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Abstrakt bakalářské práce: 

 

Poškození mozku představuje velké zatížení v naší společnosti a jedním 

z následků poškození mozku je porucha kognitivních funkcí. Kognitivní funkce jsou 

nezbytné pro soběstačnost a participaci člověka v životě. Cílem této bakalářské práce je 

popsat využití počítačového programu CogniPlus od společnosti Vienna Test System 

Schuhfried pro trénink kognitivních funkcí u pacientů po poškození mozku. Teoretická 

část poskytuje informace o problematice poškození mozku a jeho následků a popisuje 

kognitivní funkce a jejich poruchy. Dále jsou v této části popsány možnosti 

neurorehabilitace a neuropsychologie a je zde popsána role ergoterapie v tréninku 

kognitivních funkcí. Závěr teoretické části je zaměřen na využití počítačových 

programů a na jejich výhody a nevýhody a v poslední řadě je zde uveden podrobný 

popis počítačového programu CogniPlus. Praktická část je zaměřena na možnost použití 

počítačového programu CogniPlus pro trénink kognitivních funkcí u pacientů po 

poškození mozku. Praktická část práce obsahuje 2 kazuistiky. S každým pacientem bylo 

provedeno 10 tréninků na CogniPlusu v období 2 měsíců jednou a dvakrát týdně. Před a 

po sérii terapií byly s pacienty provedeny kognitivní testy pro zhodnocení stavu 

kognitivních funkcí. 
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Abstract: 

Brain injury is a heavy burden on our society and one of the consequences of 

brain injury is cognitive impairment. Cognitive functions are essential to self-

sufficiency and participation in the life of man. The aim of this work is to describe the 

use of a computer program CogniPlus from Vienna Test System Schuhfried for the 

training of cognitive functions for patients after brain injury. The theoretical part 



 

 

provides information on the issues of brain injury and its consequences and describes 

cognitive functions and their disorders. Furthermore, this section describes the options 

for neurorehabilitation and neuropsychology and there’s also described the role of 

occupational in training of cognitive functions. Conclusion The theoretical part focuses 

on the use of computer programs and their advantages and disadvantages, and lastly, 

there is a detailed description of the computer program CogniPlus. The practical part is 

focused on the possibility to use a computer program for training (CogniPlus) of 

cognitive function of patients after brain injury. The practical part contains two case 

studies. Each patient was conducted 10 training sessions on CogniPlus during two 

months - once and twice a week. Before and after of the therapy series, cognitive tests 

were performed on patients for evaluation of the state of their cognitive functions. 
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1 Úvod 
 

Poškození mozku představuje svou četností a závažnými dopady na zdraví 

člověka velké zatížení v naší společnosti (Cerebrum, 2010). Počet osob se získaným 

poškozením mozku se odhaduje na 80 000 osob ročně (Powell, 2010). 

Mezi následky poškození mozku patří mimo jiné neuropsychologické následky, 

do kterých patří porucha kognitivních funkcí. Kognitivní funkce jsou nepostradatelné 

k vykonávání běžných denních činností a k soběstačnosti člověka. Porucha kognitivních 

funkcí omezuje participaci člověka ve všech oblastech života. Důkazem je tvrzení jedné 

zahraniční studie prokazující, že nezaměstnanost u lidí po těžkém poškození mozku 

tvoří 60-90 %. Lidé po poškození mozku nemohou vykonávat své původní zaměstnání a 

u mladých lidí nastává problém s absencí potřebného vzdělání a kvalifikace. 

(Janečková, 2011) 

Důležitým krokem u lidí po poškození mozku je zahájení včasné rehabilitace, do 

které spadá rehabilitace kognitivních funkcí. V oblasti kognitivních funkcí hraje velmi 

důležitou roli ergoterapie, která se zaměřuje na vliv poruch kognitivních funkcí a 

k terapii využívá různých metod a nástrojů. 

V neurorehabilitaci se stává čím dál větším trendem využití moderní 

technologie, počítačů. Využití počítačových programů v rehabilitaci kognitivních funkcí 

má mnoho výhod a usnadnění. Škála nabízených počítačových programů pro trénink 

kognitivních funkcí je široká a jedním z nich je počítačový software CogniPlus, který 

byl vyvinut rakouskou společností Vienna Test System Schuhfried zabývající se řadu let 

počítačovou psychodiagnostikou. CogniPlus obsahuje tréninkové programy k tréninku 

jednotlivých kognitivních funkcí. Na Klinice rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN 

v Praze CogniPlus využívají ergoterapeti a psychologové v rámci rehabilitace svých 

pacientů po poškození mozku.  

Cílem této práce je představit počítačový program CogniPlus, shrnout jeho 

výhody a nevýhody a zodpovědět na základní otázku, zda je možné CogniPlus použít u 

pacientů po poškození mozku k tréninku kognitivních funkcí. 

Tato bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická 

část je zaměřena na studium a analýzu literatury související s tématem práce a je zde 

uvedeno rozdělení poškození mozku, seznámení se s poruchami kognitivních funkcí a 

jejich rehabilitací. Dále se teoretická část zaměřuje na role ergoterapie v tréninku 
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kognitivních funkcí a možnosti kognitivního tréninku a využití počítačových programů. 

Hlavním tématem teoretické části je podrobné popsání počítačového programu 

CogniPlus.  

Praktická část práce je zaměřena na použitelnost CogniPlusu u pacientů po 

poškození mozku prostřednictvím dvou kazuistik. S pacienty byla provedena série 

tréninků na CogniPlusu a jako hodnotící nástroj pro stav kognitivních funkcí pacienta 

před a po sérii tréninků byl zvolen kognitivní test.  

 

 

 



11 

 

2 Teoretická část 
 

2.1 Poškození mozku 
 

Tato kapitola se zabývá problematikou klíčového pojmu poškození mozku. 

2.1.1 Rozdělení poškození mozku 
 

Způsobů, jak a podle čeho rozdělit poškození mozku je několik. V této kapitole 

je uveden jeden z nich. 

 Poškození mozku lze rozdělit na kraniocerebrální trauma, na cévní onemocnění 

mozku a na další příčiny poškození mozku. 

Kraniocerebrální trauma mozku 

Poranění mozku je nejčastější příčinou úmrtí u osob do 45 let (převážně mužů) 

(CEREBRUM, 2010). Uvádí se, že v roce 2012 bylo v České republice hospitalizováno 

více než 29 tis. osob s poraněním mozku (nitrolební poranění) (ÚZIS, 2013).  

Patří sem úrazy lebky a mozku neboli poranění mozku. Podle Amblera (2011) se 

poranění mozku rozděluje klasicky na tupá a ostrá nebo zavřená a penetrující poranění 

mozku, nově se poranění mozku dělí na primární a sekundární poranění mozku.  

Primární poranění mozku vzniká okamžitě při úrazu a patří sem otřes mozku 

neboli komoce, difúzní axonální poranění a mozková kontuze neboli zhmoždění mozku. 

Sekundární poranění mozku jsou komplikacemi primárních poranění mozku a jsou 

způsobeny intrakraniálními faktory a extrakraniálními faktory. Mezi intrakraniální 

faktory patří nitrolební krvácení, mozkový edém, nitrolební infekce a poranění tepen a 

mezi extrakraniální faktory patří zejména hypoxie a systémová hypotenze mozku. Dále 

je možné dělit primární a sekundární poranění mozku na fokální a difuzní. (Ambler, 

2011) 

Cévní onemocnění mozku 

Cévní mozkové příhody jsou třetí nejčastější příčinou úmrtí u osob starších 60 

let (45 let u žen) (Cerebrum, 2010). V České Republice bylo v roce 2012 

hospitalizováno více než 54 tis. osob s cévním onemocněním mozku (ÚZIS, 2013). 

V akutním období, tedy v prvních dvou týdnech po iktu umírá 10 až 15 % nemocných a 

30% z nich zemře do půl roku. U 40% nemocných dochází k trvalé invalidizaci a jsou 

částečně nebo úplně závislí na pomoci druhé osoby při vykonávání běžných denních 

činností. (Ambler, 2011) 
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Cévní onemocnění patří mezi nejčastější příčinu akutních onemocnění 

nervového systému (Pfeiffer, 2007). Jsou způsobeny především aterosklerózou a 

hypertenzí (Ambler, 2011).  

Cévní mozková příhoda 

Akutní cévní mozková příhoda (CMP) neboli iktus je náhle vzniklá mozková 

porucha, zejména ložisková i méně častá globální. Je způsobena poruchou cerebrální 

cirkulace, ischémií v 80 % nebo hemoragií z 20 %. (Ambler, 2011) 

Ischemická cévní mozková příhoda 

Základním mechanismem vzniku je porucha mozkové tkáně okysličenou krví a 

nejčastěji se jedná o uzávěr některé mozkové tepny trombotickým vmetkem. Následně 

vznikají větší nebo menší okrsky hypoxie a poté destrukce mozkové tkáně. (Pfeiffer, 

2007) 

Mozková hemoragie 

Nejčastější příčinou je arteriální hypertenze, kdy dochází k ruptuře malých 

perforujících arterií a dochází ke krvácení do mozkové tkáně (Ambler, 2011). 

Další příčiny poškození mozku 

Dalšími příčinami poškození mozku mohou být onemocnění nádorové, infekční, 

degenerativní a záchvatovitá (Ambler, 2011). 

Intrakraniální nádory jsou nitrolební procesy, které zvětšují intrakraniální obsah 

a následně vedou k nitrolební hypertenzi (Ambler, 2011). Především záleží, zda je nádor 

benigní či maligní a v jakých místech mozku se nádor nachází. Nádor pak může působit 

na životně důležitá centra. (Pfeiffer, 2007) 

Mezi zánětlivé onemocnění mozku patří záněty mozkomíšních plen 

(meningitidy), záněty mozku (encefalitidy) a jejich kombinovaná postižení. Dalšími 

zánětlivými onemocněními mozku jsou samostatné záněty nitrolebního žilního systému. 

Záněty mohou primárně napadat CNS nebo sekundárně, kdy dochází k přenosu zánětu 

z jiných oblastí organismu do CNS. (Ambler, 2011) 

Příčinou degenerativních onemocnění nervového systému je progradující zánik 

neuronů. Patří sem například z nejznámějších Alzheimerova nemoc a Parkinsonova 

nemoc. Mezi záchvatovitá onemocnění se řadí epilepsie, která se objevuje nejčastěji a 

manifestuje se epileptickými záchvaty. Projevuje se poruchou vědomí, chování, 

motorických nebo senzitivních funkcí. (Ambler, 2011) 
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2.1.2 Následky poškození mozku 
 

Následky těžkého poškození mozku mají dopad na všechny funkce mozku. Pro 

zjištění tíže funkčních deficitů je důležité zjistit druh, rozsah a lokalizaci poškození 

mozku pro možnost funkčního zlepšení. Délka bezvědomí a doba trvání posttraumatické 

amnézie je nejdůležitější prognostický faktor. Dalším faktorem určující tíži funkčního 

deficitu po poškození mozku je věk pacienta. Pacienti starší 60 let mají horší prognózu 

než pacienti mladší 40 let. 40. rok věku je hranice, která určuje dobrou či špatnou 

prognózu. U pacientů mladších 25 let nastává nepříjemná situace, protože jsou to 

většinou pacienti s neukončenou profesionální či studijní dráhou a s nestabilním 

zázemím. Z tohoto důvodu jsou u těchto pacientů větší nároky na jejich kognitivní, 

behaviorální a komunikační schopnosti, ač jejich prognóza funkčního zlepšení je lepší 

než u straších pacientů. (Lippertová-Grünerová, 2009) 

 Poškození mozku má výrazné dopady na člověka, a čím těžší je poškození 

mozku, tím jsou následky poškození mozku horší a dlouhodobější. Následky poškození 

mozku jsou fyzické poruchy (hybnost, koordinace pohybů, spasticita, atrofie, poruchy 

rovnováhy, poruchy polykání, mluvení, sekundární epilepsie, inkontinence moči a 

stolice atd.), smyslové poruchy (ztráta zraku, prostorového vnímání, sluchu, čichu a 

chuti), poruchy emocí a chování a poruchy kognitivních a fatických funkcí. (Cerebrum, 

2011) 

Nejčastějším neuropsychologickým následkem po poškození mozku je 

orientace, koncentrace a pozornost, vizuální vnímání, paměť, psychický náboj, sociální 

chování, poruchy afektu, poruchy řeči, motivace, schopnost myšlení, mentální 

flexibilita, agresivita, deprese. (Lippertová-Grünerová, 2005). 

 

2.2 Kognitivní funkce 
 

Kognitivní funkce tvoří navzájem propojené procesy, které umožňují získávání, 

zpracování a používání informací v běžném životě. Základní kognitivní funkce souvisí 

s neuroanatomickou a fyziologickou integritou mozku. Patří mezi ně vnímání, které 

předává informace o osobě, o okolním světě a dění v těle osoby. Další základní 

kognitivní funkcí je orientace vlastní osobou, místem, časem a okolnostmi. Pozornost je 

zaměření a soustředění se na určitou činnost. Poslední základní kognitivní funkcí je 
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paměť, která umožňuje přijímat, zpracovávat, uchovávat a dále využívat informace 

z poznání a zkušeností. (Krivošíková, 2011) 

 Dále do kognitivních funkcí patří vyšší kognitivní funkce, které jsou výsledkem více na 

sebe závislých interakcí vytvářejících funkční systém. Patří do nich myšlení, exekutivní 

funkce (vůle, plánování, smysluplné jednání a výkon) a metakognitivní schopnosti, 

které souvisejí s poznáním sama sebe a uvědomění si kognitivních procesů. 

(Krivošíková, 2011) 

Poruchy kognitivních funkcí způsobují problémy v provádění běžných denních 

činnostech a omezují participaci člověka ve všech oblastech života (Krivošíková, 2011). 

 

2.2.1 Poruchy kognitivních funkcí 
 

Centra jednotlivých kognitivních funkcí jsou uložena v různých oblastech 

mozku, a proto po poškození mozku mohou vzniknout poruchy všech kognitivních 

funkcí nebo jen některých z nich (BrainJogging, 2016). 

Poruchy kognitivních funkcí mají velký vliv na vykonávání všedních denních 

činností ADL1 a na soběstačnost v životě (Krivošíková, 2006). Problémy s pamětí a 

soustředěním často znemožňují studium či návrat do dřívějšího zaměstnání (Fiala, 

2009). Ukazuje se, že poruchy kognitivních funkcí mohou způsobovat mnohem větší 

problémy v nezávislosti a v sociální integraci člověka než poruchy fyzických funkcí. 

Jedinec a i jeho rodina se snadněji adaptuje na fyzické postižení než na kognitivní 

postižení (Malia, 2010). 

Kognitivní funkce v běžném denním životě jsou potřebné k vykonávání činností. 

K jedné funkční činnosti může být potřeba využít více kognitivních funkcí a je důležité, 

aby na sebe navazovali. Pro dosažení cíle činnosti je nutné správné řazení jednotlivých 

kroků kognitivních funkcí a úsudek, zda jsme určeného cíle činnosti dosáhli. 

Kognitivní poruchy ovlivňují vykonávání denních běžných činností a dochází 

k poruše plánování, pojmenování předmětů nebo k poruše funkčního užití předmětu. 

Pokud nastanou nějaké změny, je důležité kroky činnosti přizpůsobit, zvolit jinou 

strategii a mít tedy schopnost řešit problémy, což může být také jednou z poruch 

kognitivních funkcí. Další poruchou komplikující vykonávání činnosti je iniciace 

(započetí činnosti), kterou můžeme vyvolat verbálním, vizuálním nebo taktilním 

vedením. Porucha pozornosti má také vliv na provádění každodenních činností a 

                                                 
1 ADL – Activity of daily living, běžné denní činnosti 
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projevuje se neschopností zaměřit se a soustředit na určitou činnost a přesunout 

pozornost z jedné aktivity na druhou. V neposlední řadě je to porucha paměti, která 

způsobuje problémy naučit se vykonávat všední denní činnosti jinak než před vznikem 

poškození mozku (Krivošíková, 2006). 

 

2.3 Neurorehabilitace 
 

Včasná neurorehabilitace je integrovanou součástí terapie a pacient se s ní 

setkává již v akutních fázích onemocnění. Cílem je podpořit spontánní uzdravení, 

zajistit prevenci komplikací a využít schopnosti regenerace mozku a mozkové plasticity. 

Mozková plasticita (neuroplasticita) je schopna regenerace a reorganizace mozku, které 

probíhají v závislosti používání mozku a jsou ovlivnitelné specifickými formami 

tréninku a stimulací mozkové tkáně. Princip neurorehabilitace je celistvost, včasnost a 

dlouhodobost, týmová práce, interdisciplinarita a multidisciplinarita a přijetí občanů se 

zdravotním postižením do společnosti. (Lippertová-Grünerová, 2009) 

 Na včasné a ucelené neurorehabilitaci se podílí tým odborníků (lékař, 

fyzioterapeut, ergoterapeut, klinický psycholog, neuropsycholog, logoped, speciální 

pedagog, sociální pracovník). Jako hlavní cíle se považuje mobilizace pacienta ve 

fyzioterapii, trénink ADL v ergoterapii, nonverbální a verbální komunikace a 

facioorální stimulace v logopedii a v neuropsychologii podpora kognitivních 

schopností. V terapii v rámci neurorehabilitace je také velmi důležité zabývat se 

zanedbáváním postižené poloviny těla. Tyto cíle pacientům s poškozením mozku a 

s těžkými funkčními následky napomáhají k dosáhnutí co nejlepší kvality života a 

soběstačnosti k opětovnému nalezení svého místa ve společnosti. (Lippertová-

Grünerová, 2009; Fiala, 2009)  

 

2.3.1 Neuropsychologie v neurorehabilitaci 
 

Neuropsychologie nebyla řadu let řádně doceněna, ale v posledních letech 

dosahuje velkého rozvoje, poté co bylo dokázáno, že neuropsychologické deficity 

ovlivňují člověka v sociální sféře a zejména v pracovní integraci (Lippertová- 

Grünerová, 2009). 

