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Abstrakt 

 

Efektivita programu HAPPYneuron 

Bakalářská práce je koncipována jako výzkumný projekt zkoumající efektivitu 

tréninku počítačové kognitivní stimulace, který trval po šest měsíců u několika 

desítek žáků Základních škol v Plzeňském kraji. Cílem výzkumného projektu 

bylo nejen ověření efektivity počítačového programu kognitivní stimulace ve 

smyslu zvýšení školní úspěšnosti, ale také zkoumání vlivu tréninku na 

aktivity každodenního života a na vztah dítěte a rodičů. Práce je rozdělena do 

dvou hlavních částí, a to teoretické a empirické. Teoretická část si klade za cíl 

představit hlavní myšlenky, trendy a výzkumy mj. v oblasti tréninku pracovní 

paměti u dětí (a také u dětí vykazující příznaky ADHD1) v rámci trénování 

programu počítačové kognitivní stimulace. V empirické části je popsán cíl, 

výzkumné otázky projektu této bakalářské práce a metodika. Dotazníkové 

metody k posouzení stavu dítěte byly předkládány rodičům a učitelům dětí 

před a po zahájení tréninku. Ani u jedné testové metody jsme nezískali 

statisticky signifikantní rozdíly ve výsledcích udávaných před tréninkem a po 

tréninku. Také u hodnocení vztahu rodičů s dítětem nebyly získány statisticky 

signifikantní rozdíly ve výsledcích před a po tréninku. Výsledky, které jsme ve 

výzkumném projektu získali z dat hodnocení rodičů a učitelů, nemohou složit 

k potvrzení účinnosti počítačového tréninku kognitivních funkcí 

HAPPYneuron a nelze tak jednoznačně potvrdit nebo vyvrátit efektivitu 

trénování HAPPYneuron. Součástí zpracování této bakalářské práce je také 

překlad a vypracování posuzovacích škál v českém jazyce pro žáky dle 

Canadian ADHD Resource Alliance2.   

 

 

Klíčová slova: počítačová kognitivní stimulace, počítačový program 

HAPPYneuron, žáci s ADHD, posuzovací škály ADHD, zlepšení školního výkon 

 

                                            

1 ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder 
2 www.caddra.ca 
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Abstract 

 

The HAPPYneuron Programme Effectivity 

The bachelor thesis is designed as a research project. This research tries to 

explore the effectivity of computer cognitive stimulation programme. The Basic 

School pupils (located in Pilsen region) participated this research, they had 

been training this programme for six months. The aim of this research project 

is a verification of effectivity of cognitive computer  programme stimulation (it 

can cause the school results improvement, daily life activities and relationship 

with parents). The thesis is divided into two main parts – theoretical and 

empirical. The theoretical part deals with the main trends and researchs in 

this area. The empirical part describes the aim of the research project, 

research questions, the metodology, data collection etc. Data for this research 

were collected from parents and teacher before and after the training. The 

results were not statistically significant and we can not confirm the effectivity 

of this programme of cognitive stimulation.  The Canadian ADHD Resource 

Alliance3 scales (the translations to Czech langure) are the indivisible part of 

this thesis.  

 

 

 

 

Key words: computer cognitive stimulation, HAPPYneuron PC programme, 

students with ADHD syn., ADHD rating scales, school results improvemennt,  

 

 

 

 

 

                                            

3 www.caddra.ca 
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1. Úvod 

 

Bakalářská práce s názvem Efektivita programu HAPPYneuron je 

koncipována jako výzkumný projekt zkoumající efektivitu počítačové 

kognitivní stimulace programem HAPPYneuron u několika desítek žáků 

Základních škol v Plzeňském kraji. Výzkumná část této bakalářské práce je 

spjata s projektem Kognitivní funkce jako základ úspěchu v procesu 

vzdělávání4, který byl schválen v rámci výběrového procesu žádostí o 

poskytnutí finanční podpory z OP VK5 předložených v rámci 1. kola výzvy 

Plzeňského kraje  - oblast podpory  1.2 rovné příležitosti dětí a žáků ve 

vzdělání v Plzeňském kraji II. a v současné době je realizován. Autor projektu, 

občanské sdružení COGNITIO6 umožnilo realizaci výzkumného projektu 

s cílem ověření efektivity počítačového programu a tak se podařilo získat 

výzkumná data před zahájením tréninku počítačové kognitivní stimulace a po 

něm, a to u 53 žáků7 Základních škol z Plzeňského kraje. Do zmíněného 

projektu sdružení COGNITIO bylo celkem zapojeno min. 366 osob, z toho 16 

učitelů a 320 dětí. Počet aktivních rodičů nebylo možno odhadnout. 

 

Původním úmyslem výzkumného projektu této bakalářské práce bylo 

porovnání efektivity dvou programů počítačové stimulace, HAPPYneuronu a 

COGMEDu. V průběhu výzkumu však došlo k organizačním komplikacím a 

tak máme k dispozici pouze data, která byla od rodičů a učitelů sebrána 

v rámci dotazníků před a po absolvování tréninku počítačové kognitivní 

stimulace. Součástí zpracování této bakalářské práce je také překlad a 

vypracování posuzovacích škál v českém jazyce pro žáky dle Canadian ADHD 

Resource Alliance8. Tyto materiály sloužily ke sběru dat před a po tréninku a 

to ve formě dotazníků, které vyplňovali rodiče a učitelé trénujících žáků.  

                                            

4 Evropský sociální fond v ČR, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.2.31/01.0003. 
5 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Plzeňském kraji. 
6 Občanské sdružení COGNITIO, IČ 22736221, dle nového Občanského zákoníku, zk. č. 

89/2014 Sb. se občanská sdružení mění na „spolky“. 
7 Dotazníky ke sběru dat před tréninkem odevzdalo 74 dětí, dotazníky s daty po tréninku 

odevzdalo již jen 53 dětí. Úbytek je zdůvodněn níže. 
8 www.caddra.ca 
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Cílem výzkumného projektu je nejen ověření efektivity počítačového programu 

kognitivní stimulace ve smyslu zvýšení školní úspěšnosti, ale také zkoumání 

vlivu tréninku na aktivity každodenního života a na vztah dítěte a rodičů.  

 

V souvislosti s novými poznatky o pozitivním vlivu tréninku počítačové 

kognitivní stimulace na pracovní paměť9 a potažmo i další oblasti, se 

pokoušíme sledovat a zhodnotit efekt, který se dostavuje po ukončení tréninku 

všeobecného počítačového programu kognitivní stimulace. 

 

Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, a to teoretické a empirické. 

Teoretická část si klade za cíl představit hlavní myšlenky, trendy a výzkumy 

mj. v oblasti tréninku pracovní paměti (kde byl pozorován vliv také na školní 

úspěšnost každodenní činnost u dětí intaktních a také u dětí vykazující 

příznaky ADHD10, v rámci trénování programu počítačové kognitivní 

stimulace. Vycházíme zejména z nejnovějších prací, které byly zveřejněny 

v poslední době a nabízí tak nejmodernější poznatky a výsledky bádání. 

V návaznosti na tyto poznatky je popsán všeobecný tréninkový program 

počítačové kognitivní stimulace HAPPYneuron, který sloužil žákům jako 

tréninkové prostředí.  

 

V empirické části popisujeme cíl, výzkumné otázky projektu této bakalářské 

práce, metody sběru a zpracování dat, dále výzkumný soubor, předkládáme 

výsledky a formulujeme závěry výzkumného bádání. Na tento oddíl navazuje 

diskuse a předložení výsledků efektivity programu počítačové kognitivní 

stimulace HAPPYneuron u žáků po ukončení tréninku. 

V závěru práce je předložen seznam zpracované studijní literatury a dalších 

zdrojů. 

 

                                            

9 O popsaných výsledcích a efektu tréninku pracovní paměti formou počítačového tréninku viz 

níže. 
10 ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder. 
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2. Teoretická část 

 

Hlavním kognitivním problémem u mnoha obtíží, které vedou ke snížené 

školní úspěšnosti je nedostatečná kapacita (pracovní) paměti. Výzkumy 

sledující efektivitu počítačových programů kognitivní stimulace na školní 

úspěšnost a další oblasti, prezentují především výsledky počítačových 

programů kognitivní stimulace zaměřených právě na trénink pracovní paměti. 

Moderní bádání, jehož výsledky jsou popsány níže, prokázalo určitý pozitivní 

účinek tréninku pracovní paměti na chování a proces učení mj. i u dětí. Cílem 

tohoto výzkumu je sledovat, zda budou podobné výsledky dosahovány i při 

trénování v programu počítačové kognitivní stimulace, který se věnuje 

tréninku několika oblastní (tedy nejen pracovní paměti) a lze ho tedy spíše 

řadit mezi všeobecné tréninkové programy. Z hlediska výzkumných prací 

nebyla zatím efektivita všeobecného tréninkového programu kognitivních 

funkcí prokázána. 

 

2.1 Pracovní paměť (operační paměť) a její role v kognitivním tréninku 

 

Cílem programů počítačové kognitivní stimulace, je skrze posílení pracovní 

paměti zlepšit úspěch dětí ve všech stupních formálního vzdělávání (a 

případně i v dalších oblastech).  

 

Paměť (obecně) je schopností centrální nervové soustavy uchovávat a používat 

informace o předchozích zkušenostech11. Bez paměti by nebylo možné se učit 

nebo reflektovat svoji existenci apod.  

 

Paměť dělíme na několik základních typů – dělit ji dále můžeme také dle stádií 

či doby, po kterou je informace uchovávána a do třetice dle druhu informace 

(fakta, dovednosti apod.).  

 

                                            

11 KRÁLÍČEK, P. Úvod do speciální neurofyziologie. 2: vyd. Praha Karolinum, 2002. 
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V roce 1968 byl R. Atkinsonem a R. Schriffinem navržen model (modal model) 

paměti, který předpokládá existenci tří hlavních pamětních systémů. Jsou 

jimi: 1) prchavá senzorická paměť, 2) krátkodobá, aktivní, vědomá paměť 

s omezenou kapacitou, 3) dlouhodobá paměť s hypoteticky neomezenou 

kapacitou12.  Z výzkumů bylo zjištěno, že na pracovní a dlouhodobé paměti se 

podílí odlišné mozkové struktury – např. hipokampus, struktura umístěná 

blízko středu mozku pod mozkovou kůrou je zásadní pro dlouhodobou paměť13. 

Další výzkumy mozku s využitím zobrazovací techniky ukazují, že nervové 

buňky v pre-frontálních oblasti mozkové kůry uchovávají informace pro 

krátkodobé využití14.  

 

Klingberg ve své studii15 předkládá informace o výzkumech, které poukazují 

na fakt, že udržení informace v pracovní paměti je spojeno se setrvalým 

přepisováním (na nervové úrovni) informace přes prodlevu, kdy je informace 

podržena v mysli. Testy aktivity v mozku na osobách, které byly realizovány 

s využitím zobrazovací techniky, dokazují, že aktivita spojená s pracovní 

pamětí je realizována propojením se smyslovými oblastmi v mozkové kůře 

(zejména v oblasti pre-frontální). Ostatní oblasti, zahrnující části intra-

parietální mozkové kůry a dorso-laterální mozkové kůry jsou aktivizovány 

napříč několika modalitami a tak odrážejí mnoho způsobů činnosti. 

Individuální rozdílnosti v aktivitě intra-parietální a pre-frontální oblasti 

mozkové kůry souvisí se kapacitou pracovní paměti u dospělých (a stejně tak i 

u dětí a mladistvých). Modely nervové sítě přikládají vyšší fronto-parietální 

aktivitě (ve smyslu propojenosti) váhu ve smyslu větší kapacity pracovní 

paměti, zatímco psychologické modely odlišují schopnost smyslového úložiště 

od schopnosti koordinace a kontrolní funkce, které se vztahují také ke 

schopnosti udržet pozornost. Právě pozornost má úzkou vazbu na pracovní 

                                            

12 BADDELEY, A.D., ET AL. Word length and the structure of short-term memory. Journal of 

Verbal Learning and Verbal Behavior, 14. s. 575-589, 1975. 
13 ATKINSON, R. L.. Psychologie. Praha : Portál, 2003. ISBN 80-7178-640-3. 
14GOLDMAN-RAKIĆ, P.S. Regional and cellular fractionation of working memory. 

Proceedings of the National Academy of Science  of the United States of America, s. 93. 1995. 
15 KLINGBERG, T., Trainng and plasticity of working memory. Department of Neuroscience, 

Karolina Institute, Sweden. 2010. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Zdroje_knih/8071786403
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paměť. Ovládání pozornosti je nezbytné při kognitivním tréninku pracovní 

paměti.   

 

Uchování informace v krátkodobé paměti a jejich vybavení probíhá ve třech 

stádiích: kódování (vštípení), uchování (retence) a vybavování (reprodukce). 

Různé varianty výše uvedeného vzorového modelu jsou dodnes využívány 

k popisu paměti. Tři uvedené pamětní systémy nepředstavují samostatné 

mentální nebo nervové jednotky, ale jsou to hypotetické psychické struktury či 

oblasti. Aktivní komponenty paměti, kterými jsou ve vzorovém modelu 

senzorická a krátkodobá paměť, se nacházejí ve vědomí. Dlouhodobá paměť je 

naproti tomu relativně pasivní a je lokalizována mimo vědomí16.  

 

Kódování informace do pracovní paměti může probíhat, pokud je informace 

vnímána a následně projde určitým výběrem. Tedy ne vše, čemu je člověk 

vystaven automaticky přechází do pracovní paměti a není dále dispozici pro 

vybavení. Mnoho potíží, které jsou označeny jako „problémy s pamětí“ je 

způsobeno výpadkem pozornosti17. (Pracovní paměť lze také charakterizovat 

jako aktivní pozornost.) Vštípená informace je v paměti uložena ve formě kódu 

(reprezentace18). Pro udržení informace v paměti využíváme opakování „v 

duchu“19. Jiným druhem uchování je vizuální kódování, kdy slovní položky 

uchováváme ve vizuální podobě. Dobré uchování obrázku nebo fotografie je 

typické u dětí, které představu dokážou uchovat po několik minut a na dotaz 

předloží i detaily – vytvářejí si eidetickou (fotografickou) představu20. Výskyt 

vizuálního a fonologického kódování vedlo k tvrzení, že pracovní paměť se 

skládá ze dvou odlišných částí – tzv. vyrovnávacích zásobníků, kdy fonologický 

vyrovnávací zásobník uchovává po jistou krátkou dobu informace 

fonologického kódu a vizuálně-prostorový vyrovnávací zásobník uchovává 

                                            

16 PLHÁKOVÁ, A. Učebnice obecné psychologie, Praha: Academia 2010. s 270. 
17  ATKINSON, Rita L.. Psychologie. Praha : Portál, 2003. ISBN 80-7178-640-3. 
18 např. fonologická reprezentace – nadiktujeme telefonní číslo (zvuky odpovídají názvům 

čísel), sémantická reprezentace je založena na významu- spojení čísel dává smysl.  
19 Metodám, které žáci (i dospělí) využívají k zapamatování, se budeme věnovat v praktické 

části této práce. 
20 HABER, R.N., Eidetic images. Scientific American, 220. s. 36-55. 1969. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Zdroje_knih/8071786403
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informace ve vizuálním či prostorovém kódu21, při pokusech v této oblasti bylo 

prokázáno prostřednictvím PET, že se oba zásobníky nacházejí v jiných 

hemisférách (fonologický zásobník – levá hemisféra, vizuálně-prostorový 

zásobník-pravá hemisféra).  

