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Abstrakt: 

Jako téma své bakalářské práce jsem zvolil Biologické podklady kognitivních poruch. 

Vzhledem k rozsahu bakalářské práce jsem byl nucen si vybrat pouze dvě kognitivní funkce, 

konkrétně paměť a myšlení. Celá práce je vlastně pokusem propojit psychologické teorie se 

současnými poznatky neurologie a psychiatrie, které zažívají boom díky rozvoji 

zobrazovacích technik mozku, jejichž stručnému přehledu věnuji jednu kapitolu. 

Na začátku vymezuji jednotlivé kognitivní funkce a dále se již zabývám pouze dvěma 

vybranými – pamětí a myšlením. Paměť zabírá více stránek, protože její neurologický 

výzkum je ve srovnání s myšlením mnohem dále. U obou kognitivních funkcí postupuji 

stejně, nejprve se zaměřuji na popis v normě a následně klasifikuji a popisuji jednotlivé 

poruchy a hledám k nim neurologické koreláty. 

Ve druhé části bakalářské práce navrhuji výzkum epizodické paměti, v němž bych porovnával 

z neurologického i neuropsychologického hlediska rozdíly v jejím narušení. Cílovou skupinou 

jsou pacienti s bludy, pacienti trpící bájivou lhavostí a pacienti často konfabulujícími. Pokusil 

jsem se vytvořit takový design, aby se výzkum přibližoval co nejvíce realitě, nicméně si 

uvědomuji jeho finanční náročnost i některé složitější aspekty spojené zejména s výběrem 

zkoumaných osob. 

Klíčová slova:  
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Abstrakt: 

As a topic of my bachelor thesis I have chosen “Biological determinants of cognitive 

disorders”. Because of the bachelor thesis’ coverage I was forced to choose only two 

cognitive functions – memory and thinking. This work as a whole is an attempt to combine 

psychological theories with neurological and psychiatric knowledge which are now popular 

thanks to the rapid development of imaging techniques of brain. One chapter is specifically 

focused on their brief summary. 

In the beginning specific cognitive functions are circumscribed but only two of them are taken 

further – memory and thinking. More space is dedicated to memory because neurological 

research of memory is much more complex compared to thinking. My approach is similar in 

both cognitive functions - at first I focus on description of normal functioning and then I 

classify and describe specific disorders, trying to find their neurological correlations. 

The second part of my bachelor thesis proposes the research of episodic memory, in which I 

would compare differences in its distortions from both neurological and neuropsychological 

perspective. Patients with delusions, pseudologia fantastica and patients with often 

confabulations are the target group. I tried to create as realistic design as possible. However I 

realize its financial difficulties and some complicated aspects of choosing the probands. 

Keywords:  

Cognition, Memory, Memory disorders, Thinking, Thought disorders
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Úvod 

 

Jako téma své bakalářské práce jsem zvolil Biologické podklady kognitivních poruch. 

Vzhledem k rozsahu bakalářské práce na straně jedné a šíři tématu na straně druhé, jsem byl 

nucen si vybrat pouze dvě kognitivní funkce, konkrétně paměť a myšlení. Všechny zbylé ale 

krátce jmenuji v první kapitole. 

Mým cílem bylo nalézt biologické podklady, a proto jsem se nemohl obejít bez 

znalosti současných možností zobrazovacích technik mozku, díky nimž byla velká spousta 

poznatků v poslední době získána. Pomocným vyšetřovacím metodám proto věnuji jednu 

celou kapitolu. 

Zvolský (1998) velmi dobře vnímá, že pro pochopení vzniku duševních onemocnění je 

nejprve nutné výborně znát fungování mozku a jeho procesů v normě. Proto jsem obě hlavní 

kapitoly rozčlenil na dvě části. Nejprve se snažím nastínit, jak funguje daný proces v normě a 

teprve až poté vyjmenovávám jednotlivé poruchy, k nimž se pokouším nalézt jejich 

biologický podklad. 

Paměť je velmi dobře prozkoumaná oblast, kde se za poslední dobu povedlo 

nashromáždit větší množství poznatků spojujících jednotlivé typy a poruchy paměti se 

strukturami a procesy v mozku. To je důvodem, proč této kognitivní funkci věnuji největší 

prostor. 

Na druhé straně myšlení jako mnohem hůře uchopitelný proces, který je navíc podle 

neuropsychologů úzce propojený se všemi kognitivními procesy a tomu odpovídá i jeho 

rozprostření v rámci širokých nervových sítí v mozku. 

Ve druhé části bakalářské práce navrhuji výzkum vycházející z poznatků popsaných 

v teoretické části bakalářské práce. Konkrétně se budu zabývat autobiografickou pamětí. 

V rámci celé bakalářské práce používám citační normu APA, všechny překlady ze 

zahraniční literatury jsem si dělal sám.  
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A) Teoretická část bakalářské práce 

1. Kognice a její místo mezi psychickými procesy 

 

Vzhledem k tomu, že se bakalářská práce zabývá kognitivními poruchami, rád bych 

v úvodní kapitole pojednal nejdříve o kognici obecně. Nebudu zde popisovat paměť ani 

myšlení, protože těmto dvěma kognitivním funkcím je věnován dostatek prostoru 

v následujících kapitolách. 

Plháková (2003) popisuje tři základní psychické fenomény – procesy, obsahy a stavy. 

Psychické procesy jsou proměnlivé a většinou probíhají mimo vědomou úroveň, 

uvědomované jsou až jejich výsledky, tedy psychické obsahy. Mentální stavy lze chápat jako 

více či méně trvalé pozadí, na němž vše probíhá. 

Psychické procesy lze rozdělit na kognitivní, emocionální a motivační. Emocionální 

procesy mají většinou za následek vznik emocí, motivační procesy jsou vnímány jako hybná 

síla aktivizující a usměrňující chování. Vzhledem k tématu bakalářské práce budou ve středu 

zájmu kognitivní procesy, mezi něž Plháková (2003) řadí vnímání, učení, paměť, imaginaci a 

myšlení. English a English definují kognici jako „jakýkoliv proces, pomocí něhož si 

organismus uvědomuje objekt nebo o něm získává znalosti“ (dle Love & Webb, 2009, str. 

262). 

Lezak, Howieson a Loring (2004) považují za hlavní čtyři kognitivní funkce, pro které 

nalézají analogie v počítačových operacích. Receptivní funkce s jejich schopnostmi přijímat, 

třídit a integrovat informace přirovnávají ke vstupu, paměť a učení k pevnému disku, myšlení 

k procesoru a nakonec expresivní funkce k výstupu. Expresivní funkce jsou v tomto pojetí 

chápány jako suma pozorovatelného chování, mezi něž patří mluvení, kreslení, psaní, výrazy 

obličeje atd. Z tohoto pozorovatelného chování lze potom zpětně usuzovat na probíhající 

mentální procesy. 

Psychiku sice člověk vnímá jako celek, nicméně pro potřeby bližšího zkoumání je 

výhodné rozdělit duševní děje do psychologických kategorií. Jakékoliv pokusy o takovéto 

členění v sobě nutně zahrnují riziko nepochopení psychiky jako celku ani vzájemné 

provázanosti psychických dějů (Plháková, 2003). To je důvodem, proč se pokusím stručně 

popsat vybrané psychické funkce, které mají vztah k paměti a myšlení. 
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1.1. Vzájemná provázanost psychických dějů 

Lezak, Howieson a Loring (2004) popisují tři klíčové mentální složky, tzv. „proměnné 

mentální aktivity, které se podílejí na kognitivních operacích, i když výslednicí jejich působení 

není žádný konečný behaviorální produkt“ (Lezak, Howieson & Loring, 2004, str. 33). 

Proměnnými jsou úroveň vědomí, pozornost a celkové psychomotorické tempo. Snížená 

úroveň vědomí i psychomotorické tempo má negativní vliv na výkonnost v kognitivních 

funkcích. 

Solberg a Mateer (dle Love & Webb, 2009) definují pozornost jako schopnost 

koncentrovat se na určitý stimul po určitou dobu a následně ho i pružně zpracovat. Mezi 

základní vlastnosti pozornosti se řadí selektivita, koncentrace, distribuce, kapacita a stabilita 

(Plháková, 2003). 

Handy, Hopfinger a Mangun (2006) se zabývají selektivní pozorností, kterou 

připodobňují k filtru senzorických informací přicházejících do mozku s cílem rychle určit ty, 

které jsou důležité pro další zpracování. Z kognitivní perspektivy může pozornost vstupovat 

do procesu zpracování vjemových informací v různých okamžicích a na základě rozdílných 

kritérií podnětových informací. Důležitým rozdílem je i míra kontroly, kdy pozornost může 

být upoutána nějakým podnětem nebo naopak na nějaký podnět záměrně zaměřena. 

Sternberg (2009) klade při definici pozornosti důraz na její provázanost s dalšími 

kognitivními funkcemi, kdy pozornost selektuje nejen senzorické informace, ale také 

vzpomínky z dlouhodobé paměti a informace z jiných kognitivních procesů. Jakékoliv 

narušení pozornosti má tak logicky vliv i na efektivitu kognitivních funkcí. 

Významnou roli v osvojování nových dovedností hraje učení, které „lze definovat jako 

veškeré behaviorální a mentální změny, které jsou důsledkem životních zkušeností“ (Plháková, 

2003, str. 159). Geneticky naprogramované typy učení jako habituace či senzibilizace mohou 

mít vliv na vnímání. Imprinting a klasické podmiňování jsou důležité mechanismy ve vztahu 

k implicitní paměti. 

Binder a Price (2006) vyzdvihují naší lidskou schopnost komunikovat pomocí 

mluvených a napsaných slov, které jsme schopni virtuálně kombinovat do nespočetně 

rozdílných výrazů. Zároveň jsme schopni uchovávat složitý systém vztahů mezi jednotlivými 

slovy a koncepty, s nímž vlastně vytváříme velmi komplexní systém znalostí spojených 

s fonetikou, sémantikou, syntaxem, fonologií a dalšími subsystémy jazykových znalostí. 
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Efektivní používání jazyka ale vyžaduje propojení s popisovanými úložišti jazykových 

znalostí, pozorností, pracovní pamětí, senzorickými informacemi i motorickými výstupy 

(Binder & Price, 2006). Na provázanost kognice a jazyka ukazuje samotný termín kognitivně-

komunikační poruchy, k níž dochází při narušení mozkových struktur, které přímo nesouvisí 

s řečovým centrem a nemají tak základ v narušení jazykových schopností. Vznikají 

v důsledku poškození některé ze čtyř nejdůležitějších kognitivních funkcí nebo více najednou 

a mají za následek sníženou přesnost, výkonnost i efektivitu komunikačních dovedností (Love 

& Webb, 2009). 

Na druhé straně „afázie jako postižení schopnosti jazykové percepce a produkce“ 

(Love & Webb, 2009, str. 235) logicky narušuje i ostatní kognitivní funkce, ať už se jedná o 

fonologickou smyčku u pracovní paměti, vnitřní řeč u myšlení nebo slovní zpracovávání 

vjemů.  

Dalším kognitivním procesem, který bych rád zmínil, je tvořivost. Plháková (2003) 

v této souvislosti rozlišuje dva procesy – představivost a fantazii. „Představivost je proces, 

který vede ke vzniku pamětních představ, jež jsou mentálními reprezentacemi dřívějších 

senzoricko-vjemových, případně citových zážitků“ (Plháková, 2003, str. 233). Na druhé straně 

fantazie sice také vychází ze zásobárny paměti, ale původní paměťové představy různě 

kombinuje, přetváří a přináší tak přidanou hodnotu. Tvořivost je tedy poměrně úzce spjatá 

s pamětí a její fungování tak může být narušeno případnými poruchami paměti. Tvořivost 

naopak pomáhá při řešení problémů, vytváření kognitivních map a může zlepšovat i 

vštěpování informací do paměti. 