 Klinická neuropsychologie se zabývá diagnostikou a terapií poruchami vnímání, 

pozornosti, paměti, inteligence, plánování, výkonu, ale i poruch chování. Nejčastější 
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poruchou u pacientů po poškození mozku je porucha pozornosti. Neuropsychologická 

terapie je založena na pevné interdisciplinární spolupráci zejména s obory ergoterapie, 

logopedie a fyzioterapie. Cíle terapie jsou definovány na základě přání pacienta, jeho 

sociálním zázemí a na jeho soběstačnosti v běžných denních činnostech. Cílem 

neuropsychologické terapie je obnovení kognitivních funkcí, naučení nových strategií 

ke kompenzaci poruch a podpora duševního vyrovnávání s poruchami pro plánování 

dalšího života člověka. Neuropsychologická terapie v rámci neurorehabilitace využívá 

individuální trénink, který je sestavený podle výsledků pacienta. Může být očekáváno 

více úspěchů u komplexně postižených pacientů, pokud je zaveden trénink 

v konkrétních každodenních činnostech. (Lippertová-Grünerová, 2005; Preiss, 2006) 

 

2.4 Role ergoterapie u pacientů s kognitivními poruchami 
 

Ergoterapie patří mezi hlavní disciplíny včasné neurorehabilitace a je zároveň 

součástí neuropsychologické terapie. Ergoterapeut se v oblasti rehabilitace kognitivních 

funkcí zabývá zejména tím, jak poruchy kognitivních funkcí ovlivňují vykonávání 

činností pacienta ve všedních denních činnostech a vyšetření a terapii soustřeďují na 

funkční činnosti, které není pacient schopen provádět díky poruchám kognitivních 

funkcí. (Krivošíková, 2010) 

 

2.4.1 Vyšetření kognitivních funkcí v ergoterapii 
 

Ergoterapeut sestavuje plán tréninku kognitivních funkcí zejména z výsledků 

psychologického a logopedického vyšetření, ale zároveň využívá i svých vyšetřovacích 

postupů, které jsou specifičtější pro práci ergoterapeuta (Krivošíková, 2010) 

Vyšetření kognitivních funkcí je součástí léčebného přístupu. Provádí se 

v pozdějších fázích onemocnění, kdy je schopen pacient udržet pozornost a dostatečně 

porozumět instrukcím. U vyšetření kognitivních funkcí může ergoterapeut zvolit dva 

přístupy: přístup zdola-nahoru (bottom up), který se zabývá vyšetřením jednotlivých 

kognitivních funkcí (paměť, pozornost, prostorová orientace atd.) anebo přístup shora-

dolů (top-down), kdy se využívá nějaké konkrétní smysluplné činnosti, při které 

ergoterapeut pacienta strukturovaně pozoruje. Ve vyšetření kognitivních funkcí 

ergoterapeutem je možné používat pozorování a analýzu aktivity, standardizované testy 

a dotazníky.  (Krivošíková, 2010) 
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Při pozorování lze určit pacientovy skryté funkční problémy. Dále může 

pozorování a hodnocení provádět rodina a osoby, které se o pacienta starají. Analýza 

aktivity obsahuje fyzické komponenty (motorika, svalová síla, rozsah pohybu, 

koordinace atd.) a také kognitivní a percepční složku, jejich poruchy lze pomocí 

analýzy aktivit určit, protože každá činnost zahrnuje příslušné kognitivní požadavky 

(orientace, plánování, řešení problémů atd.). Jednotlivé složky aktivity jsou sledovány a 

následně je hodnoceno jejich splnění. Analýza aktivity slouží k funkčnímu vyšetření. 

(Krivošíková, 2010) 

Dále ve vyšetření ergoterapeut využívá screeningové testy pro vyšetření 

kognitivních funkcí. Jedním z nich je Addenbrookský kognitivní test (Addenbrooke´s 

Cognitive Examination, ACE), komplexní test pro vyšetření kognitivních funkcí, který 

se využívá v diagnostice syndromu demence a ve stanovení typu demence. Zahrnuje 

Krátkou škálu mentálního stavu (Mini Mental State Examination , MMSE) (Folsteinův 

test) pro vyšetření mentálního stavu. ACE2 obsahuje 18 položek v oblastech orientace a 

paměti (zamapatování, vybavení, anterográdní a retrográdní paměť), pozornost, verbální 

fluence, jazyk (porozumění, psaní, opakování, pojmenování předmětů a čtení), zrakově-

prostorové schopnosti (překreslení obrázku, test hodin) a percepční schopnosti. U ACE 

může pacient dosáhnout maximálně 130 bodů a u MMSE3 maximálně 30 bodů. Dalším 

screeningovým testem je Montreálský kognitivní test (Montreal Cognitive Assesment, 

MoCA4), který se využívá pro diagnostiku kognitivních poruch nebo pro diagnostiku 

lehké demence. V testu se hodnotí 13 položek (zručnost, prostorová orientace, zraková 

konstrukční zručnost, pojmenování zvířete, paměť, pozornost, opakování písmen, 

odečítání, opakování vět, vybavování slov, abstrakce, orientace). Maximální bodové 

skóre je 30 bodů. Uvádí se, že norma je 30-26 bodů. Při dosažení méně jak 26 bodů, 

jsou předpokládány začínající kognitivní poruchy. (Krivošíková, 2011) 

Dotazníky se používají jako doplněk k standardizovaným testům a k pozorování 

ergoterapeuta v rámci vyšetření a terapie. Pomocí dotazníku se můžeme dozvědět 

realistické informace z domácího prostředí. Ergoterapeut využívá zejména 

strukturovaného rozhovoru, dále využívá Dotazník EBIQ-S (European Brain Injury 

Questionnaire), který vyplňuje rodina a i sám pacient a také Dotazník poruch paměti. 

(Krivošíková, 2011; Faktorová, 2003) 

                                                 
2 ACE- Addenbrookský kognitivní test 
3 MMSE- Mini Mental State Examinitation 
4 MoCA- Montreáslký kognitivní test 
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2.4.2 Ergoterapeutické přístupy v terapii kognitivních poruch 
 

Lze popsat dva ergoterapeutické přístupy v terapii kognitivních poruch: léčebný 

(restituční) a adaptační (kompenzační). Předpokladem léčebného přístupu je obnovení 

poškozených kognitivních funkcí a schopnost zobecnit a přenést naučené dovednosti do 

běžných denních činností. Léčebný přístup využívá schopnosti mozkové plasticity. Je 

prováděn formou intenzivního a opakovaného tréninku konkrétní problémové oblasti 

(např. trénink prostorové orientace). Využívá přístupu „zdola-nahoru“ (bottom-up), kdy 

pacient je schopen generalizovat dílčí nácvik v ADL. Druhým ergoterapeutickým 

přístupem v terapii kognitivních poruch je adaptační přístup (kompenzační). Základními 

nástroji adaptačního přístupu pro obnovení funkčních dovedností je kompenzace 

(náhrada ztracené dovednosti) a adaptace prostředí. U kompenzace by měl mít pacient 

náhled na svůj problém a učit se ho nahradit (kompenzovat), vymyslet nové strategie 

nebo alespoň zmenšit přítomný problém. Adaptační přístup je přístup „shora-dolů“ (top-

down), kdy pacient využívá procesu učení a dalších psychologických procesů společně 

s vlivem a adaptací prostředí. Kompenzaci je možné rozdělit na vnější (využití např. 

diářů, kalendářů a zápisníků při poruše paměti) a vnitřní (využití představivosti, vnitřní 

nápovědy, předříkávání, asociace atd.). Při adaptačním přístupu ergoterapeut přijímá 

poruchu pacienta jako chronickou a snaží se hledat a snížit vlivy poruchy na vykonávání 

běžných denních činností. Léčba nevyužívá dlouhodobého cvičení, ale je zaměřena na 

opakování různých cvičení, která jsou funkční a využitelná v ADL. Léčba také využívá 

modelové činnosti. Z celkové zdravotnické situace vyplívá, že adaptační přístup je 

v klinické praxi využíván více než léčebný přístup, a že u pacientů dosahuje 

efektivnějších výsledků hlavně kvůli snaze o co nejkratší hospitalizaci pacienta, ale i 

kvůli rychlejším výsledkům rehabilitace, které pacient vidí a které ho motivují v další 

rehabilitaci. (Faktorová 2003; Preiss, 2006) 
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2.4.3 Kognitivní reedukace 
 

Kognitivní reedukaci dělíme do tří fází. V první fázi se pacient snaží uvědomit si 

svůj problém a vytvořit si na něj náhled. Ergoterapeut volí nenáročné a krátké činnosti 

s taktilním vedením. Cílem první fáze je nalezení vlastních cílů terapie a nových 

strategií pro vykonávání úkolů. Cílem druhé fáze je dosáhnout schopnosti pacienta 

rozlišovat cíle a strategie, které používá a dalším cílem je možnost pacienta adaptovat 

vykonávání činností v různých prostředích. Ergoterapeut zadává činnosti, které mohou 

dát pacientovi zpětnou vazbu s ohlédnutím na prostorový a časový aspekt. Ve třetí fázi 

se ergoterapeut snaží vytvořit vztah mezi informacemi, které pacient dostává a mezi 

jeho předešlými zkušenostmi. Činnosti obsahují řešení problémů a trénuje se v nich 

paměť, abstrakce a organizace. (Krivošíková, 2010) 

V kognitivní reedukace ergoterapeut využívá cvičení tužka-papír, pomocí nichž 

může trénovat konkrétní kognitivní funkce. Dále může ergoterapeut využívat 

počítačové programy, které se v současné době v terapii stávají oblíbenými. 

(Krivošíková, 2010) 

 

2.5 Využití počítačových programů pro trénink kognitivních funkcí 
 

Rozvoj moderní technologie poslední doby přinesl do rehabilitace počítač. 

Počítačová technologie se začala využívat mimo jiné i v tréninku kognitivních funkcí 

(Kulišťák, 2011). 

Využití počítačů v psychologii ve světě započalo kolem roku 1960 zejména 

v USA, kde nastoupila éra počítačů. I přes neznalost a odpor některých klinických 

psychologů pracovat s počítačovou technikou, se počítače začaly už od svého počátku 

využívat právě k rehabilitaci kognitivních funkcí. Koncem roku 1978 se začaly využívat 

videohry a poté následovalo využití počítače Atari 800, který se začal využívat pro 

rehabilitaci kognitivních funkcí v roce 1981. U nás bylo využití počítačů celkově 

opožděné. Momentálně jsme na stupni největšího rozšíření počítačů doposud, přesto je 

využití počítačů v rehabilitaci kognitivních funkcí v neustálém vývoji. (Kulišťák, 2011) 

Počítačové programy využívají zvukovou a vizuální stimulaci, ale neposkytují 

adekvátní taktilní a proprioreceptivní stimulaci, proto nemusí být počítačové programy 

vhodně pro každého (Adamčová, 2003). 
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Při výběru vhodného počítačového rehabilitačního programu pro zařazení do 

terapie je důležité zohledňovat, jakého výsledku se chce dosáhnout, co je potřeba 

zlepšit, zda je možnost zvolení stupně obtížnosti počítačového programu, zda je obsluha 

počítače jednoduchá (manuál programu), zda program obsahuje dostatečnou kapacitu 

pro ukládání a záznam dat, typ a množství zpětné vazby pro pacienta, motivační účinek 

počítačového programu, množství požadované supervize druhé osoby. Dalším kritériem 

při využívání počítačových rehabilitačních programů je používat kognitivní přístup, 

který rehabilituje každou funkci odděleně (vnímání, pozornost, paměť atd.) a 

behaviorální přístup, což je nácvik komplexní funkční dovednosti. Oba přístupy se 

využívají dohromady nebo postupně. (Adamčová, 2003; Kulišťák, 2008) 

 

Využití počítačových programů v rehabilitaci má několik významných výhod: 

 

 Rychlost a přesnost – Možnost rychlé a přesné prezentace podnětů 

umožňuje velké množství opakování stejných podnětů, což je pro léčbu 

velmi důležité. 

 Flexibilita – V počítačových programech lze jednoduše měnit typy 

podnětů, díky tomu je snadnější udržet pacientovu motivaci k činnosti. 

Počítač je schopen přiměřeně adaptovat předložené úlohy a stupňuje tím 

náročnost úlohy dle průběžného výkonu pacienta. 

 Různorodost ovládání – Na základě určitého postižení pacienta je 

možné zvolit různé způsoby vstupních zařízení (ovladač, světelné pero, 

dotyková obrazovka, upravená klávesnice atd.) pro interakci s počítačem. 

 Ukládání dat a výsledků – Počítačové programy umožňují okamžité a 

přesné uložení údajů o výsledcích a jsou využitelné k rychlé a zpětné 

vazbě. 

 Cena – Počítačový program je možné využívat bez speciálně vzdělaných 

trenérů kognitivních funkcí a jsou využitelné na pracovištích i 

v domácím prostředí. 

 Přijetí pacienty – Cvičení v počítačových programech jsou zábavná a 

rychlá, pacienti je většinou přijímají velmi kladně. Pacienti jsou 

pozitivně motivováni díky dostupnému ovládání i motoricky postiženým 

a seniorům. 
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 Rozsah úloh – Terapeut nevytvoří tak rozsáhlé množství úloh jako 

počítač. 

 Samostatnost – Funkční nezávislost pacienta je vyšší u tréninku na 

počítači než při vedení terapeutem. 

 Učení vedlejších dovedností – Pacient se při tréninku v počítačovém 

programu seznamuje s dalšími funkcemi počítače a jeho ovládáním a 

vede ho to k využití počítače i mimo terapii. 

(Kulišťák, 2008; Adamčová 2003; Kulišťák, 2011) 

 

S využíváním počítačových programů se vážou i nevýhody, kterých není ani 

kvantitativně ani kvalitativně víc než výhod. Nevýhodou počítačových programů může 

být: 

 Generalizace do ADL – Pacient trénuje pouze konkrétní kognitivní 

dovednost v počítačových programech a ta pak není přenesená do 

všedních denních činností. Ale skutečností je, že trénink pomocí 

počítačových programů je jedním z prostředků terapie kognitivních 

funkcí a je důležité využívat kognitivní přístup (trénink určité kognitivní 

schopnosti) s behaviorálním přístupem (nácvik komplexní všední denní 

činnosti). Doporučuje se využívat k tréninku kognitivních funkcí 

počítačové programy v kombinaci s dalšími terapeutickými prostředky. 

 Různá omezení pacienta – Mohou to být motorická postižení. V této 

situaci může pomoct využití vhodných pomůcek (upravené klávesnice, 

joystick, dotyková obrazovka atd.) Dále může vzniknout problém 

s využíváním počítače zejména u seniorů z důvodu jejich strachu 

z moderní technologie. 

 Nesprávné využití programu – Občas se objevuje absence správného 

rozboru výsledků a tedy nevhodné zařazení do rehabilitačního plánu. 

      (Kulišťák, 2008; Adamčová 2003; Kulišťák, 2011) 
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2.5.1 Počítačové programy využívané pro trénink kognitivních funkcí 
 

Počítačových programů využívaných v neuropsychologii existuje velmi mnoho. 

V následující kapitole je uvedeno několik vybraných počítačových programů 

využívaných k tréninku kognitivních funkcí. 

 

PSS CogReHab  

PSSCogRehab je počítačový program společnosti Neuroscience Center of 

Indianapolis, který se využívá v kognitivní rehabilitaci a vznikl už v roce 1982 

v Indianapolis. Jedná se o nejvíce používaný počítačový program pro kognitivní trénink 

a byl již využit ve více jak 5000 léčebných zařízení na celém světě. Nejnovější verzí je 

PSSCogRehab 2012 s novým grafickým vzhledem programu a s dostupností 

v angličtině, španělštině a korejštině. Výhodami je, že program se dá zakoupit formou 

předplatného a je umožněno ho tak využívat on-line, druhou variantou je uložení 

programu na flash disk, který je možný nosit sebou kamkoliv a kdekoliv ho použít 

pouhým zasunutím do USB portu. Program obsahuje 8 modulů, které zahrnují 67 

cvičení, z nichž u většiny je umožněna uživatelská modifikace parametrů pro naplnění 

specifických požadavků pacienta. Cvičení se zaměřují na pozornost, exekutivní funkce, 

zrakově-prostorovou orientaci, paměť a na řešení problémů. (Psychological Software 

Services, 2014) 

 

Neurop-3  

Neurop-3 je česká verze německého Neurop-Ludus-Memfit, který umožňuje 

počítač využívat alternativně a kreativně. Jedná se o diagnostický a rehabilitační 

počítačový program a je výsledkem předchozích verzí Neurop-1 a Neurop-2, které 

vznikly v roce 1993. Autorem všech verzí Neurop je neuropsycholog Dr. Laco Gaál. 

Baterie programů v Neurop-3 obsahuje 57 modulů k tréninku kognitivních funkcí. 

Jednotlivé moduly mají možnost vytvoření si vlastních cvičení a úloh a jsou ve formě 

textu, obrazové předlohy anebo ve zvukovém formátu. Moduly mají grafické zobrazení 

výsledků. Výhodami je, že program je přeložený do češtiny, je možné ho využívat 

v domácím prostředí, v programu je možná diagnostika a na stránkách programu je 

možné si stáhnout bezplatně jeho demo-verzi. (Kulišťák, 2011; Neurop, 2015) 
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CogniFit  

Tato společnost vznikla v roce 1999 v Izraeli pod vedením profesora a 

psychologa Shloma Breznitze. Produkt CogniFit Personal Coach je zaměřen na zlepšení 

a trénink kognitivních funkcí. Je využitelný v domácím prostředí pomocí webových a 

mobilních aplikací, a tak uživatel může trénovat kognitvní funkce na počítači, mobilním 

telefonu či tabletu. Některé programy jsou i částečně zdarma a placené programy jsou 

finančně dostupné. (Preiss, 2010; CogniFit, 2016; Israel21c, 2001) 

 

HAPPYneuron Brain Jogging  

HAPPYneuron je rehabilitační program, který vznikl původně ve Francii pod 

společností Scientific Brain Training (SBT) z Lyonu v roce 2000 a jeho česká verze se 

do českého povědomí dostala v roce 2010. Pomocí tohoto programu je možný trénink 

paměti, pozornosti, jazyku, exekutivních funkcí (uvažování, logické myšlení) a vizuální 

a prostorové schopnosti. Lze program nastavit pro individuální trénink dle profilu 

pacienta a jeho potřeb. HAPPYneuron obsahuje dva programy, program „Welness“, 

který slouží k udržování aktuálního stavu kognitivních schopností člověka. A program 

„Perfomance“, který je určený k tréninku a zlepšování kognitivních funkcí. Výhodou je 

možnost si program vyzkoušet zdarma a možnost využívání programu v domácím 

prostředí. Pro co nejúčinnější výsledek program nabízí možnost „Trenéra“, který 

zastupuje funkci supervizora. (HappyNeuron, 2016) 

 

Dalšími počítačovými programy pro trénink paměti, které jsou finančně méně 

náročné a jsou menšího rozsahu než výše uvedené programy, jsou například Train the 

Brain nebo Memory Game (Kulišťák, 2011). 
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2.6 Cogni Plus 
 

2.6.1 Společnost Schuhfried 
 

CogniPlus je počítačový software, který poskytuje trénink kognitivních funkcí a 

rehabilitaci. Byl vyvinut rakouskou firmou Schuhfried, která se zabývá vývojem a 

výzkumem psychodiagnostiky více než 60 let a je odborníkem na počítačovou 

psychologii. Schuhfried poskytuje své produkty z oblasti psychologické diagnostiky, 

kognitivního tréninku a biofeedbacku po celém světě, přibližně ve 40 zemích, včetně 

České Republiky. Společnost Schuhfried je mezinárodně orientovaná a sídlí v Mödlingu 

na okraji Vídně v Rakousku. Své produkty aplikuje do různých oborů psychologie jako 

je dopravní psychologie, neuropsychologie, obor bezpečnosti práce, výběr zaměstnanců 

a pedagogická, poradenská a sportovní psychologie. (Asystems, 2001; Schuhfried, 

2012) 

 

2.6.2 Charakteristika CogniPlusu 
 

Počítačovému softwaru předcházel program zvaný AIXTENT, který byl vyvinut 

v roce 1993 profesorem Sturmem a jeho kolegy. AIXTENT sloužil jako program pro 

terapii poruch pozornosti. Studie ukázaly, že je zapotřebí cvičení specifikovat dle 

konkrétních deficitů člověka a na základě tohoto poznatku začal Schuhfried 

spolupracovat s profesorem Sturmem a vytvořili spolu druhou verzi programu 

AIXTENT (AIXTENT II), který byl později ještě vylepšen a dnes je známý jako 

CogniPlus. Na jeho rozvoji spolupracovali společně s odborníky společnosti Schuhfried, 

profesor Walter Sturm, Prof. Joachim Funkce a Prof. Matthias Weisbrod. (PsyExpert, 

2012) 

 

CogniPlus je počítačový software, který poskytuje tréninkový nástroj pro trénink 

kognitivních funkcí. Níže je uvedeno několik charakteristických vlastností CogniPlusu: 

 Vědecky podpořen – Vývoj CogniPlusu je podložen vědeckými 

poznatky, teoretickými znalostmi a praktickými zkušenostmi odborníků, 

kteří se na jeho vývoji podíleli. 
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 Adaptace na konkrétní deficit – Jednotlivá cvičení CogniPlusu jsou 

zaměřena na konkrétní kognitivní poruchu. Existují studie, které 

prokazují, že použití příliš složitých a komplexních tréninkových 

programů může výkon člověka zhoršit. 