 

Kapacita pracovní paměti je omezená, průměrným počtem uchovaných 

informací je sedm položek (plus minus dvě)22. Tento rozptyl je způsobem 

dlouhodobou pamětí. Konstanta sedm položek (plus minus dvě) je známa již od 

počátku experimentální psychologie, kdy v roce 1885 Hermann Ebbinghaus 

započal s výzkumnými studiemi23. V roce 1956 potom vystoupil s myšlenkou, 

že kapacita krátkodobé paměti se pohybuje okolo čísla sedm také americký 

psycholog George Miller (jeden ze zakladatelů kognitivní psychologie)24.  

Jednotlivé položky mohou být jednoduché (slova, čísla), ale i složitější. Údaje 

lze sdružovat do smysluplných jednotek (chunks). Pokud se tedy člověku 

podaří jednotlivé informace propojit do smysluplných jednotek, kapacita 

krátkodobé paměti se podstatně zvýší25. Tento proces se nazývá shlukování 

(překódování nového materiálu do delších jednotek a tyto jednotky jsou poté 

uloženy v krátkodobé paměti). Působením času dochází k zapomenutí těchto 

položek, popř. jsou nahrazeny položkami jinými. Ke ztrátě informací 

v krátkodobé paměti může dojít pouhým působením času26. Čím více položek se 

snažíme uchovat v aktivovaném stavu, tím méně aktivace na každou zbývá. 

Aktivovat dokážeme v jednu chvíli přibližně sedm položek, jakmile této 

aktivace dosáhneme, každá další položka vezme sílu předcházející položce27.  

                                            

21 BADDELEY, A. D., and HITCH, G. I., Working memory. The Psychology of learning and 

motivation, New York, Academic Press. 1974BADDELEY, A. D., The episodic buffer: A new 

komponent of working memory? Trends in Cognitive Sciences, 4, 417-423. 2000. 
22 Tato konstanta 7 (plus minus dvě) je platná i pro nezápadní kultury. Yu a kol. 1985. 
23 PLHÁKOVÁ, A. Učebnice obecné psychologie, Praha: Academia 2010. s. 199. 
24 „Magické číslo sedm“ KLINGBERG, T., Training and plasticity of working memory. 

Department of Neuroscience, Karolinka Institute, Sweden. 2010. 
25 HUNT, 2000 in KLINGBERG, T., Training and plasticity of working memory. Department 

of Neuroscience, Karolinska Institute, Sweden. 2010. 
26 ATKINSON, Rita L.. Psychologie. Praha : Portál, 2003. ISBN 80-7178-640-3. s. 273. 
27 ANDERSON, J.R.: Cognitive psychology and its implications, 3rd ed. New York: W. H. 

Freeman 1983. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Zdroje_knih/8071786403
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Čím více položek je v pracovní paměti uloženo, tím pomaleji probíhá 

vybavení28. Proces vybavování probíhá jako prohledávání paměti, přičemž 

položky jsou prohledávány jedna po druhé29. Vybavení položky z krátkodobé 

paměti může také záviset na aktivaci položky dosahující spodní hranice. Čím 

více položek je v pracovní paměti, tím méně aktivity na jednotlivé položky 

zbývá30.  

 

Pracovní paměti připadá důležitá úloha v myšlení. Ve chvíli, kdy řešíme 

nějaký problém, používáme pracovní paměť jako „pracovní stůl“ – jako duševní 

pracovní prostor31. V pracovní (operační) paměti uchováváme nejen informace 

přicházející ze senzorických systémů, ale i data, která jsme si vybavili 

z dlouhodobé paměti. S těmito informacemi, daty, provádíme poté potřebné 

mentální operace. Krátkodobá paměť je také oblastí psychiky, ve které probíhá 

současná mentální aktivita32. Pracovní paměť používáme nejen k provádění 

výpočtů, k zapamatování čísel, ale také geometrických analogií a při 

jazykovém zpracovávání. Pracovní paměť umožňuje sledovat tok rozhovoru 

nebo souvislosti při čtení textů, kdy staré informace propojujeme s aktuálně 

získanými33. Pracovní paměť dle Atkinson a Shriffina pravděpodobně funguje 

jako „přestupní stanice“ k dlouhodobé paměti a to tak, že informace může 

v oblasti krátkodobé paměti přetrvávat pouze po tu dobu, než je překódována 

do dlouhodobé paměti34. Tento přenos je realizován např. vědomým 

                                            

28 STERNBERG, S. High-speed scanning in human memory. Science, 153, 652-654. 1966. 
29 Ibid 
30 MONSELL, S. Recency, Immediate Recognition Memory, and Reaction Time", in Cognitive 

Psychology, 10, 465-501. 1979 
31 ATKINSON, Rita L.. Psychologie. Praha : Portál, 2003. ISBN 80-7178-640-3. s. 274. 
32 PLHÁKOVÁ, A. Učebnice obecné psychologie, Praha: Academia 2010. s 202. 
33 JUST, CARPENTER Reassessing working memory: Comment on Just and Carpenter 1992 

and Waters and Caplan 1996. MacDonald, Maryellen C.; Christiansen, Morten 

H.Psychological Review, Vol. 109(1), s. 35-54. 2002. 
34 Z hlediska vzorového modelu Atkinsona a Shriffina je pracovní paměť jiný název pro 

krátkodobou paměť. V jejich pojetí se krátkodobá paměť liší od dlouhodobé, přestože je 

pravděpodobně umístěna v její těsné blízkosti, popř. je s ní hierarchicky propojena. Informace 

se pohybuje z dlouhodobé paměti do krátkodobé a zpět, takže se nikdy nenachází v obou 

pamětech zároveň. (ATKINSON, SHRIFFIN 1971, RAAJIMAKERS SHRIFFIN 1992.) Jiné 

řešení modelu paměti nabízí Randall W. Engle, jehož model předpokládá koncentrické 

uspořádání hlavních pamětních systémů. Pasivní dlouhodobá paměť se nachází na okraji, 

zatímco blíže ke středu je umístěna pracovní paměť, což je aktivovaná složka dlouhodobé 

paměti. Krátkodobá paměť slouží jako jakýsi rezervoár informací, které si aktuálně 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Zdroje_knih/8071786403
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reprodukováním informace v pracovní paměti (opakování), kdy je postupně 

položka přesunuta do dlouhodobé paměti. 

 

Pracovní paměť je tedy systém udržující sedm (plus minus dvě) položky 

(shluky) informací a to ve fonologické nebo vizuální podobě. Informace se 

z oblasti krátkodobé paměti vytrácejí buď působením času, nebo nahrazením 

jinou položkou. Informace z tohoto systému je uchována díky citlivosti vůči 

celkovému počtu položek, které jsou udržovány v aktivitě. Pracovní paměť 

uchovává a zpracovává data a informace, které potřebujeme pro řešení dílčích 

úkolů, takže hraje důležitou úlohu při myšlení35.  

 

Dle zmíněného zkoumání Torkela Klingberga je kapacita pracovní paměti 

skutečně určující pro výkon v široké oblasti kognitivních úkolů36. A ačkoliv je 

kapacita pracovní paměti posuzována jako konstanta, další moderní studie 

prokazují, že může být trénována adaptivním tréninkem. Tento trénink 

zapojuje mozkovou činnost přední části a temenní oblasti mozkové kůry a 

bazálních ganglií. Pracovní paměť je také ovlivněna změnami hustoty 

dopaminových receptorů v mozku. Efekt přenosu výkonu do blízké oblasti 

tréninku (viz jiná část této práce) na netrénované úkoly se vyskytuje v souladu 

s tréninkem vyvolanou plasticitou ve společné nervové síti pracovní paměti. 

Klingberg trénink pracovní paměti považuje za jeden ze způsobů nápravy a 

úzdravy poruch, které člověka omezují v kognitivních výkonech i 

v každodenním životě.  

 

 

                                                                                                                                    

uvědomujeme. Pracovní paměť zahrnuje oživené obsahy dlouhodobé paměti, které přesunuje 

do oblasti krátkodobé paměti a zpátky. Je tedy tvořena simultánně aktivovanými oblastmi 

paměti, kde probíhá současné zpracování informací. Pracovní paměť je činnou částí dlouhodobé 

paměti, která obsahuje poznatky, které byly aktuálně aktivovány, včetně krátkodobé paměti a 

jejích obsahů. PLHÁKOVÁ, A. Učebnice obecné psychologie, Praha: Academia 2010.  
35 ATKINSON, Rita L.. Psychologie. Praha : Portál, 2003. ISBN 80-7178-640-3. s. 276. 
36 KLINGBERG, T., Training and plasticity of working memory. Department of Neuroscience, 

Karolinska Institute, Sweden 2010. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Zdroje_knih/8071786403
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2.2 Kognitivní trénink pracovní paměti a jeho vliv na symptomy ADHD 

 

V souvislosti s projektem, který je zmíněn v úvodu této práce (Kognitivní 

funkce jako základ úspěchu v procesu vzdělávání) se nyní zaměříme na obecné 

poznatky týkající se kognitivních tréninků (a později budou představeny 

konkrétní studie zkoumající vliv takovýchto tréninků na pracovní paměť). 

Projekt občanského sdružení COGNITIO staví na poznatku, že pomocí 

tréninku mozku (konkrétně tréninkem pracovní paměti) lze významně zvýšit 

školní úspěšnost dětí ve všech stupních formálního vzdělávání, které je 

limitováno právě velikostí jejich pracovní paměti. Trénink kognitivních funkcí 

pomocí počítačového programu HAPPYneuron je „mentální cvičení“, které bylo 

vytvořeno k trénování paměti, logického myšlení, pozornosti, vizuálně-

prostorové orientace a řečových funkcí.  

 

Dle Klingberga37 se pracovní paměť vztahuje k délce a kvalitě udržení 

informace po krátký časový úsek a je považována za klíčovou součást 

v kognitivních procesech důležitých pro studijní výkony38. Oslabená pracovní 

paměť je symptomem či součástí (či příčinou) obtíží mnoha 

neuropsychiatrických obtíží jako je poranění mozku, cévní mozková příhoda, 

mentální retardace, schizofrenie a porucha ADHD39. Proto je logické, že 

zkoumání pracovní paměti už probíhá poměrně dlouho dobu, vzhledem 

k množství obtíží, které je kondicí pracovní paměti ovlivněno. V roce 1972 se 

teorií zlepšování pracovní paměti zabýval Earl Butterfield s kolegy a 

vypracovali studii o způsobech nápravy pracovní paměti u osob s poruchou 

učení40. Později zkoumal pracovní paměť Ericsson a jeho tým prokázal, že 

                                            

37 KLINGBERG, T., Training and plasticity of working memory. Department of Neuroscience, 

Karolinska Institute, Sweden. 2010. 
38 CONWAY 2003 in KLINGBERG, T., Training and plasticity of working memory. 

Department of Neuroscience, Karolinska Institute, Sweden. 2010. 
39 MARTINUSSEN ET AL. in KLINGBERG, T., Training and plasticity of working memory. 

Department of Neuroscience, Karolinska Institute, Sweden. 2010. 
40 BUTTERFIELD ET AL. in KLINGBERG, T., Training and plasticity of working memory. 

Department of Neuroscience, Karolinska Institute, Sweden. 2010. 
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počet číslic, které si člověk dokáže zapamatovat, se tréninkem zlepšuje41 

(napomáhají tomu také metody vytváření asociací mezi čísly, písmeny). 

 

Dle Novotného42 je prediktorem školní úspěšnosti kapacita pracovní paměti a 

nikoliv intelektové předpoklady (M. Novotný v Centru duševního zdraví 

pracuje s programem počítačové kognitivní stimulace COGMED). Dále uvádí, 

že jakmile je dítěti s ADHD zvýšena kapacita pracovní paměti, je také zároveň 

snížena jeho impulzivita. Pracovní paměť jako takovou Novotný definuje43 jako 

„klíčovou kognitivní funkci využívanou v každodenním životě, která 

jednotlivým dětem umožňuje uchovávat na krátkou dobu, obvykle na několik 

sekund, informace ve své mysli. Pracovní paměť lze charakterizovat jako 

aktivní pozornost – jsme neustále v interakci s jinými lidmi a neustále plníme 

úkoly. Kvalita toho, co děláme, je vysoce závislá na tom, jak dobře naše 

pracovní paměť ukuje. K úkolům náročným na pracovní paměť patří např.: 

zapamatování si pokynů a zapamatování si dalšího kroku při práci 

s posloupností úkolů, učení se novým věcem, čtení a porozumění tomu, co 

čteme a výběr informací, organizace vlastního života, schopnost vzpomenout si, 

kdy se kde se konají setkání apod., schopnost poslouchat jiné lidi a vhodně jim 

odpovídat, rozplánování času a schopnost mít pojem o čase, zvládání impulsů.“ 

 

Za centrální deficit u dětí s ADHD je považován právě deficit v oblasti pracovní 

paměti, který je zodpovědný za kognitivní i behaviorální potíže44 a dle 

výzkumů souvisí nedostatečnost fungování pracovní paměti s defektní funkcí 

frontálního kortexu45. Dále bylo také prokázáno (a budeme se tomu věnovat 

níže důkladněji), že trénink kognitivních funkcí ovlivňující pracovní paměť se 

                                            

41 ERICSSON ET AL. in KLINGBERG, T., Training and plasticity of working memory. 

Department of Neuroscience, Karolinska Institute, Sweden. 2010. 
42 Z Centra duševního zdraví (www.cszjesenik.cz). 
43 NOVOTNÝ, M., Je nepozorný, zlobí, vyrušuje – počítačový trénink pracovní paměti pomáhá. 

2. listopadu 2011, Psychologie dnes. 
44 MARTINUSSEN, R., A meta-analysis of working memory impairments in children with 

attention-deficit/hyperaktivity disorder. J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry 44. s. 377-384. 

2005. 
45 MARTINUSSEN ET AL. in KLINGBERG, T., Training and plasticity of working memory. 

Department of Neuroscience, Karolinska Institute, Sweden. 2010. 
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generalizuje na příbuzné funkce a chování, přičemž toto zlepšení po nějakou 

dobu přetrvává46. 

 

2.3 Výzkumy v oblasti tréninku pracovní paměti  

 

Z výzkumů, které níže podrobněji rozebereme, vyplývají obecně tyto výsledky: 

pracovní paměť je klíčem k ovlivnění pozornosti a exekutivních funkcí; 

pracovní paměť může být zlepšena intenzivním tréninkem, s použitím 

správného nástroje; pracovní paměť může být zlepšena ve všech věkových 

pásmech; zlepšení je ve výzkumech doloženo na třech úrovních: fMRI/PET, 

neuropsychologickými testy a posuzovacími škály (sebehodnocení, hodnocení 

rodičů rodiče nebo rodiny, hodnocení pedagogů).  

