexekutivním syndromem (nemocní)
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HANOI - Mann-WhitneyĪv test neprokázal signifikantní rozdíl
mezi zdravými osobami a skupinou osob s dysexekutivním syndromem
v testování v klidu (p = 0,987), avšak prokázal statisticky významný
rozdíl mezi tďmito skupinami v zátďži hlukem (p = 0,006).
Nebyl prokázán statisticky významný rozdíl u skupiny zdravých
osob mezi testováním klidu a v zátďži hlukem (p = 0,161). Jak ale
vyplývá z hodnot mediánĪ (viz tabulka 7), v hluku došlo u této
zkoumané skupiny ke zlepšení výkonu.
Stejnď jako u skupiny zdravých osob nebyly

ani

u osob

s dysexekutivním syndromem shledány žádné signifikantní rozdíly mezi
výkonem v klidu a zátďži hlukem (p = 0,115). PĢestože nebylo dosaženo
žádných statisticky významných hodnot, z grafĪ 10 a 11 vyplývá, že
zatímco skupina zdravých osob se v hluku zlepšila, skupina osob
s dysexekutivním syndromem se zhoršila, i když nevýznamnď.
Tabulka 7 HANOI - deskriptivní statistika výsledkĪ u skupiny osob zdravých
a s dysexekutivním syndromem (nemocní)
HANOI

PrĪmďr

Smďr.odch.

Medián

Klid

Hluk

Klid

Hluk

Klid

Hluk

Zdraví

68,00

77,66

26,05

26,16

54,00

100,00

Nemocní

67,31

57,48

20,91

30,63

58,00

44,00
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NATE – Mann-WhitneyĪv test prokázal v tomto testu statisticky
významný rozdíl mezi zkoumanými skupinami v nácviĀné pĪlce NATE1
v klidu (p = 0,018), ale ne v hluku (p = 0,133). U skupiny zdravých osob
došlo v hluku k nesignifikantnímu zlepšení výkonu (p = 0,325), jak
ukazuje tabulka 8 a 9. Osoby s dysexekutivním syndromem se v hluku
rovnďž statisticky nevýznamnď zlepšily (p = 0,820).
V testové Āásti NATE2 nebyl nalezen signifikantní rozdíl mezi
zkoumanými skupinami v klidu (p = 0,231), ale byl zjištďn statisticky
významný rozdíl mezi výše uvedenými skupinami v hluku (p = 0,034).
Výkony zdravých osob v NATE2 se v klidu a v hluku prĪkaznď lišily (p
=

0,015),

což

však

neplatilo

u

skupiny

osob

s dysexekutivním

syndromem (p = 0,194). Z hodnot mediánĪ, uvedených v tabulce 8,
vyplývá, že obď skupiny se v hluku zlepšily.
U skupiny zdravých nebyly nalezeny žádné statisticky významné
rozdíly v testování NATE1 a NATE2 v klidu (p = 0,673) ani v hluku
(p = 0,068). U skupiny osob s dysexekutivním syndromem byl prokázán
statisticky významný rozdíl mezi první a druhou pĪlkou testu NATE1
a NATE2, a to v klidu (p = 0,013) i v hluku (p = 0,026), pĢiĀemž u této
skupiny osob došlo v NATE2 v klidu i v hluku ke zlepšení.
Tabulka 8 NATE - Deskriptivní statistika výsledkĪ u skupiny osob zdravých
a s dysexekutivním syndromem (nemocní)
NATE
PrĪmďr
Klid Hluk
Zdraví
36,34 32,81
Nemocní 48,79 53,93

NATE1

NATE2

Smďr.odch.
Medián
PrĪmďr
Klid Hluk Klid Hluk Klid Hluk
13,83 10,54 36,60 35,50 34,74 28,07
22,00 53,63 42,70 40,50 40,32 35,79

Smďr.odch.
Medián
Klid Hluk Klid Hluk
15,85 11,46 32,40 27,70
19,70 14,69 38,50 34,50
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Graf 12 NATE2 (klid, hluk) – parciální skóre u skupiny zdravých osob
a s dysexekutivním syndromem (nemocní)
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Hodnoty pomďrĪ a diferencí se pĢi statistickém zpracování dat
neprokázaly jako dostateĀnď citlivé. Tyto promďnné nám neposkytly
žádné relevantní výsledky, což by podle našeho názoru mohlo být
zpĪsobeno

pĢedevším

nerovnomďrným

rozložení

hrubých

skórĪ.

Z tohoto dĪvodu z tďchto údajĪ v práci dále nevycházíme.
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Tabulka 9

Dosažené hladiny významnosti v použitých testech u skupiny

zdravých osob a osob s dysexekutivním syndromem (nemocní)
Zdraví x nemocní

Zdraví Nemocní

KIQ
klid (p)

0,011*

klid x hluk (p)

0,098

0,004*

0,001*

0,063

0,006*

0,071

PAARE2 klid x PAARE1 klid (p)

0,715

0,001*

PAARE2 hluk x PAARE1 hluk (p)
GO/NO-GO

0,126

0,004*

0,257

0,773

0,020*

0,176

0,717

0,520

0,056

0,863

0,161

0,115

0,325

0,820

0,015*

0,194

NATE2 klid x NATE1 klid (p)

0,673

0,013*

NATE2 hluk x NATE1 hluk (p)

0,068

0,026*

hluk (p)

0,003*
PAARE

PAARE1 klid (p)

0,112

PAARE1 hluk x klid (p)
PAARE1 hluk (p)

0,023*

PAARE2 klid (p)

0,002*

PAARE2 hluk x klid (p)
PAARE2 hluk (p)

klid (p)

0,001*

0,104

klid x hluk (p)
hluk (p)

0,001*
LISEQ

LISEQ A klid (p)

0,001*

LISEQ A hluk x klid (p)
LISEQ A hluk (p)

0,003*

LISEQ B klid (p)

0,004*

LISEQ B hluk x klid (p)
LISEQ B hluk (p)

0,001*

LISEQ A odd. vyb. klid (p)

0,002*

LISEQ A odd. vyb. hluk x klid (p)
LISEQ A odd. vyb. hluk (p)

0,003*

HANOI
klid (p)

0,987

klid x hluk (p)
hluk (p)

0,006*
NATE

NATE1 klid (p)

0,018*

NATE1 hluk x klid (p)
NATE1 hluk (p)

0,133

NATE2 klid (p)

0,231

NATE2 hluk x klid (p)
NATE2 hluk (p)