1.2. Vnímání 

Na konec jsem si nechal jednu z nejdůležitější kognitivních funkcí - vnímání, kterému 

bych rád věnoval více prostoru. Lezak, Howieson a Loring (2004) definují vnímání jako 

proces zpracovávající neustálý příval podnětů, které musí zároveň i filtrovat z vědomí. 

Rozlišují nižší a vyšší úroveň zpracování informací, kdy nižší úroveň se zaměřuje na 

jednotlivé senzorické modality jako barva, tvar atd., zatímco vyšší úroveň má na starosti mino 

jiné integraci senzorických podnětů a jejich sémantické zpracování. 

Koukolík a Motlová (2004) se zabývají funkční architekturou systému vnímání 

počínaje primárními senzorickými korovými oblastmi, v nichž se zpracovávají informace ze 

smyslových orgánů. Primární zraková kůra kryje sulcus calcarinus v týlní kůře, sluchová kůra 
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část Heschlova závitu na horní ploše horního spánkového závitu a somatosensorická kůra se 

nachází na přední ploše postcentrálního závitu. 

Informace z primárních senzorických oblastí jsou dále zpracovávány v asociačních 

korových oblastech, které jsou senzoricky unimodální. Neurony asociačních oblastí reagují 

převážně na podněty příslušné smyslové modality a jejich poškození se proto projeví 

narušením dané smyslové modality. Informace pokračují do heteromodálních smyslových 

oblastí, které lze umístit do gyrus supramarginalis, gyrus angularis, zadní části spánkové kůry 

a části kůry kryjící parahipokampální závit. V heteromodální kůře se setkávají vstupy z více 

než jedné smyslové modality a její poškození tak logicky narušuje více než jednu smyslovou 

modalitu. Z heteromodálních korových oblastí informace dále pokračují do paralimbických a 

limbických korových oblastí (Koukolík a Motlová, 2004). 

Zrakové vnímání začíná u sítnice tvořené přibližně jedním milionem gangliových 

buněk, které jsou pomocí osových vláken tvořících zrakový nerv propojeny s corpus 

geniculatum laterale. To se skládá z 6 vrstev neuronů – 2 ventrálních velkobuněčných 

řadících se do systému Magno a 4 dorzálních malobuněčných spadajících pod systém Parvo. 

Informace dále pokračují do zrakových korových oblastí V1 (primární zraková kůra), 

ventrální a dorzální části V2 a dalších (Koukolík, 2002). 

V rámci zrakového vnímání lze rozlišit 3 proudy zpracování zrakové informace – 

systémy Magno a Parvo vzájemně se lišící architekturou i funkčními vlastnostmi, a K-systém 

(koniocelulární), který je v některých vlastnostech podobný předchozím jmenovaným, 

v jiných je specifický (Koukolík a Motlová, 2004). 

Systém Parvo se objevuje až u primátů, zatímco systém Magno se vyskytuje u všech 

savců a je tedy vývojově starší. Koukolík (2002) popisuje zjednodušený model zrakového 

vnímání pomocí systému Magno a Parvo. Systém Magno je rychlý a vysoce citlivý na 

světelné kontrasty, ale nerozlišuje barvy a má nízkou rozlišovací schopnost. Je tak citlivý na 

pohyb a informace o celkové organizaci zrakové scény, čímž odpovídá na otázku „Kde?“. 

Hlavní projekční oblastí systému Magno je kůra zadních částí temenních laloků a proto se mu 

říká dorzální proud (Koukolík, 2002). 

Systém Parvo se dělí na 2 podsystémy – blob a interblob systém. Parvo-blob systém je 

velmi citlivý na kontrast a rozdíly vlnové délky světla, ale je pomalý v čase a má nízkou 

rozlišovací schopnost. Systém Parvo-interblob je opět vysoce citlivý na rozdíly vlnové délky 

světla a má vysokou prostorovou rozlišovací schopnost, nicméně je pomalý s nízkou citlivostí 
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na kontrast. Jako celek odpovídá systém Parvo na otázku „Co?“, systém Parvo-blob dobře 

rozlišuje barvy, Parvo-interblob se podílí na rozlišování tvarů předmětů a jejich prostorové 

orientace. Hlavní projekční oblastí systému Parvo je kůra na hranicích týlních a spánkových 

laloků, takže je nazýván ventrální proudem (Koukolík, 2002). 

Na základě znalostí Magno a Parvo systému lze předpokládat, že poškození systému 

Parvo může zapříčinit vizuální agnozii (porucha rozlišování objektů), prosopagnozii (poruchu 

poznávání tváří) nebo achromatopsii (porucha rozlišování barev), zatímco poškození systému 

Magno může mít za následek akinetopsii (porucha rozlišování pohybů) nebo topografickou 

dezorientaci (porucha orientace v prostoru) (Koukolík, 2002). 

Obdobně lze popsat i sluchové vnímání začínající u Cortiho orgánu a pokračující přes 

sluchovou část talamu – corpus geniculatum mediale a pět až padesát podkorových 

sluchových jader na každé straně mozkového kmene až do primární sluchové kůry A1. 

Sluchová dráha je zkřížená neúplně, část informací z levého ucha zpracovává sluchová kůra 

levé hemisféry. Pomocí funkční magnetické rezonance bylo zjištěno, že tóny i čtený text 

aktivují nejen gyrus temporalis transversus (primární sluchová kůra Heschlova závitu), ale i 

přilehlé asociační korové oblasti. Dále, že v závislosti na frekvenci tónu dochází k aktivaci 

odlišných částí Heschlova závitu, konkrétně u tónu o frekvenci 1 kHz jeho laterální části, u 4 

kHz mediální části. Vyšší intenzita (hlasitost) a čtený text oproti čistým tónům aktivují větší 

objem sluchové kůry (Koukolík, 2002). 

2. Pomocné vyšetřovací metody 

 

S ohledem na zaměření bakalářské práce byla většina poznatků, o které se v teoretické 

části opírám, získána díky rychlému rozvoji zobrazovacích technik mozku umožňujících 

vizualizovat morfologii, funkci i vlastnosti mozkové tkáně u živých subjektů. (Filip et al., 

2002). Kognitivní neurověda hraje od roku 1990 v tomto směru klíčovou roli, protože 

kombinuje techniky zkoumající mozkové funkce s experimentálním designem kognitivní 

psychologie (Raichle, 2006). Cílem takových metod je nalezení propojení mezi neuronovou 

aktivitou a kognitivními procesy, ideálním stavem pak poznání průběhu kognitivních procesů 

od aktivace konkrétního neuronu po propojení komplexních systémů příslušných oblastí 

mozku (Buckner & Logan, 2006). 
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Vzhledem k rozsahu tématu pomocných vyšetřovacích metod zmíním pouze 

nejzákladnější z nich jako elektroencefalografii (EEG), počítačovou tomografii (CT), 

magnetickou a funkční magnetickou rezonanci (MR a fMR), jednofotonovou emisní 

počítačovou tomografii (SPECT), pozitronovou emisní tomografii (PET) a některé další. 

Filip et al. (2002) dělí zobrazovací metody podle charakteru získaných informací na 

strukturální a funkčně zobrazovací. Mezi strukturální řadí CT a MR, do funkčně 

zobrazovacích EEG, MEG, MRS, PET, SPECT, fMR a Xe/CT. 

2.1. Strukturální zobrazovací metody 

Strukturální metody jsou schopny přinést informace o poměru jednotlivých 

mozkových oblastí i lokalizaci patologických ložisek. V psychiatrii jsou využívány 

k vyloučení organického původu změny psychického stavu (Filip et al., 2002). 

Počítačová tomografie (CT) se začala používat v roce 1970 a je tak nejstarší z nich. 

Během CT prochází rentgenové záření tkání a je pomocí detektoru v podobě kruhového 

prstence převedeno na elektrický signál analyzovatelný počítačem. Paprsek gama záření je 

vysílán pod různými úhly a prakticky tak opíše kružnici kolem celé hlavy. Kostěné struktury 

se zobrazují bíle, struktury se vzduchem nebo vodou černě, měkká tkáň v různých odstínech 

šedi. Jednotlivé měkké tkáně jsou vzhledem k minimálním rozdílům v absorpci gama záření 

jen těžko od sebe rozlišitelné, a proto se ke zvýšení rozlišovacích schopností využívají 

kontrastní látky na bázi jódu (Filip et al., 2002; Kulišťák, 2011). 

Nevýhodou CT je délka vyšetření, během níž pacient volně dýchá, čímž dochází ke 

zkreslení. Tuto nevýhodu celkem účinně řeší tzv. helikální CT, kdy se pacient během 

vyšetření soustavně pohybuje skrze rentgenové paprsky, a tím se výrazně zkracuje doba 

vyšetření i viditelnost vaskulárních struktur. Díky tomu je helikální CT použitelné i v 

případech, kdy je nutné rychlé vyšetření, například při akutním krvácení do mozku 

(Koenigsberg et al., 2007). 

Magnetická rezonance (MR, případně MRI) funguje na základě umístění tkáně do 

stálého silného magnetického pole a zároveň do časově proměnného slabého 

elektromagnetického pole, kdy dochází k excitaci atomových jader vodíku, které se snaží 

vyrovnat s vnějšími elektromagnetickými poli. „Jádra atomů s lichým počtem jaderných 

částic se chovají jako magnety rotující kolem své osy (spin)“ (Filip et al., 2002, str. 267). Po 

vystavení magnetickému poli se začnou dříve náhodně rotující atomy orientovat rovnoběžně 
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s polem, kde vykonávají tzv. precesní pohyb. Frekvence této rotace je unikátní pro daný atom 

v daném magnetickém poli. 

Rychlost návratu excitovaného protonu do klidového stavu a ztráta koherence rotace 

jednotlivých excitovaných protonů se nazývá relaxačním časem T2 a liší se podle chemických 

a biologických vlastností tkání. T2 vážené obrazy se využívají k rozpoznávání nádorů a 

zánětů, voda se zobrazuje jako světlá a bílá hmota oproti šedé jako tmavší. Logicky existuje 

vedle relaxačního času T2 i relaxační čas T1, který odpovídá přizpůsobení atomů působení 

zevního magnetického pole. T1 obrazy lze použít k zobrazení anatomie CNS, přičemž voda se 

tentokrát znázorňuje černě a šedá hmota je oproti bílé tmavší (Filip et al., 2002; Kulišťák, 

2011). 

Obecně lze říci, že se preferuje MR před CT vyšetřením, při němž je nutné použít 

kontrastní látku. Vyšetření pomocí metod založených na magnetické rezonanci nepřináší pro 

vyšetřovaného (na rozdíl od CT) žádnou radiační zátěž, a je proto opakovatelné a použitelné i 

u dětí. „MR navíc nabízí detailnější rozlišení jednotlivých mozkových struktur a je proto 

indikována u prvních epizod psychotických onemocnění, u delirií, demencí a všech 

psychiatrických stavech s akutním začátkem“ (Filip et al., 2002, str. 267). CT je mimo jiné 

méně citlivé i k odhalení neurodegenerativních onemocnění, a proto se k němu přistupuje 

pouze v případě, kdy MR není k dispozici, nebo nemůže být z nějakého důvodu použita, 

kupříkladu kvůli v těle implantovaným přístrojům jako kardiostimulátoru a podobně 

(Koenigsberg et al., 2007). 