 

Výzkum T. Klinberga, H. Forssberga a H. Westbergové47 z roku 2002 se 

zabýval tréninkem pracovní paměti u dětí s diagnostikovaným ADHD. Děti 

s ADHD tvořily první testovanou skupinu (Experiment 1), další skupinou 

(kromě kontrolní) byla skupina zdravých mladých osob (Experiment 2). Byl 

vytvořen speciální počítačový program kognitivní stimulace48, s cílem trénovat 

oblast pracovní paměti. Trénink byl uzpůsoben každému klientovi na míru (dle 

jeho stávajících výkonů) a toto nastavení probíhalo během každého 

jednotlivého trénování. Testovaní trénovali nejméně 20 minut denně, 4-6 

v týdnu, po dobu nejméně pěti týdnů. Výzkum byl vytvořen jako dvojitě slepá 

studie a pro potřeby kontrolní skupiny bylo využito podobného softwaru, který 

ale nebyl individuálně nastaven a doba tréninku byla zkrácena na deset minut 

denně (při stejné frekvenci). Výsledky testů ukazují na: 1) zlepšení úrovně 

pracovní paměti a to jak u skupiny dětí s AHDH, tak u zdravých mladých 

jedinců. 2) Prokázal se efekt přenosu do dalších oblastí, protože se zvýšil výkon 

                                            

46 Obvykle se udává zlepšení trvající 6-12 měsíců od ukončení tréninku. Viz konkrétní studie 

níže.  
47 KLINGBERG, T. et al. Training of Working Memory in Children With ADHD, Journal of 

Clinical and Experimental Neuropsychology. 2002. 
48 Tréninkové úkoly:  visuo-spatial working memory tasks, visuo-spatial vision of backwards 

digit-span, spatial-verbal tasks. 
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také v netrénovaných oblastech (což bylo ověřeno také testem Progresivních 

Ravenových matic). 3) Snížil se také výskyt nežádoucích pohybů hlavy u dětí 

s ADHD, které jsou jedním ze symptomů poruchy. 4) Došlo ke zlepšení 

pozornosti a snížení impulzivity. (Podobný výzkum s větší testovanou 

skupinou, vč. kontrolní byl realizován ve Švédsku v roce 2005 T. 

Klingbergem49, s tím rozdílem, že děti trénovaly v počítačovém programu 

kognitivní stimulace 40 minut a to 5-6krát do týdne, v rámci tohoto výzkumu 

bylo také zkoušen vliv placebo efektu. V rámci opakovaného testování byla 

prokázána trvalost účinku tréninku i po třech měsících. Jedinou pochybností 

tohoto výzkumu byla nedostatečnost předchozího stanovení diagnózy ADHD u 

respondentů výzkumu).  

 

V roce 2010 byl realizován výzkum skupiny S. J. Becka, Ch. A. Hansonové a S. 

S. Puffenbergerové (a dalších)50, který navazuje v mnohém na výzkumy T. 

Klingberga. Trénink pracovní paměti dětí a adolescentů (věk mezi 7-17 lety), 

kterým byla diagnostikována porucha ADHD, probíhal intenzivně po dobu 5-6 

týdnů. Testované děti a mladiství užívali také stimulační medikaci. Jako 

tréninková metoda byl zvolen počítačový program kognitivní stimulace 

COGMED, o kterém je referováno výše. Trénink probíhal v domácím prostředí, 

kdy rodiče kontrolovali průběh a dávku tréninku, zatímco byli v pravidelném 

telefonickém kontaktu s osobou proškolenou v tréninkovém softwaru 

COGMED, která zároveň sledovala úroveň pokroku v tréninku a případné 

náhlé změny. Počítačový trénink čítal přesně 25 sezení po 30-40 minutách. 

Před a po tréninku (4 měsíce poté) pracovní paměti byli požádáni rodiče a 

pedagogové dětí a adolescentů o vyplnění papírových dotazníků („škály 

Connersové“51), ve kterých reflektovali stav před a po tréninku. Výzkum 

                                            

49 KLINGBERG, T. et al. Computerized training of working memory in children with ADHD – 

a randomized, controlled trial. J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry 44, s. 177-186. 2005. 
50 BECK, S. J., HANSON CH. A., PUFFENBERG, S. S., BENNINGER, K. L., A BENNINGER 

W. B. A Controlled Trial of Working Memory Training for Chuldren and Adolescents with 

ADHD, Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 39:6, s. 825-836. 2010. 
51 CONNERS, C. K., SITARENIOS, G., et al. The revised Conner´s Parent (and Teaching) 

Rating Scale (CPRS-R a CPRS-T): Factor strtucture, reliability, and criterion validity. Journal 

of Abnormal Child Psychology. 26, s. 257-268. 1998. 
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vychází z postulátu formulovaného Baddeleyem v roce 197452 (a rozšířen o 

výzkumy z roku 2000), že pracovní paměť se skládá ze tří komponent: ze dvou 

skladových systémů (fonologického obvodu a vizuálně-prostorového bloku) a 

jednoho kontrolního systému. Fonologický obvod je vytvořen za tu část 

pracovní paměti, která je odpovědná za udržení verbální informace či 

myšlenky v mysli a vizuálně-prostorový blok odpovídá za udržení neverbální 

informace či dat v mysli. Kontrolní systém je potom popsán jako regulační 

mechanismus pracovní paměti, který řídí pozornost, převádí plynule informace 

a koordinuje výkon obou součástí v součinnosti s dlouhodobou pamětí. U dětí 

s diagnostikovaným ADHD nacházejí autoři výzkumu potíže v každé z těchto 

tří částí. Výsledky testované skupiny v mnohém odpovídají výsledkům 

Klingbergových testů v rámci výše zmíněných výzkumů. Zejména došlo 

z nárůstu pracovní paměti (tedy bylo dosaženo zlepšení u úkolů testujících 

verbální i neverbální pracovní paměť), což se odráželo na zmírnění symptomů 

poruchy ADHD, snížení hyperaktivity a došlo k nárůstu úrovně pozornosti, 

čímž je trénink pracovní paměti stavěn mezi slibné metody, které budou dále 

v rámci výzkumů studovány. 

 

V roce 2009 byl dokončen výzkum týmu J. Holmesové, S. E. Gathercolové, M. 

Place, a dalších53, který se věnoval otázce terapie nedostatků pracovní paměti 

u dětí s diagnostikovanou poruchou ADHD. Studie reflektuje výsledky dvou 

terapeutických intervenčních přístupů k ADHD u dětí – a to program 

kognitivní stimulace (trénink pracovní paměti) a stimulační medikaci. 

Výzkumu se zúčastnilo 25 dětí (ve věku v rozmez mezi 8 a 11 lety), které 

soustavně trénovaly po dvacet dní pomocí počítačového programu pracovní 

paměť (přičemž před započetím tréninku a po něm byla u dětí testována 

současná úroveň pracovní paměti  dále jim bylo měřeno IQ). Zatímco přístup 

                                            

52 BADDELEY, A. D., and HITCH, G. I., Working memory. The Psychology of learning and 

motivation, New York, Academic Press. 1974. BADDELEY, A. D., The episodic buffer: A new 

komponent of working memory? Trends in Cognitive Sciences, 4, s. 417-423. 2000. 
53 HOLMES, J., GATHERCOLE, S. E., PLACE, M., DUNNING, L. D., HILTON K. A., 

ELLIOT, J. G. Working Memory Deficits can be Ovecome: Impacts of Trainng and Medication 

on Working Memory in Children with ADHD. Applies Cognitive Psychology 24, s. 827-836. 

2010. 
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spojený s užíváním stimulačních medikamentů (děti užívaly 

psychostimulancium s metyfenidátovou nebo amfetaminovou složkou 

s prokázaným vlivem na vizuálně-prostorovou pracovní paměť54) u testovaných 

významně zvýšil výkon v úkolech testujících vizuálně-prostorovou pracovní 

paměť, ale dále už nebyl prokázán vliv na oblast verbální krátkodobé paměti 

(verbal short-term memory), ani vizuálně-prostorové krátkodobé paměti. 

Počítačový trénink pracovní paměti vedl celkově (ve srovnání s terapií 

medikamenty) k významnějšímu pozitivnímu výsledku téměř ve všech 

oblastech pracovní i krátkodobé paměti (přičemž významně větší zlepšení bylo 

zaznamenáno u vizuálně-prostorové krátkodobé paměti než-li u verbální 

krátkodobé paměti) a byl také prokázán efekt přenosu výkonu i na 

netrénované oblasti a účinky trénování přetrvávaly u testovaných osob i po 

tréninku (re-test byl proveden po půl roce od ukončení tréninku). Počítačový 

trénink probíhal v rámci 20-25 denních sezení o délce 30-40 minut (počítáno 

kromě víkendu). Platformou pro trénink byl zvolen opět COGMED (s tím 

rozdílem, že děti trénovaly ve škole pod dohledem vyučujícího). Zatímco úroveň 

pracovní paměti se zvýšila, hodnoty IQ zůstaly po testování i po užívání 

medikamentů nezměněné. Autoři této studie také vycházejí z výzkumů 

Baddeley a Hitche55  a zmiňují také výsledky výzkumů Klingbergových56. 

K měření stavu před a po tréninku (včetně testování po půl roce od ukončení 

tréninku) v programu počítačové kognitivní stimulace COGMED využívají 

autoři studie testovou baterii AWMA – Automated Working Memory 

Assesment57, která poskytuje výsledky měření v oblasti verbální a vizuálně-

prostorové pracovní paměti a krátkodobé paměti (short-term memory) v rámci 

                                            

54 BEDARD, JAIN, HOGG-JOHNSON and TANNOC 2007 in HOLMES, J., GATHERCOLE, S. 

E., PLACE, M., DUNNING, L. D., HILTON K. A., ELLIOT, J. G. Working Memory Deficits 

can be Ovecome: Impacts of Trainng and Medication on Working Memory in Children with 

ADHD. Applies Cognitive Psychology 24, s. 827-836. 2010. 
55 BADDELEY, A. D., and HITCH, G. I., Working memory. The Psychology of learning and 

motivation, New York, Academic Press. 1974. BADDELEY, A. D., The episodic buffer: A new 

komponent of working memory? Trends in Cognitive Sciences, 4, s. 417-423. 2000. 
56 mj. KLINGBERG, T. et al. Training of Working Memory in Children With ADHD, 2002, 

Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology. 
57 AWMA, Alloway, 2007, Alloway, Gathercole and Pickering, 2006. 
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12 subtestů58. Jako optimálním řešením může být kombinace obou 

terapeutických přístupů s ohledem na konkrétní potřeby dítěte.  

 

Vliv kapacity pracovní paměti na úkoly, se kterými se člověk potýká v běžném 

životě, potvrzuje ve svém výzkumu také Shipstead a kol59. Za klíčovou je 

považována souvztažnost mezi kapacitou pracovní paměti a kontrolou 

pozornosti60.  Tento vztah byl zkoumán pomocí Stroop task61 úkolu, kdy byla 

testována rychlost reakce. Účastníci s vyšší kapacitou pracovní paměti 

reagovali rychleji (při zachování správnosti), než účastníci s nižší kapacitou 

pracovní paměti62. Shipstead uvádí, že kvalita pozornosti hraje důležitou roli 

nejen u osob s poruchou ADHD, ale také u osob po mozkové mrtvici63 a 

ovlivňuje i obtíže v procesu učení64. Kapacita pracovní paměti je také 

spolehlivým prediktorem školní úspěšnosti dítěte65. Způsobů jak testovat 

kapacitu pracovní paměti uvádí hned několik – i v souvislosti s výzkumy 

pracovní paměti v minulosti, důležité však je, aby byly také testovány limity 

okamžité všímavosti a povědomí66.  

 

                                            

58 AWMA obsahuje úkoly:v rámci verbální krátkodobé paměti (short-term memory - dále STM) 

Digit Recall, Word Recall, a NonWord Recall, v rámci vizuálně prostorové STM: Dot Matrix, 

Block Recall, Mazes Memory. V rámci pracovní paměti (working memory – dále WM): 

Backward Digit Recall, Listening Recall and Counting Recall, prostorově-vizuální WM: Mr X, 

Spatian Span, Odd One Out. 
59 SHIPSTEAD, Z., REDICK, T. S., ENGLE, R. W., Does working memory training generalize? 

Georiga Institue of Technology. Psychologie Belgica 2010, 50-3,4, s. 245-276. 2010. 
60 Kane, Engle in SHIPSTEAD, Z., REDICK, T. S., ENGLE, R. W., Does working memory 

training generalize? Georiga Institue of Technology. Psychologie Belgica, 50-3,4, s. 245-276. 

2010. 
61 Stroop task je úkol, při kterém jsou názvy barev znázorňovány jinými barvami a testovaná 

osoba má stisknout klávesu apod. ve chvíli, kdy je název barvy napsán ve správní barvě (slovo 

„modrá“ je napsáno písmem modré barvy) atp. 
62 Kane, Engle in SHIPSTEAD, Z., REDICK, T. S., ENGLE, R. W., Does working memory 

training generalize? Georiga Institue of Technology. Psychologie Belgica, 50-3,4, s. 245-276. 

2010. 
63 KLINGERG in SHIPSTEAD, Z., REDICK, T. S., ENGLE, R. W., Does working memory 

training generalize? Georiga Institue of Technology. Psychologie Belgica, 50-3,4, s. 245-276. 

2010 
64 ibid 
65 ibid 
66 např. pomocí simple nebo complex-span. Simple span obvykle vyžaduje zapamatování si 

řady čísel nebo písmen, komplex span je ještě rozšířen o další rovinu – zapamatování si pozice 

čísla apod. 
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V rámci testování i Shipstead uvádí důležitost adaptabilního tréninku a také 

se zabývá otázkou přenosu výkonu do dalších oblastí, kde vychází z pohledu 

Barnetta a Ceci67. Článek zdůrazňuje, že cílem tréninku není zlepšit skóre 

v tom kterém úkolu, ale změnit a vylepšit obecné kognitivní schopnosti 

člověka, což povede ke zlepšení kvality života jedince.  

 

V roce 2012 byl publikován článek, který pojednává o následném zkoumání 

pracovní skupiny pod vedením Z. Shipsteada: Je trénink pracovní paměti 

účinný?68. Shrnuje dosavadní výsledky bádání, dále je rozvíjí a mj. potvrzuje, 

že pracovní paměť hraje důležitou roli v procesu učení čtení a počítání a také 

při regulaci emocí69, a poukazuje opět na souvztažnost kapacity pracovní 

paměti a chování u dětí s poruchou pozornosti.  

V části věnující se adaptivnímu tréninku pracovní paměti shrnuje 

Klingbergovy tři body70 k úspěšnému tréninku kognitivních funkcí, a to: 1) 

trénink by neměl být zaměřen na naučení se strategii k lehčímu zapamatování 

informací, 2) trénink by měl být zaměřen výhradně na trénování pracovní 

paměti – zahrnutí úkolů procvičující další oblasti vede ke snížení účinnosti 

tréninku a oslabuje jeho vliv, a 3) trénink by měl probíhat v pravidelných 

časech a měl by mít schopnost adaptovat se dle vývoje trénujícího.  

Shipstead také v návaznosti na článek z roku 2010 poukazuje na Hawthornův 

efekt71, který způsobí, že trénující jedinci předpokládají vliv tréninku na svůj 

život, na což poukazuje již zkoumání Mayovo, který v roce 1933 zjistil, že 

chování lidí se mění ve chvíli, kdy vědí, že jsou pozorování72. Hawthornův efekt 

                                            

67 BARNETT CECI 2002 in SHIPSTEAD, Z., REDICK, T. S., ENGLE, R. W., Does working 

memory training generalize? Georiga Institue of Technology. Psychologie Belgica, s. 50-3,4, s. 

245-276. 
68 SHIPSTEAD, Z., REDICK, T. S., ENGLE, R. W. Is Working Memory Training Effective?. 

