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Abstrakt  

Poruchy kognitivních funkcí se považují za součást tzv. non-motorických projevů 

Parkinsonovy nemoci (PN). Dochází k nim v důsledku rozvoje patologických změn v mozku 

a jejich postižení významně zhoršuje kvalitu života pacientů s PN. Tato práce popisuje 

strukturu a profil kognitivního deficitu u PN. Zaměřuje se detailním způsobem na dvě 

základní oblasti deficitu: exekutivní funkce a paměť. Na příkladu diagnostických jednotek 

vyvinutých pro popis postižení kognice u PN, jako je mírná kognitivní porucha (PN-MKP) a 

syndrom demence (PN-D), práce dokládá, že kognitivní poruchy u Parkinsonovy nemoci mají 

heterogenní strukturu a variabilní tíži. Neuropsychologické metody k vyšetření PN-D a PN-

MKP však nebyly dosud plně k dispozici v české verzi. Mezi cíli této práce proto byly 

validační a normativní studie vybraných nástrojů k diagnostice PN-MKP a PN-D. 

V experimentální části pak byla testována hypotéza, zda motorické funkce jsou u PN úzce 

provázány s kognitivními a zda pacienti s PN a poruchou chůze s pády mají horší kognitivní 

výkon než pacienti bez pádů.  

 Pomocí celkem devíti validačních nebo normativních studií dokladujeme 

psychometrické vlastnosti a klinickou užitečnost jednotlivých nástrojů pro vyšetření paměti 

(paměťový test učení, kalifornský test verbálního učení, test prospektivní paměti, Groberové-

Buschkeho test 16 slov), pozornost a exekutivní funkce (test cesty), aktivity denního života 

(dotazník funkčního stavu) či screening kognitivních funkcí (montrealský kognitivní test) na 

české populaci. V části experimentální dokládáme úzkou provázanost pádů u PN s vyšší 

mírou postižení kognitivních funkcí (syndrom demence) a zároveň s postižením hybnosti 

horních končetin (v testu dírkované desky).  

 Tyto výsledky poukazují na vazbu mezi progresí axiální složky postižení u PN 

(porucha chůze s pády) a rozvojem kognitivního deficitu. Dále do diagnostického vyšetření 

kognitivních funkcí u PN, ale i obecně u neurodegenerativních onemocnění zavádí několik 

validovaných metod v české verzi s rozsáhlým statistickým aparátem pro přesný odhad 

úrovně kognitivních funkcí.  

 



5 

 

 

Abstract 

Cognitive impairment is considered as essential feature of non-motor symptoms in 

Parkinson’s disease (PD). It is a result of underlying pathophysiological processes in the brain 

of PD patients and it leads to decreased quality of life. In this thesis an analysis of the 

structure and profile of cognitive impairment is presented with special emphasis on executive 

functions and memory. We take diagnostic entities developed for the description of PD 

cognitive spectrum such as mild cognitive impairment (PD-MCI) and dementia (PD-D) as 

examples of heterogeneity and different severity of cognitive impairment in PD. However, 

neuropsychological methods in Czech version that would measure these diagnostic units were 

not adequately validated. In the experimental part we test a hypothesis, if gait disorder with 

falls in PD is interconnected with cognitive impairment and if PD-fallers have more severe 

cognitive deficit than PD-non-fallers. 

 On the basis of nine validity or normative data studies we show psychometric 

properties and clinical utility of several basic neuropsychological methods in the Czech 

population for memory (Rey Auditory Verbal Learning Test, California Verbal Learning Test, 

Second Edition, Memory For Intentions Screening Test and Enhanced Cued Recall Test), 

sustained attention and executive functions (Trail Making Test), activities of daily living 

(Functional Activities Questionnaire) and general cognitive functioning (Montreal Cognitive 

Assessment). In the experimental part we document that PD-fallers are more often demented 

than PD-non-fallers and that their upper limbs motor deficits in the Grooved Pegboard Test 

are intertwined with their lower limbs gait disorder and falls.  

 These results reveal a strong relation between the progression of the axial 

deficits (gait disorder with falls) and more severe cognitive impairment in PD-fallers group. 

Moreover, we introduce several basic methods with robust statistical data and detailed 

psychometric analyses into the neuropsychological assessment of PD in the Czech Republic. 

These tests are helpful when estimating level of cognitive functioning not only in PD but in 

neurodegenerative diseases in general.  
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I. ÚVOD: Kognitivní funkce a jejich poruchy u extrapyramidových onemocnění 

V poslední desetiletí došlo k prudkému nárůstu studií o kognitivních funkcích u 

extrapyramidových onemocnění (Burn et al., 2014). Základním faktorem rozvoje studia těchto 

aspektů je významný nárůst průměrné doby přežití světové populace. Dalším významným 

faktorem je nárůst poznatků z prospektivních, longitudinálních a epidemiologických studií, které 

poskytují informace o dramatickém zvýšení odhadů ohledně kumulativní prevalence syndromu 

demence u PN (Aarsland et al., 2003; Hely et al., 2008). 

 Vznik postižení kognitivních funkcí u Parkinsonovy nemoci (PN) je multifaktoriální a 

kognitivní deficit, který je jeho důsledkem, je heterogenní entitou: může mít různý rozsah a profil 

(Marras et al., 2014), který je důsledkem minimálně dvou základních patofyziologických 

mechanismů, tzv. „hypotézy duálního syndromu“ kognitivních změn u PN (Robbins & Cools, 

2014; Kehagia et al., 2010). Variabilní rozsah kognitivního deficitu u PN lze charakterizovat jako 

inkrementální, tj. v době klinické diagnózy pravděpodobné PN bývá zpravidla 80–85 % pacientů 

s PN bez kognitivního deficitu (Burn et al., 2014). Progrese rozvoje kognitivního deficitu je 

variabilní (Williams-Gray et al., 2007) a přechod do syndromu demence není na rozdíl od jiných 

neurodegenerativních onemocnění nevyhnutelný (Irwin et al., 2012), přestože se ca. u 90 % 

pacientů s PN a trváním onemocnění více než 20 let rozvine syndrom demence (Hely et al., 

1999). Profil kognitivního deficitu u PN má specifický profil, některé psychické funkce jsou tedy 

postiženy více než jiné (Williams-Gray et al., 2007). Typický profil kognitivního deficitu u PN 

představuje dysexekutivní syndrom s postižením zrakově-prostorových funkcí, pozornostním 

deficitem a snížením psychomotorického tempa. Existuje však také možnost, že profil 

kognitivního deficitu je atypický, kdy souvisí s rozvojem komorbidních patologií u PN, jako je 

alzheimerovská patologie či cerebrovaskulární postižení (Marras et al., 2014; Rektorova et al., 

2014).  

Pro popis poruch kognitivních funkcí u PN a jiných extrapyramidových onemocnění je 

však zapotřebí standardizovaných metod, které v České republice době započetí práce v r. 2008 

nebyly dostupné, a proto jsme se některé základní z nich pokusili validovat či k těmto nástrojům 

poskytnou normativní data na české populaci. V experimentální části jsme se snažili zjistit, zda 

axiální postižení (porucha chůze s pády)je u PN úzce provázáno s kognitivním a zda pacienti s PN 

a poruchou chůze s pády mají horší kognitivní výkon než pacienti bez pádů.  
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II. CÍLE  

 

Vzhledem k neutěšenému stavu českých psychodiagnostických metod pro vyšetření PN v době 

započetí studia v r. 2008 jsme se rozhodli, že hlavním cílem bude validace a normativní data pro 

vybrané standardně užívané metody pro diagnostiku kognitivního deficitu u PN, jako jsou mírná 

kognitivní porucha (PN-MKP, Litvan et al., 2012) či syndrom demence (PN-D, Dubois et al., 

2007). Dále jsme chtěli uvedené diagnostické metody ověřit u osob s PN a pády, s PN a bez pádů 

a osob kontrolních.  

 

1. Vyšetření skupiny pacientů s PN, dále prospektivně sledované s ohledem na pády.  

2. Výběr metodik k ověřování hypotéz, vývoj českých verzí, validační a normativní studie.  

3. Validace metodik na našich pacientských populacích osob s extrapyramidovými poruchami, 

zjištění struktury a tíže postižení.  

4. Popsat profil a strukturu kognitivního deficitu u osob s mírnou kognitivní poruchou u PN.  

5. Test, zda Montrealský kognitivní test (MoCA) je vhodným testem pro diagnostiku PN-MKP.  

6. Validační studie testu MIST (test prospektivní paměti/Memory for Intentions Screening Test) 

na české populaci.  

7. Aplikace metodik na ověření vybraných hypotéz.  

 

III. HYPOTÉZY 

 

1. Pacienti s PN a pády podávají horší kognitivní výkon než pacienti s PN bez pádů a osoby 

kontrolní.  

2. Test dírkované desky (GPT = Grooved Pegboard Test) dovede rozlišit osoby s PN a pády od 

osob s PN a bez pádů.  