2.2. Funkčně zobrazovací metody 

Informace o probíhajících funkcích v mozku lze získat pomocí elektroencefalografie 

(EEG) a magnetoencefalografie (MEG). Tyto metody ale nepředstavují alternativu 

k zobrazovacím technikám, a proto by měly být využívány spíše jako doplňkové (Aminoff, 

2007). Raichle (2006) upozorňuje na nutnou opatrnost při interpretaci výsledků funkčních 

zobrazovacích metod. V této souvislosti cituje Broadmanna, který varuje před snahou 

přiřazovat ke komplexním mentálním dějům, jako je paměť, představivost nebo inteligence, 

konkrétní ohraničené oblasti v mozku. 

Elektroencefalografie (EEG) se řadí mezi elektrofyziologické postupy, při nichž jsou 

snímány potenciálové vlny představující souhrnný projev aktivity většího množství dílčích 

neuronových obvodů, přičemž se nejedná o jednoduchou sumaci, ale o výslednici složitého 

časoprostorového děje. EEG by se tak dalo připodobnit k záznamu několika mikrofonů 
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umístěných nad hlavami lidí v hlučícím davu, pomocí něhož bychom chtěli usuzovat na 

celkovou náladu v davu (Novák et al. dle Kulišťák, 2011). 

Elektrody se při EEG umísťují na 21 základních pozic na hlavě, „EEG křivka pak 

ukazuje rozdíl potenciálů mezi dvěma elektricky aktivními body“ (Filip et al., 2002, str. 276). 

Při bipolárním zapojení jsou snímány sousední elektrody, u referenčního zapojení se ukazuje 

rozdíl mezi jednotlivými elektrodami ve srovnání s jednou společnou. Tzv. společná reference 

neboli Goldmanovo zapojení nahrazuje skutečnou společnou elektrodu virtuální průměrnou. 

Je-li při bipolárním zapojení elektroda blízko ložiska, dochází ke zvratu fáze a patologický 

potenciál se projeví opačným šířením ve srovnání se sousedními elektrodami. U referenčního 

zapojení se lze řídit amplitudovým maximem (Filip et al., 2002). 

Při zaznamenávání EEG lze aktivovat abnormity pomocí zrychleného dýchání po dobu 

tří minut nebo světelnou stimulací se záblesky o frekvenci 20 Hz. Interpretace výsledků pak 

závisí na subjektivním posouzení vyšetřujícího, které je časově náročné, počítačové metody 

jsou zatím ale pouze ve vývinu (Aminoff, 2007). Abnormity se následně hodnotí podle toho, 

zda se jedná o zpomalení či epizodickou abnormitu na straně jedné a fokální nebo difuzní 

výskyt na straně druhé, díky čemuž vznikají čtyři typy abnormit. Fokální zpomalení může 

ukazovat na cévní lézi nebo nádor, difuzní pak na demenci. Epizodické abnormity v závislosti 

na rozsahu výskytu na parciální nebo generalizovanou epilepsii (Filip et al., 2002). Výhody 

EEG lze nalézt ve velmi nízké ceně a v možnosti sledování spánku a operací, nevýhodami 

jsou slabé rozlišení a fakt, že se nejedná o zobrazovací techniku (Kulišťák, 2011). 

Magnetoencefalografie (MEG) je neinvazivní metoda využívající slabých časově 

proměnných magnetických polí provázející každý elektrický proud. Magnetická pole se šíří 

v mozku spolu s elektrickým proudem a díky magnetometru typu SQUID lze tyto změny 

elektrického proudu zachytit v řádu milisekund. Výhodou je schopnost zaznamenat i procesy 

tak rychlé, že jsou jinými technikami nedetekovatelné, a také citlivost na směr proudu 

umožňující odhalit vedle sebe probíhající a přesto odlišné procesy. Nevýhodou je naopak 

neidentifikovatelnost procesů probíhajících hluboko pod povrchem nebo kolmo k povrchu 

lebky (Kulišťák, 2011). 

Funkčně zobrazovací metody lze dále rozdělit podle toho, na jaké funkční parametry 

se zaměřují. Kromě výše popsaných elektrických a magnetických signálů v mozku lze 

zkoumat také s využitím SPECT, PET a fMR neurofyziologické děje jako prokrvení 
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mozkových tkání a metabolismus glukózy a kyslíku, nebo za pomoci MRS, PET, SPECT a 

Xe/CT biochemické vlastnosti mozkových buněk a neurotransmisi (Filip et al., 2002). 

Při vyšetření jednofotonovou emisní tomografií (SPECT) je vyšetřovanému nejčastěji 

intravenózně podána radioaktivně značená látka, v současné době se preferuje technecium 99 

v metastabilním stavu, které je propuštěno hematoencefalickou bariérou a váže se na cílové 

struktury – neurony, receptory nebo transportéry. Vyzařované gama záření je detekováno 

kolem hlavy vyšetřovaného rotující „gama-kamerou – scintilačním detektorem složeným 

z kolimátoru, scintilátoru (krystalu převádějícího gama-paprsky na slabý záblesk světla) a 

fotomultiplikačních trubic“ (Kulišťák, 2011, str. 59). Připojený počítač je pak schopen 

vytvořit až trojrozměrné zobrazení distribuce radioaktivity v mozku a získat tak řezy v rovině 

koronární, transverzální a sagitální (Koenigsberg et al., 2007). 

Pozitronová emisní tomografie (PET) vychází z předpokladu, že buněčná aktivita 

mozkových tkání je doprovázena změnami v lokálním průtoku krve. Výhodou měření 

krevního průtoku je jeho rychlost pohybující se do jedné minuty. Díky krátkému poločasu 

rozpadu lze u jednoho subjektu provést několik opakovaných měření (Raichle, 2006). PET se 

využívá k zaznamenání biochemických procesů, funkce dané oblasti, lateralizace řeči, ale také 

k zobrazení receptorů a přenosu neurotransmiterů na synapsích (Kulišťák, 2011). 

Při vyšetření PET se využívá pozitronové radiofarmakum podané vyšetřovanému 

intravenózně nebo inhalací, v těle se pak radionuklidy rozpadají a uvolněný pozitron se 

okamžitě sráží s elektronem a dochází k anihilaci, při níž je energie srážky přeměněna na 

anihilační záření, které představují dva paprsky gama záření šířící se přesně v opačném směru 

po tzv. koincidenční přímce. Paprsky dopadnou na protější stranu prstence složeného ze 

zhruba deseti tisíc detektorů a je zaznamenán jako relevantní událost. Během sekundy se tento 

proces může zopakovat až statisíckrát. Počítač pak vyhodnotí časovou a prostorovou 

distribuci záření, výsledkem jsou pak transaxiální řezy. Při normálních podmínkách by měl 

počítač vyhodnotit zvýšenou spotřebu glukózy v příslušné oblasti v závislosti na zvolené 

aktivitě. (Filip et al., 2002; Koenigsberg et al., 2007; Kulišťák, 2011). 

Funkční magnetická rezonance vychází ze stejného principu jako magnetická 

rezonance, ale namísto jader vodíku se zaměřuje na rozdíly v magnetických vlastnostech 

oxygenovaného a deoxygenovaného hemoglobinu, který je paramagnetický, tzn. snižující 

intenzitu elektromagnetického signálu okolních molekul vodíku. Během neuronové aktivity se 

na lokální úrovni zvyšuje průtok krve přinášející do dané oblasti větší množství 
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oxygenovaného hemoglobinu, který tím pádem zvyšuje intenzitu signálu z dané oblasti. 

Pomocí funkční magnetické rezonance tak lze zobrazit i aktivované oblasti v mozku při 

vystavení vyšetřované osoby nějaké motorické, kognitivní nebo senzorické stimulaci 

(Buckner & Logan, 2006; Filip et al., 2002; Raichle, 2006). 

Buckner & Logan (2006) v souvislosti s měřením za pomoci fMR a PET upozorňují 

na jejich limity související s tím, že výsledky jsou získávány nepřímo skrze zaznamenávání 

krevní dynamiky v mozku, které je diskutabilní jak do časové přesnosti, tak i dostatečného 

pochopení. 

Magnetická rezonanční spektroskopie (MRS) umožňuje kvantitativní měření 

koncentrace metabolitů vybraného prvku, kterým v současné době nejčastěji bývá vodík nebo 

fosfor. Vychází se z faktu, že se stejný atom v různých molekulách liší v rezonanční frekvenci 

v důsledku vzájemného magnetického působení jednotlivých prvků v molekule, tzv. 

chemický posun. Za pomoci přístroje na MR s vyšším magnetickým polem tak lze získat 

„magnetické rezonanční spektrum složené z různě vysokých vrcholů o různé frekvenci, díky 

níž lze poznat, o jakou sloučeninu se jedná“ (Filip et al., 2002, str. 267). 

U klasického CT lze přidat ke strukturálnímu hledisku i funkční při využití 

radiodenzního xenonu. Ten je vyšetřovaným po skončení klasického CT vyšetření inhalován 

po dobu 3 – 5 minut, celé vyšetření pak trvá přibližně 15 minut, kdy je možné sledovat změny 

v prokrvení mozkové tkáně a získat tak 8 – 10 řezů. Výhodou tzv. dynamického CT (Xe/CT) 

je i opakovatelnost vyšetření po 15 minutách, kdy dochází za běžných podmínek k vyloučení 

xenonu z těla (Filip et al., 2002). 

3. Paměť a její poruchy 

 

Paměť je psychický proces, při němž vzniká kontinuální vztah mezi jednotlivými 

momentálními epizodami. Díky tomu se vytváří individuální subjektivní zkušenost a vyvíjí se 

sebepojetí. Bez paměti by byl život pouze momentálním okamžikem (Plháková, 2003). Paměť 

nelze chápat jako jednotnou funkci, jedná se o interaktivní systém s neurologickým 

podkladem v soustavách neurokognitivních sítí velkého rozsahu (Kulišťák, 2002) umožňující 

nám učit se z minulosti a predikovat budoucnost (Baddeley, 1999). 
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Kognitivní psychologové hovoří o paměti jako o dynamickém procesu a rozeznávají 

tři základní paměťové mechanismy – zakódování informace do paměti, uchování informace 

v paměti a následné vybavení informace z paměti (Sternberg, 2009). 

Důležitost paměti ukazuje Baddeley (1999) na příkladu C. Wearinga, jenž onemocněl 

encefalitidou, která mu způsobila rozsáhlá poškození mozkových struktur vedoucí 

k výraznému omezení retenční schopnosti paměti, kdy dokáže udržet zážitky v paměti jen po 

dobu několika minut. Wearing si to neustále vysvětluje znovunabytím vědomí – tento pocit 

ale zažívá vždy po několika minutách znovu a znovu. Na pokusy mu jeho interpretaci vyvrátit 

i za pomoci nejrůznějších důkazů většinou reaguje negativně. Powell (2010) tento proces 

neustálého zapomínání vždy po uplynutí několika minut připodobňuje k nahrávání záznamu 

na kazetu, která je neustále po několika minutách přemazávána novým záznamem. 

I dlouhodobá paměť C. Wearinga je silně poškozena, a to jak složka epizodická, tak 

sémantická (rozlišení viz níže). Je si sice schopen vzpomenout na několik významných 

životních milníků, ale vybavené informace jsou velmi nepřesné (Baddeley, 1999). 