 Realistické scénáře a motivující design – Živoucí scénáře s moderním, 

atraktivním designem, které vedou k motivaci pacienta, a tím se program 

stává oblíbeným. Podporuje rychlejší a snadnější zužitkování zlepšených 

kognitivních funkcí do ADL. 

 Automatické přizpůsobení – Program je schopen přizpůsobit úroveň a 

nároky úlohy na momentální schopnosti pacienta. Tímto je vyloučena 

demotivace k tréninku kognitivních funkcí, protože náročnost úlohy není 

příliš snadná ani příliš obtížná. 

 Využití v různých oblastech – Tréninkový program CogniPlusu je 

využitelný v různých oblastech a to nejen v rehabilitaci poškození 

mozku, ale i v tréninku schopností nutných k řízení dopravních 

prostředků, u dětí s ADHD s poruchou pozornosti nebo ke zlepšení 

mentálních schopností u lidí s MCI5.  

 Tolerance neglect syndromu 

 Forma zakoupení – Program CogniPlus je možné zakoupit formou 

licencí a cena se vypočítavá dle specifických potřeb pacienta. Jsou 

poskytovány tři formy licencí, na 7 let, na 1 rok a na 100 hodin tréninku. 

 Přímý trénink – Direct training je nová funkce, která umožňuje trénink 

bez supervizora. 

 Ovládání – Pro snadnější ovládání tréninkových modulů je možné využít 

reakčního panelu, který je vhodný zejména pro pacienty s omezenou 

funkcí horních končetin, ale také pro pacienty se zhoršeným zrakovým 

smyslem. Panely totiž obsahují zvětšená tlačítka s číslicemi a velká 

barevná tlačítka, u většiny tréninkových programů je zapotřebí červeného 

a zeleného tlačítka. Další funkce reakčních panelů jsou popsány u níže 

uvedených obrázků (Obr. 1, Obr. 2). Reakční panel Universal je nutný 

pouze pro trénink vizuo-motorické koordinace VISMO. Ovšem většinu 

                                                 
5 MCI- Mild Cognitive Impairment, mírná kognitivní porucha 
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programů lze ovládat klasickou počítačovou klávesnicí a myší. 

(PsyExpert. 2012; Schuhfried, 2012; Asystems, 2001) 

 

 

 

Obr. 1 – Reakční panel Standart 

(Zdroj:http://cz.asystems.as/files/Docs/CPS_P%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka_k_instalaci.pdf) 

 

 

 

 

Obr. 2 – Reakční panel Universal 

(Zdroj:http://cz.asystems.as/files/Docs/CPS_P%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka_k_instalaci.pdf) 
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2.6.3 Propojení softwaru CogniPlus s Vienna Test System 
 

Společnost Schuhfried je první společností, která vytvořila psychologický 

testovací a digitální systém s názvem Vienna Test System (VTS, Vídeňský testovací 

systém). Využívá se pro správu přibližně 13 milionů testů pro posouzení způsobilosti 

k řízení dopravních prostředků, pro neuropsychologické a klinické účely, ve výzkumech 

a ve vrcholových sportech. CogniPlus je úzce spjat s Vienna Test System, což umožňuje 

snadné propojení diagnostiky, terapie a vyhodnocení. Tréninkové programy CogniPlusu 

jsou založeny na stejném teoretickém podkladě, jako jsou testy ve Vienna Test System. 

Testy nezahrnují stejné úlohy jako v tréninkových programech CogniPlusu a to 

umožňuje rozdíl mezi tréninkovým a testovacím efektem. Díky tomuto spojení je 

možné provádět správné hodnocení, trénink a analýzu účinnosti. (Asystems, 2001; 

Schuhfried, 2012; PsyExpert, 2012) 
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V následujícím schématu je zobrazeno spojení Vienna Test System 

s CogniPlusem (Tabulka 1) : 

 

 

Tabulka 1 Schéma propojení CogniPlusu a Vienna Test System 

(zdroj:http://www.schuhfried.com.au/cogniplus-cps/designed-to-go-together-cogniplus-and-the-vienna-test-system/) 

 



29 

 

2.6.4 Tréninkové programy CogniPlus 
 

Prostřednictvím CogniPlusu je možné trénovat pozornost, paměť, exekutivní 

funkce, vizuomotorickou orientaci a zpracování prostoru (PsyExpert, 2012).  

V níže přiloženém schématu jsou přehledně rozděleny všechny nabízené 

tréninkové programy CogniPlusu (Obr. 3):  

 

Obr. 3 Tréninkové programy CogniPlus 

(Zdroj: http://www.psyexpert.de/cogniplus/#) 
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( 

 

 

 (Tabulka 2)  uvádí přehled jednotlivých tréninkových programů CogniPlusu: 

Úroveň 

pozornosti 

Selektivní 

pozornost 

Syndrom 

opomíjení 

a zorné 

pole 

Pracovní 

paměť 

Dlouhodobá 

pozornost 

Exekutivní 

funkce 

Zpracování 

prostoru 

Vizuomotorická 

koordinace 

ALERT- 

Ostažitost 

DIVID- 

Rozdělená 

pozornost 

SPACE- 

Zrakově 

prostorová 

pozornost 

CODING- 

Prostorové 

kódování 

NAMES- 

Učení se 

tváří a jmen 

PLAND- 

Kompetence 

plánovat a 

jednat 

ROTACE- 

Mentální 

rotace 

VISMO- 

Vizuomotorická 

koordinace 

VIG- 

Bdělost 

FOCUS- 

Zaměřená 

pozornost 

 DATEUP- 

Prostorová 

aktualizace 

    

 SELECT- 

Selektivní 

pozornost 

 NBACK- 

Vizuální 

aktualizace 

    

   VISP- 

Vizuálně 

prostorový 

trénink 

    

Tabulka 2 Stručný přehled tréninkových programů CogniPlus 

Níže jsou uvedeny a popsány jednotlivé tréninkové programy CogniPlusu: 

 

ALERT- Ostražitost poskytuje schopnost pozornosti a ostražitosti a udržet ji po 

určitou dobu. Úkolem je zastavit včas motorku zeleným tlačítkem v okamžiku, kdy se 

objeví jedna z překážek na vozovce (padající strom, zvíře, závory atd.). Pokud si pacient 

překážky nevšimne, program ho zastaví s upozorněním. ALERT má dvě formy S1 a S2, 

v S1 formě program pacienta upozorní akustickým nebo vizuálním signálem ještě před 

překážkou. S1 trénuje fázovou pozornost a S2 forma trénuje vnitřní pozornost, kde jsou 

varovné signály vynechány a občas se objevuje jiné prostředí terénu, například mlha. 

(PsyExpert 2012; Asystems, 2001) 

 

Obr. 4 Ukázka z ALERT - Ostražitost 

(zdroj://cz.asystems.as/files/Docs/CPS_katalog_t%C3%A9ninkov%C3%BDch_program%C5%AF.pdf) 
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VIG – Bdělost procvičuje schopnost vydržet po delší dobu v monotónních 

podmínkách. Úkolem je pozorovat předjíždějící auta a v momentě, kdy vozidlo před 

pacientem začne brzdit je zapotřebí reagovat stisknutím příslušné klávesy. Cvičení je 

založeno na nepravidelných podnětech s dlouhými intervaly. Celkový počet úrovní je 

30. (PsyExpert 2012; Asystems, 2001) 

 

Obr. 5 Ukázka z VIG - Bdělost 

(zdroj://cz.asystems.as/files/Docs/CPS_katalog_t%C3%A9ninkov%C3%BDch_program%C5%AF.pdf) 

 

DIVID – Rozdělená pozornost procvičuje vykonávání více činností najednou. 

Úloha se odehrává na letišti, kdy pacient má před sebou několik kanálů (monitorů), 

které musí sledovat a zároveň musí poslouchat letištní hlášení. V momentě, kdy se 

objeví nějaký problém, je nutná reakce stiskem příslušné klávesy. DIVID má 15 úrovní 

obtížnosti. Úrovně obtížnosti se liší počtem kanálů, četností poruch a intervalem mezi 

dvěma poruchami. (PsyExpert 2012; Asystems, 2001) 

 

Obr. 6 Ukázka z DIVID - Rozdělená pozornost 

(zdroj://cz.asystems.as/files/Docs/CPS_katalog_t%C3%A9ninkov%C3%BDch_program%C5%AF.pdf) 

 

FOCUS – Zaměřená pozornost trénuje schopnost reagovat a zaměřit se jen na 

ty rušivé podněty, na které se zrovna program ptá z velkého množství podnětů. Loď 

pluje africkou krajinou a program vydává různé zvukové a vizuální podněty (zpívání 

ptáků, vodopád, létající vážky atd.). Úkolem pacienta je reagovat na předem řečené 

podněty, aniž by se nechal rozptýlit ostatními rušivými podněty. FOCUS má dvě 



32 

 

cvičební formy S1 a S2, forma S1 vyžaduje reakci na vizuální podněty a forma S2 

vyžaduje reakci na akustické podněty. (PsyExpert 2012; Asystems, 2001) 

 

Obr. 7 Ukázka z FOCUS - Zaměřená pozornost 

(zdroj://cz.asystems.as/files/Docs/CPS_katalog_t%C3%A9ninkov%C3%BDch_program%C5%AF.pdf) 

 

SELECT – Selektivní pozornost trénuje schopnost reagovat na podstatné 

podněty s vyřazením reakcí na nežádoucí podněty. Pacient cestuje vozítkem 

projíždějícím tunelem. Během projíždění se objevují různé figurky a pacient má za úkol 

reagovat jen na předem definovanou figurku. Cvičení má tři formy S1 - reakce na 

figurky, S2 - reakce na zvuky a S3 - reakce na kombinaci figurky a zvuku. Maximální 

doba reakčního času závisí na schopnostech pacienta. K dispozici je 15 úrovní. 

(PsyExpert 2012; Asystems, 2001) 

 

Obr. 8 Ukázka z SELECT - Selektivní pozornost 

(zdroj://cz.asystems.as/files/Docs/CPS_katalog_t%C3%A9ninkov%C3%BDch_program%C5%AF.pdf) 

 

SPACE – Zrakově prostorová pozornost je zaměřen na trénink schopnosti 

řízení pozornosti k podnětům, které leží na protilehlé straně zorného pole. Tento 

program toleruje syndrom opomíjení zorného pole. Hledáček fotoaparátu se pohybuje 

určitým směrem, přičemž úkolem je pozorovat různé scény (tržiště, letiště, kancelář, 

dětské hřiště atd.) a zároveň vyfotit určený obraz, jakmile se na něm hledáček zastaví. 

Obtížnost je zvyšována změnou pohybu hledáčku a změnou na složitější dějiště. 

(PsyExpert 2012; Asystems, 2001) 
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Obr. 9 Ukázka z SPACE - Zrakově prostorová pozornost 

(zdroj://cz.asystems.as/files/Docs/CPS_katalog_t%C3%A9ninkov%C3%BDch_program%C5%AF.pdf) 

 

CODING – Prostorové kódování je cvičení v rámci pracovní paměti, které 

trénuje kódování v čase a prostoru. Po mostě jede skupina aut v určitém pořadí, pacient 

má za úkol si pořadí zapamatovat, pak na chvíli auta z pohledu pacienta zmizí a poté se 

zas objeví, přičemž mohou změnit své uspořádání. Pacient pak odpoví, zda se pořadí aut 

změnilo či ne. Pacient si vytváří myšlenkové mapy a skenuje prostorové uspořádání. 

Obtížnost úkolu stoupá, když má pacient kliknout na vozidlo, které změnilo svou pozici. 

Nejvyšší úrovní obtížnosti je, pokud vozidla dojedou do stejné řady, tím je nárok na 

zapamatování vyšší. (PsyExpert 2012; Asystems, 2001) 

 

Obr. 10 Ukázka z CODING - Prostorové kodování 

(zdroj://cz.asystems.as/files/Docs/CPS_katalog_t%C3%A9ninkov%C3%BDch_program%C5%AF.pdf) 

 

DATEUP – Prostorová aktualizace v rámci pracovní paměti procvičuje 

automatizovanou aktualizaci obsahu v prostoru. Pacient pozoruje pohybující se motýli, 

kteří vzlétávají a usazují se. V nepravidelných intervalech je pacient dotázán, například 

jaký motýl se usadil jako poslední nebo jaký motýl třetí odzadu se usadil jako poslední. 

Maximální počet úrovní je 25. Obtížnost se zvyšuje s počtem podnětů, s načasováním 

otázek a s rozmanitostí otázek. (PsyExpert 2012; Asystems, 2001) 
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Obr. 11 Ukázka z DATEUP - Prostorová aktualizace 

(zdroj://cz.asystems.as/files/Docs/CPS_katalog_t%C3%A9ninkov%C3%BDch_program%C5%AF.pdf) 

 

N-BACK – Vizuální aktualizace v rámci pracovní paměti vyžaduje reagovat na 

opakující se podnět v určitém intervalu. To znamená, že si pacient zapamatuje 

informace, které potřebuje k úkolu a poté, až je třeba, je ve své mysli aktualizuje. 

Pacient pozoruje prezentaci série obrázků a má určit, zda daný obrázek už v sérii viděl 

(1 až 3 obrázek), anebo zda je to nový obrázek. Přibližně každých 5 minut dostává 

pacient zpětnou vazbu, která udržuje jeho motivaci. N-BACK má celkem 15 úrovní a 

obtížnost stoupá s nutností rychlejší reakce, s více obrázky nebo s obrázky, které jsou 

abstraktní. (PsyExpert 2012; Asystems, 2001) 

 

 

Obr. 12 Ukázka z N-BACK - Vizuální aktualizace 

(zdroj://cz.asystems.as/files/Docs/CPS_katalog_t%C3%A9ninkov%C3%BDch_program%C5%AF.pdf) 

 

VISP – Vizuálně prostorový trénink je trénink schopnosti zapamatovat si a 

vybavit si informace z pracovní paměti. Lodě plující na moři mění svůj stav (jsou 

osvětleny v určitém pořadí nebo zmizí) a pacient má za úkol si je zapamatovat a 

následně je vyzván zpětně označit lodě, které změnily svůj stav. Celkový počet úrovní 

je 18. Obtížnost spočívá v navýšení počtu lodí, zda se lodě pohybují či stojí, v době 

zvýraznění lodí. (PsyExpert 2012; Asystems, 2001) 
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Obr. 13 Ukázka z VISP - Vizuálně prostorový trénink 

(zdroj://cz.asystems.as/files/Docs/CPS_katalog_t%C3%A9ninkov%C3%BDch_program%C5%AF.pdf) 

 

NAMES – Učení se tváří a jmen je trénink vytváření si strategií (propojování 

informací, které už v paměti máme a pomáhá krátkodobé paměti) pro učení jmen a 

tváří. Pacient si má zapamatovat jména a tváře lidí a k tomu si psát pomůcky pro 

snadnější zapamatování. Poté program zobrazí jen tváře lidí a úkolem je doplnit k nim 

příslušná jména s pomůckou nebo bez pomůcky. V nejobtížnější úrovni je pak pacient 

převeden na večírek, kde si má zapamatovat celou řadu jmen a to simuluje využití 

krátkodobé paměti v každodenním životě. Existují 3 formy, S1, S2 a S3, Forma S1 a S2 

obsahuje obtížnost, která se mění počtem lidí, náročností obvyklých a méně obvyklých 

jmen, výrazností lidí. Forma S3 spočívá v zapamatování jmen, která jsou důležitá pro 

pacienta a obtížnost je stejná jako u formy S1 a S2. (PsyExpert 2012; Asystems, 2001) 

 

Obr. 14 Ukázka z NAMES - Učení se tváří a jmen 

(zdroj://cz.asystems.as/files/Docs/CPS_katalog_t%C3%A9ninkov%C3%BDch_program%C5%AF.pdf) 

 

PLAND – Kompetence plánovat a jednat je trénink, který se zaměřuje na 

každodenní činnosti a jejich plánování, na stanovení priorit a schopnost jednání 

v každodenním životě. Program stanoví několik aktivit a pacientovým úkolem je 

stanovit co nejlepší pořadí výkonu aktivit, tak aby je stihl v čase. Dále musí zhodnotit 

jaké aktivity vyřadit a jaké aktivity jsou pro něj důležité. Jednotlivé aktivity se 

odehrávají v budovách, které jsou znázorněny na mapě. PLAND má 3 formy, S1 (19 

úrovní), S2 (16 úrovní) a S3 (28 úrovní). Obtížnost je stanovena počtem plněných 
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aktivit a časem, který se může různě překrývat s jinými aktivitami. (PsyExpert 2012; 

Asystems, 2001) 

 

Obr. 15 Ukázka z PLAND - Kompetence plánovat a jednat 

(zdroj://cz.asystems.as/files/Docs/CPS_katalog_t%C3%A9ninkov%C3%BDch_program%C5%AF.pdf) 

 

ROTATE – Mentální rotace je trénink, který spočívá ve vytvoření 3D obrazu 

z 2D předlohy. Pacient má za úkol porovnat 2D a 3D obrazy, které mohou být konkrétní 

či abstraktní a porovnat je s referenčními obrazy a poté určit, jak obraz přizpůsobit 

mentálním rotováním. Obtížnost se mění v závislosti na figurální složitosti úkolu, směru 

a úhlu otočení a poziční složitosti objektu. (PsyExpert 2012; Asystems, 2001) 

 

Obr. 16 Ukázka z ROTACE - Mentální rotace 

(zdroj://cz.asystems.as/files/Docs/CPS_katalog_t%C3%A9ninkov%C3%BDch_program%C5%AF.pdf) 

 

VISMO – Vizuomotorická koordinace neboli schopnost spolupráce pohybu 

ruky s vizuálními podněty. Úkol spočívá ve sledování vesmírných těles pomocí 

hledáčku a cílem je neztratit objekt z hledáčku a co nejpřesněji a co nejdéle udržet 

hledáček na tělesu. Program má 22 úrovní obtížnosti. Obtížnost se zvyšuje rychlostí, 

rušivými objekty, složitějším směrem cesty objektu a zneviditelněním objektu. 