Psychological Bulletin. Advance online publication. doi:10.1037/a0027473. 2012. 
69 Kleider, Parrot in SHIPSTEAD, Z., REDICK, T. S., ENGLE, R. W. Is Working Memory 

Training Effective?. Psychological Bulletin. Advance online publication. doi:10.1037/a0027473. 

2012. 
70 ibid 
71 SHIPSTEAD in SHIPSTEAD, Z., REDICK, T. S., ENGLE, R. W., Does working memory 

training generalize? Georiga Institue of Technology. Psychologie Belgica 2010, 50-3,4, s. 245-

276. 2010. 
72 Mayo in SHIPSTEAD, Z., REDICK, T. S., ENGLE, R. W., Does working memory training 

generalize? Georiga Institue of Technology. Psychologie Belgica, 50-3,4, s. 245-276. 2010. 
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či placebo efekt se dá ovlivnit ve chvíli, kdy jsou všichni účastníci zkoumání 

(tedy i z řad kontrolní skupiny) přesvědčeni o tom, že jejich trénink je efektivní 

a vede ke zlepšení.  

Dle Shipsteada je však přese všechny pozitivní výsledky zkoumání účinnost 

tréninku kognitivních funkcí ve smyslu zlepšování kapacity pracovní paměti 

stále nejistá a je proto potřeba dále více prozkoumat otázku přenosu výkonu do 

blízkých oblastí v souvislosti s platnou kapacitou pracovní paměti a také dále 

zjišťovat subjektivní posouzení změny u trénovaných. 

 

Výše uvedené výzkumy se v závěrech shodují v tom, že tréninkem 

v počítačovém programu kognitivní stimulace lze docílit nárůstu kapacity 

pracovní paměti a tak ovlivnit jak proces učení, tak chování dítěte, avšak vliv 

tréninku kapacity pracovní paměti na fluidní inteligenci prokázán nebyl. 

Zlepšení fluidní inteligence u čtyřletých dětí následkem trénování 

neverbálního uvažování (v jedné tréninkové skupině) popisuje studie 

Bergmanové Nutleyové a kol.73 z roku 2011 (druhá skupina, která trénovala 

pracovní paměť, výsledků první skupiny nedosahovala). 

 

Hodnota fluidní inteligence je jedním z ukazatelů, které určují míru výkonu 

v mnoha kognitivních úkonech a děti s narušenou fluidní inteligencí mají často 

potíže v oblasti učení. Zůstává nadále otázkou, zda může být fluidní 

inteligence zlepšena tréninkem74. Studie zahrnuje výsledky počítačového 

tréninku 101 dětí ve věku 4 let (po dobu 15 minut, 25 dní), kde procvičovaly 

buď neverbální uvažování, nebo pracovní paměť či kombinaci obojího. Skupina, 

která trénovala úkoly v oblasti neverbálního uvažování, prokazovala 

významnou změnu v nárůstu fluidní inteligence. Bylo prokázáno, že u dětí 

                                            

73 BERGMAN NUTLEY, S., SODERQVIST, S., BRYDE, S., THORELL, L. B., HUMPHREYS, 

K., KLINGBERG, T., Gains in fluid inteligence after training non-verbal reasoning in 4-years-

old children: a controlled, randomized study. Developmental Science 14:3, pp 591-601. 2011. 
74 ibid 
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s narušenou fluidní inteligencí se objevuje také nízká kapacita pracovní 

paměti75.  

 

Dále zůstává otázkou, jakým způsobem optimálně nastavit počítačové tréninky 

kognitivních funkcí, zda skutečně dochází k přenosovým efektům v oblasti 

výkonu a dále jak co nejefektivněji využít výsledků tréninků kapacity pracovní 

paměti, a u kterých dalších skupin může podobný trénink pomoci atp., na tyto 

otázky lze odpovědět pouze v rámci dalších výzkumů a bádání v této oblasti.  

 

2.4 Kognitivní trénink a přenos výkonu do oblasti blízké trénování 

 

Zatím není ještě jisté, zda mohou být zlepšení výkonu daná tréninkem 

převedena i na jiné (netrénované) úkoly, popřípadě zda počítačový trénink 

pracovní paměti celkově zlepšuje kognitivní funkce (a vykazuje tedy 

„transferový efekt76“ - přenos výkonu do oblasti blízké trénování). V roce 2010 

probíhala online studie77 (více než 11 tisíc účastníků), která tento efekt na 

netrénovaných úkolech neprokázala. V laboratorních studiích se však objevily 

první náznaky toho, že se určité kognitivní tréninkové formy přenosu mohou 

objevit. Diskutuje se o tom, které úkoly je třeba volit a jakým způsobem 

případný efekt přenosu výkonu do blízké oblasti testovat.  

 

Dle podobnosti s trénovanými úkoly rozlišujeme „blízký“ a „vzdálený“ přenos 

výkonu do jiných oblastí transfer. O „blízký“ přenos se jedná tehdy, když se pro 

měření přenosu používají testy podobné trénovaným úkolům, nebo 

„transferové“ testy pocházejí ze stejných dimenzí fluidní inteligence. O blízký 

                                            

75 Levin in BERGMAN NUTLEY, S., SODERQVIST, S., BRYDE, S., THORELL, L. B., 

HUMPHREYS, K., KLINGBERG, T., Gains in fluid inteligence after training non-verbal 

reasoning in 4-years-old children: a controlled, randomized study. Developmental Science 14:3, 

s. 591-601. 2011. 
76 v literatuře „transfer effect“ 
77 OWEN, A. M., HAMPSHIRE, A., GRAHN, J. A. et al. Putting brain test to the test. Nature 

465, s. 775-779. 2010. 
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přenos výkonu se jedná vždy, když jsou trénované a později testované úkoly 

zpracovány ve stejných strukturách mozku78.  

 

„Vzdálený“ přenos výkonu (přenos s rozdílnou strukturou úkolu, nebo na úkol 

netrénované oblasti) se zdá být vyvolán ve chvíli, kdy jsou trénovány 

všeobecné strategie řešení úkolů79. Této situace je dosaženo zejména tehdy, 

pokud se trénují variabilní typy úkolů. Také délka tréninku může zvýšit šanci 

na prokázání přenosu výkonu do jiné oblasti.  

 

Výzkum Jaeggiové a kol. poukázal na efekt vztahu mezi dávkou a účinkem, při 

kterém navzájem porovnávali tréninkové výsledky a úspěchy v přenosu 

výkonnosti po 8, 12, 17 a 19 tréninkových dnech po 25 minutách80. Méně 

jednotlivých tréninků rozdělených do delšího časového úseku přinášejí více 

úspěchů než stejný počet tréninkových jednotek během jednoho týdne81.  

 

Dalším předpokladem pro výskyt přenosu výkonu je vysoký počet opakování82. 

Roli hraje také individuální a trvalé přizpůsobení obtížnosti tréninkových 

úkolů (adaptivní trénink) trénujícímu člověku, což prokázalo několik studií83. 

                                            

78 DAHLIN, E., STIGSDOTTER NEELY, A., LARSSON, et al.. Transfer of learning after 

updating training mediated by the Striatum. Science, 320. s. 1510-1512. 2008. 
79 PERSSON, J., REUTER-LORENZ, P. A.. Training executive function and far transfer of the 

ability to resolve interference. Psychological Science 19, s. 881-888. 2008. 

80 JAEGGI, S. M., BUSCHKUEHL, M., JONIDES. J., PERRING, W. J. Improving fluid 

intelligence with training on working memory. Proceedings of the National Academy on 

Science 105. 6829-6833. 2008. 

81 KARBACH, J., KRAY, J. How useful is executive control training?Age differences in near 

and far transfer of task-switching training. Developmental Science 12. s. 978-990. 

2009KRAMER, A. F., HAHN, S., GOPHER, D. Task coordination and aging: explorations of 

exectutive control processes in the task switching paradigm. Acta Psychologica, 10. s. 339-378. 

1999. 
82  ZELINSKI, E. M. Far transfer in cognitive training of older adults. Restorative Neurology 

and Neuroscience 27. s. 455-471. 2009. 
83  JAEGGI, S. M., BUSCHKUEHL, M., JONIDES. J., PERRING, W. J. (2008). Improving 

fluid intelligence with training on working memory. Proceedings of the National Academy on 

Science 105. 6829-6833. EDWARDS, J. D., WADLEY, V. G., MYERS, R. S., ROENKER, D. L., 

CISSELL, G. M., BALL, K. K., Transfer of a Speed of Processing Intervention to Near and Far 

Cognitive Functions. Geronthology 48. s. 329-340.  2002 OLESEN, P. J., WESTERBERG, H., 

KLINGBERG, T. Increased prefrontal and parietal activity after training of working memory. 

Nature Neurosciene 7. s. 75-79. 2003. 
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Adaptivní trénink by také mohl působit „vzdáleným“ přenosem výkonu na 

všeobecné faktory fluidní inteligence84. 

 

Za úspěšným přenosem výkonu stojí také variabilita úkolů. Výzkum 

Schmiedka a kol.85 dokazuje, že po 100 hodinách variabilního tréninku (ale ne 

adaptivního kognitivního tréninku) se objevuje všeobecný přenosový efekt  

výkonu na kognitivní funkce (především u mladých lidí). Výzkum ukázal, že 

přenos výkonu se vyskytoval zejména v těch oblastech, kde bylo dosaženo také 

největších tréninkových úspěchů. K podobným zjištěním v souvislosti 

s variabilitou tréninku dospěli také  Minear a Shah86.  

 

Pozitivní vlivy v oblasti přenosu výkonu mají také určitá kritéria tréninkových 

úkolů. To se prokázalo například tzv. tréninkem změny. Ve výzkumu 

Karbacha a Kraye87 již po čtyřech tréninkových jednotkách pracovní paměti, 

kde úkoly splňovaly specifické nároky, došlo ke zlepšení výkonu u všech 

věkových kategorií, stejně tak jako byl pozorován „blízký“ přenos výkonu na 

podobné proměňující se úkoly. Zároveň byly také prokázány přenosové efekty 

výkonu i v úlohách týkajících se výkonných funkcí a dalších úkolů k měření 

fluidní inteligence88.  

 

Ve studii Jaeggiové a kol. prokázali testovaní po multisenzorickém 

dvojúkolovém tréninku – tzv. dual n-back rovněž zlepšení ve výkonu fluidní 

inteligence. Tento trénink, při kterém účastníci současně vykonávají auditivní 

a vizuální úkoly pracovní paměti, ukázal jednoznačný vztah dávky-účinku, po 

                                            

84  OLESEN, P. J., WESTERBERG, H., KLINGBERG, T. Increased prefrontal and parietal 

activity after training of working memory. Nature Neurosciene 7. s. 75-79. 2003. JAEGGI, S. 

M., BUSCHKUEHL, M., JONIDES. J., PERRING, W. J. Improving fluid intelligence with 

training on working memory. Proceedings of the National Academy on Science 105. s. 6829-

6833. 2008. 
85 SCHMIEDEK, F., LOVDEN, M., LINDERNBERGER, U.Hundred days of cognitive traingng 

enhance broad cognitive abilities in adulthood: findings from the COGITO study. Frontiers in 

Aging Neuroscience 2. 2010. 
86  MINEAR, M., SHAH, P. Training and transfer effects in task switching. Memory and 

Cognition 36. s. 1470-1483. 2008. 
87  KARBACH, J., KRAY, J. How useful is executive control training?Age differences in near 

and far transfer of task-switching training. Developmental Science 12. s. 978-990. 2009. 
88  ibid 

tel:36.%201470-1483
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kterém se lineárně zvýšily výkony v kognitivních „přenosových“ úkolech po 8, 

12, 17 a 19 tréninkových jednotkách. Vedle tréninku s dvojitými úkoly 

zdůrazňuje tato studie také důležitost využívání různých senzorických 

přístupů.  

 

Též Bherer a kol.89 poukázali po podobném multisenzorickém dvojúkolovém 

tréninku po pěti 60ti minutových tréninkových úsecích na „blízký“ přenos 

výkonu na podobné neprocvičované úkoly.  

 

Persson a Reuter-Lorenz90 objevili pomocí obrazotvorných postupů mozku 

efekt přenosu výkonu pouze tehdy, když musely být ve fázi procvičování 

rozlišovány relevantní informace od nerelevantních (interferenční efekt). Po 

osmi 40ti minutových jednotkách tréninku pracovní paměti s vysokým podílem 

interferencí vykazovali zúčastnění lepší kognitivní výkony než kontrolní 

skupiny, které se řídily buď méně náročným tréninkem pracovní paměti, nebo 

stejným, ale bez podílu interferencí. Efekt přenosu výkonu vzniklý 

interferenčním tréninkem byl objeven vedle pracovní paměti také pro 

sémantickou a epizodickou paměť91. 

 

Popsaná zjištění tedy poukazují na skutečnost, že je možné dosáhnout efektu 

přenosu kognitivního tréninku na netrénované úkoly v oblastech pracovní 

paměti, epizodické paměti, rychlosti vnímání a logického usuzování. 

V několika studiích mohla být také „vzdáleným“ přenosem výkonu prokázána 

zlepšení v netrénovaných dimenzích (jako např. ve všeobecných testech 

k pochopení fluidní inteligence). Tréninková koncepce, tréninkové parametry a 

kritéria úkolů musí být velice pečlivě utvořeny, případně vybrány, aby mohlo 

být dosaženo požadovaného efektu v přenosu výkonu do dalších oblastí.  

                                            

89 BHERER, L., KRAMER, A. F., PETERSON, M. S., COLCOMBE, S., ERICKSON, K., 

BECIC, E. Transfer effects in task-set cost and dual-task cost after dual-task training in older 

and younger adults: Further evidence for cognitive plasticity in attentional control in late 

adulthood. Experimental Aging Research 34. 188-219. 2008. 
90 PERSSON, J., REUTER-LORENZ, P. A.  Gaining control. Training Executive function and 

far transfer of the ability to resolve interference. Psychological Science 19. s. 881-888. 2008. 
91 ibid 
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2.5 Kognitivní trénink jako jedna z možností terapie poruchy ADHD 

 

Zkratkou ADHD  označujeme poruchu pozornosti spojenou s hyperaktivitou 

(Attention Deficit Hyperactivity Disorder92). V mezinárodní klasifikaci nemocí 

MKN-10 se používá označení Hyperkinetické poruchy, pod nímž je zařazena 

Porucha aktivity a pozornosti (F90.0) a Hyperkinetická porucha chování 

(F90.1). Dítě s ADHD je „hyperaktivní“ - je nadměrně aktivní, neustále v 

pohybu, stále začíná nějakou činnost, kterou nikdy nedokončí. Děti těkají od 

jedné činnosti ke druhé. Jsou zbrklé, působí jako vzdorovité, jednají po svém a 

následkem toho je okolí hodnotí jako neukázněné. Hyperaktivita není ale 

projevem nezralosti, a tento problém u dětí většinou spontánně nevymizí93.  

 

Nejčastěji je syndrom ADHD diagnostikován v prvních letech školní docházky. 

Odhadovaný výskyt ADHD u dětí školního věku se pohybuje v rozmezí mezi 3 

– 7%94. Přesně stanovit výskyt dané poruchy v populaci je však obtížné. Data 

se liší dle toho, v jakých částech světa se výzkum prováděl a jaká diagnostická 

kritéria (MNK – 10 nebo DSM – 5) byla použita.   

 

V České republice se odhaduje počet dětí postižených touto chorobou na deset 

tisíc dětí školního věku. Výskyt je častější u chlapců než u dívek, nejčastěji se 

udává poměr 6:2 (rozmezí až 8:1). U dívek bývají zpravidla projevy poruchy 

méně nápadné95. 

