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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá vlivem tréninku exekutivních funkcí na regulaci 

negativních emocí. V rámci teoretické části práce autorka představuje soudobé pohledy 

neuropsychologie, jež akcentují otázku vztahu mezi emocemi a kognicí. Východisko práce 

stojí na předpokladu, že emočně-regulační a kognitivní procesy spolu významně interagují, a 

to převážně v oblastech prefrontální kůry. Bude rozebrán procesní model emoční regulace 

(Gross, 1998), dle něhož je práce s emoční regulací možná skrze kognitivní strategie, tedy 

procesy, probíhající před vznikem samotné emoční odpovědi. Tyto předpoklady budou dány 

do souvislostí výzkumů počítačového tréninku exekutivních funkcí. Trénink exekutivních 

funkcí způsobuje frontální aktivaci (např. Klinberg et al., 2005), která může pozitivně 

ovlivňovat afektivní fungování a regulaci. 

Výzkumný projekt se zabývá možností ovlivnění schopnosti regulace negativních 

emocí prostřednictvím systematického tréninku exekutivních funkcí pomocí programu 

BrainTwister, který je v klinické praxi využíván k neuropsychologické diagnostice a 

rehabilitaci. Účinek tréninkového programu je měřen třemi metodami: dotazníky POMS, 

DERS a experimentem sestaveným na základě IAPS. Výzkumný soubor tvoří celkem 25 

osob, z nichž 11 bylo zařazeno do kontrolní skupiny a 14 do skupiny experimentální. Obě tyto 

skupiny podstoupily trénink – experimentální skupina však trénovala s vyšší intenzitou a 

obtížností.  

U obou skupin bylo zjištěno signifikantní zlepšení v rámci škály DERS a regulační 

podmínky IAPS experimentu, což může např. poukazovat na efektivitu tréninku obou skupin, 

nebo na nedostatečnou velikost výzkumného souboru. Tato druhá možnost byla potvrzena 

bayesovskou analýzou dat. Součástí empirické části práce jsou i výsledky týkající se vlivu 

dalších intervenujících primárně neměřených proměnných. Tato práce podává předběžné 

doklady o tom, že trénink tohoto typu by mohl mít pozitivní vliv na regulaci negativních 

emocí. Roli zde však hraje i spousta dalších proměnných, na které je třeba brát v dalších 

výzkumech důraz. Bylo by vhodné ověřit tyto závěry v rozsáhlejším výzkumu.   

Klíčová slova: regulace emocí, exekutivní funkce, počítačový trénink  

 

 

 

 



 

Abstract 

This thesis is focused on the effects of computerized executive functions training on 

emotion regulation and affective functioning. The theoretical part summarizes cognition-

emotion integration and is based on cognitive neuroscience models suggesting that there are 

bidirectional links between cortical executive functions centers and cortical centers that 

regulate emotions. Based on process model of emotion regulation (Gross, 1998) it’s supposed 

that it is possible to make interventions of emotion dysregulation also through cognitive, 

antecedent-focused strategies. These assumptions are linked with computerized executive 

functions training. Such training might have positive consequences for emotion regulation and 

emotion functioning, as it generate frontal activation (Klinberg et al., 2005). 

The study measures the potential effect of executive functions training on regulation of 

negative emotions. The main intervention is a personalized, computer-based cognitive 

training program BrainTwister. This program is widely used for clinical and diagnostics 

praxis and rehabilitation. To ascertain the everyday ecological validity of the cognitive 

training intervention and the emotion regulatory and affective consequences, emotion 

regulatory experiment (IAPS) together with mood and emotion regulation self-report 

questionnaires (POMS, DERS) are used. The study involves 25 participants (14 experimental, 

11 control). Both groups undergo training – experimental group just trains with higher 

intensity and difficulty. 

There was significant improvement found out in both groups of participants within 

DERS scale and regulatory condition on IAPS experiment. This can be referred to the training 

effectivity of both groups, as well as to data insensitivity. The second option was actually 

confirmed by Bayes analyses. One segment of the empirical part also displays the results 

regarding the influence of other, primary non-measured factors.  

This work provides preliminary evidence that a training of executive functions could 

have positive consequences on regulation of negative emotions. However, these conclusions 

require testing in a large-scale randomized study with inclusion of all other factors.  

Key words: emotion regulation, executive functions, computerized training  
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Seznam použitých zkratek 

 

ACC – Anterior cingulate, přední cingulární kůra 

ADHD – Porucha pozornosti s hyperaktivitou  

CNS – Centrální nervový systém  

DERS – Škála obtíží s emoční regulací (Difficulties in emotion regulation scale) 

DSM – Americká klasifikace nemocí 

EEG – Elektroencefalografické vyšetření 

EF – Exekutivní funkce 

ER – Emoční regulace, regulace emocí (užíváme synonymně) 

IAPS – International affective picture system (Mezinárodní systém fotografií pro výzkum 

emocí) 

MKN-10 – Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. verze 

MRI – Magnetická rezonance 

PET – Pozitronová emisní tomografie  

PFK – Prekrontální kortex, kůra či lalok (užíváme synonymně) 

POMS – Profil nálad (Profile of mood scale) 

WADA – Wadům amytalový test 
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ÚVOD 

„Kdyby se mne kdokoli a kdykoli zeptal, co považuji pro člověka za nejdůležitější, bez váhání odpovím, že 

emoce.“ 

Prof. Vladimír Vondráček 

Tato práce se zabývá problematikou emoční regulace ve vztahu k exekutivním 

funkcím. Jak míní úvodní citát, emoce hrají v každodenním životě člověka velmi významnou 

roli, neboť ukazují na věci a jevy, které jsou pro něj mnohdy významné. Regulace emocí, tedy 

skutečnost, které emoce máme, kdy je máme, jak je prožíváme a projevujeme, tak patří k 

nosným tématům psychologie a dalších humanitních oborů. V posledních letech se trend 

emoční regulace (hlavně v USA a Velké Británii) obrací do souvislosti kognitivních a 

exekutivních funkcí, což jde ruku v ruce s aktuálními poznatky neuropsychologických studií 

emocí a emoční regulace.  

Právě aktuálnost této problematiky byla jednou z hlavních motivací mého výběru 

tématu této práce. K rozšíření obzorů v tématice přispěl, krom konzultanta práce PhDr. Luďka 

Stehlíka, který práci vypsal, také roční Erasmus pobyt ve Velké Británii, kde jsem 

absolvovala předmět „Afektivní neuropsychologie“ pod vedením Dr. Marka Coulsona. Mnoho 

inspirace a literárních zdrojů plynou právě z tohoto ročního modulu. Druhým důvodem mého 

výběru byl její potenciální přínos. Obtíže s emoční regulací totiž patří mezi hlavní 

mechanismy, které stojí za poruchami nálad a úzkostnými poruchami (Goldin, Gross, 1998). 

Porozumění jednotlivým způsobům emoční regulace a jejich vlivům na fungování jedinců je 

tedy velmi důležité jak pro klinickou praxi, tak pro výzkum. V rámci intervencí emoční 

dysregulace by pozornost v budoucnu mohla být zaměřena i na tzv. „kognitivní strategie“ 

emoční regulace. Způsob práce takových intervencí by tak mohl být implicitně zacílen např. 

na selekci potenciálně ohrožující situace, modifikace či odvedení pozornosti od takové 

situace, nebo na kognitivní přehodnocení negativně působících podnětů. Taková intervence 

by mohla probíhat právě za pomoci adaptivního počítačového softwaru pro trénink 

exekutivních funkcí. 

Práce, kterou předkládáme, je krom teoretické a empirické části rozdělena do 

tematických kapitol, které vždy sumarizují jeden úsek nám dostupné skutečnosti této 

tématiky. Teoretickou část dělíme na tři hlavní teoretické celky. Část „Emoční regulace“ 

zachycuje krom vymezení emocí a emoční regulace převážně rozbor duálního modelu procesů 

emoční regulace (Gross, 1998).  Zde se zaměřujeme na kognitivní strategie a vyslovujeme 

předpoklad, že emoční dysregulaci je možno intervenovat také právě skrze práci s těmito 
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„vstupními“ strategiemi. Oddíl „Neuroanatomie emocí ve vztahu ke kognitivním funkcím“ se 

zabývá mozkovými podklady emočně-regulačních procesů. Pozornost zde cílíme 

k prefrontální kůře, jakožto společnému centru dějů emoční regulace a kognitivních funkcí. 

Na základě teorie Foxe (1998) vyslovujeme předpoklad, že celková frontální aktivace může 

způsobit zapojení frontálně zprostředkovávaného chování ve službách emoční regulace. Blok 

„Exekutivní funkce“ se věnuje převážně plasticitě exekutivních funkcí a jejich možným 

tréninkem, jakožto systematickou prací s potenciálem jedince. Zmiňujeme se o efektivitě 

tréninku kognitivních a exekutivních funkcí u různých druhů populace a neopomíjíme jeho 

možný efekt v kontextu posílení regulace emocí. V rámci této kapitoly také teoreticky 

přibližujeme program BrainTwister a jeho tréninkové úkoly, s nímž pracujeme v rámci části 

Empirické.  

Předmětem Empirické části práce je sestavení výzkumného designu, který by dovolil 

zkoumat výše zmíněné příčinnosti, a dále měření účinnosti efektu tréninku exekutivních 

funkcí (za pomoci počítačového programu BrainTwister) na regulaci negativních emocí. To je 

zároveň hlavním cílem výzkumu. Výzkumný design je inspirován pracemi Gyurak, Ayduk a 

Grosse (např. 2010). Je měřeno, zda absolvování počítačového tréninku exekutivních funkcí 

BrainTwister má vliv na výsledky v subjektivním hodnocení emočního fungování a regulace, 

a na výsledky experimentu emoční regulace zkoumaných osob. Účinek tréninkového 

programu je měřen třemi metodami: dotazníky POMS, DERS a experimentem sestaveným na 

základě IAPS. Výzkumný soubor tvoří celkem 25 osob, z nichž 11 bylo zařazeno do kontrolní 

skupiny a 14 do skupiny experimentální. Obě tyto skupiny podstupují trénink – 

experimentální skupina však trénuje s vyšší intenzitou a obtížností.  

Sesbíraná data jsou krom běžné frenventistické statistické analýzy podrobeny 

bayesovské analýze dat. Dále je zde představena doplňková analýza rozhovorů s respondenty 

po dokončení tréninku, na jejíž základě vznikly kategorie, vysvětlující možné nezávislé a 

neměřené proměnné našeho výzkumu. Byť tyto doplňkové závěry nejsou primárním cílem 

studie, v kapitole Diskuse je jim věnována nemalá část textu, jelikož i tyto závěry považujeme 

za velmi podstatné pro pochopení kontextu celé problematiky. V diskusi jsou mimo to závěry 

z hlavních analýz dány do kontextu jiných dřívějších výzkumných poznatků. 

Jelikož toto téma doposud nebylo u zdravé ani klinické populace plně prozkoumáno, 

tato studie může být brána jako jedna z prvních pokusů téma výzkumně uchopit, a to alespoň 

v rámci vod České Republiky.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

1. Emoční regulace 

1.1 Emoce 

Emoce jsou složitým a komplexním procesem. Sám Russel, jeden z největších 

průkopníků výzkumu emocí, často zmiňuje: “kariéra mnoha vědců je postavena na úloze 

vysvětlení emocí. Bohužel jeden z nejdůležitějších poznatků o emocích je ten, že každý ví, co 

emoce jsou, dokud není postaven před požadavek je definovat,“ (např. Russel, 1994, s. 102). 

V této kapitole bych ráda vymezila pojem „emoční regulace“ spolu s několika možnými úhly 

pohledu na emočně-regulační problematiku a zásadními teoriemi emočně regulačního pole.  

Někteří autoři došli k závěru, že kategorie “emoce” zastřešuje tak odlišné psychické 

fenomény, že “emoce” nelze vymezit nějakými společnými znaky, a tudíž je ani nemá smysl 

zkoumat. Perspektivy pohlížející na emoce se pohybují na škále jdoucí od teorií, 

charakterizující emoce čistě biologicky a definuje je jako jednotky s potřebou regulace k těm, 

které charakterizují emoce jako konstruované mentální stavy, které tudíž nemohou řídit 

ostatní procesy (Gross, Barrett, 2011). Jak dále uvádí Gross a Barrettová (2011), ke 

konceptualizaci pojmu emoce přispěly čtyři dominantní hnutí: teorie primárních emocí, teorie 

zhodnocení a komponentové přístupy a přístupy orientované na význam emocí ať už v rámci 

psychologické konstrukce či sociální a kulturní konstrukce. Každý z těchto přístupů odpovídá 

jinak na otázky vztažené k jedinečnosti, specificitě emocí či k hlavní doméně emočního 

procesu. 

Jako příklad mnoha vymezení emocí uvedu pohled na emoce Carvera and Scheiera 

(1990, s. 21), kteří definují emoce jako „stav organismu, který monitoruje pokles hodnoty 

rozdílu mezi cílem a realitou jedince“. Dále např. James (1884, 1894 in Gross, 1998, s. 272) 

se vztahuje k emocím jako k „behaviorálním a fyziologickým tendencím, jež jsou vyvolávány 

evolučně významnými situacemi.“ Ačkoli se dle Jamese (1884, 1894 in Gross, 1998) emoce 

týkají různých adaptačních problémů, můžeme spíše říci, že emoce všeobecně podněcují 

rozhodování, připravují jedince k rychlým motorickým odpovědím a poskytují informace o 

probíhajícím vztahu organismu a jeho okolí. Emoce mají taktéž sociální funkci - informují 

ostatní o behaviorálních intencích, poskytují nám vodítka o tom, co je dobré a co je špatné a 

celkově ohraničují naše sociální chování (Gross, 1998).  
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1.2 Vymezení emoční regulace 

Velmi aktuálním tématem na poli afektivní
1
 psychologie je emoční regulace. Ta se dá 

vysvětlit na následujícím příkladu. Představme si jedince, který je extrémně úzkostný před 

veřejnou prezentací. Taková emocionální intenzita může vyvrcholit v odpověď typu “útěk 

nebo útok”, a tudíž je v nesouladu s jedincovou schopností vůbec stát před publikem. Naopak, 

pokud ten samý jedinec nepociťuje vůbec žádnou úzkost, může mít zároveň problém úkol 

dokončit a zaujmout posluchače. Proto je v tomto případě optimální taková dávka úzkosti, 

která aktivuje jedince do míry mobilizace k podání výkonu, ale není tak intenzivní, že by 

způsobila “útěk nebo útok”. Úzkost je tedy regulována tak, aby emoce působila adaptačně. 

Jinak řečeno, emoční regulace je proces, v rámci něhož jedinec modifikuje jak své 

emoční prožitky, expresivní výrazy a fyziologii, tak situace, které emoce vyvolávají, s cílem 

produkce vhodných odpovědí na měnící se výzvy prostředí. Cílem emoční regulace pak není 

eliminovat maladaptivní emoce a nahradit je těmi adaptivními, ale spíše ovlivnit dynamiku 

každé emoce tak, aby vznikly adaptivní reakce na prostředí (Gross, Ochsner, 2002).  

Stručně vymezit emoční regulaci není jednoduché. Dle Grosse a Ochsnera (2002) se 

emoční regulace vztahuje k procesům, kterými jedinec ovlivňuje to, jaké emoce bude mít, kdy 

je bude mít a jak je bude prožívat a vyjadřovat. Proces emoční regulace pak může být 

automatický či kontrolovaný, vědomý či nevědomý a s dopadem na jednu nebo na více oblastí 

procesu vzniku emoce. Mezi další často citované definice patří např. Thompsonovo pojetí 

(Thompson, Meyer, 2007, s. 251 in Slaměník, 2011, s. 68), dle něhož „emoční regulace 

sestává z vnějších a vnitřních procesů odpovědných za monitorování, ocenění a modifikování 

emočních reakcí, zvláště jejich intenzity a časových charakteristik, směřujících k dosažení cílů 

jedince.“ 

 Navzdory hojným publikacím na toto téma tak není doposud rámec emoční regulace 

konstruktově stabilní, k čemuž do značné míry přispívá také nejednotná a všeobecně málo 

sdílená metodologie výzkumu regulace emocí (Fox, 1994) či samotná nejednoznačnost 

vymezení pojmů spojených s emoční regulací (Slaměník, 2011).  

                                                 

1
 Adjektivum „afektivní“ budeme v textu dále používat nikoli se vztahem k afektu jako „krátkodobé, silné 

emoční reakci“, nýbrž se vztahem k anglickému spojení zde např. „affective psychology“ – „emoční 

psychologie“ 
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Jak uvádí Slaměník (2011), v anglicky psané literatuře se užívá slovní spojení 

“emotion regulation”, které lze však do češtiny převést dvojím způsobem - buďto jako 

“regulace emocí” nebo “emoční regulace”. Jak zmiňuje Slaměník (2011), tyto dvě možnosti 

překladu v zásadě naznačují dvojí chápání tohoto konceptu – buď jako kontrolu čí řízení 

vzniku, intenzity a trvání emoce (regulace emocí), nebo podíl emocí na regulaci chování 

(emoční regulace).
2
  Emoční regulace jako kontrola pak může být dle Graweho (2007, s. 250) 

definována jako „schopnost aktivně se vyhýbat negativním emočním stimulům a modifikovat 

své vnitřní emoční stavy do podoby chování, které jsou sociálně přijatelné“. V současné době 

je však toto pojetí považováno za překonané a na vědecké půdě převažuje pojetí emoční 

regulace jako adaptivního procesu (viz dříve zmiňovaná definice Grosse, 2002). 

 Teoretická a pojmová nejednoznačnost koresponduje také s různorodostí teoretických 

přístupů k emocím a s tím, co je zahrnováno do problematiky emoce a regulace. Někteří 

autoři zahrnují do emoční regulace také vnější vlivy, které mají sociální podstatu, jako je 

ovlivnění emocí jedince jinou osobou (Slaměník, 2011). Mnoho autorů dále např. zmiňuje, že 

v procesu emoční regulace je velmi důležitý kontext, a to především při pohlížení na emoční 

regulaci a psychopatologii, neboť psychické poruchy jsou charakterizovány rigidními 

odpověďmi na prostředí (např. Aldao, 2013). Empirické poznatky k významu kontextu v 

rámci emoční regulace však chybí a tudíž chybí i vyvinutá metodologie výzkumu emoční 

regulace jako ukotveného celku. 

Rozšířením níže zmíněných definic může být pojetí Gratze a Roemera (2004, s. 43). Ti 

vyvinuli integrativní konceptualizaci emoční regulace, která se zaměřuje nejen na modulaci 

emočního nabuzení, ale také na „emoční povědomí, porozumění, akceptaci emocí a na 

schopnost jednat dle aktuálních cílů jedince, bez přímé vztažnosti k jeho emočnímu stavu“. 

Právě tento koncept bude výchozím pojetím emoční regulace v rámci této práce.  

Shrneme li předchozí odstavce, můžeme říci, že adaptivní emoční regulace je spíše 

vnímána jako proces s jasným cílem, účelem a funkcí, zahrnující změny v psychických, 

fyziologických a sociálních procesech, jež je charakterizována svou dynamikou, intenzitou a 

                                                 

2 V této práci proto budeme používat pojmy regulace emocí a emoční regulace proměnlivě (anebo pod zkratkou 

ER), v synonymním významu, přičemž tento koncept chápeme spíše jako „kontrolu čí řízení vzniku, intenzity a 

trvání emoce“ (i když rozšířeněji, viz dále v textu).  
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trváním a je poznávána kognitivními a směrována motivačními procesy (Poláčková – 

Šolcová, 2012). Pokládám za důležité zdůraznit, že emoční regulace se netýká pouze 

modulace negativních emocí, ale týká se i emocí prožitkově pozitivních.  V neposlední řadě je 

emoční regulace ovlivňována aktuální životní zkušeností, životním kontextem a momentální 

situací jedince (Gross, 2002). 

1.3 Procesní model emoční regulace 

Dle Eisenberga (2000) může k emoční regulaci docházet v celém kontinuu emočního 

procesu. Může tudíž být zaměřena jak na spouštěcí mechanismy, tak na prožitek nebo 

externalizovanou podobu reakce (Eisenberg, 2000). Výzkum různých druhů emoční regulace 

trvá desetiletí a přináší rozmanité výstupy. Např. Parkinson  et al. (1996 in Gross, 1998) na 

základě rozhovorů a dotazníkových metod identifikovali více než 200 strategií regulace 

emocí. 

Když Gross (např. 1998) zveřejnil svůj duální model emoční regulace, nastal zlom 

v chápání komplexnosti celé problematiky. Na základě konceptuální analýzy procesů, které 

stojí za různými emočně regulačními akty, zformuloval Gross (např. 1998) pět sad emočně 

regulačních procesů a tím vymezil univerzální model emoční regulace. Těchto pět strategií 

regulace emocí je vymezeno s ohledem na čas, ve kterém se v rámci emočního procesu 

objevují. 

Podle Grossova modelu (např. 1998) může být úsilí o regulaci emocí nasměrováno 

dvěma směry. První variantou je regulace zaměřená na spouštěcí předpoklady, tzv. „vstupní 

strategie“ (ancetedent-focused), tj. strategie, jenž jsou zaměřené na předcházení/podněcování 

vzniku nebo zastavení/nastartování emočního procesu (kognitivní strategie). Tato regulace je 

zahájena na začátku nebo velmi záhy poté, co se proces rozvíjení emocí spustí. Druhou 

skupinou je emoční regulace zaměřená na reakci, která se objevuje na konci procesu rozvoje 

emoce, nebo tehdy, kdy už emoce sama spouští nějakou tendenci k reakci. Tyto strategie se 

nazývají „výstupní strategie“ (response – focused), neboli ty, jež jsou zaměřené na reakci na 

již probíhající emoci (behaviorální strategie). Hlavní rozdíl mezi vstupními a výstupními 

strategiemi je ten, že u vstupních strategií se zabýváme tím, zdali vůbec emoční odpověď 

vznikne, kdežto u výstupních se zabýváme již vzniklou emoční odpovědí. Mezi kognitivní 

strategie patří čtyři strategie – situační selekce, situační modifikace, odvedení pozornosti a 

kognitivní přehodnocení. Mezi behaviorální strategie patří modulace odpovědi 

(Stuchlíková, 2002).  
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1.3.1 Kognitivní strategie (strategie zaměřené na spouštěcí předpoklady) 

 Situační selekce znamená zaměřování se nebo vyhýbání se určitým lidem, místům 

nebo objektům atd., s úmyslem regulovat emoci.  Jinými slovy situaci, která vzbuzuje nelibé 

pocity, změníme na situaci, která je méně nelibá (Poláčková - Šolcová, 2012). Dle Grosse 

(1998) pracuje s touto situací např. kognitivně behaviorální terapie. Ta mimo jiné sestává z 

rozboru situací, které by se měly vyhledávat či naopak kterým by se měl klient vyhýbat (např. 

když terapeut plánuje s depresivním klientem příjemné aktivity). Emoční důsledek situace je 

tedy ovlivněn tím, v jaké situace se jedinec ocitá. 

Druhou strategií je situační modifikace, kterou Gross (1998) vysvětluje jako úsilí, 

které je vynaloženo k přímé změně situace za účelem emocionálního ovlivnění. Tento způsob 

regulace lze nalézt v literatuře zabývající se stresem a copingem pod pojmy jako „na problém 

zaměřený coping“ nebo jako „primární kontrola“. 

Třetím způsobem emočně regulační strategie je zaměření či odvedení pozornosti. Ta 

spočívá v otázce, na který aspekt situace se jedinec zaměří. Strategie změny pozornosti jsou 

často nazývány jako “rozptýlení”, čili zaměření pozornosti na ne-emocionální aspekty situace 

anebo prosté okamžité odklonění pozornosti od situace. Nepříjemné myšlenky mohou být 

přerušeny tím, že si vnitřně řekneme „stop“ anebo, že navodíme myšlenky nebo vzpomínky, 

které nejsou v souladu s momentálním nekomfortním emočním stavem (Gross, 1998).  

Čtvrtým způsobem emoční regulace je kognitivní změna. Tato strategie spočívá v 

rozhodnutí, který z mnoha možných významů situaci připisujeme. Typickými zástupnými 

koncepty této formy emočně regulační strategie je např. popření, intelektualizace, kognitivní 

přerámování nebo přehodnocení.  

1.3.2 Behaviorální strategie (strategie zaměřené na reakci) 

Emočně regulační strategie, jež patří pod behaviorální strategii, je dle Grosse (1998) 

modulace odpovědi, která se vztahuje k přímému ovlivňování fyziologických, prožitkových 

nebo behaviorálních emočních odpovědí. Snahy o regulaci fyziologických a prožitkových 

aspektů emocí jsou velmi časté. Patří mezi ně suprese (potlačení expresivního chování)
3
, 

exprese, ale i např. ovlivnění farmaky, alkoholem, cigaretami, cvičením, relaxací nebo jídlem.  

                                                 

3
 Dále budeme v textu používat výrazy suprese a potlačení synonymně. 
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1.3.3 Grafické zobrazení procesního modelu emoční regulace 

 

 

Obrázek č. 1.: Procesní model emoční regulace dle Gross (1998, s. 282, přeloženo autorkou). 

 

1.3.4 Přehodnocení 

Následující odstavce jsou věnovány hlubšímu popisu strategie přehodnocení, neboť 

právě s touto strategií budeme následně v empirické části více pracovat. Jak je uvedeno výše, 

první zmínky o strategii přehodnocení lze najít u zastánců teorie appraisalu (ohodnocení).  

Přehodnocení situace při regulaci emocí je velmi zdůrazňována např. Lazarusem (1966). 

Slaměník (2011) poukazuje na význam ohodnocení situace pro vznik emoce, neboť 

emoce dle něj vzniká jako odpověď na význam připsaný dané situaci. Každé emoci předchází 

určité potenciálně identifikovatelné ohodnocení, které přímo spouští emoci; emoce tak může 

být nahlížena jako „funkční odpověď na události, které byly ohodnoceny“ (Shaver, Collins, 

Clark, 1996 in Slaměník, 2011, s. 156). 