(PsyExpert 2012; Asystems, 2001) 
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Obr. 17 Ukázka z VISMO – Vizuomotorická koordinace 

(zdroj://cz.asystems.as/files/Docs/CPS_katalog_t%C3%A9ninkov%C3%BDch_program%C5%AF.pdf) 

 

2.6.5 Průběh tréninkové jednotky 
 

Klasický průběh sezení začíná spuštěním programu, kdy je možné pacienta 

zaregistrovat a založit jeho vlastní složku a vybrat příslušné úlohy tréninku. Dále jsou 

na řadě jednoduše formulované instrukce, které pacienta informují o tom, co má dělat 

(Obr. 18). Poté je nutné se pacienta zeptat, zda dostatečně rozuměl všem instrukcím. 

V případě, že program rozpozná, že pacient dostatečně nepochopil instrukce úlohy, 

pozastaví úlohu a znovu zobrazí instrukce. Během tréninkového programu se náročnost 

úlohy adaptuje na výkony pacienta. Kdykoliv je možné úlohu pozastavit a začít znovu 

nebo pokračovat s instrukcemi anebo úlohu ukončit. Po skončení tréninku se zobrazí 

výsledky, které mají dvě varianty, jednoduší výsledky pro pacienta formou přehledné 

tabulky s grafovým zobrazením (Obr. 19) a detailnější výsledky pro supervizora, které 

obsahují průměrné reakční doby, počet správných reakcí, zpožděné reakce a nesprávné 

nebo vynechané reakce (Obr. 20). Tyto informace jsou zaznamenávány během tréninku 

z každé úrovně. Výsledky se do programu ukládají a průběžně vytváří i celkové 

výsledky ze všech sezení, dále je možné porovnávat výsledky s předchozími sezeními. 

(Schuhfried, 2012) 
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Obr. 18 Instrukce 

(zdroj: http://www.schuhfried.com.au/cogniplus-cps/training-with-cogniplus/a-typical-training-session/) 

 

 
Obr. 19 Stručné výsledky pro pacienta 

(zdroj: http://www.schuhfried.com.au/cogniplus-cps/training-with-cogniplus/a-typical-training-session/) 

 

 
Obr. 20 Detailnější výsledky pro supervizora 

(zdroj: http://www.schuhfried.com.au/cogniplus-cps/training-with-cogniplus/a-typical-training-session/) 
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3 Praktická část 
 

3.1 Cíl a základní otázky bakalářské práce 
 

Cílem této bakalářské práce je, seznámit se s počítačovým programem 

CogniPlus, který je využíván k tréninku kognitivních funkcí, dále představit průběh 

tréninku kognitivních funkcí na CogniPlusu u pacientů po poškození mozku studií 

proveditelnosti. Cílem práce je také shrnutí výhod a nevýhod CogniPlusu.  

Tato bakalářská práce není pojata v takovém výzkumném rozsahu, aby bylo 

možné definovat účinnost CogniPlusu.  

Základní otázkou bakalářské práce je: Je možné použít CogniPlus k tréninku 

kognitivních funkcí u pacientů po poškození mozku?  

 

3.2 Metody sběru dat 
 

Pro zjištění stanovených cílů byl zvolen kvalitativní výzkum prostřednictvím 

dvou kazuistik pacientů po poškození mozku. 

Pacienti absolvovali sérii terapií v období od 4. ledna do 4. března 2016. 

S každým pacientem bylo provedeno 10 terapií, s pacientem H. dvakrát týdně a 

s pacientkou Š. jednou týdně.  Každá terapie trvala přibližně 1 hodinu a byla věnována 

tréninku kognitivních funkcí na CogniPlusu. Konkrétní tréninkové programy byly 

zvoleny individuálně dle výsledků kognitivního testu každého pacienta, dále dle jejich 

předchozího tréninku kognitivních funkcí, dle cílů pacienta a dle závěrů a doporučení 

zdravotnických odborníků (ergoterapeuti, psycholog, lékař) z nahlédnutí do 

zdravotnických dokumentů pacientů. Pacienti byli vyšetřeni před a po sérii terapií 

kognitivními testy. 

V práci byly využity dva kognitivní testy, Addenbrookský kognitivní test a 

Montreálský kognitivní test, tyto testy jsou blíže popsány v teoretické části práce 

v rámci kapitoly -  2.4.1. Vyšetření kognitivních funkcí v ergoterapii. 

Další testy, které byly využity v této práci je, Frenchayský test paže a Index 

Barthelové. 

 Frenchayský test paže je test pro vyšetření motorických dovedností horních 

končetin při vykonávání ADL. Jedná se o 5 úkolů a každý splněný úkol se hodnotí 

jedním bodem. Hodnotí se, zda pacient úkol provede či ne. Při každém úkolů pacient 
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začíná ze stejné pozici v sedě s rukama v klíně. Maximální počet bodů je 5. 

(LippertováGrünerová, 2005) 

Index Barthelové je hodnocení personálních ADL, dle kterého je možné stanovit 

funkční schopnosti pacienta. Obsahuje 10 položek: sebesycení, přesuny, osobní 

hygiena, oblékání, použití WC, koupání, chůze po rovině, chůze do/ze schodů, oblékání, 

inkontinence moči a stolice. Bodování je třístupňové (15-10 bodů-provede samostatně, 

5 bodů-s dopomocí, 0 bodů-neprovede). Maximální počet bodů je 100. Pokud pacient 

dosáhne nižšího skóre jak 60 bodů, je závislý v PADL6. (Krivošíková, 2011) 

Po skončení série terapií bylo využito ke stanovení výsledků sebereflexe 

pacientů položením dvou otázek: Jaké výhody a nevýhody byste popsal/popsala na 

CogniPlusu? Pociťujete na sobě nějaké zlepšení po tréninku na CogniPlusu? 

Z výsledků kognitivních testů každého z pacientů před a po sérii terapií, 

z výsledků tréninku na CogniPlusu, ze subjektivního hodnocení a pozorování během 

terapií a dle sebereflexe pacientů, jsou v práci popsány celkové výsledky obou pacientů 

z tréninku kognitivních funkcí na CogniPlusu. 

Zahájení série terapií předcházelo naplánování termínů a zvolení intenzity terapií 

dle pacientových možností a po dohodě s ergoterapeutkami a psycholožkou působících 

na KRL 1. LF UK a VFN v Praze7. Oba pacienti byli seznámeni s účelem této 

bakalářské práce a při zahájení série terapií pacienti podepsali informovaný souhlas a 

souhlasili s provedením terapií a s nahlédnutím do jejich zdravotnické dokumentace. 

 

3.2.1 Výběr pacientů 
 

V plánu bylo vybrat alespoň dva pacienty, kteří by byli vhodní k tréninku 

kognitivních funkcí na CogniPlusu. 

Kritériem pro výběr vhodných pacientů byla přítomnost poruchy kognitivních 

funkcí jako následek poškození mozku. Dále bylo třeba, aby byl pacient motoricky 

schopný k ovládání počítačové klávesnice a myši popřípadě k ovládání reakčního 

panelu Schuhfried. Funkční motorická schopnost horních končetin byla vyšetřována 

Frenchay Arm testem, orientačním vyšetřením svalové síly stiskem ruky a provedením 

kulového a válcového úchopu pomocí počítačové myši či pouze orientačně. Posledním 

                                                 
6 PADL- personální běžné denní činnosti 
7 KRL 1. LF UK a VFN v Praze - Klinika rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty a Všeobecné 

fakultní nemocnice v Praze 
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kritériem byla nepřítomnost těžkého zrakového postižení, které by práci na počítači 

vyloučilo. Výběr pacientů nebyl omezen věkem ani pohlavím.  

Po konzultaci s psycholožkou a s ergoterapeutkami působících na KRL 1. LF 

UK a VFN v Praze byli vybráni dva vhodní pacienty (pacient H. a pacientka Š.) 

pro trénink kognitivních funkcí na CogniPlusu. 
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3.3 Kazuistika 1 
 

Pan H., muž, rok narození: 1973 (43 let) 

Diagnoza: Ischemická cévní mozková příhoda po embolizaci do ACP bilaterálně 

 

VSTUPNÍ VYŠETŘENÍ 

 

Kognitivní a psychosociální funkce: vyšetřeno testem, z pozorování v průběhu 

terapií 

 

Subjektivně si nepamatuje některé aktivity, nebo, co už řekl a co ne. 

V průběhu vyšetření se pacient koncentruje během celého vyšetření. 

Psychomotorické tempo je mírně zpomalené. Pacient ochotně spolupracuje, vtipkuje, 

pro terapii je motivovaný. Pacient má mírně zastřenou mluvu a pomalejší tempo mluvy, 

dysartrie. Pacient zvládá porozumět pokynům a zvládá psaní a počítání. Čtení je mírně 

zpomalené. 

 

 

Addenbrookský kognitivní test: vstupní vyšetření, provedeno 25. 1. 2016 

 Pozornost a orientace – pacient si špatně vybavil datum a rok (zhoršená 

orientace v čase) 

 Paměť – chyby ve vybavení anterográdní paměti (vybavil si 3 ze 7 

položek adresy), s nápovědou si vzpomněl na 3 z 5 

 Slovní produkce – bez chyby, výbavnost slov velmi dobrá, mírně 

zastřená mluva, pomalejší tempo řeči, ale artikulace srozumitelná 

 Jazyk – porozumění, psaní, opakování, pojmenování předmětů, čtení- vše 

bez chyb, u psaní pacient použil tiskací písmo- je čitelné, zapomněl na 

interpunkci, mluva-zpomalené tempo, artikulace srozumitelná 

 Zrakově - prostorové schopnosti – bez chyb, zachován počet stran, tvary 

a 3D zobrazení kostky, hodiny pacient nenakreslil se všemi číslicemi 

(pouze 12,3,6,9)- zřejmě pacient nepochopil dostatečně pokyny, kruh a 

ručičky bez chyby, percepční schopnosti bez potíží 
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V následující tabulce (Tabulka 3) je přehledně uvedeno bodové vyhodnocení 

vstupního Addenbrookského kognitivního testu: 

 

Subtesty Dosažené 

body 

Maximální možný 

počet bodů 

Pozornost a orientace 16 18 

Paměť 20 26 

Slovní produkce 14 14 

Jazyk 26 26 

Zrakově-prostorové schopnosti 14 16 

Celkové skóre 90 100 
Tabulka 3 Výsledky Addenbrookského kognitivního testu, vstupní vyšetření, 25. 1. 2016 

Závěr testu: Pacient dosáhl v Addenbrookském kognitivním testu celkem 90 

bodů ze 100. Nejnižšího skóre pacient dosáhl v paměti a dále měl pacient menší 

problém v orientaci v čase a v pochopení instrukcí. 

 

PRŮBĚH TERAPIE 

 Plán terapie: 

dle výsledků Addenbrookského kognitivního testu, předchozích plánů a cílů 

z nahlédnutí do zdravotnické dokumentace je doporučen pacientovi trénink kognitivních 

funkcí pomocí CogniPlusu (10 terapií, 2 krát týdně) v období (25.1. - 4.3.2016), 

v těchto konkrétních programech:. 

NAMES (20 min), (zapamatování si jmen a tváří) pro trénink krátkodobé 

paměti, vytváření si strategií, propojování informací, které už v paměti máme. CODING 

(15 min) pro trénink pracovní paměti v rámci kódování v prostoru a čase, DATEUP (15 

min) pro trénink pracovní paměti v rámci automatizované aktualizace obsahu v prostoru 

a zapamatování si obsahu a ALERT (10 min) pro trénink pozornosti a ostražitosti. 

Pozorování z terapie: 

Pacient byl při terapiích motivovaný, spolupracoval, většinou byl pozitivně 

naladěn. Na terapie pacient docházel postupně sám a zvládl to bez jakékoli asistence 

(internet, navigace, pomoc manželky nebo dcer) a měl z toho velkou radost. Během 

terapií byl pacient velmi komunikativní, občas byl kvůli velké povídavosti 

nesoustředěný a dělal kvůli tomu chyby, zejména v programech NAMES a CODING. 

Tyto programy vyžadují větší soustředěnost, protože jen malá nepozornost stačí k tomu, 

že pacient nestihne zaregistrovat podstatné věci ke splnění úkolu. U programu ALERT a 

DATEUP pozornost dokázal udržet i při tom, když si povídal nebo při jiných okolních 
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rušivých podnětech (hluk na chodbě apod.). Nechal se snadno rozhodit horšími 

výsledky. Během terapie se porucha krátkodobé paměti projevovala už před zahájením 

terapie, občas si pacient nepamatoval cestu do místnosti s CogniPlusem, nepamatoval si 

úplné instrukce některých úkolů a ovládání některých úkolů (např. u ALERTU se 

motorka zastaví pomocí zeleného tlačítka). 

 

VÝSTUPNÍ VYŠETŘENÍ 

 

Addenbrookský kognitivní test, výstupní vyšetření, provedeno 4. 3. 2016 

 Pozornost a orientace – pacient si špatně vybavil den v týdnu, místo 

pátka odpověděl, že je čtvrtek (chyba v orientaci v čase). 

 Paměť – chyby ve vybavení anterográdní paměti (vybavil si 3 ze 7 

položek adresy), s nápovědou si vzpomněl na 4 z 5 

 Slovní produkce - výbavnost slov velmi dobrá, mírně zastřená mluva, 

pomalejší tempo řeči, ale artikulace srozumitelná 

 Jazyk - porozumění, psaní, opakování, pojmenování předmětů, čtení- vše 

bez chyb, u psaní pacient použil tiskací písmo- je čitelné, zapomněl na 

interpunkci, mluva-zpomalené tempo, artikulace srozumitelná 

 Zrakově-prostorové schopnosti – pacient nakreslil kostku bez chyb, 

zachování stran a 3D zobrazení, do hodin nenakreslil žádná čísla (k 

ciferníku pak napsal 5:10 digitálně) – zřejmě pacient dostatečně 

nepochopil instrukce, kruh a ručičky zakreslil bez chyb, percepční 

schopnosti bez potíží 
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V následují tabulce (Tabulka 4) je přehledně uvedeno bodové vyhodnocení 

Addenbrookského kognitivního testu: 

 

Subtesty Dosažené body Maximální možný počet bodů 

Pozornost a orientace 17 18 

Paměť 21 26 

Slovní produkce 14 14 

Jazyk 26 26 

Zrakově-prostorové schopnosti 14 16 

Celkové skóre 92 100 
Tabulka 4 Výsledky Addenbrookského kognitivního testu, výstupní vyšetření, 4. 3. 2016 

Závěr testu: Pacient dosáhl v Addenbrookském kognitivním testu 92 bodů ze 

100 bodů. Nejnižšího skóre pacient dosáhl v paměti a menší problém měl pacient 

s orientací v čase a v dostatečném pochopení instrukcí. 

 

Sebereflexe pacienta: 

 Jaké výhody a nevýhody byste popsal/popsala na CogniPlusu? Jako 

nevýhodu pacient popisuje tmavou grafiku při ALERT a při DATEUP, 

podle pacienta je občas horší viditelnost obrazovky. A další nevýhodou 

nebo spíš problémem je podle pacienta ovládání při ALERT, kdy si 

občas stěžuje na pomalou reakci tlačítka (ale je možné, že pacient 

tlačítko špatně stiskl anebo je to nějakou poruchou klávesnice). Dle 

pacienta je výhodou zobrazení výsledků okamžitě. 

 Pociťujete na sobě nějaké zlepšení po tréninku na CogniPlusu? Pacient 

udává, že vidí velké zlepšení v rámci své práce v Ta Kavárně. Vidí 

pokroky v lepším zapamatování si postupů práce a vidí u sebe celkové 

zlepšení pracovních výkonů.  
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3.3.1 Výsledky terapie  
 

Výsledky Addenbrookského kognitivního testu 

Níže je uvedeno porovnání jednotlivých testovaných kognitivních funkcí 

Addenbrookského kognitivního testu: 

 Pozornost a orientace – ve vstupním i výstupním vyšetření měl pacient 

problém v položkách zaměřených na orientaci v čase, ve vstupním 

vyšetření to byly dvě chyby, ve dnu v týdnu a v datu a ve výstupním 

vyšetření měl pacient jen jednu chybu a to ve dnu v týdnu (spletl se o 

jeden den) – pacient se nepatrně zlepšil 

 Paměť – ve vstupním vyšetření si pacient vybavil v rámci anterográdní 

paměti 3 ze 7 položek adresy bez nápovědy, s nápovědou si vzpomněl na 

3 z 5 položek adresy, ve výstupním vyšetření si pacient vybavil v rámci 

anterográdní paměti opět 3 ze 7 položek adresy bez nápovědy, 

s nápovědou si vybavil o jednu položku víc než ve vstupním vyšetření (4 

z 5 položek adresy) 

 Slovní produkce – dosaženo stejných výsledků ve vstupním a výstupním 

vyšetření 

 Jazyk – dosaženo stejných výsledků ve vstupním a výstupním vyšetření 

 Zrakově-prostorové schopnosti – ve vstupním vyšetření pacient 

nezakreslil do hodin všechna čísla (pouze 12, 3, 6, 9), ve výstupním 

vyšetření pacient do hodin nenakreslil žádná čísla (k ciferníku pak napsal 

5:10 digitálně) 
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V následující tabulce (Tabulka 5) je přehledně uvedeno bodové vyhodnocení 

Addenbrookského kognitivního testu ze vstupního vyšetření 25. 1. a z výstupního 

vyšetření 4. 3. : 

Tabulka 5 Bodové vyhodnocení Addenbrookského kognitivního testu ze vstupního 25. 1.  a výstupního 4. 3. vyšetření 

 

Následující graf (Graf 1) zobrazuje porovnání výsledků Addenbrookského 

kognitivního testu ze vstupního vyšetření a z výstupního vyšetření: 

 
Graf 1 – Porovnání výsledků Addenbrookského kognitivního testu ze vstupního 25. 1. a výstupního 4. 3. vyšetření 

Závěr vstupního a výstupního testu:  

 Celkově pacient dosáhl v Addenbrookském kognitivním testování 

zlepšení o 2 body. V orientaci v čase se pacient zlepšil o jeden bod. V paměti dosáhl 

pacient zlepšení o jeden bod. Ve slovní produkci a jazyku pacient dosáhl stejných 

maximálně možných výsledků a ve zrakové-prostorových schopnostech dosáhl pacient 

14 bodů jako ve vstupním vyšetření, chyba se týkala stejného problému (nedostatečné 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Dosažené body 25. 1. Dosažené body 4. 3.

Subtesty Dosažené body 

25. 1. 

Dosažené body 

4. 3. 

