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Abstrakt:

Práce se zabývá teoretickými východisky psychologického konstruktu exekutivních funkcí, 

integrativními  modely a  příklady jejich  narušení  z  klinické  praxe.  Za  druhé  pojednává o 

neuroanatomii  frontálních  laloků s  akcentem na  funkční  systém prefrontální  kůry.  Třetím 

pilířem teoretické části  je propedeutika do traumatického poranění mozku. Závěrečná část 

pojednává  o  neuropsychologickém vyšetření.  Součástí  je  také  podkapitola  seznamující  se 

základní  paletou  nejpoužívanějších  neuropsychologických  metod  diagnostiky exekutivních 

funkcí. Praktická část obsahuje design výzkumu z oblasti diagnostiky difůzního axonálního 

poranění a navrhuje možný způsob neinvazivní detekce tohoto „tichého“ poškození mozku.

Klíčová slova: 

exekutivní funkce, prefrontální kůra, traumatické poranění mozku, neuropsychologické 

vyšetření



Abstract:

This thesis is working with theoretical aspects of psychological construct called executive 

functions,  integrative  models  and  various  cases  from  clinical  practice.  Second  part  is 

elaborating neuroanatomy of frontal lobes with main interest on functional systems of the 

prefrontal  cortex.  Third aspect of this  thesis  is introduction to the clinical perspectives of 

traumatic brain injury. The last section works with neurpsychological assessment including 

subchapter  containing  informations  about  most  popular  neuropsychological  methods  of 

executive function diagnostics.The practical part includes design of research from the field of 

diffuse axonal injury diagnostics. It suggests possible method of detecting this „silent“ brain 

injury.
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ÚVOD

Problematika  exekutivních  funkcí  v  rámci  pojetí  moderní  neuropsychologie  se 

posledních 10 let objevuje v odborných časopisech s řádnou pravidelností. Téměř neproběhne 

číslo  Journal  of  Neuropsychology, aby v něm nebyl  alespoň jeden článek o exekutivních 

funkcích  nebo  funkčních  systémech  frontálních  laloků.  V současné  době  probíhá  mnoho 

neurovědních experimentálních a klinických výzkumů s rozdílnými dílčími úkoly, ale jedním 

společným cílem. Tímto cílem je prozkoumat nejvyšší funkce lidského mozku. Badatele trápí 

tato otázka už od antického řecka. Motivy a cíle zůstávají dodnes prakticky nezměněny. Co se 

ovšem  mění  jsou  metody  výzkumu.  Akcelerace  vývoje  poznání  počítačové  techniky 

podmiňuje efektivitu práce i na poli kognitivních neurověd. Různorodá zobrazovací zařízení 

nám nyní umožňují pozorovat strukturu i dynamiku centrální nervové soustavy. V kombinaci 

s  moderními  matematickými  postupy  aplikovanými  v  teorii  a  praxi  psychometrie  či 

psychodiagnostiky  nám  dnes  umožňují  vytvářet  podrobné  teoretické  modely  fungování 

prefrontální mozkové kůry. Esenciální součástí vědeckého přístupu je i každodenní klinická 

praxe neuropsychologického vyšetření.

Poruchy exekutivních funkcí se objevují jako průvodní jev mnoha neurologických, ale 

i psychiatrických onemocnění. Poznání charakteru těchto poruch nám usnadňuje diferenciální 

diagnostiku  poruch  mozku  neinvazivním  a  pro  pacienty  nezatěžujícím  vyšetřením. 

Klasickými  psychologickými  testy  je  dysexekutivní  syndrom  téměř  nezaznamenatelný. 

Jedinec takto postižený může v klasických testech inteligence či  osobnostních dotaznících 

zdánlivě vypadat  jako zdravý,  nevymikající  se  normě.  Teprve pečlivé neuropsychologické 

vyšetření  akcentující  charakter  dysexekutivního  syndromu  objeví  skrytou  patologii 

frontálních laloků.

Tato práce se zabývá teoretickým konstruktem exekutivních funkcí a anatomickými 

strukturami, které jsou s ním funkčně spjaty. Druhou ucelenou částí této práce je uvedení do 

problematiky  traumatických  úrazů  hlavy.  V  poslední  syntetické  kapitole  se  zaměřuji  na 

neuropsychologickou  diagnostiku  pacientů  po  traumatickém  úrazu  hlavy  s  akcentem  na 

mapování  funkcí  frontálních  laloků.  Nedílnou  součástí  problematiky  úrazů  hlavy  je  také 

neuropsychologická  rehabilitace.  Vzhledem  k  diagnostické  koncepci  jak  teoretické  tak 

praktické části bakalářské práce se o rehabilitaci zmiňuji nakonci jen z důvodu respektování 

tohoto odvětví klinické neuropsychologie.
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TEORETICKÁ ČÁST BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

1. Teoretická východiska exekutivních funkcí

1.1 Co jsou to exekutivní funkce?

Behaviorální  syndrom exekutivních funkcí (EF) byl  popsán několika badateli  již  v 

období před jakýmkoliv ucelením či definováním samotného teoretického konstruktu. Uvádí 

se, že první formální lékařskou kazuistiku s popisem dysexekutivního syndromu zveřejnil v 

Bostonském lékařském a chirurgickém periodiku Harlow (1948). Ve svém spise Passage of  

an iron rod through the  head popsal  již,  co  se konstruktu  EF týče,  legendární  kazuistiku 

bostonského železničního dělníka Phinease Gage (podrobněji se jím budu zabývat na konci 

této  kapitoly).  Dalším  poválečným  výzkumníkem,  který  svým  sofistikovaným  klinickým 

přistupem  na  pozadí  profilu  traumatických  mozkových  zranění  dokázal  vykrystalizovat 

projevy dysexekutivního syndromu, je ruský neurolog A. Lurija (1966, 1973). S rozvojem 

metodiky kognitivních neurověd a pokrokem na poli medicínských zobrazovacích zařízení se 

postupně  začaly  utvářet  jednotné  modely  EF.  Původně  byly  EF  předmětem  zájmu 

kognitivních  psychologů,  kteří  jej  ale  nevymezovali  proti  ostatním kognitivním funkcím. 

Například  Posner  (1980)  pojednává  o Attentional  shift nebo  Broadbent  přichází  se  svou 

pozornostní Teorií filtru. Tito pánové nebyli jediní, kteří inspirovali budoucí vývoj poznání o 

EF. Vědecké příspěvky nejen z tematické oblasti výzkumu pozornosti byly později využity k 

rozpracování prvních ucelených teorií EF. Ostatně Barkley (1997) hovoří o EF jako o obecné 

formě pozornosti.

Anderson, Jacobs a Andersonová (2008) zdůrazňují, že EF (v plurálu) nejsou unitární 

kognitivní  proces,  nýbrž  soubor  řady složitých  kognitivních  dovedností.  Dále  se,  ačkoliv 

vzniklo  mnoho teorií  a  definic  EF,  mezi  nimi  vyskytuje  určitý konsensus  v  pojetí.  Tento 

konsensus je postavený na určité blízkosti EF ke schopnosti adaptace na prostředí a řešení 

nových neobvyklých situací. Jedná se o nejvyšší úroveň lidského fungování.

1.1.1 Definice zahraničních autorů

Definice EF se dělí do dvou ucelených skupin. Jedna skupina autorů EF zařazuje mezi 

volní funkce. Ta druhá zařazuje EF striktně mezi kognitivní funkce. Na otázku, kam přesně 

patří, se těžko odpovídá, obě strany mají dostatek argumentů pro své zařazení a je pravda, že 

do  jisté  míry  patří  do  obou  kategorií.  Dále  Zelazo,  Qu,  Müller,  Schneider,  Schumann-
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Hengsteler  a  Sodian  (2005),  výzkumníci  zabývající  se  vývojovými  aspekty  EF,  navrhují 

koncept rozdělení definic na tzv. "hot" a "cool". Toto rozdělení výrazně souvisí s validitou 

testování a měření různých složek EF. Za "cool" považují ten aspekt EF, který se projevuje v 

laboratorních/vyšetřovacích  podmínkách  a  je  čistě  kognitivní.  "Hot"  aspekt  se  naopak 

projevuje  za  dveřmi  laboratoře  v  podmínkách  standardního  řešení  problémů  a  situací  v 

každodenním životě  a  zahrnuje  důležité  afektivní  a  motivační  složky.  Viditelné  je  to  na 

případu Elliota,  se  kterým dlouho pracoval  Damasio ve své vyšetřovně.  Elliot  podstoupil 

mnoho lékařských vyšetření, ze kterých vyšel jako zcela zdravý jedinec. Kamenem úrazu byl 

návrat  do  práce,  kde  Elliot  zcela  selhával.  Toto  "hot"  a  "cool"  rozdělení  nám vykresluje 

obtížnost zastižení dysexekutivních symptomů v "umělých" podmínkách. Toto rozdělení do 

značné míry souhlasí i s hypotézou somatických markerů (více dále) navrženou americkým 

lékařem evropského původu Damasiem (2000).

Zevrubnou, ale velmi jednoduchou definici nám podává americká badatelka Lezaková 

(2012) ve své velmi obsáhlé sbírce Neuropsychological assessment: EF jsou psychologický 

konstrukt  zastávající  řídící  úlohu  nad  kognitivními  funkcemi.  Patří  mezi  nejmladší  a 

nejkomplexnější  funkce.  Nejkomplexnější  ve  smyslu  potřeby mnoha  různých  mozkových 

oddílů a  součástí  k bezchybnému běhu.  Uplatňují  se  při  úlohách,  které  umožňují  člověku 

jednat  nezávisle,  účelně  a  samostatně.  Od  kognitivních  funkcí  se  liší  v mnoha  ohledech. 

Otázky týkající se exekutivních funkcí zní: Jak nebo zda se člověk chystá něco udělat,  co 

udělá předtím nebo co bude následovat. Zatímco otázky týkající se kognitivních funkcí jsou 

zaměřeny spíše kvantitativně (Kolik si toho pamatuješ? Jak rychle tohle zvládneš?). Lezaková 

se ovšem vyhýbá afektivním a sociálním aspektům a vyjadřuje se k EF velmi pragmaticky.

Elliott (2003) kritizuje, že většina definic EF se omezuje na stručný výpis kognitivních 

funkcí, které pod EF spadají. Sám navrhuje takovouto definici: EF jsou funkce zapojené do 

komplexních kognitivních procesů vykonávajících řešení nových neobvyklých (v originále 

'novel') situací a problémů. Modifikují chování ve světle těchto neobvyklých situací a generují 

strategie a sekvence komplexních činů.

Z jiného úhlu nahlíží na EF například dotazníková metoda BRIEF (Behavior rating 

inventory  of  executive  functions)  -  přistupuje  k  problematice  jako  aplikovaný  výzkum 

zaměřený  na  děti  ve  školním  věku.  BRIEF  vychází  z  tohoto  pojetí:  EF  je  kolekce 

souvisejících funkcí nebo procesů zodpovídajících za chování spojené s dosahováním cílů. 
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Hrají zde roli tzv. "konduktoru," který organizuje a synchronizuje kognitivní, behaviorální a 

afektivní odpovědi (Gioia, Isquith, Guy & Kenworthy, 2000).

1.1.2 Definice českých autorů

U nás doma se výrazněji o zpřesnění představy konstruktu EF zasloužili dva badatelé 

vycházející z vlastních klinických zkušeností. Prvním je prof. F. Koukolík, neuropatolog a 

velký popularizátor neurověd. Druhým pak doc. P. Kulišťák, psycholog a prakticky jediný 

autor  píšící  neuropsychologické  učebnice  v Čechách.  Na Slovensku se problematikou EF 

zabývá např. Dr. L. Gaál.

Koukolík(2000,  2003)  uvádí,  že  exekutivní  neboli  řídící  funkce  zahrnují  takové 

schopnosti, jako je schopnost tvořit a uskutečňovat plány, vytvářet analogie, řešit problémy, 

adaptovat se na nové nečekané proměny okolností, vykonávat větší počet činností současně a 

řadit  jednotlivé události  v čase a prostoru.  Vedle toho nám tyto funkce umožňují  ukládat, 

zpracovávat  a  vyvolávat  informace  z  pracovní  paměti  a  v  neposlední  řadě  respektovat 

pravidla  sociálního  chování.  Všimněme  si,  že  poslední  větou  Koukolík  akceptuje 

dichotomické rozdělení EF na tzv. "hot" a "cool," o kterých jsem se zmiňoval již výše. Dále 

zdůrazňuje společný rys objevující se téměř u všech pacientů s postížením EF - závislost na 

prostředí. Ta se projevuje rigidním opakováním po druhých a reakcemi na vnější podněty. 