Hlavní myšlenkou této strategie je, že změna emoce je v souladu se změnou významu 

události. Jinými slovy, dojde-li k přehodnocení situace, změní se i emoční reakce. Při 

negativní události kognitivní transformace změní emoční dopad situace a směřuje k tomu, aby 

situace byla posuzována jako méně bolestná a více akceptovatelná pro daného jedince. Často 

se tento děj regulace pojmenovává jako proces kognitivní změny (např. Eisenberg, 2000). 
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Jelikož tento koncept není v české literatuře pojmově ukotven, rozhodla jsem se pro účely této 

práce užívat pojmu „kognitivní přehodnocení“ nebo jen „přehodnocení“.  

Stuchlíková (2002) uvádí následující příklady kognitivního přehodnocení – jde o takové 

situace, kdy např. můžeme sami sobě předefinovat očekávaný medicínský zákrok spíše jako 

pomoc přinášející než jako bolestivý. Následná regulace pak může výrazně snížit subjektivní 

prožívání emoce a s tím související emoční expresivní chování a tím např. dovede předejít 

ataku silné emoce.  

Přehodnocení emoční situace má však některé limity, jeden z nich je např. daný minulou 

zkušeností. Dle Slaměníka (2011) např. situace či události vyvolávající strach mohou být 

ohodnoceny opakovaně stejně a se stejným významem. Jedním z možných důvodů tohoto 

faktu může být externě dané přehodnocení během výchovy. Právě působení rodičů na 

přehodnocování emočních situací dětí je velmi význačné a může mít velký vliv na pozdější 

nakládání s emocemi v dospělosti. Příkladem může být strach dítěte z neznámého předmětu a 

následné vysvětlování rodičů, že jejich strach je zbytečný (Slaměník, 2011).  

Velkou roli při přehodnocení situace mohou hrát také multikulturní vlivy. Dle Slaměníka 

(2011) kultura předkládá specifické vzory, dle kterých jedinec reguluje své emoce, zejména v 

interpersonálních vztazích. Jako příklad mezikulturního přehodnocení uvedu výsledky 

výzkumu Abu Luhgoda (1986, in Slaměník, 2011), který popisuje specifickou reinterpretaci 

ztráty blízkého člověka u beduínů v Egyptě. Ti reagují hněvem či rozhořčením, protože 

považují takovou událost za nepoctivou a někdo je za ni odpovědný a tak nechtějí připustit 

smutek a ztrátu cti. 

1.4 Funkce regulace emocí 

Naše emoční tendence nejsou vždy nejvhodnější k situacím, jimž čelíme, neboť současné 

podmínky našich životů se velmi liší od těch, jež kdysi naše emoce formovali. V dnešní době 

je tedy emoční regulace velmi důležitá, jelikož emoce nemusejí být plně naprogramovány na 

zátěže moderní doby (Gross, 1998).  

Na funkci regulace emocí bychom mohli pohlížet ve dvojím spektru. V rovině 

intraindividuální má, jak již bylo řečeno, emoční regulace za cíl nabít optimální míry 

emoční dynamiky tak, aby emoce mohly zprostředkovat optimální odpovědi na výzvy 

prostředí. Často je na intrapersonální rovinu ER pohlíženo jako na systém, který je ve 

službách hédonických potřeb jedince (čili potřeba vyhnout se nepříjemným situacím 

(negativním emocím) a přiblížit se situacím příjemným (pozitivním emocím), který chrání 
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jedince před ustrnutím v určitém afektivním stavu (Rothermund et al., 2008 in Poláčková-

Šolcová, 2012). Současné teoretické a empirické práce Tamira et al.  (2008) však poukazují 

na širší konceptualizaci funkce emoční regulace, která převyšuje hédonické cíle a zahrnuje 

důležité instrumentální cíle.  Tamir et al. (2008) vysvětlují tuto teorii na příkladu: když se 

jedinec připravuje na konfrontaci či hádku, přirozeně vyhledává aktivity a podněty, které 

posilují jeho zlost. Jinými slovy, jedinci mohou setrvávat v náročných nebo nepříjemných 

stavech, jestliže tyto stavy pro ně budou mít budoucí přínos. Tato teorie má kořeny také např. 

v teorii odloženého uspokojení (Mischel, Shoda, Rodriquez, 1989 in Aldao, 2013) nebo v 

teorii tolerance distresu (Zvolensky, Bernstein, Vujanovic, 2010 in Aldao, 2013). V obou 

případech je však funkcí ER především udržovat a moderovat dialog mezi pozitivní a 

negativní afektivitou. 

Dále bychom mohli nahlížet na ER v rovině interpersonální, jelikož ER je také 

procesem sociálním i intrapersonálním. Dle Poláčkové-Šolcové (2012) ER zajišťuje určitý řád 

v sociálních interakcích a zvyšuje jistotu členů skupiny ohledně jejich průběhu.  

1.5 Emoční dysregulace 

Procesy emoční regulace jsou centrálními pro duševní zdraví. Mohou buď podporovat 

anebo narušovat schopnost pracovat, mít kvalitní sociální vztahy a radovat se ze života 

(Gross, Munoz, 1995). I Stuchlíková (2002) zmiňuje, že špatná emoční regulace produkuje 

emoční, kognitivní, nebo behaviorální výstupy, které jsou pro jedince v dané situaci málo 

adaptivní (Garber, Dodge, 1991 in Stuchlíková, 2002). Jak slabá, tak silná emoční regulace 

mohou vést k problémům. Např. nepřiměřeně malá regulace pocitů viny může vést k 

prožívání deprese, zatímco nadměrná regulace pocitů viny může být spojena s pozdějším 

prožíváním paranoidních nebo sociopatických stavů (Stuchlíková, 2002).  

Jak popisuje Goldin a Gross (1998), špatná emoční regulace
4
 je popisována ve více než 

polovině z diagnóz obsažených v ose I. a ve všech diagnózách osy II manuálu DSM-IV. 

Emoční regulace u dospělých je spojována s problémy, jako je přejídání, zvýšené užívání 

alkoholu, úzkostné poruchy a poruchy nálad. U dětí jsou problémy v regulaci deprese a 

úzkosti vztaženy k poruchám internalizace, zatímco obtíže v regulaci hněvu souvisejí 

s poruchami externalizace. U normálních jedinců, nízká míra emoční regulace spolu s 

                                                 

4
 Dále bude v textu užíváno synonymně „emoční dysregulace“ 
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vysokou mírou negativních emocí způsobuje nižší sociální kompetence a sníženou akceptaci a 

sympatie od sociálních partnerů.  

Obtíže s emoční regulací tedy patří mezi hlavní mechanismy, které stojí za poruchami 

nálad a úzkostnými poruchami. Porozumění jednotlivým způsobům emoční regulace a jejich 

vlivům na fungování jedinců je tedy velmi důležité jak pro klinickou praxi, tak pro výzkum. 

1.6 Důsledky jednotlivých strategií  

Gross (např. 2002) na základě svého procesuálního modelu emoční regulace často 

podotýká, že strategie, které působí v brzkých stádiích procesu vzniku emoce, mají odlišný 

profil důsledků, než strategie, které působí později. Jinými slovy, jedinec při zapojování 

strategií z jedné či druhé skupiny emočně regulačních strategií (behaviorální nebo kognitivní) 

jinak myslí, prožívá a koná, za účelem regulace i např. stejné emoce. Informace o vlivech 

jednotlivých způsobů strategií emoční regulace máme jak z pozorování převážně klinických 

pacientů, tak z experimentů a výzkumných studií.  

1.6.1 Klinické důkazy 

Práce zaměřené na emoční regulaci a psychopatologii vedly k rozdělení mezi adaptivními 

a maladaptivními strategiemi a to na základě jejich vztahu k symptomům psychologických 

poruch. Domněle adaptivní strategie, jako je přehodnocení, se ukázaly jako neasociované s 

psychopatologií. Naopak, maladaptivní strategie, jako je vyhýbání se, potlačení nebo 

ruminace, se ukázaly jako pozitivně asociované se symptomy psychiatrických poruch (Aldao, 

2013).  

Na první pohled to tedy vypadá, že „vstupní“ strategie jsou adaptivní a „výstupní“ 

maladaptivní. Existují však případy, kdy „vstupní“ strategie mohou působit škodlivě a 

„výstupní“ strategie mohou být naopak přínosné. Aldao (2013, s. 156) uvádí trefný příklad: 

„aplikace kognitivního přehodnocení při snížení zlosti, kterou jedinec pociťuje vůči 

partnerovi, když partner nepřišel domů včas na večeři, může být prospěšná, pokud se partner 

zpozdí kvůli dopravní zácpě (okolnosti jsou mimo kontrolu jedince). Pokud ovšem existuje 

vážné podezření, že má partner milostnou aféru se svou spolupracovnicí, tato strategie by 

byla pro jedince škodlivá.“. Podobně zmiňuje i Gross (1998), že neflexibilní či nerealistické 

přehodnocení mohou vést k popření významných rysů jedincovi reality, jako např. nebezpečí 

nebo zneužívající tendence od partnera. 
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Je však pravdou, že potlačení emocí je brána za nezdravý způsob nakládání s emocemi, 

zvláště v takových případech, kde je k ní přistupováno chronicky (Poláčková-Šolcová, 2012). 

To potvrzují např. práce Dunbarové (1935 in Traue, Pennebaker, 1993), která popsala více 

než 100 psychosomatických onemocnění, které jsou spojena s potlačováním emocí. Podobně 

pak Cacioppo (2009 in Poláčková-Šolcová, 2012) identifikoval skupiny emocí vedoucích k 

jasně identifikovatelným zdravotním obtížím, pokud jsou jedincem blokovány. Poláčková – 

Šolcová (2012) tedy celkově shrnuje, že potlačení byť jen každodenních drobných zážitků 

může negativně ovlivňovat naše zdraví.  

Jeden z fyziologických důkazů těchto tvrzení je např. závěr studie Grosse a Levenson 

(1997), kteří zjistili, že potlačení emoční reakce, která se přirozeně žene na povrch při silné 

afektivní situaci, vyžaduje dokonce vyšší fyziologickou aktivaci, než projev této emoce.   

1.6.2 Experimentální důkazy  

Důkazy o negativních důsledcích potlačení emocí oproti pozitivním důsledkům jiných 

(zejména kognitivních) strategií, jsou ve velkém počtu k nalezení i v rámci výsledků 

experimentálních studií. V tomto ohledu je ve výzkumné komunitě věnována největší 

pozornost kognitivnímu přehodnocení (kognitivní strategie) a potlačení emoční exprese 

(behaviorální strategie).  

Na výzkumném poli existují studie zabývající se jak samotnou efektivitou strategií, tak 

srovnáním strategií mezi sebou. V následujících částech jsou uvedeny výsledky některých 

takových studií. 

První experimentální důkaz teze, že proces přehodnocení může ovlivňovat emoční 

odpovědi, pochází z výzkumů Lazaruse (1966). V jedné z jeho studií např. skupina studentů 

shlížela film, zachycující rituál obřízky. Někteří účastníci poslouchali souběžný zvukový 

výstup, jehož cílem bylo minimalizovat negativní emoční dopad, a to tak, že popíral bolest 

operace a zaměřoval se na radostné aspekty situace. Jiní účastníci žádný takový zvukový 

výstup neslyšeli. U účastníků, shlížejících film se zvukovým doprovodem, bylo v porovnání s 

druhou skupinou změřeno signifikantně nižší kožní galvanické napětí a příjemnější hodnocení 

nálady. Studie tedy ukázala, že pokud jsou účastníci vedeni k méně negativnímu pohlížení na 

jinak velice znepokojující situaci, míra pociťovaných negativních emocí se snižuje. 

V dalších letech na Lazaruse navázala spousta dalších výzkumníků. Mezi nejznámější 

patří James Gross a jeho kolegové. Gross (1998) např. účastníky svého výzkumu instruoval 

k tomu, aby sami přehodnocovali emočně negativní filmy. V porovnání s kontrolní skupinou, 
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která filmy prostě shlížela, pociťovala přehodnocující skupina nižší míru negativních emocí. 

To ovšem neplatilo v kontextu extrémně nechutných filmů, protože překlad takových scén do 

emočních odpovědí je téměř okamžitý. Jak zmiňuje Le Doux (1996) přehodnocení je 

efektivní hlavně při komplexnějších situacích, převážně sociálního charakteru, jelikož 

fyziologické reakce na pudové negativní emoce (např. strach a hnus) jsou rychlejší než 

kognitivní zpracování (podrobněji v kapitole „Neuropsychologii emoční regulace“).  

Jsou zde i studie, které zkoumají strategii potlačení emocí (např. Zuckerman, Larrance, 

Spiegel, 1981 in Gross, 2002). Již dávní výzkumníci prvotních teorií emocí rokovali, že 

omezení expresivního chování může vést k poklesu s ním spojených pocitů. Jednou variantou 

této teze byla tzv. hypotéza obličejové zpětné vazby. Později však bylo prokázáno, že 

potlačování expresivního chování snižuje prožívání jen některých emocí (např. pýchy a 

pobavení), ale ne jiných (např. znechucení či smutku; viz Gross, Levenson, 1997).  

V neposlední řadě existuje spousta srovnávacích studií emočně regulačních strategií.  

Jednou z nich je např. studie Grosse (2002), která porovnávala afektivní, kognitivní a sociální 

důsledky dvou výše zmíněných zástupců emočně regulačních strategií - kognitivního 

přehodnocení a potlačení. Na základě experimentálních a individuálně-srovnávacích dat tato 

studie ukázala, že přehodnocení negativní emoce je často efektivnější než její potlačení, 

jelikož je signifikantně snížen emoční prožitek i behaviorální exprese. Naopak, u strategie 

potlačení sice dochází k behaviorální expresi, emoční prožitek se však nesníží. Zároveň 

strategie potlačení ovlivňuje způsob zapamatování si situace (dochází k paměťovému 

zkreslení). Potlačení taktéž zvyšuje fyziologickou odpověď jedinců i jejich sociálních 

partnerů.  

Důsledky emočně regulačních strategií lze sledovat také na interpersonální rovině. Již 

Darwin (1872, 1998 in Gross, 2002) zmiňoval, že emočně expresivní chování hraje důležitou 

roli v udržování sociálních interakcí. Studie přehodnocení a potlačení v sociálním kontextu 

(např. Uchino, Cacioppo et al., 1996 in Gross, 2002) uvádí, že při interakci s partnerem se 

slabým pozitivním emočně expresivním chováním a málo reagující na emoční podněty, 

dochází k vyšší fyziologické aktivaci než s partnerem, který disponuje vyšší pozitivní emoční 

expresivitou a reaktivitou. 

Na základě těchto studií však nelze říci, že určitá forma strategií emoční regulace je 

apriori dobrá nebo špatná, jelikož vždy hraje velkou roli kontext a druh emoce, která je 

regulována. V rámci celistvosti každého jedince je také téměř nemožné zaměřovat se pouze 
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na jednu strategii, jako na oddělenou, čistou jednotku, jelikož neustále dochází ke 

komplexnímu, flexibilnímu přizpůsobování se situacím života jedince. Co můžeme však na 

základě zmíněných studií říci je to, že nadužívání jedné strategie nad jinou či celková snížená 

nebo zvýšená emoční regulace může produkovat výstupy, jež jsou v nesouladu s primární 

funkcí emoční regulace – a to flexibilní adaptaci na výzvy prostředí. 

Na základě zmíněného teoretického rámce pronést postulát, že emoční dysregulaci je 

možno intervenovat také skrze „strategie zaměřené na spouštěcí předpoklady“.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

2. Neuroanatomie emocí ve vztahu ke kognitivním funkcím 

Dle Le Douxe (1996) jsou kognice i emoce zastřešované separátními, byť úzce 

spolupracujícími systémy mozku. Vztah mezi emocemi a rozumem vyjádřil Calne (1999, s. 

236), který prohlašoval, že „zásadní rozdíl mezi emocemi a rozumem je ten, že emoce vedou 

k jednání, kdežto rozum k závěrům“.  

V rámci této kapitoly nastíním zásadní aspekty vztahu mezi emocemi a kognitivními 

funkcemi a to jak popisy neuroanatomických podkladů emoční regulace, tak souhrny 

výsledků výzkumných studií zabývajících se neurobiologickými aspekty strategií emoční 

regulace v kontextu vztahu emocí a kognitivních funkcí. 

2.1 Neuroanatomie emocí  

Na emoce bylo dlouhou dobu pohlíženo jako na mozkovou funkci, jež je vázána spíše 

na podkorové mozkové struktury. K zastáncům nejranějších emočních teorií bychom mohli 

zařadit Jamese Papeze, který stál za definicí emočního okruhu. Ten je tvořen hippokampální 

formací, anteriorní částí thalamu, corpora mamillaria, gyrem cinguli a zpětně hipokampální 

formací, a nese název viscerální mozek (dnes Papezův okruh). Později MacLean Papezovu 

teorii obohatil o další struktury – např. amygdalu, část bazálních ganglií, a navrhl teorii 

limbického systému (Wolfová, 2012). V jeho teorii figurovaly tzv. tři mozky – archipallium 

(primitivní), palleopallium (limbický) a neupallium (racionální). Tato teorie byla však brzy 

zpochybněna – např. na základě výzkumů vysoce sofistikovaného chování u ptáků, což 

vyvrátilo existenci neokortexu pouze u lidí, či na základě „split brain
5
“ výzkumů.  Z dnešního 

pohledu je tedy možno považovat tyto brzké teorie za překonané, pomineme-li fakt, že díky 

nim byly identifikovány důležité (leč ne jediné) podkorové emoční struktury. 

Dalším důležitým zlomem ve vývoji neuroanatomie emocí byly studie Le Douxe 

(1996). Jeho první studie s tachistoskopem
6
 ukázaly, že emoční stimul, který je zpracován 

pravou hemisférou, vchází přes levé vizuální pole. Na základě těchto závěrů si Le Doux 

(1996) dále pokládal otázku, zdali je jedna emoční informace zpracovávána v jedné části 

mozku, nebo zdali je zpracovávána nebo ve více částech. Na podkladech závěrů z dalších 

                                                 

5
 Split brain znamená tzv. rozdělený mozek. Přerušení corpus callosum poskytuje informaci o roli a funkcích 

levé a pravé hemisféry (Kulišťák, 2003).  
6
 Přístroj pro zkoumání vizuálního vnímání, pozornosti a reakčního času (Hartl, Hartlová, 2015). 

 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/vizualni-visualni
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/vnimani
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studií (převážně animálních) došel k důležitému závěru existence dvou emočních cest – tzv. 

krátká a dlouhá cesta („low and high road“). Krátká cesta je rychlá a přenáší subkortikální 

signály vedoucí z thalamu do amygdaly. Tyto signály přijdou k amygdale dříve, než signály 

z kortexu. Signály krátké cesty však poskytují pouze všeobecné informace o stimulu a jsou 

velice podstatné převážně v situacích bezprostředního ohrožení. Dlouhá cesta přenáší pomalé 

kortikální signály. Tyto signály rozšiřují a reanalyzují informace o emočním stimulu, na 

základě nichž se děje rozhodování o tom, zdali ohrožení skutečně existuje (viz Obrázek č. 2).  

 

Obrázek č. 2: Dvojí cesta emočního zpracování (LeDoux, 1996, s. 56, přeloženo autorkou) 

V současnosti převažuje komplexní přístup emočního zpracování, který chápe nervový 

systém jako systém vzájemně závislých subsystémů zpracovávání informace (např. Le Doux, 

1966). Dle Koukolíka (2002) se během emocí v mozku aktivují celé neuronální sítě od 

neokortexu po autonomní nervový systém. Tím pádem neexistují oblasti, které by 

lokalizovaly konkrétní psychické funkce nebo emoce, nýbrž za každou psychickou funkcí 

stojí komplexní spínací obvody, na nichž se podílí více mozkových struktur (Grawe, 2007).  

Le Doux (1996) dále poukazuje, že rozdílné emoce vznikají na základě rozdílných 

neurochemických mechanismů CNS. Tím pádem existují rozdílné neuronální okruhy pro 

strach, smutek, atd. Navzdory tomu však stále lze specifikovat hlavní emoční struktury 

v mozku. Blíže zde popíši tři hlavní centra emocí -  amygdalu, přední cingulární kůru a 

prefrontální kůru.  
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Amygdala je subkortikální mozková struktura, která je tvořena skupinou jader. 

Nachází se ve spánkových lalocích a její hlavní funkcí je zaměření naší pozornosti na emočně 

a motivačně důležité podněty, zejména jedince ohrožující. Rolí amygdaly je pak i kódování a 

ukládání paměťových stop spojených s emočními prožitky (Grawe, 2007).  

Přední cingulární kůra (anterior cingulate nebo ACC) je subkortikální strukturou 

mozku, která se aktivuje hlavně v nejistých situacích s mnohoznačnými požadavky. Její 

důležitá funkce je tedy monitorování konfliktů (Grawe, 2007). Tato struktura rovněž plní svou 

funkci při vědomém prožívání emocí, tzv. „pocitů“ (Le Doux, 1996).  

2.1.1 Prefrontální kůra 

Významnou roli při regulaci emocí hraje prefrontální kůra, proto jí v textu věnuji více 

prostoru. Prefrontální kůra (prefrontální kortex, PFK) plní důležitou funkci při reprezentaci 

cílů a prostředků k jejich dosažení (Miller, Cohen, 2001), nebo při osvojování si pravidel a 

monitoringu, zda chování směřuje k požadovanému cíli či nikoliv (Petrides, 1990 in Wolfová, 

2012). Prefrontální kůra je dále rozdělena na orbitofrontální, ventromediální a dorsolateralní 

otevřený obvod. Označení „otevřený“ je zde použito ve významu propojení a to jak vnitřně 

mezi sebou, tak s dalšími funkčními systémy. Na každý tento obvod je vázána dílčí množina 

chování, popř. je vázána na společné fungování všech tří struktur (Koukolík, 2002).  

Dle Millera a Cohena (2001, s. 181) může být schopnost prefrontálního kortexu 

metaforicky nazvána jako „dirigování orchestru mezi myšlenkami a akcemi v souladu 

s vnitřními cíli jedince“. PFK je schopný hluboké syntézy rozmanitých informací, jelikož 

disponuje nervovými spoji se všemi senzorickými systémy, s kortikálními a subkortikálními 

motorickými nervovými strukturami, i s limbickými oblastmi a oblastmi mezimozku, které 

významně figurují v emocích či paměti (Miller, Cohen, 2001). Aktivita prefrontálního kortexu 

tedy převádí vzruchy do mnoha různých struktur, což znamená, že reprezentace 

prefrontálního kortexu disponují vysokou kapacitou multimodality a integrace, tak jako 

vysokou mírou plasticity (Miller, Cohen, 2001).  

Teorie prefrontálního kortexu se shodují v jeho hlavní funkci, kterou je organizace 

chování (Kolb, Whishaw, 1990). Jinými slovy, komplexní chování sestává ze sérií malých 

jednotek, které musí být seskupeny dohromady ve správném pořadí, místě a čase. Prefrontální 

kortex je také spojován se skupinou vyšších kognitivních funkcí, jako je exekutivní kontrola 

nebo behaviorální inhibice.  
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V rámci tématu této práce je důležité zmínit hlavně orbitofrontální subkortikální 

obvod a mediální subkortikální obvod prefrontálního kortexu. Vedle role těchto částí 

v kognitivní kontrole a exekutivních funkcích jsou tyto části často asociovány s vědomým 

úsilím regulace emocí (Gyurak, Gross, Etkin, 2011). Emoční regulace se však často objevuje 

automaticky a nevědomě. V tom případě je spíše zapojována mediální část prefrontální 

oblasti, která je často spojována s regulací úzkosti a strachu. 

2.1.2 Dysfunkce prefrontální kůry 

Studie poškození prefrontálního laloku podnítily vznik spousty důležitých poznatků – 

např. závěry o funkci prefrontálního laloku plynou právě převážně z klinických studií jedinců, 

u nichž došlo k poškození PFK. 

Žádná jiná část mozku nevykazuje při poškození tak rozmanité symptomy. Poškození 

v těchto oblastech má velký vliv na změny v exekutivních funkcích, emocích a osobnosti 

celkově. Dle Koukolíka (2002) dochází při poškození frontálního laloku nejčastěji k poklesu 

svědomitosti, iniciativy, zájmů, zvýšení podrážděnosti a netaktnosti. Projevem mohou být 

také hypomanické stavy a riskantnější chování, které je charakterizováno rozhodnutím pro 

možnost bezprostředního zisku bez ohledu na možné ztráty v budoucnu (Koukolík, 2002). 

Pacienti s lézí frontálního laloku mají často problémy při regulaci svého chování na základě 

vodítek z prostředí (což je pozorovatelné např. neschopností plnění úkolů při Wisconsinském 

testu třídění karet), (Kolb, Whishaw, 1990).  

Také Stielová (2012) podotýká, že narušením mediálního subkortikálního obvodu 

může dojít k osobnostním změnám, a to ve formě apatie, netečnosti a poklesu iniciativy. Jako 

další symptomy poškození prefrontálního kortexu Stielová (2012) zmiňuje ztrátu 

divergentního chování (úbytek spontaneity, snížená schopnost vytváření strategií chování), 

zhoršení krátkodobé paměti či ztrátu kontroly chování (impulzivní, neadekvátní nebo 

dezorganizované chování).  

Nejznámějším příkladem osobnostních změn u prefrontálního poškození je případ 

Phinease Gage, který utrpěl zranění orbitofrontálního kortexu. To způsobilo obrovskou změnu 

osobnosti spolu s depresí, apatií, sníženým zájmem o sociální vhodnost chování, sníženou 

soudnost, impulzivitu a egocentrismus (Kulišťák, 2003).  