0,034*

* p hodnoty statisticky signifikantní na hladinď významnosti 0,05
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3. Interpretace výsledkĪ
Práce se soustĢedila, vedle problematiky samotných exekutivních
funkcí, na možnosti testování tďchto funkcí a rovnďž na potíže spojené
s tímto testováním. Pacienti s narušenými exekutivními funkcemi Āasto
vykazují

pĢi

standardním

testování

neuropsychologickými

testy

minimální nebo žádné kognitivní deficity, ale pĢesto v podmínkách
reálného života selhávají. Je tedy otázkou, co je pĢíĀinou rozdílĪ mezi
výsledky dosaženými pĢi testování a bďžným životem.
Existuje Ģada teorií, které se snaží tyto pĢíĀiny nesrovnalostí mezi
výsledky testĪ a každodenním životem vysvďtlit. Nedostatky testování
exekutivních funkcí spoĀívají jednak ve struktuĢe samotných testĪ
a jednak v samotné testové situaci.
Jak tedy docílit, aby výsledek testování odpovídal skuteĀnému
stavu pacienta? Nabízí se nďkolik možností – napĢíklad vytvoĢit
ekologicky validní testy zamďĢené speciálnď na exekutivní funkce nebo
ztížit testovou situaci (napĢ. jejím prodloužením Āi použitím distraktorĪ)
a tím ji pĢiblížit podmínkám bďžného života.
V empirické Āásti jsme se zamďĢili na testování exekutivních
funkcí v zátďži za pĢítomnosti rušivých vlivĪ, a to konkrétnď hluku.
Snažili jsme se ovďĢit hypotézu, zda pacienti s frontálním poškozením
mozku dosahují v testech provádďných v laboratorních podmínkách (v
klidu) ve srovnání s podmínkami bďžného života (simulovaných zátďží
hlukem) významnď horších výsledkĪ oproti kontrolní skupinď zdravých
jedincĪ. Za tímto úĀelem jsme porovnávali výkony skupiny pacientĪ
s dysexekutivním syndromem a skupiny zdravých jedincĪ ve dvou
testových situacích - v klidu a v zátďži hlukem.
Test KIQ prokázal významný rozdíl mezi skupinou zdravých osob
a osob s dysexekutivním syndromem pĢi testování v klidu i v zátďži
hlukem, pĢiĀemž v obou pĢípadech osoby s dysexektuivním syndromem
vykazovaly

horší

výsledky

než

osoby

zdravé.

Nebyl

prokázán

signifikantní vliv hluku na výkon zdravých osob. Naopak u skupiny
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osob

s dysexekutivním

k prĪkaznému

syndromem

zhoršení.

MĪžeme

došlo
tedy

pĢi

testování

konstatovat,

v hluku

že

osoby

s dysexekutivním syndromem dosahovaly statisticky významnď horších
výsledkĪ než osoby zdravé a to jak v klidu, tak v zátďži hlukem. Zatímco
na skupinu zdravých osob v tomto testu hluk prĪkazný vliv nemďl, na
skupinu osob s dysexekutivním syndromem ano.
V testu PAARE nebyl prokázán významný rozdíl mezi obďma
zkoumanými skupinami pĢi uĀení se první sadď slov PAARE 1 v klidu.
Výkony obou skupin se však významnď lišily pĢi testování v hluku.
Skupiny se taktéž lišily pĢi uĀení se nové sadď slov PAARE 2, a to jak
v klidu,

tak

i

v zátďži

hlukem.

Ve

všech

uvedených

pĢípadech

dosahovaly osoby s dysexekutivním syndromem horších výsledkĪ než
osoby zdravé. U osob s dysexekutivním syndromem došlo v rozporu
s pĢedpokladem pĢi uĀení se první i druhé sadď slov ke zlepšení výkonu
v hluku, i když statisticky nevýznamnému. U zdravých osob nebyl
shledán významný rozdíl pĢi pĢeuĀení se nové sadď slov v klidu ani
v zátďži hlukem. PĢeuĀení tedy nemďlo vliv na výkon této skupiny a
zdraví jedinci byli schopni se uĀit nové sadď slov stejnď v klidu, tak i
v zátďži. Toto zjištďní potvrzuje i skuteĀnost, že zdraví jedinci dosáhli
v hluku konstantních výsledkĪ, v klidu u nich došlo k nepatrnému
zhoršení. Na základď získaných poznatkĪ, lze usuzovat, že zdraví jedinci
byli

vĪĀi

hluku

odolní

a

schopni

uĀení.

Naopak

u

jedincĪ

s dysexekutivním syndromem bylo prokázáno statisticky významné
zhoršení v pĢeuĀení se v klidu i v zátďži hlukem. Z výše uvedeného
vyvozujeme, že pĢeuĀení mďlo na osoby s dysexekutivním syndromem
na rozdíl od skupiny zdravých osob negativní vliv, a to jak v klidu tak i v
hluku. Vliv hluku na osoby s dysexekutivním syndromem nebyl v tomto
testu jednoznaĀnď prokázán.
Test GO/NO-GO neprokázal statisticky významný rozdíl mezi
zdravými osobami

a osobami s dysexekutivním syndromem v klidu.

Avšak byl prokázán statisticky významný rozdíl mezi obďma skupinami
v zátďži hlukem. Nebyl zjištďn významný rozdíl mezi testováním v klidu
a v zátďži hlukem a to jak u zdravých osob, tak u osob s dysexekutivním
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syndromem. Jak ukazuje graf 5, u obou skupin došlo v hluku
k zlepšení výkonu v hluku, i když statisticky nevýznamnému. Lze tedy
Ģíci,

že

osoby

s dysexekutivním

syndromem

v hluku

prokázaly

významnď horší výsledky než osoby zdravé, a to i pĢesto, že u obou
skupin došlo v hluku ke snížení chybovosti. Ani zde tedy nebyl
prokázán jednoznaĀný vliv hluku na výkon osob s dysexekutivním
syndromem.
V testu LISEQ se obď skupiny lišily jak v klidu, tak v zátďži
hlukem, a to ve všech subtestech. Lze tedy Ģíci, že subtesty dobĢe
rozlišují

mezi

zkoumanými

skupinami,

pĢiĀemž

skupina

osob

s dysexekutivním syndromem dosáhla horších výsledkĪ ve srovnání se
skupinou osob zdravých. U skupiny zdravých osob nebyly prokázány
žádné významné rozdíly mezi testovou situací v klidu a v zátďži, kromď
subtestu A, kde došlo ke zlepšení výkonu.

Tento trend je patrný i

v subtestu oddálené vybavení. V subtestu B zĪstal jejich výkon
konstantní. Výše popsaného zlepšení bylo pravdďpodobnď dosaženo
vlivem nácviku mezi dvďma testováními. U osob s dysexekutivním
syndromem nebyl zjištďn žádný prĪkazný rozdíl mezi testováním v klidu
a v hluku a to v žádném ze subtestĪ. Oproti našemu pĢedpokladu došlo
u nemocných osob ke statisticky nevýznamnému zlepšení výkonu
v hluku v subtestu A i v subtestu oddálené vybavení, v subtestu B byl
výkon stejnď jako u zdravých osob konstantní. Test LISEQ je
pamďĨovým testem podobnď jako test PAARE. V testu PAARE

nemďl

hluk na výkon skupiny s dysexekutivním syndromem žádný prĪkazný
vliv a získané trendy naznaĀovaly zlepšení výkonu v hluku. V testu
LISEQ u této skupiny došlo pĢi testování v hluku stejnď jako v testu
PAARE v rozporu s naší hypotézou ke zlepšení. Z výše uvedeného je tedy
možné vyvodit, že spíše než hluk má na skupinu osob s dysexekutivním
syndromem vliv struktura samotného testu, konkrétnď interference
zdrojĪ.
Test

HANOI

neodhalil

žádné

statisticky

významné

rozdíly

mezi osobami zdravými a s dysexekutivním syndromem pĢi testování
v klidu, ale byl zjištďn prĪkazný rozdíl mezi obďma skupinami pĢi
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testování v hluku. U skupiny zdravých osob nebyl zjištďn žádný
prĪkazný rozdíl mezi testováním v klidu a v zátďži hlukem. Stejnď tomu
bylo i u skupiny osob s dysexekutivním syndromem. I když statisticky
nevýznamnď, skupina zdravých osob se v hluku zlepšila, zatímco u
skupiny s dysexekutivním syndromem došlo ke zhoršení, což odpovídá
našemu pĢedpokladu. Na základď výsledkĪ lze tedy usuzovat, že v testu
HANOI se vliv hluku na výkon osob s dysexekutivním syndromem
v souladu s naší hypotézou projevil.
V testu