3. Test dírkované desky (GPT) kromě motorické funkce predikuje kognitivní výkonnost, zejména 

paměťových a dalších kognitivních funkcí.  

 

IV. MATERIÁL A METODIKA  

V. VÝSLEDKY – pro části IV. a V. viz soubor studií 1.–10. (II. Cíle), a 11. (III. Hypotézy), které 

jsou podkladem disertace.  
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1. Bezdicek O, Michalec J, Nikolai T, Štěpánková H, Panenková E, Harsa P, Havránková P, 

Roth J, Kopeček M, Růžička E. Validita Montrealského kognitivního testu pro detekci 

mírné kognitivní poruchy u Parkinsonovy nemoci. Cesk Slov Neurol N. 2014; 77/110(1): 47–

53. (IF2013 = 0,366) 

 

Dosažení cíle (kap. II): 

2. Výběr metodik k ověřování hypotéz, vývoj českých verzí, validační a normativní studie.  

3. Validace metodik na našich pacientských populacích osob s extrapyramidovými poruchami, 

zjištění struktury a tíže postižení.  

4. Popsat profil a strukturu kognitivního deficitu u osob s mírnou kognitivní poruchou u PN.  

5. Test, zda Montrealský kognitivní test (MoCA) je vhodným testem pro diagnostiku PN-MKP.  

7. Aplikace metodik na ověření vybraných hypotéz.  

 

Úvod: Kognitivní změny u PN dle nejnovějších kritérií Litvanové et al. (2012) a Emreho et al. 

(2006) představují kognitivní spektrum sahající od tzv. mírné kognitivní poruchy (PN-MKP) po 

syndrom demence (PN-D). PN-MKP je v těchto diagnostických kritériích považována za klinický 

syndrom, který: a) postihuje značnou část pacientů s PN; b) asociuje se s rostoucím věkem, 

trváním nemoci a tíží onemocnění; c) predikuje rozvoj PN-D, jenž se do osmi let od diagnózy 

onemocnění může rozvinout až u 78 % pacientů (Aarsland et al., 2003). V současné době existuje 

vysoká potřeba po krátkých diagnostických nástrojích, které by byly schopny spolehlivě rozlišit 

prodromální stádia různých neurodegenerativních onemocnění, jako je mírná kognitivní porucha 

u Parkinsonovy nemoci (PN-MKP). Montrealský kognitivní test (MoCA) byl nedávno navržen 

jako standardní diagnostický postup pro vyšetření PN-MKP na úrovni I (Litvan et al., 2012). 

Údaje o validitě a detekčních schopnostech testu MoCA v české verzi na populaci pacientů s PN-

MKP dosud nejsou pro diferenciálnědiagnostické a klinické účely v ČR k dispozici.  

Cíl: Ověření diskriminační validity MoCA na české populaci pacientů s PN-MKP od 

kontrolního souboru, stanovení cut-off hodnot pro spolehlivé odlišení osob s PN-MKP od osob 

s PN-BD či osob zdravých.  

Metoda: Soubor 80 pacientů s idiopatickou PN diagnostikovanou dle standardních kritérií 

UK PD Brain Bank Criteria byl vyšetřen dle diagnostického postupu pro PN-MKP na úrovni II 

(Litvan et al., 2012). 39 pacientů ze souboru splnilo kritéria pro PN-MKP na úrovni II. Všichni 

pacienti s PN byli vyšetřeni v „on“ stavu na dopaminergní léčbě, kdy průměrná dávka L-DOPA či 

po přepočtu na ekvivalent L-DOPA byla 1058,1 ± 629,5 (0–2 400 mg), trvání PN od prvních 

příznaků (počet let) byl 10,8 ± 6,6 (1–30), motorické skóre UPDRS-III (v „on“ stavu) 12,4 ± 12,9 
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(0–61) a stadium PN dle Hoehnové a Yahra 2,1 ± 0,6 (1–3). PN-MKP byli párováni dle věku a 

vzdělání k souboru 101 kontrolních osob (KS), kteří splnili vylučovací kritéria.  

Výsledky: Celkové hrubé skóry MoCA se mezi skupinami PN-MKP a KS na základě 

Mannova-Whitneyho U testu významně lišily (p = 0,006). Ze subskórů MoCA rozlišovaly mezi 

skupinami PN-MKP a KS nejlépe Pozornost (p = 0,011) a Oddálené vybavení (p < 0,001). 

Optimální skríningový hraniční skór MoCA pro rozlišení PN-MKP na základě 

neuropsychologické baterie byl 28/29 s následujícími charakteristikami: senzitivita = 0,90; 

specificita = 0,32. Sestrojili jsme též regresní rovnici, pomocí které lze na dostatečně velkém 

souboru kontrolních osob (n = 268) odhadnout výkon v MoCA s přihlédnutím k vlivu věku a 

vzdělání.  

Závěr: i) Nalezli jsme signifikantní rozdíly mezi skupinami PN-MKP a KS, zejména 

v celkovém skóru MoCA a v subskórech Pozornost a Oddálené vybavení. MoCA v české verzi 

disponuje diskriminační validitou pro odlišení PN-MKP od KS. ii) Optimální diagnostický skór 

MoCA pro PN-MKP v české verzi je < 29 bodů hrubého skóru. v) Detekční potenciál testu 

MoCA je pro individuální diagnostiku PN-MKP nedostatečný (specificita). Naše výsledky se 

shodují se zahraničními studiemi ohledně diskriminačního potenciálu MoCA. Doporučujeme 

proto standardní neuropsychologickou baterii.  

 

2. Bezdíček O, Balabánová P, Havránková P, Roth J, Růžička E. Srovnání české verze 

Montrealského kognitivního testu s Mini-Mental State pro stanovení kognitivního deficitu u 

Parkinsonovy nemoci. Cesk a Slov Neurol N. 2010; 73/106(2): 150–156. (IF2013 = 0,366) 

 

Dosažení cíle (kap. II): 

2. Výběr metodik k ověřování hypotéz, vývoj českých verzí, validační a normativní studie.  

3. Validace metodik na našich pacientských populacích osob s extrapyramidovými poruchami, 

zjištění struktury a tíže postižení.  

7. Aplikace metodik na ověření vybraných hypotéz.  

 

Úvod: Montrealský kognitivní test (MoCA) vyvinula montrealská skupina kolem Z. Nasreddina, 

N. Philipsové a H. Chertkowa před r. 2005 pro nespokojenost s citlivostí do té doby nejčastěji 

užívané krátké zkoušky mentálního stavu MMSE. MoCA je krátký test pro orientační diagnostiku 

poruch poznávacích funkcí u Alzheimerovy nemoci, s možnou využitelností i u Parkinsonovy 

nemoci (PN) a jiných onemocnění. Kognitivní deficit je u PN častý (Aarsland et al., 2003, Hely et 

al., 2008) a jeho včasná detekce zlepšuje možnost léčebného ovlivnění. Česká verze MoCA je 
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volně dostupná, ale její validita u PN dosud nebyla ověřena. Proto bylo naším záměrem srovnat 

MoCA s běžně užívaným testem Mini-Mental State (MMSE) pro zachycení kognitivních změn. 

MoCA oproti MMSE obsahuje subtesty exekutivních funkcí, zaměřené pozornosti a rozsáhlejší 

subtesty pojmenování i oddáleného vybavení, které bývají u PN typicky postiženy (Dubois et al., 

2007).  

Cíl: Srovnání citlivosti dvou krátkých testů (MoCA versus MMSE) pro screening 

kognitivního deficitu u Parkinsonovy nemoci (PN). Přesnější popis jejich psychometrických 

vlastností v české verzi u PN. 

Metoda: Vyšetřili jsme celkem 81 pacientů s idiopatickou PN v rámci vyšetření jako 

součást ambulantní neurologické kontroly oproti 34 osobám kontrolním, kteří splnili vylučovací 

kritéria.  

Výsledky: Celkové hrubé skóry testů MoCA i MMSE se významně lišily mezi skupinami 

PN a NK. Statisticky významné rozdíly byly prokázány také při srovnání mezi celkovými 

hrubými skóry MoCA a MMSE u pacientů s PN (p < 0,0005) i u NK (p < 0,0005). Při použití 

stejné hranice pod 26 bodů celkového skóru, vykázala ve skupině pacientů s PN MoCA vyšší 

záchyt kognitivního deficitu 74,1 % oproti 38,3 % v MMSE. Zhruba dvojnásobek pacientů s PN 

oproti NK ztratil body v subtestech exekutivních funkcí MoCA, které nejsou vyšetřovány MMSE. 

Test–retestová reliabilita MoCA je 0,82, vnitřní konzistence (split-half) 0,72, Cronbachovo α = 

0,69. Konvergentní validita MoCA s MMSE je 0,8.  

Závěr: i) Test MoCA v české verzi je použitelný pro vyšetření kognitivního deficitu u 

PN. ii) Test MoCA zachycuje kognitivní deficit u PN častěji než MMSE. iii) Test MoCA je 

schopen podchytit i klíčové funkce v kognitivním deficitu u PN, jako jsou exekutivní funkce, či 

náročnější úlohy na oddálené vybavení a pojmenování, které MMSE nezachycuje, anebo v nich i 

pacienti dosahují efektu stropu (nemá diskriminační schopnosti, protože je příliš jednoduchý i pro 

pacienty s PN). 

