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2 Ekologická validita testů exekutivních funkcí u pacientů se schizofrenií 

1 ÚVOD 
Exekutivní funkce chování v sobě zahrnují nejen výkonné charakteristiky chování, ale také řídící, 

volní a integrující aspekty chování, které spoluurčují, jak budou ostatní dimenze chování použity a 

využity, což podtrhuje jejich důležitost pro lidský život. V současné době neexistuje ucelený 

teoretický koncept exekutivních funkcí, různí se i šíře pojetí jednotlivých funkcí, podřazovaných 

pod pojem exekutiva. Právě ona nejednoznačnost v teoretickém i pragmatickém vymezení pojmu 

nás vedla k otázkám, zda se koncepty obsažené ve vyšetřování exekutivních funkcí odrážejí i ve 

volném chování v běžném životě našich pacientů. Na obecné úrovni se jedná o otázky ekologické 

validity. Ekologická validita jako jedna z forem externí validity nebývá často předmětem 

standardizačních výzkumů. Vypovídá o míře shody výsledků testů a chování v běžných 

každodenních situacích. 

 Předkládaná práce se snaží přinést další informace o narušení exekutivních schopností u 

pacientů trpících schizofrenií, týkající se především možností jejich vyšetření pomocí vybraných 

testů exekutivních funkcí a jejich vztahu k narušení každodenního fungování, tzv. funkčním 

schopnostem těchto pacientů. Zaměřuje se na základní otázky, jaký je přínos této oblasti 

diagnostiky pro samotného pacienta, a zda lze pomocí testů exekutivních funkcí odlišit pacienty, 

kteří fungují v běžném životě bez znatelných deficitů, a pacienty, kteří potřebují dopomoc okolí 

nebo například trvalý dohled a dlouhodobou hospitalizaci. 

 První část práce přehledně poskytuje základní teoretický rámec sledované problematiky 

ekologické validity, testování exekutivních funkcí a funkčních schopností. Naším cílem bylo 

poukázat na průnik všech tří oblastí, který poskytuje východisko pro následující výzkumnou část 

práce. V empirické části jsme na podkladě předběžného sledování problematiky stanovili více 

cílových proměnných, které jsme se rozhodli využít při formulaci testovatelných hypotéz. 

Vzhledem k multidoménové povaze exekutivních funkcí i funkčních schopností se testované 

hypotézy konkretizovaly do několika dílčích hypotéz. Všechny hypotézy byly postoupeny 

k následnému zpracování. Diskuze v závěru práce přináší zhodnocení našeho postupu, ukazuje jeho 

limity, ale formuluje i možné směry dalšího výzkumu.  

Cílem studie je poukázat na důležitost a nezbytnost popisu ekologické validity u testů 

exekutivních funkcí, neboť právě ony mají přímý vztah k reálným pozorovatelným projevům 

chování v otevřeném prostředí. Předpokládáme, že do testovacích procedur bude vhodné zařazovat 

testy s vyšší ekologickou validitou, které by umožnily stanovit přesnou úroveň pacientových 

funkčních schopností a jeho kapacitu pro psychosociální rehabilitaci. V případě pacientů se 

schizofrenií by stanovení úrovně funkčních schopností mělo být součástí komplexního vyšetření, 

rozlišujícího mezi pacienty, kteří jsou ještě schopnosti adaptace na ambulantní péči, zvládající 

sebepéče, eventuálně péči s dopomocí rodiny. Navrhované zařazení posuzování těchto schopností, 
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které nejsou v současnosti zcela jasně definovány a interpretovány (Green et al., 2004; Bromley & 

Brekke, 2010), napomáhá mimo jiné přesně specifikovat oblasti, které je třeba rehabilitovat a které 

jsou zachovány.  

2     CÍLE VÝZKUMU 

V tomto výzkumu jsme se zaměřili na prozkoumání souvislosti mezi neuropsychologickými testy 

exekutivních funkcí a běžným každodenním fungováním pacientů se schizofrenií, kteří odcházejí do 

ambulantní péče po ukončení léčby akutní exacerbace jejich onemocnění. Deficit exekutivních 

funkcí u této pacientské populace je dokládán mnoha výzkumy, avšak dosavadní výzkumy 

souvislostí mezi testy exekutivních funkcí a sociálním a pracovním fungováním přinášejí stále 

nejednotné a nejasné výsledky. Vedlejším cílem studie bylo také zjistit, zda máme možnosti v běžné 

klinické praxi hodnotit funkční schopnosti pacientů a předpoklady jejich úspěšného začlenění se do 

komunity a pracovního prostředí, eventuálně zda máme nástroje pro popis specifických oblastí, 

ovlivnitelných psychiatrickou rehabilitací. 

Výzkumný záměr byl realizován na pacientech, kteří dokončili resocializační a rehabilitační 

pobyt na oddělení Psychiatrické nemocnice v Havlíčkově Brodě a je u nich plánována následná 

ambulantní péče. Sociální a pracovní fungování pacientů byla na takové úrovni, která přechod do 

ambulantního léčení umožnuje. Jednalo se o naturalistickou, neintervenční studii. Časový sled 

zpracování dat byl následující: nejprve jsme provedli zpracování demografických dat našeho 

výzkumného vzorku, popisnou statistiku exekutivního fungování. Poté jsme připravili korelační 

matrix mezi jednotlivými exekutivními mírami. Nakonec jsme specifikovali lineární souvislosti 

mezi vybranými mírami exekutivního fungování a mírami funkční výkonnosti, popsané škálami 

denního fungování. 

 

3     PŘÍPRAVNÉ PRÁCE A VÝZKUMNÉ HYPOTÉZY 

V průběhu přípravy projektu se ukázalo, že funkční schopnosti jsou podobně jako exekutivní funkce 

multifacetovou doménou, zahrnující v sobě množství různých dílčích schopností, které mohou být 

jen stěží zachytitelné jedinou škálou nebo testem. V rámci sběru odpovědí v přípravné fázi 

výzkumu byly opakovaně zaznamenány rozdíly mezi výpovědí pacienta samotného a výpovědí jeho 

rodinných příslušníků eventuálně pečovatelů podobně jako to zachytili některé výzkumy (Amador 

et al., 1994; Sabbag et al., 2011; Bowie et al., 2007). Z tohoto důvodu jsme modifikovali původně 

zamýšlený postup volby jediné proměnné popisující každodenní fungování. Jako výchozí a základní 

jsme vybrali nově připravenou klinickou škálu založenou na observaci znaků, na něž se během 

psychosociální rehabilitace u pacienta zaměřujeme a které se snažíme ovlivnit. Vedle této klinické 
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škály jsme použili PSP škálu (Morosini et al., 2000; Patrick et al., 2009), která bývá používána 

v ambulantní sféře a která je založena na výpovědi pacienta samého o sobě. Dále měl pacient 

možnost podrobněji své každodenní činnosti ohodnotit na sebeposuzující škále, přeložené a 

adaptované z Birchwoodovy SFS škály (Birchwood et al., 1990). Příprava projektu vedla k 

vyslovení podezření, že důležitou proměnnou intervenující s výsledkem v sebeposuzujících škálách 

je vhled pacienta do onemocnění a jeho důsledků. Tuto proměnnou jsme se rozhodli kontrolovat 

pomocí Strukturovaného interview pro hodnocení vhledu SAI (David, 1990), převedené do češtiny.  

V rámci přípravných prací jsme stanovili definitivní soubor sledovaných proměnných 

(uvedených v tab. 1), použitých následně při transformaci výzkumných otázek do testovatelných 

hypotéz. Vzhledem k tomu, že exekutivní funkce i funkční schopnosti jsou multifacetové domény, 

popsatelné více než jednou testovou metodou, sledovali jsme více proměnných. Zajímalo nás, zda 

testy exekutivních funkcí se určitým způsobem odrážejí v pacientově schopnosti začlenit se zpět do 

komunity, do zaměstnání a nabýt své původní funkční schopnosti, a jak se na deficitech těchto 

schopností podílejí negativní příznaky schizofrenie. Tyto otázky jsme převedli do níže uvedených 

hypotéz, specifikujících vztahy mezi exekutivními funkcemi, funkčními schopnostmi a negativními 

příznaky. S ohledem na množství proměnných (tab. 1) se tyto otázky rozpadají na více konkrétně 

formulovaných hypotéz. Všechny tyto hypotézy byly postupně testovány. 