Maximální možný 

počet bodů 

Pozornost a orientace 16 17 18 

Paměť 20 21 26 

Slovní produkce 14 14 14 

Jazyk 26 26 26 

Zrakově-prostorové schopnosti 14 14 16 

Celkové skóre 90 92 100 
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pochopení instrukcí nebo nezapamatování si většího množství pokynů v rámci poruchy 

krátkodobé paměti). U pacienta je zřetelné mírné zlepšení v paměti a v orientaci v čase. 
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3.4 Kazuistika 2 
 

Slečna Š., žena, rok narození: 1989 (26 let) 

Diagnoza: centrální pravostranná hemiparéza, frustní paréza n.VII l.dx., 

dysartrie 

12. 2. 2015 při přecházení kolejiště sražena tramvají 

 

VSTUPNÍ VYŠETŘENÍ: 

 

Kognitivní a psychosociální funkce: vyšetření testem, pozorováním 

Pacientka je orientovaná osobou, časem i místem. V běžné komunikaci nejsou 

patrné deficity, mluví plynule, adekvátně reaguje na otázky, objevuje se lehká dysartrie. 

Pacientka zvládá čtení i psaní, počítání čísel. Grafomotorika je nepoškozena, co se 

významu napsaného týče, jinak se přeučuje na LHK - píše pomalu tiskacím písmem. 

Pacientka pracuje přiměřeným psychomotorickým tempem. Z psychologických 

vyšetření vyplívá porucha paměti, problém s výbavností. Pacientka nemá žádnou 

kognitivní funkci poškozenou nějak dramaticky, ale je u ní viditelný pokles 

v kognitivních funkcích oproti premorbidnímu stavu. 

 

 

Montreálský kognitivní test, vstupní vyšetření, provedeno 4. 1. 2016 

 Zrakově- prostorové a exekutivní úkoly: žádná chyba, správné spojení 

číslic a písmen, zachování stran a 3D zobrazení krychle a u ciferníku 

zakreslení kontury, všech číslic a ručiček správně 

 Pojmenování – bez chyby 

 Pozornost- bez chyby 

 Řeč– bez chyby, lehká dysartrie 

 Slovní produkce – pacientka nezvládla říct více jak 11 slov na písmeno K 

za minutu, vybavila si 8 slov 

 Abstrakce – bez chyby 

 Paměť – pacientka si zvládla vzpomenout na 3 slova z 5 

 Orientace – bez chyby, je orientována časem, místem 
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V následující tabulce (Tabulka 6) je přehledně uvedeno bodové hodnocení 

Montreálského kognitivního testu ze vstupního vyšetření 4. 1. 2016: 

 

 

Subtesty Dosažené body 

Maximální možný 

počet bodů 

Zrakově- prostorové a exekutivní 

funkce 5 5 

Pojmenování 3 3 

Pozornost 6 6 

Řeč 2 2 

Slovní produkce 0 1 

Abstrakce 2 2 

Paměť 3 5 

Orientace 6 6 

Celkové skóre 27 30 
Tabulka 6 Výsledky Montreálského kognitivního testu, vstupní vyšetření 4. 1. 2016 

Závěr:  

 Pacientka dosáhla v Montreálském kognitivním testu 27 bodů z 30 bodů. 

Nejnižšího skóre pacientka dosáhla v paměti (3/5), dalším problém u pacientky se 

projevila výbavnost slov (8 slov/1 min), norma pro obdržení bodu je 11 slov/1 min. 

 

PRŮBĚH TERAPIE 

Plán terapie:  

Vzhledem k výsledkům Montreálského kognitivního testu, psychologických 

vyšetření, z kterých vyplívá, že je přítomen u pacientky pokles kognitivních funkcí 

oproti premorbidní výkonnosti a vzhledem k dlouhodobému cíli pacientky dostudovat 

VŠE, je pacientce doporučen trénink kognitivních funkcí na CogniPlusu, (10 terapií, 1 

krát týdně) v období (5.1. – 4.3. 2016)  v těchto konkrétních programech: 

ALERT (15 min) pro trénink koncentrace, pozornosti a ostražitosti. NAMES (15 

min), (zapamatování si jmen a tváří) pro trénink krátkodobé paměti, vytváření si 

strategií, propojování informací, které už v paměti máme. DATEUP (15 min) pro 

trénink pracovní paměti v rámci automatizované aktualizace obsahu v prostoru a 

zapamatování si obsahu a VISP (15 min) pro trénink v rámci pracovní paměti a 

prostorové výbavnosti. 

Pozorování z terapie:  

Pacientka během terapií spolupracuje, je motivována, aktivně komunikuje. 

Pacientka dokáže udržet pozornost a soustředit se na úkoly po celou hodinu. Pokud je 
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pacientka vyrušena okolními rušivými vlivy dělá při úkolu ALERT a DATEUP chyby. 

Celkově se při trénincích vždy velmi zlepšuje po velkých skocích, v úrovních postupuje 

velmi rychle. 

 

 

VÝSTUPNÍ VYŠETŘENÍ: 

 

 

 

Montreálský kognitivní test, výstupní vyšetření, provedeno 4. 3. 2016 

 Zrakově- prostorové a exekutivní úkoly: žádná chyba, správné spojení 

číslic a písmen, zachování stran a 3D zobrazení krychle a u ciferníku 

zakreslení kontury, všech číslic a ručiček správně 

 Pojmenování – bez chyby 

 Pozornost- bez chyby 

 Řeč– bez chyby, lehká dysartrie 

 Slovní produkce – pacientka nezvládla říct více jak 11 slov na písmeno K 

za minutu, vybavila si 9 slov 

 Abstrakce – bez chyby 

 Paměť – pacientka si zvládla vzpomenout na 2 slova z 5 

 Orientace – bez chyby, je orientována časem, místem 

 

 

 

V následující tabulce (Tabulka 7) je přehledně uvedeno bodové hodnocení 

Montreálského kognitivního testu z výstupního vyšetření 4. 3. 2016: 

 

Subtesty Dosažené body 

Maximální možný 

počet bodů 

Zrakově- prostorové a exekutivní 

funkce 5 5 

Pojmenování 3 3 

Pozornost 6 6 

Řeč 2 2 

Slovní produkce 0 1 

Abstrakce 2 2 

Paměť 2 5 

Orientace 6 6 

Celkové skóre 26 30 
Tabulka 7 Výsledky Montreálského kognitivního testu, výstupní vyšetření, 4. 3. 2016 
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Závěr: 

 Pacientka dosáhla v Montreálském kognitivním testu 26 bodů z 30 bodů. 

Nejnižšího skóre pacientka dosáhla v paměti (2/5), dalším problémem u pacientky byla 

výbavnost slov (9 slov/1 min), norma pro obdržení bodu za tuto položku je 11 slov/1 

min. 

 

Sebereflexe pacienta: 

 Jaké výhody a nevýhody byste popsal/popsala na CogniPlusu? Pacientka 

neuvádí konkrétní výhody nebo nevýhody, ale považuje program 

CogniPlus za dobrý a efektivní nástroj k tréninku kognitivních funkcí. 

 Pociťujete na sobě nějaké zlepšení po tréninku na CogniPlusu? 

Pacientka udává, že na sobě pociťuje velké zlepšení v tréninku na 

CogniPlusu na KRL oproti době, kdy trénovala na CogniPlusu 

v Kladrubech (zhruba před 5 měsíci). 

 

3.4.1 Výsledky terapie  
 

Výsledky Montreálského kognitivního testu 

Níže je uvedeno porovnání jednotlivých testovaných kognitivních funkcí 

Montreálským kognitivním testem: 

 

 Zrakově- prostorové a exekutivní úkoly: žádná chyba, ve vstupním i ve 

výstupním vyšetření měla pacientka správné spojení číslic a písmen, 

zachování stran a 3D zobrazení krychle a u ciferníku zakreslení kontury, 

všech číslic a ručiček správně 

 Pojmenování – u vstupního i výstupního vyšetření bez chyby 

 Pozornost- u vstupního i výstupního vyšetření bez chyby 

 Řeč – u vstupního i výstupního vyšetření bez chyby, lehká dysartrie 

 Slovní produkce – pacientka nezvládla říct více jak 11 slov na písmeno K 

za minutu, u vstupního vyšetření si pacientka vybavila 8 slov, u 

výstupního vyšetření si vybavila 9 slov 

 Abstrakce – u vstupního i výstupního vyšetření bez chyby 

 Paměť – u vstupního vyšetření si pacientka zvládla vzpomenout na 3 
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slova z 5, u výstupního vyšetření si pacientka vzpomněla na 2 slova z 5 

 Orientace – bez chyby, je orientována časem a místem 

 

 

V následující tabulce (Tabulka 8) je přehledně uvedeno bodové vyhodnocení 

Montreálského kognitivního testu ze vstupního vyšetření 4. 1. a z výstupního vyšetření 

4. 3.:  

Subtesty Dosažené body 4. 1. Dosažené body 4. 3. 

Maximální možný 

počet bodů 

Zrakově- prostorové a exekutivní 

funkce 5 5 5 

Pojmenování 3 3 3 

Pozornost 6 6 6 

Řeč 2 2 2 

Slovní produkce 0 0 1 

Abstrakce 2 2 2 

Paměť 3 2 5 

Orientace 6 6 6 

Celkem 27 26 30 
Tabulka 8 Bodové vyhodnocení Montreálského kognitivního testu z výstupního 4. 1. a výstupního 4. 3. vyšetření 

 

Následující graf (Graf 2) zobrazuje porovnání výsledků Montreálského 

kognitivního testu ze vstupního vyšetření a z výstupního vyšetření: 

 

 
Graf 2-  Porovnání výsledků Montreáslkého kognitivního testu ze vstupního 4. 1. a z výstupního vyšetření 4. 3. 2016 
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Závěr vstupního a výstupního testu: 

Celkově pacientka dosáhla v Montreáslkém kognitivním testu zhoršení o 1 bod. 

V podrobnějším rozboru to ale neznamená dramatickou změnu. Zhoršení se projevilo 

v paměti, kdy si pacientka ve vstupním testu vzpomněla na 3/5 slov a ve výstupním na 

2/5 slov. Mohlo to být příčinou momentálního rozpoložení pacientky. V paměti se tedy 

pacientka dramaticky nezlepšila ani nezhoršila. V ostatních položkách pacientka 

dosáhla stejného bodového ohodnocení, s tím, že ve slovní produkci si pacientka 

vybavila o jedno slovo navíc, tedy ve slovní produkci se nepatrně zlepšila.  
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3.5 Shrnutí výsledků 
 

K objektivnímu hodnocení je využito kognitivních testů, subjektivního 

hodnocení metodou pozorování během terapií a sebereflexí pacientů, kterým byly po 

sérii terapií položeny dvě otázky, které se ptali, zda na sobě pociťují zlepšení 

kognitivních funkcí a jaké výhody a nevýhody pozorují na CogniPlusu. V neposlední 

řadě jsou v práci uvedeny výsledky v podobě grafů a tabulek z jednotlivých 

tréninkových programů CogniPlusu.  

Terapie pacientů jsou zaměřeny na trénink krátkodobé paměti, pracovní paměti, 

pozornosti, koncentrace, ostražitosti, myšlení a prostorové výbavnosti v tréninkových 

programech CogniPlus, které nesou názvy, ALERT, NAMES, CODING, DATEUP, 

VISP. 

V programu ALERT, což je trénink pozornosti, oba pacienti dosáhli velmi 

dobrých výsledků, jejich reakční doba se zlepšila až o polovinu a oba pacienti dosáhli za 

krátké období vysokých úrovní. U pacientky Š. bylo usouzeno přejít z programu 

ALERT po 6 sezeních na program NAMES, protože v programu ALERT dosáhla velmi 

dobrých výsledků a vysokých úrovní a tento trénink pro ni nebyl již efektivní.  

V programu NAMES, který slouží k tréninku krátkodobé paměti, vytváření si 

strategií a propojování informací, pacient H. dosáhl jen malého pokroku. Tento program 

byl zvolen pro zlepšení krátkodobé paměti pacienta, ale zdá se, že úlohy v programu 

NAMES byly pro tohoto pacienta obtížnější, než bylo očekáváno, přesto postupem času 

zvládl vždy aspoň na 50 % dotazů zodpovědět bez nápovědy, což u tohoto pacienta, 

který trpí těžkou poruchou krátkodobé paměti, je velmi uspokojující výsledek. A je 

zřejmé, že v celkovém stavu po terapii mu tento trénink pomohl. U pacientky Š bylo 

přestoupeno k programu NAMES později a absolvovala tak 4 sezení. Pacientka 

postupovala v úrovních vzestupně a velmi rychle a většinu dotazů zvládla bez nápověd.  

Program CODING pro trénink pracovní paměti v rámci kódování v prostoru byl 

zvolen pro pacienta H. Pacient se v počtu vyřešených úloh zlepšoval zároveň se 

zvyšováním obtížností úrovní. 

Program DATEUP trénuje pracovní paměť v rámci automatizované aktualizace 

obsahu v prostoru a zapamatování si obsahu v prostoru. Zúčastnili se ho oba pacienti. 

Pacient H. v programu DATEUP postupoval svými výsledky konstantně vzestupně, i 

s přibývající obtížností úrovní měl pacient vždy ve výsledcích 85% správně vyřešených 
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dotazů. Pacientka Š. postupovala do vyšších úrovní velmi rychle a snadno, ale 

v polovině série terapií se tento pokrok zastavil a pacientka se začala pohybovat mezi 

dvěma úrovněmi (10. a 11. úroveň) a ke konci série terapií se u pacientky začala 

projevovat i delší prodleva řešení dotazů než v předchozích sezeních.  

Program VISP slouží k tréninku prostorové výbavnosti a absolvovala ho 

pacientka Š. Pacientka postupovala rychle do vyšších úrovní obtížnosti, ke konci série 

terapií se u pacientky počet vyřešených dotazů začal snižovat a doba řešení dotazů 

prodlužovat.  

Pacient H. dosáhl ve výstupním ACE-CZ o dva body navíc než ve vstupním 

vyšetření (o jeden bod v paměti a o jeden bod v orientaci v čase). Krátkodobým cílem 

bylo dosáhnout přibližně za 2 měsíce lepšího výsledku v Addenbrookském kognitivním 

testu v orientaci v čase a v krátkodobé paměti (v každém subtestu aspoň o 1 bod). 

Krátkodobý cíl pacienta H. byl splěn. 

Pacientka Š. dosáhla ve výstupním vyšetření MoCA testu o 1 bod míň. Jejím 

krátkodobým cílem bylo dosáhnout přibližně za 2 měsíce lepšího výsledku 

v Montreálském kognitivním testu v paměti a výbavnosti slov (v každém subtestu aspoň 

o 1 bod). Pacientce se nepovedlo tento cíl splnit. 

V rámci sebereflexe pacient H. udává, že na sobě vidí pokroky při práci 

v tréninkové kavárně, kam dochází. Slečna Š. dle sebereflexe pociťuje velké zlepšení ve 

výkonu na CogniPlusu oproti výkonům v RÚ Kladruby, kde byla přibližně před 5 

měsíci. 

Pacienti popsali výhody CogniPlusu, které podle nich jsou, pozitivní efektivita 

CogniPlusu na kognitivní funkce a okamžité zobrazení výsledků. Za nevýhody pacienti 

považují tmavé zobrazení grafiky při tréninkových programech ALERT a DATEUP. 
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4 Diskuze 
 

Téma této bakalářské práce nese název Trénink kognitivních funkcí po 

poškození mozku s využitím Vienna Test System Schuhfried.  

Praktická část práce zahrnuje dvě kazuistiky pacientů po poškození mozku 

s kognitivními poruchami, s kterými byl proveden trénink kognitivních funkcí na 

CogniPlusu pocházející od společnosti Vienna Test System Schuhfried. Cílem této 

bakalářské práce je zjistit, zda je CogniPlus využitelný pro trénink kognitivních funkcí u 

pacientů po poškození mozku. Dalším cílem práce je shrnout výhody a nevýhody 

CogniPlusu. 

Výsledky pacientů, které byly získány v praktické části nelze použít k zobecnění 

účinnosti CogniPlusu na populaci po poškození mozku, k tomuto účelu by byl nutný 

rozsáhlejší výzkum. Praktická část práce má za účel předat informace a nabité 

zkušenosti o práci s CogniPlusem v rámci dvou kazuistik. V práci byly využity 

tréninkové programy (ALERT, NAMES, CODING, DATEUP, VISP) k tréninku 

krátkodobé paměti, pracovní paměti, pozornosti, koncentrace, ostražitosti, myšlení a 

prostorové výbavnosti. 

Předpokládaný plán praktické části bakalářské práce spočíval ve výběru 

vhodných pacientů po poškození mozku s následkem poruchy kognitivních funkcí na 

KRL 1.LF UK a VFN v Praze. Následovalo provedení 10 terapií na CogniPlusu 

s každým pacientem, po dobu přibližně 2 měsíců, v intenzitě 2x týdně s pacientem H. a 

1x týdně s pacientkou Š. Rozdíl v intenzitě terapií za týden u obou pacientů nebyl 

úmyslný, avšak bylo nutné se řídit možnostmi pacientů. Pacient H. zvládal docházet na 

terapie 2x týdně dle jeho časových možností, které byly omezeny směnami 4x týdně 

v tréninkové kavárně TaKavárna a docházením 1x týdně do Ergoaktivu na výpomoc. 

Pacientka Š. docházela na terapie 1x týdně, neboť byla pacientkou denního stacionáře, 

měla nastavený rozvrh a od psychologa pracujícího na KRL 1.LF UK a VFN v Praze 

měla předepsaný trénink na CogniPlusu 1x týdně v rámci denního stacionáře. V rámci 

ergoterapie trénink kognitivních funkcí nebyl možný, neboť měla pacientka stanovené 

jiné cíle, které pro ni byly přednější.  

 Pacient H. je chronický pacient po CMP.  Do této doby u něj přetrvává porucha 

krátkodobé paměti. Jeho dlouhodobým cílem je vrátit se do původního zaměstnání 
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manažera. Z těchto důvodů je trénink kognitivních funkcí pomocí CogniPlusu pro 

pacienta H. vhodným.  

Pacientka Š. je mladá žena, která byla přibližně před rokem sražena tramvají. 

Následkem toho utrpěla poškození mozku. Ač na první pohled není zřejmá dramatická 

porucha kognitivních funkcí, na doporučení psychologa byla v rámci denního stacionáře 

na KRL 1. LF UK a VFN v Praze zařazena do tréninku kognitivních funkcí na 

CogniPlusu. Jejím dlouhodobým cílem je dostudovat inženýrský obor na VŠE.  

V praktické části je uveden stručná charakteristika pacienta, průběh terapie a 

výsledky kognitivního testu. Kompletní kazuistika s výsledky CogniPlusu je uvedena 

v přílohách z důvodu velkého rozsahu stran práce. 

Pro objektivní porovnání stavu kognitivních funkcí před a po sérii terapií bylo 

využito screeningových kognitivních testů, Addenbrookského kognitivního testu u 

pacienta H. a Montreálského kognitivního testu u pacientky Š. K použití dvou různých 

testů vede několik důvodů. 