 

3. Bezdicek O, Majerova V, Novak M, Nikolai T, Ruzicka E, Roth J. Validity of the 

Montreal Cognitive Assessment in the Detection of Cognitive Dysfunction in Huntington’s 

Disease. Appl Neuropsychol. 2013, 20(1):33–40. (IF2013 = 1,315) 

 

Dosažení cíle (kap. II): 

2. Výběr metodik k ověřování hypotéz, vývoj českých verzí, validační a normativní studie.  

3. Validace metodik na našich pacientských populacích osob s extrapyramidovými poruchami, 

zjištění struktury a tíže postižení.  
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7. Aplikace metodik na ověření vybraných hypotéz.  

 

Úvod: Huntingtonova nemoc (HN) je progresivní, geneticky podmíněné, neurodegenerativní 

onemocnění, které se typicky projeví mezi 30–50 rokem věku (může i dříve tzv. juvenilní forma 

HN, která koreluje se zvyšujícím se počtem tripletů). Abnormální protein vede v konečném 

důsledku k zániku neuronů v oblasti striata (degenerace dorzálního striata k vzniku chorey, 

degenerace nuclues caudatus a ventrálního striata ke kognitivnímu a neuropsychiatrickému 

postižení). Klinicky se HN projevuje z hlediska kognitivních funkcí ireverzibilní deteriorací 

kognitivní výkonnosti, která v konečném důsledku vede k syndromu demence subkortikálního 

typu. Srovnání MoCA u HN se zlatým standardem vyšetření kognitivní dysfunkce (tj. 

neuropsychologickou baterií) dosud nebylo provedeno.  

Cíl: Cílem této studie bylo stanovit míru konvergentní a diskriminační validity MoCA 

jako screeningového nástroje pro vyšetření kognitivní dysfunkce u HN ve srovnání 

s neuropsychologickou baterií.  

Metoda: Do studie bylo zahrnuto 20 pacientů s klinicky rozvinutou a geneticky ověřenou 

HN. Do kontrolního souboru (KS) jsme vybrali 23 osob, které splnily vylučovací kritéria a 

párovali je dle věku, vzdělání a pohlaví. Pacienti s HN byli dále podrobně vyšetřeni neurologicky 

a škálou UHDRS. Pro zhodnocení míry depresivních a úzkostných projevů byla u obou skupina 

administrována škála MADRS a HARS. Obě skupiny byly vyšetřeny neuropsychologickou 

baterií a MoCA.  

Výsledky: Průměrný celkový skór MoCA byla 20,5 ± 5,5 u HN a 27,5 ± 2,2 u KS. MoCA 

korelovala u obou skupin r = 0,81, p< 0,001 s kompozitním skórem neuropsychologické baterie. 

Test měl nejvyšší hodnoty senzitivity 94 % a specificity 84 % pro diagnostiku osob s kognitivní 

dysfunkcí, jestliže jsme screeningový a diagnostický cut-off stanovili na hladině <26 bodů 

hrubého skóru. Plocha AUC na základě ROC analýzy s 95% intervalem spolehlivosti byla u 

MoCA 0,90 (0,809–0,997), p<0,001. Vnitřní konzistence MoCA měřená Cronbachovým alfa 

mezi sedmi subskóry MoCA byla u HN 0,82 a u KS 0,56.  

Závěr: i) MoCA je vhodný screeningový nástroj pro diagnostiku kognitivní dysfunkce u 

klinicky rozvinuté HN. ii) MoCA disponuje vysokými diskriminačními schopnostmi (vysoká 

úroveň senzitivity a specificity >0,8 pro rozlišení přítomnosti/nepřítomnosti kognitivní dysfunkce 

u HN) ve srovnání s neuropsychologickou baterií. iii) Nejcitlivější cut-off skór pro identifikaci 

kognitivní dysfunkce u HN měla hodnota <26 bodů hrubého skóru MoCA. iv) MoCA spolehlivě 

rozlišuje na skupinové úrovni mezi kognitivní výkonností u KS ve srovnání s HN. v) MoCA 

představuje alternativu ke komplexnímu neuropsychologickému vyšetření pacientů s HN, 
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obzvláště při časové tísni, nebo se hodí pro rutinní neurologické vyšetření kognitivní dysfunkce u 

HN. 

 

4. Bezdicek O, Motak L, Axelrod B N, Preiss M, Nikolai T, Vyhnalek M, Poreh P, Ruzicka 

E. Czech Version of the Trail Making Test: Normative data and Clinical utility. Arch Clin 

Neuropsychol. 2012; 27(8): 906‒914. (IF2013 = 2,000) 

 

Dosažení cíle (kap. II): 

2. Výběr metodik k ověřování hypotéz, vývoj českých verzí, validační a normativní studie.  

7. Aplikace metodik na ověření vybraných hypotéz.  

 

Úvod: Test cesty (Trail Making Test; TMT; 1944) má dvě části (A a B) a představuje je 

komplexní úlohu, která aktivuje psychomotorické, pozornostní, percepční a exekutivní funkce. Je 

jednou z nejpoužívanějších metod v klinické psychologii. V části TMT-A má subjekt za úkol 

spojovat čarami body, v kterých jsou čísla od 1–25 vzestupně za sebou, v části TMT-B pak 

subjekt dělá totéž, ale má vždy střídat číslo a písmeno tak, jak jdou vzestupně za sebou, písmena 

dle české abecedy (e.g., 1–A–2–B, etc.). TMT-A se považuje za měřítko psychomotorické 

rychlosti a zaměřené vizuální pozornosti, zatímco TMT-B za měřítko kognitivní flexibility (set 

shifting) a změny nastavení.  

Cíl: Základním cílem české normativní studie TMT bylo poskytnout normativní hodnoty 

pro široké spektrum věkových skupin dospělých jedinců z české populace a minimalizovat tak 

možnost diagnostického omylu při použití kulturně odlišných norem. Dále prokázat klinickou 

užitečnost takto získaných norem na klinických jednotkách, jako mírný syndrom demence u AN a 

amnestická MKP.  

Metoda: Test TMT a komplexní neuropsychologickou baterii jsme administrovali 

skupině 421 dospělých osob (161 mužů, 260 žen) z české populace. Participanti byli vybráni 

nenáhodným způsobem a museli splňovat vylučovací anamnestická kritéria pro zařazení do 

studie. První klinický soubor sestával z 90 subjektů (42 mužů a 48 žen) s amnestickou mírnou 

kognitivní poruchou (aMKP) dle Petersonových kritérií (2000). Druhý klinický soubor sestával 

z 36 subjektů (8 mužů a 28 žen) s pravděpodobným syndromem demence u AN dle kritérií z r. 

1984.  

Výsledky: Naše výsledky potvrdily významný vliv demografických proměnných, jako je 

věk nebo vzdělání na celkový na výkon v TMT a jsou tak srovnatelné s výsledky zahraničních 
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normativních studií, kdy mladší participanti dokončí test podstatně rychleji a tento vliv je vyšší, 

než je efekt vzdělání. Dále jsme prokázali statisticky významné rozdíly mezi věkově vázaným 

výběrem kontrolních osob z normativního souboru a klinickými skupinami (AN a aMKP). Byli 

jsme schopni stanovit na základě ROC analýzy AUC (area under curve), kdy TMT-B se jevil jako 

nejpřesnější indikátor (AUC = 0,93) pro rozlišení mezi kontrolním souborem a AN a odvozený 

skór TMT-B/A (čas části B děleno část A) pro rozlišení mezi kontrolním souborem a aMKP 

(AUC = 0,79). Nadto se TMT-A jevilo jako velmi efektivní indikátor pro rozlišení mezi AN a 

aMKP (AUC = 0,80).  

Závěr: i) Povedlo se nám vytvořit rozsáhlý normativní soubor pro psychometrické 

posouzení výkonu v TMT A i B u dospělých osob z české populace. ii) Test TMT nejen 

spolehlivě rozlišuje mezi výběrem kontrolních osob z těchto dat a dvěma klinickými skupinami 

(aMKP a mírný syndrom demence u AN), ale rozlišuje tyto klinické skupiny aMKP a AN i mezi 

sebou. iii) TMT-A je dokonce velmi přesný klasifikátor mezi aMKP a AN (nejen mezi 

kontrolním souborem a těmito klinickými skupinami) s velkou plochou (AUC = 0,80) pod 

křivkou ROC.  

 

5. Bezdicek O, Stepankova H, Moták L, Axelrod BN, Woodard JL, Preiss M, Nikolai T, 

Růžička E, Poreh A. Czech version of Rey Auditory Verbal Learning test: Normative data. 