 

                                            

92 V současné době došlo k celosvětovému upřednostnění pojmu ADHD (Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder), nebo jen ADD (Attention Deficit Disorder) před užíváním pojmu MBD 

(minimal brain demage) – u nás LMD (Lehké mozkové dysfunkce). To odráží trend 

prosazování se více popisných, symptomatologických termínů.  

93 KOUŘIL, V. Terapie dětí s ADHD. Česká s slovenská psychiatrie, 2004, roč. 100, č. 10, 

Supplementum 1, s. 29-31. ISSN 1212-0383. 

94 http://www.neurologiepropraxi.cz/pdfs/neu/2010/06/04.pdf a BARKLEY, R.A. Attention-

Deficit Hyperaktivity Disorder: a hand book for diagnosis and treatment. 3rd ed. New York: 

The Guilford Press 2006. 770p. 

95 http://www.adehade.cz/ 

http://www.neurologiepropraxi.cz/pdfs/neu/2010/06/04.pdf
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Symptomy dle ovlivněných funkcí jsou96: 

Poruchy kognitivních funkcí: porucha pozornosti, distraktibilita, nepozornost, 

obtíže pozornosti v aspektu sluchovém i zrakovém, nežádoucí zapojení 

motoriky do aktivit procesu poznání, neschopnost selekčního procesu usměrnit 

pozornost k podstatným informacím z paralelního z pracování všech podnětů, 

porucha analýzy a syntézy informací, porucha exekutivních funkcí, tj. 

vytváření, sekvencování a realizace plánů (neumí organizovat práci, nedokončí 

úkol, nestrukturuje volný čas), porucha motivace, úsilí a vytrvalosti, zvláště v 

aktivitách nepřinášejících okamžité uspokojení, nebo v situacích, které jsou 

frustrující, vizuospaciální porucha – snížená schopnost prostorové 

představivosti, řešení geometrických úkolů, porucha slovní a pracovní paměti.  

 

Porucha motoricko percepční: hyperaktivita s neschopností relaxace a 

sedavých aktivit, motorická neobratnost.  

 

Porucha emocí a afektů: emoční a afektivní labilita (u adolescentů dysforie – 

stav úzkosti a pocit nudy), iritabilita (dráždivost), explozivita (je zděšen svým 

vlastním chování).  

 

Impulzivita: činy jsou náhlé, ukvapené, dítě provádí rychlé závěry k vlastní 

škodě, není schopné odložit akci, jedná bez zřetele na konsekvenci (napřed 

jedná, pak myslí, nepoučí se z úrazu, trestu).  

 

Sociální maladaptace: chybí stenické reakce, neadekvátní kontrola, 

familiernost nepříslušná věku, neschopnost souhry s vrstevníky, způsobuje 

odmítání všude, doma, ve škole, při sportu hrách, jak v kolektivu dětí, tak s 

dospělými i rodiči. Frustrace ze sociální neúspěšnosti a snížená tolerance ke 

stresu vede k šaškování, negativismu, dysforii, později může vést k poruchám 

chování a ještě později v 60 -70 % k delikvenci.  

 

                                            

96 MALÁ, E. Hyperkinetické poruchy –ADHD. Česká a slovenská psychiatrie, 2000, roč. 96, č. 

3, s. 150-153. ISSN 1212-0383. 
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Typickým příznakem ve školním věku je výrazná kognitivní dysfunkce, 

snížená sebehodnocení a školní neúspěšnost97 (i při dobrých výsledcích 

zkoušek intelektu.)  

 

K určení diagnosy se v současné době používají dva hlavní klasifikační 

systémy diagnostických kritérií: klasifikační systém Světové zdravotnické 

organizace (The international Clasification of Diseases, 10th edition, neboli 

ICD-10, u nás známý jako Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. revize neboli 

MKN-10 a klasifikační systém Americké psychiatrické asociace (The 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition, neboli 

DSM-5).  

 

Možnostmi terapie je jak nefarmakologický přístup (do nějž řadíme i trénink 

kognitivních funkcí pomocí počítačového programu), tak farmakologický 

způsob léčby. Hyperkinetická porucha s nepozorností se léčí obvykle právě 

psychofarmaky ze skupiny psychostimulancií98 (ale existuje i nestimulační lék 

atomoxetin- lék Strattera). Vedle této léčby jsou používána antidepresiva, 

antinarkoleptika a některé cholinergní látky99. Ve studiích u adolescentních 

pacientů s ADHD  je významnější placebo efekt100. Na farmakologickou léčbu 

nereaguje asi 25% dětí101.  

 

Z nefarmakologických způsobů je nejčastěji používána kognitivně-behaviorální 

terapie, která je zaměřena na potlačení nevhodných schémat a nácvik 

                                            

97 MALÁ, E. Hyperkinetické poruchy –ADHD. Česká a slovenská psychiatrie, 2000, roč. 96, č. 

3,. ISSN 1212-0383. 
98 Lékem volby je metylfenidát sodný – Ritalin, Concerta 

99 DRTÍLKOVÁ, I. Hyperkinetická porucha z hlediska biologické psychiatrie. Česká 

aslovenská psychiatrie, 1997, roč. 93, Supplementum 3, s. 29-42. ISSN 0069-2336. 
100 ibid 
101 CAHOVÁ, Pavlína, Jana PEJČOCHOVÁ a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Hyperkinetická 

porucha/ADHD v dospívání a dospělosti: diagnostika, klinický obraz a komorbidity. Neurologie 

pro praxi, Olomouc: SOLEN, s.r.o., Lazecká 297/51, 2010, roč. 11/2010, č. 6, s. 373-377. 

ISSN 1213-1814. 
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výhodnějších forem chování, které snižují negativní dopad psychopatologických 

příznaků v běžných životních situacích102.  

 

Jako optimální se zatím jeví kombinovaná léčba103 medikamenty a 

behaviorálními nácviky zároveň s nefarmakologickým didakticko-

psychoterapeutickým přístupem, tzv. sebeinstruktáží. Dobře je také hodnocena 

metoda biofeedback104 a také trénink kognitivních funkcí, zejména pracovní 

paměti. 

 

2.6 Diagnostika ADHD 

 

Diagnostiku ADHD v optimálním případě provádí tým odborníků, a to 

psycholog, speciální pedagog, neurolog a příp. psychiatr. Diagnostika probíhá 

ve školských poradenských zařízeních – SPC (speciálně-pedagogické centrum), 

PPP (pedagogicko-psychologická poradna) – zde nejčastěji, dále také v SVP 

(středisko výchovné péče).  

 

V procesu diagnostiky je potřeba vyloučit jiné vlivy než syndrom ADHD, které 

chování dítěte způsobují (např. krize v rodině, rozvod, úmrtí, nevhodná 

výchova aj.). Aby byla diagnostika ADHD kompletní, je třeba zahrnout tyto 

oblasti: a) vývojová diagnostika - sleduje duševní vývoj dítěte v porovnání s 

jeho vrstevníky. Známky oslabení nervového systému se mohou projevovat 

určitými vývojovými opožděními za normou příslušnou danému věku, b) 

                                            

102 DRTÍLKOVÁ, I. Hyperkinetická porucha z hlediska biologické psychiatrie. Česká a 

slovenská psychiatrie, 1997, roč. 93, Supplementum 3, s. 29-42. ISSN 0069-2336. 
103 HOLMES, J., GATHERCOLE, S. E., PLACE, M., DUNNING, L. D., HILTON K. A., 

ELLIOT, J. G. Working Memory Deficits can be Ovecome: Impacts of Trainng and Medication 

on Working Memory in Children with ADHD. (2010) Applies Cognitive Psychology 24, 827-

836. 
104 EEG-Biofeedback je terapeutická metoda, která umožňuje regulací frekvencí elektrické 

aktivity mozkových vln, s využitím speciálního počítačového programu, která modifikuje 

smímanou aktivitu mozku do jednotlivých prvků počítačové hry, která naopak vydává 

zpětnovazebné informace o úspěšnosti tréninku pomocí zrakové a sluchové dráhy i taktilního 

čití. Výsledným efektem tréninku je, že se mozek hravou formou naučí lépe a efektivněji 

využívat své schopnosti a kapacitu. Dle http://www.eeg-biofeedback.cz/ 
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příznaky chování: dle MNK – 10 nebo DSM – 5105, a c) psychologické testy - 

specializované testy na pozornost, na výdrž, na krátkodobou paměť, 

standardizované testy např. na dyslexii a jiné poruchy učení, vyšetření 

inteligence, komplexní Wechslerův test, EEG, evokované potenciály a 

zobrazovací metody vyšetření mozku106. 

 

K určení diagnózy se v současné době používají dva hlavní klasifikační 

systémy diagnostických kritérií: 1) klasifikační systém Světové zdravotnické 

organizace (The international Clasification of Diseases, 10th edition, ICD-10, u 

nás známý jako Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. revize neboli MKN-10 a 2) 

klasifikační systém Americké psychiatrické asociace (The Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition, DSM-5). 

 

1) MKN-10: F 90 Hyperkinetické poruchy 

Oblast nepozornost 

Pro pozitivní nález musí alespoň šest z následujících příznaků přetrvávat po 

dobu nejméně šest měsíců a dosahovat takové intenzity, že mají za následek 

nepřizpůsobivost dítěte neodpovídající jeho vývojovému stadiu: 

 

(viz test pro rodiče a pedagogy „ADHD dotazník“ a „SNAP IV 26“) 

1. často se mu nedaří pozorně se soustředit na podrobnosti nebo dělá chyby z 

nepozornosti ve škole, při práci nebo při jiných aktivitách; 

2. často neudrží pozornost při plnění úkolů nebo při hraní; 

3. často se zdá, že neposlouchá, co se mu říká; 

4. často nedokáže postupovat podle pokynů nebo dokončit školní práci, domácí 

práce nebo povinnosti na pracovišti (nikoli proto, že by se stavělo do opozice či 

nepochopilo zadání); 

5. často není s to uspořádat si úkoly a činnosti; 

                                            

105 http://www.dsm5.org/Documents/ADHD%20Fact%20Sheet.pdf 
106 MALÁ, E. Hyperkinetické poruchy –ADHD. Česká a slovenská psychiatrie, 2000, roč. 96, č. 

3,. ISSN 1212-0383. 
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6. často se vyhýbá úkolům, například domácím pracím, které vyžadují 

soustředěné duševní úsilí; 

7. často ztrácí věci potřebné pro vykonávání určitých úkolů nebo činností, 

například školní pomůcky, pera, knížky hračky nebo nástroje; 

8. často se dá lehce vyrušit vnějšími podněty; 

9. často je při běžných denních činnostech zapomnětlivé. 

 

Oblast hyperaktivita 

Alespoň tři z následujících příznaků hyperaktivity přetrvávají po dobu 

nejméně šesti měsíců v takové míře, že mají za následek nepřizpůsobivost 

dítěte a neodpovídají jeho vývojovému stadiu: 

1. často bezděčně pohybuje rukama nebo nohama nebo se vrtí na židli; 

2. při vyučování nebo v jiných situacích, kdy by mělo zůstat sedět, vstává ze 

židle; 

3. často pobíhá nebo popochází v situacích, kdy je to nevhodné (u dospívajících 

dětí nebo dospělých se mohou vyskytovat pouze pocity neklidu); 

4. často je nadměrně hlučné při hraní nebo má potíže chovat se tiše při 

odpočinkových činnostech; 

5. trvale vykazuje nadměrnou motorickou aktivitu, kterou není schopno 

zásadně podřizovat společenským podmínkám nebo požadavkům. 

 

Oblast impulzivita 

Alespoň jeden z následujících příznaků impulzivity přetrvává po dobu nejméně 

šesti měsíců v takové míře, že má za následek nepřizpůsobivost dítěte a 

neodpovídá jeho vývojovému stadiu: 

1. často vyhrkne odpověď dřív, než byla dokončena otázka; 

2. často nevydrží stát v řadě nebo nedokáže počkat, až na ně přijde řada při 

hře nebo v kolektivu; 

3. často přerušuje ostatní nebo se jim plete do hovoru (např. skáče jiným do 

řeči, ruší je při hře); 

4. bez ohledu na společenské zvyklosti omezení nadměrně mluví. 
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2) DSM-5: Porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou (ADHD) 

Šest nebo více následujících příznaků nepozornosti přetrvává po dobu nejméně 

šesti měsíců v takové míře, že má za následek nepřizpůsobivost dítěte a 

neodpovídá jeho vývojovému stadiu: 

Oblast nepozornosti 

a) často se mu nedaří pozorně se soustředit na podrobnosti nebo dělá chyby z 

nepozornosti ve škole, při práci nebo při jiných aktivitách; 

b) často má potíže udržet pozornost při plnění úkolů nebo při hraní; 

c) často se zdá, že neposlouchá, když se na ně přímo hovoří; 

d) často nepostupuje podle pokynů a nedaří se mu dokončit školní práci, 

domácí práce nebo povinnosti na pracovišti (nikoli proto, že by se stavělo do 

opozice nebo nepochopilo zadání); 

e) často mívá problémy zorganizovat si úkoly a činnosti; 

f) často se vyhýbá vykonávání úkolů, nedělá je rádo, zdráhá se například dělat 

domácí práce, které vyžadují soustředěné duševní úsilí (například školní nebo 

domácí úkoly); 

g) často ztrácí věci potřebné pro vykonávání úkolů nebo činností (například 

hračky, školní pomůcky, pera, knížky nebo nástroje); 

h) často se dá lehce vyrušit vnějšími podněty; 

i) často zapomíná na každodenní povinnosti. 

 

Šest (nebo více) následujících příznaků hyperaktivity či impulzivity přetrvává 

po dobu nejméně šesti měsíců v takové míře, že má za následek 

nepřizpůsobivost dítěte a neodpovídá jeho vývojovému stadiu: 

 

Oblast hyperaktivita 

a) často bezděčně pohybuje rukama nebo nohama nebo se vrtí na židli; 

b) často při vyučování nebo jiných situacích, kdy by mělo zůstat sedět, vstává 

ze židle; 

c) často pobíhá nebo popochází v situacích, kdy je to nevhodné (u dospívajících 

dětí nebo 
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dospělých se takové chování může omezit na subjektivní pocity neklidu); 

d) často mívá potíže tiše si hrát nebo v klidu něco jiného dělat; 

e) bývá často „na pochodu“ nebo se chová, jako by „jelo na motor“; 

f) často bývá nepřiměřeně upovídané. 

 

Oblast impulzivita 

g) často vyhrkne odpověď dřív, než byla dokončena otázka; 

h) mívá problém vyčkat, až na ně přijde řada; 

i) často přerušuje ostatní nebo se jim plete do hovoru (např. skáče jiným do 

řeči, ruší je při hře). 

 

Rozdíly mezi MKN – 10 a DSM - 5 

Lékaři v České republice dávají při určování diagnózy přednost klasifikačnímu 

systému MKN – 10 před DSM - 5. Mezi MNK - 10 a DSM – 5 jsou rozdíly v 

řadě příznaků, nezbytných pro stanovení diagnózy a i ve způsobu, kterým se 

různá chování a abnormality popisují. Současné pojetí hyperkinetických 

poruch podle MKN 10 a AD/HD (Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder) a 

podle kriterií DSM 5, není zcela identické, hlavní rozdíl spočívá v rozdílném 

vyčlenění subtypů: Hyperkinetické poruchy podle kriterií MKN 10 zahrnují 

subtyp s poruchou pozornosti a hyperaktivitou (F 90.0) a subtyp 

hyperkinetické poruchy chování (F 90.1). Pro diagnózu je nutné, aby byly 

přítomny společně všechny základní příznaky poruchy, tedy poruchy 

pozornosti a hyperaktivita, případně impulzivita, která je považována za 

přidružený příznak, avšak pomáhá poruchu potvrdit. 