NATE

byl

prokázán

statisticky

významný

rozdíl

mezi skupinou zdravých osob a osobami s dysexekutivním syndromem
v první nácviĀné pĪlce NATE1 v klidu. V hluku ale nebyl mezi tďmito
skupinami v NATE1 zaznamenán signifikantní rozdíl. V dĪsledku toho
lze Ģíci, že v první nácviĀné polovinď NATE1 nebyl prokázán vliv hluku
na výkon zdravých osob i osob s dysexekutivním syndromem. V druhé
testové polovinď

NATE2 nebyl prokázán statisticky významný rozdíl

mezi skupinou zdravých osob a osob s dysexekutivním syndromem v
klidu, avšak pĢi testování v hluku ano. Avšak v rozporu s naší
hypotézou došlo v hluku u skupiny osob dysexekutivním syndromem ke
zlepšení výkonu. V NATE 1 ani v druhé polovinď testu NATE 2 nebyl
prokázán vliv hluku na osoby s dysexekutivním syndromem. U skupiny
zdravých osob nebyl zjištďn žádný rozdíl v NATE1 ani v klidu ani
v hluku, i když trend poukazoval na zlepšení výkonu v hluku. V NATE 2
podaly zdravé osoby prĪkaznď lepší výkony v hluku než v klidu. Jednou
z možných pĢíĀin by mohl být vliv uĀení zpĪsobený nedostateĀným
Āasovým

odstupem

mezi

testováním.

U

osob

s dysexekutivním

syndromem byl nalezen signifikantní rozdíl mezi nácviĀnou (NATE1) a
testovou (NATE2) polovinou testu, a to pĢi testování v klidu i v hluku.
Osoby s dysexekutivním syndromem se ve druhé polovinď testu
prĪkaznď

zlepšily

pĢi

testování

v

klidu

a

v

rozporu

s naším

pĢedpokladem i v hluku. Ani v tomto testu tedy nebyl potvrzen negativní
vliv hluku na výkon osob s dysexekutivním syndromem.
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Souhrnnď je možno Ģíci, že zdravé osoby dosáhly celkovď lepších
výsledkĪ než osoby s dysexekutivním syndromem. Zdravé osoby
dosahovaly v hluku stejných výsledkĪ jako v klidu, popĢ. pĢi druhém
testování v zátďži hlukem u nich došlo ke zlepšení. Na zdravé osoby
hluk nemďl žádný nebo pouze minimální vliv, což je v souladu s naším
pĢedpokladem, a pĢi druhém testování se u nich projevil spíše vliv
uĀení. Osoby s dysexekutivním syndromem dosáhly v porovnání se
zdravými osobami horších výsledkĪ. Zatímco v nďkterých testech se
vlivem hluku horšily (KIQ, HANOI), jak pĢedpokládala hypotéza, v testu
PAARE

dosáhly pĢi uĀení se první i druhé sadď slov v klidu horších

výsledkĪ než v hluku. Ke zhoršení výkonu došlo pĢi pĢeuĀení se nové
sadď slov, avšak ano v tomto pĢípadď nebyl vliv hluku prokázán. Podle
našeho názoru v tomto testu mďla na snížení výkonu spíše vliv
struktura testu, popĢ. uĀení než vliv hluku. V testu LISEQ došlo u osob
s dysexekutivním syndromem pĢi testování v hluku ke zlepšení výkonu
v sadď A i v sadď oddálené vybavení, v sadď B zĪstal výkon v klidu i
v hluku konstantní. To ukazuje na skuteĀnost, že v tomto testu nemďl
hluk na osoby s dysexekutivním syndromem vliv. LISEQ byl i pro osoby
s dysexekutivním

syndromem

dobĢe

zvládnutelný

nebo,

jak

uvádí Göttert et al. (in Goldenberg et al., 2001), byly tyto osoby
pravdďpodobnď schopny vyvinout kompenzaĀní mechanismy. V testech
GO/NO-GO a NATE dosáhly osoby s dysexekutivním syndromem

v

hluku lepších výsledkĪ než v klidu, proto ani zde nebyl pozorován vliv
hluku na jejich výkon.
Shodnď

jako

v diplomové

práci

bylo

prokázáno,

že

osoby

s dysexekutivním syndromem dosahovaly ve všech testech horších
výsledkĪ než osoby zdravé. Na zdravé osoby nemďl hluk ve vďtšinď
pĢípadĪ žádný nebo pouze malý vliv. Na rozdíl od diplomové práce byl
prokázán statisticky významný rozdíl mezi skupinou zdravých osob a
osob s dysexekutivním syndromem pĢi testování v hluku v testech KIQ a
HANOI. V souladu s naší hypotézou zde došlo vlivem hluku ke zhoršení
výkonu osob s dysexekutivním syndromem. Zatímco v diplomové práci
se test GO/NO-GO ukázal jako velmi slabý, v rigorózní práci byl v tomto
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testu prokázán statisticky významný rozdíl mezi obďma zkoumanými
skupinami, avšak v rozporu s naší hypotézou došlo v tomto testu ke
zlepšení výkonu v hluku a to u obou zkoumaných skupin. Testy PAARE,
LISEQ a NATE jsou ve svých závďrech obdobné jako v diplomové práci.
Pouze v testu LISEQ Āást B - uĀení se nové sadď slov byl zjištďn, na
rozdíl od diplomové práce, prĪkazný rozdíl mezi skupinou zdravých
osob a osob s dysexekutivním syndromem v klidu. A dále v testu NATE
byl na rozdíl od diplomové práce nalezen statisticky významný rozdíl
mezi obďma skupinami pĢi uĀení se druhé sadď slov v hluku. Celkovď
lze však Ģíci, že se v posledních tĢech uvedených testech výsledky mezi
diplomovou a rigorózní prací významnď nelišily.

4. Diskuse
V souĀasné dobď neexistuje jednotné chápání exekutivních funkcí
a definování tohoto pojmu je pomďrnď široké. Zatímco nďkteĢí autoĢi
napĢ. jako Emick a Welsh (2005) Ģadí exekutivní funkce pod funkce
kognitivní, Lezaková (1995) naopak zdĪrazěuje rozdíly mezi tďmito
dvďma kategoriemi. Pro mnoho dalších autorĪ je termín exekutivní
funkce zastĢešujícím pojmem pro takové Āinnosti jako je vytváĢení
plánĪ, udržení pozornosti, využívání zpďtné vazby a Ģešení problémĪ
(napĢ. Karnath, Sturm in Hartje, Poeck, 2002). Za velmi výstižnou
definici exekutivních funkcí považujeme právď definici Lezakové (1995),
která dle našeho názoru vymezuje exekutivní funkce souhrnnď v celé
jejich šíĢi a na rozdíl od jiných autorĪ se zabývá i narušením tďchto
funkcí ve vztahu k praktickému životu.
Samotná