Neuropsychol Dev Cogn B Aging Neuropsychol Cogn. 2014 (in press). (IF2013 = 0,987) 

 

Dosažení cíle (kap. II):  

2. Výběr metodik k ověřování hypotéz, vývoj českých verzí, validační a normativní studie.  

 

Úvod: Diagnostika poruch paměti pomocí učení se seznamu slov je technika, která vyšetření 

paměti provází již od dob francouzského psychologa Édouarda Claparèda (1919). Paměťový test 

učení (Rey Auditory Verbal Learning test, RAVLT) je druh paměťového test, který vyvinul na 

základě této techniky do standardizované podoby francouzský konstruktér testů André Rey v r. 

1958. Sestává z opakovaného učení se seznamu 15 slov, poté učení se interferenčnímu seznamu 

B, poté vybavení seznamu A, kterému se subjekt učil pětkrát v předchozích pokusech a poté 

z oddálení po 20–30 minutách a rekognice, sestávající z 50 slov (15 cílových ze seznamu A a 35 

distraktorů ze seznamu B, ale i nevztažených ke slovům cílovým). Jedná se pravděpodobně 

v klinické neuropsychologii o nejužívanější verbální test na světě (Rabin et al., 2005). Přestože 

máme několik studií s normativními daty zejména ze Severní Ameriky (přehled podává 
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Mitrushina et al., 2005), ale i z Izraele, Brazílie či Řecka, tak česká normativní data pro dospělé 

osoby zatím citelně chybí.  

Cíl: Tato normativní studie české verze RAVLT měl proto tři základní cíle: zaprvé chtěla 

poskytnout normativní data na rozsáhlém souboru osob z české populace. Zadruhé chtěla popsat 

vliv demografických proměnných na základní měřítka paměti v RAVLT. Zatřetí poskytla poprvé 

na světě řadu odvozených indexů paměti (získaný a ztracený přístup, poziční efekty).  

Metoda: Použili jsme frekventovanou administraci RAVLT navrženou Lezakovou. Pro 

zajištění obsahové validity jsme provedli frekvenční analýzu použitých slov české verze 

srovnáním s verzí anglickou na základě frekvencí z Českého národního korpusu (korpus SYN 

2000) a British National Corpus (BNC). 306 osob vybraných z české populace nenáhodným 

způsobem splnilo kritéria pro zařazení.  

Výsledky: Z demografických proměnných byl nejvýznamnějším prediktorem výkonu věk 

(až 10 % společné variance) a jeho vliv byl perzistentní skrze všechny pokusy, což potvrzuje 

výsledky všech zahraničních studií. Vzdělání je také silným prediktorem výkonu a jeho vliv je 

porovnatelný s věkem. České ženy měly v průměru vyšší výkony než muži, avšak celkový vliv 

této proměnné je nízký. Česká studie též potvrzuje logaritmický charakter křivky učení (pokus 1–

5) a naznačuje jeho výjimečné postavení v psychologii paměti (rozsáhlou a vysokou shodu mezi 

desítkami národních studií), které připomíná Weberův-Fechnerův zákon v psychofyzice.  

Závěr: i) Sestrojili jsme normativní hodnoty pro Paměťový test učení, jeden 

z mezinárodně nejpoužívanějších testů paměti. ii) Normativní data neprezentujeme pouze pro 

základní měřítka paměti v RAVLT (křivka učení, kapacita učení, retence), ale i pro odvozená 

měřítka. iii) Pečlivě dokumentujeme vliv demografických proměnných na výkon v RAVLT, jako 

je věk, vzdělání a pohlaví. v) Normativní data mohou okamžitě najít své uplatnění v klinické praxi 

pro vyšetření paměti u širokého spektra neurologických (obzvláště neurodegenerativních) 

onemocnění.  

 

6. Bezdíček O, Lukavský J, Preiss M. Validizační studie české verze dotazníku FAQ. Cesk 

Slov Neurol N. 2011; 74/107(1): 365–342. (IF2013 = 0,366) 

 

Dosažení cíle (kap. II): 

2. Výběr metodik k ověřování hypotéz, vývoj českých verzí, validační a normativní studie.  

 

Úvod: Aktivity denního života („activities of daily living“, ADL) slouží k posouzení funkční 

nezávislosti jedince na svém okolí. ADL jsou nezbytnou součástí diagnostiky syndromu demence 
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u neurodegenerativních onemocnění, ale jsou potřebné i pro odlišení prodromálních fází těchto 

onemocnění od syndromu demence, jako je MKP, kdy ADL naopak nemají být narušeny. 

Dotazník funkčního stavu FAQ (Functional Activities Questionnaire) je krátká škála k posouzení 

funkční nezávislosti jedince. Jedná se o tzv. nepřímé měřítko ADL. Měřítka ADL, která by však 

měla oporu v robustním datovém souboru na osobách z české populace (bez neurologických aj. 

onemocnění) však v r. 2011 v české psychodiagnostice citelně chyběla.  

Cíl: Ověření psychometrických vlastností (stabilita v čase, percentilové normy) české 

verze Pfefferova Dotazníku funkčního stavu (FAQ) pro měření aktivit denního života u starších 

osob bez kognitivního deficitu. Poskytnutí percentilových norem pro hrubý skór FAQ na české 

populaci u osob vyššího věku.  

Metoda: Sběr dat FAQ probíhal ve dvou měřeních. Škálu FAQ a neuropsychologickou 

baterii (složenou z MMSE, RAVLT, TMT) jsme v prvním měření (test), administrovali celkem u 

136 osob vyššího věku (sebeposouzení). V druhém měření 82 osobám (retest) pouze FAQ (bez 

neuropsychologické baterie a současně nechali tyto osoby posoudit pečovatelem (objektivní 

posouzení). Při prvním měření proběhlo anamnestické vyšetření a byl administrován dotazník 

FAQ (sebeposouzení vlastních aktivit denního života). Po šesti měsících proběhlo druhé měření, 

kdy byl znovu administrován dotazník FAQ (retest sebeposouzení). Po druhém vyšetření byly 

rozeslány dotazníky FAQ pečovatelům, rodinným příslušníkům za účelem „objektivního“ 

posouzení.  

Výsledky: Vztah FAQ s neuropsychologickou baterií, jmenovitě paměťovými testy 

RAVLT a Nákupní seznam byl statisticky významný, výše korelací je ale vždy nízká. Mezi 

prvním měřením FAQ a retestem po šesti měsících nebyl statisticky významný rozdíl (t(81) = -

1,356; p = 0,18). Věk (sebeposouzení: r = 0,06; p = 0,50 a objektivní: r = 0,07; p = 0,57) ani 

vzdělání (sebeposouzení: r = 0,12; p = 0,18 a objektivní: r = -0,09; p = 0,49) nemají významný 

vliv na výsledky v FAQ. Pohlaví má statisticky významný vliv (sebeposouzení): t(35,33) = 2,848; 

p < 0,01; objektivní posouzení: t(18,13) = 2,332; p < 0,05. Vztah FAQ s celkovou kognitivní 

výkonností (MMSE) byl statisticky nevýznamný.  

Závěr: i) Škála FAQ je platný nástroj hodnocení ADL u osob vyššího věku (osoby bez 

vážných onemocnění CNS v FAQ dosáhli velmi nízkých skórů s nízkou variabilitou indikujících 

funkční nezávislost a soběstačnost).  

 

7. Bezdíček O, Preiss M. Kalifornský test verbálního učení druhé vydání: psychometrická 

analýza českého převodu. Československá psychologie. 2009, 53(6): 573–586. (IF2013 = 0,244) 
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Dosažení cíle (kap. II):  

2. Výběr metodik k ověřování hypotéz, vývoj českých verzí, validační a normativní studie.  

7. Aplikace metodik na ověření vybraných hypotéz.  

 

Úvod: Kalifornský test verbálního učení (CVLT, 1987) a Kalifornský test verbálního učení – 

druhé vydání (CVLT-II, 2000) patří na základě reprezentativního výzkumu členů 

psychologických společností v Severní Americe a Kanadě mezi pět nejpoužívanějších 

neuropsychologických testů, v oblasti paměťových testů je druhý za WMS-R/WMS-III. Jejich 

rozšíření lze vysvětlit zejména vynikajícími psychometrickými vlastnostmi a reprezentativními 

normami pro americkou populaci dle věku, pohlaví a etnického původu v druhém vydání CVLT-

II. V ČR navazuje na zkušenosti s původní předlohou pro CVLT, Paměťovým testem učením 

(RAVLT).  

Cíl: Základním cílem této práce je převod testového materiálu CVLT-II a jeho pilotní 

studie na souboru české populace.  

Metoda: Původní verze testového materiálu CVLT-II byla prvním autorem článku 

přeložena z angličtiny do češtiny. Jiným odborníkem byl vytvořen zpětný překlad do angličtiny 

(zaměřený na přesnost převodu položek z jazyka výchozího do jazyka cílového). Ten prošel 

znovu obsahovou revizí. Bylo třeba minimalizovat pět experimentálně ověřených efektů, které z 

hlediska psychologie řeči verbální materiál vyvolává při zpracování informace pokusnou osobu: i) 

efekt slovní délky; ii) efekt rychlosti artikulace; iii) efekt slovní frekvence; iv) efekt 

prototypičnosti; v) kulturní adaptace. Psychometrické vlastnosti české verze CVLT-II jsme ověřili 

na nereprezentativním, výběrovém souboru z české populace N = 43 ve formě Standardní a N = 

42 ve formě Alternativní.  