 

Základní výzkumné otázky: 

1. míry exekutivních funkcí statisticky významně souvisí s mírami funkčních schopností  

2. negativní příznaky významně souvisí s mírami funkčních schopností  

Vedlejší výzkumné otázky:  

3. míry self-ratingu pacientů odpovídají škálám, založenými na ratingu druhé osoby 

4. výkon v kategoriální VF se signifikantně liší od výkonu v lexikální VF 

Tato otázka vyvstala v průběhu sběru dat, kdy se ukázalo, že pacienti našeho vzorku podávají lepší 

výkon v kategoriální VF. 

5. výkon v BQSS souvisí významně s ostatními mírami exekutivních funkcí  

Vzhledem k ne zcela jednotným postojům k RCFT jako testu exekutivních funkcí (Elderkin-

Thompson et al., 2004, Stern et al., 1999, Sommerville, Tremont, & Stern, 2000), jsme zařadili ještě 

doplňující otázku, specifikující vztah sledovaných výsledků BQSS k ostatním mírám exekutivních 

funkcí. 
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Tabulka 1. Sledované proměnné 

SLEDOVANÉ PROMĚNNÉ 

Míry exekutivních funkcí Typ proměnné 

WCST 

počet chyb intervalová 

počet dokončených kategorií intervalová 

počet perseverativních chyb intervalová 

počet neperseverativních chyb intervalová 

TMT  B čas intervalová 

Fonemická VF 
součet všech slov (N+K+P) intervalová 

průměrný počet slov intervalová 

Kategoriální VF 
Součet slov (zvířata a ovoce/zelenina) intervalová 

průměrný počet slov v kategorii intervalová 

Podobnosti počet bodů intervalová 

ROCFT/BQSS 

plánování pořadová 

organizace pořadová 

fragmentace pořadová 

perseverace pořadová 

úhlednost pořadová 

Míry sociálního fungování  

PSP škála Počet bodů intervalová 

Kli-Ška Počet bodů intervalová 

Self-rating pacienta Počet bodů v jednotlivých subškálách intervalová 

Míra vhledu  

SAI Počet bodů intervalová 

Míra psychopatologie  

PANSS počet bodů intervalová 

GSS počet bodů intervalová 

NSS počet bodů intervalová 

PSS počet bodů intervalová 

 
 Pozn.: WCST - Wisconsinský test třídění karet, TMT B – Trail Making Test, VF – verbální 

fluence, ROCFT - test Reyovy-Osterriethovy figury, BQSS – Bostonský systém skórování, 
PSP škála – škála osobního a sociálního fungování, Kli-Ška – klinická škála, SAI – 
strukturované interview pro hodnocení vhledu, PANSS – škála pro hodnocení pozitivních a 
negativních příznaků schizofrenie, GSS - škála obecné psychopatologie, NSS - škála pro 
hodnocení negativních příznaků schizofrenie, PSS – škála pro hodnocení pozitivních 
příznaků schizofrenie 
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Základní výzkumné hypotézy: 

H1: Mezi skupinou pacientů s dobrými funkčními schopnostmi (vyšším počtem bodů v klinických 

škálách) a skupinou pacientů s horšími funkčními schopnostmi (nižší počet bodů 

v klinických škálách) existuje statisticky významný rozdíl v jejich výkonu v WCST 

(celkový skór WSCT, počet dokončených kategorií, počet chyb.  

H2: Mezi skupinou pacientů s dobrými funkčními schopnostmi (vyšším počtem bodů v klinických 

škálách) a skupinou pacientů s horšími funkčními schopnostmi (nižší počet bodů 

v klinických škálách) existuje statisticky významný rozdíl v jejich výkonu v TMT B (čas).  

H3: Mezi skupinou pacientů s dobrými funkčními schopnostmi (vyšším počtem bodů v klinických 

škálách) a skupinou pacientů s horšími funkčními schopnostmi (nižší počet bodů 

v klinických škálách) existuje statisticky významný rozdíl v jejich výkonu v VF (relativní 

počet slov lVF). 

H4: Mezi skupinou pacientů s dobrými funkčními schopnostmi (vyšším počtem bodů v klinických 

škálách) a skupinou pacientů s horšími funkčními schopnostmi (nižší počet bodů 

v klinických škálách) existuje statisticky významný rozdíl v jejich výkonu v subtestu 

Podobnosti (počet bodů). 

H5: Mezi skupinou pacientů s dobrými funkčními schopnostmi (vyšším počtem bodů v klinických 

škálách) a skupinou pacientů s horšími funkčními schopnostmi (nižší počet bodů 

v klinických škálách) existuje statisticky významný rozdíl v jejich výkonu v BQSS (počet 

bodů v subtestu organizace) 

H6: Mezi skupinou pacientů s dobrými funkčními schopnostmi (vyšším počtem bodů v klinických 

škálách) a skupinou pacientů s horšími funkčními schopnostmi (nižší počet bodů 

v klinických škálách) existuje statisticky významný rozdíl v jejich negativních příznacích.  
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4     METODA 

4.1 Sledovaný soubor 

Výzkumný soubor byl tvořen pacienty splňující kritéria MKN-101 pro schizofrenii anebo 

schizoafektivní poruchu, hospitalizovaní na oddělení psychosociální rehabilitace psychotických 

poruch Psychiatrické nemocnice v Havlíčkově Brodě. Úroveň kompenzace onemocnění je 

vyjádřená škálou PANSS. Pacienti nebyli floridně psychotičtí (žádná z položek škála pozitivních 

příznaků neskóruje 3 a více). V klinickém obraze nebyly nadměrně zastoupeny ani negativní 

příznaky (na škále negativních příznaků neskóruje žádná položka více než 4). U pacientů není 

přítomno žádné agresivní chování, s výjimkou lehké sociální verbální odbržďěnosti (na škále PSP 

není agresivní chování vyšší než mírné).  

Sběr dat se uskutečňoval v průběhu roku 2014 a 2015. Všichni pacienti byli seznámeni 

s charakterem výzkumu, souhlasili s účastí a podepsali informovaný souhlas, potvrzující participaci 

na výzkumu. Data byla získávána v rámci pohovorů před propuštěním, které jsou běžnou součástí 

péče na oddělení. Jejich účast nebyla honorována.  

Výzkumný vzorek je složen ze 77 respondentů, kteří vyplnili kompletní protokol (55 mužů a 

22 žen). Průměrný věk byl 34,5 let (SD 8,5837), v rozpětí od 20 do 55 let. Tabulky 2, 3 a 4 shrnují 

demografické charakteristiky vzorku a proměnné popisující průběh a léčbu onemocnění.  

Tabulka 2. Charakteristiky sledovaného vzorku I. 

CHARAKTERISTIKY PACIENTŮ I 

 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

Pohlaví 
Muž 55 0,71 

Žena 22 0,29 

Vzdělání 

Základní 16 0,21 

Vyučení 32 0,42 

Maturita 20 0,26 

Vyšší a vysokoškolské 9 0,12 

Zaměstnání 

Má zaměstnání 13 0,17 

Je podporovaný státem* 55 0,71 

Je nezaměstnaný/á bez podpory 5 0,06 

Je student 4 0,05 

Pozn.: podporovaní státem - invalidní důchod, starobní důchod, rodičovská dovolená a jiné formy 
státní podpory, N = 77 

 

 

                                                
1 MKN-10 Mezinárodní klasifikace nemocí – 10. revize 
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Tabulka 3. Charakteristiky sledovaného vzorku II. 

CHARAKTERISTIKY PACIENTŮ II 

 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

Diagnóza 
Schizofrenie 64 0,83 

Schizoafektivní porucha 13 0,17 

Průběh 

První ataka / první záchyt 8 0,10 

Opakovaná ataka 16 0,21 

Kontinuální průběh bez defektu 21 0,27 

Pomalá degradace s defektem 32 0,42 

Medikace 

AAP 24 0,31 

KAP 3 0,04 

Kombinace AAP a KAP 35 0,45 

Polyfarmacie 15 0,20 

Abusus návykových 
látek 

Abusus 38 0,49 

Bez abusu 34 0,44 

Závislost v anamnéze 5 0,07 

Postprocesuální 
defekt 

Nepřítomný 26 0,34 

Narušení vůle, konace anebo pozornosti 24 0,31 

Defekt více kategorií 27 0,35 

Pozn.: AAP – atypická antipsychotika, KAP – konvenční antipsychotika, N= 77 

Tabulka 4. Charakteristiky sledovaného vzorku III. 