existence

exekutivních

funkcí

byla

zpochybnďna

v diskusi Parkina a Baddeleye. Baddeley (1998a) ve své teorii pracovní
pamďti popisuje tzv. centrální exekutivu, tedy Ģídící systém, který je
zapojen do procesĪ rozhodování, plánování a usuzování. Proti teorii
centrální exekutivy vystoupil Parkin (1998). Na základď svého zkoumání
došel k závďru, že neexistují žádné doklady o lokalizaĀní existenci
centrální exekutivy a navrhuje tedy zavrhnout myšlenku centrální
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exekutivy a také testy, které se snaží mďĢit exekutivní funkce. Podle
našeho názoru existenci exekutivních funkcích jako takových zavrhnout
nelze. Na základď prostudované literatury se domníváme, že exekutivní
funkce jsou funkce Ģídící, které zajišĨují koordinaci a souhru všech
ostatních oblastí mozku. Proto souhlasíme s obrazným pĢirovnáním
Goldberga (2004, s. 130), který uvádí, že tyto funkce „…vykonávají
funkci šéfa organizace“. Toto tvrzení dokládá i skuteĀnost, že lidé
s poškozenými Āelními laloky, pĢesnďji jejich prefrontálních oblastí, mají
mnohdy

v uspokojivé

míĢe

zachovány

všechny

ostatní

jednotlivé

kognitivní funkce, ale nejsou schopni je v reálném životď plnď využít.
Nejsou

schopni

jakékoliv

syntetizující

Āinnosti,

která

vyžaduje

koordinaci vďtšího poĀtu kognitivních funkcí.
Názory se rozcházejí i v otázce zda exekutivní funkce jsou nebo je.
Zatímco

Zelazo

et

al.

(2004)

používá

pojem

exekutivní

funkce

v jednotném Āísle, hovoĢí tedy o jedné exekutivní funkci, jiní autoĢi ve
spojení s tímto pojmem odkazují na vďtší množství funkcí sdružených
pod spoleĀný název exekutivní funkce (napĢ. Anderson et al., 2001;
Emick et al., 2005). PĢikláníme se k názoru Baddeleyho a Wilsona
(1988), kteĢí zdĪrazěují, že exekutivní procesy nemusí být jednotné a
mohou zahrnovat více procesĪ, což také dokládá šíĢe jejich definic,
které se snaží vymezit tento pojem. Z tohoto dĪvodu se nám jeví jako
vhodnďjší pojem exekutivní funkce používat v množném Āísle.
Pojmová

volnost

panuje

i

v lokalizaci

exekutivních

funkcí.

NapĢíklad Stuss et al. (2000), Niewenhuis et al. (2004) a Ģada dalších
autorĪ uvádí, že exekutivní funkce jsou spojeny s Āinností Āelních
(frontálních) lalokĪ. Happaney et al. (2004) a Bechara et al. (2005)
spojují exekutivní funkce s Āinností prefrontální oblasti Āelních lalokĪ.
Z uvedeného vyplývá, že autoĢi ne vždy dĪslednď dodržují terminologii a
mnohdy je pomďrnď složité urĀit, zda se skuteĀnď domnívají, že
exekutivní funkce jsou vázány na Āelní laloky Āi jen na jejich
prefrontální Āást. Existuje i teorie, která uvádí, že exekutivní procesy
jsou dány na základď spojení mezi rĪznými Āástmi mozku, a proto je
nepravdďpodobné, že by byly spojeny s výluĀnď s frontální oblastí
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mozku (Baddeley, Wilson, 1988). Otázka lokalizace exekutivních funkcí
je velice složitá a vyžaduje další zkoumání. Vycházíme-li z pĢedpokladu,
že exekutivní funkce mají pĢesnďjší lokalizaci, domníváme se, že pojetí,
které exekutivní funkce umísĨuje do Āelních lalokĪ, je pĢíliš široké. Je
známo, že Āelní laloky kromď oblasti prefrontální zahrnují rovnďž oblast
premotorickou a motorickou, které zajišĨují, jak zmiěuje Lurija (1982),
eferentní organizaci pohybĪ, ovládají provedení

pohybĪ, vybírají

jednotlivé pohyby k realizaci, organizují je v Āase a rozhodují o jejich
poĢadí. Naopak prefrontální kĪra je spojována se sebeĢízením jedince,
Āasovou organizací chování, jeho plánováním a kontrolou, tlumením
nežádoucích reakcí apod. Podle našeho názoru jsou exekutivní funkce
vázány pĢedevším na oblast prefrontální.
Význam exekutivních funkcí je zĢejmý pĢi jejich porušení. Zatímco
kognitivní deficity, jak uvádí Lezaková (1995), postihují specifické
funkce nebo funkĀní oblasti mozku, deficit exekutivních funkcí má
globálnďjší charakter a jeho dopad ovlivěuje všechny aspekty chování
jedince. Z tohoto dĪvodu také vyplývá složitost testování tďchto funkcí.
Podle názoru nďkterých autorĪ napĢ. Allain et al. (2001)
a Göttert et al. (in Goldeberg et al., 2001) klasické neuropsychologické
testy nelze považovat za spolehlivé
funkcí.

indikátory poškození exekutivních

K vypovídací schopnosti bďžných neuropsychologických testĪ

pĢi vyšetĢení exekutivní funkcí je obdobnď skeptický i Damasio (2000).
Svou nedĪvďru v klasické neuropsychologické testy dokládá na pĢíkladu
svého pacienta jménem Elliot, který po poškození orbitální a mediální
prefrontální oblasti Āelního laloku nebyl schopen bďžného života, i když
standardizované laboratorní testy prokázaly jeho nadprĪmďrný intelekt.
Tento pacient úspďšnď obstál i v testech specializovaných na dysfunkci
Āelních lalokĪ. Existují rĪzná vysvďtlení možných pĢíĀin diskrepance
mezi dosaženými výsledky v testech a v bďžném životď. Lezaková (1995)
v souvislosti s vyšetĢením exekutivních funkcí mimo jiné zdĪrazěuje
dĪležitý faktor, kterým je role examinátora. Ten mĪže výsledky
testování ovlivnit zejména tím, že

strukturuje celou testovou situaci,

rozhoduje o tom, s kterým testem a kdy se bude pracovat. Názor
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Lezakové

sdílí i

Dimitrov et al. (2003), který

uvádí, že examinátor

v testové situaci sám vykonává roli „exekutivních funkcí“, a proto se
porušení tďchto funkcí nemĪže v testové situaci plnď projevit. Na
základď

námi

získaných

poznatkĪ

z provedeného

výzkumu

se

domníváme, že vliv examinátora na výkon probanda v mnohých
pĢípadech sehrává velmi dĪležitou roli, ale ne klíĀovou, jak uvádíme
dále.
Vedle role examinátora, mĪže výsledek testu ovlivnit rovnďž
skuteĀnost, jak zmiěují von Cramon a von Cramon (in Hopf et al.,
1999), že dosud neexistuje obecná shoda, co pojem exekutivní funkce
zastĢešuje a z tohoto dĪvodu je složité vymezit, které dílĀí funkce by
mďly být testovány. Podle našeho názoru, proto pĢíliš široké pojetí
exekutivních funkcí diagnostiku tďchto funkcí komplikuje, a tím mĪže
dojít k situaci, že nďkteré z poškozených funkcí nebudou vĪbec
vyšetĢeny.
Vzhledem k nepĢesnostem, které vznikají pĢi použití klasických
neuropsychologických testĪ pĢi diagnostice exekutivních funkcí, jsou
v souĀasné dobď vytváĢeny ekologicky validní testy. Zatímco klasické
testy jsou podle slov Goldberga et al. (2004) zamďĢeny na mďĢení
izolovaných kognitivních funkcí, novď vznikající testy se snaží mďĢit tyto
funkce tak, jak jsou používány v reálném životď. Jedním z prvních
pokusĪ