Výsledky: V souladu se zahraničními výsledky byla zjištěna vysoká test-retestová 

reliabilita pro indexy Bezprostředního a Oddáleného volného vybavení (rozsah = 0,81–0,84). 

Split-half reliabilita byla u obou forem 0,95 (p < 0,001). Kriteriální validita pro Bezprostřední 

volné vybavení CVLT-II a subtestu Logická paměť z WAIS-R byla 0,65 a 0,66 (p < 0,001) a pro 

Oddálené volné vybavení 0,59 a 0,66 (p < 0,001). Výkon v indexu Bezprostředního volného 

vybavení byl v obou formách signifikantně závislý na věku (r = −0,66 a −0,61; p < 0,001), 

nezávislý na vzdělání (r = 0,23; p = 0,138 a 0,22; p = 0,158), nezávislý na pohlaví (p = 0,263) a (p 

= 0,907). Obě verze (standardní i alternativní) lze považovat za homogenní (p = 0,097) a lze je 

využít pro test-retestové účely.  

Závěr: i) Psychometrická analýza testového materiálu CVLT-II v české verzi potvrdila 

značnou shodu s výsledky zahraničních studií. ii) Umožňuje použít takto adaptovaný testový 
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materiál CVLT-II pro výzkumné účely v ČR. iii) Přes malý a nereprezentativní rozsah 

výběrového souboru se paměťový test CVLT-II jeví jako spolehlivý, konzistentní a validní nástroj 

pro zachycení verbálního paměťového výkonu jedince.  

 

8. Bezdicek O, Raskin SA, Altgassen M, Ruzicka E. Assessment of Prospective Memory – a 

Validity Study of Memory for Intentions Screening Test. Cesk a Slov Neurol N. 2014 (in 

press). (IF2013 = 0,366)  

 

Dosažení cíle (kap. II):  

2. Výběr metodik k ověřování hypotéz, vývoj českých verzí, validační a normativní studie.  

6. Validační studie testu MIST (test prospektivní paměti/Memory for Intentions Screening Test) 

na české populaci.  

7. Aplikace metodik na ověření vybraných hypotéz.  

 

Úvod: Prospektivní paměť (PP), tj. schopnost vybavit si po oddálení záměr, který chci provést 

v určitém budoucím okamžiku (např. za dvě hodiny zatelefonovat kamarádovi). PP se považuje za 

subsystém episodické paměti. Konstrukt PP předpokládá, že mezi uložením (retrospektivní 

komponenta PP, tj. zapamatování si, že mám zatelefonovat a konkrétně komu a kdy) a iniciací 

vybavení záměru a jeho realizací (tj. vzpomenout si ve správný čas komu přesně mám zavolat a 

zařadit tuto aktivitu do své činnosti) subjekt provádí jiné mentální činnosti. Jedná se o část 

episodické paměti, která je esenciální pro uchování IADL a funkční nezávislosti. V současné době 

neexistuje však žádný diagnostický nástroj, který by byl standardizován pro měření PM na české 

populaci.  

Cíl: Tato studie si klade za cíl převod testu MIST (Memory for Intentions (Screening) 

Test) do češtiny. Test MIST je jednou z nejčastěji užívaných standardizovaných metod pro 

vyšetření PP, zejména u Parkinsonovy nemoci. Naše studie zahrnuje standardizaci materiálu, 

překlad do češtiny a zpětný překlad do angličtiny a ověření psychometrických vlastností takto 

standardizované české verze MIST na malém souboru zdravých osob z české populace pro 

srovnání měrných vlastností s testem originálním.  

Metoda: Českou verzi testu MIST jsme administrovali 30 nenáhodně vybraným osobám 

z české populace, která splňovala anamnestická kritéria pro zařazení do studie. U všech osob jsme 

dále provedli komplexní neuropsychologickou baterii na základě doporučení Duboise et al. 

(2007).  
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Výsledky: Celkový skór MIST (měřítko zahrnující úloha jak na časově vázanou, tak na 

událost vázanou PP) korelovalo s řadou tradičních měřítek z neuropsychologické baterie: 

v paměťových funkcích s RAVLT retence (rho = 0,42) či (rho = 0,37) s indexem oba seznamy 

z testu vazebné paměti MBT. Dále koreloval s některými testy na EF, jako je celkový skór ToL 

(rho = 0,40), tedy měřítkem plánování činnosti nebo TMT-B (rho = -0,41), tedy měřítkem změny 

nastavení a kognitivní flexibility. Dále koreloval s měřítkem na zaměřenou prostorovou pozornost 

měřenou Prostorovým rozsahem popředu z WMS-III (rho = 0,39) a testem NART v české verzi 

(rho = 0,38, všechna p < 0,05), což je měřítko premorbidní inteligenční úrovně. Z korelací 

celkového skóru MIST s demografickými měřítky byla signifikantní korelace s pohlavím (rho = 

0,39, p < 0,05), kdy ženy statisticky významně překonávaly muže v celkovém skóru MIST.  

Závěr: i) Celkový skór MIST koreluje významně (síla asociace je na střední úrovni kolem 

rho = 0,37– 0,42) s několika standardními měřítky z neuropsychologické baterie (popis 

konvergentní validity MIST). ii) Reliabilita MIST ve smyslu vnitřní konzistence a korelací obou 

polovin testu (split-half reliabilita) je celkově na vysoké úrovni. iii) Muži podávají v celkovém 

skóru významně nižší výkon v MIST než ženy, což je nález shodný s originální normativní studií 

MIST. iv) Studie umožňuje poprvé v ČR měření PP standardizovaným nástrojem, který byl 

ověřen na malém souboru osob z české populace. 

 

9. Vyhnalek M, Nikolai T, Andel R, Nedelska Z, Rubínová E, Marková H, Laczó J, 

Bezdicek O, Sheardova K, Hort J. Neuropsychological Correlates of Hippocampal Atrophy 

in Memory Testing in Nondemented Older Adults. J Alzheimers Dis. 2014 (in press). (IF2013 

= 4,174)  

 

Dosažení cíle (kap. II):  

2. Výběr metodik k ověřování hypotéz, vývoj českých verzí, validační a normativní studie.  

7. Aplikace metodik na ověření vybraných hypotéz.  

 

Úvod: Kognitivní deficit, který vzniká jako důsledek patofyziologických změn u AN, přednostně 

zasahuje, vedle jiných částí mozku, hipokampální formaci. Poškození hipokampálních okruhů 

vede k vážné poruše explicitní paměti. Z diagnostických nástrojů pro vyšetření paměti u AN se 

často používají testy episodické verbální paměti, jako je WMS-III LM, RAVLT, CVLT, CVLT-II 

ad. Nicméně bychom měli použít zejména testy, které jsou specifické na hipokampální poruchu 

paměti, jako jsou testy na vybavení s nápovědou FCSRT, ECT (verze FCSRT využívající stejné 

paradigma) či nejnovější verze MBT. Porucha paměti je přítomna již u osob s amnestickou 
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mírnou kognitivní poruchou (aMKP), která se považuje za prodromální stadium AN s nejvyšším 

rizikem přechodu do stadia syndromu demence. Porovnání technik na tzv. volné vybavení za 

paměti, jako je RAVLT s testy na vybavení s nápovědou, jako je ECR spolu s volumetrickými 

koreláty atrofie hipokampů dosud chybí.  

Cíl: Posouzení volumenu pravého a levého hipokampu a jejich koreláty s často užívanými 

testy na verbální epizodickou paměť (RAVLT a ECR ad.). Porovnání jejich užitečnosti pro 

zachycení poruchy paměti u amnestické mírné kognitivní poruchy (aMKP), stadia s nejvyšším 

rizikem přechodu do syndromu demence u AN.  

Metoda: Celkem 56 osob (30 s aMKP a 26 osob z kontrolního souboru, KS) podstoupilo 

komplexní neuropsychologické vyšetření: 1) test ECR – technika s kontrolovaným učením i 

vybavením s nápovědou, 2) test RAVLT – test verbální paměť bez kontroly fáze učení a 

s oddáleným vybavením bez nápovědy a 3) ROCFT – test na zrakově-prostorovou paměť v 

podmínce vybavení po 3 minutách ad. kognitivní testy. Dále byli vyšetřeni pomocí 1,5T MR 

zobrazení mozku, které sloužilo ke stanovení jejich celkového intrakraniálního objemu (eTIV) 

spolu s pravým a levým hipokampem, jejichž volumen byl ohodnocen kvantitativně za pomoci 

FreeSurfer (verze 4.4.0).  