CHARAKTERISTIKY PACIENTŮ III 

 
N průměr Minimum maximum SD 

Věk (roky) 77 34,49 20,00 55,4 8,5837 

Vzdělání (roky) 77 12,66 8,00 23,00 2,442 

Věk začátku choroby 77 25,9 15,00 54,00 7,378 

Trvání choroby (roky) 77 8,3 1,00 34,00 7,7884 

Délka nynějšího pobytu (dny) 77 85,16 7,00 365,00 78,1977 

GSS 77 27,35 8,00 64,00 6,918 

PSS 77 9,99 7,00 20,00 2,578 

NSS 77 17,82 8,00 33,00 4,650 

PANSS 77 54,22 3,00 75,00 8,922 

PSP  77 71,61 41,00 98,00 11,1828 

Kli-ška 77 27,16 15 39 6,4442 

SAI 77 13,83 4,00 18,00 3,5221 

 

Pozn.: GSS – škála obecné psychopatologie, PSS – škála pozitivních příznaků, NSS – škála 
negativních příznaků,  PANSS – škála pro hodnocení pozitivních a negativních příznaků, PSP 
– škála pro hodnocení osobního a sociálního fungování, Kli-ška – klinická škála 
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Do výzkumu nebyli zařazeni pacienti, kteří splňovali některé z uvedených vylučovacích kritérií: 

1. Elektrokonvulzivní terapie probíhající nebo v nedávné anamnéze ukončená (s 

minimálním odstupem 6 týdnů). 

2. Jiná diagnóza z okruhu F20. než schizofrenie (F20.) a schizoafektivní porucha (F25.). 

3. Pacienti, jejichž aktuální epizoda byla precipitována abusem návykových látek, a 

jejichž pozitivní psychotické symptomy kompletně vymizely v průběhu jednoho nebo 

dvou týdnů iniciální antipsychotické léčby, byli rovněž vyloučeni. Anamnestický údaj o 

užívání psychoaktivních látek (alkohol, nikotýn, kanabinoidy) byl tolerován. Vyloučení 

těchto pacientů by značně zredukovalo skupinu zejména mladých nemocných, u nichž se 

užívání psychoaktivní látky stává téměř pravidlem. Vyloučení byli také pacienti, u nichž 

byl prokázán abusus návykových látek v posledních 6 týdnech nebo závislost na 

návykových látkách v posledním půlroce. 

4. Stav kompenzace choroby 

a) Floridní psychotická symptomatika, vylučující hospitalizaci na doléčovacím oddělení, 

tj. žádná z položek PSS neskóruje 3 a více. 

b) Nadměrná negativní symptomatika, tj. žádná z položek NSS neskóruje více než 4. 

c) Nepřítomnost agresivního chování, s výjimkou lehké sociální verbální odbržďěnosti, tj. 

na škále PSP není agresivní chování vyšší než mírné. 

d) Výrazné extrapyramidové nežádoucí účinky medikace, limitující provedení kresby. 

5. Komorbidita - závažné tělesné onemocnění nebo onemocnění motorického a 

senzorického systému, interferující s běžným denním fungováním (těžší vady zraku, 

sluchu a hybnosti), mentální retardace, pervazivní vývojová onemocnění.  

 

4.2 Použité metody 

Z organizačně ekonomických důvodů nebylo možno přistoupit k náhodnému výběru do 

sledovaného souboru. Pacienti byli do výzkumného souboru vybráni na základě dostupnosti. 

Jednalo se o pacienty propouštěné z oddělení, kteří splnili vstupní kritéria a nenaplňovali 

vylučovací kritéria. Vzhledem k tomu, že jsme realizovali jiný než náhodný výběr, volili jsme i 

adekvátní statistické metody.  

4.2.1 Sběr dat 

Součástí vyšetřovacího protokolu bylo zjištění informací o onemocnění (diagnóza, délka 

současného léčení, celková délka onemocnění, věk začátku nemoci, průběhová varianta, druh léčby) 
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a demografických dat (věk, pohlaví, partnerský stav, dosažené vzdělání, roky vzdělání, zaměstnání 

a sociální situace).  

V rámci plánovaného propuštění do ambulantní péče bylo provedeno rozšířené výstupní 

vyšetření, obsahující škálu, popisující psychopatologii PANSS (Andreasen, 1989; Andreasen & 

Growe, 1986a, Kay, Fiszbein, & Opler, 1987). Hodnocení charakterizovalo respondentovu 

psychopatologii v rozsahu posledního týdne a vycházelo z rozhovoru s pacientem, pozorování 

chování pacienta při vyšetření i na oddělení a na základě informací získaných od ošetřujícího 

personálu. Dále jsme pacienty vyšetřili pomocí škály hodnotící funkční výkonnost (PSP škála, 

Morosini et al.; 2000, Mohr et al., 2012) a nově vytvořené klinické škály (Kli-Ška). Vedle toho 

pacienti odpověděli dotazy strukturovaného interview hodnotícího klinický vhled (Schedule for 

Assessment of Insight, dále jen SAI, David, 1990). Zaznamenávali jsme i sebeposouzení pacienta 

s využitím položek SFS (Birchwood et al., 1990). 

Všichni pacienti podstoupili vyšetření baterií testů exekutivních funkcí. Někteří pacienti 

absolvovali komplexní psychologické vyšetření, jehož součástí byly i námi sledované testové 

metody (nejčastěji prvoataky a opakované ataky onemocnění). Ostatním pacientům byly testy 

exekutivních funkcí administrovány izolovaně. Pacienty jsme vyšetřili Wisconsinským testem 

třídění karet (dále jen WCST, PAR, 2003; Heaton et al., 1993), testem Reyovy-Osterrienthovy 

figury (ROCF) podle Bostonského skórovacího systému (dále jen BQSS, Stern et al., 1999), testem 

verbální fluence lexikální i kategoriální (dále jen VF, Nikolai et al., 2015; Preiss et al., 2012) a 

Testem cesty B (dále jen TMT B; Preiss & Preiss, 2006). Tyto testy mají prokázanou citlivost 

k narušení exekutivních funkcí (Lezak, Howieson, & Loring, 2004; Strauss, Sherman, & Spreen, 

2006; Jefferson et al., 2006) a jsou v neuropsychologické diagnostice používány s vysokou 

frekvencí (Rabin, Barr, & Burton, 2005). Respondentům byl administrován subtest Podobnosti 

z Wechslerova testu inteligence (Wechsler, česká verze Černochová et al., 2010). Pro další 

testování jsme operacionalizovali charakteristiky exekutivního fungování jako počet bodů u 

subtestu Podobnosti jako součet bodů a průměrný počet slov v kategorii u VF, jako celkový počet 

chyb, počet perseverativních a neperseverativních chyb a počet dokončených kategorií u WCST. 

V rámci BQSS byly využity jen míry, které jsou považovány za míry exekutivního fungování, 

organizace, fragmentace, plánování, úhlednost a perseverace (Elderkin-Thompson et al., 2004; 

Stern et al., 1999; Sommerville, Tremont, & Stern, 2000).  

4.2.2 Statistické zpracování 

Záznamy dat, záznamové archy, uvedené tabulky byly vytvořeny s využitím MS Word a MS 

Excel. Základní deskriptivní statistická data i testování hypotéz byly prováděny s využitím 

programu IBM SPSS Statistics, v. 19 (Mareš, Rabušic & Soukup, 2015). Hromadná data získaná 
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na podkladě škálování byla redukována pomocí explorativní faktorové analýzy (EFA). Nově 

vytvořené klinická škála pro hodnocení aktivity pacienta je včetně faktorové analýzy součástí 

příloh. Vzhledem k relativně malému rozsahu souboru a nenáhodnému výběru jeho prvků jsme 

nepředpokládali normální rozložení. Ke zkoumání závislostí mezi proměnnými byly použity 

neparametrické testy, podle povahy sledované proměnné byly vybrány adekvátní koeficienty 

korelace, Spearmanův korelační koeficient, koeficient eta, ANOVA – Kruscal-Wallisův test, 

koeficient χ2 a porovnání průměrů (Mareš, Rabušic, & Soukup, 2015, str. 289). Statistické analýzy 

byly počítány na hladině významnosti α = 0,05. Pro testování rozložení výsledků testů lexikální a 

kategoriální VF jsme využili Wilcoxonův test pro dva závislé výběry při nehomogenní varianci, 

který umožňuje testování hypotéz za předpokladu, že rozložení ve výběrovém souboru není 

normální (hladina významnosti α = 0,05).  