o

minimalizaci

rozdílĪ

mezi

standardizovanými

neuropsychologickými testy a nároky bďžného života je test Iowa
Gambling Task

(Bechara in Bechara et al., 2005) orientovaný na

schopnost rozhodování se. Dalšími testy, které si kladou za cíl
rozpoznat narušení exekutivních funkcí, jsou napĢ. Six Elements Test
autorĪ Shallice a Burgesse (1991) nebo testová baterie BADS (Alderman
et al., 1996). PĢestože vďtšina autorĪ se domnívá, že ekologicky validní
testy

exekutivních

funkcí

by

mohly

napomoci

zpĢesnit

jejich

diagnostiku, Allain et al. (2001) se na adresu tďchto testĪ vyjadĢuje
zdrženlivď. Upozorěuje na skuteĀnost, že ani tyto testy, i pĢesto, že se
pĢibližují každodenním životním podmínkám, nemusí zcela naplnit
oĀekávání, která jsou s jejich použitím spojována. Jak dále uvádí,
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pĢínos ekologicky validních testĪ je otázkou dalšího výzkumu. Podle
našeho

názoru

myšlenka

pĢiblížit

testování

exekutivních

funkcí

bďžnému životu je velmi pĢínosnou. Domníváme se, že navzdory Ģadď
novď vznikajících testových metod, by bylo dostaĀující provést testování
s použitím klasických bďžnď užívaných metod, ale v zátďži. O dalších
možnostech pĢiblížení testování reálnému životu hovoĢí i Funke et al.
(1999). Jednou z nich je napĢ. opakovanď zadat test, který dotyĀná
osoba úspďšnď zvládla v klidu za standardních testovacích podmínek,
na konci nároĀného dne nebo na konci nďkolika hodinovém testování.
Možnost testování exekutivních funkcí v zátďži zmiěuje i Göttert et al.
(in

Goldenberg

s podezĢením

et

na

al.,

2001),

poruchu

který

navrhuje

exekutivních

funkcí

testovat
za

pacienty

pĢítomnosti

distraktorĪ, popĢ. pĢiblížit testování každodennímu životu prodloužením
testové situace. Domnívá se, že tím by u tďchto pacientĪ vyvolal pocit
pĢetížení, který zažívají v každodenním životď a zároveě by tak snížil vliv
kompenzaĀním mechanismĪ, které jim pomáhají zvládnout nároky
standardního testování.
Shodnď jako v oblasti diagnostiky i v rehabilitaci je snaha o
používání programĪ a rehabilitaĀních nástrojĪ, které by se co nejvíce
pĢibližovaly bďžným situacím, kterým je pacient dennď vystaven. Mezi
autory panuje shoda, že cílem neuropsychologické rehabilitace je
dosažení co nejlepší možné fyzické, psychické a sociální pohody a tím
také navrácení pacienta do bďžného života. Rehabilitace exekutivních
funkcí zahrnuje širokou skupinu potíží jako je napĢ. identifikace
realistických cílĪ, stanovení priorit nebo flexibilní pĢizpĪsobování se
novým situacím. V souĀasné dobď se k rehabilitaci využívají stejnď jako
v diagnostice poĀítaĀové programy a virtuální realita, která dle našeho
názoru umožěuje asi dosud nejvďrnďjší pĢiblížení se reálnému prostĢedí.
Novď se v souĀasnosti mĪžeme také setkat se skupinovými programy
rehabilitace exekutivních funkcí, které se zamďĢují pĢedevším na Ģešení
problémĪ a dosahování vytyĀených cílĪ. Ty jsou však stále, stejnď jako
mnohé další, pĢedmďtem výzkumu.
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V empirické Āásti práce jsme vyšli z pĢedpokladu Götterta et al.
(in Goldenberg et al., 2001), že neuropsychologické testy napodobující
podmínky bďžného života mohou zlepšit diagnostiku exekutivních
funkcí. Naším cílem bylo ovďĢit hypotézu, že osoby s dysexekutivním
syndromem se v podmínkách testování v zátďži (v hluku) v porovnání se
skupinou zdravých osob signifikantnď zhorší. Realizovaným výzkumem
jsme se snažili potvrdit nebo vyvrátit teorii, že testy exekutivních funkcí
blízké podmínkám bďžného života pĢesnďji odhalí i minimální poruchy
exekutivních funkcí než standardní neuropsychologické testy.
Výzkum byl realizován ve Vojenském rehabilitaĀním ústavu Slapy
nad Vltavou.

Již v prĪbďhu výzkumu se volba tohoto zdravotnického

zaĢízení ukázala jako pĢínosná. Nespornou výhodou tohoto pracovištď
byla pĢedevším ta skuteĀnost, že na jednom pracovišti bylo možno
vyšetĢit osoby jak zdravé, tak s dysexekutivním syndromem. Za další
výhodu lze považovat to, že všichni pacienti podléhali stejnému
dennímu režimu, a tím byl vylouĀen vliv domácího prostĢedí a jejich
každodenního vytížení, které by mohly negativnď ovlivnit zejména osoby
s dysexekutivním syndromem. Naopak pro skupinu zdravých osob
mohlo být oproštďní se od pracovních povinností spíše pĢítďží. Jak
nďkteĢí z nich uvádďly, bylo pro nď v prĪbďhu hospitalizace mnohem
tďžší soustĢedit se na pĢedložené testové úlohy než by tomu bylo
v bďžném životď. Osoby v našem výzkumu uvedené jako zdravé,
absolvovaly

ve

Vojenském

rehabilitaĀním

ústavu

rehabilitaci

motorického aparátu. Z toho dĪvodu je potĢebné vzít v úvahu, že u této
skupiny vlivem diskomfortu spojeného s jejich postižením mohlo dojít
ke snížení jejich výkonu a tím ke zkreslení výsledkĪ testĪ. Tento vliv ale
nepovažujeme za rozhodující, neboĨ se mohl vyskytnout u obou
testovaných skupin. Za ĀásteĀné omezení plynoucí ze zvoleného
pracovištď lze považovat fakt, že výše uvedené zaĢízení se nespecializuje
výhradnď na rehabilitaci kognitivních funkcí, a proto bylo pomďrnď
obtížné sestavit soubor osob s frontální složkou poškození mozku.
NedostateĀný poĀet osob ve zkoumaném vzorku mohl negativnď ovlivnit
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získané výsledky, neboĨ se domníváme, že Ģada výsledkĪ by se mohla
pĢi vďtším poĀtu osob ukázat jako statisticky významných.
Testování probíhalo ve dvou fázích. První fázi pĢedstavovalo
testování ve standardních podmínkách, tedy v klidu. Druhá fáze
probďhla v zátďži hlukem. S ohledem na prĪmďrnou dobu pobytu
pacientĪ na pracovišti byl odstup mezi obďma fázemi testování zvolen
14 dnĪ. SkuteĀná prodleva mezi nimi Āinila 15 – 18 dnĪ. Jak ukázala
praxe,