Prakticky úplně vymizí  vlastní  "vnitřní"  incentivy.  Jednoduše řečeno je  člověk neschopen 

cokoliv utvářet či iniciovat "sám od sebe" jakoukoliv činnost.

Kulišťák  (2003,  2006)  se  k  zastřešovaní  EF  staví  mnohem  více  skeptičtěji  a 

zdůrazňuje, že jakákoliv zjednodušení ve smyslu sjednocování všech funkcí pod jeden termín 

či kvantitativní měření vyjadřující se ke stavu EF tzv. "jedním číslem" nás mohou zavést na 

zcestí. Předkládá důležité východisko, že hodnocení stavu EF se bez klinického kvalitativního 

přístupu neobejde. Dokladem mu je obrovská diverzita pojetí EF a četnost jednotlivých složek 

zahrnovaných pod konstrukt různými autory.  Také nejednotnost klinického obrazu např.  u 

pacientů s bilaterálním poškozením, různým rozsahem léze a dokonce i nejednotnost projevů 

patologie u různých etiologií (nádory, úrazy, neurodegenerativní postižení atd...). Podobně se 

vyjadřuje  i  Anderson  a  kol.  (2008)  a  stěžuje  si  na  problematiku  přenesení/kvantifikaci 

každodenních zkušeností neurovědních kliniků tzv. "na papír".

Gaál  (2011)  svou  definicí  podporuje  tvrzení  o  tom,  že  EF  řídí  adaptivní  funkce 

lidského chování. Dále EF plní funkci kontroly cíleně zaměřeného jednání, rozhodují o pořadí 
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úkonů (sekvence jako u Elliotta) a regulují afektivní projevy. EF řadí mezi vyšší mentální 

kognitivní procesy řídící aktivaci, motivaci a její udržení.

1.2 Integrativní modely exekutivních funkcí

V této kapitole představuji modely EF s ohledem na jejich původ a základní rozdělení 

hlavních  složek.  Rozhodně  se  nepokouším představit  všechny,  protože  to  není  z  důvodu 

obsahového zaměření a rozsahu práce možné. Vybral jsem tedy 4 dle mého názoru koncepčně 

rozdílné  a  tvořící  průřez  napříč  spektrem.  Barkleyho model  (1997)  z  devadesátých  let  je 

inspirovaný  poruchou  ADHD  (Attention  Deficit  Hyperactivity  Disorder)  a  funkčně  se 

vyjadřuje o vztazích mezi jednotlivými EF. Konceptuální model Lezakové (2012) je postaven 

na psychometrických studiích a hájí kvantitativní západní přístup k neuropsychologickému 

vyšetření. Model čtveřice autorů Miyake, Friedman, Emerson a Witzki (2000) je podpořen 

výzkumem potvrzujícím jednotnost a diverzitu jednotlivých EF. Na závěr Damasiův (2002) 

model somatických markerů zabývající se převážně "hot" složkou EF.

1.2.1 Seberegulační model podle Barkleyho

Na základě studia pacientů s diagnózou ADHD sestrojil Barkley (1997) integrativní 

model, který měl za účel zmapovat charakteristiky tohoto onemocnění. Čistě teoretický model 

měl  být  postaven do protikladu k nadměrné produkci  experimentálních studií  o  ADHD v 

90.letech  (nádherný  příklad  fungování  Kuhnovi  paradigmatické  vědy).  Vzhledem  k 

charakteru onemocnění, jež se projevuje nedostatečností ve funkcích prefrontálního cortexu 

lze Barkleyho model použít jako pracovní model EF.

Základním stavebním kamenem Barkleyho (1997) modelu je behaviorální inhibice. Ta 

slouží  exekutivním  funkcím/procesům  jako  myšlená  "brzda",  umožňuje  vytvořit  krátké 

zpoždění, které EF potřebují pro svou aktivaci. Sama o sobě EF neaktivuje, pouze jim vytváří 

ideální  podmínky.  Behaviorální  inhibice  se  skládá  ze  3  základních  složek  důležitých  pro 

motorický systém: inhibice nadřazené odezvy, zastavení právě probíhající odezvy a kontrola 

interference. Tyto 3 složky zajišťují plynulý průběh behaviorální inhibice. Pro lepší pochopení 

uvedu  příklad:  Popíjím  horký  čaj  z  hrnku,  ten  mi  nedopatřením  vyklouzne  z  ruky, 

automaticky se pokusím hrnek chytnout. Správně fungující behaviorální inhibice mi ovšem 

pomůže tento pohyb zabrzdit, následně EF vyhodnotí situaci tak, že je hrnek horký a jeho 

chycením bych se akorát opařil čajem. U pacientů s ADHD je právě behaviorální inhibice 
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nejčastěji  postižena.  Proto  se  "hyperaktivní"  děti  často  dostávají  do  podobných  situací, 

například se opaří čajem.

Barkley (1997) dále definuje 4 základní EF/procesy:

• Pracovní paměť

• Tento proces/doména nám umožňuje srovnat předchozí zkušenosti/vzpomínky 

s aktuální situací a dále podržet  výsledky těchto srovnání  v aktivní  paměti. 

Obecně lze říci, že nám umožňuje určitou návaznost za sebou jdoucích úkonů 

potřebných k dosažení cíle.

• Seberegulace (emocí, motivace a vzrušení)

• Důležitá pro propojení kognitivních cílů s afektivní složkou a následné udržení 

motivace k dosažení těchto cílů.

• Zvnitřnění řeči

• Důležitý  aspekt  EF  sloužící  k  logickému  přemýšlení,  umožňuje 

sebeaktualizace a do určité míry utváří sebeobraz. Často pracuje ve spolupráci 

s pracovní pamětí.

• Rekonstituce

• Tato složka nám umožňuje v první řadě rozebrat situaci či komplexní chování 

na základní složky (analýza), poupravit některé složky chování a poté je znovu 

složit do nové komplexní odezvy na situaci.

Barkleyho  model  se  od  ostatních  modelů  liší  nadřazením  behaviorální  inhibice 

ostatním složkám EF.
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1.2.2 Konceptuální model Lezakové

Lezaková (2012) rozlišuje čtyři hlavní složky exekutivních funkcí. Toto rozdělení je, 

spíše než teoretickým modelem, konstruktem založeným na praxi klinických pracovníků a na 

testování neuropsychologickými bateriemi (Anderson, 2008).

• Vůle představuje  komplexní  proces  rozhodování  o  tom,  co  jedinec  potřebuje  nebo 

chce a dále tvoří konceptualizaci budoucí realizace naplnění těchto potřeb. Jednou z 

kapacit této složky je například vnitřní formulace cíle či pobídky.

• Plánování je  identifikace  a  organizace  prvků  a  kroků  k  dosažení  cíle  či  naplnění 

popudu. Funkcí je například vnitřní  sestavení  plánu následností  k dosažení  daného 

cíle.

• Účelným jednáním se myslí převedení úmyslu (i.e. vnitřního plánu) do produktivní, 

sebeobsluhující  aktivity.  Jedinec  musí  být  schopen  tuto  aktivitu  iniciovat,  udržet, 

přepnout na jinou aktivitu a ukončit ji.

• Za úspěšný lze  výkon považovat pouze tehdy, kdy nejsou porušeny schopnosti jako 

sebemonitorování,  sebeoprava  a  regulace  intenzity,  tempa  a  dalších  kvalitativních 

aspektů výkonu.
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1.2.3 Exekutivní funkce podle autorů Miyake a Freedman

Moderní a nejčastěji citovaný model EF navrhli autoři Miyake a Freedman se svým 

týmem (2000). Cílem jejich studie o jednotě a diverzitě EF bylo zjistit, do jaké míry jsou 3 

navržené  složky samostatnými  funkcemi  a  do  jaké  míry  jsou  na  sobě  závislé.  Výsledky 

překvapivě potvrdily hypotézy o tom, že všechny 3 složky lze od sebe odlišit, ale stále je lze 

řadit  do  stejné  "rodiny  funkcí".  Autoři  nevylučují,  že  mohou  existovat  další  EF,  které 

nepopsali.  Touto studií  definitivně potvrdili  nutnost testovat EF více různými metodami a 

nemožnost zahrnout EF pod jeden testový skór.

Základní složky EF:

• Mentální set shifting – je schopnost přepínat mezi několika různými činnostmi nebo 

úkoly (typickým příkladem je řízení automobilu). Často se této schopnosti také říká 

přepínání  pozornosti  -  Attention  shifting.  Tato  schopnost  je  velmi  závislá  na 

frontálních lalocích,  více pří  vnitřně vynuceném přepínání  úkolu než při  z vnějšku 

aktivovaném.

• Aktualizace a  monitorování  reprezentací  pracovní  paměti.  Jde  o  kontrolování 

aktuálního  obsahu pracovní  paměti,  čištění  již  nerelevantních  údajů  a  nahrazování 

relevantními údaji.

• Inhibice, jinak také „vnitřně generovaný úkon kontroly“.  Tato funkce nám pomáhá 

dobrovolně  ignorovat  dominantní  informaci,  která  zastiňuje  informaci  sekundární, 

kterou  chceme  vnímat.  Prakticky  využíváme  tuto  schopnost  například  při  výkonu 

Stroop  testu.  Dobrovolně  ignorujeme  hlavní  informaci  –  text  a  chceme  vnímat 

sekundární informaci – barvu textu. Bez inhibice bychom toho nebyli schopni.

18



1.2.4 Damasiova hypotéza somatických markerů

Tento model,  ačkoliv se zařazuje mezi  modely exekutivních funkcí,  se vyjadřuje k 

fungování nejenom vyšších EF, ale i k celému systému propojení emocí a kognice. Damasiovi 

je přisuzována zásluha za moderní pojetí, až téměř posunutí lidského poznání právě o vztahu 

emocí  a  kognice.  Ve  své  knize  Damasio  (2000)  píše  o  systému,  kdy  nám  předchozí 

emocionální  zkušenosti  projevujici  se  nejen  motoricky,  ale  i  viscerálně,  pomáhají  při 

budoucím rozhodování. Při každem procesu rozhodování probíhá první selekce možností na 

základě tzv.  somatických (tělesných)  markerů.  Lidský mozek zhodnocuje a  představuje si 

důsledky  každé  varianty,  kterou  při  rozhodování  zvažujeme,  a  srovnává  jí  s  předchozí 

zkušeností. V případě, že jsme podobnou situaci již řešili se špatným výsledkem, vytvoří si 

tělo negativní somatický marker této volby. Tento marker se hned v další rozhodovací situaci 

aktivuje při zvažování volby podobné té předchozí a my tak na základě negativního emočního 

projevu tuto variantu zavrhneme. Celý tento proces probíhá velmi rychle a ve většině případů 

podvědomě. Funguje tedy jako určité poplašné zařízení. Důležité je pochopit, že tento systém 

nám nijak  nesvazuje  ruce  ani  nás  nezbavuje  svobodné vůle.  Pouze  nám usnadňuje  výběr 

redukcí na základě předchozí negativní zkušenosti.
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1.3 Klinické a experimentální důkazy

1.3.1 Phinease Gage - prototyp frontálního syndromu po TBI

V roce 1848 byl při práci na železniční trati zraněn dělník jménem Phineas Gage. Jeho 

zranění bylo způsobeno výbuchem nálože, který vymrštil metr dlouhou kovovou tyč zespodu 

proti Gageově lebce. Ta mu pronikla skrz horní čelist očnicí a čelní kostí vyletěla ven. Na 

základě  analýzy Gageovy lebky a  moderních  výpočetních  modelů  byla  přesně  stanovena 

poškozená oblast mozku. Jednalo se o obě prefrontální oblasti (Damasio, 2000). To by nebylo 

tak zajímavé, kdyby se nedochoval spis publikovaný mladým doktorem Harlowem, který byl 

fascinován Gageovým zraněním. Harlow (1848) popisuje, že Gage krátce po svém zranění 

nabyl  vědomí  a  dokonce  byl  schopen  mluvit.  Harlow  musel  Gageovu  ránu  ošetřovat  a 

pozorně sledovat, protože se mu zanítila. Po několika týdnech byla Gageova rána zahojena. S 

odstupem  času  se  ale  začaly  projevovat  u  Gage  určité  změny  osobnosti.  Z  přátelského, 

slušného  a  zkušeného  obchodníka  se  stal  alkoholik,  nebyl  schopen  vydržet  v  žádném 

zaměstnání  a  jeho chování  ve  společnosti  bylo  otřesné.  Liboval  si  v  oplzlém a  sprostém 

slovníku, nedbal na společenské zvyklosti a často i porušoval zákon. Dále se u něj začaly 

projevovat symptomy jako apatie, nedbalost a celkový nezájem. Nic, co začal, nedotáhl do 

konce, protože ihned přišel s dalším nápadem. Objevily se u něj i patologické sběratelské 

sklony. Z pozdější fáze Gageova života již bohužel nemáme zprávy. Zemřel v roce 1861.