 

5  VÝSLEDKY 

5.1 Popisná statistika vzorku 

Popisné statistiky, charakterizující výsledky posuzovacích škál a škál psychopatologie jsou uvedeny 

v tabulce 4. Všichni pacienti byli hodnoceni jedním hodnotitelem, proto nebyla u žádné škály ani 

testu zjišťována interrater reliabilita. Průměrný skór dosahovaný v PANSS byl 54,22 (SD 8,922), ve 

škále pozitivních příznaků 9,99 (SD 2,578) a ve škále negativních příznaků 17,82 (SD 4,650). Muži 

se statisticky významně odlišovali od žen ve skórech NSS (F2 = 8,871, p = 0,004). Mezi 

schizofrenií a schizoafektivní poruchou byly zachyceny statisticky významné rozdíly v PANSS (F = 

5,868, p = 0,018) a NSS (F = 21,269, p = 0,000). Významné rozdíly ve škále PANSS a její podškále 

NSS byly zachyceny s ohledem na průběhové varianty (PANSS: F = 5,784, p = 0,001, NSS: F = 

12,489, p = 0,000). Vyšších skórů v obou škálách dosahovali pacienti s chronickým průběhem, 

směřujícím do postprocesuálního defektu a pacienti s již přítomným postprocesuálním defektem. 

Nejnižších skórů dosahovali pacienti s chronickým průběhem s uspokojivými remisemi. Pacienti 

s již přítomným defektem více životních oblastí dosahovali signifikantně významně vyšších hodnot 

na škále PANSS (F = 10,265, p = 0,000) i na subškále NSS (F = 21,520, p = 0,000). 

Negativní příznaky, hodnocené na škále NSS, a celkový skór v PANSS korelují negativně 

statisticky významně s oběma faktory klinické škály, s PSP škálou i se škálou SAI. Pomocí 

koeficientu determinace bylo zjištěno, že negativní příznaky vysvětlují 18% variability pozitivního 

faktoru klinické škály a 41% variability negativního faktoru klinické škály. PSP škála má negativní 

korelace se všemi subškálami PANSS. Negativní příznaky jsou zodpovědné za 38% variability 

                                                
2 F označuje výsledek srovnání průměrů v SPSS, p zde určuje hodnotu statistické signifikance rozdílů v průměrech. 
Pokud je p nižší než 0,05, pak zamítáme nulovou hypotézu o neexistenci rozdílů mezi sledovanými skupinami. 
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dosaženého bodového skóru v PSP škále. Strukturované interview ke zhodnocení vhledu koreluje 

negativně statisticky významně se škálou pozitivních příznaků, se subškálou negativních příznaků i 

celkovým skórem v PANSS. Koeficienty determinance jsou u SAI nízké – pro pozitivní příznaky 

11%, pro negativní příznaky 12% a pro celkový skór PANSS 11%. Výsledky Spearmanova 

koeficientu korelace prezentuje tabulka 5.  

 

Tabulka 5. Spearmanův koeficient korelace mezi škálami funkční výkonnosti a psychopatologie 

 

 

 

 

 

Pozn.: PSP škála – škála osobního a sociálního fungování, Kli-Ška – klinická škála, založená na 
observaci pacientova chování, F1 - pozitivní faktor (complience a reflexe), F2 - negativní faktor 
(izolace a pasivita), SAI – strukturované interview pro hodnocení vhledu, * statistická signifikance 
na úrovni 0,05, ** statistická signifikance na úrovni 0,01. Tučně jsou uvedeny statisticky 
signifikantní korelace. 

 

5.1.1 Popisná statistika funkčních schopností 

Sledovaní respondenti dosahovali v PSP škále vyššího hodnocení než 50, podle orientačního 

stanovení závažnosti postižení se jednalo o pacienty, kteří měli jen mírné obtíže (kategorie 7-10, 

celkem 69 pacientů) nebo různý stupeň postižení (kategorie 3-6, celkem 8 pacientů). V našem 

vzorku nebyli žádní pacienti z nejnižšího pásma závažnosti, vyžadující intenzivní dohled a podporu. 

Průměrnou hodnotou PSP škály bylo 71,61 bodů (SD 11,1829), resp. PSP kategorie měly 

průměrnou hodnotu 7,51 a SD 0,955. Ženy dosahovaly vyššího skóru na PSP škále (F = 1,764, p = 

0,041). V počtu dosažených bodů v PSP škále byly nalezeny statisticky významné rozdíly mezi 

skupinou pacientů s již přítomným postprocesuálním defektem a pacienty bez něj (F = 2,177, p = 

0,009).  

Pacienti byli hodnoceni na Klinické škále, kde dosahovaly průměrných hodnot 33,9351 (SD 

7,6937). Skupiny rozdělené podle typu vzdělání, pohlaví i podle diagnóz se od sebe statisticky 

významně nelišily. Skupiny rozdělené podle stupně postprocesuálního defektu se od sebe 

 
Kli-ška F1 Kli-ška F2 PSP škála SAI  

GSS -0,22 -0,11 -0,23* -0,18 

PSS -0,33** -0,08 -0,33** -0,34** 

NSS -0,43** -0,64** -0,62** -0,35** 

PANSS -0,35** -0,33** -0,43** -0,36** 
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signifikantně lišily ve škále Kli-ška (F = 1,749, p = 0,043). Vyšších hodnot dosahovali pacienti bez 

přítomného defektu.   

5.1.2 Popisná statistika exekutivních funkcí 

Průměry, směrodatné odchylky a rozpětí výstupy vybraných testů jsou uvedeny souhrnně v tabulce 

6. Pacienti dosahovali průměrného skóru v subtestu Podobnosti 20,17 (SD 4,1276). Statisticky 

významné rozdíly v tomto subtestu byly nalezeny mezi skupinami rozdělenými podle průběhových 

variant (F = 1,957, p = 0,030).  

  

Tabulka 6. Deskriptivní statistika výkonu v testech exekutivních funkcí 

CHARAKTERISTIKY  EXEKUTIVNÍHO  FUNGOVÁNÍ 

 
N průměr minimum maximum SD 

Podobnosti - počet bodů 77 20,17 11,00 30,00 4,1276 

lVF - součet všech slov 77 31,97 11,00 52,00 9,7912 

lVF – průměrný počet slov 77 10,68 3,67 18,33 3,4053 

 kVF - součet všech slov 77 31,03 15,00 50,00 7,7136 

kVF – průměrný počet slov 77 15,64 7,50 25,00 3,7894 

TMT B – čas (sekundy) 77 120,71 38,00 519,00 66,2741 

WCST Err - počet chyb 77 40,65 7,00 94,00 20,9842 

WCST P Err. - počet chyb 77 20,51 3,00 76,00 13,0400 

WCST NP Err. - počet chyb 77 20,14 2,00 76,00 12,1067 

WCST Kat. - počet kategorií 77 4,23 0,00 6,00 1,8417 

BQSS organizace - počet bodů 77 5,34 1,0 8,0 1,875 

BQSS fragmentace - počet bodů 77 2,69 0,0 4,0 1,259 

BQSS plánování - počet bodů 77 2,69 1,0 4,0 0,862 

BQSS úhlednost - počet bodů 77 3,22 1,0 4,0 0,788 

BQSS perseverace - počet bodů 77 3,61 2,0 4,0 0,652 

 
Pozn.: Trail Making Test B, lVF – lexikální verbální fluence, kVF – kategoriální verbální fluence, 

WCST Err. – relativní počet chyb ve Wisconsinském testu třídění karet, WCST P Err. – 
relativní počet perseverativních chyb v testu, WCST NP Err. – relativní počet 
nonperseverativních chyb v testu, WCST Kat. – počet dokončených kategorií v testu, BQSS – 
Bostonský kvalitativní systém hodnocení testu Reyovy Osterriethovy komplexní figury 
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Průměrným počtem slov v subtestu lexikální VF bylo 31,97 (SD 9,7912) a v kategoriální VF 31,03 

(SD 7,7136). Lepšího výkonu v lexikální VF dosahovali pacienti s diagnózou schizoafektivní 

poruchy (F = 1,990, p = 0,0185) než pacienti se schizofrenií. Nalezli jsme statisticky významné 

rozdíly ve výkonu v lexikální VF mezi skupinami rozdělenými podle stupně defektu (F 2,903, p = 

0,001). 