Na základě výzkumných studií byly identifikovány dva druhy chování, které je 

pozorovatelné u pacientů s frontální lézí – pseudodeprese (apatie, ztráta zájmu, povrchní 

emoce), která se objevuje při lézích levého frontálního laloku; anebo pseudopsychopatie či 
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tzv. syndrom frontálního laloku (nezralé chování, zvýšená motorická aktivita, promiskuita, 

ztráta sociálních zábran), který se objevuje při lézích pravého frontálního laloku (Kolb, 

Whishaw, 1990).  

Nicméně studie, z nichž uvedené závěry vycházejí, mají mnoho limitů, jelikož např. často 

nedělají rozdíl mezi unilaterální a bilaterální lézí. Nejlepší cestou výzkumu tohoto jevu by 

byla dvojitá disociace
7
, s jejímž použitím existuje pouze hrstka studií (Kolb, Whishaw, 1990). 

Další způsob studia dysfunkce frontálních laloků je obrácení pozornosti k jedincům, u 

kterých se dá předpokládat abnormální fungování frontálních laloků (anebo přinejmenším 

odlišné než u normální populace), (Kolb, Whishaw, 1990). Toho pole zkoumání zahrnuje 

jedince s psychiatrickými či neurologickými poruchami (Parkinsonova choroba, schizofrenie) 

anebo např. jedince s ADHD. Právě symptomy ADHD se jeví ve spojitosti se slabou volní 

kontrolou (Barkley, 1997), což má za výsledek chování, jež je předně vedeno nutkavými 

okamžitými kontextuálními vodítky. Na základě uvedených informací lze s jistotou tvrdit, že 

prefrontální kortex sehrává velmi důležitou roli v regulaci emocí.  

2.2 Mozkové procesy emoční regulace  

Jak již bylo zmíněno, emoční regulace je funkcí složité souhry různých center v mozku. 

Velké množství literatury uvádí, že existují oboustranné spojení mezi prefrontálním lalokem a 

subkortikálními (převážně limbickými) centry. Tyto propojené neurální subsystémy vzniku a 

regulace emocí se navzájem v různých stupních monitorují a nacházejí se v neustálé excitační 

nebo inhibiční interakci (např. Gross, 1998).  

Dle analýzy dat z klinických a výzkumných studií lze identifikovat tři hlavní 

mechanismy, jež stojí za emočně regulačním chováním: (a) kontralaterální disinhibice 

kortikálních center, (b) shora jdoucí ipsilaterální disinhibice subkortikálních center a (c) 

excitace specifických subkortikálních a neokortikálních center (Fox, 1994). Tyto závěry 

pochází převážně ze dvou skupin zdrojů – buďto z výzkumů emočního chování po podání 

sodia amytalu
8
, anebo z pozorování změn nálad na základě poškození. 

Fox (1994) popisuje experimenty se sodiem amytalem k vyšetření emoční hemisférové 

dominance. Fox (1994) popisuje průběh takových experimentů – do krční tepny na levé nebo 

                                                 

7
 Dvojitá disociace je jev, kdy se dva související mentální procesy zobrazí nezávisle na sobě 

8
 Tato procedura je známá jako Wadův amytalový test (WADA) a byla hojně užívaná u operací pacientů s 

epilepsií 
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pravé straně se injekcí sodia amytalu vyřadí z činnosti na dobu přibližně jedné minuty levá či 

pravá polokoule kůry mozkové. Tato krátká doba však stačí k tomu, aby se rozhovorem s 

pacientem a různými testy zjistilo, do jaké míry nebo zdali vůbec vyřazení jedné nebo druhé 

mozkové hemisféry ovlivní jeho emoční zpracování a regulaci.  

Zde bylo doloženo, že emoční tvorba a regulace jsou funkcí neustálé komunikace mezi 

levou a pravou hemisférou. Pokud je komunikace z nějakého důvodu odepřena, nastane 

prudká změna nálady. Nálada by se tedy dala vnímat jako funkce dynamického vyrovnávání 

inhibičních a exhibičních vlivů mezi levou a pravou hemisférou. Na základě těchto výzkumů 

se ukázalo, že za stavů hemisferické nevyrovnanosti způsobovala pravá hemisféra  dysforii a 

levá hemisféra euforii (Fox, 1994).  

Další možností výzkumu mozkových procesů emocí a emoční regulace je výzkum 

zaměřující se na změny nálady jako na sekundární efekt mozkového poškození. Tyto studie 

došly k podobným závěrům jako WADA výzkumy. Např. Robinson a Szetala (1981) 

zkoumali pacienty s unilaterální mrtvicí a zjistili, že pacienti s levostranou lézí vice trpěli 

depresivní symptomatologií.  

Tyto závěry jsou v souladu s tzv. valenčním modelem o vztahu emocí a mozku (např. 

Borod, 1992 in Fox, 1994), který taktéž vychází z výzkumů jedinců s abnormálním 

fungováním mozku či poškozením jedné z hemisfér. Dle tohoto modelu jedinci s poškozením 

pravé strany více vyjadřují pozitivní emoce a jedinci s poškozením levé strany více vyjadřují 

negativní emoce.  

Robinson a Szetala (1981) patří mezi zastánce teorie, dle níž poškození jedné hemisféry 

uvolňuje aktivitu kontralaterální hemisféry, což je odborně nazýváno jako „kontralaterální 

inhibice“ (nebo v případě poškození disinhibice). Poškození v centrech levé hemisféry 

disinhibuje aktivitu pravé hemisféry; excitace center pravé hemisféry pak mění rovnováhu 

mezi oběma stranami.  

Sackeim et al. (1982), na toto téma sesbírali velké množství případů z klinické literatury 

týkající se patologického smíchu nebo pláče (extrémní formy euforie nebo dysforie). Na 

základě detailního rozboru 122 případů Sackeim et al. (1982) došli k závěru existence velké 

pravděpodobnosti mezi levostranným poškozením a patologickým pláčem a pravostranným 

poškozením a patologickým smíchem. Dle Sackeima et al. (1982) tedy unilaterální kortikální 

poškození způsobuje neschopnost inhibice (kontralaterální disinhibice).  
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Tyto výzkumy jsou velmi důležité pro pochopení laterální hemisferické aktivace v 

souvislosti s afektivitou. Za prvé se zdá, že změny v dysforických emocích mohou být buďto 

výsledkem pravostranné excitace nebo nedostatkem levostranné inhibice (disinhibice). 

Manifestace těchto dvou dějů jsou ve výzkumech velmi zřetelné – pláč jako výsledek excitace 

pravé hemisféry; negativní emoce a nálady jako důsledek disinhibice levé hemisféry (jinými 

slovy - umocnění negativního afektu nebo chybění pozitivního afektu).  Na to vše má největší 

vliv právě frontální lalok, neb bylo prokázáno, že poškození frontálních oblastí má za 

následek nejkomplexnější a nejvýraznější efekty na emocionální chování (Stuss et al., 1992 in 

Fox, 1994), a to z důvodu jeho propojení z mnoha centry mozku (viz v textu výše).   

Na základě zmíněných poznatků navrhuje Fox (2008) model mozkové aktivity ve 

vztahu k emoční regulaci. Dle Foxe (1994) je neuronální regulace emocí funkcí dynamické 

souhry anteriorních regionů pravé a levé hemisféry. Funkčními důsledky této inhibice nebo 

aktivace určitých center ve frontálním kortexu, jsou změny schopnosti modulovat expresi 

určitých emocí nebo emočního chování.  

Jak lze vidět na obrázku č. 3, aktivace pravého frontálního regionu je spojována s 

kontrolou negativní expresivity, kdežto aktivace levého frontálního regionu je spojována s 

kontrolou pozitivní expresivity. Inhibice aktivity pak vede k výrazně jiným sadám odpovědí. 

Frontální lalok tedy zprostředkovává a řídí tuto komplexní souhru, na jejímž základě jsou 

emoce regulovány. 

 

Obrázek č. 3: Foxův model mozkové aktivity ve vztahu k emoční regulaci (Fox, 1994, s. 160, přeloženo autorkou) 

Ze zmíněných informací vyvstává otázka o funkčním důvodu takové hemisférické 

asymetrie. Fox a kolegové (1991 in Fox, 1994) se zabývali vývojem základních emocí jako 

funkcí jejich vztahu k aktivnímu přiblížení („approach“) nebo aktivnímu vyhýbání 

(„withdrawal“) a zjistili, že prvotní reakce kojence na prostředí je dáno právě těmito 
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motivačními tendencemi. Fox a Davidson (1988 in Fox, 1994) pak tuto tezi ověřovali a za 

pomoci EEG zjistili, že u každé z těchto motivačních tendencí probíhá jiný vzorec mozkové 

aktivity. 

Koncept duality přiblížení a vyhýbání se dá lehce aplikovat i na regulaci emoci. Aktivaci 

nebo inhibici dvou motivačních tendencí lze spatřovat v odpovědích na emoční podnět. Právě 

na tom základě je udržována nebo snižována míra emočního vybuzení. Aktivace systému 

„přiblížení“ podněcuje chování jako je objevování, zvědavost či snaha maximalizovat 

sociální interakce. Aktivace systému „vyhýbání“ pak způsobuje snahu o snížení kontaktu 

s daným stimulem za účelem snížit emoční vybuzení. Inhibice systému „přiblížení“ se 

odlišuje od aktivního „vyhýbání“. V rámci inhibice totiž probíhá absence aktivního 

„přiblížení“ nebo sociálního vztahování k prostředí vůbec, kdežto v rámci aktivního 

„vyhýbání“ jsou přítomny negativní emoce a vyhýbavé chování. Naopak, inhibice „vyhýbání“ 

se projevuje nedostatečnou modulací přibližujících tendencí, což má za následek impulzivitu 

a vysokou míru aktivity.  

Každá z těchto možností popisuje vzorec dynamické rovnováhy mezi aktivací pravé a 

levé hemisféry. Existují tedy čtyři možné důsledky aktivace či inhibice pravé či levé 

hemisféry: aktivní přiblížení (aktivace levé hemisféry), aktivní vyhýbání (aktivace pravé 

hemisféry), deficit v přiblížení (inhibice levé hemisféry) a deficit ve vyhýbání (inhibice pravé 

hemisféry), (Fox, 1994). Každý z nich je spojován s rozdílnými vzorci hemisférické aktivity a 

každý vzorec může mít specifické důsledky v souvislosti s emoční regulací a sociálním 

chováním. Na tomto základě se dá vyvodit, že jedinci se vzorcem levé frontální aktivity 

budou více tíhnout k behaviorálnímu vzorci přiblížení (approach), což bude mít za následek 

pozitivní emoce, zvýšenou sociabilitu, a hlavně schopnost využít levé frontální analytické 

strategie k regulaci pozitivních a negativních emočních stavů. Naopak, jedinci se vzorcem 

pravé frontální aktivace budou spíše odpovídat na změnu prostředí snaženým chováním 

(withdrawal). To se může projevovat zvýšeným negativním afektem a úzkostným chováním, 

které mohou být typickým chováním při reakci na stres a novost (Fox, 2008).  

Dalším případem jsou vzorce nedostatečné aktivity v jedné z oblastí. Nedostatek aktivace 

v pravé frontální oblasti (pravá frontální hypoaktivace) je spojována s deficity ve 

„vyhýbavém“ chování anebo také s neschopností tlumení (inhibice) pozitivních 

„přibližujících“ aktivit, což se v extrémní formě může projevit jako agresivní nebo impulzivní 

chování. Nedostatek aktivace v levé frontální oblasti (levá frontální hypoaktivace) může být 

asociován s deficity v „přiblížení“, což může být charakterizováno jako absence pozitivní 
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emoce vůbec. Dle Davisona a Foxe (1989) se tento vzorec může objevovat u lidí trpících 

depresemi. Na tomto základě lze předpokládat, že celková frontální aktivace může 

způsobit zapojení frontálně zprostředkovávaného chování ve službách emoční regulace. 

Samozřejmě nelze předpokládat, že obě hemisféry pracují nezávisle na sobě. Naopak 

mezi nimi existuje dynamická rovnováha (Fox, 1994). Fox (1994) ve své práci zdůrazňuje 

existenci individuálních rozdílů jak ve stupni, tak ve směrech afektivní lateralizace. Dle Foxe 

(1994) jsou rozdílné regulační strategie jedince způsobené právě těmito hemisferickými 

rozdíly. Existence individuálních rozdílů může být potvrzena např. výzkumy Foxe a 

Davidsona (1989), jejichž závěry mluví o individuálních rozdílech kojenců v EEG 

odpovědích při odloučení od matky. Tyto rozdíly tkví právě v rozdílných vzorcích frontální 

aktivace. Emoční regulace může v souvislosti s aktivací frontálních oblastí působit minimálně 

ve dvou stupních: (a) aktivace motivačních tendencí (přiblížení, vyhýbání) a s tím asociované 

emoční chování jako odpověď na změny v prostředí a (b) zapojení kognitivních strategií, 

pomocí nichž jedinec zvládá stresové situace a výzvy prostředí.  

Právě strategie jako exekutivní funkce či plánování jsou specifické pro frontální kortex a 

spolu s emočními vstupy fungují jako regulační mechanismy. To bylo zkoumáno většinou 

nepřímo ve studiích zabývající se ADHD, poruchami chování a agresivitou u dětí (např. 

Moffitt, Henry, 1989 in Fox, 1994). V některých případech tak mohou být sami emoce užity 

ke své regulaci (na základě hemisférické afektivní lateralizace), v jiných případech mohou být 

k emoční regulaci povolány kognitivní procesy frontálního laloku (exekutivní funkce, 

plánování, pozornost, motorické plánování), (Fox, 1994).  

 

Obrázek č. 4: Čtyři možnosti, které jsou výsledkem pravé nebo levé hemisférické aktivace nebo inhibice (Fox, 1994, s. 161, 

přeloženo autorkou).  
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2.3 Vztah emocí a kognitivních funkcí 

Mapování vztahu emocí a kognitivních funkcí má dlouhou historii, počátky se dají 

datovat brzy po zavedení funkčních vyšetřovacích metod. V rámci historické tradice výzkumu 

mozku byly emoce a kognice často pojímány jako fungující na odlišné neuroanatomické 

rovině. Novodobější výzkum (např. Zelazo, Muller, 2002) však tyto tvrzení vyvrací a naopak 

na „chladné“ vyšší kognitivní funkce a „horké“ emoční systémy nahlíží jako na velmi závislé 

jednotky, které fungují na bázi sdílených neuronálních okruhů. Přesný podklad této interakce 

a její neuroanatomie však doposud není zcela znám a výzkum na toto téma doposud oplývá 

mnoha nejasnostmi. Výsledky výzkumů se však shodují v tom, že emoce a kognice jsou 

vzájemně propojeny a navzájem se ovlivňují.  

2.3.1 Aktivace PFK během emočního nabuzení 

Mnoho dokladů o vztahu emocí a kognitivních funkcí pochází z výzkumů, kdy se při 

emočním či kognitivním úkolu aktivují stejná mozková centra. Ukazuje se, že během 

experimentů s emočními podněty je často aktivovaná prefrontální kůra mozková, která je 

v literatuře často uváděna nejen jako již zmíněné centrum emoční regulace, ale hlavně jako 

sídlo kognitivních a exekutivních funkcí. 

To dokládá např. studie George et al. (1995 in Slaměník, 2011). Ten došel k závěru, že 

smutek navozený vybavováním negativních vzpomínek doprovázený současným prohlížením 

obrázků smutných tváří, zvýší krevní průtok nejen v hypotalamu, ale převážně v levé 

prefrontální kůře, oboustranně v levé cingulární kůře a v dolní prefrontální kůře (George et 

al., 1995 in Slaměník, 2011).  

Dále uvádí Slaměník (2011) studii Teasdale et al. (1999). V této studii jedincům 

předváděli dvojice obrázků, přičemž ve dvojici byl vždy negativní/pozitivní a neutrální 

obrázek, a při shlížení bylo snímáno fMRI. Výsledky ukázaly, že negativní a pozitivní 

obrázky v porovnání s neutrálními aktivují neuronální síť v oblasti mediálního frontálního 

laloku a přední části pravého cingulárního laloku. 

2.3.2 Kognitivní kontrola a emoční nabuzení 

Jiné výzkumné designy zabývající se vztahem emocí a kognice se zaměřovaly přímo na 

zapojení úkolu na kognitivní funkce a to v průběhu anebo těsně po emočním nabuzení. 

Příkladem je výzkum Greye et al. (2007 in Slaměník, 2011), který se zabýval činností mozku 

osob zatížených jak emočně významnými podněty, tak podněty, které zatěžují pracovní 

paměť. V této studii respondenti sledovali krátké videozáznamy, indukující emoce rozdílné 
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valence.  Po zhlédnutí každého záznamu byli vyšetřovaní podrobeni „3back“
9
 kognitivnímu 

cvičení. V průběhu celého procesu byla činnost jejich mozku vyšetřována na fMRI.  Bylo 

zjištěno, že při obou druzích zátěže se jako společná oblast aktivuje laterální prefrontální kůra.  

Jedna z prvních studiií, která zkoumala propojení emocí a kognitivní kontroly (Gray, 

Braver, Raichle (2002) zjistila, že odpovědi dorsolateralní prefrontální kůry během úkolů na 

pracovní paměť byly modulovány náladou, jež byla před úkolem uměle navozena.  

Jak bylo zmíněno výše, i přes stále probíhající tendenci výzkumu o propojení 

kognitivních a emočních procesů, konsensus ohledně neuroanatomického propojení těchto 

dvou sítí nebyl doposud stanoven. Proto se Cromheeke a Mueller (2014) díky použití 

metaanalýzy snažili o hlubší porozumění tohoto tématu – ověřili 43 výzkumů interakce 

kognice a emocí, ve kterých byla použita funkční magnetická resonance.  Jejich výsledky 

poukázaly na velkou důležitost kognitivní kontroly v rámci současného působení emocí. 

Analýza ukázala, že konkrétní shluky aktivací vznikaly právě v regionech, jež jsou všeobecně 

známy jako ty, jež se podílejí na kognitivní kontrole – a to laterální prefrontální kortex, 

mediální prefrontální kortex a basální ganglia. Tato data tak poskytují evidenci pro síť 

interakce kognice a emocí v rámci kognitivní kontroly. 

Jedna z možných otázek zde však je např., zdali přítomnost emoce sama o sobě podněcuje 

kognitivní kontrolu z důvodu vyššího biologického významu, anebo zdali emoce skrze 

seberegulační mechanismy navodí zapojení kognitivní kontroly k zachování rovnováhy. 

 Ochsner  et al. (2002) zmiňují, že kognitivní kontrola zahrnuje interakce mezi 

laterálním a mediálním prefrontálním lalokem (kde primárně vznikají kognitivní procesy) a 

subkortikálními oblastmi, jež kódují a reprezentují specifické znaky situace (Miller, Cohen, 

2001). Výsledkem tohoto procesu je, že díky aktivaci specifické reprezentace (jež 

subkortikální oblasti vyhodnotí jako relevantní) prefrontální oblasti umožní, aby se jedinec 

selektivně zaměřil a udržoval v mysli cílovou informaci a dále s ní pracoval (např. Miller, 

Cohen, 2001). Studie Ochsnera (et al, 2002) popisuje, že právě na principech kognitivní 

kontroly staví mechanismy kognitivního přehodnocení. 

 

                                                 

9
 V rámci úkolu jsou prezentovány vizuální či sluchové podněty a úkolem účastníků je zareagovat vždy, kdy je 

prezentovaný podnět stejný, jako ten, který bylo prezentován N-pozic předtím (v tomto případě 3 pozice před) 
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2.3.3 Vztah kognitivní kontroly a přehodnocení 

Ochsner et al. (2002) předpokládají, že kognitivní přehodnocení je převážně modulováno 

procesy, jež jsou zahrnuty v ohodnocení podnětu jako afektivně signifikantního. Jak již bylo 

zmíněno výše, mnoho teorií emocí zmiňuje nejméně dva procesy ohodnocení v procesu 

tvorby emocí (např. Lazarus, 1991 in Ochsner et al., 2002). První typ je důležitý pro 

stanovení, zdali je podnět emočně relevantní – a tento proces může být relativně automatický, 

kdežto druhý typ je důležitý pro ohodnocení významu v kontextu a pro ohodnocení vhodnosti 

potenciálních emočních reakcí. Dle výzkumů jsou za tyto dva silně propojené procesy 

zodpovědné amygdala a mediální orbitofrontální kortex (Ochsner et al., 2002). Amygdala a 

mediální orbitofrontální kortex tedy úzce spolupracují – ovšem rozdílným způsobem 

rozkódovávají a reprezentují afektivní prvky podnětu.  

Ochsner et al. (2002) na základě svých výzkumů tvrdí, že přehodnocením se aktivují 

specifické oblasti laterálního a mediálního prefrontálního kortexu. Velmi podobné oblasti se 

běžně aktivují pracovní pamětí a kognitivními úkoly, v nichž dominuje výběr odpovědi 

(“response selection”). Tyto podobnosti ukazují, že kognitivní regulace emocí a pocitů je 

záležitostí širokého setu prefrontálních oblastí. Na základě zmíněných modelů a na základě 

procesního modelu emocí a emoční regulace, zmíněného v dřívějších kapitolách, lze 

předpokládat, že základem kognitivního přehodnocení jsou interakce mezi kognitivní 

kontrolou a systémy, jež zpracovávají emoce.  
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3. Exekutivní funkce 

V následující kapitole blíže rozvinu koncept exekutivních funkcí a jejich plasticitu. 

Budu se zabývat možnostmi tréninku exekutivních funkcí a také prokázaným nekognitivním 

vlivem takového tréninku.  

3.1 Vymezení exekutivních funkcí 

Jak zmiňuje Preiss (2006, s. 30) „chování můžeme z pohledu neuropsychologie vnímat 

jako tři funkční systémy: kognitivní funkce, tedy jak zacházíme s informacemi, emoce, tedy 

city a motivace, a exekutivní funkce, tedy způsob, jakým projevujeme naše chování. Tyto tři 

funkční systémy si můžeme představit jako prostorové dimenze šířky, výšky a délky''. V rámci 

této kapitoly se zaměřuji na třetí zmíněný systém – exekutivní funkce, protože právě „způsob, 

jakým projevujeme naše chování“ je velmi úzce spjat se všemi ostatními aspekty života 

jedince (v našem případě se zaměřením na emočně-regulační repertoár).  

Mezi exekutivní funkce lze zahrnout ty kapacity, které jedinci umožňují samostatně, 

účelně a úspěšně jednat.  V případě dobrého fungování exekutivních funkcí je jedinec 

schopen samostatně zvládat požadavky každodenního života; v případě vážného narušení 

může jedinec mít velké problémy se o sebe nadále starat (Lezak, 2004). Jak dále zmiňuje 

Bláhová (2013), v případě poškození často dochází i k výraznému narušení sociálních vztahů 

nehledě na to, že kognitivní funkce, znalosti a výsledky v diagnostických testech u jedince 

mohou být nadprůměrné. Poškození exekutivních funkcí tak zpravidla postihne všechny 

aspekty chování. 

Exekutivní funkce není jednoduché vymezit, zpravidla se však popisují jako komplex 

vyšších psychických funkcí, mezi které spadá plánování, vůle, cílené jednání, účelné chování, 

kognitivní flexibilita, schopnost řešit problémy či vytvářet pravidla (Stielová, 2012). 

V odborné literatuře existuje rozmanitost definic exekutivních funkcí, všeobecně se však 

pojem „exekutivní“ překládá jako „výkonnostní“ nebo „řídící“.  Otázkou je, zdali exekutivní 

funkce existují jako jednotný systém, či zdali jsou podmnožinou či dokonce synonymem 

k funkcím kognitivním.  

Např. Koukolík (2002) řadí exekutivní funkce mezi funkce kognitivní. Za jejich hlavní 

úkol považuje řešení problémů, vytváření analogií, adaptaci organismu na prostředí a 

přizpůsobování organismu nečekaným změnám v prostředí. Dle Koukolíka (2002) se 

exekutivní funkce současně podílí na tvorbě a realizaci plánů, současném výkonu většího 
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počtu činností a umisťování jednotlivých událostí v čase a prostoru. Exekutivní funkce mají 

dle Koukolíka (2002) také podíl na koordinaci paměťových operací, a to především na 

ukládání, zpracování a vyvolávání informací z pracovní paměti. Exekutivní funkce zajišťují 

respektování a dodržování sociálních pravidel, podílejí se tedy i na morálním jednání člověka.  

Preiss (2006, s. 31) rozděluje exekutivní funkce na čtyři složky: vůle, plánování, účelné 

jednání a úspěšný výkon. Exekutivní funkce jsou dle Preisse (2006) součástí kognitivních 

funkcí, avšak s tím rozdílem, že poškození exekutivních funkcí postihuje veškeré chování, 

kdežto poškození kognitivních funkcí jen některé funkce.  

Exekutivní funkce jsou dávány do souvislosti s funkcí frontálních laloků (Preiss, 2006). 

Jak již zmiňuji v kapitole 2., frontální laloky jsou propojeny s temporální, parietální, 

okcipitální kůrou a také s limbickými strukturami (amygdalou a hippokampem), díky kterým 

dochází k učení, zapamatování, emočnímu ladění, autonomní regulaci a motivaci. Poškození 

těchto funkcí tedy souvisí s poškozením frontálního laloku. Symptomy těchto druhů 

poškození taktéž uvádím také v kapitole 2. Pro připomenutí uvádím nejvýznamnější klinické 

projevy poruchy exekutivních funkcí, kterými jsou především nedostatečná sebekontrola, 

emocionální labilita, snadná dráždivost, impulzivita, rigidita a obtížné přenášení pozornosti 

(Lezak, 2004). Pacienti s tzv. dysexekutivním syndromem projevují chování, které „jako by 

postrádalo řídící systém, který by jim umožňoval správně nasměrovat a přesměrovat jejich 

kognitivní zdroje“ (Eysenck, Keane, 2008, s. 221).  