 

V klasifikačním systému MKN10, není na rozdíl od manuálu DSM 5- vyčleněn 

v kategorii hyperkinetických poruch subtyp s převládající poruchou pozornosti 

(inattentive type), bez doprovodu hyperaktivity a impulzivity. 
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2.7 Kognitivní počítačový trénink HAPPYneuron 

 

Dle francouzské verze webu HAPPYneuron je program kompletní metodou 

kognitivního tréninku mozku. Trénuje pět oblastí a to: paměť, pozornost, 

jazykové dovednosti, exekutivní funkce (např. logické myšlení, uvažování), 

prostorově-vizuální dovednosti.  

 

Program nabízí personalizované nastavení pro každého uživatele zvlášť a to 

v ohledu na jeho potřeby.  K osobnímu nastavení tréninku dochází po úvodním 

testu počátečních schopností jedince. Podle předkladatelů komerční verze 

programu také umožňuje efektivní trénink s asistencí „trenéra“, definuje 

uživatelovy silné i slabé stránky a právě na ty se zaměřuje. Trénovaný jedinec 

má dle informací, které předkládá francouzská verze webu, na výběr, zda chce 

trénovat v tzv. "wellness" režimu nebo "performace" režimu, kdy první režim je 

spíše odpočinkový a druhý je zaměřen na výkon. Program sleduje vývoj 

výsledků a motivuje uživatele k dlouhodobému používání.  

 

U programu HAPPYneuron nacházíme velký počet úkolů, u nichž se dá 

očekávat „transferový“ efekt (ve smyslu přenosu výkonu do jiné oblasti 

tréninku) – nabytá zlepšení výkonnosti jsou převedena i na jiné, netrénované 

úkoly.  

 

Další předností programu HAPPYneuron jsou obsáhlé vysvětlivky a informace 

v pozadí u každého cvičení a také individuální zpětná vazba, která by měla 

zvyšovat porozumění účastníků provádějících cvičení a také posílit motivaci. 

Program (v komerční variantě) nabízí různé možnosti vyhodnocování 

úspěšnosti tréninku a to buď jednotlivě po každém cvičení zvlášť, nebo po 

celcích. 

 

Trénink nabízí možnost nastavit obtížnost tréninku v rámci sezení a 

konfigurovat v průběhu tréninku nastavené plány.  
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V některých jazykových mutacích (němčina) program využívá a předkládá 

trénujícímu výrazy, které jsou vlivem překladu z francouzštiny neobvyklá a 

těžko srozumitelná107.  

 

Kompletní sadu HAPPYneuron v českém jazyce tvoří 20 her uložených na CD. 

Dle doporučení distributora programu je doporučená délka a intenzita 

tréninku je na půl hodiny denně a pětkrát v týdnu.  

 

Dle výzkumů zveřejněných na webových stránkách HAPPYneuron108 pomáhá 

trénink kognitivních funkcí např. zlepšit schopnost soustředění při řízení 

motorových vozidel, zlepšit zdravotní stav u pacientů se schizofrenií nebo 

depresí, a napomáhá obecně ke zlepšení výkonů jednotlivců v oblastech, na 

které se trénink zaměřuje: paměť, pozornost, jazykové dovednosti, exekutivní 

funkce (např. logické myšlení, uvažování), prostorově-vizuální dovednosti. Dle 

mnoha výzkumů (viz) níže se ukazuje, že trénink kognitivních funkcí a 

zejména pracovní paměti by mohl být dobrým přístupem ke zlepšení stavu dětí 

s poruchou ADHD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

107 Evaluace kognitivního tréninku v rámci zemského programu Akademie 50 plus. Jacobs 

University – Centrum pro celoživotní vzdělávání a institucionální rozvoj, Brémy 2011. 
108 http://www.happyneuron.fr/la-methode/validation-scientifique 
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3. Empirická část 

 

Cílem tréninku počítačových programů kognitivní stimulace je zlepšení 

školního prospěchu a chování žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. 

Výsledky výzkumů podložily domněnku, že trénink kognitivních funkcí, resp. 

pracovní paměti, má pozitivní vliv na školní úspěšnost dětí, pomáhá snížit 

obtíže v procesu učení způsobených specifickou poruchou učení, zvyšuje 

efektivitu vzdělávání a snižuje pravděpodobnost vzdělávacího a sociálního 

selhávání žáků v rámci povinné školní docházky. Otázkou dále zůstává, zda 

bude podobně na žáky působit tréninku všeobecného programu kognitivní 

stimulace, kde je trénink zaměřen do několika oblastí – nejen na trénování 

pracovní paměti. 

 

3.1 Cíle, hypotézy a výzkumné otázky 

 

Cílem této výzkumné studie je „prokázat, zda (všeobecný) počítačový trénink 

kognitivních funkcí HAPPYneuron ovlivňuje chování dětí ve věku 8-11 let a 

zda se účinky tréninku projeví na výsledcích těchto trénujících žáků (tyto 

výsledky a hodnocení získáme zpracováním dotazníků vyplněných před a po 

tréninku)“.  

 

A) H1: Hodnocení rodičů/učitelů v dotazníku ADHD (dle mediánu)  se po 

dokončení tréninku počítačového programu kognitivní stimulace 

HAPPYneuron rovnalo výsledkům získaným před tréninkem.  

 

B) H2: Hodnocení rodičů/učitelů v dotazníku SNAP IV (dle mediánu)  se po 

dokončení tréninku počítačového programu kognitivní stimulace 

HAPPYneuron rovnalo výsledkům získaným před tréninkem.  
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C) H3: Hodnocení rodičů v dotazníku WFIRS-P (dle mediánu) se po dokončení 

tréninku počítačového programu kognitivní stimulace HAPPYneuron rovnalo 

výsledkům získaným před tréninkem.  

 

D) H4: Hodnocení rodičů/učitelů v dotazníku „Hodnocení vztahu s dítětem“ (dle 

mediánu) se po dokončení tréninku počítačového programu kognitivní 

stimulace HAPPYneuron rovnalo výsledkům získaným před tréninkem.  

 

Studie si klade tyto otázky: 

 

1) Zda se trénink kognitivních funkcí HAPPYneuron projeví v pozitivnějším 

hodnocení dětí, které získáme pomocí níže popsaných dotazníků (ADHD 

dotazník, SNAP IV, Hodnocení vztahu s dítětem, WFIRS-P) vyplněných po 

ukončení tréninku rodiči. 

 

2) Zda se trénink kognitivních funkcí HAPPYneuron projeví v pozitivnějším 

hodnocení dětí, které získáme pomocí níže popsaných dotazníků (ADHD 

dotazník, SNAP IV ) vyplněných po ukončení tréninku učiteli. 

 

3) Zda má trénink kognitivních funkcí HAPPYneuron nějaký vliv na hodnocení 

vztahu rodičů s dětmi. 

 

3.2 Vlastní přínos ve výzkumném projektu 

 

Na realizaci tohoto výzkumného projektu jsem se podílela od samotného 

začátku, kdy probíhala pravidelná pracovní setkání se zástupcem sdružení 

COGNITIO. Ve spolupráci s vedoucím této práce jsme stanovili postup, jakým 

budeme sbírat a vyhodnocovat data.  
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Několik desítek hodin práce vyžadoval překlad testových metod dle kanadské 

asociace CADDRA (z nichž byly reálně využity jen některé), dále jsem přeložila 

škály Connersové109 (pro učitele a pro rodiče), které nebyly použity. 

 

Před zahájením tréninku dětí jsem i já tento trénink absolvovala 

(HAPPYneuron) a později jsem se také absolvovala řádný pětitýdenní trénink 

v programu COGMED. V prostředí webináře jsem splnila on-line kurz 

dohlížejícího trenéra programu COGMED. 

 

Plánována byla také účast na tréninku vyučujících, ale tato spolupráce nebyla 

kvůli ztížené komunikaci se zástupce sdružení realizována. 

 

Kompletaci dotazníkových metod „před tréninkem“ byla realizována 

pracovníky Psychiatrického centra Praha, kompletaci dotazníkových metod „po 

tréninku“ jsem prováděla já. Převzetí vyplněných dotazníků se realizovalo 

prostřednictvím vedoucího této práce, který komunikoval se zástupce sdružení. 

 

Sběr dat (před i po tréninku) probíhal přes zástupce sdružení, po předání 

obálek s dotazníky jsem všechny výsledky přepsala do souhrnné elektronické 

tabulky. Tabulka zahrnovala položky před i po tréninku. Navíc byly doplněny 

sloupce pro vyhodnocení dotazníků (dle instrukcí CADDRA). Položky, které 

zůstaly v dotazníku nevyplněné, se do tabulky doplňovaly v 32 případech 

(doplněna byla hodnota s nejvyšší četností v daném dotazníku). Pokud se 

jednalo o několik nevyplněných položek za sebou, tak pole zůstala prázdná. 

Finální podoba tabulky čítala 438 sloupců a 54 řádek, dohromady tedy celkem 

23 652 položek.  

 

 

 

                                            

109 http://www.help4adhd.org/treatment/scales 
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3.3 Metodika 

 

Kvantitativní výzkum byl realizován jako korelační studie. Výzkumná data 

byla sbírána formou dotazníků u rodičů a pedagogů dětí, které chodí do pěti 

škol v Plzeňském kraji. Data byla sbírána před a po tréninku a následně byla 

statisticky zpracována. Jako způsob sběru jsme z praktických důvodů zvolili 

dotazník. 

 

Vhodnou součástí studie by byly hodnoty získané z tréninku kontrolní skupiny, 

kdy žáci zařazení do této kontrolní skupiny by trénovali např. v neadaptivním 

tréninkovém prostředí. Data získaná z obou skupin by bylo možné porovnat. 

Na počátku byla tato kontrolní skupina ustanovena, ale data z dotazníkových 

metod se nepodařilo shromáždit. Většina výzkumných prací, které zmiňuji 

v této práci, jsou dvojitě slepé studie, kde kontrolní skupina plní důležitou 

funkci v procesu posuzování efektivity tréninku. 

 

Dotazníkové metody pro rodiče a učitelé byly vytištěny a zkompletovány do 

obálek v Praze a předány do škol v Plzeňském kraji. Před samotným 

zahájením tréninku žáků učitelé distribuovali rodičům žáků zapojených do 

projektu obálky s dotazníky k vyplnění. Ve školách byly také rozdány 

dotazníky pro učitele. Poté probíhal počítačový trénink dětí a následně byly 

opět rozdány další dotazníky, které vyplňovali rodiče a učitelé po ukončení 

tréninku. Komunikace se školami, učiteli nebo rodiči byla zajištěna přes 

zástupce sdružení. Případná potřebná sdělení mohla být komunikována přes 

občanské sdružení110 COGNITIO, resp. přes vedoucího projektu Kognitivní 

funkce jako základ úspěchu v procesu vzdělávání 111 .  

 

Sběr dat, resp. vyplněných dotazníkových metod byl realizován přes zástupce 

sdružení COGNITIO, které doručilo vyplněné dotazníky do Psychiatrického 

centra Praha, kde jsem si je převzala já. Následně byly třízeny dle škol a do 

                                            

110 Občanská sdružení se dle nového občanského zákoníku (zk. č. 89/2012) mění ve spolky. 
111 Evropský sociální fond v ČR, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.2.31/01.0003 
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připravených tabulek (Excel) byly zaneseny výsledky. Vznikla tabulka s daty 

před tréninkem a po tréninku. Tyto tabulky byly statisticky zpracovány. 

Papírové dotazníky byly navráceny do Psychiatrického centra Praha, kde jsou 

uloženy v uzamčené skříni, připravené ke skartování.  

 

Trénink samotný byl součástí výuky ve škole (nepovinný předmět), kdy na 

žáky dohlížel pedagogický dozor a tak byla zajištěna řádnost a pravidelnost 

tréninku. Trénink trval od října roku 2012 do dubna/května 2013. Žáci 

trénovali zpravidla dvakrát týdně po 1,5 hodině. Po ukončení stanovené doby 

tréninku byli rodiče i pedagogové požádáni o vyplnění stejných dotazníků.  

 

3.3.1 Dotazníkové metody 

 

Dotazníky, které byly předkládány rodičům a pedagogům, byly přeloženy 

z anglických originálů, které jsou volně ke stažení k dispozici na internetu. 

Konkrétně byly vybrány dotazníkové metody kanadské organizace 

CADDRA112. Vystavené dotazníky byly přeloženy (neboť jejich česká verze není 

k dispozici), pro výzkum však byly vybrány pouze tyto: 

 

1) ADHD Checklist (ADHD dotazník113) - příloha č. 3 

 

2) WFIRS-P: Weiss Functional Impairment Rating Scale for Parents (Dotazník 

pro rodiče–škála funkčních nedostatků dle Weissové114) - příloha č. 4 

 

3) SNAP-IV 26: The SNAP-IV 26 Teacher and Parent Rating Scale (Posuzovací 

škála pro rodiče a pedagogy115) – příloha č. 5 

 

                                            

112 http://www.caddra.ca/ 
113 http://www.caddra.ca/pdfs/caddraGuidelines2011ADHDChecklist.pdf 
114 http://www.caddra.ca/pdfs/caddraGuidelines2011WFIRS_P.pdf 
115 http://www.caddra.ca/pdfs/caddraGuidelines2011SNAP.pdf 

http://www.caddra.ca/pdfs/caddraGuidelines2011ADHDChecklist.pdf
http://www.caddra.ca/pdfs/caddraGuidelines2011WFIRS_P.pdf
http://www.caddra.ca/pdfs/caddraGuidelines2011SNAP.pdf
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4) Child-Parent Relationship Scale116 (Dotazník pro rodiče – hodnocení vztahu 

s dítětem) R. Pianta, University of Virginia, 1992 - příloha č. 6 

 

Před a po skončení tréninku byli požádáni rodiče a pedagogové (třídní učitel, 

a/nebo pedagogický dohled při tréninku) o vyplnění dotazníků, která 

obsahovala:  

 

1) dotazníkové metody pro rodiče  

a) Informace pro účastníky studie a informovaný souhlas (příloha č. 1),  

b) Demografický dotazník (příloha č. 2), 

c) ADHD dotazník (příloha č. 3), 

d) Dotazník pro rodiče –škála funkčních nedostatků dle Weissové (příloha č. 4), 

e) SNAP-IV 26 – Posuzovací škála pro rodiče a pedagogy (příloha č. 5), 

f) Dotazník pro rodiče – hodnocení vztahu s dítětem (příloha č. 6), 

 

2) dotazníkové metody pro učitele / pedagogický dozor  

a) ADHD dotazník (příloha č. 3), 

b) SNAP-IV 26 – Posuzovací škála pro rodiče a pedagogy (příloha č. 5). 

 

Informovaný souhlas byl koncipován v kooperaci s etickou komisí 

Psychiatrického centra Praha (v Bohnicích) a informuje rodiče (zákonné 

zástupce) o cíli studie, o programech kognitivní počítačové stimulace, o 

průběhu studie, o bezpečnosti, důvěrnosti údajů a také o právech 

zúčastněných. Dále také obsahuje kontaktní údaje členů týmu a oddíl 

s prohlášením – souhlas s účastí ve výzkumné studii. Tento souhlas rodiče 

stvrdili vyplněním nacionálií dítěte a svým podpisem. 