3.1. Vybrané koncepty paměti 

V 60. letech 20. stol. se díky výzkumům Milnera, Shallice a Warringtona odlišila 

dlouhodobá paměť od krátkodobé, Atkinson a Shiffrin pak v roce 1968 představili model, 

v němž je vedle krátkodobé a dlouhodobé paměti zahrnuta i ultrakrátká senzorická paměť 

(Baddeley, 2002). 

Craik a Lockhart v roce 1972 přichází s alternativou k dosud používané dichotomii 

dvou oddělených paměťových úložišť (krátkodobá a dlouhodobá paměť). Důraz kladou na 

zpracování informace, které má podle nich samo o sobě vliv na dobu trvání paměťových stop 

a může být dvojí – tzv. mělké a hluboké zpracování. Mělké zpracování informací odpovídá 

pouze zběžnému vizuálnímu vnímání napsaného slova, na druhé straně jeho přečtení nahlas a 

pochopení jeho významu se již řadí mezi hluboké zpracování a má za následek dlouhodobější 

uchování takto zpracované informace (Plháková, 2003; Baddeley, 2002). Paměť se ale podle 

Gardinera (1974) v jejich pojetí stává pouhým vedlejším produktem vnímání. 

Proti platnosti modelu Craika a Lockharta argumentuje Baddeley (1978) nedostatkem 

objektivních metod ke změření hloubky zpracování informace, nemožností nalézt úrovně 

fonemického a sémantického kódování a faktem, že mělké zpracování informace může vést i 

k uložení informace do trvalejších paměťových struktur. 
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Nicméně tzv. hlubší zpracování informace má ve srovnání s mělkým podle Baddeleye 

(2002) logicky větší potenciál k lepšímu zapamatování dané informace. To Baddeley (1999) 

potvrzuje i na jednoduchém příkladu šesti náhodně poskládaných písmen, v němž se ukazuje, 

že chyby v jejich zapamatování odpovídají fonemické záměně písmen. Z toho vyplývá, že i 

vizuální podněty máme tendenci verbalizovat, abychom podpořili i jiné aspekty paměti a tím 

si informaci snáze zapamatovali. 

Alternativa Craika a Lockharta se v klinické praxi příliš neujala, a tak je stále 

používaným modelem paměti návrh Atkinsona a Shiffrina, rozšířený v průběhu let o další 

koncepce. Díky rozvoji zobrazovacích technik mozku pak bylo možné k některým druhům 

paměti přiřadit i příslušné neurologické koreláty v mozku. 

První stupeň v procesu zapamatovávání představuje senzorická paměť uchovávající 

senzorické informace po dobu dostačující pro jejich možné rozdělení na subjektivně 

nepodstatné a na důležité. Podle senzorických modalit lze rozlišovat jednotlivé typy 

senzorické paměti jako například ikonickou nebo echoickou paměť, přičemž na modalitě 

závisí i délka uchování příslušného typu informace pohybující se obecně v řádu několika 

milisekund až desetin sekundy (Plháková, 2003). 

Poškození senzorické paměti by se ale podle Wilson (2000) projevilo pouze v narušení 

vnímání a řeči, a tak by pravděpodobně nebylo ani diagnostikováno jako porucha paměti. 

V této souvislosti nelze podle Lezak, Howieson a Loringa (2004) senzorickou paměť striktně 

považovat za funkci vnímání nebo paměti, ale spíše ji nahlížet jako proces selekce a nahrávání 

informací získaných procesem vnímání do paměti. Je-li informace zaregistrována, přechází do 

krátkodobé paměti, jinak rychle zaniká. 

Prvním stádiem krátkodobé paměti je okamžitá paměť, která dočasně uchovává 

registrované informace. Nakolik je sice na teoretické rovině okamžitá paměť odlišitelná od 

pozornosti, v praxi ji lze ztotožnit. Okamžitá paměť je schopna udržet informaci tak dlouho, 

aby mohl i člověk s poškozenými trvalejšími formami paměti reagovat na probíhající události. 

Uchování informace v okamžité paměti se obvykle pohybuje v rozmezí od 30 sekund do 

několika minut (Lezak, Howieson & Loring, 2004). 

Dalšími stádii krátkodobé paměti popisované Lezak, Howieson a Loringem (2004) 

jsou opakování (angl. termín rehearsal), díky nimž si je možné podržet paměťovou stopu po 

dobu několika hodin, a poté ještě takový mezistupeň mezi krátkodobou a dlouhodobou 

pamětí, kdy je informace uchovávána v paměti v řádu jedné hodiny až několika dní, což 
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překonává možnosti vědomého opakování. Zároveň ale ještě není natrvalo uložena 

v dlouhodobé paměti. 

Baddeley a Hitch navrhují nahrazení krátkodobé paměti modelem pracovní paměti, 

která podle nich mnohem lépe vystihuje komplexnost krátkodobé paměti. Pracovní paměť je 

podle nich stejně jako krátkodobá součástí dlouhodobé paměti, přičemž uchovává pouze její 

čerstvě aktivovanou část, kterou přesunuje do místa dočasného uložení i z něj. Jak již samotný 

název napovídá, akcentována je zejména činnost této paměti ve smyslu kódování a integrace 

informací a zároveň i řízení těchto procesů (Plháková, 2003; Sternberg, 2009). 

Pracovní paměť podle Baddeleye (1999) integruje minimálně tři složky, kterými jsou 

fonologická smyčka (angl. termín phonological loop), vizuospaciální náčrtník (angl. termín 

visuo-spacial sketch pad) a centrální exekutiva (angl. termín central executive). 

Fonologická smyčka slouží k dočasnému ukládání akustických informací, včetně těch 

řečových, které během dvou sekund vyhasínají, nejsou-li nehlasně niternou řečí opakovány, 

díky čemuž je lze udržet dlouhodoběji (Koukolík, 2002; Sternberg, 2009). Na základě PET je 

činnost fonologické smyčky spojována „s aktivací levostranné kůry v bezprostředním okolí 

Sylviovy rýhy (perisylviánské kortexy)“ (Koukolík, 2002, str. 126). 

Smith, Jonides, Marschuetz a Koeppe (1998) procházeli jednotlivé výzkumy na 

verbální pracovní paměť a zaměřili se na nehlasné opakování v rámci fonologické smyčky, 

kterému přiřadili neurologické koreláty v řečových oblastech levé hemisféry včetně Brocovy 

oblasti a levostranné premotorické a doplňkové motorické kůře. 

Druhou složkou pracovní paměti je vizuospaciální náčrtník, který je schopen po 

krátkou dobu uchovat vizuální obrazy (Sternberg, 2009). Koukolík (2002) ho připodobňuje 

k mazací tabulce, na níž se vždy napíší nějaká data, která jsou po chvíli smazána. Činnost 

vizuospaciálního náčrtníku „souvisí s aktivací zrakové kůry týlních laloků a kůry temenních a 

čelních laloků“ (Koukolík, 2002, str. 127). 

Poslední složkou je centrální exekutiva zajišťující kontrolu distribuce pozornosti, díky 

čemuž má vliv na přesouvání položek z a do krátkodobé paměti a integraci informací ze 

smyslových systémů a z dlouhodobé paměti (Sternberg, 2009). „Kapacita a výkon centrální 

exekutivy je přímo úměrná výsledkům měření inteligence a exekutivním funkcím jako 

přesunům pozornosti, inhibici akce nebo koordinaci více úloh současně“ (Koukolík, 2002, str. 
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131). Na neurologické bázi pak souvisí s činností předních a dorzolaterálních částí 

prefrontální kůry (Koukolík, 2002).  

Wilson (2000) ale na druhou stranu rozlišuje pouze dvě základní funkce pracovní 

paměti – centrální exekutivu umožňující distribuovat pozornost mezi více činností jako 

například řízení auta a povídání se spolujezdcem, a okamžitou nebo krátkodobou paměť lišící 

se od senzorické paměti schopností o něco déle udržet informaci díky jejímu slovnímu nebo 

číselnému zakódování. 

  Dlouhodobá paměť uchovává informace potřebné pro každodenní fungování, přičemž 

otázka její kapacity je zatím nezodpovězena. Někteří autoři dokonce předpokládají její 

neomezenost. Informace jsou do dlouhodobé paměti ukládány pomocí procesu zvaného 

konsolidace, přičemž vštěpování může probíhat záměrně i bezděčně. Pro uložení informace 

do dlouhodobé paměti je důležité sémantické kódování (Sternberg, 2009; Plháková, 2003). 

Existuje několik možných dělení dlouhodobé paměti v závislosti na zvoleném 

hledisku. Winograd v roce 1975 rozlišil deklarativní a procedurální paměť, později se přidalo 

dělení na explicitní a implicitní paměť v závislosti na přítomnosti vědomí (Plháková, 2003). 

Nyní se tato dělení propojují, a proto popíši pouze současný stav poznatků v oblasti typologie 

dlouhodobé paměti. 

Dlouhodobá paměť se dělí na explicitní a implicitní. Explicitní paměť je zcela 

ztotožňována s deklarativní pamětí, a dále se rozděluje na sémantickou a epizodickou paměť 

(Squire, Knowlton & Musen, 1993). Sémantická paměť není závislá na kontextu – není 

vázána časově ani místně. Jejím obsahem jsou fakta, pojmy, významy slov a znalost 

předmětů, tedy všeobecné znalosti o světě (Kulišťák, 2002). 

Tulving (2002) definuje epizodickou paměť jako nedávno vyvinutý, pozdě se 

rozvíjející, časně deteriorující, na minulost orientovaný paměťový systém, citlivější než 

ostatní paměťové systémy na jakoukoliv neuronovou dysfunkci, a pravděpodobně jedinečně 

lidský. Epizodická paměť umožňuje mentální cestování časem nazpět, kdy člověk může 

znovu prožít (…) dřívější zážitky. (…) Podstata epizodické paměti tkví ve spojení tří 

komponent – já, autonoetického vědomí a subjektivně vnímaného času (Tulving, 2002, str. 5). 

Autonoetické vědomí je „znalost sebe sama v nejširším slova smyslu, v kulturních a 

historických souvislostech. Doslovně by se dalo přeložit jako sebepoznávací sebeuvědomění“ 

(Koukolík, 2013, str. 113). 
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Druhým hlavním typem dlouhodobé paměti je implicitní nebo také nedeklarativní 

paměť, do níž mohou být poznatky vštěpovány bez přítomnosti vědomí. V současné době se 

dělí na několik subsystémů, k nimž se váže i příslušná oblast v mozku. Za jeden ze 

subsystémů je považována i procedurální paměť, která je specifická v tom, že obsahuje 

zautomatizované postupy, které byly původně součástí deklarativní paměti. Dalšími 

subsystémy jsou senzibilizace neboli priming, neasociativní učení související s aktivací 

reflexních drah a jednoduché klasické podmiňování, v rámci něhož se ještě rozlišuje emoční 

podmiňování související s aktivací amygdaly a vytváření pohybových podmíněných reflexů, 

které je vázáno na činnost mozečku (Squire, Knowlton & Musen, 1993; Plháková, 2003). 

Zkoumáním implicitní paměti se hodně zabýval E. Kandel. Robertson a Walter (2010) 

shrnují přínos jeho týmu zkoumajícího biochemické a neuroanatomické podklady učení a 

paměti pomocí studia mořského měkkýše zeje (latinsky aplysia). V 70. a 80. letech se 

Kandelově týmu povedlo spojit proces krátkodobé paměti se syntézou serotoninu a cAMP 

(cyklického Adenosin monofosfátu) a funkčními změnami v již existujících synapsích. 