1.3.2 Elliot - Damasiův pacient s tumorem na frontálním laloku

A. Damasio (2000) ve své knize Descartesův omyl popisuje jednoho svého pacienta z 

počátku  své  neuropsychologické  kariéry.  Píše  o  něm  jako  o  Elliotovi.  Elliot  byl  30letý 

nadprůměrně inteligentní muž. V nedávné době prošel radikální proměnou osobnosti, kvůli 

které se dostal Damasiovy do ordinace. Na základě podezření příbuzných mu byl nalezen 

nezhoubný  meningeom  (nádor  buněk  mozkových  plen)  v  oblasti  kraniálně  nad  orbitami 

(přesně nad stropem orbity - pars orbitalis ossis frontale), kaudálně od obou prefrontálních 

laloků přesně v mediální linii. Damasio popisuje, že nádor měl velikost menšího pomeranče. 

Elliot  podstoupil  operaci a nádor mu byl  společně s částí  tkáně prefrontální kůry úspěšně 

odstraněn. Jeho psychická a osobnostní proměna byla ale trvalá. Během několika let Elliot 

přišel o práci, rodinu a skončil na sociálních dávkách, které mu měly být z nedostatku důkazů 

o jeho kondici sebrány.
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Na první pohled se poruchy EF mohou laikům jevit jako lenost, nezájem, nevychovanost nebo 

apatie.  Při  bližším  prozkoumání  bylo  zřejmé,  že  hlavním  problémem  byla  Elliotova  či 

Gageova neschopnost zorganizovat si práci či čas, rigidní lpění na jedné ze dvou střídajících 

se  činností  a  přikládání  velkého  významu  jedné  části  na  úkor  celého  pracovního  úkolu. 

Damasio (2000) konkrétně píše: "Pokud šlo o správné jednání ve správný moment, nebyl na 

něj spoleh."

Z  výsledků  psychologických  a  neuropsychologických  testů,  ať  už  se  jednalo  o 

inteligenci  (Wechsler),  paměť  (Reyův  seznam  slov),  jazykové  dovednosti  (Multilingual 

aphasia examination),  reprodukční a konstrukční dovednosti  (ROCFT), morální usuzování, 

ale  i  EF  (WCST),  nebyla  zřejmá  žádná  porucha.  Ba  naopak,  ve  většině  dosahoval 

nadprůměrných výsledků.

Po  delší  době  Damasio  u  Elliota  objevil  emoční  oploštělost  a  to  ho  přivedlo  na 

myšlenku, že charakter Elliotova poškození je v oblasti propojení dříve zmiňovaných "hot" 

EF  s  "cool".  Elliot  je  typickým  příkladem,  kdy  nelze  pomocí  kvantitativních  metod 

zaznamenat poruchu EF. Důkazem je významný rozpor v chování v laboratoři a v reálném 

životě. Pacienti většinou vědí, co mají dělat a jak se mají chovat, bohužel to tak v životě ale 

nedělají.

1.3.3 Thomas

L. Gaál (2011) popisuje ve sborníku případových studií  pacienta jménem Thomas. 

Thomas měl v 19 letech autonehodu. Utrpěl vážné kontuzně krvácivé zranění ve frontální 

oblasti mozkové kůry. Po čase se projevovaly pouze ostré tepající bolesti hlavy, neurologem 

diagnostikované  jako  migréna.  V  čase,  kdy  se  dostal  Gaálovi  do  ordinace,  neměl  v 

dokumentaci popsaný žadný kognitivní deficit.

Thomas žil v bytě se svou matkou a sestrou. Trávil čas pasivním sledováním televize a 

nočním flámováním. Čekal, až mu pracovní úřad dá práci, ale nevynakládal žádné vlastní úsilí 

k jejímu nalezení. Měl časté problémy s drogami a v pozdější době způsobil dopravní nehodu, 

když  řídil  pod  vlivem  alkoholu.  Veškeré  neúspěchy  vnímal  jako  špatnou  souhru  náhod. 

Nezajímal se o svůj zdravotní stav. Toto chování je v rozporu s jeho předchozím cílevědomým 

a aktivním životem.
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Při neuropsychologickém testování nebyly zřejmé žádné významné nedostatky. Stejně 

jako Elliot věděl, co a jak má udělat, jen to nedokázal aplikovat ve vlastním životě.
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2. Neuroanatomické koreláty exekutivních funkcí

Klíčovou otázkou při  traumatickém poranění mozku je posouzení,  které  funkce po 

úrazu zůstanou zachovány. Proto i  v oblasti  neuropsychologie EF je snaha o topografické 

rozmístění složek a procesů na konkrétní anatomické struktury. Bohužel jsou "vyšší" mentální 

funkce zapojeny ve složitých, strukturně členitých obvodech, které nelze jednoduše vymezit. 

Lze pouze přisuzovat nezbytnost zachování určité korové oblasti pro normální vykonávání 

mozkové funkce. Tyto vztahy jsou již několik desítek let mapovány na základě klinických 

případů  a  experimentálních  operací  (dnes  již  z  etických  důvodů  neuskutečnitelných).  S 

rozmachem nových počítačových technologií bylo výzkumníkům nadále umožněno sledovat 

mozek a jeho aktivitu prakticky v přímém přenosu. Tento technologický pokrok vyvolal vlnu 

nových objevů o funkcích mozku. Operační resekce mozkových drah dnes nahradily funkční 

mapovací studie prováděné za pomoci funkční magnetické rezonance (fMRI),  pozitronové 

emisní tomografie (PET) a dalších. Celkový výčet těchto zařízení s jejich popisem lze nalézt v 

učebnicích Kulišťáka (2003) nebo Eysencka & Keana (2008). Otázka vztahu mozku a jeho 

funkcí je jednou ze základních výzkumných otázek neurověd. Neuropsychologie má snahu o 

využití těchto znalostí k přesné diagnostice a lokalizaci poškozených částí mozku. Využívá 

behaviorálních a klinických metod k přesnému ohraničení mozkové léze (Lezak, 2012).
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2.1 Anatomické rozdělení frontálních laloků

Anatomické vztahy struktur zapojených do systému EF jsou značně složité. Rozhodl 

jsem se tedy omezit  anatomický popis na minimum a vyjadřuji  se dle charakteru práce k 

psychologickým otázkám těchto vztahů. Přesto se alespoň základnímu popisu struktur nelze 

při  pojednávání  o  anatomických  korelátech  EF  vyhnout.  Frontální  laloky  jsou  vývojově 

nejmladší částí  neocortexu. Jejich kůra pokrývá bezmála 2/3 povrchu celé mozkové kůry. 

Vyvinuty  do  takové  míry  jako  u  lidí  se  objevují  pouze  u  některých  druhů,  například  u 

šimpanzů, trpasličích šimpanzů a goril (Semendeferi, Schenker & Damásio, 2002).

Pro pochopení vztahu EF s jejich lokalizací v lidském mozku je důležité si udělat 

jasno v rozdělení funkčních korových oblastí frontálního laloku. Frontální lalok nese 3 pro 

nás  důležité  funkční  korové  oblasti:  primární  motorická  oblast,  premotorická  oblast  a 

prefrontální oblast (Druga, 2011). Následující část se stručně zabývá prvními dvěma oblastmi 

a dále podrobněji pojednává o prefrontální kůře. Ta je pro zachování normálních EF klíčová.

2.1.1 Precentrální a premotorická kůra

Precentrální (primární motorická) kůra (Brodmannova area 4)

V  rámci  frontálních  laloků  se  jedná  o  nejvíce  posteriorní  oblast  nacházející  se 

frontálně  od  sulcus  centralis  (Rolandi).  Přesněji  je  uložena  ve  struktuře  nazvané  gyrus 

praecentralis. Primární motorická kůra zodpovídá za pohyby všech kosterních svalů v lidském 

těle. Funkční anatomická organizace je somatotypická. To znamená, že různé části této kůry 

zodpovídají  za  různé  svalové  skupiny  i  jednotlivé  svaly.  Při  dráždění  precentrální  kůry 

dochází  ke  kontrakcím  svalu  opačné  strany  těla.  Tato  oblast  je  propojena  s  mozečkem, 

bazálními ganglii, thalamem a dalšími oblastmi mozkové kůry (Druga, 2011; Lezak, 2012).

Premotorická kůra (Brodmannova area 6)

Premotorická  kůra  se  naléza  frontálně  od  předchozí  kůry  primárně  motorické,  se 

kterou má  základní  propojení.  Zodpovídá  za  skládání  složitějších  pohybů a  vybírá,  který 

pohyb bude proveden (Kulišťák,  2003).  Funkčně tedy provádí  mentálně vyšší  funkce než 

motorická  kůra.  Při  dráždění  této  kůry  dochází  k  pohybům hlavy,  očních  bulbů  trupu  a 

abdukci, flexi a elevaci končetin (Druga, 2011). Dorsální premotorická oblast je zodpovědná 

za plánování motorických pohybů (Abe & Hanakawa, 2009). Na základě fMRI studií (Richter 
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et al., 2000) bylo zjištěno, že premotorickou kůru aktivuje úkol spočívající v mentální rotaci  

trojrozměrných předmětů.

2.1.2 Prefrontální kůra

Prefrontální kůra leží v přední části frontálních laloků (Brodmannova area 9, 10, 11, 

12, 13,  14, 46,  47). Jedná se o vývojově nejmladší a nejobjemnější  část  lidského mozku. 

Charakteristikou komplexních aferentních a eferentních propojení se zařazuje mezi korové 

asociační oblasti (Druga, 2011). Získává informace z hlavních motorických a sensorických 

systémů  lidského  mozku,  které  spojuje  a  integruje  s  obsahem  paměti  či  emocionálními 

hodnotami  v  základní  komponenty  nejvyšších  lidských  mentálních  procesů  či  funkcí.  Je 

považována za sídlo analytických a kontrolních funkcí  jednání  (Lezak,  2012; Gaál  2011). 

Gaál  přímo  tvrdí:  "Prefrontální  kůra  je  nejvyšší  kontrolní  orgán  regulace  situačně 

podmíněného  jednání"  (p.  179).  Smith  a  Jonides  (1999)  také  potvrzují  lokalizaci  EF  a 

pracovní paměti do prefrontální kůry. Lezaková (2012) se dále pozastavuje nad překvapivým 

zjištěním, že ačkoliv je funkce prefrontální kůry nejnadřazenějším centrem kognice a emocí, 

její  poškození  nemusí  být  snadno  zachytitelné.  Ačkoliv  je  prefrontální  kůře  přisuzována 

lokalizace EF, je důležité zdůraznit, že mezi tyto dva termíny nemůžeme položit rovnítko. Při 

poškození různých částí prefrontální kůry lze zaznamenat postižení různých složek EF, ale pro 

jejich správnou funkci je nutné, aby byly nepoškozené i další struktury lidského mozku jako 

thalamus, limbický systém, bazální ganglia, mozkový kmen či mozeček (Stuss & Alexander, 

2000; Gaál, 2011). Poškození prefrontální kůry před 16.měsícem života vede k neosvojení 

komplexních  společenských  zvyků  a  k  absenci  internalizace  morálních  pravidel.  Takto 

postižený  jedinec  má  frontální  syndrom svou  charakteristikou  podobný  poruše  osobnosti 

(Anderson, Bechara, Damasio, H., Tranel & Damasio, A. R., 1999).

Lezaková (2012) dále dělí prefrontální kůru na 3 subdivize na základě jejich funkčních 

charakteristik.

2.1.2.1 Ventromediální prefrontální kůra

Ventromediální prefrontální kůra (Brodmannova area 10, 14, 25 a 32; dále pak části 

11, 12 a 13) bývá spojována s rizikovým rozhodováním (Clark et al., 2008). Pacienti, kteří v 

této oblasti  utrpěli  nějaké zranění  s  následným poškozením v experimentální  situaci  vždy 

vkládali nezávisle na šanci výhry větší sázky než kontrolní zdravá skupina. Autoři tvrdí, že je 

tato oblast zodpovědná za spojení averzní emoce s rizikovým jednáním, jaké je pozorováno 
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například při hraní hazardních her. Pacienti s poškozenou ventromediální prefrontální kůrou 

měli neadekvátní emoční reakce na různé sociální situace a dále se neadekvátně chovali v 

situacích požadujících znalost komplexních společenských zvyklostí.  Typickým znakem je 

však absence citlivosti na následky svých budoucích činů (Anderson et al., 1999).