zvolený

odstup

nebyl

u

nďkterých

jedincĪ

dostateĀný

a pĢi opakovaném testování se u nich projevil vliv pĢedchozího nácviku.
Jak uvádí Preiss et al. (2002), vliv nácviku na výkon pĢi opakovaném
vyšetĢení stejnými zkouškami se snižuje s délkou intervalu mezi
vyšetĢeními. Vliv nácviku se liší podle typu zkoušky, vďkových skupin
a druhu poruchy. U nďkterých testĪ se tedy použití alternativních verzí
jeví jako pĢínosné. I pĢesto, že použití alternativních verzí se pĢi
opakovaném testování jeví jako vhodné, nebylo možné tento postup
v našem výzkumu použít. Použitý program NEUROP – 2 nenabízí
u všech námi zvolených testĪ alternativní formu testu a nebyli jsme si
zcela jisti, zda pĢípadná alternativní forma odpovídá svou nároĀností
formď pĪvodní. Z tďchto dĪvodĪ jsme tento postup nezvolili. Jsme si
vďdomi, že vzhledem k tomu, že v našem výzkumu nebyly použity
alternativní verze jednotlivých testĪ a námi zvolený Āasový odstup 14
dnĪ se ukázal jako nedostaĀující, mohlo tím dojít ke zkreslení výsledkĪ
vlivem uĀení. Tendence k zapamatování si prezentovaných testĪ mohla
být u probandĪ podpoĢena i tím, že byly obeznámeni se skuteĀností, že
budou podrobeni

druhému

identickému testování v hluku. Sdďlení

informace o druhém testování se nám jevilo jako etické, ale z hlediska
realizovaného výzkumu by bylo vhodnďjší nezdĪrazěovat, že obď
testování jsou stejná.
Do zkoumaného vzorku byly osoby vybírány na základď párování,
a to tak, že k osobď s dysexekutivním syndromem (s frontálním složkou
poškození mozku) byla nalezena osoba zdravá (bez poškození mozku
v anamnéze). Tuto metodu výbďru vzorku jsme zvolili pĢedevším proto,
neboĨ se domníváme, že umožěuje vzájemné srovnání skupin a ve
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výzkumné praxi zabývající se exekutivními funkcemi je velmi Āasto
používána (napĢ. Dimitrov et al., 2003). Nevýhodou této metody je, že
není možné zjištďné výsledky vztahovat na celou populaci, ale pouze na
zkoumaný vzorek. Praktickou nevýhodou metody párování bylo obtížné
vyhledávání osob do zkoumaného vzorku podle pĢedem stanovených
kritérií. Kritérii pro párování byly vďk a pohlaví. Tato zvolená kritéria
nepovažujeme za zcela postaĀující, neboĨ vliv na dosažené testové
výsledky mohla mít i úroveě premorbidního intelektu a stupeě
dosaženého vzdďlání. Vliv tďchto dvou promďnných jsme se pĢi zaĢazení
do zkoumaného vzorku snažili alespoě ĀásteĀnď odfiltrovat podmínkou
ukonĀeného stĢedoškolského vzdďlání. Statistická analýza prokázala, že
se obď skupiny v celkové dobď vzdďlávání mezi sebou statisticky
významnď nelišily. Na dosažené výsledky by tyto veliĀiny tedy nemďly
mít významný vliv. Naopak na výsledky mohl mít vliv zpĪsob
kontaktování osob. Zatímco osoby s dysexekutivním syndromem byly
kontaktovány pĢevážnď ošetĢujícím neuropsychologem, zdravé osoby
kontaktovala autorka práce osobnď. Podle našeho názoru, osoby
s dysexekutivním syndromem byly k vyšetĢení celkovď více motivovány
než osoby zdravé, neboĨ testování pro nď pĢedstavovalo možnost
potvrzení si svých schopností. Z tohoto dĪvodu se mnohem více
zajímaly o výsledky testĪ a hĪĢe snášely, když se jim nedaĢilo plnit
úkoly

podle

jejich

pĢedstav.

Na

rozdíl

od

skupiny

pacientĪ

s dysexekutivním syndromem zdravé osoby vyšetĢení pojímaly spíše
jako pomoc

autorce pĢi vypracování rigorózní práce a také jako

zpestĢení dne. Tato rozdílná motivace k vyšetĢení mohla významnď
ovlivnit dosažené výsledky. Osoby s dysexekutivním syndromem se
v drtivé vďtšinď pĢípadu snažily podat maximální výkon, neboĨ testování
mďlo význam pro jejich sebehodnocení. Na jedné stranď takový pĢístup
jim mohl pomoci zvýšit jejich celkovou výkonnost, a tím dosáhnout
lepších testových výsledkĪ anebo naopak pĢíliš vysoká motivace mohla
vést ke snížení jejich výkonu. Na základď získaných výsledkĪ bychom se
pĢiklánďly spíše k první variantď.
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Vzhledem k chodu pracovištď nebylo možno získat nďkteré další
doplěující, ale dĪležité údaje o vyšetĢovaných osobách. U osob
s dysexekutivním syndromem se jednalo pĢedevším o poĀet pĢedchozích
hospitalizací,

v rámci

kterých

tyto

osoby

již

mohly

podstoupit

rehabilitaci kognitivních funkcí, dobu uplynulou od úrazu Āi cévní
mozkové pĢíhody a rovnďž o závažnosti poškození. U obou skupin pak
mohl mít vliv na získané výsledky poĀet podstoupených anestezií.
Domníváme se, že vzhledem k charakteru výzkumu je témďĢ nemožné
ošetĢit všechny intervenující promďnné. Snažili jsme se proto zvolenými
kritérii výbďru osob do zkoumaného vzorku

jejich vliv alespoě

minimalizovat.
VyšetĢení zkoumaného vzorku probíhalo na poĀítaĀi pomocí
programu NEUROP - 2. Využití poĀítaĀĪ ve výzkumu pĢi sbďru dat
v souĀasné dobď nabývá na stále vďtším významu. Ve svém výzkumu jej
využil napĢ. Dimitrov et al. (2003), Zook et al. (2004) a další. Výhody
poĀítaĀového vyšetĢení, jak uvádí Urbánek (2002), spoĀívají pĢedevším
v tom, že podnďty jsou pĢedkládány konzistentnď a standardnď, reakce
nebo odpovďdi jsou pĢesnď a jednoznaĀnď zaznamenány a program
obvykle nabízí okamžité vyhodnocení. V neuropsychologické diagnostice
navíc umožěuje postižitelnost i drobných kognitivních zmďn, což byl
také jeden z hlavních dĪvodĪ, proĀ jsme tento zpĪsobu testování použili
i v našem výzkumu. Na druhou stranu Skalík et al. (in Preiss, 1998)
zmiěuje, že s ohledem na nevýhody, které s sebou testování na
poĀítaĀích

nese

nejefektivnďjší

(napĢ.

postup

dehumanizace
použít

kontaktu

kombinaci

s klientem),

administrace

je

jedincem

a užívání pĢesných nástrojĪ. Tento kombinovaný postup jsme využili
v naší práci i my. Jednak jsme se pĢítomností administrátora snažili
snížit pĢípadný strach osob z práce na poĀítaĀi, jednak jsme se tak
snažili vyhnout špatnému pochopení instrukce. V neposlední Ģadď tím
bylo umožnďno testování osob s tďlesným handicapem (napĢ. se
sníženou pohyblivostí rukou). Ve snaze odfiltrovat vliv toho, že nďkteré
vyšetĢované osoby neumďly pracovat s myší poĀítaĀe nebo mďly již
zmínďnou sníženou pohyblivost rukou, vyplěovala u všech probandĪ
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dle jejich

instrukcí testy na poĀítaĀi administrátorka (autorka této

práce). Získané výsledky by tak mohly být zatíženy pohotovostí
motorické reakce administrátorky. Vzhledem k tomu, že u všech osob
pracovala s myší poĀítaĀe jedna osoba, pĢedpokládáme, že u všech osob
bude chyba stejná nebo s minimálním rozdílem. V rámci tohoto
výzkumu jsme nenašli jiné Ģešení, jak odstranit vliv motorické reakce
probandĪ na výsledek pĢi testování na poĀítaĀi, než výše popsaným
využitím

jedné

osoby

zajišĨující

oznaĀení

odpovďdí

v poĀítaĀi.