Dlouhodobá paměť podle jejich výzkumů souvisí s hustotou synaptických spojení a syntézou 

proteinů. Ukázalo se, že zej je navzdory jednoduchosti svého nervového sytému schopen 

habituace i klasického podmiňování (Baddeley, 1999). 

Wilson (2000) nad rámec klasického dělení dlouhodobé paměti ještě přidává možné 

dělení podle doby uložení informace, kdy rozeznává opožděnou paměť trvající v řádu 

několika posledních minut, nedávnou paměť zahrnující informace a zážitky posledních dní a 

nakonec vzdálenou paměť obsahující znalosti nakumulované v řádu let. Dále upozorňuje i na 

možnost dělení podle zaměření, zaměření do minulosti nazývá retrospektivní pamětí, 

zaměřením do budoucnosti pak prospektivní pamětí. 

3.2. Poruchy paměti 

Wilson (2000) uvádí nejčastější podmínky, při nichž dochází k poruchám paměti. Jsou 

jimi degenerativní onemocnění jako Alzheimerova demence nebo Huntingtonova choroba, 

Korsakovův syndrom způsobený dlouhodobým abúzem alkoholu, encefalitida, úraz hlavy, 

mozkové nádory, vaskulární onemocnění, operace temporálního laloku a poškození mozku 

způsobená nedostatkem kyslíku. Orel a Facová (2012) se věnují klasifikaci poruch paměti, 

které dělí na kvantitativní a kvalitativní. 
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3.2.1 Kvantitativní poruchy paměti 

Mezi kvantitativní poruchy se v rámci tohoto dělení řadí hypermnézie, při níž dochází 

k nerovnoměrnému zvýšení určité paměťové funkce na úkor jiné, dále hypomnézie, kdy je 

jedna nebo více paměťových funkcí oslabeno, a nakonec amnézie projevující se 

zablokováním přístupu k již uloženým informacím. Z těchto tří poruch se zaměřím vzhledem 

k rozsahu bakalářské práce pouze na amnézii (Orel a Facová, 2012). 

O’Connor a Verfaellie (2002) definují globální amnézii jako těžké poškození paměti 

při jinak zachovalé inteligenci. Důležitá je též diferenciální diagnostika – míra závažnosti 

problémů s učením odlišuje amnézii od věkem podmíněného zhoršování paměti a deprese, 

zachovalé zbylé kognitivní funkce zase od celkového kognitivního útlumu způsobeného 

demencí nebo deliriem. Koukolík (2002) popisuje amnézii jako poruchu týkající se zejména 

deklarativní paměti s tím, že může zasáhnout jak epizodickou, tak sémantickou paměť. 

Procedurální i pracovní paměť bývají zachovány. 

Není-li dotyčný schopen si vybavit informace uložené v paměti před vznikem 

amnézie, jedná se o retrográdní amnézii, pokud si naopak nemůže zapamatovat fakta a 

události následující po amnézii, hovoří se o anterográdní amnézii. Anterográdní amnézie bývá 

většinou globální, zasahující informace nezávisle na jejich modalitě nebo povaze, a obvykle 

se k ní přidružuje i částečná retrográdní amnézie (O’Connor a Verfaellie, 2002). 

Typickou ukázkou výše jmenované kombinace je případ pacienta H. M., kterému byly 

kvůli jinak neléčitelné epilepsii oboustranně odstraněny vnitřní části spánkových laloků 

včetně hipokampu, amygdaly a entorhinální kůry. V důsledku odstranění hipokampální 

formace trpí globální anterográdní amnézií kombinovanou s částečnou retrográdní amnézií při 

zachovalé pracovní paměti. I po desetiletích se není schopen učit ničemu jinému než 

jednoduchým hybným dovednostem (Koukolík, 2002). 

Kombinace anterográdní a retrográdní amnézie se vyskytuje i u pacienta R. B., u 

něhož došlo k oboustrannému ischemickému poškození hipokampálního sektoru CA1 

(Koukolík, 2002). Rempel-Clower et al. (1996) shrnují poznatky z vyšetření třech dalších 

pacientů s podobným postižením jako u R. B., z nichž vyvozují tři závěry: 

1) Oboustranné poškození sektoru CA1 hipokampální formace je dostačující pro středně 

těžké poškození anterográdní paměti. 

2) Při oboustranném poškození i dalších struktur hipokampální formace může dojít 

k těžšímu poškození anterográdní paměti. 



26 

 

3) Rozsáhlou retrográdní amnézii zasahující patnáct i více let do minulosti pacienta může 

způsobit poškození limitované na hipokampální formaci. 

Koukolík (2002) popisuje ještě diencefalickou amnézii, při níž je pozorovatelné 

poškození talamu, hypotalamu nebo obou zároveň. Nejběžnějšími příčinami bývají 

Wernickeův-Korsakovův syndrom, způsobený nedostatkem vitaminu B1, a ložiskové cévní 

příhody jako důsledky infarktů v mozku. Neurologický „korelát amnézie u alkoholického 

Korsakovova syndromu je zmenšený objem hipokampu, corpora mamillaria a zvětšený objem 

III. mozkové komory“ (Koukolík, 2002, str. 148). 

Osm pacientů s oboustranným infarktem v oblasti arterií paramediana thalami, z nichž 

sedm prodělalo infarkt i v oblasti polárních talamických arterií, zkoumali pomocí CT 

Gentilini, de Renzi a Crisi (1987). U několika z nich prokázali poruchu bdělosti vytrácející se 

v řádu několika dní po infarktu, hypersomnolenci, změny nálad, bulimii a u šesti z nich i 

amnézii. Amnézie byla u čtyř pacientů diagnostikována na základě klinických pozorování a u 

zbylých dvou až za pomoci testů. Příkladem neurologického obrazu amnézie zjistitelné jen na 

základě testování je postižení zadní části intralaminárních jader a části jader mediálních při 

zachování předních talamických jader, dorzomediálního jádra, corpora mamillaria i tractus 

mamillotalamicus u pacientky po drobném infarktu levostranného talamu (Gentilini, de Renzi 

& Crisi, 1987; Koukolík, 2002). 

Clarke, Assal, Bogousslavsky et al. (1994) naopak měli možnost testovat pomocí MR 

a PET čtyřiapadesátiletou pacientku s malým izolovaným infarktem v levém předním 

talamickém jádru a tractus mamillotalamicus, zato s globální amnézií a mírnou frontální 

dysfunkcí. Poškození verbální paměti bylo ve srovnání s neverbální ve všech fázích vážnější. 

Výbavnost z epizodické paměti i vštěpování nových informací bylo desorganizované, a to 

zejména v souvislosti s rozlišováním v čase. Procedurální paměť byla přitom nepoškozena. 

Vzhledem k tomu, že strukturální změny dorzomediálního jádra nebyly u popisované 

pacientky signifikantní, ukazuje to podle autorů na důležitost levého předního talamického 

jádra, jehož poškození se samo o sobě ukázalo jako postačující podmínkou rozvoje 

dlouhodobé amnézie spojené s talamickými lézemi. 

Mezi další typy amnézie lze zařadit tranzitorní globální amnézii, amnézii v souvislosti 

s poškozením bazálního telencefala, amnézii podmíněnou chemickými látkami, 

postelektrokonvulzní amnézii a psychogenní amnézii (Kulišťák, 2002; Orel a Facová, 2012), 

ale bohužel vzhledem k rozsahu bakalářské práce již není možné se o těchto typech amnézie 
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více rozepsat, nakolik by to mohlo býti zajímavé. Pro ilustraci uvádím čtyři druhy 

psychogenní amnézie podle DSM-IV (dle Kulišťák, 2002): 

- disociativní amnézie s typickou neschopností vybavit si stresující a traumatické osobní 

informace 

- disociativní fuga charakteristická náhlými a nečekanými opuštěními míst, kam 

dotyčný pravidelně chodí nebo kde žije, spojené s poruchou pocitu identity a 

nemožností vybavit si vlastní minulost 

- disociativní porucha osobnosti známá také pod termínem mnohočetná porucha 

osobnosti, kdy je v jedinci přítomných více identit různě přebírajících kontrolu nad 

chováním dotyčného a mající za následek neschopnost vybavit si některé důležité 

životní události 

- depersonalizační porucha projevující se „pocity odloučení od vlastních duševních 

procesů nebo od vlastního těla při nedotčené schopnosti ověřovat skutečnost“ (dle 

Kulišťák, 2002, str. 162) 

3.2.2 Kvalitativní poruchy paměti 

U kvalitativních poruch paměti hovoří Orel a Facová (2012) o ekmnézii, 

kryptomnézii, konfabulacích, iluzích a halucinacích paměti, bájivé lhavost a prosopagnozii, 

která je ale u jiných autorů rozebírána v souvislosti s vnímáním (Kulišťák, 2002). 

Pro ekmnézii je typické zaměňování minulých vzpomínek za současné a naopak, 

kryptomnézie se projevuje považováním vzpomínek za vlastní nápady a myšlenky (Orel & 

Facová, 2012). Typickým projevem kryptomnézie bývá neúmyslné plagiátorství, kdy dotyčný 

je přesvědčen, že vytvořil něco nového, zcela originálního, ale ve skutečnosti se jedná o již 

vymyšlený předmět, myšlenku nebo řešení problému. Autorem původního nápadu může být i 

sám dotyčný, ale před nějakou dobou (Brédart, Lampinen, Defeldre, 2003). 

Brédart et al. (2003) popisují typickou šablonu experimentu zaměřeného na neúmyslné 

plagiátorství, který má typicky tři fáze. V první fázi mají zkoumaní za úkol (nejčastěji ve 

dvojicích) vymyslet co nejvíce nápadů, aniž by při tom opakovali svoje nápady nebo nápady 

druhých, po uplynutí určitého množství času přichází druhá fáze, kdy si mají zkoumaní 

vybavit svoje nápady z první fáze. Nakonec jsou požádáni o další nové nápady, které 

nezazněly v první fázi. Neúmyslné plagiátorství se pak může objevit v kterékoli ze tří fází., 

v první a třetí fázi v rámci vymýšlení již vyřčených nápadů sebou samým nebo druhými, ve 

druhé fázi pak při přivlastňování cizích nápadů, jejich považování za vlastní. 
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Brédart et al. (2003) sami zorganizovali experiment podle zkrácené verze výše 

popsané šablony, kdy 40 studentů rozdělili do dvojic stejného pohlaví a dali jim za úkol 

postupně vyjmenovat co nejvíce vlastních jmen určité kategorie. Za týden pak proběhla druhá 

fáze, jejíž součástí byla i pětibodová škála hodnotící u každého vybaveného slova jejich 

subjektivní jistotu, že bylo před týdnem vymyšleno právě jimi. Výsledkem je, že 12 studentů 

(30%) už v první fázi zopakovalo slovo, které předtím vyřkl jejich partner ve dvojici, ale jen 

jeden zopakoval svoje slovo. Při hodnocení druhé fáze autoři určili dva možné typy špatných 

odpovědí – přivlastnění si partnerova slova a vymyšlení nového, v první fázi nikým 

nevyřčeného, slova. U 13 studentů se neobjevila žádná špatná odpověď, u zbylých 27 bylo 

v průměru 2,6 odpovědí plagiátem a 2,9 odpovědí zcela nových. Přitom subjektivní jistotu, že 

se jedná o vlastní nápad, pociťovali studenti v průměru u 47,9% odpovědí, které byly 

plagiátem. 