2.1.2.2 Dorsolaterální prefrontální kůra

Dorsolaterální prefrontální kůra (Brodmannova area 9 a 46) bývá nejčastěji spojována 

s  krátkodobou  a  pracovní  pamětí  (Goldman-Rakic,  Cools  &  Srivastava,  1996).  Gaál  se 

vyjadřuje k zapojení této kůry do celku a uvádí (2011), že se "účastní společně s ostatními 

komponenty dorzolaterálního prefrontálního-subkortikálního obvodu na funkcích inteligence, 

plánování, divergentního myšlení a řešení problémů" (p. 180).

2.1.2.3 Superiorní mediální prefrontální kůra

• Anteriorní cingulární oblast (Brodmannova area 24, 32 a 33): je oblast, které je 

přisuzována  důležitá  role  při  emoční  sebekontrole,  aktivním  řešení  problémů  a 

rekognici  chyb.  Dále se jedná o oblast  zapojenou do řízení  adaptivního chování v 

reakci na měnící se podmínky prostředí. Do anteriorní cingulární kůry míří jedna z 

nejsilnějších dopaminergních inervací v celém mozku. Tato dodávka neurotransmiterů 

je odvislá od získání odměny. Spouští se při každé situaci, kdy dostáváme odměnu či 

situaci od ní asociované (Allman, Hakeem, Erwin, Nimchinsky & Hof, 2001). Svou 

funkcí se podílí na motivačním systému a částečně i na emocionalitě (Gaál, 2011).

• Posteriorní  cingulární  oblast  (Brodmannova area 23 a  31): O této  oblasti  bylo 

zjišťeno  pomocí  medicínské  zobrazovací  metody  funkční  magnetické  rezonance 

(fMRI), že k ní dochází k aktivaci při prezentaci emočně aktivních stimulů (slova a 

obrázky).  Aktivace  této  oblasti  byla  výrazná  i  v  kontrastu  s  prezentací  emočně 

neutrálních  stimulů.  Jak  kladně,  tak  negativně  laděné  emoční  stimuly  oblast 

aktivovaly. Na základě této studie se usuzuje o účasti posteriorní cingulární oblasti na 

funkci emoční paměti (Maddock, Garrett & Buonocore, 2003).

• Orbitofrontální oblast (Brodmannova area 10, 11 a 47): je stejně jako anteriorní 

cingulární spojena s mechanismem odměn a trestů. Konkrétně spojuje emoční složku 

odměny  s  primárním zrakovým,  chuťovým,  sluchovým,  hmatovým  či  abstraktním 

vjemem.  Účastní  se  zpevňování  dvou  stimulů  při  podmiňování.  Při  poškození 

znemožňuje proces emočně závislého učení (Rolls & Grabenhorst, 2008). Je součástí 
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orbitofrontálního  okruhu,  který je  funkčně spojený s regulací  emocí,  osobnostními 

charakteristikami a chováním ve společnosti (Gaál, 2011).
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2.2 Prefrontální funkční systémy

Dvojice lékařů rakouského a amerického původu R. Bonelli a J. Cummings (2007) 

popisují  anatomickou a funkční  strukturu tří  základních nervových obvodů. Přikládají  jim 

úlohu efektorového mechanismu,  který organismu umožňuje jednat  adekvátně vůči  svému 

prostředí.  Difůzní  charakter  funkčního  mozkového  obvodu  odráží  důležitost  podkorových 

mozkových struktur pro správnou funkci EF. Charakteristickým obecným znakem poškození 

prefrontálních  kortikálních  obvodů  je  dysexekutivní  syndrom,  apatie  a  impulzivita.  V 

následující části popisuji 3 prefrontální obvody, které se váží k "vyšším" mentálním funkcím. 

Pro omezený rozsah a charakter této práce se budu k neuroanatomii jednotlivých zapojení 

vyjadřovat  jen  zřídka,  pro  hlubši  studium viz  práce  Bonelliho  s  Cummingsem (2007)  či 

Koukolíka (2000). Co je nutné zdůraznit,  k poruchám funkcí těchto obvodů dochází i při 

poranění zapojených podkorových struktur (thalamus, basální ganglia apod.). Pro správnou 

funkci obvodu musí být zachovány i všechny dráhy.

2.2.1 Dorzolaterální prefrontální-subkortikální obvod

Tento  prefrontální  obvod  bývá  funkčně  spojován  s  EF.  Konkrétněji  mu  bývají 

přisuzovány funkce jako anticipace a výběr cíle, plánování, monitorování vlastního chování a 

z  něj  vycházející  zpětná  vazba.  Pacienti  s  poškozeným  dorzolaterálním  obvodem mívají 

problémy  s  udržením  pozornosti,  generováním  hypotéz  a  s  mentálním  set  shiftingem 

(vysvětleno výše). Porucha tohoto obvodu se nejčastěji vyskytuje u pacientů s Parkinsonovou 

či Huntingtovou chorobou (Bonelli & Cummings, 2007; Koukolík, 2000).

2.2.2 Orbitofrontální-subkortikální obvod

Orbitofrontální-subkortikální obvod je neocortexovou obdobou limbického systému. 

Funkčně bývá spojován s determinací přiléhavého prostředí odrážejícího chování ve vhodný 

čas a na vhodném místě.  Porušení tohoto obvodu vede k zamezení toku informací (jejich 

obsahem je právě sebemonitorování) z frontálního laloku do limbického systému. Výsledkem 

je silná behaviorální disinhibice a emocionální labilita. Behaviorální disinhibice může vyústit 

v manifestaci sexuálních gest  a poznámek či nevhodnému chování  na veřejnosti.  Pacienti 

bývají  často  velmi  iritabilní.  Porušení  tohoto  funkčního  obvodu se  objevuje  u  pacientů  s 

frontální demencí (Bonelli & Cummings, 2007; Koukolík, 2000).
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2.2.3 Anteriorní cingulární-subkortikální obvod

Ve starší  literatuře se o něm pojednává jako o mediálním prefrontálním obvodu. S 

poruchou tohoto obvodu bývá spojován akinetický mutismus. Jedná se o bdělý stav mysli 

zastižený velmi silnou apatií.  Takto postižení pacienti  nereagují  na bolest,  hlad ani žízeň. 

Nedostatek motorické iniciativy ústí ve velmi zřidké projevy pohybu či řeči. Odpovědět na 

otázku  či  vykonat  jednoduchý  příkaz  je  pro  takto  postižené  pacienty  velmi  obtížné,  až 

nemožné (Bonelli & Cummings, 2007; Koukolík, 2000).
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3. Traumatické poranění mozku

Traumatické poranění mozku z angl. Traumatic Brain Injury tedy zkratka TBI nebo 

také intrakranialní zranění je diagnostická jednotka charakteristická svým vznikem. Jedná se o 

poranění mozku vnější silou. Jako taková má své klasifikace a kategorie. TBI je nejčastější 

příčinou smrti nebo postižení u mladých lidí. Společnou příčinou bývají dopravní nehody a 

provozování andrenalinových sportů (Ghajar, 2000; Kulišťák, 2006, 2011). Je považováno za 

jeden z největších zdravotních a socioekonomických problémů současnosti. Výskyt TBI se 

rok od roku zvyšuje, jednou z hlavních příčin je nárůst automobilové dopravy a následný 

nárůst dopravních nehod. Dalším faktorem ovlivňujícím počet pacientů s TBI jsou vojenské 

ozbrojené  konflikty,  kterých  s  časem  neubývá.  Řešením  problematiky  TBI  je  vytváření 

správných medicínských a záchranářských postupů a metodik (z angl. guidelines) na jedné 

straně, dále vývoj medicínských intervencí při řešení sekundárních (vysvětleno dále) poranění 

a v neposlední řade průzkum a návrh funkčních rehabilitačních postupů (Maas, Stocchetti & 

Bullock, 2008).

Role neuropsychologie v péči o pacienty s TBI je potenciálně možná od začátku, kdy 

se poraněný člověk nahlásí zdravotníkům až po jeho propuštění z nemocnice a následnou 

ambulantní péči. Specifika pacientů po TBI si vyžadují ze strany psychologa speciální přístup 

a odlišné vzdělání než je zvykem u klasické klinicko-psychologické praxe se zaměřením na 

psychiatrickou problematiku. Specifická jsou zranění frontálních laloků, která nejsou pomocí 

standardních psychologických nástrojů vůbec zastižitelná (Kulišťák, 2006). To může být při 

vyšetřování TBI problematické, protože poškození frontálního laloku je nejčastějším a svým 

rozsahem nejzávažnějším výsledkem úrazu hlavy (Levin et al., 1989).

V této kapitole se zabývám charakteristikou TBI, specifikací diagnostických nástrojů 

neuropsychologie vhodných pro případy jednání s pacienty po TBI a na závěr konkrétními 

specifikami TBI frontálních laloků.
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3.1 Propedeutika traumatického poranění mozku

3.1.1 Klasifikace a rozdělení TBI

Saatman, Duhaime, Bullock, Maas, Valadka a Manley (2008) navrhují 5 základních 

forem  klasifikace  TBI.  Přední  a  nejpoužívanější  klasifikací  je  klasifikace  na  základě 

závažnosti zranění. K zařazení konkrétních zranění v rámci této klasifikace se využívá několik 

neurologických  škál.  Dalšími  klasifikacemi,  které  Saatman  a  kol.  (2008)  navrhli  jsou 

klasifikace  na  základě  patologické  anatomie,  fyzikálního  mechanismu  úrazu,  patologické 

fyziologie  a  prognostického  modelu.  Z  hlediska  neuropsychologie  je  nejzajímavější 

klasifikace dle závažnosti zranění.

3.1.1.1 Klasifikace na základě závážnosti zranění

Klasifikovat TBI na základě vážnosti  zranění si nese jeden zásadní problém. Jde o 

otázku,  jakým způsobem můžeme posoudit  závažnost  zranění.  Je  potřeba  vlastnit  nástroj, 

který bude jednoduše naučitelný, půjde použít v jakékoliv situaci, nebude zatížen kulturními a 

jazykovými vlivy, půjde použít velmi rychle a bude mít určité prognostické kvality. Teasdale a 

Janet (1974) jeden takový nástroj navrhli, jmenuje se Glasgow Coma Scale (GCS - podrobněji 

o  něm  a  dalších  škálách  pojednávám  později).  Kontroverzní  otázkou  je,  zda  je  třídění 

zraněných na základě GCS dostatečně vědeckou a podloženou metodou.  Hrubé třídění na 

lehce, středně a těžce raněné je na místě. GCS ale zaostává ve chvíli, kdy máme více těžce 

raněných a je třeba použít jiná kritéria (Saatman et al., 2008). V tomto případě se GCS jeví 

jako příliš hrubé síto. Kulišťák (2006) nad GCS pro neuropsychologické potřeby v akutní fázi 

TBI vyzdvihuje škálu kognitivní funkčnosti "Rancho Los Amigos".

3.1.1.2 Klasifikace na základě fyzikálního mechanismu úrazu a patologie

Na základě fyzikálního mechanismu úrazu rozeznáváme zranění, kdy pacient narazí 

hlavou do objektu nebo objekt narazí do pacientovy hlavy. Zda došlo ke kontaktu hlavy s 

cizím objektem, či k poranění došlo bezkontaktně (inerciálně) pouze akcelerací a decelerací 

(např. prudké zabrždění v autě). Při všech těchto případech může také dojít k nárazu mozku 

do lebky nejen v místě kontaktu, ale i na protilehlé straně (mechanismus par contre coup). 

Kategorií  samou o sobě jsou dále  penetrující  zranění  způsobená zásahem střelnou zbraní. 

Penetrující zranění jsou častěji dále spojována se sekundárním poraněním (více viz. další část) 

(Saatman et al., 2008; Kulišťák, 2011). TBI lze také rozdělit na fokální a difůzní axonální 
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poranění. Fokální zranění má své specificky určené místo poškozené tkáně a lze ho pozorovat 

pomocí zobrazovacích zařízení. Difůzní axonální poranění není možné přesně lokalizovat a je 

charakteristické  histopatologií  bílé  mozkové  hmoty,  tedy  axonů  mozkových  buněk. 

Diagnostika difůzního poranění pomocí  zobrazovacích zařízení je velmi obtížná,  následky 

často  bývají  vidět  pouze  při  použití  mikroskopických  technik.  K  difuznímu  axonálnímu 

poranění dochází při penetraci střelného projektilu lebkou (určující je rychlost projektilu) a 

také  při  akceleračně-deceleračním  mechanismu  zranění  (Smith,  Meaney  &  Shull,  2003). 

Pacienti s difůzním poraněním často upadají  do kómatu, mají vysoký intrakraniální tlak a 

prognóza jejich stavu nebývá optimistická (Mass et al., 2008).

3.1.1.3 Rozdělení na primární a sekundární poranění

Veškeré  porušení  mozkové  tkáně  vznikající  bezprostředně  při  traumatu  jsou 

označována jako primární poranění. Patří sem jak fokální tak difůzní poranění a také všechny 

kategorie  popsané  výše.  Sekundární  poškození  vznikají  jednak  jako  následek  různých 

systémových  selhání  organismu  či  intrakraniálních  patologických  jevů  (Kulišťák,  2006). 