3.2 Plasticita mozku 

Pro frontální a prefrontální oblasti mozku, jakožto sídlo exekutivních funkcí, je velmi 

důležitý koncept plasticity. Plasticita mozku umožňuje neuronálním sítím vytvářet nová 

spojení, což je neodmyslitelná součást existence vyvíjejícího se jedince. V rámci této práce 

považujeme zmínění tohoto konceptu za důležité, neboť na něm staví teoretické východiska 

kognitivního tréninku a tréninku exekutivních funkcí. 

Až do počátku 21. století převládala v neurovědě myšlenka, že lidský mozek má 

schopnost vytvářet nové neurony pouze v dětství a dospívání a že obnova či tvorba nových 

spojů v dospělém věku není možná. Neurogeneze byla potvrzena v 70. letech 20. století a to 

nejprve u myší, u lidí tomu bylo až v roce 1998. Jak tehdejší situaci okomentoval Erikson 

(1998 in Kulišťák, 2003, s. 75), „autoři ze svých názorů dovodili, že v lidském mozku dochází 

k buněčné genezi a že si tento potenciál mozek udržuje po celý život.“ Novější výzkumy pak 
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toto tvrzení posílily, jelikož prokázaly, že mozek si tuto schopnost opravdu přechovává nejen 

do období dospělosti, ale po celý život (Gage, 2002). 

Pro pochopení plasticity uvádí Kulišťák (2003, s. 73) přelomový výzkum, během 

kterého se u Londýnských taxikářů v porovnání s muži jiného povolání zvětšila určitá oblast 

šedé hmoty mozkové (zadní hipokampus). Pod vlivem vyhodnocování informací o směru 

jízdy a orientace ve velkoměstě (vhodných podnětů) se určité oblasti nervových buněk u 

taxikářů přetvořily (v porovnání s jedinci vykonávající jiné povolání).  

Leeber (1998 in Kulišťák, 2003, s. 75) definuje plasticitu jako schopnost kapacity 

mozku modifikovat svou strukturu a funkci, což je odpovědí na učení či na poškození mozku. 

Sám Kulišťák (2003) mluví o plasticitě jako o možnosti neuronálních sítí budovat nová 

spojení, včleňovat je do propojení dřívějších, vytvářet zpětné vazby a tím udržovat vše 

v aktivní funkčnosti. Bez plasticity by tedy neexistoval svět. Dle některých teorií se právě 

díky plasticitě stal člověk tak unikátním tvorem – skrze přirozený výběr mozek vyvinul 

takové schopnosti, jakými jsou učení a předávání kultury (Ramachandran, 2011 in Bláhová, 

2012).  

Plasticitu lze pojímat jak z hlediska mikroanatomických změn na úrovni nervové 

buňky nebo jejích částí či z hlediska širokého významu, zahrnující adaptační kapacitu 

organismu (Lerner, 1984 in Kulišťák, 2003). Trojan a Pokorný (1997) ještě více rozlišují 

rozdělení druhů plasticity, a to na plasticitu evoluční (změny nervové tkáně během 

ontogenetického vývoje), reaktivní (změny způsobené krátkodobou stimulací), adaptační 

(změny při stálé či dlouhodobé stimulaci) a reparační (probíhá během strukturální a funkční 

obnovy poškozené nervové tkáně). Nově je pak uváděna také ekologická plasticita (vliv 

prostředí a kladného emočního působení na mozkovou plasticitu), (Kulišťák, 2003).  V rámci 

naší práce a našeho výzkumu se bude jednat o plasticitu adaptační a reaktivní (změny při 

stimulaci tréninkem exekutivních funkcí).  

Biologickou podstatu neuroplasticity srozumitelně vysvětlují Benešová, Preiss a 

Kulišťák (2009), kteří zmiňují jednu ze základních podstat celého procesu - mozek a mozková 

kůra jsou rozčleněny v oddělené oblasti, jež se liší nejen funkčně, ale především biologicky, 

svou buněčnou tkání a molekulárními projevy, mikroobvody a oblastí dlouhodobých spojení. 

Dále autoři popisují, že adaptace na svět, ve kterém žijeme, se děje skrze vnímání a učení a na 

základě událostí, které se kolem nás dějí, mozek formuje neuronální síť. Na neuroplasticitu je 

v dnešní době nahlíženo jako na neustálý dynamický proces, při kterém může funkční 
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dynamika vést k tvorbě nových spojů (“sprouting”) nebo posílit optimální spojení a naopak 

nefunkční spoje nechat zaniknout (“pruning”), (Bláhová, 2012).  

Dle Bláhové (2012) se lidský mozek vyvíjí během celého svého života, a i když 

existuje při narození jistý předobraz podoby mozku, během života je utvářen všemi vlivy, 

které na člověka působí. Unikátní neuronální okruhy každého jedince se vylaďují v rámci 

podnětnosti prostředí, emocionálního zázemí jedince a každou lidskou zkušeností.  Tato teze 

může být výzkumně podložena např. studií Jacobse et al. (1993 in Kulišťák, 2002). Ti zjistili, 

že existuje vztah mezi rozsahem větví dendritů v jazykové oblasti kůry mozkové 

(Wernickeově aree) a vzděláním. Studie zkoumala mozky zemřelých s univerzitním 

vzděláním versus ty, kteří měli vzdělání střední nebo byli bez vzdělání a dospěla k závěru, že 

dendritické větvení se zvyšuje přímou úměrou ke vzdělání. Podobně Scheibel et al. (1990 in 

Kulišťák, 2002) dospěli k závěru, že struktura neuronu se liší v mozcích písařky, 

kvalifikovaného dělníka obsluhujícího stroj a opraváře spotřebičů pro domácnost, jelikož se 

liší převládající životní podmínky člověka (v tomto případě zaměstnání).  

Celkově tedy lze říci, že neuroplasticita je velmi důležitá pro schopnost paměti a učení 

(s klíčovou rolí hippokampu), (Benešová, Preiss, Kulišťák, 2009). Význam plasticity lidského 

mozku je potvrzován velkou skupinou neurovědců z celého světa (Cramer et al., 2011 in 

Kulišťák, 2002) a zmiňuje se především její vliv na ovlivňování lézí či možným formám 

terapeutických zásahů. Objev principu neuroplasticity a neurogeneze znamená velký průlom 

v remediaci kognitivních funkcí, jelikož přináší naději, že „vlastní regenerační potenciál 

CNS bude hlavním faktorem léčby poruch souvisejících se změnami mozkových funkcí“ 

(Benešová, Preiss, Kulišťák, 2009, s. 66).   

V současnosti patří k hlavním cílům neuroplasticity především snahy využít její 

možnosti k maximalizaci pozitivního vlivu kognitivního tréninku v různých oblastech života. 

Nejdůležitější je ovšem najít smysluplnost využití takto prováděných aktivit ve skutečném 

životě. 

Dle Bláhové (2012) nám dosavadní výzkumy poskytují evidenci o tom, jak moc je 

mozek ovlivnitelný vnějšími vlivy, což je závěr, jehož důsledky akcentují především vlastní 

zodpovědnost jedinců. V klinickém prostředí to znamená, že by se vedle pasivní 

farmakologické léčby měla u pacientů podporovat především tendence ke kognitivním 

cvičením, která využívají vlastní zdroje pacientů.  
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3.3 Kognitivní trénink a trénink exekutivních funkcí 

Jak zmiňuje předchozí kapitola, neuroplasticita představuje pro člověka schopnost, 

pomocí které lze ovlivnit úroveň kognitivních funkcí. Právě na tomto základě staví kognitivní 

rehabilitace neboli „systematická činnost, která usiluje o zlepšení úrovně kognitivních funkcí“ 

(Kulišťák, 2003, s. 105). Jak uvádí Preiss (2006), zatímco remediace se snaží u pacienta 

posílit podprůměrné kognitivní schopnosti, rehabilitace se nesnaží jen o navrácení všech 

funkcí u pacienta zpět do ‘normy’, ale poskytuje pacientovi podporu i skrze zaměření se na 

jeho nadprůměrné kognitivní schopnosti (Preiss, 2006). Jde tedy o systematickou práci 

s potenciálem jedince.  

V současné době je velmi rozšiřující se forma kognitivní rehabilitace kognitivní 

trénink, neboli „opakovaný nácvik, systematická snaha zlepšit přetrvávající poruchy 

intelektuální činnosti (neboli mozkové deficity), které interferují se zpracováváním informací 

na určité úrovni“ (Kulišťák, 2003, s. 95). Cramer et al. (2011, s. 1600 in Kulišťák, 2003, s. 

81) definuje kognitivní trénink jako “rozšíření fyzikální terapie na nemotorické vlastnosti 

lidského mozku”. Tento způsob neuropsychologické rehabilitace je ovlivněn jak motivací 

pacienta, tak zvolenou formou kognitivního tréninku.  

V literatuře lze nalézt mnoho polemik nad účinnostmi jednotlivých forem kognitivního 

tréninku. Jedna z možných otázek je např., zdali je účinnější metoda tužka-papír, nebo zdali je 

účinnější užití počítačů a speciálního softwaru, určeného k rehabilitaci. Výzkumy tvrdí o 

nejasných výsledcích. Uvedeme zde např. přehledovou studii z roku 2003 (Twamley et al.), 

kde bylo zjištěno, že materiál, se kterým se pracuje, má jen minimální účinek.  

Počítačová forma kognitivního tréninku se zejména v poslední době systematicky 

rozvíjí a v současnosti tato forma převládá nejvíce.  Jak míní Lynch (1987 in Kulišťák, 2003), 

domácí videohry se pro potřeby kognitivního tréninku a jako terapeutické techniky začaly 

využívat poprvé koncem roku 1978. V rámci let na to navazoval vývoj specializovaných 

počítačových programů tréninku kognitivních funkcí. Kulišťák (2003) uvádí několik výhod 

neuropsychologických rehabilitačních technik, jež jsou zprostředkovány pomocí počítače: a) 

prezentují podněty rychle a přesně, což je při provádění neuropsychologem obtížnější; b) 

podněty jsou rozmanitější, což má za následek možnost rychlé změny při menší 

motivovanosti pacienta; c) vstupní zařízení jsou pestřejší, čili existuje více možností interakce 

s počítačem; d) je zde snadné ukládání a vyvolání výsledků pacienta, které zajišťuje lepší 

analýzu a statistiku; e) panuje široká dostupnost, relativně nízká pořizovací cena a možnost 
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domácího trénování i bez přítomnosti erudovaného pracovníka a f) všeobecně je známo dobré 

přijetí pacientem, jelikož úlohy probíhají rychle a zábavně a administrace je většinou bez 

časových prodlev. 

Na druhou stranu existuje i množství nevýhod. Jak uvádí např. Preiss (1998), může 

figurovat nevhodné využití programu a tedy nesprávná interpretace klientova výkonu či 

nesprávné přizpůsobení obtížnosti aktuální výkonnosti klienta. Dále můžou hrát roli 

motorické a znalostní obtíže klientů při práci s počítačem či špatná kvalita některých 

programů. Nabízí se i otázka generalizace počítačového tréninku – ta může být u 

počítačového tréninku pro jejich nepodobnost úkolům v běžném životě obtížnější, než u 

metod „tužka-papír“. 

V rámci této práce se však přikláníme spíše k pozitivům počítačového tréninku, 

protože právě ten jsme se rozhodli ve výzkumu použít. Vycházíme tedy z myšlenky Beluciho 

et al. (2002 in Nondek, 2013), že počítačový trénink umožňuje vysokou strukturovanost 

rehabilitace a standardnost tréninku z důvodu kontroly proměnných ve výzkumu. 

3.3.1 Efektivita tréninku 

      Jelikož budeme v rámci této práce právě s tréninkem exekutivních funkcí pracovat, 

považujeme za vhodné nastínit zde několik informací a studií k měření efektivity kognitivního 

tréninku. V poslední době se více než na účinnost tréninku kognitivních funkcí zaměřuje 

pozornost na to, které složky tréninku jsou účinné a které ne – tedy jak trénink tvořit, aby měl 

co největší účinnost, a které neuropsychologické konstrukty jsou vhodné jako cíl tréninku, a 

které nikoli (Nondek, 2013).  

     V tomto ohledu zde nastíníme restorativní a kompenzační neuropsychologický model, což 

jsou dvě cesty pohlížení na kognitivní trénink a jeho efektivitu. Jak uvádí Nondek (2013), 

restorativní model vychází z předpokladu, že ke zlepšení stavu jedince je nutné odstranit 

základní problém. Kognitivní trénink pod tímto modelem je většinou postaven na drilovém 

opakování cvičení se vzrůstající obtížností. Pravidelným cvičením například pozornosti by se 

určitá funkce měla posílit bez použití dalších metod. Nácvik je velmi často prováděn na 

počítačích (Preiss, 1998). Teoretické opory tohoto modelu vychází převážně z faktu 

neuroplasticity mozku, o které píši v předchozí kapitole, a právě z tohoto modelu mimo jiné 

vycházíme v naší práci.  

Na druhé straně Nondek (2013) uvádí kompenzační model, který se nezaměřuje na 

přímé zlepšení kognice, nýbrž na tzv. „kognitivní heuristiky“ – tzn. např. zacházení s pamětí 
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či nácvik krizových situací. Takový trénink kognitivních funkcí je zaměřen spíše na 

pochopení kognitivních funkcí a na výuce, jak s nimi lépe zacházet (Bellack et al., 1999). 

V mnoha pracích (např. Bellack et al., 1999) se objevují teorie, jež spojují oba tyto modely 

anebo jej staví do rovnocenné pozice na základě potřeb pacienta. 

Jak zmiňuje Rodriguez (2006), ideální cíl každé psychoterapeutické intervence je 

dosáhnout tzv. efektu „generalizace“, tedy očekávání, že to, co se pacient naučí při tréninku, 

se musí projevit v jiném kontextu (Rodriguez, 2006). Někteří autoři (např. Ben-Yishay a 

Diller, 1993 in Rodriguez, 2006) dále diferencují mezi (a) generalizací - schopností použít 

nově naučené strategie v nových situacích a (b) přenosem učení - nácvikem dovedností, který 

je použitelný ve specifických situacích. Můžeme tedy hovořit o dvou úrovních přenosu: (a) 

přenesení nabyté dovednosti do úlohy poněkud odlišné a (b) přenesení zkušeností z tréninku 

do praktického života. 

V rámci měření efektivity tréninku se tedy důraz klade na zjišťování dopadu efektu na 

běžný život, pracovní úspěšnost nebo sociální dovednost (Nondek, 2013). V rámci udržení 

efektu tréninku je také podstatná vhodná intervence a příprava probandů, aby své nově nabyté 

schopnosti a dovednosti používali v běžném životě. Toho lze dosáhnout tím, že se tréninkové 

úkoly co nejvíce podobají situacím z běžného života (Preiss, 2006).  

Otázka trvalosti tréninku kognitivních funkcí patří mezi problematické části této 

oblasti. Z empirického hlediska je longitudiálních výzkumů zaměřených na kognitivní funkce 

a jejich rehabilitaci velmi málo. Jednou z nich je však přehledová studie Twamleyho et al. 

(2003), ve které bylo nashromážděno čtrnáct studií zabývající se efektem tréninku 

kognitivních funkcí u pacientů se schizofrenií, které měly adekvátní kontrolní skupinu 

(Twamley et al., 2003). Z těchto čtrnácti studií pouze tři sledovaly probandy i po skončení 

tréninku, přičemž nejdelší doba sledování byla pouze čtyři týdny. I přes to, že vznikly i další 

práce na toto téma, zůstává otázka trvalosti efektu tréninku velmi aktuální. 

Následně je část textu vymezena pro souhrn konkrétních výzkumných využití 

kognitivního tréninku a tedy pro doklad empirického ověření jeho efektivity. Zde pokládáme 

za důležité poukázat na fakt, že v rámci této práce budeme dále opomíjet roli kognitivního 

tréninku pro pacienty s kognitivním deficitem, ale zaměříme se na kognitivní trénink jakožto 

možnost, jak využít rezervní mozkovou kapacitu jedince (podobně jako např. Bláhová, 2012). 

Jinými slovy se zaměřujeme na to, jak pomocí kognitivního tréninku rozvíjet mozkový 

potenciál a nekognitivní funkce lidského mozku. Při pohlížení na kognitivní trénink tímto 



42 

 

způsobem pak nejde o nápravu jedné konkrétní kognitivní funkce (například paměti u 

pacientů s amnézií), ale cílem je celková analýza kognitivních funkcí, která identifikuje slabé 

a silné stránky jedince a dále s nimi pracuje. 

I přes to je však relevantní vyčlenit část textu pro debatu o studiích efektivity 

kognitivního tréninku celkově, protože to je něco, z čeho koncept této práce vychází a na co 

lze v rámci našeho tématu navázat. Níže tedy uvádím výstupy výzkumů v rámci nejvíce 

studovaných oblastí využití tréninku kognitivních funkcí.  

Nejvíce studovanou oblastí je trénink kognitivních funkcí u pacientů s traumatickým 

poškozením mozku nebo po cévní mozkové příhodě. Meta-analýzu takových studií 

publikovali  např. Cicerone et al. (2000 in Rohling et al., 2009) a bylo v ní zařazeno celkem 

171 studií. Výsledkem této studie byla specifická doporučení týkající se standardů, vodítek a 

praktických možností rehabilitace kognitivních a exekutivních funkcí po mozkovém traumatu. 

Ciceronova (2011) jiná metaanalýza studií z let 2003-2008 taktéž podporuje kognitivní 

rehabilitaci osob s traumatickým poraněním mozku a po mozkové mrtvici. Konkrétní 

výsledky velmi podporují trénink pozornosti, paměti, dovedností sociální komunikace či 

exekutivních funkcí a to v rámci ucelené holistické neuropsychologické rehabilitace pro výše 

zmíněnou skupinu pacientů.  

Zmíníme-li některé konkrétnější výstupy, tak např. studie Whyte et al. (2011) ukázala, 

že intervence počítačovým tréninkem kognitivních funkcí u pacientů po mozkových 

příhodách vedou k signifikantně lepším následným rehabilitačním výsledkům v porovnání 

s jedinci, kteří obdrželi pouze běžnou péči. Podobné závěry ukazují i výzkumy zabývající se 

zlepšením kognitivních funkcí pomocí počítačového tréninku u pacientů s roztroušenou 

sklerózou (např. Shatil et al., 2010) či u pacientů s Alzheimerovou chorobou (např. Meada, et 

al., 2005) a v podstatě se shodují v tezi, že kognitivní trénink může rozvíjet a podporovat 

efekt současně působící farmakoterapie. 

3.3.2 Nekognitivní vliv tréninku kognitivních a exekutivních funkcí 

Nekognitivní vliv tréninku chápeme dvojím způsobem. Za prvé může být kognitivní 

rehabilitace využívána na rozvoj, podporu a posílení funkcí, jež nutně nejsou kognitivní. To 

bývá vysvětleno propojenými mozkovými spoji a plasticitou mozku, převážně v oblastech 

kognitivních (viz dříve v této práci). Za druhé může kognitivní rehabilitace posilovat oblasti, 

které nejsou primárním cílem posílení a může tak docházet k transferu efektu tréninku. 
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Jedním z příkladů nekognitivního vlivu tréninku kognitivních funkcí je jeho využití u 

starších jedinců ke snížení dopadů fyziologického stárnutí. Winocur  et al. (2007) srovnával 

dvě skupiny starých lidí, z čehož se jedna podílela na kognitivním tréninku, a měřil rozsah 

psychosociálních dopadů tréninku. Studie ukázala, že skupina po tréninku se oproti 

netrénující skupině zlepšila v celkové životní spokojenosti a ve specifických oblastech 

odrážejících celkové štěstí, copingové strategie a kvalitu života. Tento výzkum je tedy jedním 

z příkladů transferu počítačového tréninku kognitivních funkcí do běžného života a na 

primárně netrénované oblasti. Kritickým pohledem je však nutno zmínit, že tento výsledek 

nemusí nutně ukazovat, že tréninkový program má psychosociální následky. Může ale také 

například ukazovat, že existuje vztah mezi kognitivní výkonností a psychosociálními faktory.  

Dalším výzkumem, který taktéž odráží přenos kognitivní rehabilitace do ostatních 

domén lidského mozku, je výzkum počítačového tréninku exekutivních funkcí u dětí s ADHD 

(Klinberg et al., 2005). ADHD se krom obecné poruchy pozornosti vyznačuje také deficity v 

pracovní paměti či v emočním fungování. Klinberg et al. (2005) ve své studii prokázal 

signifikantní zlepšení pracovní paměti po tréninku exekutivních funkcí u dětí s ADHD. Po 

tréninku byla u dětí s ADHD změřena zvýšená aktivita v dorsolaterální PFK oblasti a 

parietálních asociačních lalocích. To potvrdilo plasticitu nervového systému stojícího za 

pracovní pamětí. Sekundární vliv tréninku byl ve zvýšené schopnosti inhibice odpovědi 

(kognitivní kontrola či regulace emocí a chování), což se projevovalo např. poklesem rodiči 

vnímaného nepozorného chování, jakožto jednoho ze symptomů ADHD. 

3.3.3. Efekt tréninku exekutivních funkcí na emoční fungování a regulaci 

      Využití tréninku exekutivních funkcí můžeme nalézt také u osob s různými 

psychiatrickými poruchami, vyznačujícími se poruchami nálad, jako je deprese či bipolární 

afektivní porucha.  Hoschl et al. (2002 in Preiss et al., 2006, s. 235) uvádí výčet symptomů 

unipolární deprese. Množství z nich můžeme označit jako primárně neuropsychologické 

(nesoustředěnost, porucha exekutivních funkcí, narušení schopnosti úsudku a usuzování, 

zpomalené psychomotorické tempo…). Jak uvádí Preiss (2006, s. 235), „existence 

recipročního vztahu mezi poruchami exekutivních funkcí a depresivní poruchou je zřetelná na 

příkladu poruch exekutivních funkcí a narušeného úsudku. Vzniká začarovaný kruh, kdy 

depresivní porucha vyvolává poruchu exekutivních funkcí, a ta zpětně prohlubuje její 

závažnost.“ 
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        Jedinci s depresivními poruchami či v depresivní fázi bipolární poruchy často vykazují 

obtíže s exekutivní kontrolou a objevují se u nich potíže s přenášením a rozdělováním 

pozornosti. Jejich kognitivní deficity jsou často velmi znatelné. V literatuře tyto nedostatky 

bývají často spojovány s perseverací u negativních myšlenek a s ruminací. (Kircanski et al., 

2012). Kessing (1998) například zmiňuje, že kognitivní deficit se u takových pacientů 

zhoršuje s každou následující epizodou. Na základě Paradisa et al. (1997), se z-skóry
10

 

výsledků kognitivních testů pacientů s unipolární a bipolární depresivní poruchou v remisi liší 

téměř o jednu standardní odchylku pod průměrným výkonem (v porovnání s kontrolní 

skupinou). Neurokognitivní abnormality u depresivní poruchy reflektují komplexní interakci 

mezi změněným emočním zpracováváním a oslabenou exekutivní kontrolou (Keedwell et al., 

2009).  

       Preiss et al. (2013) tyto teze ve svém výzkumu potvrzuje. Svou studii založili na užití 

počítačového tréninku exekutivních funkcí za účelem snížení psychologické strasti při 

depresivních stavech, rozvoje každodenního copingu a zlepšení kognitivních funkcí pacientů 

s unipolární a bipolární depresí. Design studie byl následující - jedna skupina pacientů 

trénovala 3krát týdně celkem po dobu 8 týdnů, kdežto druhá skupina obdržela pouze 

standardní péči.  Po skončení tréninku a po srovnání skupin mezi sebou byly nalezeny 

signifikantní rozdíly ve výsledcích měřených proměnných. Tréninková skupina vykazovala (v 

porovnání s kontrolní skupinou) signifikantně nižší stupeň deprese, což bylo měřeno 

Beckovou škálou depresivity (BDI – II). Další pozorovatelné zlepšení u tréninkové skupiny 

(které ovšem nedosáhlo signifikantní výše v rámci porovnání skupin), bylo v rámci 

dysexekutivního dotazníku (DEX). Toto zjištění vypovídá o tom, že kognitivní trénink může 

snížit dysexekutivní symptomy a to do té míry, že je změna viditelná pro rodinné příslušníky 

a pečovatele. 

        Dle slov Preisse et al. (2013) je tento výsledek vůbec první studií, která dokumentuje 

pokles depresivní symptomatologie po kognitivním tréninku. Ačkoliv neexistují podobné 

studie, které by tyto výsledky podkládaly, existují k tomu smysluplné vysvětlení: kognitivní 

trénink podporuje vytvoření nových kognitivních a copingových stategií  a právě depresivní 

jedinci často vykazují tzv. „negativní copingový vzorec“ (Biringer et al., 2009 in Preiss et al., 

2013). Jedno z dalších vysvětlení může vycházet z článku Vincenta (2004 in Preiss, 2006), 

                                                 

10
 z-skóre je standardizované skóre s průměrem 0 a směrodatnou odchylkou 1. Předpokladem pro použití 

standardizovaných skóre je normální rozdělení původních hodnot. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C5%AFm%C4%9Br
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sm%C4%9Brodatn%C3%A1_odchylka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Norm%C3%A1ln%C3%AD_rozd%C4%9Blen%C3%AD


45 

 

který zmiňuje změny u depresivní poruchy na buněčné úrovni – dochází ke změnám růstu 

synapsí, atrofii neuronů a poruše neurogeneze, které vedou k narušení plasticity mozku. Právě 

ta může být kognitivním tréninkem posílena a tím pádem se mohou tyto buněčné změny 

posunout směrem k normě.  

 Taktéž např. Paelecke-Haberman et al. (2005) prosazují použití kognitivního 

tréninku u depresivních pacientů, podobně jako v případě ostatních skupin psychiatrických 

pacientů – jako např. schizofreniků. Jak uvádí Paelecke-Haberman at al. (2005), takový 

trénink může být rozšířením kognitivně behaviorální terapie (KBT) nebo antidepresiv. 