Ze zdravotnické dokumentace a z informací ergoterapeutek bylo předem známo, 

že pacient H. má nejzávažnější problém v oblasti funkce krátkodobé paměti, proto byl 

pro něj použit Addenbrookský kognitivní test, který obsahuje více testových položek na 

paměť a je pro vyšetření paměti citlivějším nástrojem než je MoCA test.  Zároveň bylo 

dle výsledků ACE-CZ snadnější stanovit konkrétní plán zaměřený na trénink paměti na 

CogniPlusu pro pacienta H. a dále bylo získáno pomocí ACE-CZ podrobnějších 

výsledků v rámci hodnocení zlepšení paměti. Bartoš (2014) uvádí, že ACE-CZ je na 

rozdíl od ostatních kognitivních testů zaměřen na podrobnější hodnocení kognitivních 

schopností včetně paměti. Při použití MoCA testu u pacientky Š. bylo vycházeno 

z otestování ergoterapeutek z KRL 1. LF UK a VFN v Praze. Pacientka Š. byla 

doporučena k tréninku kognitivních funkcí na CogniPlusu primárně psychologem 

působícím na KRL 1. LF UK a VFN v Praze a z jeho psychologických vyšetření 

vychází, že pacientka trpí mírným kognitivním deficitem. Z psychologických vyšetření 

vzešlo i doporučení tréninku konkrétních kognitivních funkcí (paměť, myšlení a 

koncentrace pozornosti). Z tohoto důvodu byl zvolen méně rozsáhlý test MoCA, který 

postačil ke stanovení terapeutického plánu a ke stanovení hodnocení zlepšení 

kognitivních funkcí pacientky.  

 V této práci bylo využito dvou různých kognitivních testů, přesto že by se mělo 

využívat spíše jednoho stejného testu pro oba pacienty, aby byli výsledky validní. Ale 

vzhledem k tomu, že má práce není založena na kvantitativním výzkumu, neporovnává 
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mezi sebou oba pacienty a obě kazuistiky jsou v práci uvedeny nezávisle na sobě, 

nebyly shledány překážky k tomu využít dva rozdílné kognitivní testy u pacientů 

s přihlédnutím k důvodům výše uvedeným.  

Základní otázkou této práce je, zda je možné CogniPlus použít v tréninku 

kognitivních funkcí u pacientů po poškození mozku. Pacient H. se v kognitivním testu 

zlepšil o 2 body, což splnilo i jeho krátkodobý cíl. V rámci sebereflexe pacient H. uvádí, 

že na sobě cítí zlepšení ve svém nynějším zaměstnání, v tréninkové kavárně. Dle 

výsledků pacienta H. je možné, že i krátkodobý trénink (10 tréninků) kognitivních 

funkcí pomocí CogniPlusu může mít pozitivní účinky. Pacientka Š. se v kognitivním 

testu zhoršila o 1 bod, konkrétně v paměti a nebyl splněn stanovený krátkodobý cíl. Je 

možné, že pacientka byla momentálně unavená či rozrušená a mohlo to tak ovlivnit její 

výkon při testování.  V sebereflexi pacientka Š. uvádí, že na sobě pociťuje zlepšení ve 

výkonu na CogniPlusu oproti výkonům v RÚ Kladruby, kde trénink na CogniPlusu 

absolvovala přibližně před 5 měsíci a to každý den. Je možné, že na toto zlepšení má 

vliv vývoj onemocnění, dále celková šesti týdenní rehabilitace v rámci denního 

stacionáře na KRL 1. LF UK a VFN v Praze. 

Studií, které zaměřují svůj výzkum na počítačový program CogniPlus a mohly 

by výsledky této práce potvrdit, není zatím mnoho, přesto jich je několik k nalezení. 

Jednou z nich je studie, která se zabývá účinností tréninkového programu ALERT 

nabízeným CogniPlusem. ALERT byl v rámci této práce proveden u každého pacienta v 

rámci 10 tréninků a dle výsledků je zřetelné velké zlepšení už v první polovině 

tréninkové série. Toto zlepšení potvrzuje i studie, která se zabývá účinností 

tréninkového programu ALERT u pacientky po prodělané encefalitidě mozkového 

kmene s mírným kognitivním deficitem. Pacientka absolvovala 15 sezení po dobu 3 

týdnů, každý trénink trval 45 minut a pacientka byla testována neuropsychologickými 

testy před zahájením sérií tréninků a po 4 letech a jednom roku po trénování. Dále byla 

otestována po každém třetím tréninku a studie uvádí, že již po třech sezeních se ukázalo 

velké zlepšení v oblasti pozornosti pacientky, po dvou týdnech testování pacientka cítila 

větší schopnost se soustředit a šest měsíců po skončení série tréninků se stav zlepšení 

pozornosti nezměnil a zůstal stabilním. (Hauke, 2011) 

Studie, které se zabývají účinností počítačových programů pro trénink 

kognitivních funkcí a jejich využitelností, podávají rozporuplné závěry. Výzkum, 

v kterém byly sledovány účinky počítačových programů pro kognitivní trénink u 

pacientů po poškození mozku, bylo sledováno 35 pacientů rozdělených na 
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experimentální skupinu, která absolvovala trénink kognitivních funkcí pomocí počítače 

po dobu 8 týdnů a kontrolní skupina se zúčastnila běžně využívané rehabilitace. Po 

rehabilitačním programu a po neuropsychologickém vyšetření bylo zaznamenáno 

zlepšení v obou skupinách, nicméně experimentální skupina vykazovala větší kognitivní 

zlepšení než kontrolní skupina. (De Luca, 2014) 

http://www.disabilityandhealthjnl.com/article/S1936-6574%2814%2900043-

0/abstract?cc=y= 

Zajímavou studií je, studie, která srovnává CogniPlus s běžně dostupnou, 

pohybově řízenou, herní konzolou Nintendo Wii u pacientů s Parkinsonovou chorobou. 

Pacienti byli rozděleni na dvě skupiny, jedna skupina o 19 pacientech trénovala 

pozornost v tréninkovém programu ALERT na CogniPlusu a druhá skupina o 20 lidech 

trénovala na Nintendu Wii po dobu 4 týdnů. Na základě neuropsychologického 

testování pacientů bylo zhodnoceno, že pacienti trénující na Nintendo Wii dosáhli 

lepších výsledků v pozornosti než skupina pacientů trénujích na CogniPlusu. 

(Zimmerman,2014) 

Studie z roku 2015 zkoumá účinek kombinace kognitivního tréninku na 

CogniPlusu a balančního tréninku na ovlivnění kognitivních funkcí, rychlost chůze a 

nebezpečí a strachu z pádů u pacientů s mírnou kognitivní poruchou. Výzkumný vzorek 

se skládá ze dvou skupin, experimentální (40 pacientů) skupiny provádějící trénink na 

CogniPlusu v kombinaci s balančním tréninkem a kontrolní skupiny (40 pacientů). Ve 

výsledcích nebyly zjištěny významné rozdíly, přesto v závěru uvádí, že kombinací 

CogniPlusu a balančního tréninku, bylo dosaženo lepších výsledků než jen při využití 

balančního tréninku. (Hagovská, 2015) 

Výsledky, který jsou získány z tréninku na CogniPlusu a z kognitivních testů 

mohou být ovlivněny několika faktory. Výsledky mohou být ovlivněny demotivací 

pacientů, která může být způsobena zhoršenými výsledky tréninku oproti předchozím 

sezením, což se děje přirozeně z důvodu stoupající obtížnosti ve vyšších úrovních 

tréninkového programu. Dalším vlivem může být momentální únava a nálada pacientů. 

Na výkon pacienta mohou mít vliv i další složky jeho léčby (ergoterapie, fyzioterapie, 

logopedie atd.), které pacient během tréninku na CogniPlusu podstoupil. 

Dalším cílem této práce bylo shrnout výhody a nevýhody CogniPlusu na základě 

poznatků v průběhu terapií. Uvedené výhody a nevýhody jsou zaměřené konkrétně na 

program CogniPlus, přičemž CogniPlus automaticky nese všechny výhody a nevýhody 
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obecně všech počítačových programů využívaných k tréninku kognitivních funkcí, které 

jsou uvedeny v teoretické části práce.  

Za výhody CogniPlusu je považován rychlý, okamžitý a stručný přehled 

výsledků, který přispívá k větší motivaci pacienta. Dále jsou to realistické scénáře úloh 

s hezkou grafikou, které tvoří trénink zábavnějším a hravějším. Průběžné automatické 

přizpůsobování obtížnosti úrovně dle výkonů pacienta je velká výhoda CogniPlusu. 

CogniPlus nabízí přizpůsobení ovládání pomocí ovládacího panelu SCHUHFRIED pro 

pacienty s mírným postižením motoriky horních končetin. Tím se CogniPlus stává 

vhodným pro hemiparetiky a lze ovládat panel pouze jednou rukou. V rámci sebereflexe 

pacienta H. vychází, že cítí zlepšení kognitivních funkcí po tréninku na CogniPlusu a 

své zlepšení vidí při práci v tréninkové kavárně, kam dochází. V teoretické části práce 

jsou uvedeny nevýhody obecně počítačových programů pro trénink kognitivních funkcí 

a jednou z nich je nesnadné přenesení nabitých zlepšených kognitivních funkcí do ADL. 

Tvrzení pacienta H. tuto nevýhodu ale vylučuje. Je zřejmé, že nelze soudit jen tyto 

zkušenosti, nicméně je viditelné, že možnost generalizace zlepšených kognitivních 

funkcí pomocí počítačů do ADL je možná a je v této práci považována jako výhoda 

CogniPlusu. Dokazuje to i diplomová práce, která se zabývá efektivitou počítačového 

programu pro kognitivní trénink Happy Neuron u pacientů s poškozením mozku, kde 

bylo zjištěno, že trénink kognitivních funkcí pomocí Happy Neuronu dle subjektivního 

hodnocení dotázaných pacientů má pozitivní vliv na výkon ADL. (Maňasová, 2013) 

Avšak CogniPlus má i nevýhody a jedním z problémů programu je, že program 

automaticky při dalším sezení přepne pacienta o jednu úroveň níže, než do té úrovně, 

v které skončil (vždy je nastavený časový limit pro daný tréninkový program, 

v okamžiku, kdy limit vyprší, program se sám ukončí). Např. pacient, který dosáhne při 

2. sezení v ALERTU 10. úrovně, tak při následujícím 3. sezení pacient začíná v nižší 

úrovni, tedy v 9. úrovni). Je možné, že toto program dělá s jednoho důvodu - sezení 

skončí v určité úrovni, kdy pacient ale nestihl dokončit celou určitou úroveň a z toho 

důvodu ho program v dalším sezení vrátí do předchozí úrovně (nižší, než v které 

skončil), kterou pacient celou dokončil. Je sporné, zda to lze považovat jako výhodu a 

zda to není spíše nevýhoda z důvodu malého pokroku v úrovních a tím možné 

vznikající demotivace pacienta. Další shledanou nevýhodou je nemožnost užití lidí se 

zhoršenou motorikou horních končetin omezující ovládání klávesnice, či ovládacího 

panelu SCHUHFRIED. Dále lidé se smyslovými postiženími (zrakovými a v některých 

případech i sluchovými) rovněž nemohou tento program využívat.  
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5 Závěr 
 

Tato bakalářská práce se zabývá tréninkem kognitivních funkcí po poškození 

mozku s využitím Vienna Test System Schuhfried, což je rakouská společnost, která se 

zabývá počítačovou psychodiagnostikou už řadu let. V současné neurorehabilitaci je 

hojně využívána moderní počítačová technika, dokazuje to přehled studií (Suslow, 

2001), z kterých vychází, že využití počítačových programů v kognitivní rehabilitaci je 

čím dál tím víc rozšířenější a to i v kombinaci s ostatními přístupy. Počítačové 

programy mají využití mimo jiné i v tréninku kognitivních funkcí, který je nedílnou 

součástí neurorehabilitace u pacientů po poškození mozku s kognitivními poruchami. 

Jedním z počítačových programů pro trénink kognitivních funkcí je CogniPlus, na který 

je tato práce zaměřena. 

Cílem této bakalářské práce je blíže se seznámit s počítačovým programem 

CogniPlus, který pochází ze společnosti Vienna Test System Schuhfried, představit jeho 

možnosti, popsat všechny jeho tréninkové programy a přiblížit průběh tréninku na 

CogniPlusu, což se podařilo uskutečnit v teoretické části práce. Dalším cílem bylo 

shrnout výhody a nevýhody CogniPlusu, které byly zjištěny během realizování 

praktické části práce a jsou uvedeny v diskuzi. Hlavním cílem a zároveň základní 

otázkou praktické části práce bylo, zda je možné CogniPlus využít k tréninku 

kognitivních funkcí u pacientů po poškození mozku. Pro zodpovězení této otázky byl 

využit kvalitativní výzkum formou dvou kazuistik pacientů po poškození mozku, kteří 

se zúčastnili tréninku kognitivních funkcí na CogniPlusu a z jejich pozitivních výsledků 

a pozitivní sebereflexe je zřejmé, že lze CogniPlus použít u pacientů po poškození 

mozku a lze ho zařadit do rehabilitace kognitivních funkcí. Nicméně existují překážky, 

které by mohli využití počítačového programu CogniPlus u pacientů omezit, jako je 

zhoršená funkce motoriky horních končetin, odpor k počítačové technologii a těžké 

zrakové postižení. Tyto překážky platí obecně ke všem počítačovým programům. 

Hlavní spornou překážkou může být ale velká obtížnost jednotlivých úrovní 

tréninkových programů CogniPlusu, poněvadž k zařazení CogniPlusu do léčby, je 

potřeba určité míry kognitivních funkcí. Otázkou je jaká míra kognitivních funkcí u 

pacientů umožňuje použití CogniPlusu k tréninku kognitivních funkcí. Toto by mohlo 

být předmětem k rozsáhlejší studii, která by určila, na jaké kognitivní úrovni musí 

pacient být, aby byl schopen tréninku na CogniPlusu.  
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Příloha 1- Kazuistika 1 
Pan H., muž, rok narození: 1973 (43 let) 

Diagnoza: Ischemická cévní mozková příhoda po embolizaci do ACP bilaterálně 

 

Rodinná anamnéza:  

otec GIT onemocnění, matka CMP v 51 letech a mutace FVL, bratr leidenská 

mutace 

Nynější onemocnění:  

Datum příhody: 9.11.2013  ischemická CMP po embolizaci do ACP bilat., 

Osobní anamnéza:  

do nynějšího onemocnění zdráv, ischemická CMP (9.11.2013), potvrzena 

leidenská mutace, operace: 0  úrazy: 0 

Školní anamnéza:  

Pacient vystudoval SPŠ elektrotechnickou. 

Pracovní anamnéza:  

Pacient v elektrotechnickém oboru nepracoval, po maturitě asi 8 let pracoval v 

maloobchodě, poté vystřídal různá zaměstnání (převážně jako obchodní zástupce) - 

Coca Cola, Tchibo, Velvana Velvary (autokosmetika, autochemie), naposledy pracoval 

jako manažer pro klíčové zákazníky ve firmě Mondeles ČR (býv. Kraftfoods), nyní 

pracuje denně v tréninkové kavárně Ta Kavárna a v Ergoaktivu každý pátek, kde 

pomáhá s fundraisingovou akcí „polívková smršť“ a s překlady z Aj. 

Sociální anamnéza: 

Pacient je ženatý, bydlí s rodinou, má 2 dcery, narozené 1995 a 2005. Je 

v pracovní neschopnosti. Pacient žije v bytě 2+1 v osobním vlastnictví ve zvýšeném 

přízemí cihlového domu. Bariéry - bez fyzických omezení, tedy nemá problém s 

bariérami, žádné úpravy domácího prostředí nejsou nutné. 

ŘP: vlastní, již řídí auto 

Farmakologická anamnéza: 

Warfarin 5mg 0-2-0, Citalec 20mg 1-0-0, Geratam 1200mg  1-1-0, Tulip 0-0-1 

Abúsus:  

nekuřák, alkohol příležitostně 

 

VSTUPNÍ VYŠETŘENÍ 
 

Mobilita: orientačně 

Pacient se na lůžku přetočí, posadí, postaví – samostatně. Sed a stoj je stabilní. 

Chodí bez kompenzačních pomůcek po rovině, ze schodů a i v terénu. 
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Kognitivní a psychosociální funkce: vyšetřeno testem, z pozorování v průběhu 

terapií 

Subjektivně si nepamatuje některé aktivity, nebo co už  řekl a co ne. 

V průběhu vyšetření se pacient koncentruje během celého vyšetření. 

Psychomotorické tempo je mírně zpomalené. Pacient ochotně spolupracuje, vtipkuje, 

pro terapii je motivovaný. Pacient má mírně zastřenou mluvu a pomalejší tempo mluvy, 

dysartrie. Pacient zvládá porozumět pokynů, psaní a počítání. Čtení je mírně zpomalené. 

 

 

Addenbrookský kognitivní test: vstupní vyšetření, provedeno 25. 1. 2016 

 Pozornost a orientace – pacient si špatně vybavil datum a rok (zhoršená 

orientace v čase) 

 Paměť – chyby ve vybavení anterográdní paměti (vybavil si 3 ze 7 

položek adresy), s nápovědou si vzpomněl na 3 z 5 

 Slovní produkce – bez chyby, výbavnost slov velmi dobrá, mírně 

zastřená mluva, pomalejší tempo řeči, ale artikulace srozumitelná 

 Jazyk – porozumění, psaní, opakování, pojmenování předmětů, čtení- vše 

bez chyb, u psaní pacient použil tiskací písmo- je čitelné, zapomněl na 

interpunkci, mluva-zpomalené tempo, artikulace srozumitelná 

 Zrakově - prostorové schopnosti – bez chyb, zachován počet stran, tvary 

a 3D zobrazení kostky, hodiny pacient nenakreslil se všemi číslicemi 

(pouze 12,3,6,9)- zřejmě pacient nepochopil dostatečně pokyny, kruh a 

ručičky bez chyby, percepční schopnosti bez potíží 

 

 

V následující tabulce (Tabulka 3) je přehledně uvedeno bodové vyhodnocení 

vstupního Addenbrookského kognitivního testu: 

 

Subtesty Dosažené 

body 

Maximální možný 

počet bodů 

Pozornost a orientace 16 18 

Paměť 20 26 

Slovní produkce 14 14 

Jazyk 26 26 

Zrakově-prostorové schopnosti 14 16 

Celkové skóre 90 100 
Tabulka 9 Výsledky Addenbrookského kognitivního testu, vstupní vyšetření, 25. 1. 2016 



70 

 

Závěr testu: Pacient dosáhl v Addenbrookském kognitivním testu celkem 90 

bodů ze 100 bodů. Nejnižšího skóre pacient dosáhl v paměti a dále měl pacient menší 

problém v orientaci v čase a v pochopení instrukcí nebo si pacient větší množství 

pokynů nezapamatoval v rámci své poruchy krátkodobé paměti 

Soběstačnost: 

dle Barthel Index je pacient plně soběstačný v P ADL, 100 bodů – nezávislý 

I ADL 

Příprava jídla: ohřeje jídlo v mikrovlnce, pomůže oškrábat brambory apod. 