Pacienti zvládali TMT B v průměru za 120,71 s (SD 66,2741). Ve výkonu v testu nebyly 

nalezeny signifikantní rozdíly mezi skupinami rozdělenými podle sledovaných demografických dat. 

Průměrný relativní počet všech chyb ve WCST byl 40,65 (SD 20,9842), průměrný relativní počet 

perseverativních chyb dosahoval 20,51 (SD 13,04) a neperseverativních chyb 20,14 (SD 12,1067). 

Počet ukončených kategorií popisuje hodnota 4,23 (SD 1,8417). Nalezli jsme statisticky významné 

rozdíly mezi skupinami rozdělenými podle pohlaví v počtu perseverativních chyb (F = 2,404, p = 

0,004) a významný rozdíl mezi skupinami rozdělenými podle průběhových variant v dosaženém 

počtu dokončených kategorií (F = 2,393, p = 0,037). 

Průměrné hodnoty a směrodatné odchylky sledovaných proměnných BQSS jsou znázorněny 

v tabulce 6. Nebyly nelezeny žádné signifikantní vztahy mezi výsledkem tohoto testu a 

sledovanými demografickými daty, vyjma statisticky významného rozdílu mezi skupinami 

rozdělenými podle stupně defektu a perseveracemi v BQSS (χ2 = 12,373, df = 4, p = 0,015, 

Cramerovo V = 0,283, approx. sig. = 0,015). 

 

5.2 Vzájemné korelace mezi proměnnými exekutivních funkcí  

S využitím Spearmanova koeficientu korelace byla vytvořena korelační matrice vzájemných vztahů 

mezi výsledky testů exekutivních schopností. Tato matrice byla rozdělena do dvou tabulek 7 a 8, 

kde tučně jsou vyznačeny statisticky signifikantní výsledky (p ˃ 0,05). Skóry BQSS nekorelují 

s žádnou ostatní proměnnou exekutivních funkcí.  

 Tabulka 7 ukazuje četné vzájemné statisticky významné korelace mezi různými mírami 

exekutivních testů. Statisticky nevýznamné vztahy byly nalezeny pouze mezi lexikální verbální 

fluencí a perseverativními chybami ve WCST a mezi TMT B a neperseverativními chybami 

v WCST. Tabulka 8 znázorňuje vztahy mezi sledovanými exekutivními mírami testu ROCF, 

hodnoceného dle BQSS. Byla nalezena statisticky signifikantní souvislost mezi skórem organizace 

a plánování a mezi skórem organizace a fragmentace, rovněž i signifikantní souvislost mezi skórem 

plánování a fragmentace a skórem úhlednosti a perseverace. 
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Tabulka 7.  Vzájemné korelace mezi testy exekutivních funkcí 
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Čas TMT B 1,00 
     

 
   

Podobnosti -0,23* 1,00 
    

 
   

Celková lVF -0,37** 0,30** 1,00 
   

 
   

Relativní lVF -0,34** 0,29* 0,99** 1,00 
  

 
   

Celková kVF -0,37** 0,27* 0,55** 0,52** 1,00 
 

 
   

Relativní kVF -0,35** 0,26* 0,57** 0,55** 0,97** 1,00  
   

WCST Kat. -0,33** 0,38** 0,23* 0,24* 0,33** 0,28** 1,00    

WCST Err. 0,35** -0,35** -0,29* -0,29* -0,36** -0,35* -0,87** 1,00 
  

WCST P Err. 0,40** -0,30** -0,14 -0,14 -0,25* -0,23** -0,73** 0,83** 1,00 
 

WCST NP Err. 0,15 -0,25* -0,28* -0,28* -0,30** -0,29** -0,71** 0,84** 0,54** 1,00 

 

Pozn.: TMT B – Trail Making Test B, lVF – lexikální verbální fluence, kVF – kategoriální verbální 
fluence, WCST Err. – relativní počet chyb ve Wisconsinském testu třídění karet, WCST P Err. – 
relativní počet perseverativních chyb v testu, WCST NP Err. – relativní počet nonperseverativních 
chyb v testu, WCST Kat. – počet dokončených kategorií v testu, * statistická signifikance na úrovni 
0,05, ** statistická signifikance na úrovni 0,01. Tučně jsou uvedeny statisticky signifikantní 
korelace. 

 

Tabulka 8.  Vzájemné korelace mezi subtesty BQSS 
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Organizace 1,00 
    

Fragmentace 0,88** 1,00 
   

Plánování 0,82** 0,51** 1,00 
  

Úhlednost 0,15 0,07 0,20 1,00 
 

Perseverace 0,04 0,02 0,06 0,32** 1,00 

Pozn.: * statistická signifikance na úrovni 0,05, ** statistická signifikance na úrovni 0,01. Tučně 
jsou uvedeny statisticky signifikantní korelace. 
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5.3 Vzájemné korelace mezi proměnnými funkční výkonnosti 

Všechny škály popisující funkční výkonnost na podkladě posouzení druhou osobou spolu 

uspokojivě korelují, s výjimkou nesignifikantní korelace mezi negativním faktorem z klinické škály 

a výsledkem SAI a nesignifikantní korelace mezi oběma faktory klinické škály, která logicky 

vyplývá z provedené faktorové analýzy. Pacientovo posouzení svých funkčních schopností bylo 

zachyceno na škále SFS a výsledky byly zpracovány faktorovou analýzou, jejímž výsledkem jsou 

dva faktory – F1 faktor aktivity a F2 faktor vztahů. Faktor aktivity statisticky významně koreluje 

s vhledem, zachyceným pomocí SAI, a pozitivním faktorem klinické škály. Faktor vztahů má 

statisticky signifikantní souvislost s PSP a negativním faktorem klinické škály. Korelační matice 

výsledků Spearmanova koeficientu korelace je uvedena v tabulce 9, statisticky signifikantní 

výsledky jsou uvedeny tučně (p 0,05). 

 

Tabulka 9.  Korelace mezi škálami funkční výkonnosti a pacientovým posouzením 

 

 PSP SAI 
Kli-ška 

F1 
Kli-ška 

F2 
SFS F1 SFS F2 

PSP 1,00 
     

SAI 0,35** 1,00 
    

Kli-ška F1 0,43* 0,77** 1,00 
   

Kli-ška F2 0,51** 0,11 0,05 1,00 
  

SFS F1 0,05 -0,25* -0,30** 0,11 1,00 
 

SFS F2 0,29* 0,04 -0,17 0,24* -0,01 1,00 

Pozn.: PSP škála – škála osobního a sociálního fungování, SAI – strukturované interview pro 
hodnocení vhledu, Kli-Ška – klinická škála, Kli-ška F1 - pozitivní faktor (complience a 
reflexe), Kli-ška F2 - negativní faktor (izolace a pasivita), SFS – škála funkčních schopností, 
SFS F1 – faktor aktivity, SFS F2 – faktor vztahů, * statistická signifikance na úrovni 0,05, ** 
statistická signifikance na úrovni 0,01. Tučně jsou uvedeny statisticky signifikantní korelace. 

 

 

5.4 Funkční výkonnost a její vztah k exekutivním funkcím  

S cílem změřit ekologickou validitu testů exekutivních funkcí jsme korelovali vybrané skóry 

exekutivních testů (WCST, TMTB, VF, podobnosti) a výsledky tří klinických škál (Kli-ška, PSP 

škála, SAI). Žádná ze sledovaných charakteristik WCST (počet chyb, počet perseverativních chyb, 

počet neperseverativních chyb ani počet dokončených kategorií) nekoreluje statisticky významně 

s mírami funkční výkonnosti, měřenými pomocí škál funkčních schopností. Počet 
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neperseverativních chyb koreluje statisticky významně s výsledkem v PSP škále. Perseverativní 

chyby WCST, jejichž zvýšení bývá považováno za typický rys pro schizofrenii, nebyly vztaženy k 

žádné ze škál denního fungování. PSP škála nekoreluje s žádnou mírou WCST. Přestože korelace 

nedosahují dostatečné statistické signifikace, jsou ve správném směru a nelze vyloučit, že by mohly 

dosáhnout statistické významnosti, kdyby byl sledovaný soubor větší. Počet perseverativních chyb 

koreluje statisticky signifikantně s faktorem aktivity v sebeposouzení pacienta na škále SFS. Mezi 

ostatními položkami nebyl prokázán statisticky signifikantní vztah.  