Ačkoliv není kognitivní deficit u schizofrenie dosud používán jako její diagnostické 

kritérium, patří kognitivní dysfunkce mezi hlavní problémy této nemoci. Pacienti se mnohdy 

zbaví příznaků nemoci, ale jejich schopnost fungování v běžném životě zůstává často díky 

kognitivnímu deficitu značně omezená (Preiss, 2006). Proto je kognitivní rehabilitace velmi 

přínosným doplněním léčby. Počítačové tréninkové programy se v rámci výzkumů ukázaly 

jako nejefektivnější (např. Medalia, Revheim, 2001 in Preiss, 2006).  

 Trénink exekutivních funkcí by tak měl mít pozitivní následky na emočně regulační 

spektrum i v rámci neklinické populace. V tomto ohledu však pozbývají empirické důkazy a 

na výzkumném poli není mnoho studií tímto se zabývající, ačkoli k tomu existují smysluplné 

teoretické vysvětlení. I přes to jsme se rozhodli zaměřit pozornost této práce právě na tento 

aspekt tréninku exekutivních funkcí.  

Jako nejbližší empirické práce k výše zmíněnému by se daly označit studie zabývající 

se propojením exekutivních funkcí a seberegulací. Provázanost exekutivních funkcí a 

seberegulace zdůrazňuje např. Centrum pro vývoj dítěte na Harvardské univerzitě 

(developingchild.harvard.edu, 2015). Centrum zmiňuje, že exekutivní funkce a seberegulace 

jsou postaveny na třech vysoce propojených mozkových činnostech, a to pracovní paměti, 

kognitivní flexibilitě a sebekontrole. Tyto dovednosti jsou získávány v průběhu dětství.  

Pokud se dítěti nedostává přiměřená péče, nebo je vystaveno toxickému stresu, narušuje to 

mozkovou architekturu a tím pádem i vývoj exekutivních funkcí.  

Stejné zmiňuje i Hofmann et al. (2012). Ten ve své teoretické práci zmiňují základní 

struktury exekutivních funkcí – operace pracovní paměti, inhibice behaviorálních odpovědí a 

přenášení pozornosti. Ve své práci zdůrazňují, že tyto struktury zároveň slouží k seberegulaci. 

Dočasné oslabení exekutivních funkcí podtrhuje situačně rizikové faktory, které jsou 

identifikované ve výzkumu sociální psychologie zabývající se seberegulací. Trénink 
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exekutivních funkcí má tedy velký potenciál k rozvoji oslabené seberegulace u rizikové 

populace.  

Empirickým ověřením výše zmíněného je například výzkum Black et al. (2015). Tato 

studie zkoumala trénink exekutivních funkcí jako intervenci těžkého opakovaného pití 

alkoholu u vysokoškolských studentů (na což může být dle Blacka et al. (2015) nahlíženo 

jako na potíže se seberegulací). Jedinci, kteří prošli intervencí, opravdu snížili konzumaci 

alkoholu v porovnání s jedinci, kteří intervencí neprošli.  

3.4 BrainTwister 

V následující kapitole bude blíže nastíněn počítačový program pro trénink 

exekutivních funkcí BrainTwister, protože právě ten bude nástrojem tréninku v našem 

výzkumu (viz „Empirická část“). Tréninkový program a konkrétní úkoly byly vybrány 

převážně na základě prací autorů tréninkového programu samotného (např. Jaeggi, 2005). 

Existuje mnoho debat i sporů o tom, které vlastnosti programů jsou opravdu důležité, a 

co je při práci s nimi podstatné tak, aby opravdu dokázaly rozvíjet potenciál i zdravých 

jedinců. Buschkuehl et al. (2008, s. 746) ve své práci zmiňují několik zásadních vlastností 

počítačového programu. Za prvé, úspěšný program by měl minimalizovat možnost rozvoje 

specifických „úkolu-relevantních“ strategií, protože cílem tréninku by měly být změny 

v systému zpracování informací, nikoli změny ve způsobu, jakým je daná informace 

zpracovávána.  Za druhé autoři vyzdvihují důležitost permanentního „stresování“ systému 

zpracování informací, a to například tím, že je neustále udržována vysoká náročnost tréninku 

a to i přes to, že jsou brány v potaz interindividuální rozdíly mezi trénujícími. Toto může být 

docíleno použitím adaptivního tréninkového programu, který neustále přizpůsobuje aktuální 

obtížnost tréninku jednotlivým trénujícím, zatímco udržuje tzv. limitní obtížnost každého 

jedince a tím pádem ho co nejefektivněji posunuje.  

 Na tomto základě Buschkuehl et al. (2007) vyvinul program BrainTwister, 

metodu k počítačovému tréninku exekutivních funkcí, která sestává z úkolů o několika 

variantách. V rámci ověřování programu byla provedena řada výzkumů, které nejen že 

prokázaly jeho efektivitu, ale i jeho přenositelnost na primárně netrénované oblasti jako je 

inteligence (Jaeggi et al., 2008), paměťový výkon (Buschkuehl et al., 2008), či schopnost 

čtení (Loosi et al., 2011). Studie, která ověřila přenositelnost tohoto tréninku na doménu 

fluidní inteligence (Jaeggi et al., 2008) navíc ukázala, že míra závislosti zlepšení výsledku 

v testu inteligence na trénink kognitivních funkcí závisí na intenzitě tréninku – čím více a 
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náročněji se trénuje, tím větší je rozvoj fluidní inteligence.  Efekt tréninku je tedy ukázal jako 

„na zátěži závislý“ („dosage-dependent“). 

3.4.1 N-back trénink 

 Nejkomplexnějším úkolem programu BrainTwister je n-back trénink. V 

následujícím textu bych ráda zmínila několik důvodů, na základě kterých se domníváme, že 

tento typ úkolu je jeden z nejefektivnějších v rámci podobných programů. Právě proto jsme se 

jej rozhodli využít v našem výzkumu (viz „Empirická část“).  

 Jaeggi (2005) popisuje n-back trénink jako sadu úkolů, které pracují na bázi 

prozkoumávání kapacity lidského mozku. Tento úkol byl poprvé zmíněn Kirchnerem (1958 in 

Jaeggi, 2005) jako vizuospaciální úkol se čtyřmi faktory obtížnosti a také Mackworthem 

(1959 in Jaeggi, 2005), který použil šest faktorů obtížnosti. Dnes je n-back trénink široce a 

jedinečně využíván v různých oblastech s použitím funkčních zobrazovacích metod (fMRI, 

PET). V dobách počátku zobrazovacích metod (v 90. letech 20. století) byl tento úkol velmi 

oblíbený, protože je jednoduše aplikovatelný a také jeden z mála, u kterého prokazatelně 

dochází ke frontální aktivaci. 

 Úkol n-back je sestaven z prezentace stimulů (např. písmen). Úkolem účastníka 

je reagovat vždy tehdy, kdy je prezentován stimul, který odpovídá stimulu, který byl 

prezentován „n“ pozic předtím. Hodnota n je určována individuálně – poměrem chyb a 

správných odpovědí.  

 Jedinečnost tohoto úkolu je tedy jeho možnost kontinuálně manipulovat 

zpracovávanou zátěž od velmi lehké úrovně, až po úroveň, která je běžně pro většinu 

populace obtížná (3back a více). Doposud bylo použito velké množství různých stimulů – 

písmena (Braver et al., 1997 in Jaeggi, 2005), slova (Barch et al., 2003 in Jaeggi, 2005), tváře 

(Druzgal, D´Esposito, 2001 in Jaeggi, 2005), abstraktní prvky (Owen et al., 1998 in Jaeggi, 

2005) a mnoho dalších.   
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Obrázek č. 5: Příklad sekvence n-back úkolu pro vizuospaciální a verbální verzi. Stimuly jsou zobrazeny postupně. Pro 0-

back podmínku (obvykle prezentována na začátku úkolu s minimální paměťovou náročností) má účastník odpovědět na 

předdefinovaný podnět (např. “Q” pro sluchovou podmínku a “horní levý roh” pro vizuální podmínku), zatímco pro ostatní 

podmínky je odpověď vyžadována tehdy, jestliže současný stimul odpovídá stimulu, jenž byl prezentován 1, 2, nebo 3 kroky 

zpět v sekvenci (Jaeggi, 2005, s. 23, přeloženo autorkou). 

 

         Užití n-back tréninku v rámci funkčních zobrazovacích metod objevilo velmi důležité 

neurální koreláty tohoto tréninku. Téměř každá studie používající n-back trénink spolehlivě 

vypovídá o změnách zvýšené aktivace v různých avšak konzistentních kortikálních oblastech, 

která jdou ruku v ruce s narůstající zátěží zpracování informací. To je sumarizováno v meta-

analytických studiích (např. Owen et al., 2005). Mezi nejčastější oblasti, které projektují tyto 

“na zátěži závislé” změny, jsou bilaterální dorsolaterální prefrontální kortex, bilaterální 

inferiorní frontální a ventrolaterální prefrontální oblasti, bilaterální rostrální prefrontální 

oblast, bilaterální premotorické oblasti či dorsální mediální premotorický kortex.  

        Jeaggi (2005) popisuje procesy, které hrají při n-back tréninku hlavní roli: rozkódování 

(interpretace jednotlivých stimulů), uchování (potřebné k vyvolání jakéhokoliv stimulu, který 

může být relevantní pro budoucí reakci), iniciace (udržení aktivního obsahu paměti), 

přiřazování (srovnávání každého stimulu oproti předchozím), temporální řazení (udržení 

ordinální pozice každého označeného stimulu k tomu, aby současný stimul mohl být 

označen), inhibice odpovědi (oslabení stopy dřívějšího stimulu a nahrazení stopy novější), a 

výběr odpovědi (aktuální provedení odpovědi). Úkol tedy zahrnuje jak statické procesy 

uchování informací (převážně u 0-back a 1-back podmínek), tak dynamické exekutivní 

manipulace (aktualizování informací ve vyšší úrovni zátěže od 2-back výše).   
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      Stále se však objevují mnohé limity a nesouhlasy s tímto typem exekutivního tréninku.  

Na teoretické úrovni je úkol kritizován například proto, že je velmi obtížné oddělit kapacitu 

paměti od exekutivních komponent (Baddeley, 1986 in Jaeggi, 2005). Navzdory některým 

nedořešeným problémům, považujeme n-back trénink za velice efektivní a rozhodli jsme 

se jej v naší práci použít jako intervenci (viz „Empirická část“). 
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EMPIRICKÁ ČÁST 

4. Předmět výzkumu 

Obtíže s emoční regulací patří mezi hlavní mechanismy, které stojí za poruchami 

nálad a úzkostnými poruchami. Porozumění jednotlivým způsobům emoční regulace a jejich 

vlivům je tedy velmi důležité pro klinickou praxi a výzkum. Současné medicínské a 

psychoterapeutické intervence zacílené na regulaci negativních emocí, jsou převážně zacíleny 

na „strategie emoční regulace zaměřené na odpověď“ (např. modulace emoční odpovědi), 

(např. Gross, 1998).  

Jelikož existuje vysoká provázanost mezi exekutivními funkcemi a centry emoční 

regulace (např. Fox, 1994), je pravděpodobné, že posílením exekutivních funkcí by mohlo 

docházet k současnému posilování emoční regulace. Pokud by tato hypotetická příčinnost 

byla prokázána, v rámci intervencí by pozornost mohla být zaměřena i na tzv. „kognitivní 

strategie“. Způsob práce takových intervencí by tak mohl být implicitně zacílen např. na 

selekci potenciálně ohrožující situace, modifikace či odvedení pozornosti od takové situace 

nebo na kognitivní přehodnocení negativně působících podnětů. Taková intervence by mohla 

probíhat např. počítačovým tréninkem exekutivních funkcí.  

Předmětem tohoto výzkumu je jednak sestavení výzkumného designu 

(inspirovaného pracemi Gyurak, Ayduk a Grosse (např. 2010), který by dovolil zkoumat 

výše zmíněnou příčinnost a dále měření účinnosti efektu tréninku exekutivních funkcí 

na regulaci negativních emocí.  
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5. Cíle výzkumu 

Hlavním cílem výzkumu je změření vlivu počítačového tréninku exekutivních 

funkcí na regulaci negativních emocí. Po prostudování odborné literatury k tématu bylo 

formulováno několik předpokladů o efektivitě tréninku exekutivních funkcí a jeho vlivu na 

regulaci negativních emocí. Uvedené zdroje zdůrazňují jak možnosti neuroplasticity 

exekutivních funkcí u trénujících, tak vliv kognitivních strategií emoční regulace při regulaci 

negativních emocí. Kombinace těchto dvou možností, kterou v tomto výzkumu zkoumáme, 

však nebyla u zdravé ani klinické populace plně prozkoumána
11

.  

Nástrojem tréninku exekutivních funkcí bude v našem výzkumu počítačový program 

BrainTwister. Exekutivní funkce budou účastníky trénovány v různé intenzitě po dobu 1 

měsíce (v závislosti na příslušnosti k experimentální nebo kontrolní skupině). Abychom se 

dozvěděli, zda měla tato intervence na její účastníky vliv v rámci regulace negativních emocí, 

budeme zjišťovat, zda se nějakým způsobem po absolvování programu změnily výsledky 

dotazníků DERS (Škála obtíží s emoční regulací) a POMS (Profil nálad) a také výsledky 

emočně regulační podmínky experimentu postaveného na IAPS (Mezinárodního systému 

obrázků pro výzkum emocí) a zda se výsledky lišily oproti výsledkům kontrolní skupiny.  

Zpětná vazba o přínosu programu bude sledována i ve výsledcích dotazníku, který se 

týká jak hodnocení programu tak možných dalších intervenujících subjektivních proměnných.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

11
 Např. výzkum Grosse, Ayduk a Ochsnerové (2010) zabývající se tímto tématem nebyl doposud publikován a 

autorce této práce se ho nepodařilo obdržet. 
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6. Výzkumné hypotézy 

Vedlejší hypotézy: 

 

Hypotéza 1:  

 

Neexistuje statisticky signifikantní rozdíl v průměrných výsledcích škál emočního fungování a 

regulace v čase t1 mezi kontrolní a experimentální skupinou.  

 

1a. Neexistuje statisticky signifikantní rozdíl v průměrných výsledcích DERS škály v čase t1 

mezi kontrolní a experimentální skupinou.  

 

1b. Neexistuje statisticky signifikantní rozdíl v průměrných výsledcích POMS škály v čase t1 

mezi kontrolní a experimentální skupinou.  

 

Hypotéza 2: 

 

Neexistuje statisticky signifikantní rozdíl v průměrných výsledcích experimentu emoční 

regulace v čase t1 mezi kontrolní a experimentální skupinou.  

 

2a. Neexistuje statisticky signifikantní rozdíl v IAPS podmínce „regulace“v čase t1 mezi 

kontrolní a experimentální skupinou.  

 

2b. Neexistuje statisticky signifikantní rozdíl v IAPS podmínce „reaktivita“ v čase t1 mezi 

kontrolní a experimentální skupinou.  

 

Hypotéza 3: 

 

Probandi obou skupin budou v obou časech (před i po experimentu) v rámci IAPS 

experimentu hodnotit obrázky podmínky „regulace“ jako signifikantně pozitivnější (nižší 

hodnota), než obrázky podmínky „reaktivita“. 

 

 

Hlavní hypotézy: 

 

Hypotéza 4: 

 

U probandů experimentální skupiny dojde k většímu zlepšení na škálách emočního fungování 

a regulace, než v případě kontrolní skupiny. 

 

4a: U probandů experimentální skupiny dojde k většímu zlepšení na POMS škále (snížení 

výsledku), než v případě kontrolní skupiny. 

 

4b. U probandů experimentální skupiny dojde k většímu zlepšení na DERS škále (zvýšení 

výsledku), než v případě kontrolní skupiny. 

 

Hypotéza 5: 

 

U probandů experimentální skupiny dojde k většímu zlepšení v IAPS podmínce „regulace“ 

(snížení výsledku) než v případě kontrolní skupiny. 
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7. Výzkumný design 

7.1 Teoretická východiska 

Jak již bylo zmíněno dříve, cílem tohoto výzkumu je zaměření pozornosti na 

regulaci negativních emocí skrze kognitivní regulační strategie, jako je přehodnocení, 

a změření vlivu počítačového tréninku exekutivních funkcí na emoční fungování a 

regulaci.  

Výzkum je postaven na čtyřech teoretických předpokladech. Za prvé vycházíme 

z myšlenek Gyurak, Ayduk a Grosse (např. 2010), jež tvrdí, že intervence emoční dysregulace 

je možná nejen skrze modulaci již vzniklých emočních procesů, ale také skrze zaměření 

pozornosti na kognitivní strategie, tedy na mozkové procesy, probíhající před vznikem 

samotné emoční odpovědi. Za druhé vycházíme z neuroanatomických modelů, zabývajících 

se neuronálními procesy emoční regulace (např. Fox, 2008). Dle nich má aktivace frontálních 

oblastí, díky úzké propojenosti emocí a kognitivních funkcí, zásadní vliv na emoční regulaci. 

Jestliže tedy prefrontální kortex sehrává velmi důležitou roli v regulaci emocí, domníváme se 

(za třetí), že celková frontální aktivace může způsobit zapojení frontálně 

zprostředkovávaného chování ve službách emoční regulace. K frontální aktivaci dojde např. 

za pomocí počítačového tréninku exekutivních funkcí, jenž je postaven na principu 

neuroplasticity mozku. Za čtvrté tedy vycházíme z předpokladu, že počítačový trénink 

exekutivních funkcí může pozitivně ovlivňovat afektivní fungování a regulaci.  

Při tvorbě výzkumného designu jsme vycházeli převážně z návrhu výzkumu Grosse, 

Ayduk a Ochsnerové (2010), jehož výsledky však doposud nebyly publikovány. Jedním z 

rozdílů mezi tímto výzkumem a výzkumem naším je např. ten, že autoři se při měření vlivu 

tréninku na regulaci emocí zaměřili na strategii „zaměření či odvedení pozornosti“. Prakticky 

autoři při IAPS experimentu měřili oční pohyby zacílené na méně negativní místa obrázků, a 

jejich posun po tréninku (za pomocí „eye trackeru“). My jsme ve výzkumu zvolili práci se 

strategií „kognitivní přehodnocení“, a to převážně z důvodu našich omezenějších možností a 

jednodušší praktické aplikovatelnosti této strategie. Panovalo u nás však i přesvědčení, 

vycházející z prostudované literatury, že procesy kognitivního přehodnocení jsou taktéž velmi 

silně propojeny s procesy exekutivních funkcí (Ochsner et al., 2002). Dalším rozdílem je 

např. výběr programu pro trénink exekutivních funkcí (v našem případě BrainTwister), či 

výběr tréninkových úkolů pro experimentální a kontrolní skupinu. Tréninkový program a 
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konkrétní úkoly byly vybrány převážně na základě prací autorů tréninkového programu 

samotného (např. Jaeggi, 2005). 

7.2 Fáze výzkumu 

Sběr dat k výzkumu obsahoval tři hlavní fáze: předtréninkové setkání (fáze 1, t1), 

trénink (fáze 2, t2) a potréninkové setkání (fáze 3, t3).  

7.2.1 Fáze 1  

Termíny předtréninkových setkání byly vypsány za pomocí aplikace doodle.com., kde se 

účastníci mohli zapsat na jeden z termínů. Setkání probíhaly v prostorách New York 

University in Prague a trvaly 2 hodiny. Setkání proběhla vždy ve stejné místnosti a za 

stejných podmínek. Prezentace i experiment byly promítnuty na dataprojektoru a židle 

účastníků byly vždy ve stejné vzdálenosti od obrazovky. Ačkoliv setkání neprobíhala vždy ve 

stejnou denní dobu, díky možnosti zatemnění místnosti byly světelné podmínky stejné. 

Účastníci měli k dispozici vodu, sušenky, kávu a čaj.  

Setkání začalo úvodním krátkým představením výzkumu a jeho fází. Následně byli 

účastníci požádáni o vyplnění informovaného souhlasu, který zároveň poskytoval základní 

údaje o výzkumu. Dále v informovaném souhlasu účastník potvrzoval dobrovolnou 

spolupráci a souhlasil s anonymním zpracováním dat (Příloha 2.). Dále byl účastníky vyplněn 

list demografických charakteristik. Při výběru demografických proměnných, které se budou 

zjišťovat, bylo nutné se řídit relevantností zjišťovaných proměnných vzhledem k hypotézám 

výzkumu (Příloha 1.).  

Následně byli účastníci instruováni k vyplnění dvou dotazníků, jež zjišťovaly emoční 

fungování účastníků v posledním týdnu před výzkumem (Profil nálad, POMS) a jejich 

schopnost emoční regulace (Škála obtíží s emoční regulací, DERS). Detailní popis těchto škál 

je k nalezení níže v kapitole „Metody“ a oba dotazníky jsou uvedeny v příloze (Příloha 4., 5.). 

Po krátké pauze na občerstvení a odpočinek byly prezentovány instrukce k IAPS 

experimentu (experiment založený na Mezinárodním systému fotografií pro výzkum emocí, 

viz kapitola „Metody“). Zde byla vysvětlena jak přesná sekvence fotografií a očekávané 

instrukce, tak jako instrukce „regulace“ a podstata kognitivního přehodnocení. Byly 

promítnuty zkušební fotografie a účastníci nahlas generovali příklady kognitivního 

přehodnocení. Tím bylo ověřeno porozumění zadání.  
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Následoval 20-ti minutový experiment. Doba experimentu byla stanovena s ohledem na 

nutnost vysokého soustředění po celou dobu promítání fotografií – tudíž byla doba 

experimentu stanovena na maximálně 30 minut. Počet obrázků pak byl stanoven na základě 

změření variability u pilotního účastníka a na základě srovnání se studií, jejž design byl 

z velké části převzat (viz kapitola „Metody“). Ukázka záznamového archu je k nalezení 

v Příloze 6. 

Třetím bodem setkání byla prezentace tréninkového programu BrainTwister, v rámci níž 

proběhla instruktáž instalace a vysvětlení úkolu experimentální či kontrolní skupiny (viz 

kapitola „Intervence“). Následoval prostor pro dotazy a předání instalační složky 

tréninkového programu spolu s manuálem v angličtině a návodem k instalaci v češtině 

(přeložen autorkou).  

7.2.2 Fáze 2 

Úkolem účastníků bylo dle přítomnosti v kontrolní nebo experimentální skupině 

trénovat po dobu 1 měsíce, 5 nebo 3 dny v týdnu, 25 nebo 10 minut denně. Účastníci byli 

každý týden kontaktováni a dotazováni o zaslání krátké zpětné vazby k tomu, jak se jim 

trénuje, či zdali nemají s tréninkem samotným či s motivací k tréninku problém. Více 

k tréninku viz kapitola „Intervence“.  

7.2.3 Fáze 3 

Po ukončení daného počtu tréninků byli účastníci instruováni k tomu, aby zaslali 

zadavateli soubor s tréninkovými daty. Následně byly účastníkům nabídnuty termíny setkání, 

na něž se přihlásili. Post-tréninkové setkání měly obdobné podmínky jako setkání před-

tréninkové. Setkání však byla tomto případě individuální či ve dvojicích. V rámci setkání 

proběhlo opět testování dotazníky POMS, DERS a proběhla druhá verze experimentu IAPS. 

Respondentům byly znova vysvětleny instrukce ke všem těmto měřítkům. Následně proběhl 

polo-strukturovaný rozhovor, v rámci něhož byl zjišťován průběh tréninku a psychologické 

faktory, jež mohly ovlivnit jak trénování, tak měřenou proměnnou. Posledním krokem bylo 

předání tréninkových dat a prostor na dotazy k formálním stránkám výzkumu. 

7.3 Metody 

V práci jsme apriory vycházeli z předpokladu, že počítačovým tréninkem exekutivních 

funkcí dojde k jejich zlepšení. Opírali jsme se zde o výzkumy efektivity námi použitého 

tréninkového programu (viz „Teoretická část“). Proto nebylo použito žádné měřítko či test, 
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jež by ověřovaly efektivitu intervence. K zjištění vlivu počítačového tréninku na schopnost 

regulace negativních emocí byly použity následující škály: dotazníky POMS, DERS a IAPS 

experiment. 

V této práci byl kladen důraz na sebeposuzovací metody. Schopnost emoční regulace 

souvisí s celkovým způsobem emočního fungování jedince a vliv tréninku exekutivních 

funkcí tak ovlivňuje i celkový profil nálad a emočního rozpoložení jedinců (viz „Teoretická 

část“). Proto byl použit dotazník POMS (Profile of moods scale, Stuchlíková et al., 2005). K 

sebeposouzení schopnosti emoční regulace a obtíží s ní byla použita DERS (Difficulties in 

emotion regulation scale, Gratz, Roemer, 2004). Dále byl použit experiment, sloužící ke 

zmonitorování schopnosti použití regulačních strategií, jež stavěl na designu mezinárodního 

systému fotografií pro výzkum emocí (IAPS, International Affective Picture System, Lang et 

al., 2005; u nás zmiňuje Stuchlíková, 2002). Všechna měřítka byla použity před a po 

intervenci. 

7.3.1 Emoční fungování a regulace: škály 

A. POMS 

Profil nálad je metoda, která slouží k profilování emočních stavů a nálad, zejména v 

souvislosti s potřebou monitorovat efekty krátkodobých terapií, psychotropní medikace, 

spánkové deprivace, indukce emocí a podobných experimentálních zásahů do prožívání 

zkoumaných osob (Stuchlíková et al., 2005). Proto je její použití velmi vhodné k 

monitorování emočního fungování účastníků v našem výzkumu. POMS je zde použito jako 

měřítko předpokládané změny emočního fungování po intervenčním zásahu kognitivního 

tréninku.  