O podobném, zatím tďžko Ģešitelném, problému hovoĢí i Skalík et al.
(in

Preiss,

1998).

Je

nutné

zcela

otevĢenď

dodat,

že

využití

administrátorky vedle svých výhod skrývá úskalí a to pĢedevším v tom,
že administrátorka, aĀ nevďdomď a nechtďnď, mohla ovlivnit výsledky
testování.
Ke sbďru dat byl použit program NEUROP – 2, jehož autorem je
dr. Gaál. Z nabízeného množství testĪ bylo vybráno 6 testĪ, které se
zamďĢují na diagnostiku exekutivních funkcí. Vzhledem k tomu, že
rigorózní práce navazuje na diplomovou práci s cílem rozšíĢit vzorek
zkoumaných osob, nebyla ve výbďru testĪ provedena žádná zmďna.
Testy byly zvoleny tak, aby pokryly dílĀí funkce, které bývají obecnď
spojovány s exekutivními funkcemi a Ģazeny za sebou, tak aby udržely
motivaci probandĪ po celou dobu testování. StĢídaly se tedy lehĀí a tďžší
testy. Na základď zpďtné vazby probandĪ se tato strategie ukázala jako
výhodná, o Āemž svďdĀí i vysoká míra dokonĀení testování. Na druhou
stranu

takovýmto

Ģazením

testĪ

mohlo

dojít

k neúmyslnému

zjednodušení testové situace. Jak ale naznaĀily získané výsledky, ne
všechny použité testy se ukázaly jako dostateĀnď citlivé. Nejlepším
prediktorem se v našem výzkumu ukázal testy KIQ a HANOI.
V testu KIQ

bylo sice zhoršení u skupiny zdravých statisticky

nevýznamné, ale u osob s dysexekutivním syndromem došlo v tomto
testu v hluku k signifikantnímu zhoršení. Toto zjištďní je v souladu
s tvrzením

Teubera

(in

Gaál,

2002a),

který

uvádí,

že

pacienti

s dysexekutivním syndromem v tomto testu selhávají. V tomto testu byl
rovnďž prokázán statisticky významný rozdíl mezi obďma zkoumanými
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skupinami osob v klidu i v hluku. Dosažené výsledky v testu KIQ
potvrzují stanovenou hypotézu.
Signifikantní rozdíl mezi sledovanými skupinami zdravých osob
a osob s dysexekutivním syndromem byl v testu PAARE prokázán pĢi
uĀení se první sadď slov v hluku, i pĢi uĀení se druhé sadď slov, a to
v klidu i v hluku. Rozdíl mezi obďma skupinami pĢi uĀení se první sadď
slov v klidu nebyl signifikantní. Výkon zdravých osob se v testu PAARE
v hluku pĢevážnď lepšil nebo zĪstával beze zmďny. Proto lze u této
skupiny pĢedpokládat, že spíše než hluk mďlo na výsledky skupiny
zdravých osob vliv uĀení. Na rozdíl od skupiny zdravých u osob
s dysexekutivním

syndromem

došlo

k signifikantnímu

zhoršení

v pĢeuĀení v klidu a na rozdíl od diplomové práce i v hluku. Na základď
získaných výsledkĪ, lze usuzovat, v souladu s Shimamurou et al. (in
Gaál, 2002a), že osoby s dysexekutivním syndromem vykazují v tomto
testu párového uĀení nižší výsledky, neboĨ jsou více senzitivní na
sémantickou interferenci zdrojĪ. V rozporu s naší hypotézou v tomto
testu

nebyl

jednoznaĀnď

potvrzen

vliv

hluku

na

výkon

osob

s dysexekutivním syndromem. Hlavní pĢíĀinou mohl být již uvedený
efekt uĀení.
K obdobným závďrĪm jsme dospďli i v testu LISEQ. Tento test se
ukázal jako úĀinný pĢi rozlišení mezi skupinami zdravých osob a osob
s dysexekutivním syndromem. Zatímco u zdravých osob došlo témďĢ ve
všech sledovaných subtestech ke zlepšení v hluku, i když

ve vďtšinď

pĢípadĪ nesignifikantnímu, u osob s dysexekutivním syndromem v
testech uĀení v

sadď B zĪstal výkon v klidu i v hluku konstantní.

V sadď A se osoby s dysexekutivním syndromem v hluku zlepšily, i když
statisticky nevýznamnď, stejnď jako v sadď A oddálené vybavení. Podle
našeho názoru se zde stejnď jako u skupiny zdravých osob uplatnil vliv
uĀení. I když výsledky v tomto testu nepotvrdily vliv hluku na osoby
s dysexekutivním

syndromem,

výsledky

dokazují,

že

osoby

s dysexekutivním syndrome jsou citlivé na interferenci zdrojĪ, což
v porovnání se skupinou zdravých vede ke snížení jejich výkonu.
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V testu GO/NO-GO byl prokázán statisticky významný rozdíl mezi
skupinou zdravých osob a osob s dysexekutivním syndromem v hluku,
avšak

v rozporu

s naší

hypotézou

došlo

u

skupiny

osob

s dysexekutivním syndromem v hluku ke zlepšení výkonu. Zvýšení
výkonu v hluku, i když statisticky nevýznamné, bylo zjištďno i skupiny
zdravých osob. Navzdory tomu, že námi zjištďný výsledek je v rozporu
s velkým poĀtem jiných studií, došli jsme v pĢípadď tohoto testu k
témuž závďru jako Dimitrov et al. (2003). Soudíme, že tento test byl pro
obď skupiny pĢíliš jednoduchý a v pĢípadném dalším testování by jej
bylo nutno ztížit.
V testu HANOI byl zjištďn prĪkazný rozdíl mezi obďma skupinami
v hluku. Zatímco se zdraví v hluku, i když statisticky nevýznamnď,
lepšili, osoby s dysexekutivním syndromem se v souladu s naším
pĢedpokladem rovnďž statisticky neprĪkaznď vlivem hluku horšily. Na
základď získaných výsledkĪ se domníváme,