 

 
Tabulka 10. Hodnoty Spearmanova koeficientu korelace mezi funkčními schopnostmi a 

exekutivními funkcemi 
 

WCST Kli-ška F1 Kli-ška F2  PSP SAI  SFS F1 SFS F2 

WCST Err. -0,21 -0,15 -0,18 -0,21 0,20 0,02 

WCST P Err. -0,10 -0,04 -0,06 -0,01 0,25* 0,07 

WCST NP Err. -0,21 -0,17 -0,24* -0,18 0,10 -0,04 

WCST Kat. 0,20 0,08 0,08 0,17 -0,16 -0,08 

Celková lVF 0,11 0,36** 0,22 0,06 -0,07 0,10 

Relativní lVF 0,12 0,34** 0,22 0,06 -0,06 0,07 

Celková kVF 0,26* 0,26* 0,37** 0,20 0,03 0,20 

Relativní kVF 0,29* 0,27* 0,39** 0,23* -0,00 0,20 

TMT B 0,00 -0,17 -0,11 0,01 0,29* 0,11 

Podobnosti 0,18 0,15 0,02 0,16 -0,28* -0,14 

Pozn.: PSP škála – škála osobního a sociálního fungování, SAI – strukturované interview pro 
hodnocení vhledu, Kli-Ška – klinická škála, Kli-ška F1 - pozitivní faktor (complience a 
reflexe), Kli-ška F2 - negativní faktor (izolace a pasivita), WCST Err. – celkový počet chyb 
ve Wisconsinském testu třídění karet, WCST P Err. – počet perseverativních chyb v testu, 
WCST NP Err. – počet neperseverativních chyb v testu, WCST Kat. – počet dokončených 
kategorií v testu, lVF – lexikální verbální fluence, kVF – kategoriální verbální fluence, TMT - 
Trial Making Test, SFS F1 – faktor aktivity, SFS F2 – faktor vztahů, * statistická signifikance 
na úrovni 0,05, ** statistická signifikance na úrovni 0,01, tučně jsou uvedeny statisticky 
signifikantní korelace. 

 
 

Celková i relativní kategoriální verbální fluence vykazuje statisticky signifikantní lineární 

souvislost s oběma faktory klinické škály a PSP škálou. S nástrojem na měření vhledu (SAI) 

koreluje významně pouze relativní kategoriální VF. Lexikální VF má významné vztahy pouze 

s negativním faktorem klinické škály. Nebyl nelezen žádný lineární signifikantní vztah mezi 

sledovanými mírami VF a žádným z faktorů SFS.  
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Čas TMT  B nekoreluje statisticky významně s žádnou mírou sociálního fungování, vyjma 

faktoru vztahů, vycházejícího z pacientova posouzení funkčních schopností (pozitivní korelace). 

Podobně byla nalezena statisticky významná korelace mezi subtestem Podobnosti z WAIS III a 

faktorem vztahů ze SFS. Všechny hodnoty Spearmanova koeficientu korelace jsou souhrnně 

prezentovány v tabulce 10, tučně jsou vyznačeny statisticky signifikantní výsledky (p value  0,05). 

V korelační matici mezi exekutivními mírami BQSS a funkčními schopnostmi nebyly 

nalezeny žádné statisticky významné lineární souvislosti, vyjma souvislosti mezi skórem 

fragmentace a výsledkem dosaženým v PSP. Hodnoty Spearmanova koeficientu korelace jsou 

uvedeny v tabulce 11, tučně jsou vyznačeny statisticky signifikantní výsledky (p 0,05). 

 

Tabulka 11. Hodnoty Spearmanova koeficientu korelace mezi funkčními schopnostmi a BQSS 

BQSS 
Kli-ška 

F1 

Kli-ška 

F2 
PSP SAI SFS F1 SFS F2 

Organizace -0,03 0,01 0,21 0,01 0,17 -0,09 

Fragmentace 0,09 -0,02 0,26* 0,03 0,18 -0,01 

Plánování -0,13 0,01 0,04 -0,01 0,07 -0,16 

Úhlednost -0,16 -0,03 -0,06 -0,06 -0,05 -0,08 

Perseverace -0,08 -0,10 -0,08 0,07 -0,07 0,07 

Pozn.: BQSS – Bostonský systém hodnocená kresby Reyovy-Osterriethovy figury, PSP škála – 
škála osobního a sociálního fungování, Kli-Ška – klinická škála, založená na observaci 
pacientova chování, Kli-ška F1 - pozitivní faktor (complience a reflexe), Kli-ška F2 - 
negativní faktor (izolace a pasivita), SAI – strukturované interview pro hodnocení vhledu, 
SFS F1 – faktor aktivity, SFS F2 – faktor vztahů, * statistická signifikance na úrovni 0,05, 
tučně jsou uvedeny statisticky signifikantní korelace 

 

5.5 Testování hypotéz o souvislosti sledovaných proměnných 

Během přípravných prací byla formulována hlavní výzkumná otázka, rozpadající se na několik 

testovatelných hypotéz o rozdílech mezi skupinami, rozdělenými podle klinických škál, v jejich 

výkonu v exekutivních testech. Jako nezávislou proměnnou jsme definovali kategorii v PSP škále 

(viz přílohy). Skupiny závisle proměnných tvořily všechny sledované míry testů exekutivních 

funkcí (čas TMT B, skór subtestu Podobnosti, WCST – počet dokončených kategorií, relativní 

počet všech chyb, relativní počet perseverativních chyb, relativní počet neperseverativních chyb, 

verbální fluence lexikální a kategoriální, celkový počet odpovědí a relativní počet odpovědí, BQSS 

– plánování, organizace, fragmentace, úhlednost a perseverace). Grafické znázornění naznačuje, že 

se sledované průměry mezi skupinami příliš neliší.  
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Tabulka 12. Hodnoty Kruscal-Wallisova testu pro kategorie PSP u VF 
 

 
 
 
 
 
 

Pozn.: kVF – kategoriální verbální fluence, df stupně volnosti, χ2 – chí kvadrát test, asymp.sig. – 
hladina významnosti, α = 0,05, tučně jsou uvedeny statisticky signifikantní rozdíly. 

 

Statisticky významné rozdíly mezi skupinami rozdělenými podle funkčních schopností na škále 

PSP byly zachyceny jen u kategoriální verbální fluence – v obou jejích mírách, relativní i celkové. 

Na základě Kruscal-Wallisova testu zamítáme nulovou hypotézu o neexistenci rozdílu ve výkonu 

kategoriální verbální fluence mezi skupinami rozdělenými podle kategorií podle PSP na hladině 

významnosti p = 0,05 (viz tabulka 12). U ostatních sledovaných proměnných nulovou hypotézu 

nemůžeme zamítnout. Kruscal-Wallisův test pro kategorie podle klinické škály (kategorizované) 

nedosahoval pro žádnou sledovanou proměnnou hladiny významnosti, proto i s použitím klinické 

škály nemůžeme zamítnout nulovou hypotézu. 

Poslední výzkumná hypotéza byla změřena na testování rozdílů ve výkonu v testech 

exekutivních funkcí mezi skupinami, rozdělenými podle negativních příznaků. Jako nezávisle 

proměnnou jsme v tomto případě zvolili stupeň postprocesuálního defektu, hodnoceného 

psychiatrem. Vizuální analýza grafů chybových úseček ukázala na možnost existence rozdílů. 

Tabulka 13 přináší přehledně výsledky Kruscal-Wallisova testu o rozdílech mezi skupinami ve 

výkonu v testech exekutivních funkcí. Výsledky testu nám umožňují zamítnout nulovou hypotézu o 

neexistenci rozdílů mezi skupinami, kategorizovanými podle stupně postprocesuálního defektu, ve 

výkonu v testech exekutivních funkcí – verbální fluence, TMT B a WCST (počet dokončených 

kategorií, relativní celkový počet chyb).  