Profil POMS obsahuje 6 faktorů: tenze, deprese, hněv, vitalita, únava a zmatek. Účastníci 

mají nabízená adjektiva popisující afektivní stavy hodnotit na 5ti bodové škále intenzity (od 

“vůbec ne” po “velmi značně”). Původní verze má 65 položek, kdežto verze, která je použita 

v našem výzkumu, vychází z 37 položkové verze Shachamové a její české úpravy 

Stuchlíkovou (et al., 2005).  Jelikož se náš výzkum primárně zabývá změnou v prožívání 

negativních emocí, z finálního zpracování dat byl vyloučen faktor „Vitalita“. Dotazník 

k nahlédnutí v Příloze 5. 

B. DERS 

Škála obtíží s emoční regulací (Difficulties in emotion regulation scale, DERS) je krátký 

sebeposuzovací dotazník, který má 36 položek a byl vyvinut ke komplexnímu mapování 
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emoční dysregulace. Položky DERS byly zkonstruovány tak, aby zachytily emoční regulaci v 

rámci celé sféry její definice. Zachycuje tedy: a. uvědomování si a porozumění svým emocím, 

b. akceptaci emocí, c. schopnost naplňovat své cíle a nepropadat impulzivnímu chování při 

zážitku negativních emocí a d. přístup k efektivním emočně-regulačním strategiím. Normy, 

validizace a faktorové struktury DERS byly dány strůjci dotazníku, Gratzem a kolegy (2004). 

Dotazník použitý v této diplomové práci byl přeložen autorkou této práce a lokalizován do 

českého jazyka za pomoci rodilých mluvčích, jež ovládají český jazyk. Překlad byl 

zkonzultován a opraven na základě několikanásobného ověření jeho přeložené verze.  

Výsledky validizačních studií Gratze a Roema (2004) ukazují na přítomnost 6 faktorů. 

Účastníci mají nabízené výroky popisující stavy spojené s emocemi ohodnotit v rámci toho, 

jak často se jich daný výrok týká. K dispozici mají 5-ti stupňovou škálu (1= téměř vždy, 0-

10% - 5 = téměř nikdy, 91 – 100 %).  

7.3.2 Emoční regulace: IAPS experiment 

Ke změření schopnosti použití regulačních strategií byl zkonstruován experiment 

s použitím mezinárodního systému fotografií pro výzkum emocí (IAPS, International 

Affective Picture System, Lang et al., 2005; u nás zmiňuje Stuchlíková, 2002). 

IAPS je sada více než 1000 fotografií s velmi různorodým obsahem. Metoda IAPS je 

používána ve výzkumech jako prostředek k vyvolání určitých emocí, a to jak v základním 

výzkumu vztahu emocí a dalších, převážně kognitivních funkcí, tak v diagnostice lidí s 

poškozeními nebo nemocemi mozku (Czekóová, Urbánek, 2010).  

IAPS byl obdržen na žádost konzultanta diplomové práce PhDr. Luďka Stehlíka od 

Centra ke studiu emocí a pozornosti (The center for the study of emotion and attention, 

University of Florida), kde byla baterie vyvinuta. Do měsíce od písemné žádosti byl zaslán 

soubor s metodologickými instrukcemi i kompletní testovou sadou. IAPS je poskytován 

výhradně pro univerzitní a vědecké účely. 

Výzkumný design IAPS experimentu byl adaptován ze studie Ochsnera et al. (2002). 

Ten vychází z výzkumného designu, jež se používal ke studiu reakcí očních víček na 

strachové podněty (Jackson et al., 2000). V experimentu byly zahrnuty dvě podmínky. Při 

podmínce „reflexe“ se zadáním „vnímej“ měli účastníci spontánně emočně odpovídat na 

danou fotografii a měli si uvědomovat své pocity beze snahy je jakkoliv měnit. Při podmínce 

„regulace“ se zadáním „změň“ měli účastníci použít emočně regulační strategii přehodnocení. 
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Tehdy měli účastníci obrázek interpretovat tak, aby omezili negativní emoci, kterou obrázek 

vyvolal, popřípadě tak, aby ji vůbec necítili. Příklad sekvence je uveden v Příloze 8.  

IAPS baterie obsahuje celkem 1196 obrázků s rozdílnou variabilitou valence a 

arousalu. Pro potřeby našeho experimentu bylo nutno vybrat pouze negativní a neutrální 

obrázky. Výběr probíhal v několika fázích. Dle IAPS manuálu (Lang et al., 1997) byly v 

našem experimentu brány v potaz jen obrázky ze sad 1-6, jelikož nebyla v experimentu 

použita počítačová forma hodnocení obrázků, nýbrž bylo použito zaškrtávací metody 

tužka/papír (pouze sady 1-6 byly validizovány tímto způsobem). Byly sledovány dvě 

dimenze: valence (škála 1-9 od naprosto nepříjemného po naprosto příjemné) a arousal (škála 

1-9 od maximálního klidu po maximální vzrušení).  

V rámci výběru negativních obrázků byly vyselektovány ty obrázky, jež mají nízkou 

míru valence a vysokou míru arousalu
12

. Na základě výzkumů regulace emocí za pomoci 

systému IAPS (např. Ochsner et al., 2002) byly konkrétně vybrány ty obrázky, u nichž je 

valence < 4 a arousal > 5. Tak vznikla sada 90 obrázků s  průměrnou valencí 2.58, arousalem 

6.19, a dominancí 3.53 (tato dimenze ovšem nebyla primárně brána v potaz). Ze sady 

negativních obrázků, jež nám tímto procesem vznikla, byly náhodným rozdělením do skupin
13

 

zkonstruovány 4 dílčí sady (reflexe, regulace, před a po výzkumu). Zde bylo důležitým 

kritériem to, aby dvě dílčí sady, které budou přehodnocovány před a po tréninku, nebyly 

stejné.  

Podobně jsme postupovali při výběru neutrálních obrázků. V rámci výběru byly 

vyselektovány ty obrázky, které mají střední hodnotu valence a nízkou hodnotu arousalu
14

. 

Byly vybrány obrázky s hodnotou arousalu < 3.5 a valencí v rozmezí 4-6. Zahrnuli jsme však 

i fotografie, které mírně danou hranic přesahovaly. Konkrétně byly na základě 

kompenzačního modelu vybrány taktéž ty, jež měli vyšší míru valence, ale splňovaly hodnotu 

arousalu, jenž je pro zachování neutrality fotografie podstatnější. Chtěli jsme také zvýšit 

variabilitu podnětového materiálu. Tak vznikla sada 60 obrázků s průměrnou valencí 5.46, 

arousalem 3.2, a dominancí 5.76.  Ty byly náhodným výběrem rozděleny na dvě poloviny.
15

 

                                                 

12
 obecný popis “negativního obrázku” dle Bradleyho a Langa (2007) 

13
 za pomoci projektu http://randomizer.org  

14
 obecný popis “neutrálního obrázku” dle Bradleyho a Langa (2007) 

15
 Dle normativních studií IAPS (Lang et al., 2000 in Bradley, Lang, 2007) se hodnoty negativních fotografií 

pohybují – valence: 3,05, arousal: 5,47; a neutrálních fotografií – valence:5, arousal: 4,1. 

http://randomizer.org/
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Byla provedena randomizace pořadí obrázků
16

. Tím vzniklo 30 triád obrázků – každá triáda 

obsahovala negativní obrázek reflexe, neutrální obrázek a negativní obrázek regulace (v tomto 

pořadí).  

Každá triáda začala prezentací negativního obrázku (4 sekundy). V této fázi byli 

účastníci vedeni k tomu, aby obrázek pozorovali, vnímali komplexní scény fotografií a 

nechali na sebe obrázek jakkoli působit. Po uplynulém čase se pod obrázkem objevila 

instrukce „vnímej“. Účastníci tedy setrvali ve volném emočním působení po další 4 sekundy. 

Následně se objevila černá obrazovka (3 sekundy), jež poskytla prostor k identifikaci emoce, 

jež vznikla. Poté se objevila posuzovací škála (3 sekundy). Ta účastníkům značila, aby ve 

svých testových sešitech označili u příslušného čísla obrázku a na příslušné škále míru 

negativní emoce, jež pociťují. Tato posuzovací škála byla použita jako hlavní měřítko redukce 

negativní emoce při podmínce regulace. Před promítnutím dalšího obrázku se objevila 

instrukce „odpočiň si“ (4 sekundy).  

Druhá fotografie triády byla neutrální. Postup promítnutí byl stejný jako u výše 

zmíněné negativní fotografie za podmínky „reflexe“. Třetí fotografie byla negativní za 

podmínky „regulace“, u níž byla promítnuta instrukce „změň“. Účastníci tedy po přečtení 

instrukce použili emočně regulační strategii přehodnocení, která je vysvětlena v následující 

kapitole. Následná černá obrazovka poskytovala prostor k doznění emoční regulace. Příklad 

sekvence obrázků je uveden v Příloze 8. 

Na úvod experimentu byly promítnuty 2 fotografie, jež jsou autory uváděny jako 

typicky zástupné pro neutrální a negativní afektivní hodnoty: #7010 (koš) pro neutrální a 

#3100 (spálená oběť) a #2647 (koupání u továrny) pro negativní (viz Příloha 7). Tyto úvodní 

příklady slouží účastníkům k tomu, aby se na úkol naladili a aby si udělali představu o možné 

brutalitě negativních fotografií (o které jsou předem poučeni a je taktéž zmíněna v 

informovaném souhlasu). 

V rámci úvodní prezentace byla účastníkům vysvětlena, mimo teorie, ze kterých 

výzkum vychází, také strategie kognitivního přehodnocení, se kterou konkrétně tento 

experiment pracuje. Je vysvětleno, že při instrukci „změň“ má být tato strategie zapojena -  a 

to vysvětlením obrázku méně negativně, reinterpretací či přerámcováním významu, jež 

z obrázku primárně vyplývá. Konkrétně má dojít k interpretací či generací příběhu, který by 

                                                 

16
 Za pomoci projektu http://randomizer.org 

http://randomizer.org/
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vysvětlil očividně negativní scény méně negativní cestou (např. „fotografie ženy plačící před 

kostelem může být vysvětlena jako fotografie ženy, jež je dojata ze svatby - a ne z pohřbu“). 

Dále bylo účastníkům vysvětleno, že neexistuje jeden typ reinterpretace, který by byl 

univerzálně platný pro všechny fotografie. Aby se předešlo generalizovanosti reinterpretací, 

účastníci byli instruováni, aby si vždy vybrali právě tu interpretaci, která bude pro danou 

fotografii nejvíce efektivní. 

K ověření toho, že účastníci rozumí zadání, byla promítnuta jedna triáda. Při obrázku 

s regulační instrukcí je prezentace pozastavena a účastníci jsou pobídnuti k tomu, aby nahlas 

generovali různé méně negativní interpretace, jimiž je možno význam obrázku pozitivněji 

přerámcovat. Bylo zdůrazněno, že v průběhu procesu přehodnocení účastníci nesmí od 

fotografie odhlédnout (pokud to není nutné) či se rozptylovat irelevantními nebo jinými 

pozitivními myšlenkami, které nejsou v souvislosti s promítnutým obrázkem.  

7.4 Intervence 

Jako intervenční program k trénování exekutivních funkcí byl zvolen BrainTwister 

(Buschkuehl et al., 2007). BrainTwister je počítačová aplikace vyvinuta pro trénink 

exekutivních funkcí, která umožňuje trénink v šesti úkolech v různých variantách. Úkoly 

BrainTwisteru staví převážně na pracovní paměti. Paradigma tréninku byly vyvinuty ve 

výzkumných projektech na oddělení experimentální psychologie a neuropsychologie na 

Univerzitě v Bernu ve Švýcarsku. Tréninkové úkoly jsou navrženy pro jedince jakéhokoliv 

věku, individuálně či skupinově. Pro trénink nejsou potřebné žádné speciální počítačové 

dovednosti.  BrainTwister je adaptivní program, který generuje detailní tréninkové data, které 

jsou dostupné po každém tréninku a jsou postupně ukládány (ukázka výstupu dat viz Příloha 

10). V současnosti je BrainTwister dostupný ve čtyřech jazycích – angličtina, němčina, 

švédština a holandština (Buschkuehl et al., 2007).  

BrainTwisteru lze nainstalovat v pěti operačních systémech: Windows 98, Windows 2000, 

Windows XP, Windows Vista a Mac OS X 10.4. Podmínkou je tedy vlastnictví či dostupnost 

k počítači s jedním z těchto operačních systémů (Buschkuehl et al., 2007). 
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7.4.1 Tréninkové úkoly 

V našem výzkumu jsou použity dva tréninkové úkoly. Nejméně komplexnější úlohou 

z BrainTwisteru je Senso trénink, kterým trénuje kontrolní skupina. Zde lze vybrat jednu ze 

tří variant: barevné čtverce, modré čtverce a květiny. Varianty jsou rozdílné pouze v 

grafickém zpracování, přičemž práce s úkolem je pokaždé stejná. Úkol spočívá 

v zapamatování si objevujících se a mizejících obrazců. Délka sekvence se pak zvýší o jedna, 

pokud byla předchozí sekvence zopakována správně anebo sníží o jedna, pokud správně 

zopakována nebyla. Grafický popis úkolu je k nalezení v Příloze 10. 

Nejkomplexnějším tréninkovým úkolem je N-back trénink, kterým trénuje 

experimentální skupina. Ten je možný ve třech variantách, z nichž nejtěžší je varianta „dual 

task“ (viz Obrázek č. 5, s. 49). Čím vyšší je hodnota N, tím je úkol náročnější. Vždy po 

skončení jednoho kola se účastníkovi zobrazí zpětná vazba, která oznamuje procento 

úspěšnosti. Pokud je úspěšnost vyšší než 90%, v následujícím kole počet N naroste o jedno. 

Pokud je úspěšnost nižší než 70%, pak se úroveň No jedno sníží. V jiných případech úroveň 

N zůstane stejná.  

Experimentální skupina trénovala úkol „dual task N-back trénink“ po dobu 25 minut 

denně, 5 dnů v týdnu, 1 měsíc. Celkově tedy mělo dojít k 20 tréninkům o celkové době 500 

minut. Kontrolní skupina trénovala „Senso trénink“ po dobu 10 minut denně, 3 dny v týdnu, 1 

měsíc. Celkově tedy mělo dojít ke 12 tréninkům o celkové době 120 minut.  

Z hlediska efektivity tréninku dle oficiálních výzkumů tvůrců programu (Buschkuehl, 

M. et al., 2008) funguje trénink kontrolní skupiny jen jako placebo a během měsíce nedojde 

k viditelnému zlepšení exekutivních funkcí, jelikož je dávka tréninku malá.  
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8. Výzkumný soubor 

Jako kritéria výběru výzkumného souboru byly určeny: primárně neklinická populace, 

nepřítomnost psychiatrické poruchy spojené s emoční regulací, věk nad 18 let, motivace 

k výzkumu, možnost účasti na setkání v Praze či v Brně a vlastnictví nebo možnost 

každodenního využívání počítače. Soubor byl vybrán na základě inzerátu na sociálních sítích 

(jak osobním profilu tak na stránkách katedry, fakulty a studentů psychologie). Dále byl 

inzerát zveřejněn na stránkách katedry psychologie a prostřednictvím e-mailu všem ročníkům 

oboru psychologie na FF UK. Tento způsob byl zvolen na základě počátečního předpokladu, 

že jelikož studie vezme účastníkům spoustu času, právě studenti psychologie by mohli být ti 

s největší motivací, vůlí a smyslem vytrvat.  

Přestože se do výzkumu zpočátku přihlásilo kolem 40 osob, soubor se zredukoval na 

25 respondentů, a to kvůli časové náročnosti nebo nemožnosti dojíždění na setkání do Prahy 

či Brna. Vzorek jsme náhodně rozdělili na dvě skupiny – tréninkovou a kontrolní. Po 

prvotním kontaktu s respondenty byla komunikace udržována přes hromadné emaily. Jakmile 

byly dokončeny první běhy výzkumu, účastníci, kteří výzkum zdárně dokončili, byli 

požádáni, aby povědomí o probíhajícím výzkumu rozšiřovali dále do svého okolí. Touto 

metodou (metoda „sněhové koule“) byli postupně dobíráni další účastníci, kteří doplňovali 

počet těch, kteří výzkum nedokončili. Po půl roce intenzivního sběru dat se tento proces 

musel z časových důvodů ukončit.  

8.2 Popis výzkumného souboru a randomizace 

Počáteční soubor probandů tvořilo 36 lidí, kteří podstoupili první setkání (první fázi 

výzkumu). Výzkum však dokončilo pouze 25 probandů: u 3 účastníků byl důvodem 

nedokončení technický problém s programem, 2 z probandů museli být vyloučeni z výzkumu 

z důvodu psychiatrické poruchy a u 6 dalších figurovaly další důvody, jako nedostatek času. 

Ve skupině převažovaly ženy nad muži v poměru 17 žen na 8 mužů, průměrný věk souboru 

byl 24 let (minimum 18, maximum 35), dále převažovali studenti nad pracujícími (16/9), a ti, 

žijící s partnerem versus svobodní (16/9). Více než polovina respondentů byla s trvalým 

bydlištěm v Praze (14). Všichni respondenti ovládali anglický jazyk a 68% z nich používalo 

angličtinu denně či týdně.  Taktéž všichni respondenti ovládali počítač a 96% z nich jej 

používalo na denní bázi. Všichni účastníci byli k výzkumu motivování, z toho 68% velmi 

motivovaných. Nikdo z finálního výběru probandů nebral léky ani netrpěl psychiatrickou 



63 

 

poruchou. Grafické zpracování deskriptivní statistiky celkového výzkumného souboru je 

k nalezení v Příloze 11. 

8.2.1 Srovnání experimentální a kontrolní skupiny 

Primární výzkumný soubor byl na základě náhodného rozdělení do skupin
17

 rozdělen 

na dvě podskupiny – experimentální a kontrolní. Níže popsané pozorované rozdíly tak nejsou 

systematické. Ačkoliv bylo primární rozdělení homogenní, závěrečné počáteční rozdělení 

skupin se v rámci některých proměnných nepatrně liší, jelikož značná část původního vzorku 

výzkum nedokončila. Konečná podoba tréninkové skupiny byla o tři respondenty početnější, 

než podoba skupiny kontrolní (14 ku 11). V rámci tréninkové skupiny bylo rozdělení pohlaví 

6 mužů na 8 žen, kdežto ve skupině kontrolní byli 2 muži na 9 žen. Průměrný věk byl 24 let 

ve skupině tréninkové a 25 let ve skupině kontrolní. Poměr studentů a pracujících byl 10 ku 4 

ve skupině tréninkové a 6 ku 5 ve skupině kontrolní. Poměr svobodných účastníků a 

účastníků s partnerem je pak 4 ku 10 ve skupině tréninkové a 5 ku 6 ve skupině kontrolní. 

Ostatní charakteristiky výzkumného souboru jsou v rámci dvou skupin rozloženy obdobně. 

Grafické zpracování srovnání experimentální a kontrolní skupiny je k nalezení v Příloze 12.  

 

                                                 

17
 Za pomoci projektu https://www.randomizer.org/  

https://www.randomizer.org/
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9. Výsledky a jejich interpretace 

9.1 Zpracování dat 

Statistická data byla zpracována pomocí programů SPSS Statistics 17 a JASP 0.6. (resp. 0. 

9. 10. 2).  Normalita souboru byla testována pomocí Shapir-Wilkova, D'Agostino-Pearson, 

Anderson-Darling a Jarque-Berra testu, který ukázal pro většinu proměnných normální 

rozložení. Výjimku tvořily data z dotazníku DERS. Hladina významnosti byla zvolena 95 % 

(α = 0,05). Názvy konkrétních testů a zdůvodnění jejich použití jsou uvedeny v následujících 

podkapitolách. 

9.2 Vedlejší hypotézy 

V následujícím textu uvádíme postup kvantitativní analýzy výsledků a vyjádření k přijetí 

nebo zamítnutí stanovených vedlejších hypotéz. V příloze jsou uvedeny výsledky testů 

normality doplněné o Q-Q grafy a boxploty zobrazující rozdělní  hodnot všech měřených 

proměnných (viz Příloha 13, 14, 15, 16). 

1. Neexistuje statisticky signifikantní rozdíl v průměrných výsledcích testů emočního 

fungování a regulace v čase t1 mezi kontrolní a experimentální skupinou.  

 

Tato hypotéza předpokládá, že skupiny nevykazují před vstupem do tréninku (čas t1) 

statisticky signifikantními rozdíly v dotaznících emočního fungování a regulace. Ověření 

výskytu statisticky signifikantních rozdílů mezi skupinami považujeme za důležité, neboť tyto 

rozdíly mohou ovlivnit hypotetický posun ve výsledcích po tréninku. Tuto hypotézu jsme 

rozdělili na dvě podhypotézy, přičemž každá z nich se zaměřuje na jeden z dotazníků 

emočního fungování a regulace. Hypotézy jsme ověřovali t-testem pro dva nezávislé výběry. 

A. Neexistuje statisticky signifikantní rozdíl v průměrných výsledcích dotazníku DERS 

v čase t1 mezi kontrolní a experimentální skupinou.  

 

V rámci podmínek vstupu do analýzy pokládáme za důležité zmínit, že u proměnné DERS 

není v rámci použitých testů normality normalita splněna (viz Příloha 13, 14, 15, 16). Tato 

odchylka však v následné analýze nemusí významně vadit, jelikož t-test je vůči drobným 

porušením předpokladů svého použití poměrně odolný.  

U dotazníku DERS dosahovali probandi v kontrolní skupině při prvním měření 

průměrného skóre M = 59,73, SD = 13,97; probandi ve skupině tréninkové pak průměrného 

skóre M = 60,43, SD = 12,31. Pozorovaná síla efektu je tak velmi slabá (d = -0,05) a na 
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základě dostupných dat nemůžeme zamítnout nulovou hypotézu o neexistenci rozdílu 

mezi skupinami (t (23) = -0,13; p = 0,897).  

Dále byla provedena bayesovská analýza dat, která na rozdíl od standardního testování 

nulové hypotézy umožňuje kvantifikovat evidenci ve prospěch nulové, resp. alternativní 

hypotézy. Použita byla metoda JZS pro výpočet Bayesova faktoru (Love et al., 2015; Morey, 

Rouder, 2015) s apriorní pravděpodobností v podobě Cauchyho rozdělení s parametrem škály 

sigma = 0,707 (resp. Cohenovo d = 0, 707)
18

. Výsledný Bayesův faktor BF01, který vyjadřuje 

poměr věrohodností nulové a alternativní hypotézy ve prospěch nulové hypotézy
19

, má 

hodnotu 2,146. To znamená, že nulová hypotéza se ve světle dostupných dat jeví jako 2,15 

krát pravděpodobnější než alternativní hypotéza. Dle bayesovské analýzy bychom se tak měli 

na základě dostupných dat přiklonit spíše k přijetí nulové hypotézy. Dle zavedené a přijímané 

kategorizace Bayesových faktorů (Jarozs, Wiley, 2014) je však tato evidence velice slabá a 

prakticky to znamená, že na základě dostupných dat se nemůžeme jednoznačně přiklonit 

ani k jedné z hypotéz. Na základě výstupů z bayesovské analýzy dat tak můžeme 

interpretovat statisticky nesignifikantní rozdíl mezi skupinami spíše jako nedostatek evidence 

než jako evidenci ve prospěch nulové hypotézy (Dienes, 2014).  

B. Neexistuje statisticky signifikantní rozdíl v průměrných výsledcích dotazníku POMS  

v čase t1 mezi kontrolní a experimentální skupinou.  

U dotazníku POMS dosahovali probandi v kontrolní skupině při prvním měření 

průměrného skóre M = 45,55, SD = 8,14; a probandi ve skupině tréninkové pak průměrného 

skóre M = 39,14, SD = 11,52. Pozorovaná síla efektu je také velmi slabá (d = 0,63), a na 

základě dostupných dat taktéž nemůžeme zamítnout nulovou hypotézu o neexistenci 

rozdílu mezi skupinami (t (23) = 1,56; p = 0,133).  

Bayesovská analýza dat probíhala dle principů, které jsou popsány u předchozí hypotézy. 

Výsledný Bayesův faktor BF01, vyjadřující poměr věrohodností nulové a alternativní 

hypotézy ve prospěch nulové hypotézy, má hodnotu 1,025. To znamená, že nulová hypotéza 

se ve světle dostupných dat jeví jako 1,025 krát pravděpodobnější než alternativní hypotéza. 

Jinými slovy, hypotézy se na základě našich dat jeví jako téměř stejně pravděpodobné. 

                                                 

18
 Dle alternativní hypotézy předpokládáme, že se rozdíly mezi skupinami budou před započetím tréninku 

pohybovat s největší pravděpodobností někde mezi d = 0 a d = 0,707. 

19
 Věrohodnost odpovídá pravděpodobnosti, s níž budeme nám dostupná data pozorovat za předpokladu platnosti 

dané hypotézy. 
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Prakticky to znamená, že na základě dostupných dat se nemůžeme jednoznačně přiklonit 

ani k jedné z hypotéz (Jarozs, Wiley, 2014).  Na základě výstupů z bayesovské analýzy dat 

tak můžeme interpretovat statisticky nesignifikantní rozdíl mezi skupinami spíše jako 

nedostatek evidence než jako evidenci ve prospěch nulové hypotézy (Dienes, 2014). 

 

DESKRIPTIVNÍ STATISTIKY   

 Skupina N M SD t p Cohenovo d 

 

POMS 
 

 

kontrolní 
 

 

11 
 

 

45.55 
 

 

8.14 
 

 

1,56 
 

 

0,133 

 

0,63 

  
 

tréninková 
 

 

14 
 

 

39.14 
 

 

11.52 
     

       DERS   kontrolní  11  59.73  13.97 

 

 

 

0,133      0,895       -0,05 

  tréninková  14  60.43  12.32      

 

Tabulka č. 1: Deskriptivní statistiky proměnných POMS a DERS. Ani u jednoho z dotazníků neexistuje statisticky 

signifikantní rozdíl výsledků mezi skupinami probandů v čase t1, tj. před tréninkem. Mezi skupinami jsme v oblasti 

emočního fungování a regulace dle frenventistické statistiky neobjevili statisticky signifikantní rozdíly.  
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2. Neexistuje statisticky signifikantní rozdíl ve výsledcích experimentu emoční regulace 

v čase t1 mezi kontrolní a experimentální skupinou.  