Hege a Dodson (2006) využívají opět stejnou šablonu experimentu a cílovou skupinou 

jsou i u nich studenti. Celkem 32 studentům dělal partnera ve dvojici počítač a společně 

vymýšleli řešení předložených úloh. Ve druhé fázi měli za úkol vypsat veškerá svá řešení 

z fáze předchozí a pochopitelně zhodnotit u každého jistotu jeho přesvědčení, tentokrát na 

třístupňové škále. Ve třetí fázi pak studenti u každé úlohy měli přijít na nová, dosud 

nenavržená, řešení. Autoři rozlišují celkem tři typy chyb – plagiát partnerova řešení, plagiát 

svého předchozího řešení a ve druhé fázi se může vyskytnout zcela nové řešení, nikým 

nevyřčené v první fázi. 

Pomocí testovací statistiky ANOVA zjistili, že zkoumaní studenti vykazují sice větší 

chybovost ve druhé fázi, ale na druhou stranu jsou si svými odpověďmi v této fázi méně jistí. 

Celkově se vyskytovaly plagiáty partnerova řešení méně často ve srovnání se zbylými dvěma 

typy chyb, nicméně ve třetí fázi se tento poměr otočil a zkoumaní studenti si navíc byli i 

těmito odpověďmi jistější (Hege a Dodson, 2006). 

Johnson et al. (dle Brédart et al., 2003) upozorňují, že v první a třetí fázi výše 

popsaného experimentu se dotyční rozhodují, zda se jedná o novou nebo starou odpověď, 

zatímco ve druhé fázi musí určit, zda příslušnou starou odpověď vymyslel on nebo někdo 

jiný, což je mnohem náročnější mentální proces. 

Konfabulace jsou falešné paměťové stopy, jimiž se dotyčný snaží nahradit defekty 

nejčastěji způsobené organickými poškozeními mozku. Navíc konfabulace nejsou 

konzistentní, jejich obsah se při opakovaném doptávání mění (Orel & Facová, 2012). 
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Gilboa a Moscovitch (2002) vyzdvihují v souvislosti s konfabulacemi jejich 

nezáměrnost, kdy si dotyčný není vědom jejich nepravdivosti. Mnohdy dokonce podle nich i 

jedná a nevzdává se jich ani v případě, kdy je konfrontován s pravdou. 

Pojem konfabulace je dle Gilboa a Moscovitche (2002) používán ve dvojím významu. 

Na jedné straně se za konfabulace považují jemná zkreslení aktuální paměti, na druhé straně 

fantaskní popisy falešné reality. První jmenované bývají chvilkové s proměnlivým pravdivým 

obsahem špatně zakotveným v čase, druhé pak grandióznější, stabilnější v obsahu a hlavně 

spontánně se objevující. 

Gilboa a Moscovitch (2002) podle zvýšeného výskytu konfabulací u pacientů 

s Wernickeho-Korsakovým syndromem a po rupturách aneurysmat usuzují, že by 

neurologické koreláty konfabulací mohly být spojeny s poškozeními mozku 

způsobenými těmito onemocněními. Příčina se proto hledá v narušení mamilotalamického 

traktu a předních talamických jader, kterými prochází hipokampální aferentní dráhy a jsou tak 

považovány za součást tzv. širšího hipokampálního systému. Při Wernickeho-Korsakově 

syndromu bývají poškozené ještě corpora mamilaria a dorzomediální jádra talamu, ale existují 

i případy pacientů s tímto syndromem, u nichž k poškození těchto struktur nedochází, a proto 

se o nich neuvažuje jako o příčině konfabulací (Koukolík, 2002). 

Orel a Facová (2012) popisují iluze paměti jako pocit, že vjemy jsou již jednou 

prožité, viděné nebo slyšené, důvěrně známé. Iluze paměti jsou známější pod francouzským 

termínem „illusion de déjá vu/entendu/vécu“ (iluze již viděného/slyšeného/prožitého). 

Důležitým aspektem odlišujícím iluze od halucinací paměti je reálný vjem, na jehož podkladě 

k nim dochází. Halucinace paměti jsou vzpomínky bez reálného základu, o nichž je dotyčný 

nevývratně přesvědčen, že jsou skutečné. 

Cabeza, Rao, Wagner et al. (2001) sledují pomocí funkční magnetické rezonance 

rozdíly v rozpoznávání pravdivých a iluzorních vzpomínek u dvanácti zdravých 

dobrovolníků. Ti v rámci experimentu shlédli videoukázku, na níž jim byl prezentován 

seznam slov. Jejich úkolem pak bylo rozpoznat tato slova mezi ostatními, z nichž jedna 

skupina slov byla velmi podobná prezentovaným (dále jako iluzorní) a druhá se od nich zcela 

odlišovala (dále jako zcela nová). 

Výsledkem jsou rozdíly ve dvou oblastech mediotemporálních laloků, kdy 

hipokampus aktivují prezentovaná i iluzorní slova stejně, což naznačuje souvislost se 

sémantickou pamětí, zatímco parahipokampální závit je více aktivován prezentovanými 
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slovy, z čehož autoři usuzují na podíl při vybavování vjemových informací. Rozdíly lze 

pozorovat i u prefrontální kůry, kdy dorzolaterální prefrontální kůra byla oboustranně více 

aktivována skutečnými a iluzorními položkami ve srovnání se zcela odlišnými, což si autoři 

vysvětlují v souvislosti s monitorováním v paměti vybavených informací. Naproti tomu levá 

ventrolaterální prefrontální kůra je více aktivována u zcela nových slov, a tak lze 

předpokládat její podíl na sémantickém zpracovávání. Iluzorní slova ve srovnání 

s prezentovanými více aktivují mozeček a orbitofrontální kůru. Precuneus a zevní temenní 

korové oblasti jsou aktivovány stejně jako dorzolaterální prefrontální kůra (Cabeza, Rao, 

Wagner et al., 2001). 

Cabeza et al. (2001) z toho vyvozují, že zadní části mediálního spánkového laloku 

jsou na rozdíl od předních schopné rozlišovat mezi prezentovanými a iluzorními slovy. Lze 

proto možná předpokládat jejich souvislost s iluzemi a halucinacemi paměti. 

O bájivé lhavosti (pseudologia fantastica) je zmínek v literatuře jen velmi málo 

(Dithrich, 1991; Birch et al., 2006). Dithrich (1991) vychází ze lží produkovaných dětmi, 

kterým připisuje vnější nebo vnitřní příčiny v podobě vyhýbání se trestu nebo vnitřní úzkosti. 

Ty poté srovnává s bájivou lhavostí, v rámci níž dotyčný popisuje reprezentace určitých 

fantazií jako reálné události, a to i přes uvědomění, že jsou nepravdivé. 

Birch et al. (2006) shrnují poznatky autorů zabývající se bájivou lhavostí a snaží se 

nalézt jednotnou definici, která by se kvantitativně i kvalitativně lišila od tzv. normálního 

lhaní. Z kvantitativního hlediska je množství lží při bájivém lhaní neporovnatelně četnější a 

navíc i chronické. Někteří autoři v tomto smyslu hovoří spíše dokonce o rysu osobnosti. 

Kvalitativně se bájivé lhaní liší od tzv. normálního obsahově ve výskytu fantaskních prvků, 

kvůli nimž bývají lži velmi rychle odhaleny, což může být pro dotyčného destruktivní. Asi 

nejdůležitějším ukazatelem se jeví neexistence zjevného motivu pro lhaní, a proto se 

předpokládá, že jednou z možných motivací může být i lhaní samo o sobě připomínající 

v tomto smyslu poezii. 

Fenichel (dle Dithrich, 1991) akcentuje jako motiv u bájivých lhářů aspekt negativního 

vnímání reality, kterou asimilují se svými představami, jimiž si ji vylepšují. Ditrich (1991) 

v této souvislosti přikládá kasuistický případ malého chlapce, s nímž terapeuticky pracoval. 

Bájivé představy u něj tvořili pocit subjektivní identity, která ho chránila před úzkostmi 

spojenými se sebou samým. Výsledkem terapie byl přenos nereálných představ na 
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metaforickou úroveň, větší jistota v subjektivní identitě a schopnost lépe rozlišovat mezi 

realitou a fantazijními představami. 

4. Myšlení a jeho poruchy 

4.1. Stručný úvod do problematiky myšlení 

Plháková (2003) považuje za hlavní funkce myšlení formování pojmů, rozpoznávání a 

nacházení vztahů, usuzování, řešení problémů a vytváření něčeho nového. Myšlení je 

vnitřním mentálním dějem, procesem využívání a zpracování informací. Výsledkem myšlení 

je pak nový poznatek. 

Lezak, Howieson a Losing (2004) upozorňují, že se pod termínem myšlení skrývá 

několik komplexních kognitivních funkcí jako například abstrahování a generalizace, 

organizace, třídění, plánování, řešení problémů, usuzování a rozhodování. 

Stejně jako u všech kognitivních funkcí, i u myšlení je snaha tento složitý proces 

nějakým způsobem rozdělit. Plháková (2003) uvádí několik možných dělení, například na 

myšlení analytické a syntetické nebo analytické a intuitivní. 

Homola (1992) dělí myšlení podle mentálních reprezentací na tři druhy, kterými jsou 

konkrétní, názorné a abstraktní myšlení. Při konkrétním myšlení se manipuluje s vjemy, u 

názorného s představami a v abstraktním s operacemi. 

Mezi jeden z nejběžnějších ukazatelů narušeného abstraktního myšlení je jeho 

nahrazení konkrétním myšlením, kdy dotyčný není schopen generalizací, a to ani s ohledem 

na osoby, události a situace, které nejsou přítomné tady a teď. Problematické je pro takového 

člověka vytvářet koncepty nebo používat nadřazené kategorie. Konkrétní myšlení se často 

objevuje u pacientů se středně těžkými až těžkými lézemi. Z neuropsychologického hlediska 

je dobrým ukazatelem narušeného abstraktního myšlení snížený výkon v testech zaměřujících 

se na interpretaci přísloví. Pochopení přísloví totiž vyžaduje „povznesení“ konkrétní použité 

teze na její metaforickou úroveň. Dalším dobrým testem vyžadujícím generalizaci jsou 

podobnosti, jeden ze subtestů WAIS-III, ukazuje se, že špatné výkony v tomto testu mohou 

být spojené s poškozením levé spánkového a frontálního laloku. Obdobné komplikace mohou 

způsobit i testy zaměřené na třídění, kdy je úkolem roztřídit nepřehlednou kupu věcí do 

několika skupin podle toho, co mají společného (Lezak, Howieson, Loring, 2004).  
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Myšlení není na rozdíl od ostatních funkcí v mozku přesně vymezeno příslušností 

k nějaké struktuře či neuroanatomickému systému, někteří autoři ho dokonce přirovnávají 

funkci celého mozku. Logicky s tím ale jakékoliv narušené fungování některé ze struktur 

mozku pak může mít vliv na myšlení (Lezak, Howieson & Loring, 2004). 