Testování rozdílů mezi skupinami rozdělenými podle stupně postprocesuálního defektu 

v popisných charakteristikách přináší tabulka 14. Podle testových charakteristik je možné zamítnout 

nulovou hypotézu o neexistenci rozdílů mezi skupinami v klinických škálách (PSP, oba faktory 

klinické škály). Nulovou hypotézu nemůžeme zamítnout pro proměnnou vhledu a pro oba faktory 

pacientova sebeposouzení.   

Při analýze dat jsme doplnili Wilcoxonův test pro testování rozdílů mezi kategoriální a 

lexikální VF u našich pacientů s ohledem na nalezený vyšší průměrný výkon v kategoriální verbální 

fluenci. Na hladině významnosti α = 0,05 zamítáme nulovou hypotézu o neexistenci rozdílů 

v relativní kategoriální a relativní lexikální VF v našem vzorku. 

 
Χ2 df Asymp.sig. 

Celková kVF 17,518 5 0,040 

Relativní kVF 17,280 5 0,040 
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Tabulka 13. Hodnoty Kruscal-Wallisova testu pro stupně postprocesuálního defektu I. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozn.: PSP škála – škála osobního a sociálního fungování, SAI – strukturované interview pro 

hodnocení vhledu, Kli-Ška – klinická škála, Kli-ška F1 - pozitivní faktor (complience a 
reflexe), Kli-ška F2 - negativní faktor (izolace a pasivita), SFS – škála funkčních schopností, 
SFS F1 – faktor aktivity, SFS F2 – faktor vztahů, df stupně volnosti, χ2 – chí kvadrát test, 
asymp.sig. – hladina významnosti, α = 0,05, tučně jsou uvedeny statisticky signifikantní 
rozdíly. 

 
 

Tabulka 14. Hodnoty Kruscal-Wallisova testu pro stupně postprocesuálního defektu II. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pozn.: WCST Err. – relativní celkový počet chyb ve Wisconsinském testu třídění karet, WCST P 

Err. – relativní počet perseverativních chyb v testu, WCST NP Err. – relativní počet 
neperseverativních chyb v testu, WCST Kat. – počet dokončených kategorií v testu, lVF – 
lexikální verbální fluence, kVF – kategoriální verbální fluence, TMT - Trial Making Test, 
BQSS – Bostonský systém hodnocená kresby Reyovy-Osterriethovy figury, df stupně 
volnosti, χ2 – chí kvadrát test, asymp.sig. – hladina významnosti, α = 0,05, tučně jsou 
uvedeny statisticky signifikantní rozdíly. 

 
Χ2 df Asymp.sig. 

PSP 30,922 2 0,000 

Kli-ška F1 10,672 2 0,005 

Kli-ška F2 25,691 2 0,000 

SAI 3,922 2 0,141 

SFS F1 1,453 2 0,484 

SFS F2 3,866 2 0,145 

 
Χ2 df Asymp.sig. 

WCST Err. 7,997 2 0,018 

WCST P Err. 4,689 2 0,096 

WCST NP Err. 5,719 2 0,057 

WCST Kat. 9,416 2 0,009 

Celková lVF 8,556 2 0,014 

Relativní lVF 8,620 2 0,013 

Celková kVF 14,420 2 0,001 

Relativní kVF 13,601 2 0,001 

TMT B 7,496 2 0,024 

Podobnosti 4,280 2 0,118 

BQSS Organizace 1,780 2 0,411 

BQSS Fragmentace 2,581 2 0,275 

BQSS Plánování 0,560 2 0,756 

BQSS Úhlednost 1,300 2 0,522 

BQSS Perseverace 0,387 2 0,824 
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6  DISKUSE A INTERPRETACE VÝSLEDKŮ 

Předkládaný výzkum poukazuje na souvislost výkonu v jednotlivých testech exekutivních funkcí a 

průběhem onemocnění schizofrenií. V klinickém pozorování průběhu onemocnění se setkáváme 

s tím, že optimální každodenní fungování vykazují nejspíše pacienti s chronickým průběhem a 

dobrými remisemi a pacienti s prvoatakami, kteří také dosahují nižších skórů ve škálách 

psychopatologie (PANSS a NSS). Tito pacienti podávali také v tomto výzkumu nejlepší výkony v 

WCST (počet dokončených kategorií) a subtestu Podobnosti. V našem výzkumu jsme vyjma 

proměnné, popisující průběh, zařadili ještě sledování stupně defektu, hodnoceného na třístupňové 

škále, neboť bylo v praxi zachyceno určité množství pacientů, kteří již při svém prvním pobytu na 

psychiatrickém zařízení mají vyjádřený postprocesuální defekt. Vzhledem k tomuto se ukazuje 

klinické zachycení přítomnosti a stupně tohoto defektu jako významnější než průběhová varianta. 

Pacienti s plně vyjádřeným postprocesuálním defektem mají v těchto testech významně nižší 

výkony než ostatní pacienti. Pacienti s rozdílným průběhem onemocnění, od prvoatak po vyjádřený 

defekt, se neodlišovali ve výkonu v testu verbální fluence. Tento nález odpovídá tomu, že narušení 

verbální fluence je považováno za stabilní rys u pacientů se schizofrenií a potenciální endofenotyp 

(Henry & Crawford, 2005). Pacienti v našem souboru podávají významně méně narušený výkon 

v kategoriální fluenci v porovnání s lexikální fluencí oproti tradičně zachycované opačné 

diskrepanci mezi oběma testy (Gourovitch, Goldberg, & Weinberger, 1996; Dohoon Kim et al., 

2015; Kubota et al., 2005; John et al., 2011), potvrzované i transkulturálními studiemi (Sumiyoshi 

et al., 2009) i metaanalýzami (Szöke et al., 2008; Henry & Crawford, 2005). Mezi pacienty byl 

nalezen vzorec verbálních fluencí srovnatelný s normální populací, kde bývá výkon v kategoriální 

fluenci vyšší než v lexikální fluenci (Brickman et al., 2005; Rosen, 1980).  

Největší výzvou v oblasti výzkumu EF je odstínění zákonitého vlivu podřízených 

neexekutivních procesů (Miyake et al., 2000; Dostálová, 2000). Požadavky, kterým je respondent 

vystaven v průběhu vyšetření EF, jsou z velké části neexekutivní povahy. Exekutivní funkce, jak je 

zjevné z jejich samotné definice, pracují s ostatními procesy. Výzkumy těchto funkcí jsou tedy 

zatíženy problémem nečistoty testu (task impurity problem, Miyake et al., 2000) a korelace mezi 

testy bývají obvykle nízké (Szente, 2012). Nízké korelace však nemusí být následkem nevýznamné 

vzájemné závislosti, ale spíše mohou vyplývat z faktu, že každý test obsahuje jiné kognitivní 

požadavky 

Proměnné BQSS, které někteří autoři (Stern et al., 1999, Elderkin-Thompson et al., 2004, 

Sommerville et al., 2000) považují také za míry exekutivních funkcí (organizace, fragmentace, 

plánování organizace a perseverace), nejsou v našem výzkumu k ostatním mírám exekutivních 

funkcí v žádné lineární souvislosti. Můžeme se tak domnívat, že měří jiný koncept než exekutivní 

funkce nebo že testové míry zachycují určitý faktor exekutivních funkcí, který se nepromítá do 
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ostatních testů. Nepřítomnost korelace mezi WCST a kresbou figury je do jisté míry proti našemu 

očekávání, neboť u obou testů musí respondent vyvinout určité strategické plánování. Další 

korelace mezi proměnnými BQSS a funkční výkonností neobjevily žádné statisticky významné a 

tak se zdá, že míry BQSS u těchto pacientů nepřinášejí žádnou další informaci k popisu 

exekutivních dysfunkcí. 

            Rating na škálách funkční výkonnosti byl prováděn na podkladě pozorování, informací od 

ošetřujícího personálu nebo rodiny (například získání informací ohledně dodržování hygieny nebo 

finančního hospodaření). Literatura i tato studie ukazují, že self report pacienta má menší vztah 

k mírám kognitivního či exekutivního výkonu než posouzení pečovatelem nebo psychiatrem 

(Burgess et al., 1998; Evans et al., 1997; Chaytor, Schmiter-Edgecombe, & Burr, 2006; Moritz, 

Ferahli, & Naber, 2004). Sebeposouzení kognitivních schopností mělo jen slabý nebo žádný vztah 

k výsledkům testů u neurologických a psychiatrických pacientů. Pacienti se schizofrenií si nejsou 

dobře vědomi přítomného narušení kognitivních funkcí (Keefe et al., 2006) i funkčních schopností, 

které se promítají do běžného denního fungování.  