Tato hypotéza se zabývá v podstatě stejnou tezí jako Hypotéza 1., jen s tím rozdílem, že se 

zaměřuje na výsledky IAPS experimentu. Ptáme se tedy na to, zdali skupiny před vstupem do 

tréninku vykazují statisticky signifikantními rozdíly ve výsledcích experimentu emoční 

regulace. Rovněž předpokládáme, že rozdíly mezi skupinami neexistují. Tuto hypotézu jsme 

rozdělili na dvě podhypotézy, přičemž každá z nich se zaměřuje na jednu z podmínek 

experimentu. Hypotézy jsme ověřovali t-testem pro dva nezávislé výběry. 

A.   Neexistuje statisticky signifikantní rozdíl v IAPS podmínce „reaktivita“ v čase t1 

mezi kontrolní a experimentální skupinou.  

T-test pro dva nezávislé výběry indikoval, že probandi v kontrolní skupině dosahovali při 

prvním měření o něco málo nižšího průměrného skóre M = 50,36, SD = 10,02; než probandi 

ve skupině experimentální M = 53,43, SD = 8,04. Rozdíly však nedosahovaly statistické 

signifikace (t (23) = -0,850; p = 0,404) a pozorovaná síla efektu je velmi slabá (d = - 0,34). Na 

základě dostupných dat tedy nemůžeme zamítnout nulovou hypotézu o neexistenci rozdílu 

mezi skupinami. 

Výsledný Bayesův faktor BF01 má hodnotu 1,725. To znamená, že nulová hypotéza se 

v rámci našich dat jeví jako 1,725 krát pravděpodobnější než alternativní hypotéza. Jinými 

slovy, hypotézy se jeví jako téměř stejně pravděpodobné. Dle zavedené a přijímané 

kategorizace Bayesových faktorů (Jarozs, Wiley, 2014) to proto prakticky znamená, že na 

základě dostupných dat se nemůžeme jednoznačně přiklonit ani k jedné z hypotéz. Na 

základě výstupů z bayesovské analýzy dat tak můžeme interpretovat statisticky 

nesignifikantní rozdíl mezi skupinami spíše jako nedostatek evidence než jako evidenci ve 

prospěch nulové hypotézy (Dienes, 2014). Dle Bayesovské analýzy tedy neexistuje dostatečná 

evidence k přijetí či zamítnutí nulové či alternativní hypotézy. 
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B. Neexistuje statisticky signifikantní rozdíl v IAPS podmínce „regulace“ v čase t1 

mezi kontrolní a experimentální skupinou.  

 

T-test pro dva nezávislé výběry indikoval existenci signifikantních rozdílů při prvním 

měření ve škále podmínky „regulace“, a to s poměrně výrazným efektem (d = -1.38). 

Participanti v tréninkové skupině (M = 36,64; SD = 6,31) dosahovali na této škále v průměru 

signifikantně vyšších výsledků (t (23) = -3,44; p = 0,002) než participanti ve skupině 

kontrolní (M = 28,91; SD = 4,48). Na základě dostupných dat bychom se tedy mohli spíše 

přiklánět k přijmutí alternativní hypotézy existence rozdílů mezi skupinami. 

Bayesovská analýza dat v tomto případě kvantifikuje evidenci ve prospěch alternativní 

hypotézy. Výsledný Bayesův faktor BF10, který vyjadřuje poměr věrohodností alternativní a 

nulové hypotézy ve prospěch alternativní hypotézy je 13,739.  To znamená, že alternativní 

hypotéza se ve světle našich dat jeví jako 13,739 krát pravděpodobnější než nulová hypotéza. 

Prakticky to tedy znamená, že tyto data poskytují silnou evidenci pro přiklonění se k 

alternativní hypotéze (Jarozs, Wiley, 2014). Na základě Bayesovské analýzy dat tedy lze 

mluvit ve prospěch hypotézy alternativní – tedy že mezi skupinami existují počáteční 

rozdíly v hodnotách regulační podmínky IAPS experimentu. Tím pádem nelze 

jednoznačně potvrdit, zda je efekt po experimentu dosažen rozřazením do skupin nebo 

experimentem samotným.
20

 

Tabulka č. 2: Deskriptivní statistiky proměnných „reaktivita“ a „regulace“. U podmínky „reaktivita“ neexistují statisticky 

signifikantní rozdíly výsledků mezi skupinami probandů v čase t1, tj. před tréninkem, zatímco v podmínce „regulace“ se 

statisticky signifikantní rozdíly objevují.  

                                                 

20
Můžete to statisticky kontrolovat (např. použitím testu ANCOVA) nebo můžete použít rozdílové skóry. Přesto 

to určité interpretační obtíže skutečně přináší – je možné, že z tréninku mohou těžit především ti, co mají 

s regulací obtíže.   

 

DESKRIPTIVNÍ STATISTIKY 
 

 
 

 Skupina N M SD t p Cohenovo d 

REAKTIVITA  kontrolní  11  50.36  10.02  0,850  0,404            -0,34 

  tréninková  14  53.43  8.04      

REGULACE  kontrolní  11  28.91  4.48  3,435     0,002          -1,38 

  tréninková  14  36.64  6.31      
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3. Účastníci v rámci IAPS experimentu hodnotí v obou časech obrázky podmínky 

„regulace“ jako signifikantně pozitivnější (nižší hodnota), než obrázky podmínky 

„reaktivita“. 

Tato hypotéza ověřuje efektivitu IAPS experimentu a předpokládá, že v rámci 

experimentu bude hodnocení obrázků podmínky „regulace“ před i po tréninku signifikantně 

nižší, než hodnocení obrázků podmínky „reaktivita“, a to u obou skupin probandů. K ověření 

této hypotézy byl použit párový t-test. Detailní výsledky t-testu uvádíme v Příloze 17.  

A. V čase t1 

Párový t-test indikoval existenci signifikantních rozdílů mezi dvěma podmínkami IAPS 

experimentu v čase t1 (t (24) = 12,47; p<0,001). Před tréninkem dosahovali probandi 

v podmínce „reaktivita“ signifikantně vyššího průměrného skóre M = 52,08, SD = 8,91, než 

v podmínce „regulace”, M = 33, 24, SD = 6,73. Na základě dostupných dat se tedy můžeme 

přiklonit k zamítnutí nulové hypotézy o neexistenci rozdílu mezi skupinami a mohli bychom 

se spíše přiklánět k přijmutí alternativní hypotézy existence rozdílů mezi skupinami. 

 

                     Graf č. 4: Grafické znázornění prvního měření IAPS experimentu u obou skupin dohromady. 
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B. V čase t2 

Párový t-test indikoval existenci signifikantních rozdílů mezi dvěma podmínkami IAPS 

experimentu čase t2 (t (24) = 11,04; p<0,001). Po tréninkem dosahovali probandi v podmínce 

„reaktivita“ signifikantně vyššího průměrného skóre M = 46,32, SD = 9,34, než v podmínce 

„regulace“,  M = 28,80, SD = 7,45. Na základě dostupných dat se tedy můžeme přiklonit 

k zamítnutí nulové hypotézy o neexistenci rozdílu mezi skupinami a mohli bychom se spíše 

přiklánět k přijmutí alternativní hypotézy existence rozdílů mezi skupinami. 

 

               Graf č. 5: Grafické znázornění druhého měření IAPS experimentu u obou skupin dohromady. 
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9.3 Hlavní hypotézy 

V následujícím textu uvedu postup kvantitativní analýzy výsledků a vyjádřím se k přijetí 

nebo zamítnutí stanovených hlavních hypotéz. Podrobné výsledky analýz uvádíme 

v tabulkách v Příloze 18. 

 

4. U probandů experimentální skupiny dojde k většímu zlepšení v dotaznících emočního 

fungování a regulace, než v případě kontrolní skupiny. 

 

Tato hypotéza předpokládá, že po absolvování tréninku nastane ve výsledcích dotazníků 

zaměřených na emoční fungování a regulaci určitá změna. Porovnáním obou měření (před 

začátkem a na konci programu) získáme informaci o tom, zda k nějakým posunům došlo. 

Hypotézu opět rozdělujeme do dvou podhypotéz. 

 

A. U probandů experimentální skupiny dojde k většímu zlepšení na POMS škále 

(snížení výsledku), než v případě kontrolní skupiny. 

V Tabulce č. 3 uvádíme výsledky prvního a druhého měření dotazníku POMS u 

experimentální a kontrolní skupiny. Dále uvádíme grafické zobrazení výsledků. Na testování 

této hypotézy jsme použili smíšenou analýzu rozptylu pro opakovaná měření (ANOVA), 

jelikož měříme jak rozdíly mezi skupinami, tak změnu v čase v rámci těchto skupin.  

 

DESKRIPTIVNÍ STATISTIKY 

 skupina  Průměr  SD  N  

 

Čas 1 

 

 

kontrolní  

  

45.55  

  

8.141  

  

11  

 

   
 

experimentální   39.14   11.522   14  
 

 

Čas 2 

 

 

kontrolní  

  

44.00  

  

10.266  

  

11  

 

   
 

experimentální  35.43   8.680   14  
 

 

 

Tabulka č. 3: Deskriptivní statistiky prvního a druhého měření dotazníku POMS u experimentální a kontrolní skupiny 
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GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ VÝSLEDKŮ 

 

                   

 

Graf č. 1: Grafické znázornění prvního a druhého měření dotazníku POMS u experimentální a kontrolní skupiny. Chybové 

úsečky reprezentují směrodatnou odchylku dat.  

 

Z grafického znázornění výsledků i z jejich statistické analýzy vyplývá, že (a) skupiny se 

lišily v POMS skórech (statisticky signifikantní efekt skupiny): F(1, 23) = 4,669; p = 0,041; 

2
 = 0,128), (b) účastníci výzkumu však neměli při druhém testování statisticky významně 

nižší skóry v dotazníku POMS (statisticky nesignifikantní hlavní efekt času): F(1, 23) = 1,922 

p = 0,179; 2
 = 0,035), a (c) velikost změny ve skóru v dotazníku POMS při prvním a druhém 

testování je u obou skupin srovnatelná (statisticky nesignifikantní efekt interakce mezi faktory 

skupiny a času: (F(1, 23) = 0,327; p = 0,573, 2
 < 0,001). Z hlediska námi testované hypotézy 

je klíčový posledně zmiňovaný efekt interakce, který naznačuje, že u účastníků výzkumu 

došlo v čase ke srovnatelnému zlepšení na škále POMS bez ohledu na to, zda patřili do 

experimentální nebo kontrolní skupiny.  

K analýze dat jsme použili rovněž bayesovskou variantu smíšeného ANOVA testu, která 

umožňuje kvantifikovat evidenci ve prospěch jednotlivých modelů a/nebo efektů v podobě 
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Bayesových faktorů (Love et al., 2015; Morey, Rouder, 2015). Při analýze dat bylo použito 

defaultní nastavení apriorních škál. Z výsledků této analýzy vyplývá, že dle dostupných dat je 

model zahrnující pouze efekt skupiny 2,047 / 0,560 = 3,66x preferovanějším 

(pravděpodobnějším) řešením než model zahrnující vedle hlavních efektů rovněž efekt 

interakce (viz Tabulka 4. níže). Posuzováno dle zavedené kategorizace Bayesových faktorů 

naše data poskytují pouze střední evidenci proti existenci interakce mezi faktory skupiny a 

času. Přestože tedy naše data poukazují spíše na to, že prodělaná intervence neměla na emoční 

fungování, resp. na skóry v dotazníku POMS žádný vliv, síla evidence ve prospěch této 

hypotézy je ve světle námi sesbíraných dat poměrně slabá, a tak se k ní nemůžeme 

jednoznačně přiklonit a vyloučit pravdivost alternativní hypotézy.      

 

POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH MODELŮ 

Modely P(M)  P(M|data)  BF M  BF 10  % error  

Nulový model   0.200   0.180   0.880   1.000     

Čas   0.200   0.118   0.536   0.655   0.940   

Skupina   0.200   0.369   2.341   2.047   1.141   

Čas + skupina   0.200   0.231   1.203   1.282   1.778   

Čas + skupina + Čas ✻  skupina   0.200   0.101   0.449   0.560   4.349   

Tabulka č. 4: Výstupy z bayesovské analýzy pro hypotézu 4A. 
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B. U probandů experimentální skupiny dojde k většímu zlepšení na DERS škále 

(zvýšení výsledku), než v případě kontrolní skupiny. 

V Tabulce č. 5 uvádíme výsledky prvního a druhého měření dotazníku DERS u 

experimentální a kontrolní skupiny, a taktéž uvádíme grafické zobrazení výsledků. Na řešení 

této hypotézy jsme opět použili smíšenou analýzu rozptylu pro opakovaná měření (ANOVA).  

 

DESKRIPTIVNÍ STATISTIKY 

 skupina Průměr SD N 

Čas 1  kontrolní  59.73   13.97  11  

  experimentální  60.43  12.31  14  

Čas 2  kontrolní  69.36  12.64  11  

  experimentální  70.64  13.18  14  

 

 

Tabulka č. 5.: Deskriptivní statistiky prvního a druhého měření dotazníku DERS u experimentální a kontrolní skupiny 

 

GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ VÝSLEDKŮ 

 

Graf č. 2: Grafické znázornění prvního a druhého měření dotazníku DERS u experimentální a kontrolní skupiny. Chybové 

úsečky reprezentují směrodatnou odchylku dat.  
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Z grafického znázornění výsledků i z jejich statistické analýzy vyplývá, že (a) obě skupiny 

měly v dotazníku DERS srovnatelné skóry (statisticky nesignifikantní hlavní efekt skupiny: F 

(1, 23) = 0,042; p = 0,840; 2
 = 0,002), (b) účastníci výzkumu měli při druhém testování 

statisticky významně vyšší skóry v dotazníku DERS (statisticky signifikantní hlavní efekt 

času: F (1, 23) = 25,115; p < 0,001; 2 
= 0,522), a (c) velikost změny ve skóru v dotazníku 

DERS při prvním a druhém testování je u obou skupin srovnatelná (statisticky nesignifikantní 

efekt interakce mezi faktory skupiny a času: (F (1, 23) = 0,021; p = 0,885; 2
 < 0,001 ). 

Znamená to tedy, že u účastníků výzkumu došlo v čase ke srovnatelnému zlepšení na 

škále DERS bez ohledu na to, zda patřili do experimentální či kontrolní skupiny.  

Z výsledků bayesovské analýzy (se stejnými předpoklady jako u předchozí hypotézy) 

vyplývá, že dle dostupných dat je model zahrnující oba hlavní efekty 299,860 / 109,869 = 

2,73x preferovanějším (pravděpodobnějším) řešením než model zahrnující vedle hlavních 

efektů rovněž efekt interakce (viz Tabulka 6. níže). Posuzováno dle zavedené kategorizace 

Bayesových faktorů naše data poskytují pouze slabou evidenci proti existenci interakce mezi 

faktory skupiny a času. Přestože tedy naše data poukazují spíše na to, že prodělaný trénink 

neměl na emoční fungování, resp. na skóry v dotazníku DERS žádný vliv, síla evidence ve 

prospěch této hypotézy je ve světle námi sesbíraných dat natolik slabá, že se k ní 

nemůžeme jednoznačně přiklonit ani vyloučit pravdivost alternativní hypotézy.      

 

POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH MODELŮ 

Modely P(M)  P(M|data)      BF M           BF 10  % error  

Nulový model   0.200   0.001   0.004   1.000    

Čas  0.200   0.587   5.693   585.136   1.563  

Skupina  0.200   4.194e -4   0.002   0.418   0.558  

Čas + Skupina   0.200   0.301   1.722   299.860   1.886  

Čas + Skupina+ Čas  ✻  Skupina  0.200   0.110   0.496   109.869   2.279  

     Tabulka č. 6: Výstupy z Bayesovské analýzy pro hypotétu 4B. 
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5. U probandů experimentální skupiny dojde k většímu zlepšení (snížení výsledku) 

v podmínce „regulace“  IAPS experimentu, než u probandů kontrolní skupiny. 

Tato hypotéza předpokládá, že po absolvování tréninku nastane ve výsledcích regulační 

podmínky IAPS experimentu určitá změna. Porovnáním obou měření (před začátkem a na 

konci programu) získáme informaci o tom, zda k nějakým posunům došlo. Opět zde 

používáme smíšenou analýzu rozptylu pro opakovaná měření (ANOVA), jelikož zjišťujeme 

jak rozdíly mezi skupinami, tak změnu v čase v rámci těchto skupin.  

V Tabulce č. 7 uvádíme výsledky prvního a druhého měření podmínky „regulace“ IAPS 

experimentu u experimentální a kontrolní skupiny, a taktéž uvádíme grafické zobrazení 

výsledků. 

 

DESKRIPTIVNÍ STATISTIKY 

 skupina průměr SD N 

                 Čas 1     kontrolní  28.91  4.482  11  

  experimentální  36.64  6.308  14  

                 Čas 2     kontrolní  25.27  3.409  11  

  experimentální  31.57  8.644  14  

 

Tabulka č. 7: Deskriptivní statistiky prvního a druhého měření podmínky regulace u experimentální a kontrolní skupiny 
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GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ VÝSLEDKŮ 

 

Graf č. 3: Grafické znázornění prvního a druhého měření podmínky „regulace“ u experimentální a kontrolní skupiny 

 

Z grafického znázornění výsledků i z jejich statistické analýzy vyplývá, že (a) skupiny 

se lišily ve skórech podmínky „regulace“ (statisticky signifikantní efekt skupiny: (F(1,23) = 

9,070; p = 0,006; 2
 = 0,244), (b) účastníci výzkumu také měli při druhém testování 

statisticky významně nižší skóry ve skórech podmínky „regulace“ (statisticky signifikantní 

hlavní efekt času: (F(1,23) = 20,063; p<0,001; 2
 = 0,427), velikost změny ve skóru 

v podmínce „regulace“ při prvním a druhém testování je u obou skupin srovnatelná 

(statisticky nesignifikantní efekt interakce mezi faktory skupiny a času: (F(1,23) = 0.545; p = 

0.468; 2
 < 0,001). Nemůžeme tak říci, že by trénink vedl k signifikantně lepším 

výsledkům experimentální skupiny než v případě kontrolní skupiny.  

Z výsledků bayesovské analýzy vyplývá, že dle dostupných dat je model zahrnující 

efekt skupiny v kombinaci s efektem času 1266,350 / 592,130 = 2,138x preferovanějším 

(pravděpodobnějším) řešením než model zahrnující vedle hlavních efektů rovněž efekt 

interakce (viz Tabulka 8. níže). Posuzováno dle zavedené kategorizace Bayesových faktorů 

naše data poskytují pouze malou evidenci proti existenci interakce mezi faktory skupiny a 
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času. Přestože tedy naše data poukazují spíše na to, že prodělaná intervence neměla na emoční 

regulaci, resp. na skóry v regulační podmínce IAPS experimentu žádný vliv, síla evidence ve 

prospěch této hypotézy je ve světle námi sesbíraných dat natolik slabá, že se k ní 

nemůžeme jednoznačně přiklonit a vyloučit pravdivost alternativní hypotézy.     

POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH MODELŮ 

Modely P(M)  P(M|data)  BF M  BF 10  % error  

Nulový model   0.200   4.900e -4   0.002   1.000     

Čas   0.200   0.085   0.372   173.675   0.895   

Skupina   0.200   0.004   0.015   7.709   1.222   

Čas + skupina   0.200   0.620   6.540   1266.350   2.614   

Čas + skupina + Čas ✻  skupina   0.200   0.290   1.635   592.130   5.106   

Tabulka č. 8: Výstupy z Bayesovské analýzy pro hypotézu 5. 
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9.4  Doplňková analýza rozhovorů a závěrečného dotazníku 

Pro zpětnou vazbu o spokojenosti respondentů s provedeným programem a o 

celkovém průběhu tréninku a jeho efektu byl po jeho skončení každému předán dotazník, 

který se zajímal nejprve o to, jak hodnotí respondenti průběh tréninku a svou motivaci a poté 

o to, jak je vnímán trénink a potenciální změna v exekutivních funkcích a emočním fungování 

a regulaci, tedy jak je vnímán přínos tréninku. Respondenti byli dále dotazováni otevřenými 

otázkami, které doplňovaly informace v dotazníku. V následujícím textu uvedu procentuální 

přehledy dotazníkových odpovědí spolu s hlavními kategoriemi, které se v rozhovorech 

objevovaly. Grafické zobrazení výsledků závěrečného dotazníku tak jako dotazník samotný 

uvádím v Příloze 3 a 19. 

Otázka mapující spokojenost s programem ukázala, že 4% probandů bylo 

s programem velmi spokojeno, 80% probandů bylo s programem spokojeno, 12% tvrdilo, že 

programu není co vytknout ani jej za co pochválit, a 4% bylo spíše nespokojeno.  

Dále následovala otázka, nakolik byl pro probandy trénink výzvou. Pro 32% 

respondentů byl program velmi vyzývavý a respondenti se při tréninku chtěli překonávat. 

Tento postoj byl rovnoměrně rozložen napříč oběma pohlavími (4 muži a 4 ženy) a tito 

respondenti často vypovídali o motivaci z důvodu soutěživosti a orientaci na výkon jako 

povahového rysu, „…bavilo mě to, protože jsem soutěžil sám se sebou…“, „…měl jsem 

snahu se sebepřekonávat a to mě velmi motivovalo…“, „…neustále jsem se chtěl zlepšovat, 

stalo se to až posedlostí…“. 40% respondentů pak trénování spíše motivovalo, 20% 

respondentů program ani nemotivoval a ani od tréninku neodrazoval; a 4% respondentů 

program spíše odrazoval. U posledních skupin odpovědí byl identifikován postoj demotivace 

z důvodu neúspěchu. Zde se často objevily výpovědi jako „…nemusela jsem se do toho 

přemlouvat, ale demotivovalo mě, že mi to nešlo…“, „…docela mě to rozčilovalo, moc mi to 

nešlo, tak jsem z toho byla docela znechucená…“. Žádný účastník neoznačil odpověď 

„program mě odrazoval“.  

V rámci této otázky respondenti často vypovídali o proměnlivé motivaci během 

měsíce trénování, a to z důvodu zlepšování či zhoršování v trénování, změnou časových 

podmínek nebo vytvoření rituálů tréninku. Zde se objevovali dva typy této proměny – 

narůstající motivace, kde respondenti vypovídali např. „…ze začátku to bylo velmi náročné, 

nebavilo mě to, ale pak jsem si vytvořila systém a na trénování jsem se těšila…“, nebo 
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ubývající motivace, s výpověďmi typu„…ze začátku jsem měla víc energie a času, pak se 

podmínky zhoršily, tudíž i výkon byl horší a motivace taky…“.   

Zde byla identifikována ještě kategorie svědomitost – velmi často se v odpovědích 

objevovali známky tréninku jako povinnosti, „…přestože mě to už nebavilo, byla jsem 

pečlivá…“, „…dodržovat to bylo náročné vzhledem k pracovní vytíženosti, ale musel jsem, 

bral jsem to jako povinnost…“., osob 

Program fungoval „výborně“ 52% probandů, „dobře“ 36% probandů, „dostatečně“ 4% 

probandů a „omezeně“ 8% probandů. U omezeného fungování respondenti vypovídali o 

občasném zaseknutí programu nebo zpomalení hlasového výstupu oproti výstupu grafickému.  

U otázky „soustředěnost při práci“ odpovědělo 16% respondentů, že v průběhu 

tréninku byli „velmi soustředění“, 20% respondentů bylo „soustředěných“, 40% z nich bylo 

„spíše soustředěných“ a 24% bylo „neutrálních“. Zde se často objevovaly výpovědi o potřebě 

tichého prostředí a naprosté nerušenosti během tréninku – „…nepodařilo se mi vytvořit takové 

prostředí, abych měla úplný klid, a tak jsem měla problém s koncentrací…“; „…musela jsem 

u tréninku mít absolutní ticho, pokud nebylo, nešlo to…“. Možná právě proto 100% 

respondentů zvolilo jako místo tréninku domov.  

Program BrainTwister je dostupný v angličtině, tudíž ho v tomto jazyce všichni 

probandi podstoupili. 68% z nich práce s angličtinou vyhovovala, 80% spíše vyhovovala a 

24% k angličtině zaujímala neutrální postoj.  

Probandi byli také dotázáni na jejich subjektivní pocit zlepšení exekutivních funkcí 

díky tréninku. „Určitě ano“ a „spíše ano“ označilo celkem 24% probandů. 56% probandů si 

žádné zlepšení neuvědomuje a 20% z nich vypovídá, že se spíše a určitě nezlepšilo. Ačkoliv 

větší část probandů tedy zlepšení nepociťovala, ve výpovědích se často objevovaly teze, že 

jim proces trénování v určitých aspektech pomáhal – „…pomáhalo mi to v rámci učení se na 

státnice…“, „…trénování mi pomáhalo lépe strukturovat den…“. Hodnocení ve výpovědích 

bylo tedy ve velké míře pozitivní. 