Výsledky: Našli jsme středně silné korelace (rho = 0,3–0,5, p ≤ 0,05) mezi volumeny 

hipokampů a skóry RAVLT, pokus 1–5, RAVLT skórem retence, ECR volné vybavení a celkové 

vybavení (po nápovědě) a ROCFT vybavení po 3 minutách. Celkové vybavení v ECR, tedy 

s efektem nápovědy nemělo vyšší korelace než testy na volné vybavení ať verbální (RAVLT) či 

neverbální (ROCFT). Nenašli jsme žádné korelace mezi provedenými kognitivními testy a eTIV.  

Závěr: i) Testy na volné vybavení, jako jsou RAVLT a ROCFT nemají nižší korelace 

s volumenem pravého nebo levého hipokampu u aMKP než test ECR. ii) Korelace mezi 

celkovým vybavením v ECR (s nápovědou) byla dokonce mírně nižší než korelace u testů na 

volné vybavení. iii) Nebyli jsme schopni dokázat superioritu testu ECR užívajícího technik 

kontrolovaného učení s vybavením s nápovědou nad technikami využívajícími nekontrolované 

učení a volné vybavení (RAVLT). iv) Dále verbální testy explicitní paměti (RAVLT a ECR) 

neměly vyšší korelace s volumenem hipokampů než ROCFT (test na neverbální explicitní 

paměť). v) Závěrem lze říci, že výsledky nasvědčují tomu, že jak techniky, které užívají volné 

vybavení, tak techniky užívající kontrolované učení a vybavení s nápovědou relativně rovnocenně 

obrazí atrofii hipokampů měřenou kvantitativní volumetrií, a to nezávisle na modalitě 

podnětového materiálu (verbální versus neverbální materiál).  
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10. Bezdíček O, Nikolai T, Vyhnálek M, Hort J. Mírná kognitivní porucha: Diagnostická 

jednotka nebo stadium předcházející demenci? Československá psychologie. 2012; 56(4): 

374–390. (IF2013 = 0,244) 

 

Dosažení cíle (kap. II):  

4. Popsat profil a strukturu kognitivního deficitu u osob s mírnou kognitivní poruchou u PN.  

 

Kognitivní vývoj člověka ve stáří lze chápat jako kontinuum mezi normálním stárnutím 

(Salthouse, 1996) a rozvojem raných kognitivních projevů neurodegenerativních onemocnění 

(nejčastěji AN), jejichž funkčním vyjádřením je syndromem mírné demence. Mezi těmito dvěma 

fázemi vývoje (normálním a abnormálním stárnutím) však existuje široké „přechodové stadium“, 

které je v odborné literatuře diskutováno již po desítky let pod různými termíny: benigní stařecká 

zapomnětlivost, věkově přiměřené postižení paměti, prodrom demence ad. Tomuto stádiu 

v spektru kognitivní výkonnosti bylo v poslední době věnováno velké množství pozornosti ve 

výzkumu a postupně pro převládl pojem tzv. mírné kognitivní poruchy/mild cognitive impairment 

(MKP/MCI), které poprvé vytvořil Flicker a kolegové a začala ho používat skupina výzkumníků 

z Mayovy kliniky. MKP označuje ranou formu postižení kognitivní výkonnosti, kterou nelze 

diagnostikovat jako mírný syndrom demence, avšak jedná se o stav abnormálního snížení 

kognitivní výkonnosti. Z dnešního pohledu řada epidemiologických studií dokládá, že MKP 

(zejména amnestická mírná kognitivní porucha, aMKP) je prediktorem progrese do syndromu 

demence Alzheimerova typu. Víme, že až 80 % pacientů s MKP progreduje do šesti let do 

syndromu demence. V této studii představujeme nejen Petersonova diagnostická kritéria MKP, 

ale i klasifikaci jednotlivých typů MKP, která slouží pro diferenciaci typu kognitivní poruchy u 

daného pacienta a také k stanovení prognózy vývoje jeho stavu, kdy např. víme, že do AN 

progreduje nejčastěji vícedoménová MKP amnestického typu s převahou hipokampálního 

postižení paměti. Ukazujeme, že diagnostika MKP by měla vycházet z komplexního přístupu 

k pacientovi, ze spolupráce neurologa s neuropsychologem a kombinovat neuropsychologické 

vyšetření s laboratorními metodami vyšetření krve (apolipoprotein E; ApoE4/4) a 

s morfologickými markery rozvoje neurodegenerativních onemocnění, jako je zobrazovací 

vyšetření MRI (atrofie hipokampů ad. struktur mozku). Hlavním bodem naší studie je návrh 

neuropsychologické baterie, která by měla být maximálně citlivá na MKP a umožňuje též 

klasifikaci jednotlivých typů MKP. Smyslem naší studie mělo být poskytnout teoretický vhled do 

konceptu a diagnostiky MKP, jakož i možný praktický postup při konstrukci neuropsychologické 

baterie citlivé na jednotlivé typy MKP a ukázat, které z testů jsou k dispozici v české verzi spolu 
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s jejich psychometrickým jištěním. Dále vyjasnit diferenciálnědiagnostické otázky spojené s 

interpretací výsledků těchto metod.  

 

Komentář ke studii vztahující se k hypotézám disertace  

 

1. Bezdicek O, Nikolai T, Hoskovcová M, Štochl J, Brožová H, Dušek P, Zárubová K, Jech 

R, Růžička E. Grooved Pegboard predicates more of cognitive than motor involvement in 

Parkinson’s disease. Assessment. 2014 (in press). (IF2013 = 2,430) 

 

Ověření hypotéz (kap. III): 

1. Pacienti s PN a pády podávají horší kognitivní výkon než pacienti s PN bez pádů a osoby 

kontrolní.  

2. Test dírkované desky (GPT) na motorickou rychlost HK dovede rozlišit osoby s PN a pády od 

osob s PN a bez pádů.  

3. Test dírkované desky (GPT) kromě motorické funkce predikuje kognitivní výkonnost, zejména 

paměťových a dalších kognitivních funkcí.  

 

Úvod: Dírkovaná deska/Grooved Pegboard Test (GPT) byla původně testem na lateralitu HK, 

motorickou rychlost HK, koordinaci oka a ruky a jemnou motoriku. V současné době se jedná o 

jeden z nejužívanějších testů na motoriku HK v testových bateriích. Nedávno na základě 

funkčního zobrazení pomocí PET někteří autoři navrhli, že GPT je biomarkerem nigrostriatální 

denervace a obrazí míru motorických obtíží u PN. Další studie prokázaly, že GPT nelze chápat 

pouze jako test motorických funkcí HK, ale že má významné korelace i s jinými testy 

kognitivních funkcí. GPT koreluje zejména s měřítky změny nastavení, jako je TMT-B či WCST, 

zaměřenou pozornost, jako je TAP, percepční rychlost (Symboly z WAIS-R) a neverbální 

usuzování (Kostky a Řazení obrázků z WAIS-R či paměťové schopnosti měřené vizuálními 

reprodukcemi z WMS-R. Zůstává však nedořešenou otázkou, zda GPT je testem pouze na 

motorické schopnosti, anebo by se měl interpretovat také v souvislosti s kognitivní poruchou. 

Vlastnosti GPT jsme chtěli prověřit na archetypálním modelu motorického postižení, jako je PN. 

Z jeho motorických komponent nás zajímalo, zda GPT je schopen rozlišit mezi skupinou pacientů 

s PN a pády od PN bez pádů. Dále jsme chtěli přesně popsat pomocí strukturálního modelování 

(SEM) strukturu GPT a jeho vztahy k testům na kognitivní funkce (MoCA) a frontální funkce 

(FAB).  
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Cíl: Cílem této studie je prokázat, zda výkon v GPT a souvisí s pády u PN. Dále ukázat, 

zda má vztah k testům kognitivních a frontálních funkcí či stavu kognitivní výkonnosti (pacienti 

s PN a syndromem demence).  

Metoda: Celkem jsme vyšetřili 45 pacientů s idiopatickou PN, kteří splňovali 

diagnostická kritéria a kteří měli PN 6 let a déle. Toto kritérium (6 let) jsme zvolili u PN pro 

zvýšení pravděpodobnosti poruch chůze s pády. Pacienti s PN byli zařazeni do studie, jestliže byli 

schopni chodit bez pomoci či pomůcek, byli schopni vyplnit deník pádů bez pomoci, neuváděli, 

že padají každý den a neprojevovali žádné další neurologické, ortopedické či psychiatrické 

onemocnění. Soubor s PN tvořilo celkem (33 mužů a 12 žen; věk = 67 let, rozpětí = 49–81 let; 

trvání PN M = 10 let, rozpětí = 6–20 let, úroveň dle škály Hoehnové a Yahra = 2, rozpětí = 2–3). 