Vhled byl v našem výzkumu specifikován jako náhled na onemocnění a doprovodné omezení 

v denním fungování. Byly zachyceny souvislosti se škálou PSP a Klinickou škálou. Klinická škála 

de facto obsahuje sama o sobě posouzení vhledu a schopnosti reflexe pacienta psychiatrem, lze 

tudíž tuto souvislost důvodně předpokládat. Faktor aktivit sebeposouzení pacienta negativně 

koreluje s jeho vhledem a pozitivním faktorem klinické škály. Pacienti s horším vhledem spíše 

uvádějí své aktivity jako četnější. Faktor vztahů s pacientova sebeposouzení pozitivně koreluje se 

škálou PSP a negativním faktorem klinické škály. Pacienti, kteří dosáhli vyšších skórů ve skórování 

funkčních schopností a ve faktoru izolace a pasivita (dle orientace škály jsou méně pasivní a méně 

izolovaní), popisují, že mají více vztahů kolem sebe. 

Vycházíme - li z předpokladu, že testy exekutivních funkcí a škálovaní exekutivního výkonu 

zachycují projevy stejného obecného konstruktu, pak by tyto míry měly být silně pozitivně 

korelovány (Toplak, West, & Stanovich, 2013). Nalezené korelace mezi zvolenými mírami 

exekutivních testů a škálami denního fungování nebyly příliš vysoké podobně jako v jiných 

výzkumech, využívajících komplexnější míry funkční výkonnosti (Burgess et al., 1998) nebo 

prováděné na populaci neurologických pacientů (Chaytor & Schmitter-Edgecombe, 2007).  

V našem výzkumu se nepodařilo potvrdit původní předpoklad, že testy exekutivních funkcí 

jsou korelovány s některou z klinických škál, tak, abychom mohli předpokládat uspokojivou 

ekologickou validitu. Četnější korelace mezi testy exekutivních funkcí, konkrétně oběma 

verbálními fluencemi, měla nově vytvořená klinická škála, hodnotící chování pacienta na 

rehabilitačním oddělení na základě pozorování a cílených dotazů. PSP škála má větší využitelnost 

v ambulantní psychiatrii, což se mohlo odrazit v nižších korelacích s testy exekutivní výkonnosti. 
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Obě škály mají mezi sebou statisticky významný vztah, zachycují tedy velmi pravděpodobně 

obdobné charakteristiky denního fungování. Studie ukazuje, že k popisu funkční výkonnosti u 

hospitalizovaných pacientů je nejvýhodnější škála založená na observaci chování pacienta (sociální 

izolace, spolupráce s personálem, potřeba motivace, spolupráce na léčbě a medikaci) a dotazování 

pacienta (schopnost reflexe, náhled na vlastní omezení, náhled na vlastní onemocnění). Tato nově 

vytvořená škála zahrnuje informace z více zdrojů a optimalizuje riziko narušeného náhledu 

pacientů. Zachycuje také částečně kompenzační mechanismy dysfunkce (nutnost motivace). Zdá se, 

že škály nejsou čistým ukazatelem psychosociálního fungování a že jsou značně ovlivněny aktuální 

psychopatologií, zejména negativními příznaky, které se široce překrývají s exekutivními 

dysfunkcemi i funkčními schopnostmi. Klinická škála hodnotí elementárnější oblasti funkční 

výkonnosti, například spontánní aktivitu pacienta nebo sociální izolovanost namísto narušení 

mezilidských vztahů jako celku.  

Předkládaný výzkum ukazuje, že uspokojivou ekologickou validitu má test verbální fluence, a 

to zejména fluence kategoriální. Autorky Chaytor a Schmitter-Edgecombe (2007) nalezly jen 

marginální korelace pro verbální fluenci. Rozdílný výsledek je velmi pravděpodobně způsoben 

odlišnou sledovanou populací. Jejich výzkum byl prováděn na pacientech s různými 

neurologickými diagnózami, přestože rovněž vykazovali deficit exekutivních funkcí podobně jako u 

schizofrenie. Pacienti byli také vyšetřeni pouze lexikální verbální fluencí, která i v našem výzkumu 

dosahovala slabších výsledků než fluence kategoriální. Zde se ukazuje klinická užitečnost 

pravdelného zařazování kategoriální verbální fluence do psychologického vyšetření pacientů se 

schizofrenií. Je třeba stále mít na paměti, že v našem výzkumném vzorku jsme zachytili odlišný 

vzorec výkonu v testu verbální fluence, který bude vyžadovat další podrobnější prozkoumání.  

Sledované korelace jsme se pokusili zpřesnit testováním hypotéz o existenci rozdílů mezi 

skupinami rozdělenými podle stupně funkčních schopností. U pacientů s nižším stupněm 

psychosociálního fungování bychom poté předpokládali nižší výkon v testech exekutivních funkcí. 

Hypotézu o neexistenci vztahů obou sledovaných proměnných se podařilo vyvrátit jen v případě 

kategoriální verbální fluence, což prakticky odpovídá korelační analýze. Analýzu jsme při 

podrobnějším zkoumání vztahů proměnných rozšířili o testování hypotéz o vlivu stupně defektu a 

výkonu v exekutivních testech. Ukázalo se, že stupeň přítomného postprocesuálního defektu, 

hodnocený na jednoduché třístupňové škále psychiatrem, má úzkou souvislost s výkonem v obou 

verbálních fluencích, TMT B, a počtu dokončených kategorií a relativním počtu chyb u WCST. 

V těchto testech existovaly statisticky významné rozdíly mezi skupinami rozdělenými podle stupně 

postprocesuálního defektu. Skupiny rozdělené podle stupně defektu se také statisticky významně 

lišily ve dvou základních sledovaných škálách funkčních schopností (PSP a oba faktory klinické 
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škály). Zjištěné vztahy vyžadují podrobnější analýzu parciálních koeficientů korelace, kterou však 

limituje velikost našeho vzorku. 

7 ZÁVĚR 

Stanovené exekutivního výkonu napomáhá pracovním terapeutům a pracovníkům komunitních 

služeb určit úroveň podpory, kterou pacienti potřebují, aby mohli provádět komplexní 

instrumentální aktivity (Katz et al., 2007a, 2007b). Na základě stanovení kognitivní výkonnosti 

pacienta se psychiatr vyjadřuje k důležité posudkové otázce, zda může daný pacient vést i nadále 

nezávislý život, zda je odůvodněné přiklonění se k invalidizaci či omezené způsobilosti k právním 

úkonům. Největší výzvou ve vývoji efektivních intervencí je vytvoření validních a reliabilních 

metod, vyšetřujících negativní příznaky a exekutivní funkce. Testy exekutivních funkcí mají své 

nezastupitelné místo v psychologickém vyšetření pacientů se schizofrenií. Považujeme za nezbytné 

standardní zařazení těchto testů při posouzení funkčních schopností v rámci plánování rehabilitace a 

resocializace. Vyšetření exekutivních funkcí je také vhodné doplnit a specifikovat některou ze škál 

popisujících chování v běžných situacích nebo pozorováním při provádění činností nebo ve 

virtuální realitě (Fajmonová et al., 2011), které mohou zvýšit ekologickou validitu samotných testů, 

zcela ve shodě s postupným přesouváním ohniska zájmu neuropsychologie a neuropsychologů 

směrem k většímu důrazu na porozumění vztahu mezi výsledky psychologických testů a 

každodenního fungování (Spooner & Pachana, 2006). 
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12.-15.2.2015 Integrace v psychoterapii, konference, Olomouc 

Neurověda a psychoterapie – dva odlišné světy? (přednáška) 

1.4.2015 Seminář České lékařské společnosti JEP, Praha 

Neurověda a psychoterapie (přednáška) 
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22.-24.4. 2015 V. Konference Neuropsychiatrického fora 

Ekologická validita testů exekutivních funkcí u pacientů se schizofrenií (poster) 

abstrakt uveden ve sborníku z  konference 

26.5.2015 PN Kroměříž,  

Neurověda a psychoterapie (přednáška) 

19.6.2015  PN Kroměříž 

Test Reyovy Osterriethovy figury a jeho novější adaptace (přednáška)) 
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