Domácí práce: luxuje, utírá prach (potřebuje kontrolovat, které místa jsou již  

hotová a která nikoli) 

Nákup: zvládá bez větších obtíží ( musí si psát seznam nákupu), občas má obtíže 

s vybavením pinu karty 

Transport: MHD zvládá bez potíží, pokud si vyhledá a zapíše cestu, pokouší se 

řídit auto 

Léky: užívá sám, udává, že si vzpomene, kdy je brát 

Vedení domácnosti, úřady: společně s manželkou 

Funkční komunikace: ovládá mobil, PC 

Péče o druhé: mladší dceru vozí/vyzvedává na kroužky (hudebku) 

Kompenzační pomůcky: 

 diář, aplikace v mobilu – diáře, upomínkové kalendáře, poznámkový blok 

Funkční hodnocení HKK: orientačně 

Dominance: PHK  

Motorika: AP a PP– funkčně neomezeny na obou HKK 

 Spasticita: bez známek spasticity 

Síla: funkční na obou HKK, vyšetřeno stiskem ruky 

Frenchay Arm Test 

 Pacient dosáhl plného počtu bodů (5/5 bodů). 

Citlivost orientačně:  

 bez známek patologie 

Silné a slabé stránky: 

Silné: spolupracující, motivovaný, komunikativní, soběstačný v PADL, má 

naučené kompenzační strategie v rámci své poruchy krátkodobé paměti (využívá 

pomůcky-diář, kalendář apod.), zapojuje se do pracovního prostředí v rámci tréninkové 

kavárny a vypomáhání v Ergoaktivu 
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Silné: porucha krátkodobé paměti zasahující do soběstačnosti pacienta, v IADL 

závislý na pomůckách pro krátkodobou paměť, snadno upadá do sklíčené nálady 

z horších výsledků  

Cíl z pohledu terapeuta: 

 

Krátkodobý:  

zlepšit krátkodobou paměť, dosáhnout přibližně za 2 měsíce lepšího výsledku 

v Addenbrookském kognitivním testu v orientaci v čase a v krátkodobé paměti (v 

každém subtestu aspoň o 1 bod) 

Dlouhodobý:  

vrátit se do původního zaměstnání manažera do 1 roku 

Cíl terapie:  

zlepšit krátkodobou paměť a vrátit se do původního zaměstnání manažera 

PRŮBĚH TERAPIE 

 Plán terapie: 

dle výsledků Addenbrookského kognitivního testu, předchozích plánů a cílů 

z nahlédnutí do zdravotnické dokumentace je doporučen pacientovi trénink kognitivních 

funkcí pomocí CogniPlusu (10 terapií, 2 krát týdně) v období (25.1. - 4.3.2016), 

v těchto konkrétních programech:. 

NAMES (20 min), (zapamatování si jmen a tváří) pro trénink krátkodobé 

paměti, vytváření si strategií, propojování informací, které už v paměti máme. CODING 

(15 min) pro trénink pracovní paměti v rámci kódování v prostoru a čase, DATEUP (15 

min) pro trénink pracovní paměti v rámci automatizované aktualizace obsahu v prostoru 

a zapamatování si obsahu a ALERT (10 min) pro trénink pozornosti a ostražitosti. 

Pozorování z terapie: 

Pacient byl při terapiích motivovaný, spolupracoval, většinou byl pozitivně 

naladěn. Na terapie pacient docházel postupně sám a zvládl to bez jakékoli asistence 

(internet, navigace, pomoc manželky nebo dcer) a měl z toho velkou radost. Během 

terapií byl pacient velmi komunikativní, občas byl kvůli velké povídavosti 

nesoustředěný a dělal kvůli tomu chyby, zejména v programech NAMES a CODING. 

Tyto programy vyžadují větší soustředěnost, protože jen malá nepozornost stačí k tomu, 

že pacient nestihne zaregistrovat podstatné věci ke splnění úkolu. U programu ALERT a 

DATEUP pozornost dokázal udržet i při tom, když si povídal nebo při jiných okolních 

rušivých podnětech (hluk na chodbě apod.). Nechal se snadno rozhodit horšími 

výsledky. Během terapie se porucha krátkodobé paměti projevovala už před zahájením 
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terapie, občas si pacient nepamatoval cestu do místnosti s CogniPlusem, nepamatoval si 

úplné instrukce některých úkolů a ovládání některých úkolů (např. u ALERTU se 

motorka zastaví pomocí zeleného tlačítka). 

 

VÝSTUPNÍ VYŠETŘENÍ 

 

Addenbrookský kognitivní test, výstupní vyšetření, provedeno 4. 3. 2016 

 Pozornost a orientace – pacient si špatně vybavil den v týdnu, místo 

pátka odpověděl, že je čtvrtek (chyba v orientaci v čase). 

 Paměť – chyby ve vybavení anterográdní paměti (vybavil si 3 ze 7 

položek adresy), s nápovědou si vzpomněl na 4 z 5 

 Slovní produkce - výbavnost slov velmi dobrá, mírně zastřená mluva, 

pomalejší tempo řeči, ale artikulace srozumitelná 

 Jazyk - porozumění, psaní, opakování, pojmenování předmětů, čtení- vše 

bez chyb, u psaní pacient použil tiskací písmo- je čitelné, zapomněl na 

interpunkci, mluva-zpomalené tempo, artikulace srozumitelná 

 Zrakově-prostorové schopnosti – pacient nakreslil kostku bez chyb, 

zachování stran a 3D zobrazení, do hodin nenakreslil žádná čísla (k 

ciferníku pak napsal 5:10 digitálně) – zřejmě pacient dostatečně 

nepochopil instrukce, kruh a ručičky zakreslil bez chyb, percepční 

schopnosti bez potíží 

 

 

V následují tabulce (Tabulka 4) je přehledně uvedeno bodové vyhodnocení 

Addenbrookského kognitivního testu: 

 

Subtesty Dosažené body Maximální možný počet bodů 

Pozornost a orientace 17 18 

Paměť 21 26 

Slovní produkce 14 14 

Jazyk 26 26 

Zrakově-prostorové schopnosti 14 16 

Celkové skóre 92 100 
Tabulka 10 Výsledky Addenbrookského kognitivního testu, výstupní vyšetření, 4. 3. 2016 
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Závěr testu: Pacient dosáhl v Addenbrookském kognitivním testu 92 bodů ze 

100 bodů. Nejnižšího skóre pacient dosáhl v paměti a menší problém měl pacient 

s orientací v čase a v dostatečném pochopení instrukcí nebo je možné, že si větší 

množství nezapamatoval v rámci své poruchy krátkodobé paměti. 

Sebereflexe pacienta: 

 Jaké výhody a nevýhody byste popsal/popsala na CogniPlusu? Jako 

nevýhodu pacient popisuje tmavou grafiku při ALERT a při DATEUP, 

podle pacienta je občas horší viditelnost obrazovky. A další nevýhodou 

nebo spíš problémem je podle pacienta ovládání při ALERT, kdy si 

občas stěžuje na pomalou reakci tlačítka (ale je možné, že pacient 

tlačítko špatně stiskl anebo je to nějakou poruchou klávesnice). Dle 

pacienta je výhodou zobrazení výsledků okamžitě. 

 Pociťujete na sobě nějaké zlepšení po tréninku na CogniPlusu? Pacient 

udává, že vidí velké zlepšení v rámci své práce v Ta Kavárně. Vidí 

pokroky v lepším zapamatování si postupů práce a vidí u sebe celkové 

zlepšení pracovních výkonů.  

 

Výsledky terapie  

 

Výsledky Addenbrookského kognitivního testu 

Níže je uvedeno porovnání jednotlivých testovaných kognitivních funkcí 

Addenbrookského kognitivního testu: 

 

 Pozornost a orientace – ve vstupním i výstupním vyšetření měl pacient 

problém v položkách zaměřených na orientaci v čase, ve vstupním 

vyšetření to byly dvě chyby, ve dnu v týdnu a v datu a ve výstupním 

vyšetření měl pacient jen jednu chybu a to ve dnu v týdnu (spletl se o 

jeden den) – pacient se nepatrně zlepšil 

 Paměť – ve vstupním vyšetření si pacient vybavil v rámci anterográdní 

paměti 3 ze 7 položek adresy bez nápovědy, s nápovědou si vzpomněl na 

3 z 5 položek adresy, ve výstupním vyšetření si pacient vybavil v rámci 

anterográdní paměti opět 3 ze 7 položek adresy bez nápovědy, 

s nápovědou si vybavil o jednu položku víc než ve vstupním vyšetření (4 
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z 5 položek adresy) 

 Slovní produkce – dosaženo stejných výsledků ve vstupním a výstupním 

vyšetření 

 Jazyk – dosaženo stejných výsledků ve vstupním a výstupním vyšetření 

 Zrakově-prostorové schopnosti – ve vstupním vyšetření pacient 

nezakreslil do hodin všechna čísla (pouze 12, 3, 6, 9), ve výstupním 

vyšetření pacient do hodin nenakreslil žádná čísla (k ciferníku pak napsal 

5:10 digitálně) 

 

 

V následující tabulce (Tabulka 5) je přehledně uvedeno bodové vyhodnocení 

Addenbrookského kognitivního testu ze vstupního vyšetření 25. 1. a z výstupního 

vyšetření 4. 3. :  

Tabulka 11 Bodové vyhodnocení Addenbrookského kognitivního testu ze vstupního 25. 1.  a výstupního 4. 3. vyšetření 

Následující graf (Graf 1) zobrazuje porovnání výsledků Addenbrookského 

kognitivního testu ze vstupního vyšetření a z výstupního vyšetření: 

 
Graf 3 – Porovnání výsledků Addenbrookského kognitivního testu ze vstupního 25. 1. a výstupního 4. 3. vyšetření 
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Maximální možný 

počet bodů 

Pozornost a orientace 16 17 18 

Paměť 20 21 26 

Slovní produkce 14 14 14 

Jazyk 26 26 26 

Zrakově-prostorové schopnosti 14 14 16 

Celkové skóre 90 92 100 
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Závěr vstupního a výstupního testu:  

 Celkově pacient dosáhl v Addenbrookském kognitivním testování 

zlepšení o 2 body. V orientaci v čase se pacient zlepšil o jeden bod. V paměti dosáhl 

pacient zlepšení o jeden bod. Ve slovní produkci a jazyku pacient dosáhl stejných 

maximálně možných výsledků a ve zrakové-prostorových schopnostech dosáhl pacient 

14 bodů jako ve vstupním vyšetření, chyba se týkala stejného problému (nedostatečné 

pochopení instrukcí nebo nezapamatování většího množství pokynů v rámci poruchy 

krátkodobé paměti). U pacienta nastalo mírné zlepšení v paměti a v orientaci v čase. 

 

Výsledky jednotlivých tréninkových programů CogniPlus: 

 

NAMES: 

 

Graf a tabulka 1- Výsledky NAMES 

Závěr: Pacient podstoupil v tréninkovém programu NAMES celkem 10 sezení v období 

25. 1. až 4. 3. 2016. Z grafu a z tabulky (Graf a tabulka 1) vyplívá, že se pacient po 

celou dobu tréninkového období pohyboval v 1. a v 2. úrovni a jeho výkony se střídali. 

Potvrzují to i průběžné výsledky z jednotlivých sezení, kde je zřetelné střídání výkonu 

Dlouhodobá paměť: učení obličejů a jmen (NAMES)
Čas tréninku: 25.01.2016 - 04.03.2016
Počet sezení: 10
Celkový čas (hh:mm): 02:23

Úroveň – zobrazení průběhu:
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Tabulka výsledků:
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8 2

9 1
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v počtu správných odpovědí s nápovědou a bez nápovědy. V některých sezeních má 

pacient velmi dobré výsledky a velké procentuální zastoupení ve správných odpovědí 

bez nápovědy, naopak v některých sezeních převažují správné odpovědi s nápovědou. 

Pacient dosáhl 2. úrovně z 20 úrovní celkově. 

 

CODING: 

 

Graf a tabulka 2- Výsledky CODING 

Závěr: Pacient podstoupil v tréninkovém programu CODING celkem 10 sezení 

v období 24. 1. až 4. 3. 2016.  Z grafu a tabulky (Graf a tabulka 2) vyplívá, že pacientův 

výkon postupoval přibližně konstantně vzestupně, až na pokles v 8. úrovni, kde je 

zřetelná menší počet vyřešených úloh. Správnost vyřešených úloh pacienta se pohybuje 

v průměru okolo 76 %. Průměrná doba řešení se pohybuje od 00:03 až 00:04 (min:s). 

Pacient dosáhl 18. úrovně z 25 úrovní celkově.  

Pracovní paměť: Kódování - Prostorové (CODING)
Čas tréninku: 25.01.2016 - 04.03.2016
Počet sezení: 10
Celkový čas (hh:mm): 01:40

Úroveň – zobrazení průběhu:
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Tabulka výsledků:

Sezení Poslední dosažená
úroveň

Počet vyřešených úloh Průměrná doba řešení
(min:s)

1 5 16 (89%) 00:04

2 10 20 (95%) 00:04

3 12 15 (83%) 00:04

4 11 12 (67%) 00:03

5 11 13 (72%) 00:03

6 13 14 (74%) 00:03

7 13 15 (71%) ——

8 10 10 (50%) ——

9 16 17 (81%) ——

10 18 18 (82%) ——
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DATEUP: 

 

Graf a tabulka 3- Výsledky DATEUP 

Závěr: Pacient podstoupil v tréninkovém programu DATEUP celkem 10 úrovní 

v období 25. 1. až 4. 3. 2016. Uvedený graf a tabulka (Graf a tabulka 3) ukazuje 

vzestupný nárůst výkonu pacienta, nejsou přítomny žádné poklesy. Počet vyřešených 

dotazů pacienta ukazuje v průměru 90 % ze všech sezení. Průměrná doba řešení úlohy 

se pohybuje mezi 00:04 až 0:06 (min:s) a v průběhu všech sezení se nijak závratně 

nemění. Pacient dosáhl 14. úrovně z 25 úrovní celkově.  

Pracovní paměť: aktualizující - prostorová (DATEUP)
Čas tréninku: 25.01.2016 - 04.03.2016
Počet sezení: 10
Celkový čas (hh:mm): 02:30

Úroveň – zobrazení průběhu:
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25

Úroveň

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sezení

Tabulka výsledků:

Sezení Poslední dosažená
úroveň

Počet vyřešených dotazů Průměrná doba řešení
(min:s)

1 4 27 (90%) 00:04

2 5 19 (95%) 00:04

3 6 28 (100%) 00:05

4 7 28 (97%) 00:04

5 8 24 (89%) 00:04

6 9 26 (93%) 00:04

7 10 21 (88%) 00:04

8 12 16 (80%) 00:06

9 13 18 (90%) 00:06

10 14 20 (91%) 00:05
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ALERT: 

 

Graf a tabulka 4- Výsledky ALERT 

Závěr: Pacient podstoupil v tréninkovém programu ALERT celkově 9 terapií v období 

25. 1. až 4. 3. 2016. Graf a tabulka (Graf a tabulka 4) ukazuje vzestupný nárůst výkonu 

pacienta. Střední reakční doba mírně klesá s postupováním do vyšších úrovní. Počet 

časově přiměřených reakcí se pohybuje v průměru 82 % a ve vyšších dosažených reakcí 

se nijak zřetelně tento počet nezměnil. Počet reakcí, které nebyly požadovány, se 

postupně zmenšoval. Pacient dosáhl 16. úrovně z 20 úrovní celkově. 

Ostražitost (ALERT)
Forma tréninku S1 - fázická
Čas tréninku: 25.01.2016 - 04.03.2016
Počet sezení: 9
Celkový čas (hh:mm): 01:25

Úroveň – zobrazení průběhu:
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Střední reakční doba v dosavadních sezeních:
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Tabulka výsledků:

Sezení Poslední
dosažená

úroveň

Střední
reakční

doba(ms)

Počet časově
přiměřených reakcí

Počet reakcí, které
nebyly požadovány

1 11 508 18 (90%) 9

2 11 429 26 (90%) 3

3 12 361 26 (90%) 4

4 13 388 25 (86%) 5

5 14 377 24 (83%) 5

6 13 358 11 (73%) 1

7 15 365 23 (82%) 2

8 16 318 24 (77%) 2

9 16 324 21 (70%) 3

Poznámka/-y: —— - Proměnná „střední reakční doba“ se vypočítává až při minimálním počtu dvou reakcí.
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Příloha 2- Kazuistika 2 

Slečna Š., žena, rok narození: 1989 (26 let) 

Diagnoza: centrální pravostranná hemiparéza, frustní paréza n.VII l.dx., 

dysartrie 

12. 2. 2015 při přecházení kolejiště sražena tramvají 

Rodinná anamnéza:  

bez vztahu k NO 

Nynější onemocnění:  

12. 2. 2015 při přecházení kolejiště sražena tramvají - polytrauma s 

kraniocerebrálním poraněním, difuzní axonální poranění s postižením pontu levé 

mozečkové hemisféry, corpus callosum, BG sin, SAK peri a infratentoriálně, zlomeniny 

maxily a os. zygomaticum dx, fr. C7 vlevo, fr. diafýzy femuru sin. 

Převezena na ARO FNKV, bezvědomí cca 6 týdnů. FNKV ARO 12. 2. 2015 - 

22. 2. 2015, NIP FNKV 22.2. -21. 4. 2015, 21. 4. 2015 - 11. 8. 2015 RÚ Kladruby. Poté 

domácí péče. 3.9. -12. 11. 2015. Nyní KRL v DS.  

Osobní anamnéza:  

před NO zdráva 

Školní anamnéza:  

Pacientka vystudovala střední školu, vysokou školu ekonomickou v Praze (Bc.), 

studuje stejný obor na Ing. (momentálně přerušila studium pro úraz). 

Pracovní anamnéza:  

Pacientka pracovala jako OSVČ při studiu (finanční poradce), studentka  

(přerušeno studium pro úraz). Pacientka má 3. stupeň ID od 06/2015 na dobu 1 roku, 

příjem z úrazové pojistky, ŘP: vlastní, nemá ho pozastavený 

Sociální anamnéza:  

Pacientka bydlí s matkou a sestrou v bytě v přízemí, výtah není, bariéry - 2 

schody u vchodu zvládá 

Způsob dopravy: MHD, výhledově by si chtěli pořídit auto.  

Byt je částečně bezbariérový (nejsou prahy ani koberce), v koupelně má sedačku 

na vanu, ale chybí madla a protiskluzová podložka (doporučeno pořídit). Dostupnost do 

všech pokojů je pro pacientku dobrá. 

Farmakologická anamnéza:  

Baclofen 10mg tbl 1-0-0 

Abúsus:  

nekuřák, alkohol příležitostně 
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VSTUPNÍ VYŠETŘENÍ: 

 

Mobilita: 

Pacientka se pohybuje v interiéru v bytě na kratší vzdálenost s oporou o nábytek, 

na delší vzdálenosti rolátor. Má FH, ale nepoužívá ji. Přesuny pacientka zvládá –

samostatně, dle Bobath konceptu. Mobilitu na lůžku pacientka zvládá –samostatně, dle 

Bobath koncept. 