Lezak, Howieson a Loring (2004) se zaměřují na provázanost myšlení a koncepčního 

uvažování s ostatními psychickými procesy. Pro správné fungování myšlení jsou nutné 

všechny následující podmínky (uvádím vybrané): 

- nenarušený systém organizace vjemů 

- dobře uspořádaný a snadno dostupný zdroj zapamatovaných informací 

- integrita subkortikálních a kortikálních spojů a propojení, 

- kapacita zpracovávat najednou alespoň dva mentální procesy 

 

4.2. Poruchy myšlení 

Zvolský (1998) upozorňuje na nepřirozenost dělení jednotlivých poruch. Už 

problematické je dělení na jednotlivé psychické funkce, kdy myšlení lze jen těžko uvažovat 

bez vědomí, vnímání a směřování k cíli, tedy motivační složce psychiky. Přesto je 

z didaktických důvodů takové dělení praktické. 

Zvolský a Pavlovský (2001) rozdělují poruchy myšlení na kvantitativní a kvalitativní. 

Kvantitativní poruchy lze dále členit na poruchy tempa, kam se řadí bradypsychismus a 

tachypsychismus, a na poruchy cíle, mezi něž patří roztržité, zabíhavé, ulpívavé a nevýpravné 

myšlení. U kvalitativních poruch dochází podle autorů buď k narušení vlastního procesu 

myšlení jako je tomu u inkoherentního, zmateného, autistického a magického myšlení, nebo 

spíše ke zvýraznění obsahu, který není v souladu s realitou, což se vyskytuje zejména u 

bludného a obsedantního myšlení. 

Horáček a Švestka (in Höschl, Libiger & Švestka, 2002) používají trochu jiný systém 

dělení poruch myšlení. Namísto kvantitativních a kvalitativních poruch upřednostňují poruchy 

formy a obsahu. Poruchy formy dále rozdělují na poruchy dynamiky myšlení, které prakticky 

odpovídají poruchám tempa, a na poruchy struktury myšlení, mezi něž by se řadily poruchy 

cíle a vlastního procesu myšlení. Poruchy obsahu pak odpovídají kvalitativním poruchám 

obsahu. 
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Mesulam (dle Lezak, Howieson, Loring, 2004) si všímá, že narušené myšlení je 

důsledkem téměř jakéhokoliv poškození mozku. 

Mezi poruchy dynamiky se řadí útlum myšlení a zrychlené myšlení. Útlum myšlení 

lze definovat jako zpomalení tempa myšlenkových procesů, snížení spontaneity a redukce 

počtu asociací mající pro dotyčného člověka za následek namáhavost přemýšlení a s tou 

související rychlou únavnost. Přidruží-li se ke zpomalení myšlení i útlum dalších psychických 

funkcí, hovoří se o bradypsychismu typického bradylogií – zpomalenou řečí s množstvím 

latencí. V extrémní formě nemusí dotyčný promluvit ani slovo, tzv. mutismus. Horáček a 

Švestka ale upozorňují, že mutismus může být i jen selektivní (Horáček & Švestka, 2002; 

Zvolský, 1998; Zvolský & Pavlovský, 2001). 

Útlum myšlení může dosahovat různé intenzity a jeho výskyt je poměrně široký od 

prosté únavy, fyzického a psychického vyčerpání organismu, přes depresivní stavy a 

intoxikace až po demence a mentální retardace (Horáček & Švestka, 2002; Zvolský, 1998; 

Zvolský & Pavlovský, 2001). 

Zahraniční literatura většinou nerozlišuje jednotlivé poruchy formy myšlení, ty jsou 

většinou zahrnuty v tzv. poruše formálního myšlení. Koukolík a Motlová (2004) ji definují 

jako nesprávné užívání sémantických stránek jazyka. Jejími projevy jsou rozvolněné asociace, 

nelogičnost, ztráta cíle a irelevantní nebo tangenciální odpovědi. „Současný výzkum 

zdůrazňuje dvě stránky poruchy formálního myšlení – poruchu mechanismu orientované 

pozornosti a poruchu pracovní paměti a plánování diskursu“ (Koukolík & Motlová, 2004). 

Nicméně Koukolík a Motlová (2004) velmi dobře tuto teorii nabourávají pomocí 

kazuistických příkladů. Například porucha pracovní paměti nevymizí na rozdíl od formální 

poruchy myšlení po nasazení neuroleptik, a tak spolu nemohou zas až tolik souviset atd. 

Aloia et al. i Goldberg et al. se přiklání k teorii, že by porucha myšlení mohla souviset 

s poruchou sémantického systému, kdy po otestování různými neuropsychologickými testy 

jim porucha myšlení nejvíce vycházela z testu verbální fluence a Peabodyho testu slovního 

označování obrázků. Prokázali se odchylky v automatickém šíření aktivace nebo facilitace 

sémantického systému (dle Koukolík & Motlová, 2004). 

V kategorii poruch obsahu myšlení jsou prakticky pouze bludy, které lze definovat 

jako zjevně nepravdivá, mnohdy až nereálná, soukromá a nevývratná přesvědčení vznikající 

na podkladu duševního onemocnění a mající zásadní vliv na jednání dotyčného člověka. 



34 

 

Někdy se při řešení bludu pochopitelně zjistí, že se přesvědčení dotyčného sice zakládalo na 

pravdě (např. potvrzené onemocnění či nevěra partnera), ale jeho vznik stále zůstává 

patologický (Kučerová, 2010). 

Samotnému vzniku bludného přesvědčení předchází období projevující se bludnou 

náladou, bludnou vztahovačností a bludným vnímáním. Bludnou náladu charakterizují pocity 

neurčitého ohrožení, bludnou vztahovačnost přisuzování osobního významu neutrálním 

věcem nebo okolnostem a bludné vnímání přikládání neadekvátního významu vjemům. 

V rámci krystalizační fáze si dotyčný propojí některé takto prožívané a vnímané věci a situace 

se subjektivním nevývratným přesvědčením, že konečně pochopil důvody a příčiny svých 

obtíží, a tím dochází ke zformování bludu (Horáček & Švestka, 2002; Zvolský & Pavlovský, 

2001) 

Frith (1992) uvádí dvě možné teorie vzniku bludných přesvědčení, a to buď na základě 

snahy o logickou racionalizaci abnormálních vjemů, nebo na základě poškození logického 

usuzování a dedukce. Pro platnost první teorie by musely bludnému přesvědčení vždy 

předcházet abnormální vjemy a zároveň by měli i normálně logicky uvažující lidé při 

vystavení abnormálním vjemům dojít k bludným přesvědčením. 

Rossell, Batty & Hughes (2010) rozšiřují počet kognitivních modelů vzniku bludů na 

čtyři – (1) zbrklé vyvozování závěrů s jen malým počtem důkazů (v angličtině „jumping to 

conclusions“), (2) sebeobranný atribuční styl připisující vinu za negativní události druhým, 

(3) deficit myšlení mající za následek neschopnost mentálních reprezentací 2. řádu (záměry, 

myšlenky a přesvědčení druhých lidí) a (4) aplikace normálního logického myšlení na 

abnormální zkušenosti jako například halucinace. Navíc autoři přichází i s vlastním 

alternativním modelem vysvětlujícím vznik bludů na základě narušených percepčních 

schopností a s tím související sémantické paměti. 

Brennan a Hemsley (1984) předpokládají, že podstata utváření bludů je obdobná jako 

přisuzování zdánlivé vzájemné souvislosti mezi jevy u normálních lidí. Důvodem je dle 

autorů článku neochota měnit utvořené hypotézy navzdory existujícím protipříkladům a 

obecně neochota přikládat těmto protipříkladům dostatečnou váhu. U lidí s diagnózou 

paranoidní schizofrenie se tato tendence projevuje silněji než u lidí s neparanoidní 

schizofrenií a v kontrolní skupině. 

Hemsley a Garety (1986) se přiklání k prvnímu z výše jmenovaných kognitivních 

modelů, bludná přesvědčení podle nich vznikají, chybují-li lidé při jedné nebo více fázích 
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ověřování hypotéz o světě, zejména při samotném utváření hypotéz a odhadování 

pravděpodobnosti. Vytváří tak nepravděpodobné hypotézy a jejich pravděpodobnost navíc i 

přeceňují. Garety, Hemsley a Wessely (1991) potvrzují tyto poznatky, i při jejich experimentu 

s různým poměrem kuliček dvou barev ve dvou nádobách dosahovali lidé s bludy rychleji 

rozhodnutí a stačilo jim k tomu méně informací, častěji se mezi nimi vyskytovali i ti, kterým 

pro rozhodnutí stačila pouze jedna vytažená kulička z nádoby. 

McGuire, L., Adams Jr., S. G., Junginger, J. et al. (2001) zjistili, že lidé s bludným 

přesvědčením považují bludné vyprávění za pravděpodobnější, než lidé, u nichž se bludy 

nikdy nerozvinuly, a to i při kontrole nepodobnosti vyprávění s vlastní bludnou projekcí 

participantů. Při zaměnění bludného vyprávění za normální neutrální text se tyto rozdíly 

nepotvrdily. 
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B) Návrh výzkumného projektu 

V rámci druhé části bakalářské práce jsem se pokusil navrhnout výzkumný projekt, 

který by umožnil ověřit některé poznatky uvedené v teoretické části bakalářské práce, jejímž 

tématem jsou biologické podklady kognitivních poruch. Vzhledem k tomu, že jsem se nejvíce 

zaměřil na poruchy paměti, rád bych se jim věnoval i ve výzkumné části. Chtěl bych porovnat 

rozdíly v narušení epizodické paměti z neurologického i neuropsychologického hlediska mezi 

pacienty s bludy, pacienty trpící bájivou lhavostí a pacienty často konfabulujícími. 

Cílem by mělo být hlubší porozumění procesu narušení epizodické paměti z hlediska 

tří různých diagnóz a snad i zjištění, zda se v konečném důsledku budou na zobrazovacích 

technikách ukazovat narušené obdobné struktury, nebo zda se jedná pouze o podobnost na 

úrovni klinické, přičemž neurobiologické koreláty narušené autobiografické paměti budou u 

všech tří onemocnění zcela odlišné. 

Epizodická paměť je „časně deteriorující, na minulost orientovaný paměťový systém, 

citlivější než ostatní paměťové systémy na jakoukoliv neuronovou dysfunkci, a pravděpodobně 

jedinečně lidský. Epizodická paměť umožňuje mentální cestování časem nazpět, kdy člověk 

může znovu prožít (…) dřívější zážitky. (…) Podstata epizodické paměti tkví ve spojení tří 

komponent – já, autonoetického vědomí a subjektivně vnímaného času“ (Tulving, 2002, str. 

5). 

Bájivá lhavost se řadí mezi kvalitativní poruchy paměti, kdy pacient velmi často a 

bezdůvodně lže o svém životě. V jeho vyprávění se objevují četné fantaskní motivy, pacient si 

je ale svého lhaní vědom (Birch et al., 2006). 

Konfabulace jsou stejně jako bájivá lhavost pokládány za kvalitativní poruchu paměti. 

Gilboa a Moscovitch (2002) rozlišují dva typy konfabulací, přičemž já bych se zaměřil na ten 

vážnější, kdy pacient spontánně vypráví v obsahu stabilnější, grandiózní a fantaskní historky 

týkající se jeho života. V tomto případě si pacient není vědom nepravdivosti svých 

konfabulací (Gilboa & Moscovitch, 2002). 

A konečně bludy jsou poruchy obsahu myšlení, o nichž je pacient nevývratně 

přesvědčen, že jsou pravdivá. Mnohdy jsou až nereálného obsahu. V této souvislosti existuje 

několik dělení bludů v závislosti na nejrůznějších kritériích. Pro potřeby výzkumu bych se rád 

zaměřil na bludy týkající se zkreslení vlastních vzpomínek a jejich nahrazení bludnými 

představami (Kučerová, 2010). 
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U bludů i konfabulací hrozí reálné riziko, že podle nich bude pacient i jednat, bájivá 

lhavost se na druhou stranu může stát součástí identity. Podrobněji se lze o každé z uvedených 

poruch dočíst v kapitolách teoretické části. 