Rozvíjí se řádově několik hodin či dnů. Zařazuje se sem například patologické vypouštění 

neurotransmiterů  (narušují  rovnováhu  iontových  kanálů  v  biologické  membráně  astrocytů 

čímž  způsobí  jejich  nabobtnání)  tvorbu  volných  radikálů  (pro  lidské  tělo  toxických), 

poškození  způsobené  vápníkem  (způsobuje  tvorbu  nekrotické  tkáně),  aktivace  genů 

způsobujcích  apoptózu  nervových  buňek,  mitochondriální  dysfunkci  (selhání  tvorby  ATP 

vedoucí k úmrtí buňek) a zánětlivé procesy (Mass et al., 2008).

3.1.2 Epidemiologie a příčiny

Nejčastější  příčinou  smrti  do  60  let  věku  jsou  celosvětově  zranění.  Ve  vyspělých 

zemích jsou dopravní nehody nejčastější příčinou smrti lidí ve věkovém rozmezí 15-29 let 

(Peden,  McGee,  Krug  &  World  Health  Organization,  2002).  V  metastudii  zabývající  se 

epidemiologií TBI v evropských zemích provedenou v kolaboraci s WHO byly prezentovány 

tyto  údaje:  incidence  TBI  je  235  na  100000  obyvatel  ročně.  Z  toho  je  15  %  případů 

smrtelných  (Tagliaferri,  Compagnone,  Korsic,  Servadei  &  Kraus,  2006).  To  znamená,  že 

ročně přibude v Evropě (hrubým odhadem) 1,5 milionů pacientů s následky TBI. Tato čísla 

jsou pouze statistická data sesbíraná z kartoték nemocničních příjmů. Reálná čísla mohou být 

mnohem větší. Poměr rozdělení přijatých pacientů na základě GCS je 22:1,5,:1 (lehké, střední 

a těžké). To je více než 80 % lehkých TBI (Tagliaferri et al., 2006). Údaje o příčinách TBI v 

Evropě lze těžko integrovat do jednoho údaje,  proto budu prezentovat výsledky americké 
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studie. Langlois, Rutland-Brown, a Wald (2006) udávají, že nejčastější příčinou TBI v letech 

1995-2001 nezávisle na věku byly s 28 % pády (oficiální znění, otázkou je kolik pádů bylo ve 

skutečnosti způsobeno domácím násilím). Na druhém místě jsou dopravní nehody s 20 % a na 

třetím ihned následují nárazy hlavou s 19 %. Přepadení jsou na 4.místě s 11 %. V recentnější 

americké  studii  je  zastoupení  příčin  TBI  následující:  39  %  bylo  způsobeno  střelnými 

zbraněmi,  34  % mají  za  následek  dopravní  nehody  a  pády způsobily  pouze  10  % TBI. 

Zajímavé  je,  že  až  75  %  s  TBI  souvisejících  úmrtí  byly  sebevraždy  (León-Carrión, 

Domínguez-Morales, Martín & Murillo-Cabezas, 2005).

3.1.3 Následky TBI

Hoofien,  Gilboa,  Vakil  a  Donovick  (2001)  provedli  obsáhlou  longitudinální  studii 

osob, které prožily ve svém životě závažné traumatické poranění mozku. Hlavním akcentem 

této studie bylo zmapovat mentální a psychosociální následky, které si postižení lidé odnesli. 

Měřeno bylo 6 základních domén:

• Psychiatrická symptomatologie

• Kognitivní schopnosti

• Pracovní status

• Rodinná integrace

• Sociální schopnosti

• Nezávislost v každodenních aktivitách

Výsledek  studie  byl  alarmující,  sledované  osoby  měly  závažná  psychiatrická 

onemocnění,  problematické rodinné vztahy a závažně narušené sociální schopnosti/vztahy. 

Ostatní  domény byly narušeny pouze  lehce.  Z  celého vzorku  byla  u  14  % zaznamenána 

splněná kritéria pro diagnózu post-traumatické stresové poruchy. Běžně se mezi zkoumanými 

osobami objevovali deprese a úzkostné poruchy.

V jiné studii došli její autoři k závěru, že TBI výrazně snižuje po desítky let odolnost 

vůči psychiatrickým onemocněním. Jejich 30letá  longitudinální  studie objevila  dramaticky 

zvýšenou  prevalenci  psychiatrických  poruch  u  osob  po  TBI.  Téměř  u  27  %  osob  se  v 

návaznosti  na TBI objevila  deprese.  U 15 % procent  osob se objevila  vyhýbavá porucha 

osobnosti, u 8 % paranoidní a u 7 % schizoidní. Vážná závislost na alkoholu se objevila u 
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celých 12 % osob. Autoři  proto navrhují  u takto postižených osob pravidelné preventivní 

kontroly u psychiatra po dlouhou dobu (až desítky let) (Koponen, Taiminen, Portin, Himanen, 

Isoniemi, Heinonen, ... & Tenovuo, 2002).

3.2 Diagnostické, klasifikační a prognostické škály

Záchranná  služba  a  pracovníci  v  oboru  intenzivní  medicíny  používají  k  rychlému 

třídění  zraněných  či  jako  diagnostické  vodítko  několik  různých  nástrojů  hodnotících 

behaviorální a fyziologické funkce pacientů. Zlatým standardem hodnocení pacientů po TBI 

je  Glasgow Coma  Scale  (GCS).  GCS se  vyjadřuje  ke  stavu  vědomí  pacienta.  Podobnou 

škálou  je  Rancho  Los  Amigos  Levels  of  Cognitive  Functioning  (LOCF),  která  se  však 

nevyjadřuje pouze ke stavu vědomí, ale k celé paletě kognitivních funkcí. V neposlední řadě 

je třeba zmínit  Glasgow Outcome Scale (GOS),  škálu vyjadřující  se k prognóze TBI.  Jen 

krátce se na závěr zmíním o dalším nástroji, kterým je Galveston Orientation and Amnesia 

Test (GOAT).

3.2.1 Glasgow Coma Scale (GCS)

Autoři  Teasdale  a  Jennet  (1974)  navrhli  systém  hodnocení  behaviorálních  a 

fyziologických  odpovědí  pacientů  po  TBI.  Výsledkem  je  neurologická  škála  dávající 

objektivní a  reliabilní  informaci o stavu vědomí zraněného pacienta.  Samotná škála  má 3 

prvky. Hodnotíme oční, verbální a motorickou odpověď. Výsledek všech tří kategorií se sečte 

a tak dostaneme finální výsledek-číslo, které lze dle cut-off kritérií vyhodnotit a zařadit tak 

TBI do jedné ze 3 úrovní závažnosti (lehký, střední a těžký úraz hlavy).
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• Otevření očí (1-4 body)

• (1) Neotevře oči

• (2) Otevře oči na bolestivý podnět

• (3) Otevře oči na oslovení

• (4) Spontánní otevírání očí

• Verbální odpověď (1-5 bodů)

• (1) Žádná odpověď

• (2) Nesrozumitelné zvuky

• (3) Jednotlivá slova

• (4) Neadekvátní slovní odpověď

• (5) Adekvátní slovní odpověď

• Motorická odpověď (1-6 bodů)

• (1) Žádná odpověď

• (2) Nespecifická extenze na bolestivý podnět

• (3) Nespecifická flexe na bolestivý podnět

• (4) Úniková reakce na bolestivý podnět

• (5) Cílená obranná reakce na bolestivý podnět

• (6) Adekvátní motorická reakce

• Vyhodnocení:

• Lehká porucha (13-15 bodů)

• Střední porucha (9-12 bodů)

• Těžká porucha (3-8 bodů)
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3.2.2 Rancho Los Amigos Levels of Cognitive Functioning (LOCF)

Jedná se o komplexní 8stupňovou škálu sledující obnovu mozkových funkcí po TBI. 

Předpokladem funkce této škály je, že obnova kognitivních funkcí po úrazu za sebou jde v 

určité sekvenci.  Proto má LOCF 8 úrovní, z nichž každá je charakteristická vyjádřením k 

určitému kognitivnímu procesu. LOCF vykazuje silnou test-retestovou reliabilitu a souběžnou 

i prediktivní validitu (Gouvier, Blanton, LaPorte, & Nepomuceno, 1987).

• 1. uroveň - Bez reakce

• 2. úroveň - Generalizovaná reakce (nespecifická, nekonzistentní, neúčelná)

• 3. úroveň - Lokalizovaná reakce (pacient zvládá jednoduché příkazy)

• 4. úroveň - Zmatená a agitovaná reakce

• 5. úroveň - Zmatená, nepřiléhavá, neagitovaná reakce

• 6. úroveň - Zmatená a přiléhavá reakce

• 7. úroveň - Automatická, přiléhavá reakce

• 8. úroveň - Účelná a přiléhavá reakce

3.2.3 Glasgow Outcome Scale (GOS)

Tato škála neslouží k posuzování, nýbrž k pouhé kategorizaci pacientů po TBI. Tato 

kategorizace je založena na předpokládané prognóze traumatického úrazu hlavy (Jennett & 

Bond, 1975). Je rozdělena do 5ti stupňů:

• 1. Smrt

• 2. Vegetativní stav (neschopnost interagovat s prostředím)

• 3. Těžké postižení (schopnost poslouchat příkazy, neschopnost starat se sám o sebe)

• 4. Střední posižení (samostatnost, neschopnost vrátit se do školy či práce)

• 5. Lehké postižení (schopnost vrátit se zpět do práce či školy)
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3.2.4 Galveston Orientation and Amnesia Test (GOAT)

Tento  test  navržený Levinem,  O'Donnellem a  Grossmanem (1979)  se  vyjadřuje  k 

závažnosti posttraumatické poruchy paměti (Post Traumatic Amnesia - PTA). Test se skládá z 

10 položek, které se zabývají událostmi před a po traumatu a dále orientací osobou, časem a 

místem. Dotazník lze vyplnit řádově do 5 minut a je vhodný i pro pacienty upoutané na lůžko. 

Pomocí dobrého odhadu PTA lze třídit pacienty podobně jako na základě GCS.
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3.3 Behaviorální poruchy podle druhu TBI

Některé  typy  TBI  mají  svůj  charakteristický  behaviorální  syndrom.  Ten  závisí  na 

několika okolnostech. Zaprvé mechanismus TBI má svá typická místa poškození mozku, tato 

místa jsou funkčně spjata s určitými mentálními funkcemi. Znalost jak behaviorálních projevů 

mentálních dysfunkcí tak funkční spjatost dané mentální funkce s anatomickým umístěním 

nám může do velké míry usnadnit  diagnostiku úrazů hlavy a odhad závažnosti  poškození 

mozku.

3.3.1 Přímý úder do hlavy s mechanismem countre-coup

Lezaková  (2012)  popisuje  behaviorální  syndrom  typický  při  poškození  mozku  ve 

frontálním  a  okcipitálním  pólu  mozku  projevující  se  postižením  sociálního  vnímání, 

nepřiléhavými emocemi a poruchami vizuokonstrukčních schopností a prostorové orientace.

3.3.2 Difůzní poškození

U pacientů s difůzním poraněním se objevuje syndrom, při kterém si postižení stěžují 

na neschopnost soustředit se nebo vykonávat komplexní mentální operace. Dále se difůzní 

poškození může projevovat zmateností,  silnou iritabilitou, únavou. Tématem prostupujícím 

napříč většinu případů je celkové zpomalení myšlení (Lezak, 2012).

3.3.3 Poranění mozku způsobené akcelerací/decelerací

Se projevuje klasickým prefrontálním dysexekutivním syndromem. Postižené je k cíli 

směřující jednání a seberegulace a sebemonitorování chování (Lezak, 2012).
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4. Role neuropsychologie v péči o pacienty po TBI

Neuropsychologie má v péči o pacienty po TBI nezastoupitelnou roli. V období před 

objevem moderních zobrazovacích technik mozku byla právě neuropsychologie téměř jedinou 

metodou  lokalizace  mozkových  lézí.  V  dnešní  době  je  ovšem  v  této  oblasti  prakticky 

nahrazena zařízeními MRI (Magnetic Resonance Imaging),  CT (Computer Tomography) a 

PET  (Positron  Emission  Tomography)  (Kulišťák,  2003).  Neplatí  to  ovšem  zcela  úplně, 

například  lehká  TBI  nebo  difůzní  axonální  poranění  těmito  moderními  přístroji  nelze 

zaznamenat. V tuto chvíli je na místě zevrubné neuropsychologické vyšetření s akcentem na 

zhodnocení poruch EF. EF nejsou na rozdíl od paměti či pozornosti natolik zřejmé a je třeba 

zkušeného neuropsychologa, aby dokázal zhodnotit malé odchylky v jejich různých aspektech 

(Kulišťák, 2006). Pole diagnostiky a vyšetřování mentálních procesů a funkcí není jediným 

uplatněním neuropsychologie.  Speciálně  u  pacientů  po  TBI  jsou  recentně  vkládány velké 

naděje  do  neuropsychologické  rehabilitace  (Kulišťák,  2003).  Obsahem této  kapitoly  jsou 

postupně všechny role neuropsychologie v péči o pacienty s TBI s akcentem na EF. První část 

se zabývá vyšetřením,  klinickými doporučeními  a testovými metodami diagnostiky EF.  V 

další části popisuji dysexekutivní syndrom u pacientů po TBI a na závěr se budu zabývat  

obnovou a rehabilitací postižených EF.