Kognitivní a psychosociální funkce:  

Pacientka je orientovaná osobou, časem i místem. V běžné komunikaci nejsou 

patrné deficity, mluví plynule, adekvátně reaguje na otázky, objevuje se lehká dysartrie. 

Pacientka zvládá čtení i psaní, počítání čísel. Grafomotorika je nepoškozena, co se 

významu napsaného týče, jinak se přeučuje na LHK - píše pomalu tiskacím písmem. 

Pacientka pracuje přiměřeným psychomotorickým tempem. Z psychologických 

vyšetření vyplívá porucha paměti, problém s výbavností. Pacientka nemá žádnou 

kognitivní funkci poškozenou nějak dramaticky, ale je u ní viditelný pokles 

v kognitivních funkcích oproti premorbidnímu stavu. 

 

 

Montreálský kognitivní test, vstupní vyšetření, provedeno 4. 1. 2016 

 Zrakově- prostorové a exekutivní úkoly: žádná chyba, správné spojení 

číslic a písmen, zachování stran a 3D zobrazení krychle a u ciferníku 

zakreslení kontury, všech číslic a ručiček správně 

 Pojmenování – bez chyby 

 Pozornost- bez chyby 

 Řeč– bez chyby, lehká dysartrie 

 Slovní produkce – pacientka nezvládla říct více jak 11 slov na písmeno K 

za minutu, vybavila si 8 slov 

 Abstrakce – bez chyby 

 Paměť – pacientka si zvládla vzpomenout na 3 slova z 5 

 Orientace – bez chyby, je orientována časem, místem 

 

 

 

V následující tabulce (Tabulka 6) je přehledně uvedeno bodové hodnocení 

Montreálského kognitivního testu ze vstupního vyšetření 4. 1. 2016: 
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Subtesty Dosažené body 

Maximální možný 

počet bodů 

Zrakově- prostorové a exekutivní 

funkce 5 5 

Pojmenování 3 3 

Pozornost 6 6 

Řeč 2 2 

Slovní produkce 0 1 

Abstrakce 2 2 

Paměť 3 5 

Orientace 6 6 

Celkové skóre 27 30 
Tabulka 12 Výsledky Montreálského kognitivního testu, vstupní vyšetření 4. 1. 2016 

Závěr:  

 Pacientka dosáhla v Montreálském kognitivním testu 27 bodů ze 30 

bodů. Nejnižšího skoré pacientka dosáhla v paměti (3/5), dalším problém u pacientky se 

projevila výbavnost slov (8 slov/1 min), norma pro obdržení bodu je 11 slov/1 min. 

Soběstačnost: 

Index Barthelové: 

1. Najedení, napití –s pomocí  5b.   

2. Oblékání - s  pomocí  5b.    

3. Koupání - samostatně nebo  s pomocí  5b.     

4. Osobní hygiena - samostatně nebo  s pomocí  5b.     

5. Kontinence moči - plně kontinentní  10b.   

6. Kontinence stolice - plně kontinentní 10b.      

7. Použití WC - samostatně  10b.    

8. Přesun lůžko-židle samostatně  15b.    

9. Chůze po rovině - s  pomocí 50m 10b.                                                     

10. Chůze po schodech - s pomocí  5b.   

       Pacientka získala 80 bodů ze 100, závislost lehčího stupně. 

I ADL:  

Příprava jídla: zvládá s lehkou dopomocí, za využití fixačního prkénka (pořídila 

si domů) 

Domácí práce: zvládá s lehkou dopomocí 

Nákup: s dopomocí 

Transport: autem jako spolujezdec, dříve MHD s doprovodem 

Léky: zvládá si dávkovat sama 
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Vedení domácnosti: zvládá, společně s matkou 

Funkční komunikace: lehká dysartrie, jinak bez obtíží 

Kompenzační pomůcky:  

sedačka na vanu, 1FH, rolátor, lžíce na boty, mechanický vozík na delší 

vzdálenosti, brýle  

Funkční hodnocení HKK: 

Dominance: PHK (přeučuje se na LHK- podpis, psaní) 

Motorika HKK: Zhoršená na PHK (zvládne orientačně- abdukci v rameni do 

80°, flexe v rameni do 75°, extenze v lokti jen ve stoji do 25°, na akru zvládne 

jen lehkou opozici palce a ukazováku v určité poloze, extenze V. prstu, částečná 

extenze ostatních prstů v palmární flexi po stimulaci) 

Úchop: Pacientka nezvládá většinu úchopů, zvládne jen úchop válce menšího 

průměru, jinak pasivní vložení předmětu do ruky, udrží díky spasticitě, výrazně 

vázne fáze přiblížení a oddálení (souhyby trupu) 

LHK funkčně neomezena 

Síla: funkční se spasticitou PHK 

Frenchay Arm test  

Narýsování linky pravítkem (paretická ruka drží pravítko)- 1 bod provede 

Uchopit paretickou rukou válec, postavit ho 15-30 cm od okraje stolu a 30 cm a 

znovu jej přemístit- 0 bodů neprovede  

Paretickou rukou zvednout sklenici (do poloviny naplněna vodou), napít se z ní a 

vrátit na své místo bez vylití - 0 bodů neprovede  

Sejmout pružinový kolíček z kolíku a přemístit ho na čtvercovou podložku- 0 

bodů neprovede  

Učesat si paretickou rukou - 0 bodů neprovede  

Pacientka dosáhla v testu 1/5 bodů. 

Citlivost: bez patologického nálezu 

 

Silné a slabé stránky: 

Silné: spolupracující, komunikativní, motivovaná, vystudovaný bakalář VŠE, 

inteligentní 

Slabé: Zhoršená mobilita, nesoběstačná v ADL, mírný kognitivní deficit 

(myšlení, koncentrace pozornosti, paměť) oproti stavu před onemocněním 
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Cíl z pohledu terapeuta: 

 Krátkodobý: 

Zlepšení hybnosti PHK, větší zapojování do bimanuálních činností, zmírnění 

spasticity a zlepšení chůze jak v interiéru, tak v exteriéru, zlepšení kognitivních funkcí: 

myšlení, paměti, koncentrace pozornosti do 2 měsíců 

Dlouhodobý: 

Dostudovat vysokou školu ekonomickou (Ing.) do konce příštího školního roku 

(červen 2017) 

Cíl terapie:  

trénink kognitivních funkcí (myšlení, paměť, koncentrace pozornosti), 

dosáhnout přibližně za 2 měsíce lepšího výsledku v Montreálském kognitivním testu 

v paměti a výbavnosti slov (v každém subtestu aspoň o 1 bod) 

PRŮBĚH TERAPIE 

Plán terapie:  

Vzhledem k výsledkům Montreálského kognitivního testu, psychologických 

vyšetření, z kterých vyplívá, že je přítomen u pacientky pokles kognitivních funkcí 

oproti premorbidní výkonnosti a vzhledem k dlouhodobému cíli pacientky dostudovat 

VŠE, je pacientce doporučen trénink kognitivních funkcí na CogniPlusu, (10 terapií, 1 

krát týdně) v období (5.1. – 4.3. 2016)  v těchto konkrétních programech: 

ALERT (15 min) pro trénink koncentrace, pozornosti a ostražitosti. NAMES (15 

min), (zapamatování si jmen a tváří) pro trénink krátkodobé paměti, vytváření si 

strategií, propojování informací, které už v paměti máme. DATEUP (15 min) pro 

trénink pracovní paměti v rámci automatizované aktualizace obsahu v prostoru a 

zapamatování si obsahu a VISP (15 min) pro trénink v rámci pracovní paměti a 

prostorové výbavnosti. 

Pozorování z terapie:  

Pacientka během terapií spolupracuje, je motivována, aktivně komunikuje. 

Pacientka dokáže udržet pozornost a soustředit se na úkoly po celou hodinu. Pokud je 

pacientka vyrušena okolními rušivými vlivy dělá při úkolu ALERT a DATEUP chyby. 

Celkově se při trénincích vždy velmi zlepšuje po velkých skocích, v úrovních postupuje 

velmi rychle. 
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VÝSTUPNÍ VYŠETŘENÍ: 

 

 

Montreálský kognitivní test, výstupní vyšetření, provedeno 4. 3. 2016 

 Zrakově- prostorové a exekutivní úkoly: žádná chyba, správné spojení 

číslic a písmen, zachování stran a 3D zobrazení krychle a u ciferníku 

zakreslení kontury, všech číslic a ručiček správně 

 Pojmenování – bez chyby 

 Pozornost- bez chyby 

 Řeč– bez chyby, lehká dysartrie 

 Slovní produkce – pacientka nezvládla říct více jak 11 slov na písmeno K 

za minutu, vybavila si 9 slov 

 Abstrakce – bez chyby 

 Paměť – pacientka si zvládla vzpomenout na 2 slova z 5 

 Orientace – bez chyby, je orientována časem, místem 

 

 

 

V následující tabulce (Tabulka 7) je přehledně uvedeno bodové hodnocení 

Montreálského kognitivního testu z výstupního vyšetření 4. 3. 2016: 

 

Subtesty Dosažené body 

Maximální možný 

počet bodů 

Zrakově- prostorové a exekutivní 

funkce 5 5 

Pojmenování 3 3 

Pozornost 6 6 

Řeč 2 2 

Slovní produkce 0 1 

Abstrakce 2 2 

Paměť 2 5 

Orientace 6 6 

Celkové skóre 26 30 
Tabulka 13 Výsledky Montreálského kognitivního testu, výstupní vyšetření, 4. 3. 2016 

Závěr: 

 Pacientka dosáhla v Montreálském kognitivním testu 26 bodů ze 30 

bodů. Nejnižšího skoré pacientka dosáhla v paměti (2/5), dalším problémem u pacientky 

byla výbavnost slov (9 slov/1 min), norma pro obdržení bodu za tuto položku je 11 

slov/1 min. 
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Sebereflexe pacienta: 

 Jaké výhody a nevýhody byste popsal/popsala na CogniPlusu? Pacientka 

neuvádí konkrétní výhody nebo nevýhody, ale považuje program 

CogniPlus za dobrý a efektivní nástroj k tréninku kognitivních funkcí. 

 Pociťujete na sobě nějaké zlepšení po tréninku na CogniPlusu? 

Pacientka udává, že na sobě pociťuje velké zlepšení v tréninku na 

CogniPlusu na KRL oproti době, kdy trénovala na CogniPlusu 

v Kladrubech (zhruba před 5 měsíci). 

 

Výsledky terapie  

 

Výsledky Montreálského kognitivního testu 

Níže je uvedeno porovnání jednotlivých testovaných kognitivních funkcí 

Montreálským kognitivním testem: 

 

 Zrakově- prostorové a exekutivní úkoly: žádná chyba, ve vstupním i ve 

výstupním vyšetření měla pacientka správné spojení číslic a písmen, 

zachování stran a 3D zobrazení krychle a u ciferníku zakreslení kontury, 

všech číslic a ručiček správně 

 Pojmenování – u vstupního i výstupního vyšetření bez chyby 

 Pozornost- u vstupního i výstupního vyšetření bez chyby 

 Řeč – u vstupního i výstupního vyšetření bez chyby, lehká dysartrie 

 Slovní produkce – pacientka nezvládla říct více jak 11 slov na písmeno K 

za minutu, u vstupního vyšetření si pacientka vybavila 8 slov, u 

výstupního vyšetření si vybavila 9 slov 

 Abstrakce – u vstupního i výstupního vyšetření bez chyby 

 Paměť – u vstupního vyšetření si pacientka zvládla vzpomenout na 3 

slova z 5, u výstupního vyšetření si pacientka vzpomněla na 2 slova z 5 

 Orientace – bez chyby, je orientována časem a místem 
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V následující tabulce (Tabulka 8) je přehledně uvedeno bodové vyhodnocení 

Montreálského kognitivního testu ze vstupního vyšetření 4. 1. a z výstupního vyšetření 

4. 3.:  

Subtesty Dosažené body 4. 1. Dosažené body 4. 3. 

Maximální možný 

počet bodů 

Zrakově- prostorové a exekutivní 

funkce 5 5 5 

Pojmenování 3 3 3 

Pozornost 6 6 6 

Řeč 2 2 2 

Slovní produkce 0 0 1 

Abstrakce 2 2 2 

Paměť 3 2 5 

Orientace 6 6 6 

Celkem 27 26 30 
Tabulka 14 Bodové vyhodnocení Montreálského kognitivního testu z výstupního 4. 1. a výstupního 4. 3. vyšetření 

 

Následující graf (Graf 2) zobrazuje porovnání výsledků Montreálského 

kognitivního testu ze vstupního vyšetření a z výstupního vyšetření: 

 

 
Graf 4-  Porovnání výsledků Montreáslkého kognitivního testu ze vstupního 4. 1. a z výstupního vyšetření 4. 3. 2016 

 

 

 

Závěr vstupního a výstupního testu: 

Celkově pacientka dosáhla v Montreáslkém kognitivním testu zhoršení o 1 bod. 

V podrobnějším rozboru to ale neznamená dramatickou změnu. Zhoršení se projevilo 

v paměti, kdy si pacientka ve vstupním testu vzpomněla na 3/5 slov a ve výstupním na 
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2/5 slov. Mohlo to být příčinou momentálního rozpoložení pacientky. V paměti se tedy 

pacientka dramaticky nezlepšila ani nezhoršila. V ostatních položkách pacientka 

dosáhla stejného bodového ohodnocení, s tím, že ve slovní produkci si pacientka 

vybavila o jedno slovo navíc, tedy ve slovní produkci se nepatrně zlepšila.  

 

Výsledky jednotlivých tréninkových programů CogniPlus: 

VISP: 

 

 
Graf a tabulka 5- Výsledky VISP 

Závěr: Pacientka podstoupila v tréninkovém programu VISP 10 sezení v období 5. 1. až 

4. 3. 2016. Z grafu a tabulky (Graf a tabulka 5) vyplývá, že pacientky výkon postupoval 

vzestupně, v 6. až 8. sezení výkon pacientky zůstal na stejné úrovní a poté je zřetelný 

malý pokles a v 10. sezení opět stejný výkon jako v 6. až 8. sezení. Počet vyřešených 

dotazů se pohybuje okolo 78 %. Průměrná doba řešení se pohybuje od 00:06 až 00:23 

(min:s), kdy velmi vysoká průměrná doba řešení (00:23) oproti ostatním sezením byla 

na 8. sezení. Pacientka dosáhla 18. úrovně z 20 úrovní celkově. 

  

Pracovní pamet: rehearsal - vizuálne prostorová (VISP)
Čas tréninku: 05.01.2016 - 04.03.2016
Počet sezení: 10
Celkový čas (hh:mm): 02:20

Úroveň – zobrazení průběhu:
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Tabulka výsledků:

Sezení Poslední dosažená
úroveň

Počet vyřešených dotazů Průměrná doba řešení
(min:s)

1 4 12 (100%) 00:06

2 8 16 (100%) 00:08

3 11 18 (90%) 00:07

4 13 12 (71%) 00:09

5 16 13 (72%) 00:10

6 18 12 (80%) 00:11

7 18 10 (77%) 00:13

8 18 6 (55%) 00:23

9 17 10 (71%) 00:14

10 18 6 (60%) 00:10
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DATEUP: 

 
Graf a tabulka 6- Výsledky DATEUP Kazuistika 2 

Závěr: Pacientka podstoupila v tréninkovém programu DATEUP celkově 10 terapií 

v období 5. 1. až 4. 3. 2016. Z grafu a tabulky (Graf a tabulka 6) vyplívá, že průběh 

výkonu ve všech sezeních postupuje vzestupně do 6. sezení, od 6. sezení do 10. sezení 

se výkon pohybuje přibližně ve stejné úrovni. Počet vyřešených dotazů je zastoupen 

okolo 94 %. Průměrná doba řešení se pohybuje mezi 00:04 až 00:19, kdy velmi vysoká 

průměrná doba řešení (00:19) oproti ostatním sezením byla na 8. sezení. Pacientka 

dosáhla 11. úrovně z 25 úrovní celkově.  

Pracovní paměť: aktualizující - prostorová (DATEUP)
Čas tréninku: 05.01.2016 - 04.03.2016
Počet sezení: 10
Celkový čas (hh:mm): 02:10

Úroveň – zobrazení průběhu:
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Sezení

Tabulka výsledků:

Sezení Poslední dosažená
úroveň

Počet vyřešených dotazů Průměrná doba řešení
(min:s)

1 6 14 (93%) 00:04

2 7 26 (96%) 00:05

3 8 27 (100%) 00:04

4 9 23 (92%) 00:05

5 10 19 (79%) 00:04

6 11 24 (100%) 00:05

7 11 13 (93%) 00:08

8 10 9 (100%) 00:19

9 11 20 (87%) 00:07

10 11 13 (100%) 00:11
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ALERT: 

 
Graf a tabulka 7- Výsledky ALERT, Kazuistika 2 

 

Závěr: Pacientka podstoupila v tréninkovém programu ALERT celkem 6 sezení 

v období 5. 1 až 9. 2. 2016. Z grafu a tabulky (Graf a tabulka 7) vyplívá, že výkon 

pacientky postupoval v prvních třech sezeních vzestupně, poté byl zaznamenán mírný 

pokles a v 6. a posledním sezení je viditelný návrat do úrovně z 3. sezení. Střední 

reakční doba mírně klesá. Počet přiměřených reakcí se pohybuje okolo 82 %. Počet 

reakcí, které nebyly vyžadován, je zanedbatelný. Pacientka dosáhla 17 úrovně z 20 

úrovní celkově. 

 

Ostražitost (ALERT)
Forma tréninku S1 - fázická
Čas tréninku: 05.01.2016 - 09.02.2016
Počet sezení: 6
Celkový čas (hh:mm): 01:25

Úroveň – zobrazení průběhu:
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Střední reakční doba v dosavadních sezeních:
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Tabulka výsledků:

Sezení Poslední
dosažená

úroveň

Střední
reakční

doba(ms)

Počet časově
přiměřených reakcí

Počet reakcí, které
nebyly požadovány

1 11 472 26 (100%) 2

2 14 405 43 (90%) 1

3 17 368 40 (87%) 1

4 16 316 32 (68%) 1

5 15 338 31 (70%) 3

6 17 338 38 (81%) 0

Poznámka/-y: —— - Proměnná „střední reakční doba“ se vypočítává až při minimálním počtu dvou reakcí.
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NAMES: 

 
Graf a tabulka 8- Výsledky NAMES, Kazuistika 2 

Závěr: Pacientka podstoupila v tréninkovém programu NAMES celkem 4 sezení 

v období 16. 2. až 4. 3. 2016. Z grafu a tabulky (Graf a tabulka 8) vyplívá, že výkon 

pacientky postupuje vzestupně. Z průběžných výsledků vyplívá, že pacientka dosáhla 

správných odpovědí většinou bez nápovědy. Pacientka dosáhla 7. úrovně z 20 úrovní 

celkově. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dlouhodobá paměť: učení obličejů a jmen (NAMES)
Čas tréninku: 16.02.2016 - 04.03.2016
Počet sezení: 4
Celkový čas (hh:mm): 01:01

Úroveň – zobrazení průběhu:
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Tabulka výsledků:

Sezení Poslední dosažená úroveň
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3 7

4 7