K nim jsme přiřadili 20 věkově a vzděláním vázaných osob z kontrolního souboru (NC; 14 mužů, 

6 žen; věk M = 66 let, rozpětí = 48–80 let). Kontrolní soubor byl tvořen příbuznými pacientů nebo 

byl rekrutován z personálu VFN. Všechny jsme vyšetřili testem GPT (pravá i levá HK měřená 

časem v sekundách, tj. GPTR a GPTL i obě HK současně GPTC = GPTR + GPTL), škálou na pády 

FES (Short Falls Efficacy Scale–International), testy na frontální projevy chování FAB a testem 

MoCA na kognitivní funkce a škálou NMS (Non-Motor Symptom Scale) na non-motorické 

projevy u PN. Pacienti byli sledováni prospektivně po dobu 6 měsíců. K tomu používali deník 

pádů a měsíčně bylo telefonicky ověřeno, ke kolika pádům u nich došlo. Pacienti s PN a pády 

(PN-F) byli vymezeni jako ≥ 1 pád před vyšetřením a/nebo do 6 měsíců prospektivního sledování.  

Výsledky: Mezi PN a NC, ani mezi PN -F a PN-NF nebyly významné rozdíly 

v demografických proměnných. Mezi všemi skupinami však byly (NC, PN-F, PN-NF) byly však 

významné rozdíly v GPTC (p < 0,001) i pro pravou a levou HK odděleně (p < 0,001). Post-hoc 

srovnání mezi skupinami ukázaly trend k rozlišení (signifikance se nedostali na hladinu 

významnosti po užití Holmovy korekce) mezi PN-F a PN-NF (p = 0,033, GPTR, p = 0,040, 

GPTL), kdy padači měli obecně horší výkon.  

 Pokud jsme skupinu s PN rozdělili dle úrovně I na PN-D a PN bez syndromu demence a 

dodali toto měřítko do ordinálního regresního modelu (potlačili jeho vliv jako rušivé proměnné), 

pak GPT nediferencovalo mezi PN-F, PN-NF, a NC (p = 0,318 pro GPTR, p = 0,857 pro GPTL, a 

p = 0,820 pro GPTC. Výkon v GPT se dále nelišil vzhledem k stranovému začátku motorických 

projevů u PN dle Mannova-Whitneyho U testu: GPTR (pravostranný začátek) = 136,5, GPTR 

(levostranný začátek) = 115,0, p = 0,291; a GPTL(pravostranný začátek) = 149,0, GPTL 

(levostranný začátek) = 173,0, p = 0,689.  

 K ověření konstruktové validity GPT jsme použili SEM analýzu cest (path analysis) 

vzhledem k testům MoCA a FAB. Pro obě škály se hodil unidimenzionální model (MoCA: χ
2
 = 
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28,6, df = 20, p = 0,10,[RMSEA] = 0,081, [CFI] = 0,95; FAB: χ
2
 = 11,2, df = 9, p = 0,265, 

RMSEA = 0,061, CFI = 0,99). Výsledky ukazují, že GPTC je statisticky významný prediktor 

výkonu v MoCA (p < 0,001; zejména subškála Paměť měl nejvyšší faktorovu nálož), zatímco 

GPTC nepredikovalo významně skór FAB (p = 0,29).  

Závěr: Naše výsledky ukazují několik nových zjištění oproti předchozím výzkumům:  

i) GPT bylo schopné rozlišit mezi skupinami PN-F a PN-NF, avšak toto zjištění nedosáhlo 

hladiny významnosti po Holmově korekci (srov. hypotéza 1. a 2.). Toto zjištění je v souladu 

s ostatními studiemi, které propojují posturální instabilitu s pády u PN s rychlejším a masivnějším 

rozvojem kognitivního deficitu u PN. ii) GPT predikuje výkon v MoCA, zejména v subškále 

Paměť (srov. hypotéza 3.). iii) GPT diferencovalo dále nejen mezi PN-D a PN bez demence, ale i 

mezi PN-D a nedementními celkem (NC + PN bez demence; srov. hypotéza 3). v) Struktura GPT 

má při vyšetření pacientů s PN významné kognitivní komponenty.  

 

VI. DISKUSE  

VI.1. Diskuse výsledků studií IV.1.–10.  

Výsledky těchto studií vychází z faktu, že česká klinická neuropsychologie v r. 2008 

nedisponovala některými základními metodami pro hodnocení kognitivní výkonnosti u pacientů 

s neurodegenerativními onemocněními. V současné době čelíme výraznému nárůstu potřeby 

neuropsychologického vyšetření „založeného na důkazech“ („evidence-based practice in clinical 

neuropsychology“), kdy dochází u funkčních měřítek kognitivní výkonnosti k psychometrizaci a 

statistickému jištění na rozsáhlých souborech. Tento trend můžeme vidět konkrétně na pokusu 

Litvanové et al. (2012) o standardizaci vyšetření kognitivních funkcí u PN, jmenovitě u mírné 

kognitivní poruchy u PN (PN-MKP), ale i u syndromu demence u PN (PN-D; Dubois et al., 

2006).  

 Studie bych rozdělil na A) teoretické, dále na B) studie ohledně testů či dotazníků 

(validační a normativní bez klinické užitečnosti) a C) dále na normativní a validační s klinickou 

užitečností těchto měřítek (posouzení jejich diferenciačních schopností pro různé diagnostické 

jednotky, jako je MKP, PN-MKP či PN, AN či HN) a výzkum vazby těchto měřítek kognitivní 

výkonnosti s morfologickými zobrazovacími koreláty mozku.  

A) Zásadní příspěvek naší studie o MKP od kolegy Nikolaie et al. (2012) nespočívá toliko 

v zavedení teorie a osvětlení konceptu MKP pro české klinické psychology či neuropsychology, 

jak jej známe ze zahraniční literatury, ale daleko spíše v návrhu neuropsychologické baterie citlivé 

pro její vyšetření.  
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B) V normativních a validačních studiích u testu RAVLT (Bezdicek et al., 2014), CVLT-

II (Bezdíček & Preiss, 2009) i MIST (Bezdicek et al., 2014) a dotazníku FAQ (Bezdíček et al., 

2011) nám šlo především o poskytnutí robustních statistických údajů z české populace zdravých 

osob k těmto diagnostickým nástrojům. Závěrem bychom chtěli zdůraznit, že jsme při validaci 

těchto metod (RAVLT, CVLT-II, FAQ, MIST) na českou populaci byli vedeni zejména jejich 

klinickou využitelností. A všechny zkoumané metody jsou jedním ze základních nástrojů pro 

objektivní vyšetření a diagnostiku MKP a syndromu demence u různých neurodegenerativních 

onemocnění.  

 C) V dalších studiích jsme věnovali nejen validaci a poskytnutí normativních údajů pro 

danou metodu, ale i analýze její klinické užitečnosti pro diagnostiku některých běžných 

klinických jednotek, jako je MKP či mírný syndrom demence u AN. Takovým příkladem je 

studie o testu cesty (TMT; Bezdicek et al., 2012). Tento test má významné postavení při vyšetření 

zaměřené pozornosti (TMT-A), ale i při vyšetření změny nastavení v rámci exekutivních funkcí 

(TMT-B). V naší studii poskytujeme robustní normativní data pro široké věkové spektrum osob 

z české populace (20–84 let), kdy dokumentujeme vliv demografických proměnných na výkon 

(především věku), ale i ukazujeme vysokou klinickou užitečnost pro odlišení aMKP od mírného 

syndromu demence u AN (nejen obou klinických skupin od kontrol, ale i obou klinických skupin 

mezi sebou).  

 Ve studii o diskriminační validitě české verze MoCA (Bezdíček et al., 2014b) jsme se 

věnovali potenciálu testu MoCA správně stanovit, zda daný pacient s PN, který má dle 

neuropsychologické baterie PN-MKP, skutečně takový výkon podává i v testu MoCA. Naše 

výsledky ukázaly cut-off < 29 bodů hrubého skóru pro stanovení PN-MKP s 90% mírou 

senzitivity, avšak nízkou, pouze 32% mírou specificity (riziko, že do souboru PN-MKP bylo 

zařazena více než polovina souboru osob kontrolních, kteří PN-MKP netrpí). Vzhledem k tomu, 

že test MoCA momentálně zažívá obrovskou míru rozšíření i u PN jako screeningová zkouška 

PN-MKP (Litvan et al., 2012), tak naše výsledky tak přesvědčivé nejsou (zejména hladiny 

specificity MoCA u PN-MKP) a představují možnou korekci velmi zjednodušujícího pohledu na 

vyšetření kognitivní funkcí u PN.  

Analogickou studií té předchozí je naše studie o diskriminační validitě MoCA u HN 

(Bezdicek et al., 2013). Poskytla ještě lepší výsledky než u PN-MKP, kdy optimální cut-off skór 

MoCA pro detekci kognitivního deficitu u HN byl stanoven na základě ROC analýzy na <26 

bodů hrubého skóru. Všechna další porovnání s neuropsychologickou baterií nasvědčují tomu, že 

MoCA je vhodný screeningový nástroj kognitivní dysfunkce u klinicky rozvinuté HN a lze pro 

rutinní účely redukovat neuropsychologickou baterii na vyšetření MoCA.  
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 Poslední klinickou studií, která zaslouží představit, je studie kolegy M. Vyhnálka 

(Vyhnalek et al., 2014), kde jsme zkoumali citlivost paměťových testů (ECR, RAVLT a ROCFT) 

k volumetrii hipokampů. Výsledkem studie je zjištění, že test kontrolovaného učení a vybavení 

s nápovědou, jako je ECR, nemá vyšší korelace s volumeny hipokampů u aMKP než testy 

volného vybavení, jako jsou RAVLT a ROCFT.  