I. Design výzkumu a popis vzorku 

Cílem výzkumu je zjištění vztahu mezi organismickými a odpověďovými 

proměnnými. Ptáme se tedy na to, zda se liší výsledky neuropsychologických testů a funkční 

magnetické rezonance mezi jednotlivými skupinami pacientů a mezi skupinou zdravých 

dobrovolníků. Proto bude nejvhodnějším typem výzkumného plánu diferenciační přehled 

porovnávající skupiny mezi sebou s ohledem na zvolené proměnné (Ferjenčík, 2000). 

Důležitým aspektem při administraci neuropsychologických testů i při snímání mozku 

funkční magnetickou rezonancí bude neznalost diagnóz ze strany vyšetřujících, aby 

nedocházelo ke zkreslení výsledků. Protože ani pacientům a dobrovolníkům nebude znám 

skutečný výzkumný záměr, bude se jednat o oboustranné zaslepení, čímž by se měl zmírnit 

vliv nežádoucích proměnných – očekávání ze strany experimentátora a reaktivity pokusných 

osob. I když vzhledem k tomu, že před administrací většiny neuropsychologických testů 

proběhne rozhovor se zkoumanou osobou, je dost pravděpodobné, že administrátoři testů 

budou na jeho základě schopni obstojně rozlišit, jedná-li se o pacienta nebo zdravého 

dobrovolníka.  

Jak jsem popisoval výše, výzkumný projekt bude zaměřen na pacienty trpící 

konfabulacemi, bájivou lhavostí nebo bludy. U pacientů s bludy se neobávám komplikací při 

shánění potřebného vzorku do mého výzkumu. Ale vzhledem ke specifičnosti zbývajících 

dvou skupin budou do těchto dvou pacientských skupin vybírání lidé s příslušnou poruchou 

metodou příležitostného výběru se snahou o výběr lavinový. V ideálním případě by se 

výzkumného projektu zúčastnilo zhruba 15 lidí v každé skupině. U všech pokusných osob 

musí být provedeno nové psychiatrické vyšetření potvrzující určenou diagnózu. 

Alternativním návrhem výběru pacientů je oslovení ošetřujících psychiatrů s prosbou, 

aby se zeptali svých pacientů, zda by měli zájem se zúčastnit výzkumného projektu a 

případně nás sami zkontaktovali. 

Dobrovolníci do kontrolní skupiny by měli být vybíráni pomocí kvótových výběrů, 

přičemž kvótovými kritérii by mohly být pohlaví, věk a vzdělání. Vzdělání může mít vliv na 

slovní zásobu, pohlaví na obecné charakteristiky uchovávání vzpomínek, např. na nejranější 
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zážitky z dětství, a věk pochopitelně na množství zážitků, jejich zpracování a případně i 

přirozené zapomínání. 

II. Výzkumné metody a jejich popis 

Před samotným vyšetřením je nutné se domluvit s nějakým rodinným příslušníkem 

nebo blízkým známým každé zkoumané osoby a poprosit ho/ji o poskytnutí čtyř reálných 

soukromých osobních zážitků zkoumané osoby. Dva zážitky by měly být z doby před 

vypuknutím onemocnění a zbylé dva až po jeho vypuknutí. Přitom v každém období by měl 

být jeden silně emočně nabitý zážitek a druhý naopak bez emočního náboje. 

Neuropsychologické vyšetření jsem rozdělil do dvou fází, v první bude zkoumaná 

osoba snímána pomocí funkční magnetické rezonance. První fáze by měla začít úvodním 

amnestickým rozhovorem následovaným Crovitzovým testem. Ten měří efektivitu 

vybavování zážitků z epizodické paměti a úkolem je přiřadit k deseti běžným slovům deset 

příběhů z vlastního života (Lezak, Howieson & Loring, 2004). Po dokončení Crovitzova testu 

by měl následovat delší strukturovaný rozhovor mající za cíl se více ponořit do života dotyčné 

zkoumané osoby a hlavně zkoumanou osobu postupně konfrontovat se zjištěnými událostmi 

od rodinného příslušníka. 

Druhým a zároveň posledním neuropsychologickým testem první fáze je AMI – 

Interview zaměřené na epizodickou paměť. Po celou dobu 1. fáze neuropsychologického 

vyšetřování by měla být zkoumaná osoba snímána navíc i pomocí funkční magnetické 

rezonance. 

Druhá fáze neuropsychologického vyšetření by se skládala ze standardní 

neuropsychologické baterie obsahující screeningové MMSE – Mini Mental State 

Examination, následované AVLT - Paměťovým testem učení, TMT A a B – testem cesty A a 

B, FAS testem – testem verbální fluence, Digit spanem a Reyovou figurou. Na úplný závěr by 

zkoumaná osoba byla požádána o vyplnění SMQ, dotazníku zaměřeného na subjektivní pocit 

ze své paměti. 

III. Zpracování dat a limity proponovaného výzkumu 

Z neurologického hlediska bude klíčové srovnávání snímků z funkční magnetické 

rezonance, a to jak u jedinců v rámci příslušné skupiny, tak i mezi skupinami. U každé 

pokusné osoby by měly být snímky pořizovány v době první fáze neuropsychologického 
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testování, jejíž součástí byl i rozhovoru. V rámci něj dochází i ke konfrontaci se skutečnými 

vzpomínkami zjištěnými od rodinných příslušníků. 

Neuropsychologické testy bude vyhodnocovat zkušený klinický psycholog, který by 

měl každému pacientovi poskytnout na základě výsledků testové baterie krátký slovní 

komentář. Oba použité testy na epizodickou paměť jsou hodně citlivé na subjektivní 

hodnocení, takže je obhajitelné vyžadovat kvůli tomu posuzovatelů více. Rozbor typů 

odpovědí a celkového narušení sémantické paměti bude postaven na bázi kvalitativního 

hodnocení. 

V obou testech lze získat i data číselná, kdy u testu Crovitze je hodnota závislá na 

specifičnosti odpovědi a u AMI je pouze tříbodová hodnotící škála (Lezak, Howieson & 

Loring, 2004). Na základě toho nemá s ohledem na požadavek normální distribuce smysl 

riskovat použití t-testu, a proto bych využil nepárový Wilcoxonův test na postupné porovnání 

hrubých skórů mezi jednotlivými skupinami. 

Zbylé testy neuropsychologické baterie je potřeba srovnat s příslušnými normami a 

vyhodnotit na základě standartních odchylek, jak moc je daná funkce narušena. Posledním 

administrovaným testem byl SMQ, který byl měl pouze dokreslit celkový obraz o subjektivní 

sebehodnocení pacienta, nicméně vzhledem k pětibodové hodnotící škále u každé z položek 

lze vypočítat adekvátní hrubý skór a tím i zkusit použít t- test pro srovnání skupin mezi sebou. 

Může být zajímavé zjistit, která ze zvolených skupin subjektivně vnímá svou paměť jak 

zhoršenou. 

Limitů výzkumu by se pochopitelně dalo nalézt mnoho. První komplikací může být 

samotný výběr zkoumaných osob, který by v ideálním případě měl probíhat formou 

náhodných výběrů z populace osob s příslušnou diagnózou, ke kterým by se ale v realitě bylo 

velmi obtížné dostat. 

Dále je otázkou, zda nemůže dojít ke zkreslení na základě příliš velké věkové 

odlišnosti mezi skupinami. Onemocnění z okruhu psychóz, pro která je bludná projekce 

typická, nejčastěji vypuknou v adolescenci nebo mladé dospělosti. Na druhé straně 

onemocnění s těžkými konfabulacemi se může rozvíjet až v mnohem pozdějším věku. Při 

srovnání těchto dvou skupin tak může věk sehrát klíčovou roli v jejich rozlišení. 

Stejně tak i použití dvou neuropsychologických testů během snímání mozkových 

struktur funkční magnetickou rezonancí může určitým způsobem ovlivnit výkon zkoumaných 
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osob v těchto testech, ale minimálně by se jednalo spíše o systematičtější chybu, protože 

podmínky by byly u všech skupin nastaveny stejně. 

Samotnou kapitolou je financování takového výzkumu, vyšetření pomocí magnetické 

rezonance není nejlevnější záležitost a já bych si ideálně představoval mít kolem 60 

zkoumaných osob, což představuje 60 vyšetření. Jedinou cestou by tak byla žádost o grant, 

která by vzhledem k okrajovosti zvoleného tématu pravděpodobně nebyla schválena. 

Výhodou by na druhou stranu mohla být zajímavost absolvování MR pro dobrovolníky, kteří 

by tak mohli být motivovaní se na výzkumu podílet.  
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Závěr 

Baddeley (1999) používá dobrou metaforu pro rozdíl mezi biologickým a 

psychologickým přístupem ke studiu psychických procesů, které přirovnává ke stroji. 

Biologický přístup se stroj snaží rozebrat a zjistit, z čeho konkrétně je složen, a jak jeho 

obvody a jednotlivé části spolu interagují. Psychologický přístup nemá možnost vidět vnitřek 

stroje, a tak musí trpělivě a pečlivě pozorovat chování stroje při plnění nejrůznějších 

zadaných úkolů a za proměnlivosti podmínek. 

Já jsem se na předchozích stranách snažil podívat se jak dovnitř stroje, tak i pozorovat 

jeho chování. Celá práce je vlastně pokusem propojit psychologické teorie se současnými 

poznatky neurologie a psychiatrie, které zažívají boom díky rozvoji zobrazovacích technik 

mozku. To byl i důvod, proč jsem celou jednu kapitolu věnoval pomocným vyšetřovacím 

metodám. 

Pokusil jsem se vymezit jednotlivé kognitivní funkce a pak jsem se vzhledem 

k rozsahu tématu zaměřil pouze na dvě vybrané. Nejvíce stránek jsem věnoval paměti, kdy 

jsem popsal několik konceptů z minulosti i současný model rozdělení jednotlivých typů 

paměti. Po popsání normy jsem se vrhl na jednotlivé poruchy paměti, které jsem nejprve 

rozdělil a pak se vybranými poruchami zabýval intenzivněji. 

U myšlení jsem postupoval zcela obdobně, nejprve jsem popsal normu a pak se 

zaměřil na jednotlivé poruchy, nicméně dohledat jejich neurologické koreláty bylo prakticky 

nemožné. V zahraniční literatuře je kladen větší důraz na jednotlivá duševní onemocnění a 

obecně psychopatologické kategorie tak zůstávají v pozadí zájmu. Proto jsem u klasifikace i 

popisu jednotlivých poruch myšlení vycházel zejména z české literatury. Protože bludy jsou 

nedílnou součástí duševního onemocnění schizofrenie, popsal jsem jejich biologické podklady 

s využitím poznatků vycházejících ze studia schizofrenie. 

Ve druhé části jsem navrhl výzkum epizodické paměti, v němž bych porovnával 

rozdíly v narušení epizodické paměti z neurologického i neuropsychologického hlediska mezi 

pacienty s bludy, pacienty trpící bájivou lhavostí a pacienty často konfabulujícími. Pokusil 

jsem se vytvořit takový design, aby se výzkum přibližoval možnosti jeho realizace, nicméně 

si uvědomuji jeho finanční náročnost i některé složitější aspekty spojené zejména s výběrem 

zkoumaných osob.  
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