4.1 Neuropsychologické vyšetření

Diagnostika exekutivních funkcí se provádí na řadě pracovištích při různých situacích 

a pro dosažení různých účelů. Kdybych se měl zaměřit na ty nejčastější, jsou jimi převážně 

neuropsychologická  pracoviště  přidružená  k  neurologickým  oddělením  v  nemocnicích. 

Důvody  k  otestování  exekutivních  funkcí  jsou  např.  diferenciální  diagnostika 

neurodegenerativních  onemocnění  (Alzheimerova  choroba,  Frontotemporální  lobární 

degenerace,  Parkinsonova nemoc,  Korsakovův syndrom apod.),  zjišťování  míry poškození 

mozku  při  TBI  (bouračky,  adrenalinové  sporty,  atd...)  nebo  v  neposlední  řadě  testování 

mozkových funkcí po neurochirurgických zákrocích (Lezak, 2012).
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4.1.1 Obecná doporučení

Lezaková (2012) přesně vymezuje 6 cílů neuropsychologického vyšetření:

• Diagnostika

• Péče o pacienty a plánování

• Léčba

• Navržení a plánování léčby

• Hodnocení léčby

• Výzkum

• Posudkové vyšetření

Obecně může (a většinou má) mít jedno neuropsychologické vyšetření i více než jeden 

cíl,  takováto vyšetření  nazýváme víceúčelová.  Nejčastěji  bývá výzkumný cíl  přidružen ke 

všem ostatním cílům vyšetření.

Lezaková (2012) také zdůrazňuje, že neuropsycholog nesmí při péči o své pacienty 

zapomínat,  že  je  primárně  psychologem a  že  neuropsychologické  vyšetření  je  speciálním 

psychologickým vyšetřením. Proto musí být v průběhu vyšetření vnímavý i k otázkám kvality 

života, emočního stavu a sociální integrace. Dále si musí neuropsycholog uvědomit, že jeho 

vyšetření je pouze jeden dílek z celé skládačky nemocniční péče o pacienty.

Neuropsychologické  vyšetření  je  –  svým  charakterem  uzavřeného  laboratorního 

vyšetření zaměřeného na měření výkonnosti různých mentálních funkcí – velmi silné ve své 

vnitřní validitě. Díky úplné kontrole nad prostředím a pečlivé přípravě je možné odfiltrovat 

veškeré intervenující proměnné. Naopak velikou nevýhodou je ekologická validita vyšetření. 

Právě  tato  uzavřenost  a  filtrování  rušivých  vlivů  je  výrazně  oddaluje  od  všedního 

každodenního života. Tento rozkol se projevuje v diagnostice EF, které se svou přirozeností 

projevují  právě v situacích každodenní reality. Pro správné zachycení EF je proto nutné se 

zaměřit  na aktuální behaviorální  projevy exekutivní  dysfunkce (Gioia,  Isquith & Kenealy, 

2008). K ekologické validitě se vyjadřuje také Burgess, Alderman, Evans, Emslie a Wilson 

(1998). Na základě jejich studie ekologické validity testů EF dospěli k názoru, že rozdělování 

EF do několika různých aspektů (tak jak se to u testů dělá - set shifting, inhibice apod...) 
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razantně snižuje  ekologickou validitu  celkového vyšetření.  Toto  rozdělování  na jednotlivé 

funkce  je  totiž  umělé  a  neodráží  skutečnou  jednotnost  EF  při  řešení  komplexních 

multidimensionálních rozhodovacích úloh. Navrhují proto neochuzovat neuropsychologické 

vyšetření  o  "klinickou"  složku  (rozhovor,  pozorování)  či  informace  o  chování  pacienta  z 

výpovědi blízkých osob.

Kulišťák  (2006)  zdůrazňuje,  že  vyšetřující  psycholog  musí  mít  stále  na  paměti 

možnost TBI jako diferenciálně diagnostickou variantu při  kterémkoliv vyšetření,  a to i  u 

psychiatrických  pacientů.  Je  to  z  důvodu  širokého  rozpětí  kognitivních,  emočních  a 

osobnostních symptomů způsobených TBI.

4.1.2 Testy exekutivních funkcí

V této kapitole uvádím popis 5 testů EF. Výběr je založen na průřezu domén EF tak, 

aby byla každá základní doména zastoupena jedním testem, který ji sleduje. Tento výběr není 

ucelenou  baterií,  spíše  bych  chtěl  představit  v  Evropě  nejpoužívanější  testy  EF  (Maruta, 

Guerreiro, de Mendonça, Hort & Scheltens, 2011). Vyjímkou je zařazení Trail Making Testu, 

který je  definován  jako test  pozornosti.  Je  ale  také  vhodný pro  měření  jedné  složky EF, 

konkrétně set-shiftingu (Moll,  Oliveira-Souza,  Moll,  Bramati  & Andreiuolo,  2002).  Výběr 

testů  není  založen  na  vhodnosti  pro  případy  testování  TBI,  ale  spíše  mapuje,  jak 

nejpoužívanější  neuropsychologické  testy  v  tomto  úkolu  dokáží  obstát.  Tedy  jestli  jsou 

nejčastěji používané testy adekvátní k mapování pacientů po TBI.
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4.1.2.1 Trail Making Test (TMT)

Tento test byl originálně vydán v roce 1944 americkou armádou jako součást Army 

Individual Test Battery. Nyní je k dispozici pod veřejnou licencí a je možné jej bez omezení 

reprodukovat.  Primárně se jedná o test  pozornosti,  konkrétně pozornosti  rozdělené.  Mimo 

pozornost test velmi dobře měří i jednu ze složek EF - Set shifting (Lezak, 2012).

Popis testu: Test je rozdělen do dvou částí, A a B. Testovaný jedinec dostane tužku a papír 

označený jako A, na kterém jsou kroužky s čísly. Jeho úkolem je spojit kroužky podle pořadí 

tak,  jak jsou v nich vytištěna čísla.  Začíná s číslem jedna a kreslí  čáru k číslu dva. Dále 

pokračuje,  až  se  dostane  k  poslednímu  číslu.  V zadání  je  zmíněno,  že  má  pracovat  jak 

nejrychleji dovede a že nesmí zvednout tužku z papíru.  Vyšetřující  po celou dobu měří a 

zapisuje si výsledný čas. Po dokončení části A dostane testovaný papír se zadáním druhé části  

- B. Na druhém papíru jsou stejné kroužky s čísly, akorát se zde objevují i kroužky s písmeny.  

Cílem toho úkolu je opět spojit kroužky, ale tentokrát střídat čísla a písmena v následující 

sekvenci 1-A-2-B-3-C a dále (Lezak, 2012).

Využití  při  TBI: Lange,  Iverson,  Zakrzewski,  Ethel-King a  Franzen (2005) ve  své studii 

zjistili velkou rozlišovací schopnost u pacientů s velmi lehkým TBI. Dokázali jich ze vzorku 

571  pacientů  přesně  rozpoznat  93  %.  Co  se  středních  až  těžkých  TBI  týče,  rozpoznali 

pouhých 50 %. Důležitým aspektem je,  že lze tohoto testu využít  v krátkém období (1-2 

týdny)  hned  po  úrazu.  S  delším  časovým  rozestupem  neměli  jiní  výzkumníci  tak  dobré 

výsledky. Obecně lze tedy říct, že krátce po úrazu lze pomocí TMT rozpoznat i jen jemné 

odchylky od normy. Nedokáže už ale rozpoznat závažnost TBI. V jiné studii (Felmingham, 

Baguley & Green, 2004) se autoři pokoušeli rozpoznat na základě výsledků TMT fokální TBI 

od  difůzního  axonálního.  Pacienti  měli  signifikantně  horší  čas  oproti  kontrolní  zdravé 

skupině. Mezi sebou se ovšem jejich časy nelišily.
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4.1.2.2 Stroop Test

Technika vymyšlená na konci 19.století a ve století následujícím přijata jako jedna z 

neuropsychologických metod je založena na inhibičním jevu. Technicky vzato se také řadí 

mezi testy pozornosti. Principiálně jde o vyselektování podstatné informace v případě, kdy se 

okolo  vyskytuje  další  silnější  informace  jako  distraktor.  Teoretické  studie  o  behaviorální 

inhibici zařadili Stroop test mezi testy EF (Lezak, 2012).

Popis testu: Vyšetřovanému jsou prezentovány 3 tabulky,  na první jsou pouze barevné (4 

barvy) body, úkolem je říkat nahlas popořadě jejich barvy. Na druhé tabulce jsou napsaná 

různá slova, text je napsán 4 různými barvami (stejnými jako body na první tabulce), úkolem 

je opět číst barvy kterými jsou slova vytištěna, nikoliv samotná slova. Na poslední a nejtěžší  

tabulce jsou stejně jako na předchozí slova vytištěná opět stejnými čtyřmi barvami, ale slova 

nejsou náhodná. Jedná se o slovy napsané barvy. Nikdy nemá slovo-barva stejnou barvu jako 

inkoust, kterým je slovo napsané (například slovo "červená" je vytištěno modrou barvou). I 

zde je úkolem číst pouze barvy, kterými jsou slova vytištěná (2012).

Využití  pří  TBI: Ve  studii  porovnávající  fokální  a  difůzní  axonální  TBI  měli  pacienti  s 

difůzním signifikantně pomalejší reakce ve Stroopově testu než ti s fokálním. Obecně měli 

pacienti s TBI jasně horší výsledky oproti kontrolní skupině (Felmingham et al, 2004).
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4.1.2.3 Iowa Gambling Test

Autoři  Bechara,  Damasio  a  jejich  kolegové  navrhli  test,  který  má  dostatečně 

věrohodně  modelovat  lidské  každodenní  rozhodování  v  experimentálních  podmínkách. 

Museli  zkombinovat  dohromady faktory,  jako  je  nejistota,  odměna  a  trest.  Výsledkem je 

komplexní  karetní  hra  s  prakticky  velmi  lehkým  ovládáním  a  rychlou  administrací.  K 

administraci se běžně používá počítač (Bechara, Damasio, Damasio & Anderson, 1994).

Popis testu: Vyšetřovaný začíná s fiktivními $2,000 a je posazen před 4 balíčky karet. Jeho 

úkolem je otáčet postupně vrchní karty z balíčků A, B, C a D. Je na něm, který balíček si  

zvolí.  Karty  v  balíčcích  jsou  buďto  červené,  nebo  černé.  Červené  karty  jsou  výherní, 

vyšetřovaný vyhrává peníze a černé karty prohrávají, vyšetřovaný peníze ztrácí. Test končí po 

100.otočené kartě. Vyšetřovaná osoba je instruována, aby se pokusila získat co nejvíce peněz, 

a je na ní, jakou strategii zvolí. Karty v balíčcích jsou předem přípravené. Dva balíčky mají 

mnohem větší výhry a prohry, ale v celkovém součtu převládají prohry, zatímco zbylé dva 

balíčky mají menší výhry i prohry a v konečném součtu převládají výhry. Výhodnější je tedy 

racionálně používat dva druhé balíčky (Lezak, 2012).

Využití  při  TBI: Stejně  jako  předchozí  testy  se  ani  IGT  nedá  použít  pro  rozpoznání 

závažnosti TBI. Signifikantně horší výsledky než zdravá populace mají všechny 3 skupiny 

pacientů s TBI (lehká, střední a těžká poranění mozku). Autoři došli k závěru, že TBI je příliš 

komplexní  poranění  na  to,  aby bylo  možné  na  základě  IGT posoudit  závažnost  (Levine, 

Black, Cheung, Campbell, O'Toole & Schwartz, 2005).
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4.1.2.4 Tower of London

Tento test vznikl ze známé hry/skládačky. Bylo zjištěno, že celkem věrně dokáže v 

laboratorních  podmínkách  nahrazovat  činnosti  vyžadující  plánování  komplexních  úkolů 

(Sullivan,  Riccio & Castillo,  2009).  V průběhu let  vzniklo několik různých obdob tohoto 

testu.