 Závěrem je možné konstatovat, že se podařilo validovat (MoCA, MIST, CVLT-II, ECR, 

FAQ) či poskytnout české normativní údaje (RAVLT, TMT) k řadě psychologických testů 

nezbytných pro „evidence-based practice“ přístup k psychologickému vyšetření.  

 

VI.2. Diskuse výsledků studie V.1.  

Naším cílem bylo prokázat vztah mezi motorickým postižením u PN, jako jsou snížená rychlost 

končetin, porucha chůze s pády a kognitivním výkonem. K měření motorických aspektů jsme u 

PN použili pro rychlost HK test GPT (dírkovaná deska), což je funkční měřítko, které je dle PET 

vysoce citlivé na denervaci striata. Ke sledování chůze a pádů jsme použili záznamů z deníků a 

prospektivního sledování po dobu půl roku. Takto jsme byli schopni skupinu pacientů s PN 

rozdělit na „padače“ a „nepadače“ a vázat obě skupiny dle věku a vzdělání k souboru 

kontrolnímu. Osoby s PN byly již v pokročilém stádiu rozvoje PN (H/Y = 2 až 3), abychom byli 

schopni detekovat poruchy chůze a pády.  

 Dle našich předpokladů známých z ostatních studií o poruchách chůze s pády u PN měli 

v testu GPT padači na rozdíl od nepadačů významně horší výkon v GPT (ačkoliv po Holmově 

korekci hladiny významnosti nedosáhlo srovnání mezi padači a nepadači). Tento rozdíl jsme však 

nebyli schopni prokázat v oblasti kognitivního výkonu v MoCA (u padačů na rozdíl od 

nepadačů). Tuto diskrepanci si vysvětlujeme malým počtem osob v obou souborech. Ve srovnání 

s kontrolami byly tyto rozdíly v MoCA a GPT vždy významné (jak padači versus kontroly, tak 

nepadači versus kontroly).  

Dále jsme zjistili, že GPT diferencovalo mezi osobami s PN a syndromem demence (PN-

D, diagnostikovaných dle úrovně I; Dubois et al., 2007) a PN bez demence, ale i mezi PN-D a 

nedementními (kontroly a PN bez demence) celkem. Tuto pozoruhodnou vazbu GPT, původně 

testu na motorickou rychlost HK, si vysvětlujeme v souvislosti s výsledky recentních PET studií o 

PN s pády a z hypotéz vyvinutých na animálních modelech (Sarter et al., 2014). Ty podporují 

domněnku, že pády u PN jsou výsledkem interakce mezi ztrátou cholinergních projekcí 

z bazálních ganglií (BG) do kortexu a ztrátou dopaminergních buněk ve striatu. Ztráta 

dopaminergních buněk vede k neefektivní chůzi s nízkou amplitudou pohybů a chabou kontrolou 

posturální stability i pohybů. Deaferentace cholinergních kortikálních projekcí vede k poškození 
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celé řady pozornostních mechanismů, jako je monitorování chůze, posturálního nastavení a 

komplexních pohybových vzorců. Ztráta cholinergních buněk tedy „vyostří“ celkový dosah ztráty 

dopaminergních buněk ve striatu na motorický výkon a vede ke ztrátě pozornostní kontroly nad 

pohyby (Sarter et al., 2014).  

Z těchto důvodů jsme se pomocí analýzy cest (path analysis) snažili rozlišit jednotlivé 

komponenty GPT a jejich vztah k testům kognitivních funkcí (MoCA) a k měřítkům 

dysexekutivního syndromu (FAB). Zjistili jsme, že GPT skutečně významně predikuje výkon 

v MoCA, zejména v subškále Paměť, která je založena na oddáleném vybavení pěti slov (klasická 

úloha na paměť na seznam a vybavení po oddálení). To je překvapivé zjištění, protože jsme 

očekávali spíše silnější vazbu na subskór MoCA zrakově-prostorové a exekutivní funkce 

(obsahuje část TMT-B), který vyžaduje vysokou pozornostní kontrolu a aktivuje exekutivní 

funkce. Z výše uvedených argumentů plyne, že GPT je testem, který pravděpodobně obsahuje 

významnou kognitivní komponentu, která dovede diferencovat pacienty s PN a syndromem 

demence i PN a pády.  

Závěrem bychom zdůraznili, že GPT je vhodným testem vyšetření motorických a 

kognitivních funkcí u PN a může na funkční úrovni významně přispět k diferenciaci pacientů 

s PN a poruchou chůze s pády a rovněž pacientů s PN a pravděpodobným rozvojem syndromu 

demence.  

VII. ZÁVĚRY  

 

A) Naše studie na osobách s Parkinsonovou nemocí dosáhly následujících cílů (srov. II.):  

 

Studie 1 

– test MoCA má pro diagnostiku PN-MKP v české verzi optimální cut-off <29 bodů hrubého 

skóru; 

– při cut-off <29 má však test MoCA nedostatečnou specificitu, a není proto optimálním 

screeningovým nástrojem pro PN-MKP a doporučujeme použít neuropsychologické baterie.  

Studie 2 

– test MoCA je vhodnější diagnostický nástroj pro diagnostiku kognitivního deficitu u PN, než je 

test MMSE. 

Studie 3 

– test MoCA je vhodný diagnostický nástroj pro zachycení kognitivního deficitu u klinicky 

rozvinuté HN; 
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– test MoCA vysoce koreluje s kompozitním skórem neuropsychologické baterie;  

– optimální diagnostický cut-off <26 bodů hrubého skóru má vysoké hodnoty senzitivity a 

specificity pro diagnostiku kognitivního deficitu u klinicky rozvinuté HN.  

Studie 4 

– předkládá odborné obci česká normativní data pro nejčastěji používaný test pozornosti 

v klinické neuropsychologii;  

– stanovení jeho diagnostického potenciálu pro MKP a mírnou formu demence u AN, kdy obě 

skupiny spolehlivě rozlišuje (MKP od AN a od kontrol) včetně vysokých úrovní senzitivity a 

specificity.  

Studie 5 

– poskytuje odborné obci česká normativní data pro nejčastěji používaný test paměti na seznam 

(RAVLT) v klinické neuropsychologii; 

– poprvé v historii výzkumu RAVLT uvádí normativní hodnoty pro řadu odvozených indexů 

paměti (poziční efekty, ztracený/získaný přístup a chybové skóry).  

Studie 6 

– poprvé poskytuje percentilové skóry pro dotazník FAQ (měřítko IADL a ADL) na české 

populaci zdravých osob (včetně sebeposouzení a posouzení pečovatelem); 

– ukazuje poprvé průměrnou úroveň IADL a ADL u zdravých osob, což je nezbytné pro 

posouzení postižení ADL u osob s podezřením na rozvoj MKP (zachovalé) či syndromu demence 

(postižené).  

Studie 7 

– poskytuje odborné obci kvalitní a ověřený převod jednoho z nejčastěji používaných testů paměti 

na seznam (CVLT-II) v klinické psychologii; 

– ukazuje jeho psychometrickou analýzu na malém souboru z české populace a umožnil jeho 

použití v české psychodiagnostice.  

Studie 8 

– zavádí novou metodu vyšetření (test prospektivní paměti MIST) a měření PP v české verzi 

včetně jeho detailní psychometrické analýzy.  

Studie 9 

– ukazuje významné korelace mezi volumenem hipokampů a jednotlivými testy na paměť (ECR, 

RAVLT, ROCFT) u aMKP; 

– dokazuje, že test s kontrolovaným učením a vybavením s nápovědou (ECR) není superiorní 

v citlivosti k atrofii hipokampů, než jsou testy s volným vybavením z paměti (RAVLT a 

ROCFT).  
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Studie 10 

– teoretické pojednání o konceptu, diagnostických kritériích, klasifikaci typů, biomarkerech a 

neurobiologii MKP pro české klinické psychology/neuropsychology; 

– navrhuje neuropsychologickou baterii citlivou na MKP pro české prostředí a uvádí nové testy 

k diagnostice typů MKP.  

 

B) Naše studie u osob s Parkinsonovou nemocí došly k následujícím závěrům ohledně 

stanovených hypotéz (srov. III.):  

 

Studie 1 

– pacienti s PN a pády podávají horší celkový kognitivní výkon, než pacienti s PN bez pádů a 

osoby kontrolní;  

– test dírkované desky (GPT) nedovede rozlišit osoby s PN a pády od osob s PN a bez pádů;  

– GPT kromě motorické rychlosti HK predikuje kognitivní výkonnost, zejména paměťových a 

dalších kognitivních funkcí v MoCA, a poukazuje tak na zajímavou spojitost motorických a 

kognitivních aspektů onemocnění u pacientů s PN.  
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