 

Demografický dotazník předložený rodičům byl vyplňován před započetím 

tréninku s cílem získat jak kontaktní údaje na rodiče dětí, tak zjistit další 

informace. V první části rodiče vyplňovali údaje o dítěti, kromě data narození a 

pohlaví bylo také zjišťováno, zda má dítě sourozence, kolikáté je případně 

                                            

116 http://www.researchconnections.org/childcare/resources/24267 
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v pořadí, zda s dítětem žijí oba rodiče, zda se rodiče domnívají, že jejich dítě 

trpí nějakým závažným tělesným nebo duševním onemocněním – a jak se toto 

případně projevuje, byly také zjišťovány minulá závažná onemocnění či 

případné úrazy. V dotazníku je také otázka zjišťující, zda dítě bylo v minulosti 

vyšetřeno v Pedagogicko-psychologické poradně a k jakým závěrům se dospělo, 

či případně jestli mělo dítě odklad školní docházky. Dále také rodiče vyplňovali 

své nejvyšší dosažené vzdělání, odpovídali na otázku, jestli jsou v současné 

době zaměstnáni, či jsou na rodičovské (mateřské) dovolené nebo zda pobírají 

invalidní důchod.   

 

Rodiče i učitelé vyplňovali ADHD dotazník, který byl přeložen z originální 

anglické verze, která je volně ke stažení na webu CADDRA.ca (Canadian 

ADHD Resource Aliance), zachována byla také grafická stránka dotazníku, 

pouze s jednou úpravou – eliminován byl poslední sloupec, do kterého se 

zapisují skóry. Dotazník je rozdělen do tří částí – pozornost, 

hyperaktivita/impulzivita a opoziční vzdorovitá porucha. V každé části rodič 

nebo učitel vybírá u jednotlivých projevů míru četnosti výskytu (např. jak často 

dítě ztrácí věci apod.), na výběr jsou možnosti: nikdy (0), občas (1), často (2) a 

velmi často (3). Zaznamenává se počet odpovědí často a velmi často – ve chvíli 

kdy skóre dosáhne v jednotlivé části šesti a více odpovědím často nebo velmi 

často, může to značit přítomnost ADHD.  

 

Rodiče byli dále požádáni o vyplnění dotazníku Škála funkčních nedostatků dle 

Weissové. Předkládaný dotazník je v otázkách totožný s originálem, je rozdělen 

do šesti sub-sekcí: rodina, škola (chování, učení), dovednosti běžného života, 

představa dítěte o sobě samém, společenské začlenění, rizikové chování. 

V materiálech CADDRA jsou předkládány dvě verze dotazníku – jedna slouží 

pro sebe hodnocení a druhou vyplňují rodiče. V naší studii předkládáme 

dotazník k vyplnění pouze rodičům. Rodiče v jednotlivých oblastech hodnotili 

(Lickertovy škály) typické chování dítěte v různých situacích, kdy odpověď 

„nikdy“ má hodnotu 0, odpověď „velmi často“ potom 3 a nabídnuta je také 

hodnota n/a – nelze hodnotit. Hodnoty 2 a 3 jsou považovány za „narušení“ 
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v dané oblasti. Hodnocení lze získat buď dle celkového součtu, nebo průměru 

položek v jednotlivých oblastech. Tento test byl psychometricky validizován 

s vnitřní soudržností >.8 pro každou oblast a pro škálu jako takovou.  

 

Jak rodiče, tak učitelé vyplňovali dotazník SNAP-IV 26 – posuzovací škála pro 

rodiče a pedagogy, který se liší od ADHD dotazníku (viz výše) pouze tím, že je 

u všech položek zmíněno „často“ (např. položka č. 1: Často v úkolech a školní 

práci nevěnuje pozornost detailům a dělá chyby z nepozornosti.) Dotazník byl 

přeložen z originální anglické verze, která je volně ke stažení na webu 

CADDRA.ca (Canadian ADHD Resource Aliance), zachována byla také 

grafická stránka dotazníku, pouze s jednou úpravou – eliminován byl poslední 

sloupec, do kterého se zapisují skóry. Dotazník je rozdělen do tří částí – 

pozornost, hyperaktivita/impulzivita a opoziční vzdorovitá porucha. V každé 

části rodič a učitel vybírá u jednotlivých projevů míru četnosti výskytu – s 

přívlastkem často, na výběr je opět z možností: nikdy (0), občas (1), často (2) a 

velmi často (3). Tento test je revizí testu autorského kolektivu Swanson, Nolan 

a Pelham (SNAP questionnaire, 1983). Test SNAP IV 26 se vyhodnocuje 

sčítáním skóre v jednotlivých částech (1. část položky 1-9, 2. část položky 10-

18, 3. část položky 19-26) a vydělením těchto součtů počtem položek.  

 

Posledním dotazníkem, který byl předkládán rodičům, je dotazník Hodnocení 

vztahu s dítětem, který je překladem originální verze Roberta C. Pianty, 

Univerzita Virginia, 1992. Obsahuje 15 položek, kde rodiče jednotlivá tvrzení 

hodnotí na stupnici od „neodpovídá vůbec“ (1) po „platí zcela“ (5). Tvrzení se 

týkají vztahu rodiče a dítěte. Položky 2., 4., 8, 10-14 se vyhodnocují 

reverzibilně.  

 

V první fázi před zahájením tréninku bylo sesbíráno celkem 74 sad dotazníků.  
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3.3.2. Výzkumný soubor 

Tréninku se dle projektu (zmíněného v úvodu této práce) zúčastní 320 žáků 

Základních škol v Plzeňském kraji. Děti nebyly dopředu nijak vybírány či 

třízeny do skupin. Výzkumný vzorek, kde se podařilo získat data před 

trénování tvořilo 74 dětí ve věku od 8 do 11 let, z toho 43 chlapců, kteří byli 

v ročnících, které byly zahrnuty do projektu sdružení COGNITIO. Žáci před 

započetím tréninku neprocházeli žádnými speciálními testy a nebyli 

diagnostikováni. Počítačový trénink kognitivních funkcí (všech 5 částí 

programu HAPPYneuron) byl dětmi trénován cca 3 hodiny týdně mimo rámec 

běžné výuky a byl koncipován jako nepovinný předmět. Zda děti přesně 

dodržovaly stanovený tréninkový plán, nedokážeme posoudit. Kompletně 

vyplněné dotazníky (tedy sadu dotazníků před tréninkem a po tréninku) 

odevzdalo 53 žáků (z toho 31 chlapců) – tj. 16% z celkového počtu dětí117 

zapojených do projektu sdružení COGNITIO.  

 

Z původních 74 získaných dat žáků se tedy „nevrátilo“ 21 vyplněných sad po 

ukončení tréninku. Vysvětlením je, že se žáci odhlašovali (na žádost rodičů) 

v průběhu tréninku, nebo rodiče nechtěli dotazníky po tréninku vyplnit 

(odeslali nám např. jen kartičku se vzkazem), popř. žáci během období změnili 

školu aj. 

 

3.3.3 Statistické zpracování dat získaných z dotazníkových metod 

Dotazníkové metody WFIRS-P, ADHD, SNAP IV byly statisticky zpracovány 

pomocí Znaménkového (Sign) testu (neparametrická stat. závislých souborů). 

Znaménkový test se využívá ve chvíli, kdy zkoumáme, jestli dva opačné jevy 

jsou stejně pravděpodobné. Ověřuje se např. zda určitý zásah (v našem případě 

trénink kognitivních funkcí HAPPYneuron) má objektivně prokazatelný efekt. 

Znaménkový test se používá pro vyhodnocení párových pokusů v případech, 

                                            

117 Z počtu dotazníkových metod, které byly sebírány před tréninkem (74) bylo po tréninku 

sesbíráno již pouze 72% (53). 



48 

 

kdy studovanou veličinu nemůžeme přesně měřit. V testu nepoužíváme žádné 

naměřené hodnoty, stačí nám porovnání stavu A a B (před a po tréninku). 

 

3.4 Výsledky 

3.4.1. Hodnocení výsledků Demografického dotazníku 

V prvé řadě se budeme zabývat Demografickým dotazníkem, což byl dotazník, 

který vyplňovali rodiče před zahájením tréninku dětí. Mj. bylo 

z demografického dotazníku, (který odevzdalo 53 žáků) zjištěno: 

 že 49 dětí (z celkového počtu 53) má sourozence (a to jednoho až tři),  

 22 dětí bylo prvním dítětem v rodině.  

 

 Ve 42 případech žijí s dítětem oba rodiče,  

 zbývajících 7 dětí žije s matkou.  

 

 Žádný z rodičů se nedomnívá, že jejich dítě trpí nějakým závažným 

tělesným či duševním onemocněním (pokud tuto otázku vyplnili). 

 

 Z celkového počtu (53 žáků) bylo 26 dětí vyšetřeno v minulosti 

v Pedagogicko-psychologické poradně,  

 z tohoto počtu mělo 15 dětí odloženu školní docházku.  

 

 V Pedagogicko-psychologické poradně diagnostikována či zjištěna: 

hraniční školní zralost (n=1),  

hyperaktivita (n=1),  

problémy s lateralitou (n=4),  

snížená schopnost koncentrace (n=4),  

LMD (n=2),  

dyskalkulie (n=1), dysgrafie (n=6), dyslexie (n=4), dysortografie (n=6),  

potíže s pamětí (n=1),  

porucha autistického spektra (n=1).  
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3.4.2 Hodnocení výsledků dotazníku WFIRS-P (pro rodiče) 

Znaménkový test (Sign Test), tab. č. 1 

 počet procento Z test 

dosažená 

hladina 

významnosti 

nesignifikantní 

(NS) / 

signifikantní 

(S) 

výsledek 

Celkový počet 

hodnocení 

„často“ a 

„velmi často“ 

v testu 

WFIRS-P 

před a po 

tréninku 

35 45,71 0,34 0,74 NS 

 

U dotazníku WFIRS-P, který vyplňovali rodiče, jsme nezískali statisticky 

signifikantní rozdíly ve výsledcích udávaných před tréninkem a po tréninku. 
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3.4.3 Hodnocení výsledků dotazníku ADHD (pro rodiče) 

Znaménkový test (Sign Test), tab. č. 2 

 
 

počet 

 

procento 

 

Z test 

dosažená 

hladina 

významnosti 

nesignifikantní 

(NS) / 

signifikantní 

(S) 

výsledek 

ADHD součet 

ze tří částí 

(rodiče) 

před a po 

tréninku 

42 47,62 0,15 0,88 NS 

 

U dotazníku ADHD, který vyplňovali rodiče, jsme nezískali statisticky 

signifikantní rozdíly ve výsledcích udávaných před tréninkem a po tréninku. 
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3.4.4 Hodnocení výsledků dotazníku SNAP IV (pro rodiče) 

Znaménkový test (Sign Test), tab. č. 3 

 
 

počet 

 

procento 

 

Z test 

dosažená 

hladina 

významnosti 

 

nesignifikantní 

(NS) / 

signifikantní (S) 

výsledek 

Součet všech 

položek v 

1. subčásti 

SNAP IV 26 

(rodiče) 

před a po 

tréninku 

46 43, 48 0,73 0,46 NS 

Součet všech 

položek v 

2. subčásti 

SNAP IV 26 

(rodiče) 

před a po 

tréninku 

44 50,00 0,15 0,88 NS 

Součet všech 

položek v 

3. subčásti 

SNAP IV 26 

(rodiče) 

před a po 

tréninku 

51 25,49 3,36 0,000778 S 

 

U dotazníku SNAP IV, který vyplňovali rodiče, jsme nezískali statisticky 

signifikantní rozdíly ve výsledcích udávaných před tréninkem a po tréninku, 

až na třetí subčást dotazníku SNAP IV (tato subčást obsahuje tyto položky: Je 

výbušné povahy. Dohaduje s dospělými. Vytváří aktivní odpor. Obtěžuje a 

rozčiluje ostatní. Lže druhým o svých chybách. Je snadné se ho dotknout. Je 

zlý a často naštvaný. Je zlomyslný pomstychtivý.).  
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3.4.5 Hodnocení výsledků dotazníku Hodnocení vztahu s dítětem (pro 

rodiče) 

Znaménkový test (Sign Test), tab. č. 4 

 
 

počet 

 

procento 

 

Z test 

dosažená 

hladina 

významnosti 

 

nesignifikantní 

(NS) / 

signifikantní 

(S) 

výsledek 

Součet všech 

položek 

v dotazníku 

Hodnocení 

vztahu 

s dítětem 

před a po 

tréninku 

48 62,5 1,59 0,11 NS 

 

U dotazníku Hodnocení vztahu s dítětem, který vyplňovali rodiče, jsme 

nezískali statisticky signifikantní rozdíly ve výsledcích udávaných před 

tréninkem a po tréninku. 
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3.4.6 Hodnocení výsledků dotazníku ADHD (pro učitele) 

Znaménkový test (Sign Test), tab. č. 5 

 
 

počet 

 

procento 

 

Z test 

dosažená 

hladina 

významnosti 

 

nesignifikantní 

(NS) / 

signifikantní 

(S) 

výsledek 

ADHD součet 

ze tří částí 

(učitelé) 

před a po 

tréninku 

39 35,89 1,60 0,11 NS 

 

U dotazníku ADHD, který vyplňovali učitelé, jsme nezískali statisticky 

signifikantní rozdíly ve výsledcích udávaných před tréninkem a po tréninku. 
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3.4.7 Hodnocení výsledků dotazníku SNAP - IV (pro učitele) 

Znaménkový test (Sign Test), tab. č. 6 

 
 

počet 

 

procento 

 

Z test 

dosažená 

hladina 

významnosti 

 

nesignifikantní 

(NS) / 

signifikantní 

(S) 

výsledek 

Součet všech 

položek v 

1. subčásti 

SNAP IV 26 

(učitelé) 

před a po 

tréninku 

46 43,48 0,73 0,46 NS 

Součet všech 

položek v 

2. subčásti 

SNAP IV 26 

(učitelé) 

před a po 

tréninku 

47 51,06 0,00 1,00 NS 

Součet všech 

položek v 

3. subčásti 

SNAP IV 26 

(učitelé) 

před a po 

tréninku 

37 48,65 0,00 1,00 NS 

 

U dotazníku SNAP IV, který vyplňovali učitelé, jsme nezískali statisticky 

signifikantní rozdíly ve výsledcích udávaných před tréninkem a po tréninku.  
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3.4.8 Platnost postulovaných hypotéz, odpovědi na výzkumné otázky 

A) H1: Hodnocení rodičů/učitelů v dotazníku ADHD (dle mediánu) se po dokončení tréninku 

počítačového programu kognitivní stimulace HAPPYneuron rovnalo výsledkům získaným před 

tréninkem.  

Nebylo prokázáno, že se hodnocení rodičů / učitelů v dotazníku ADHD po 

dokončení tréninku programu kognitivní stimulace HAPPYneuron liší od 

výsledků získaných před tréninkem.  

 

B) H2: Hodnocení rodičů/učitelů v dotazníku SNAP IV (dle mediánu)  se po dokončení tréninku 

počítačového programu kognitivní stimulace HAPPYneuron rovnalo výsledkům získaným před 

tréninkem.  