Popis testu: Zadání úkolu je velmi jednoduché, před vyšetřovaného dáme konstrukci ze 3 

svislých tyček,  na které jsou nastrčené 3-4 kroužky (jako u dětských hraček).  Úkolem je 

přesouvat vždy pouze jeden kroužek v jeden čas a takto se dopracovat k cílové konfiguraci 

kroužků.  Cílem je  se  ze  startovní  konfigurace  dostat  k  cílové  s  nejmenším počtem tahů 

(Lezak, 2012).

Využití  při TBI: ToL je při  zvýšené obtížnosti  přidáním 4tého kruhu velmi senzitivní při 

přesném určování  pacientů  s  lehkým  až  středním TBI.  Výkony  pacientů  a  jejich  postup 

poukazují na problémy s tvorbou komplexních plánů skládajících se z několika kroků, nikoliv 

při provádění jednoduhých plánů (Shum, Gill, Banks, Maujean, Griffin & Ward, 2009).
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4.1.2.5 Controlled Oral Word Association

Tento  test  je  zaměřený na  plynulost  generování  slov patřících  do určité  kategorie. 

Touto kategorií může být počáteční písmeno nebo formální kategorie (zvířata, rostliny atd...). 

Tento  test  měří  rychlost,  plynulost  a  flexibilitu  generování  slov.  Ke  správné  produkci  je 

potřeba nenarušená organizace a plánování určitých clusterů (skupin) slov. Přepínání těchto 

clusterů  vypovídá  o  schopnosti  přepínání  (set-shifting)  a  perseverace,  konfabulace  či 

opakování nám dávají určitou informaci o sebemonitorování a behaviorální inhibici.  Tento 

test se řadí mezi nejsenzitivnější testy EF (Preiss, 2007).

Popis testu: Vyšetřovanému se předloží jedno písmeno nebo kategorie. Následuje přesně 1 

minuta, kdy musí vymyslet bez nápovědy co nejvíce slov začínajících na toto písmeno nebo 

slov patřících do předepsané kategorie. Vyšetřovatel si všechna tato slova zapisuje (Lezak, 

2012).

Využití  při  TBI: V  jedné  studii  autoři  porovnávali  sémantickou  a  kategoriální  verbální 

fluenci u osob po TBI a navíc i srovnání se zdravými pacienty. Výsledky byly překvapivé,  

sémantická verbální fluence je senzitivnější k TBI než fonemická fluence. Autoři interpretují 

výsledky tak, že sémantická verbální fluence je senzitivnější k TBI, protože je více zaměřena 

na deficity EF. Co je zajímavé u obou verbálních fluencí, byl zaznamenán deficit u přepínání 

a počtu clusterů, nikoliv však ve velikosti clusterů. To nasvědčuje převládajícímu postiženi EF 

u osob po TBI (Kavé, Heled, Vakil & Agranov, 2011).
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4.1.3. Dotazníkové metody

Neuropsychologické  výkonové  testy  je  vhodné  doplnit  dotazníkovými  metodami, 

které  mohou  zastihnout  to,  co  se  nemusí  v  laboratorních  podmínkách  projevit.  Neméně 

přínosné je předat tyto dotazníky i lidem, kteří se o vyšetřovaného starají či s ním žijí ve 

společné domácnosti. V této části představím dva takové dotazníky:

4.1.3.1 Dysexecutive Questionnaire

Jedná  se  o  20položkový  dotazník,  který  mapuje  rozsah  každodenních  problémů 

spojovaných  s  dysexekutivním  syndromem.  Dotazník  je  založený  na  4  doménách: 

emoční/osobnostní, motivační, změny v chování a kognitivní poruchy. Dotazník existuje ve 2 

variantách, jedna pro vyšetřované osoby a druhá pro jejich blízké (Burgess, 1998).

4.1.3.2 Brock Adaptive Functioning Questionnaire

BAFQ  je  64položkový  dotazník  původně  určený  k  mapování  dysexekutivního 

syndromu  osob  po  TBI.  Dotazník  je  založený  na  dvou  faktorech.  Byly  pojmenovány 

dorsolaterální faktor a orbitofrontální faktor. Stejně jako anatomické struktury zodpovídající 

za určité EF, vystihují tyto faktory funkce totožné. Dorsolaterální faktor vystihuje problémy s 

plánováním a  iniciací,  zatímco orbitofrontální  faktor  vystihuje problémy se společenským 

sebemonitorováním a behaviorální inhibicí (Dywan & Segalowitz, 1996).
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4.2 Obnova a rehabilitace exekutivních funkcí

Tato práce je zaměřena na první pilíř klinické neuropsychologie, čímž je vyšetření, 

diagnostika a mapování mozkových funkcí. Nelze ovšem ignorovat přínos neuropsychologie 

v poznání v oblasti obnovy mozkových funkcí po úrazu či přímé aktivní neurorehabilitace. 

Pokusím se tedy alespoň stručně shrnout některá fakta o obnově prefrontálních funkcí.

4.2.1 Obnova prefrontálních funkcí v průběhu ontogeneze

Kolb,  Monfils  a  Sherren  (2008)  shrnuli  pravidla  týkající  se  obnovy  EF  po 

prefrontálním TBI. Jako předloha jim posloužilo modelování EF a vyšetřování laboratorních 

myší. Jejich východiska jsou následující: - Obnova funkcí zavisí na věku postiženého jedince. 

- Obnova závisí také na konkrétní funkci, ne každá funkce se obnovuje stejně. - Deficit se 

může  objevit  až  v  pozdějším  věku,  kdy  se  objeví  chování,  které  vyžaduje  k  provedení 

postiženou funkci. - Efekt bilaterální léze je mnohem vážnější než efekt unilaterální léze. - 

Zranění  motorické  kůry  nelze  obnovit  do  takové  míry  jako  zranění  prefrontální  kůry.  - 

Morfologické  změny  korelují  s  funkčními  výsledky.  -  Morfologické  změny  se  liší  u 

unilaterální a bilaterální léze.

4.2.2 Neurorehabilitace exekutivních funkcí

Ačkoliv musí být neurorehabilitace EF striktně individuální a sestavená na základě 

konkrétních  potřeb  daného jedince,  vzniklo  již  několik  základních  modelů  pro pochopení 

celého procesu. Konkrétní informace o této oblasti lze najít jak v české (Kulišťák, 2003) tak v 

zahraniční (Wilson & Evans, 2008) literatuře.
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PRAKTICKÁ ČÁST BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

5. Návrh výzkumu

5.1 Výzkumný problém

5.1.1 Konceptuální rámec

Jak bylo již zmíněno dříve v teoretické části práce, nelze difůzní axonální poranění 

lokalizovat,  jelikož  se  rozprostírá  po  přilehlé  bílé  hmotě.  Jedná  se  o  narušení  axonů 

nervových  buněk  mozku.  Rozlišit  u  pacientů  difůzní  axonální  poranění  je  značným 

diagnostickým  oříškem  (Smith,  Meaney  &  Shull,  2003).  Neuropsychologie  může  svými 

metodami  tento  problém vyřešit.  Stejně  jako  fokální  i  difůzní  axonální  poranění  má  své 

behaviorální,  kognitivní,  afektivní  a  společenské  projevy.  Ačkoliv  nelze  zaznamenat 

klasickými  zobrazovacími  metodami,  lze  je  zaznamenat  citlivými  neuropsychologickými 

testy.  V případě  traumatických  poranění  prefrontální  korové  oblasti  lze  předpokládat,  že 

neuropsychologický profil bude charakteristický narušenými exekutivními funkcemi. Mimo 

výjimky (Felmingham et al, 2004) je těžké pomocí neuropsychologických metod rozeznat od 

sebe  fokální  poranění  od  difůzního  (Felmingham,  Baguley  &  Green,  2004).  Obecně  je 

senzitivita neuropsychologických testů na TBI (včetně lehkých) velmi dobrá (Lange, Iverson, 

Zakrzewski,  Ethel-King & Franzen,  2005;  Shum,  Gill,  Banks,  Maujean,  Griffin  & Ward, 

2009; Kavé, Heled, Vakil & Agranov, 2011).

5.1.2 Východiska

Na základě několika studií  dokládajících rozpoznatelný kognitivní  deficit  u osob s 

difůzním  axonálním  poraněním  mozku  (Felmingham,  Baguley  &  Green,  2004;  Scheid, 

Walther, Guthke, Preul & von Cramon, 2006; Wallesch, Curio, Galazky, Jost & Synowitz, 

2001) jsem se rozhodl provést studii senzitivity několika neuropsychologických testů na tento 

typ poranění.

Účelem tohoto výzkumu je zjistit s jakou přesností dokáží některé neuropsychologické 

testy  exekutivních  funkcí  zaznamenat  deficit  u  osob  s  difůzním  axonálním  poraněním. 

Pokouším se nalézt odpověď na otázku, zda jsou navrhované metody vhodné pro mapování 

deficitu exekutivních funkcí u takto postižených osob. Z metodologického hlediska se bude 

jednat o kvantitativní kvaziexperimentální výzkum. Z pochopitelných etických důvodů nelze 

manipulovat  s  proměnnými,  proto  volím  typologicky  vhodnější  formu  kvaziexperimentu. 
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Pomocí  neuropsychologických  testů  budu  vyšetřovat  hospitalizované  pacienty  s  jinými 

metodami (Geddes, Vowles, Beer & Ellison, 1997) diagnostikovaným difůzním axonálním 

poraněním. Pro srovnání mi poslouží druhá skupina zdravých osob. Časovým kritériem bude 

provedení vyšetření do 30 dnů po prodělaném úrazu hlavy.

Výsledky výzkumu poslouží jako další nová vodítka při výběru vhodných nástrojů při 

mapování deficitu exekutivních funkcí nejen krátce po traumatickém poranění, ale i v průběhu 

léčby.
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5.2 Výzkumné otázky

5.2.1 Obecné výzkumné otázky

• Lze vybranými neuropsychologickými testy zaznamenat deficit exekutivních funkcí u 

osob s prefrontálním difůzním axonálním poraněním?

• Který test exekutivních funkcí je vhodný pro difůzní axonální poranění?

• Lze  pomocí  neuropsychologických  testů  rozlišit  závažnost  traumatického  poranění 

mozku?

5.2.2 Stanovení hypotézy

• H1: Skór  ve  vybraných  neuropsychologických  testech  bude  u  pacientů  s  DAI 

signifikantně nižší (alespoň o 1SD) než u zdravých osob.

• H2: Skór pacientů se středním až těžkým DAI bude signifikantně nižší než u pacientů 

s lehkým DAI.

Předpokladem výzkumných otázek a hypotézy jsou výsledky provedených výzkumů 

zmíněných v úvodní části - konceptuálním rámci.
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5.3 Operacionalizace proměnných

Vzhledem  k  charakteru  kvaziexperimentálního  výzkumu  nelze  manipulovat  s 

proměnnými tak, jako v klasickém experimentu. Přesto je nutné provést operacionalizaci s 

několika obdobami.

5.3.1 Závislé proměnné

Závislé  proměnné  jsou  ty,  se  kterými  v  rámci  klasického  experimentu  nelze 

manipulovat,  ale zajímají  nás nejvíce. Sledujeme jejich změny v závislosti  na nezávislých 

proměnných. Závislou proměnnou v mém výzkumu je úroveň výkonu exekutivních funkcí. 

Tuto proměnnou lze operacionalizovat jako výkon v testech exekutivních funkcí, tedy skór 

neuropsychologických  metod.  Tuto  závislou  proměnnou  budu  sledovat  prostřednictvím 

neuropsychologického vyšetření.

5.3.2 Nezávislé proměnné

V klasickém experimentu jsou nezávislé proměnné ty, se kterými lze manipulovat. V 

mém  kvaziexperimentálním případě  nebudeme  přivádět  zdravým  osobám úraz  hlavy,  ale 

namísto toho budeme operovat se dvěma skupinami osob. První skupina osob po prodělaném 

DAI  bude  označena  jako  "1".  Tedy  pozitivní  výskyt  zranění.  Druhá  skupina,  kontrolní, 

složená  ze  zdravých  osob  bude  označena  jako  "0".  Tedy  negativní  výskyt  zranění. 

Předpokladem je, že při pozitivním výskytu (příčina) bude nižší skór v neuropsychologickém 

testu (následek).

Dalšími nezávislými proměnnými tohoto výzkumu budou:

• Věk - Je nutné, aby osoby účastnící se výzkumu neměly výrazně odlišný věk. Ačkoliv 

bude značně náročné toto kritérium splnit, považuji jej za velmi důležité. Charakter 

deficitu exekutivních funkcí je odvislý od věku, kdy došlo k úrazu (Kolb, Monfils & 

Sherren, 2008). Stejně tak v dětství a rané dospělosti dochází k vývoji CNS a ve stáří k 

involučním proměnám. Proto usuzuji, že vhodní kandidáti pro můj výzkum budou ve 

věkovém rozmezí 24 - 45 let.