že tento test je úĀinným

prediktorem porušení exekutivních funkcí.
V testu NATE nebyl prokázán významný rozdíl mezi obďma
skupinami vlivem hluku, s výjimkou uĀení druhé sady slov. Výkon osob
s dysexekutivním syndromem se v první i druhé polovinď testu NATE pĢi
druhém testování v hluku v protikladu s naší hypotézou prĪkaznď
zlepšil. Získané výsledky v tomto testu jsou pro nás pĢekvapující, neboĨ
na rozdíl od testu PAARE a LISEQ, kde velký vliv skuteĀnď mohlo sehrát
zapamatování, test NATE není pamďĨovým testem. Vysvďtlení, které se
zde nabízí by mohlo být, že v našem výzkumu byly zahrnuty osoby
pĢevážnď s mírným poškozením prefrontální oblasti a tudíž poškození
exekutivních funkcí nebylo tak závažné.
Souhrnnď lze Ģíci, že zdravé osoby dosahovaly lepších výsledkĪ
než osoby s dysexekutivním syndromem. Domníváme se, že v testech
PAARE a LISEQ výkon testovaných osob spíše než hluk ovlivnilo uĀení.
Naopak v testu KIQ a HANOI byl prokázán vliv hluku na osoby
s dysexekutivním syndromem.
Na základď dosažených výsledkĪ se

domníváme, že testování

s rušivými vlivy, tak jak bylo realizováno v našem výzkumu, nelze
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považovat za dostateĀnď citlivé pro diagnostiku poruch exekutivních
funkcí. Tím ale zcela jistď nechceme v žádném pĢípadď zpochybnit
myšlenku používání ekologicky validních testĪ exekutivních funkcí,
kterou považujeme za velmi nosnou.
PĢíĀin proĀ nebyl shledán statisticky významný rozdíl mezi obďma
sledovanými skupinami zpĪsobený hlukem je ve výzkumu vďnovanému
takto složitému problému mnoho. Jedním z dĪvodĪ nepotvrzení
hypotézy mĪže být skuteĀnost, že distraktory (zvuková nahrávka) byly
málo rušivé. Jednalo se o jeden stálý a nemďnící se podnďt, na který je
možné si zvyknout a nevnímat jej. Zatímco v bďžném životď je jedinec
zahrnut množstvím rĪznorodých podnďtĪ, v našem výzkumu se jednalo
o jednostranné zatížení. Testová situace se tedy ne zcela pĢiblížila
podmínkám reálného života. Dalším možným vysvďtlením je, že osoby
s dysexekutivním syndromem se v dĪsledku svého poškození staly
„jednokanálovými“. To znamená, že v testové situaci tyto osoby nebyly
schopny vnímat více zdrojĪ najednou a s ohledem na své možnosti tak
byly schopny „pouze“ splnit požadovanou testovou úlohu. V neposlední
Ģadď je nutné zmínit vliv examinátora, jak shodnď uvádí Lezaková
(1995) a Dimitrov et al. (2003). Na základď provedeného výzkumu se
domníváme, že role examinátora mohla v realizovaném výzkumu sehrát
svou roli. Za dĪležité považujeme zjištďní, že osoby s dysexekutivním
syndromem vyžadovaly bďhem testování vďtší míru podpory a vedení ze
strany examinátorky, byly ménď samostatné a více nejisté. Navíc se u
nich v nďkterých pĢípadech vyskytlo sociální chování neodpovídající
dané situaci. Otázkou tedy zĪstává, jak by testovou situaci zvládly bez
pĢítomnosti osoby, která je po dobu testování vedla. Podle našeho
názoru, je vysoce pravdďpodobné, že by u osob s dysexekutivním
syndromem

klesla

míra

dokonĀení

testování.

výsledky mohly být ovlivnďny i poĀtem

V neposlední

Ģadď

probandĪ ve vzorku a

rozdílností v závažnosti poškození, kterou se, jak již bylo uvedeno,
nepodaĢilo blíže specifikovat.
Pro zkvalitnďní pĢípadného budoucího výzkumu by bylo vhodné
nahradit testy, které se neukázaly jako dostateĀnď citlivé (napĢíklad

- 102 -

rigo.indd 109

20.7.2011 6:42:39

GO/NO-GO) jinými testy zamďĢenými na exekutivní funkce jako jsou
napĢ. StroopĪv barevný test nebo Test cesty. ÚĀinné by rovnďž mohlo
být zvýšení obtížnosti u vybraných testĪ (napĢ. u Hanojské vďže zvýšit
poĀet kroužkĪ). Jako vhodná se jeví i možnost zmďnit testovou situaci.
K eliminaci vlivu uĀení by mohly posloužit paralelní verze jednotlivých
testĪ, popĢípadď testovat polovinu probandĪ z obou zkoumaných
skupin nejdĢíve v hluku a až pĢi druhém testování v klidu. U druhé
poloviny probandĪ zvolit opaĀný postup.
I pĢesto, že náš výzkum jednoznaĀnď neprokázal oĀekávaný
statisticky významný rozdíl mezi testovými výkony skupiny zdravých
osob a osob s dysexekutivním syndromem zpĪsobené vlivem hluku,
výsledky poukázaly na Ģadu trendĪ, které je možné využít v dalším
výzkumu.
Hlavní pĢínos realizovaného výzkumu spatĢujeme pĢedevším
v tom, že se vďnuje nové a zatím ne pĢíliš prozkoumané problematice
testování exekutivních funkcí.
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Závďr
PĢesto, že v posledních desetiletích narĪstá zájem o exekutivní
funkce a prefrontální kĪru, se kterou jsou spojovány, je naše snaha
porozumďt této oblasti mozku

stále ještď ve vývoji. Chybí pĢesnďjší

pojmový aparát a nďkteré termíny jsou v literatuĢe používány velmi
volnď a nejednotnď. Nebylo proto jednoduché se s takto obtížným
tématem vypoĢádat v podmínkách konkrétního výzkumu.
S narĪstajícími
i

poptávka

po

poznatky

ekologicky

o

exekutivních

validních

testech

funkcích,

narĪstá

umožěujících

jejich

diagnostiku. Zatím není dostateĀnď ovďĢeno, zda tyto testy plnď splní
nadďje, které jsou do nich vkládány. Na základď prostudované literatury
lze usuzovat, že podmínky testování blízké podmínkám bďžného života
by mohly pĢispďt ke

zpĢesnďní diagnostiky exekutivních funkcí.

Z tohoto pĢedpokladu také vycházela hypotéza, která byla použita
v empirické Āásti práce. Jejím cílem bylo ovďĢit, zda se pacienti
s dysexekutivním syndromem pĢi testování v zátďži

v porovnání se

zdravými jedinci prĪkaznď zhorší.
V realizovaném výzkumu byly nalezeny statisticky významné
rozdíly

v testovém

výkonu

mezi

dvďma

zkoumanými

skupinami

zpĪsobené vlivem hluku pouze ve dvou testech. Zatímco u zdravých
osob témďĢ ve všech testech docházelo vlivem uĀení ke zlepšení
v testování v hluku, popĢ. jejich výkon zĪstal konstantní, u osob
s dysexekutivním

syndromem

nebyly

výsledky

tak

jednoznaĀné.

V nďkterých testech došlo u tďchto osob v zátďži hlukem ke zlepšení
nebo

byl

jejich

výkon

konstantní,

v

jiných

testech

se

osoby

s dysexekutivním syndromem v zátďži hlukem zhoršily. I když ve vďtšinď
testĪ nebyl u skupiny osob s dysexekutivním syndromem prokázán
statisticky významný vliv hluku na jejich testový výkon, celkovď byly
jejich výsledky v testech horší než u skupiny zdravých osob. Za velmi
dĪležitý považujeme poznatek, že osoby s dysexekutivním syndromem
vyžadovaly vďtší míru podpory a vedení ze strany administrátora a na
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rozdíl od skupiny zdravých osob se u nich v nďkolika pĢípadech objevilo
sociální chování nepĢimďĢené dané situaci. Na základď tďchto zjištďní se
domníváme, že pĢiblížení testování exekutivních funkcích bďžným
životním podmínkám by mohlo zpĢesnit diagnostiku narušení tďchto
funkcí.
PĢestože provedený výzkum nedovolil uĀinit jednoznaĀné závďry
týkající se testování exekutivních funkcí za pĢítomnosti distraktorĪ,
mohl by sloužit jako východisko pro další zkoumání.
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