Nebylo prokázáno, že se hodnocení rodičů / učitelů v dotazníku SNAP IV po 

dokončení tréninku programu kognitivní stimulace HAPPYneuron liší od 

výsledků získaných před tréninkem.  

 

C) H3: Hodnocení rodičů v dotazníku WFIRS-P (dle mediánu) se po dokončení tréninku 

počítačového programu kognitivní stimulace HAPPYneuron rovnalo výsledkům získaným před 

tréninkem.  

Nebylo prokázáno, že se hodnocení rodičů v dotazníku WFIRS-P po dokončení 

tréninku programu kognitivní stimulace HAPPYneuron liší od výsledků 

získaných před tréninkem.  

 

D) H4: Hodnocení rodičů/učitelů v dotazníku „Hodnocení vztahu s dítětem“ se po dokončení 

tréninku počítačového programu kognitivní stimulace HAPPYneuron rovnalo výsledkům 

získaným před tréninkem.  

Nebylo prokázáno, že se hodnocení rodičů v dotazníku Hodnocení vztahu s 

dítětem po dokončení tréninku programu kognitivní stimulace HAPPYneuron 

liší od výsledků získaných před tréninkem.  

 

 

 

 

 



56 

 

Studie si kladla tyto otázky: 

1) Zda se trénink kognitivních funkcí HAPPYneuron projeví v pozitivnějším hodnocení dětí, 

které získáme pomocí dotazníků (ADHD dotazník, SNAP IV, Hodnocení vztahu s dítětem, 

WFIRS-P) vyplněných po ukončení tréninku rodiči. 

Zlepšení v hodnocení dětí ze strany rodičů (které jsme získali pomocí dotazníků 

ADHD dotazník, SNAP IV, WFIRS-P) po absolvování tréninku kognitivních 

funkcí HAPPYneuron nebylo prokázáno. 

 

2) Zda se trénink kognitivních funkcí HAPPYneuron projeví v pozitivnějším hodnocení dětí, 

které získáme pomocí níže popsaných dotazníků (ADHD dotazník, SNAP IV ) vyplněných po 

ukončení tréninku učiteli. 

Zlepšení v hodnocení dětí ze strany učitelů (které jsme získali pomocí 

dotazníků ADHD dotazník, SNAP IV) po absolvování tréninku kognitivních 

funkcí HAPPYneuron nebylo prokázáno. 

 

3) Zda má trénink kognitivních funkcí HAPPYneuron nějaký vliv na hodnocení vztahu rodičů 

s dětmi). 

Zlepšení v hodnocení vztahu dětí a rodičů (které jsme získali pomocí dotazníků 

Hodnocení vztahu s dítětem, které vyplňovali rodiče) po absolvování tréninku 

kognitivních funkcí HAPPYneuron nebylo prokázáno. 
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4. Diskuse 

 

V předchozí kapitole byly popsány hlavní výsledky výzkumného projektu 

týkajícího se účinků tréninku počítačové kognitivní stimulace u žáků ve věku 

8-11 let z Plzeňského kraje. Výsledky statistického zpracování jednotlivých 

dotazníků (ADHD dotazník, SNAP IV, WFIRS-P, Hodnocení vztahu s dítětem) 

neprokázaly rozdíl (popř. zlepšení) v hodnocení žáků, kteří absolvovali 

počítačový trénink kognitivních funkcí.  

 

Možná zdůvodnění výsledků:  

a) Zkoumaný vzorek žáků nebyl dostatečně početný. 

b) Trénink žáků nebyl řádný. Neprobíhala kontrola procesu tréninku z naší 

strany. 

c) Rodiče a učitelé nevěnovali adekvátní pozornost vyplňování dotazníků a 

sebraná data neodpovídala skutečnosti. Motivace rodičů v podpoře dítěte 

k řádnému tréninku nebyla dostatečná. 

d)Trénink počítačové kognitivní stimulace HAPPYneuron není natolik 

efektivní, aby byly zachyceny statisticky signifikantní změny. 

e) Děti nebyly před tréninkem diagnostikovány a uspořádány do skupin (děti 

bez potíží / s potížemi).  

f) Otázkou zůstává, proč výsledky hodnocení žáků rodiči/učiteli nezaznamenaly 

přirozené vývojové změny, které nastaly u jednotlivých dětí v průběhu 

několikaměsíčního trénování. 

 

Tyto možné důvody lze dále rozebrat takto:  

a) Počet žáků, kteří se zúčastnili tréninku počítačové kognitivní stimulace, 

nedosahoval množství, které by představovalo reprezentativní vzorek a mohlo 

dojít ke zkreslení celkového výsledku, který by se mohl odlišovat při 

zpracování dat početnější skupiny žáků. 

b) Trénink, který žáci absolvovali, mohl být z několika důvodů nedostatečný- 

oficiální webové stránky HAPPYneuron doporučují trénovat pětkrát v týdnu, 

při zachování určitých podmínek – klidné prostředí, soustředěnost žáka a 
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dohled rodičů/učitelů. Tyto podmínky nemusely být v praxi splněny. Otázkou 

je také dostatečná adaptabilita tréninku – aby byl trénink účinný, je třeba, aby 

se program sám modifikoval a úlohy se stávaly obtížnějšími. Kontrola procesu 

tréninku nebyla z naší strany zajištěna, což bylo způsobeno mj. zhoršenou 

komunikací se zástupci sdružení COGNITIO. 

c) Při přepisování dat z papírových dotazníků do souhrnné tabulky (.xls) bylo 

znatelné, že někteří rodiče/učitelé věnovali vyplňování dotazníků maximální 

pozornost – přepisovali a opravovali, dopisovali rukou komentář k jednotlivým 

položkám. Oproti tomu někteří ve všech položkách zaškrtávali automaticky 

jednu hodnotu v celém sloupci, případně nevěnovali pozornost zbylým 

položkám, které byly uvedeny na druhé straně a zůstaly tak prázdné. Toto se 

opakovalo zejména u učitelů. Otázkou zůstává, zda by k získání kompletních 

dat vedlo uzpůsobení dotazníků. 

d) V naší společnosti nyní převládá představa, že práce s počítačem a 

využívání internetu (a např. také využívání počítače k tréninku kognitivních 

funkcí) u žáků vede k lepšímu vzdělání. Začíná se ale postupně prokazovat (a 

byly již realizovány mnohé výzkumy118), že využití informačních technologií a 

počítačů nutně k získání lepšího vzdělání nevede. Cituji z knihy Digitální 

demence: „ Počítače zpracovávají informace, stejně jako učící se lidé. Z toho se 

mylně vyvozuje, že počítače jsou ideálními učebními pomůckami. Právě proto, 

že nám počítače usnadňují duševní práci, nehodí se laptopy a interaktivní 

tabule určené ke školní výuce, k tomu aby se zvýšila kvalita vzdělávání. Učení 

předpokládá samostatnou duševní práci, čím více a především čím hlouběji 

nějaký věcný obsah duševně zpracováváme, tím lépe si jej osvojíme. Neexistuje 

dostatečný důkaz pro tvrzení, že moderní informační technika výuku ve škole 

zlepšuje. Naopak vede k povrchnějšímu myšlení, rozptyluje pozornost a navíc 

má různé nežádoucí vedlejší účinky. To vše vyplývá z toho, jak na náš mozek 

působí duševní práce a z důsledků nahrazení duševní práce počítačem. Proto 

                                            

118 Vycházím z knihy Manfreda Spitze Digitální demence, který zde uvádí jako zdroje mnohé 

realizované výzkumy v této oblasti. 
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ve prospěch počítačů a internetu ve školách nesvědčí ani jejich účinek, ani 

důsledky jejich zavádění.“119 

e) Vzhledem k praktickým možnostem v rámci tohoto výzkumu nebyly děti 

před tréninkem diagnostikovány a uspořádány do skupin (děti bez potíží / 

s potížemi).  

f) V průběhu několika měsíců, během kterých žáci trénovali v programu 

HAPPYneuron, docházelo mj. k přirozenému vývoji jejich kognitivních 

schopností – tento vývoj ale nebyl při vyhodnocování dotazníků zaznamenán. 

Mohl by být zaměněn s účinky samotného tréninku, a proto jsme se této otázce 

při vyhodnocování dat věnovali, avšak výsledky ani tento přirozený posun ve 

vývoji kognitivních schopností dětí nezaznamenávají. 

 

Mozek zhruba od 6 do 11 let již dosahuje svou hmotností dolní hranici 

hmotnosti u dospělého. Mozkové hemisféry jsou výrazně gyrifikovány, nervový 

systém je již celkem dobře vyzrálý, neurony jsou schopny synchronní aktivity – 

svědčí o tom mj. pravidelná přítomnost tzv. alfa-rytmu v EEG záznamu. Tomu 

odpovídá vyšší úroveň kognitivního vývoje a u většiny dětí i značně vyšší 

autonomie. Počátkem školního věku je dítě schopno skutečných logických 

operací, pravých úsudků odpovídajících zákonům logiky bez dřívější závislosti 

na viděné podobě. Stále se ovšem i toto logické usuzování týká jen konkrétních 

věcí a jevů, které si lze názorně představit. Teprve na počátku dospívání 

(kolem 11 let) je dítě schopno vyvozovat soudy zcela formálně, i když si nemůže 

obsah konkrétně představit. 

 

V mladším školním věku jde ve vývoji myšlení o stádium konkrétních operací: 

dítě je schopno různých transformací v mysli současně – může chápat identitu, 

zvratnost, vzájemné spojení různých myšlenkových procesů do jedné sekvence. 

Lépe chápe příčinné vztahy a nevykládá je čistě na základě svého 

antropomorfického postoje jako dítě předškolního věku. Dále také roste slovní 

                                            

119 SPITZER, M., Digitální demence. Host, Brno 2014. s. 87-88. 



60 

 

zásoba, délka a složitost vět, souvětí, celá větná stavba i užití gramatických 

pravidel postupuje na vyšší úroveň120. 

 

Výzkumy, které jsem předkládala v této práci a z jejichž poznatků jsem mj. 

vycházela, se většinou týkaly tréninku pracovní paměti a jeho vlivu na chování 

a školní výsledky žáků, které byly hodnoceny jako lepší. Není však zcela 

snadné tyto výzkumy porovnat s touto výzkumnou prací, neboť všechny 

zmíněné výzkumy využívají k tréninku kognitivních funkcí jiný software 

(COGMED) a také se lišily podmínkami tréninku žáků (největší rozdílnost 

spočívá v četnosti tréninku).  

 

Na oficiálních webových stránkách HAPPYneuron se mi nepodařilo dohledat 

žádné relevantní studie, které by se hovořily o výsledcích trénování dětí (s či 

bez ADHD). Zveřejněné výzkumy se týkaly zdravých dospělých osob, nebo osob 

s nějakým onemocněním (schizofrenie apod.). Ani při rozšíření okruhu hledání 

se nepodařilo získat studie, které by měly podobné zaměření jako ta naše a 

učinit tak srovnání výsledků, popř. korigovat podmínky tréninku, sady 

dotazníků apod. 

 

Výsledky, které jsme získali v rámci tohoto výzkumného projektu, nemohou 

složit k potvrzení účinnosti počítačového tréninku kognitivních funkcí 

HAPPYneuron a nelze tak jednoznačně potvrdit nebo vyvrátit efektivitu 

trénování HAPPYneuron.  

 

 

 

 

 

 

                                            

120 VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. Karolinum, Praha 2012. 
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5. Závěr 

 

Tato výzkumná práce, která vznikla s cílem prověřit efektivitu počítačového 

programu kognitivní stimulace HAPPYneuron, předkládá čtenáři jak 

teoretické uvedení do problematiky, tak praktické výsledky projektu.  

 

Výsledky statistického zpracování jednotlivých dotazníků (ADHD dotazník, 

SNAP IV, WFIRS-P, Hodnocení vztahu s dítětem) neprokázaly rozdíl a 

zlepšení v hodnocení žáků, kteří absolvovali počítačový trénink kognitivních 

funkcí.  

 

Výsledky, které jsme ve výzkumném projektu získali z dat hodnocení rodičů a 

učitelů, nemohou složit k potvrzení účinnosti počítačového tréninku 

kognitivních funkcí HAPPYneuron a nelze tak jednoznačně potvrdit nebo 

vyvrátit efektivitu trénování HAPPYneuron.  
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6. Summary 

 

The HAPPYneuron Programme Effectivity 

The bachelor thesis is designed as a research project. This research tries to 

explore the effectivity of computer cognitive stimulation programme. The Basic 

School pupils (located in Pilsen region) participated this research, they had 

been training this programme for six months. The aim of this research project 

is a verification of effectivity of cognitive computer  programme stimulation (it 

can cause the school results improvement, daily life activities and relationship 

with parents). The thesis is divided into two main parts – theoretical and 

empirical. The theoretical part deals with the main trends and researchs in 

this area. The empirical part describes the aim of the research project, 

research questions, the metodology, data collection etc. Data for this research 

were collected from parents and teacher before and after the training. The 

results were not statistically significant and we can not confirm the effectivity 

of this programme of cognitive stimulation.  The Canadian ADHD Resource 

Alliance121 scales (the translations to Czech langure) are the indivisible part of 

this thesis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

121 www.caddra.ca 
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8. Seznam tabulek 

tab. č. 1 Hodnocení výsledků dotazníku WFIRS-P (pro rodiče), znaménkový 

test (Sign Test) 

tab. č. 2 Hodnocení výsledků dotazníku ADHD (pro rodiče), znaménkový test 

(Sign Test) 

tab. č. 3 Hodnocení výsledků dotazníku SNAP IV (pro rodiče), znaménkový test 

(Sign Test) 

tab. č. 4 Hodnocení výsledků dotazníku Hodnocení vztahu s dítětem (pro 

rodiče), znaménkový test (Sign Test) 

tab. č. 5 Hodnocení výsledků dotazníku ADHD (pro učitele), znaménkový test 

(Sign Test) 

tab. č. 6 Hodnocení výsledků dotazníku SNAP - IV (pro učitele), znaménkový 

test (Sign Test) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

9. Seznam zkratek 

ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

AWMA  Automated Working Memory Assesment 

CADDRA Canadian ADHD Resource Aliance 

DSM-5 The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition 

EEG elektroencefalografie 

ICD-10, MKN-10 Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. revize 

OP VK Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Plzeňském 

kraji 

PET pozitronová emisní tomografie 

PPP pedagogicko-psychologická poradna 

SPC  speciálně-pedagogické centrum 

SNAP IV Rating Scale is a revision of the Swanson, Nolan and Pelham 

WFIRS-P Weiss Functional Impairment Rating Scale for Parents 
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10. Seznam příloh 

Informace pro účastníky studie a informovaný souhlas - příloha č. 1 

Demografický dotazník - příloha č. 2 

ADHD Checklist (ADHD dotazník) – příloha č. 3 

WFIRS-P: Weiss Functional Impairment Rating Scale for Parents (Dotazník 

pro rodiče–škála funkčních nedostatků dle Weissové) - příloha č. 4 

SNAP-IV 26: The SNAP-IV 26 Teacher and Parent Rating Scale (Posuzovací 

škála pro rodiče a pedagogy) – příloha č. 5 

Child-Parent Relationship Scale (Dotazník pro rodiče – hodnocení vztahu 

s dítětem) R. Pianta, University of Virginia, 1992 - příloha č. 6 

 

 

10.1 Přílohy  

 

Přílohy jsou řazeny dle seznamu výše na následujících stranách (bez číselného 

označení a stránkování). 
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