• Pohlaví -  Po sesbírání dat  bude nutné vyrovnat obě skupiny osob tak,  aby četnost 

obou pohlaví byla co nejpodobnější.
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• Délka vzdělání v letech - Délka vzdělání je do značné míry určujícím charakterem 

premorbidních mentálních schopností, proto je důležité, aby ji měly obě skupiny co 

nejpodobnější.

• Zdravotní stav -  Určujícím pro sledování exekutivních funkcí je, aby obě skupiny 

měly negativní nález, co se týče psychiatrických a neurologických onemocnění, která 

by mohla intervenovat při vyšetření.

• GCS, PTA a LOC - U postižených pacientů budu sledovat v rámci vyšetření i tyto 

hodnotící škály.

5.3.3 Intervenující proměnné

Třetím  typem  proměnných,  které  budu  popisovat  v  rámci  tohoto  výzkumu,  jsou 

intervenující proměnné. Jedná se o proměnné charakterizované jako rušivý faktor. Tento typ 

proměnných je nutné eliminovat. Mezi intervenující proměnné řadím:

• Rušivé vlivy prostředí (hluk, špatné osvětlení)

• Subjektivně prožívané emoční stavy pacientů po traumatu.

• Poruchy smyslů (zrak, sluch) způsobené úrazem

• Vliv předepsané medikace (např. opiátové léky na bolest)

• Bolest

• Ospalost

• Možný výskyt psychiatrického onemocnění (např.deprese,  PTSD, úzkostné poruchy)

• Neporozumění zadání

• Neochota spolupracovat při vyšetření
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5.4 Výzkumný soubor

Výzkumný soubor bude čítat celkem 40 osob ve věku 24 - 45 let. V první skupině 

bude  20  osob  po  prodělaném traumatickém úrazu  hlavy s  pozitivním nálezem difůzního 

axonálního  poranění.  K  jejich  výběru  použiju  metody  nenáhodného  kriteriálního  výběru. 

Nasbírání tohoto vzorku osob bude značně časově a organizačně náročné. Druhou skupinu 20 

zdravých osob vyberu metodou nenáhodného kvótního výběru. Jak jsem již zmiňoval v pasáži 

o proměnných, je nutné zachovat určitý poměr pohlaví, průměrného věku, délky vzdělání a 

zdravotního stavu.

K  pomoci  s  výběrem  první  skupiny  osob  budou  osloveny  neurologické  kliniky 

pražských nemocnic. Na základě informací ošetřujících lékařů budou přímo osloveni pacienti, 

zda mají zájem se zůčastnit psychologického výzkumu. Předpokládám, že nasbírání dat od 20 

takto specifických pacientů může trvat i několik let.  Délka sběru dat je značně odvislá od 

ochoty neurologických klinik poskytnout informace o jejich pacientech a dále i od ochoty 

samotných pacientů zůčastnit se výzkumu.

Výběr zdravých osob bude značně jednodušší. Metodou nenáhodného kvótního výběru 

budu vybírat zdravé lidi, kteří budou splňovat vstupní podmínky a bude možné je párovat s 

vyšetřenými pacienty z první skupiny. Vhodnými kandidáty jsou dobrovolníci.
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5.5 Sběr dat

Sběr dat proběhne v rámci jednoho neuropsychologického vyšetření. Všem (pacientům 

po  poranění  i  zdravým  osobám)  bude  provedena  pečlivá  neuropsychologická  anamnéza 

formou  polostrukturovaného  rozhovoru.  Následovat  bude  provedení  vyšetření 

neuropsychologickými zkouškami, které bude probíhat za standardních podmínek, nejlépe v 

tiché vyšetřovně za dobrého osvětlení. Samozřejmě se bude muset přihlížet ke zdravotnímu 

stavu pacientů (traumatická poranění mozku bývají součástí komplexních polytraumat a ne 

vždy bude možné provést všechny neuropsychologické zkoušky). Celkový čas vyšetření by 

neměl překročit 90 minut. Od vyšetřovaných osob bude bez výjimky vyžádán informovaný 

souhlas s účastí ve výzkumu. Osobám bude zdůrazněno, že celý výzkum je přísně anonymní. 

Karta  každého  pacienta,  obsahující  informovaný  souhlas,  anamnézu,  zápis  o  průběhu 

vyšetření a vyhodnocené neuropsychologické zkoušky, bude po vyšetření zapečeťena v obálce 

a uschována v deskách do doby, kdy budou nasbírána všechna data.
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5.6 Použité metody

V této části popisuji nejprve použité neuropsychologické zkoušky a následně metody 

vyhodnocení nasbíraných dat.

5.6.1 Neuropsychologické zkoušky

Vyšetření exekutivních funkcí bude prováděno uměle vytvořenou baterií testů. Baterie 

bude  čítat  přesně  5  neuropsychologických  zkoušek.  Těchto  5  zkoušek,  včetně  jejich 

administrace, bylo popsáno v teoretické části práce. Pro připomenutí se jedná o tyto metody:

• Trail Making Test (TMT)

• Bude měřen celkový čas a počet chyb v obou (A i B) částech zkoušky.

• Tato metoda bude nejnáročnější pro administraci, protože jako jediná vyžaduje 

po pacientech zachované motorické schopnosti. Prakticky je nutné aby pacient 

seděl u stolu,  držel v ruce tužku a psal,  což je právě kvůli  výše zmíněným 

polytraumatům velmi obtížné.

• Stroop Test (Stroop)

• Bude měřen čas a počet chyb všech 3 částí této zkoušky.

• Iowa Gambling Test (IGT)

• Bude měřen celkový skór v tomto testu.

• Tower of London (ToL)

• Bude měřen skór vycházející z úspěšnosti v řešení tohoto kvízu.

• Controlled Oral Word Association (COWA)

• Budou počítána  správná slova  generována  pacienty na  základě  3  písmen  u 

fonemické verbální fluence a správná slova generována u kategorické verbální 

fluence na základě 3 kategorií.
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5.6.2 Metody analýzy dat

Skóry testů jsou intervalové, tedy rozdílové škály. Možné operace, které lze provádět s 

ordinálními škálami jsou porovnání rovnosti, posouzení zda je jedna hodnota větší než druhá 

a odečítání (lze odečíst 2 hodnoty a říci, že např. jeden vyšetřovaný byl o 10 sekund rychlejší 

než druhý).

Pro otestování hypotézy je nutné si nejprve určit nulovou a alternativní hypotézu. 

• H(0): Osoby s DAI mají stejný skór (čas) v neuropsychologickém testu jako osoby 

zdravé. 

• H(A): Osoby s DAI mají odlišný skór (čas) v neuropsychologickém testu než osoby 

zdravé.

Následuje výběr statistického testu. Pro porovnání skórů (časů) neuropsychologických 

zkoušek pacientů  lze  použít  z-test,  protože  populační  normy všech neuropsychologických 

zkoušek  jsou  známé.  Pro  případ,  kdy nám normy známé  nejsou  (ne  všechny  testy  mají 

aktuální normy pro českou populaci), použijeme nezávislý dvouvýběrový t-test.

Aby jsme mohli přijmout fakt, že osoby s DAI skórují v testech exekutivních funkcí 

odlišně, musíme získat signifikantní rozdíl ve skórech experimentální a kontrolní skupiny.

K analýze dat bude využit statistický program SPSS a tabulkový procesor LibreOffice 

Calc (opensource obdoba procesoru Excel od společnosti Microsoft).
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5.7 Diskuse

V této části by následovalo shrnutí výsledků studie. V případě potvrzení výzkumné 

hypotézy  lze  hovořit  o  tom,  že  je  možné  za  pomoci  navržených  neuropsychologických 

zkoušek rozlišit zdravé pacienty od pacientů s DAI.

Výzkum  by  mohl  potvrdit  vhodnost  navržených  neuropsychologických  testů  jako 

příspěvků k celkovému diagnostickému obrazu pacientů s DAI. V případě potvrzení citlivosti 

testů na exekutivní deficit u pacientů po traumatu hlavy s DAI by mohly být testy použity 

jako předběžný screening. Tento screening by byl, v případě DAI kdy nelze zaručeně použít 

zobrazovacích zařízení, velkým přínosem pro včasnou identifikaci postižených pacientů, kteří 

by jinak zůstali neodhaleni. V případě potvrzení hypotéz by se výsledky testů shodovaly s 

výše  zmíněnými  studiemi  provedenými  na  jednotlivých  testech  (Felmingham et  al,  2004; 

Levine et al, 2005; Shum et al, 2009; Kavé et al, 2011).

Slabé stránky tohoto výzkumu vycházejí v základu už ze samotného designu. Výběr 

respondentů neprobíhá náhodně, tak jak je zvykem u jiných psychologických experimentů. 

Skupina pacientů s TBI rozhodně nesplňuje podmínky reprezentativního vzorku populace. 

Další faktor ovlivňující do značné míry výsledky výzkumu je nemožnost odfiltrovat všechny 

intervenující  proměnné.  Ačkoliv  pro  vyšetření  zajistíme  téměř  ideální  experimentální 

podmínky, njejich vliv nemůžeme omezit absolutně. Pacienti po traumatickém úrazu hlavy 

mívají četná ortopedická i jiná zranění. Tedy v prvních týdnech bývají upoutáni na lůzko a 

zažívají  velké  bolesti.  Jejich  zdravotní  stav  se  může  projevit  i  ve  výsledcích 

neuropsychologických zkoušek. Konkrétně TMT vyžaduje od vyšetřované osoby zachované 

jemné motorické schopnosti.

Na poli diagnostiky TBI pomoci neuropsychologických metod je nyní velký potenciál 

k  návrhu  a  tvorbě  diagnostických  metod  pro  měření  závažnosti  poranění  mozku.  Na 

pracovištích intenzivní medicíny by lékaři ocenili krátkou, rychlou a sensitivní metodu pro 

screening  DAI  po  lehkém  TBI  či  pouze  po  kontuzi.  Myslím  si,  že  v  klinických 

neuropsychologických zkouškách je v tomto ohledu velký potenciál.
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ZÁVĚR

Cílem této bakalářské práce je popsat charakter postižení exekutivních funkcí u osob 

po traumatickém poranění mozku. K tomu je zapotřebí si přesně ujasnit a ukotvit definici 

exekutivních funkcí. Následně je vhodné si tento teoretický konstrukt zmapovat ze všech úhlů 

pohledu. Dobře nám tu poslouží integrativní modely a klinické kazuistiky. Před samotným 

popisem a klasifikací traumatických poranění mozku je vhodné si popsat vztahy exekutivních 

funkcí  k  mozkovým  strukturám.  Pro  správné  fungování  exekutivních  funkcí  je  nezbytné 

správné  fungování  frontálních  laloků,  konkrétně  prefrontální  mozkové kůry.  Zdůrazněním 

komplexního  charakteru  mozkových  funkcí  jsou  tři  navržené  prefrontální-subkortikální 

obvody.  Lokalizace léze při  traumatickém poranění  mozku je  jedním z určujících  faktorů 

defiticu exekutivních funkcí. Dalšímy faktory jsou závažnost traumatu či charakter patologie. 

Například  difůzní  axonální  poranění  se  může  svými  projevy lišit  od  fokálního.  Proto  se 

zaměřuji na klasifikaci a rozdělení úrazů hlavy. Podrobné neuropsychologické vyšetření může 

všechny tyto jevy odhalit a popsat. Pacienti s dysexekutivním syndromem mají svá specifika 

vedení vyšetření a výběru nástrojů. Navržené neuropsychologické zkoušky mapující deficit 

exekutivních funkcí mají do určité míry schopnost poodhalit některé jemné rozdíly v typech 

traumatického poranění mozku. Dalším odvětvím neuropsychologické disciplíny je následná 

péče o pacienty po traumatu a jejich léčba pomocí neurorehabilitace.

Součástí  bakalářské práce je  návrh výzkumného projektu zakotveného v teoretické 

části. Navrhuji prozkoumat do jaké míry jsou popsané neuropsychologické zkoušky vhodné 

pro  diagnostiku  dysexekutivního  syndromu  u  osob  po  traumatickém  poranění  mozku. 

Specifikem  těchto  pacientů  by  mělo  být  difůzní  axonální  poranění.  Toto  poranění  je 

charakteristické  svou obtížnou  odhalitelností  pomocí  standardních  zobrazovacích  zařízení. 

Tento úkol je skvělou příležitostí klinické neuropsychologie prokázat co je v rámci dosažené 

úrovně poznaní možné.
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