Podobná otázka mapovala změny emočního fungování po tréninku. To, že probandům 

trénink v emočním fungování změnu způsobil, vypovědělo 12% z nich. 64% probandů si 

žádnou změnu neuvědomovalo a „spíše ne“ a „určitě ne“ označilo 24% respondentů. V rámci 

tohoto tématu probandi často vypovídali, že pociťují jiné emoční rozpoložení, než před 

tréninkem – tuto změnu však nepřičiňují tréninku samotnému, ale spíše okolnostem jejich 

životů (a to ať už celkové emoční fungování anebo jen nálada a emoce v rámci závěrečného 
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testování a setkání) - „…v průběhu tohoto měsíce jsem měl velké zkoušky, takže to hodně mé 

naladění ovlivňovalo…“; „těsně před minulým setkáním jsme se rozešli s partnerkou, takže 

teď se cítím mnohem lépe, už se to trochu uleželo…“; „…v průběhu tohoto měsíce jsem se 

vdala, což byla velmi stresová, ale zároveň radostná událost…“; „…emoce se zlepšily, ale 

vůbec nemyslím, že to bylo programem…“. Těmto proměnné každodenního života, ať už 

s krátkodobými či dlouhodobými následky, lze přičinit velkou míru vlivu na emoční 

fungování a regulaci jedinců. O důsledcích, limitech a možných řešeních těchto nezávislých 

proměnných budu dále polemizovat v diskusi. 
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10. Diskuse 

„Nothing in life is to be feared, it is only to be understood. Now is the time to understand more, 
so that we may fear less.“ 

Marie Curie 

 

V rámci této kapitoly proběhne zamyšlení nad konkrétními výsledky a jejich 

porovnání s dostupnými závěry dalších studií. Dále proběhne identifikace možných 

proměnných, které mohly výsledky ovlivnit.  Bude podrobněji zhodnocen výzkumný proces a 

proběhne zamyšlení nad limity výzkumu. V průběhu kapitoly budeme předkládat sadu 

možností, kterak je možné aplikovat získané poznatky pro praxi a nápady pro další výzkumné 

práce v této oblasti. 

Aktivní kontrolní skupina 

Ještě před samotnou interpretací jednotlivých výsledků považujeme za důležité zmínit 

komentář k použitému typu kontrolní skupiny. Ačkoliv další komentáře ohledně naší 

metodologie uvedeme až po samotné interpretaci, domníváme se, že informace ohledně 

kontrolní skupiny jsou důležité k pochopení výsledků výzkumu v kontextu, a proto je 

uvádíme zde. V našem výzkumu byla použita aktivní kontrolní skupina. Aktivně se tedy 

podílela na podobné činnosti, jako byla činnost skupiny experimentální. Jak zmiňuje Boot (et 

al., 2013), předností aktivní kontrolní skupiny je oproti skupině pasivní to, že její užití 

pomáhá kontrolovat možnost zlepšení experimentální skupiny z „placebo“ důvodů (např. 

z důvodu vyššího očekávání experimentální skupiny). U aktivní kontrolní skupiny by 

očekávání měly mít obě skupiny stejná. Musí však být zřejmé, že potenciální zlepšení 

kontrolní skupiny je zapříčiněno jinými faktory, než faktory intervence.  

V našem případě obě skupiny podstupovali trénink exekutivních funkcí stejným 

programem, jen v jiné obtížnosti a intenzitě. Z hlediska efektivity tréninku dle oficiálních 

výzkumů tvůrců programu BrainTwister (Buschkuehl et al., 2008) jsme předpokládali, že 

trénink kontrolní skupiny nebude natolik efektivní, aby během měsíce došlo k takovému 

zlepšení exekutivních funkcí, které by mělo za následek zlepšení emoční regulace, jelikož je 

dávka tréninku malá (v našem případě 120 minut za měsíc) a obtížnost nenáročná.  Trénink 

experimentální skupiny byl na druhou stranu komplexnější a intenzivnější (500 minut za 

měsíc), a dle Buschkuehl et al. (2008) je tato „dávka“ ideální. Tyto předpoklady byly však 

podloženy jen teorií, ne empirickou zkušeností (v kontextu regulace emocí). 
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Očekávání v obou skupinách se nám podařilo ošetřit tak, aby účastníci ani jedné skupiny 

netušili, ve které skupině se nachází. Skupiny tak měly stejná očekávání o potenciálním 

efektu intervence. Tím pádem byl jeden z předpokladů funkční kontrolní skupiny splněn. 

Z výsledků se však může zdát, že trénink kontrolní skupiny měl na pozorované proměnné 

téměř stejný efekt (pokud se však objevil), jako trénink skupiny experimentální. Nesplnili 

jsme tedy druhý předpoklad funkční kontrolní skupiny (dle Boot et al., 2013), a to, že 

potenciální zlepšení kontrolní skupiny je zapříčiněno jinými faktory, než faktory intervence. 

Dá se tedy spíše říci, že výzkum srovnával dvě různé intenzity tréninku, než intervenci a 

„placebo“ intervenci. Jinými slovy, žádná hypotéza se nepřiklání k tezi, že by trénink vedl k 

signifikantně lepším výsledkům experimentální skupiny, než kontrolní skupiny. Možným 

řešením v rámci budoucích výzkumů by bylo použití skutečného placeba, tj. skutečně 

neefektivní intervence. Více bude uvedeno v rámci interpretace jednotlivých hypotéz. 

Interpretace získaných dat 

V následujícím textu budou výsledky statistické analýzy dat dány do souvislosti 

s možnými intervenujícími proměnnými výzkumu a dalšími komentáři. Dle našeho pátrání 

doposud neexistují takové výzkumy, se kterými by naše výstupy mohly být přesně srovnány. 

Při interpretaci dat tak budeme brát v potaz jak teoretické východiska, ze kterých vycházíme, 

tak výzkumy, které jsou byť jen z části podobné tomu našemu. 

Vedlejší hypotézy 

Vedlejší Hypotézy 1 a 2 předpokládaly, že účastníci před vstupem do tréninku nevykazují 

statisticky signifikantní rozdíly ve výsledcích měřených proměnných. Tyto hypotézy 

nesloužily k ověření konkrétní teorie, nebo její části, nýbrž ke zmapování vstupních 

předpokladů emočního fungování a regulace konzistence našeho vzorku. Dle frenkventistické 

analýzy nebyly signifikantní rozdíly mezi skupinami nalezeny u dotazníků DERS, POMS a u 

IAPS podmínky „reaktivita“. Naopak tomu bylo u IAPS podmínky „regulace“, kde 

signifikantní rozdíly mezi skupinami při prvním měření nalezeny byly. Konkrétně, účastníci 

experimentální skupiny při prvním měření průměrně skórovali o 7,71 bodu hůře, než účastníci 

skupiny kontrolní a tudíž apriori vykazovali horší stupeň emoční regulace.  

Vedlejší Hypotéza 3 ověřovala efektivitu IAPS experimentu a testováním se přikláníme 

k našim předpokladům. Tedy, že v obou časech experimentu byly zjištěny signifikantní 

rozdíly mezi dvěma podmínkami („regulace“ a „reaktivita“), kdy „regulace“ byla hodnocena 

jako signifikantně méně negativní. Stejně tak ostatní výzkumy potvrdily, že emočně regulační 
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strategie „přehodnocení“ signifikantně snižuje subjektivní zážitek negativní emoce. Např. 

Ochsner  et al. (2002) ve svém výzkumu (taktéž postaveném na IAPS experimentu) 

identifikovali při zapojení strategie „přehodnocení“ signifikantní snížení zážitku negativní 

emoce u většiny použitých negativních fotografií. Tento výzkum zároveň za pomoci fMRI 

monitoroval změny neurálních struktur při procesu přehodnocování a identifikoval aktivaci 

regionů laterálního a mediálního prefrontálního kortexu (regiony nezbytné pro pracovní 

paměť, kognitivní kontrolu a seberegulaci), (Ochsner et al., 2002). Proto je pravděpodobné, že 

k takové mozkové aktivaci docházelo i u účastníků našeho výzkumu.  

Hlavní hypotézy 

Hlavní Hypotézy 4 a 5 již testovaly hypotetickou příčinnost tréninku exekutivních funkcí 

na regulaci negativních emocí. Při interpretaci je však na místě jistá obezřetnost, neboť roli 

mohly hrát mimo jiné také např. primárně neměřené nezávislé proměnné.  

Z frekventistické analýzy Hypotézy 4 vyplynulo, že u účastníků výzkumu sice došlo po 

tréninku ke zlepšení na škále POMS i DERS, ale bez ohledu na to, zda patřili do 

experimentální nebo kontrolní skupiny (u obou případů bylo však zlepšení experimentální 

skupiny o trochu vyšší, nedosáhlo však signifikantní hranice).  

Statisticky signifikantní zlepšení bylo prokázáno v rámci Škály obtíží s emoční regulací 

DERS, která zjišťovala celkovou subjektivně vnímanou schopnost emoční regulace. Analýza 

ukázala, že u všech účastníků došlo po tréninku k signifikantnímu zlepšení na této škále. 

Posun v rámci obou skupin mohl být způsoben právě aktivní kontrolní skupinou, jejíž trénink 

měl podobný efekt, jako trénink skupiny experimentální (viz začátek této kapitoly).  

Zde bychom mohli nalézt paralelu s výzkumem Preisse et al. (2013), kteří posuzovali vliv 

kognitivního tréninku na depresivní symptomatologii. Jak zmiňuje Gross (1998), hlavní 

mechanismy, stojící za depresivními poruchami, jsou právě obtíže s emoční regulací; proto 

bychom mohli odvozovat, že zlepšení depresivních symptomů značí zároveň zlepšení 

v emoční regulaci. Ačkoliv ve výzkumu Preisse et al. (2013) nebyla nalezena korelace mezi 

zlepšením v exekutivních schopnostech a v BDI-II (Beckův inventář deprese), při porovnání 

s kontrolní skupinou se účastníci tréninku dle BDI-II signifikantně zlepšili v posuzování 

deprese. Studie Preisse et al. (2013) je dle autorů první a jedinou studií, která zachycuje 

úbytek depresivní symptomatologie po kognitivním tréninku. V našem výzkumu došlo 

k signifikantnímu zlepšení v rámci sebeposouzení obtíží s emoční regulací. Otázkou tak může 

být, zda nemá trénink větší efekt u jedinců, kteří mají s emoční regulací větší obtíže (např. 
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právě jedinci s diagnostikovanou depresí) a u zdravé populace se proto rozdíly způsobené 

tréninkem nemusí projevovat příliš marginálně. 

Co se týče Profilu nálad, zlepšení nedosahovalo signifikantní hranice. Studie, které by se 

zabývaly změnou emočního fungování po takovém tréninku, doposud na výzkumném poli dle 

našich zjištění pozbývají. Např. Preiss et al. (2013) ve výše zmíněném výzkumu užívali krom 

dotazníků kognitivního fungování a depresivity, také např. dotazníky kvality života a 

každodenního fungování. Je zde tudíž také možno nalézt určité paralely mezi Preissem et al. 

(2013) a námi zjišťovanými položkami dotazníku POMS. Preiss  et al. (2013) nenalezl žádnou 

korelaci mezi kognitivním zlepšením a každodenním fungováním a spokojeností. Dle něj totiž 

na každodenní fungování a spokojenost mají vliv i neznámé a neměřené environmentální 

změny ve fungování trénujících jedinců. Totéž bylo zjištěno i v našem výzkumu. Na základě 

doplňkové analýzy polostrukturovaných rozhovorů, které byly sebrány po ukončení tréninku, 

byly identifikovány kategorie, týkající se možných nezávislých proměnných.  

V rámci rozhovorů probandi často vypovídali, že jejich emoční rozpoložení je jiné, než 

před tréninkem, tuto změnu však nepřičiňovali tréninku samotnému, ale spíše okolnostem 

svých životů. Na tom základě jsme identifikovali, že mimo samotný trénink může na Profil 

nálad (aktuálně pociťované emoce) mít vliv aktuální životní situace, tedy události, výrazně 

ovlivňující status či každodenní situaci jedince: 

„…v průběhu tohoto měsíce jsem měl velké zkoušky, takže to hodně mé 

naladění ovlivňovalo…“; „těsně před minulým setkáním jsme se rozešli 

s partnerkou, takže teď se cítím mnohem lépe, už se to trochu uleželo…“; „…v 

průběhu tohoto měsíce jsem se vdala, což byla velmi stresová, ale zároveň 

radostná událost…“ 

 

   a formující každodenní zážitky, tedy běžné události krátkodobě formující bezprostřední 

náladu jedince: 

 „…emoce se zlepšily, ale vůbec nemyslím, že to bylo programem, prostě jsem se 

dnes dobře vyspal…“, „dnes mám nějaký špatný den, takže hodnocení bylo 

negativnější, než před měsícem…“, „…dnes je mi nevolno…“. 
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      Graf č. 6: Možné nezávislé a neměřené proměnné emočního prožívání respondentů 

Těmto proměnným každodenního života, ať už s krátkodobými či dlouhodobými 

následky, lze přičinit velkou míru vlivu na aktuální emoční fungování jedinců. Uvědomujeme 

si však, že tyto proměnné byly v našem výzkumu sekundárně identifikované, a jsou zde tedy 

uvedeny spíše pro ilustraci. Možným řešením výše zmíněného, by mohla být práce 

s výzkumným souborem, u něhož lze předpokládat značnou podobnost každodenních i 

celkových situací během výzkumu (např. zpřísněním kritérií výběru vzorku).  

Z frekventistické analýzy Hypotézy 5 (zabývající se IAPS emoční regulací) vyplynuly 

dva signifikantní výsledky – a) efekt skupiny (skupiny se mezi sebou lišily v dosažených 

skórech, což bylo očekávatelné, neboť tento rozdíl byl zjištěn již před tréninkem) a b) efekt 

rozdílu mezi měřeními před a po tréninku. To znamená, že stejně jako u DERS, zde u všech 

účastníků došlo po tréninku k signifikantnímu zlepšení. Jinými slovy, zlepšení proběhlo 

nezávisle na skupině, do které účastník náležel. To může být způsobeno taktéž aktivní 

kontrolní skupinou, zmíněnou výše. Nutno také podotknout, že zlepšení experimentální 

skupiny bylo o trochu vyšší, nedosáhlo však hranice signifikantnosti.  

V  rámci nám dostupných databází jsme nenalezly žádné studie, které by se zaměřovaly na 

emoční regulaci (zjišťovanou za pomoci IAPS experimentu i jinak) v souvislosti s tréninkem 

exekutivních funkcí. Naše inspirace plynula převážně z publikovaného designu výzkumu 

Gyurak, Ayduk a Grosse (2010); studie samotná však doposud publikována nebyla, anebo 

nebylo v našich možnostech ji na základě dostupných databází dohledat. Komunikace 

s autory samotnými taktéž nebyla úspěšná.  

Jelikož tedy nemáme k dispozici data, se kterými bychom ty naše mohli srovnat, v rámci 

naší interpretace se řídíme následující linií:  
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1) IAPS experiment byl na základě vedlejší Hypotézy 3 posouzen jako fungující. Na základě 

studie Ochsnera et al. (2002) tak můžeme vyvodit, že jelikož byli účastníci našeho 

výzkumu v emočně regulační strategii přehodnocení úspěšní, docházelo u nich zároveň 

k aktivaci center PFK.  

2) Dle nastudované literatury o tréninku exekutivních funkcí a plasticitě nervového systému 

se domníváme, že počítačový trénink exekutivních funkcí způsobuje trvalejší změny 

zvýšené aktivace v oblastech PFK. Tato zvýšená aktivace by tedy měla způsobit 

výraznější aktivaci center PFK při kognitivním přehodnocení. Zde je však nutno zmínit, 

že tato dedukce je čistě teoretického rázu, jelikož jsme v opaku ke studii Ochsnera et al. 

(2002) v našem výzkumu nepoužili fMRI ani jinou formu zobrazovacích metod. Budoucí 

výzkum kognitivního trénování by tedy měl více využívat funkční zobrazovací metody, 

které se zaměřují na neuronální mechanismy trénování. 

3) Prakticky, v našem výzkumu došlo k jednoduššímu zapojování emočně regulační strategie 

„přehodnocení“. U všech účastníků docházelo k signifikantně nižšímu hodnocení obrázků 

podmínky „regulace“ po tréninku než před ním. V rámci IAPS podmínky „regulace“ 

došlo v našem výzkumu u obou skupin ke stejnému zlepšení, z čehož je možno vyvodit, 

že trénink nemusí být příliš intenzivní a náročný k tomu, aby byl efektivní. Intenzita a 

náročnost navíc nepřináší přínosy z hlediska účinnosti tréninku.  

V našem výzkumu jsme nejenže nepoužili zobrazovací metody pro ověření aktivace PFK, 

ale také jsme do analýzy nezahrnuli přímé data z tréninku exekutivních funkcí, jelikož jsme 

vycházeli z předpokladu, že počítačovým tréninkem exekutivních funkcí dojde k jejich 

zlepšení. Opírali jsme se zde o výzkumy efektivity námi použitého tréninkového programu 

(např. Jeaggi, 2005).  

Vzhledem k tomu, že se ukázalo, že trénink byl účinný i pro kontrolní skupinu, bylo by 

tedy záhodno data z dotazníků a experimentu korelovat s „dávkou“ tréninku a s přesnými 

výsledky BrainTwitseru, jako např. ve výzkumu Jaeggi et al. (2008). V této studii tréninku 

exekutivních funkcí v souvislosti s nárůstem fluidní inteligence autoři došli k zajímavému 

zjištění – a to, že nárůst v testech fluidní inteligence jde ruku v ruce s „dávkou“ tréninku 

(výkon se zde zlepšoval s každým dnem). Zmíněný výzkum je tedy důkazem již v teoretické 

části zmíněného faktu - trénink za pomocí BrainTwisteru je na „dávkování - závislý“.  Dle 

našich zjištění pak na přenos na určité oblasti (např. regulace emocí) nemusí mít vliv, se 

kterým úkolem je konkrétně trénováno.  
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Bayesovská analýza: nedostatečná evidence 

U Hypotéz 1, 2, 4 a 5 byla provedena bayesovská analýza dat, která na rozdíl od 

standardního testování nulové hypotézy umožňuje kvantifikovat evidenci ve prospěch nulové, 

resp. alternativní hypotézy (Jarozs, Wiley, 2014). Téměř ve všech případech
21

 nám však tato 

doplňková analýza ukázala, že na základě dostupných dat se nemůžeme jednoznačně přiklonit 

ani k jedné z hypotéz a statistická signifikance je chápána spíše jako nedostatek evidence než 

jako evidence ve prospěch alternativní hypotézy (či naopak), (Dienes, 2014).  

Dienes (2014) dále uvádí, že bayesovská analýza pomáhá rozlišit nesignifikantní 

výsledky jakožto podporu nulové hypotézy v teorii, od nesignifikantních výsledků, jež 

vznikly z důvodu necitlivosti dat (či naopak). V našem případě jde tedy spíše o druhou 

možnost.  Pokud bychom chtěli data více „zcitlivit“, potřebovali bychom např. větší vzorek, 

jehož rozdělení na skupiny by neprobíhalo náhodně, ale za pomoci párování. Dle bayesovské 

analýzy je tedy síla evidence ve prospěch hypotéz ve světle námi sesbíraných dat natolik 

slabá, že se nemůžeme jednoznačně přiklonit ani vyloučit pravdivost nulové ani alternativní 

hypotézy. Dle Dienese (2014) nám tyto výsledky říkají, že do výzkumu je třeba zahrnout více 

účastníků.   

Velikost výzkumného souboru 

Velikost a povaha výzkumného souboru je častou výtkou spousty studií. Jak budu 

zmiňovat níže, ke studiu kognitivní emoční regulace je obzvláště nutno brát v potaz spoustu 

vedlejších faktorů, a tak je důležité nejen správně zvolit velikost, ale i co nejvyšší homogenitu 

výzkumného souboru. Např. Aldao (2013) ve svém textu uvádí příklady charakteristik 

jedince, které mohou způsobit variabilitu v emoční regulaci: emoční regulace se může lišit 

v rámci demografických charakteristik (např. věk, pohlaví, etnicita, důležité životní události), 

charakteristik osobnosti (např. neuroticismus), dispozičních psychologických procesů (např. 

pracovní paměť, flexibilita pozornosti, užití regulačních strategií) či psychologických procesů, 

které záleží na aktuálním stavu (nálada, kognitivní nálož). Ve výzkumu emoční regulace jsou 

také podstatné interakce mezi jednotlivými charakteristikami. Ve studii Noleh-Hoeksema a 

                                                 

21
 Výjimku tvořila hypotéza o neexistenci rozdílů v podmínce „regulace“ – stejně jako frekventistická analýza 

tak i Bayesova se k existenci rozdílů přiklonila 
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Aldaoa (2011 in Aldao, 2013) bylo např. prokázáno, že navyklý způsob zapojování určité 

emočně regulační strategie je funkcí interakce mezi věkem a pohlavím.  

Jsme si vědomi, že náš výzkumný soubor obsahoval jen velmi malý populační vzorek, 

který ani zdaleka nemohl obsáhnout dostatečnou variabilitu všech těchto zmíněných 

proměnných, a některé proměnné dokonce vůbec nebral v potaz.  

Nábor výzkumného souboru byl převážně zacílen na studenty psychologie. 

Předpokládali jsme, že jelikož výzkum vezme účastníkům spoustu času, právě studenti 

psychologie by mohli být ti s největší motivací, vůlí a smyslem vytrvat. Vlastní motivace 

účastníků byla totiž tou jedinou, která byla k dispozici (na finanční či jinou odměnu jsme 

neměli prostředky). Ačkoliv počáteční soubor tvořilo 36 jedinců, výzkum úspěšně dokončilo 

jen 25 z nich. Je to tedy smutný důkaz toho, že v této postmoderní době je svůj čas vědě 

ochotno investovat stále nedostatek lidí. Důvody předčasného ukončení byly různé a jsou 

uvedeny v empirické části práce; převážně však bylo důležitým faktorem časové vytížení. 

Ačkoliv probíhalo kontinuální nabírání dalších účastníků (technikou „sněhové koule“), 

z časových důvodů a časové náročnosti musel být sběr dat i přes náš malý vzorek ukončen 

(např. předtréninkové setkání trvalo vždy cca 2 hodiny a zajištění prostor bylo často obtížné). 

Budoucí studie by tedy měli mít dostatečně velký počet respondentů na to, aby vznikla 

dostatečně velká síla na výzkum všech zmíněných demografických charakteristik.  

Osobnost jako proměnná v tréninku exekutivních funkcí 

V rámci doplňkové analýzy rozhovorů po tréninku, byly mimo již zmíněných 

proměnných zjišťovány i faktory, které by mohly ovlivňovat průběh a efektivitu tréninku 

exekutivních funkcí. Na základě rozboru rozhovorů bylo zjištěno, že neopomenutelnou roli 

při tréninkovém procesu má osobnost trénujícího. Tato kategorie byla identifikována 

převážně skrze otázky zabývající se motivací v procesu trénování. Převážná část trénujících 

byla pro počítačový trénink vysoce motivovaná (72%) a v rámci této skupiny se často 

objevovaly výpovědi, jež by mohly nést název kategorie Soutěživost či orientace na výkon:  

„…bavilo mě to, protože jsem soutěžil sám se sebou…“, „…měl jsem snahu se sebepřekonávat 

a to mě velmi motivovalo…“, „…neustále jsem se chtěla zlepšovat, stalo se to až 

posedlostí…“. 

 

Na druhou stranu zde byli i jedinci, které trénování odrazovalo, či k němu zaujali neutrální 

postoj (28%). Zde se ve výpovědích často objevovala Demotivace z důvodu neúspěchu a 

prvky neuroticismu: 
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„…musela jsem se do toho přemlouvat, protože mě demotivovalo to, že mi to nešlo…“, 

„…docela mě to rozčilovalo, moc mi to nešlo, tak jsem z toho byla docela znechucená…“, 

„…když mi to přestalo jít, absolutně jsem ztratila chuť a pak jsem třeba dvakrát za sebou 

vynechala…“ 

 

 

Graf č. 7: Identifikované kategorie vztahující se k osobnostem trénujících založené na jejich motivaci v průběhu 

počítačového tréninku 

Jako další důležitou osobnostní proměnnou jsme identifikovali svědomitost, neb se ve 

výpovědích našich respondentů často opakovaly výpovědi, které vypovídaly o tréninku jako 

povinnosti: 

„…přestože mě to už nebavilo, byla jsem stále pečlivá a trpělivá…“, „…dodržovat to 

bylo náročné vzhledem k pracovní vytíženosti, ale musel jsem, bral jsem to jako povinnost…“. 

Vyvstává otázka, zda svědomitost sama o sobě nehraje v dokončení tréninku roli. 

Hoyle (2010) uvádí, že jedinci s vysokou mírou svědomitosti primárně zvažují přínos 

výsledku aktivity a v činnostech se často plně angažují i přes to, že nemusí splňovat kritéria 

jejich zájmu. Často tedy setrvávají v aktivitě déle, než houževnatí a méně svědomití jedinci. 

Ti spíše posuzují kvalitu aktuálního prožitku aktivity a více tíhnou k ukončení aktivity tehdy, 

pokud neexistuje dostatečný důvod k tomu, aby v aktivitě setrvali.  

Hoyle (2010) dále uvádí, že svědomitost je jedním z principů „dobré seberegulace“. 

Na tomto základě bychom si tedy mohli položit otázku, zda účastníci našeho výzkumu, kteří 

jej dokončili, nedisponují celkově dobrou svědomitostí, seberegulací a tudíž lepší regulací 

emocí, než ti, kteří výzkum předčasně ukončili. Bylo by tedy zajímavé porovnat výsledky 

těch probandů, kteří výzkum dokončili (25) s těmi, kteří z jakéhokoliv důvodu výzkum 

nedokončili (11).  

Také Studer-Luethi et al. (2012) ve své práci zmiňují, na kolik osobnost determinuje 

výsledky a efektivitu kognitivního tréninku. Dle autorů je svědomitost asociována s vysokými 
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tréninkovými skóry, není však asociována v rámci proměnných, méně podobných tréninku 

(“far transfer”). Jinými slovy, jedinci s vysokou mírou svědomitosti sice úkolem vysoce 

rozvinuli své dovednosti, nebyli však schopni tyto dovednosti příliš generalizovat.  

Jak uvádí Bláhová (2012), počítačová intervence by měla být vždy doplněna 

kvalitativní analýzou neuropsychologa. Ten by bral zřetel na to, jaké kognitivní schopnosti 

jsou pro člověka důležité v jeho každodenním životě, a dle toho kognitivní trénink 

přizpůsobit. Individuální osobnostní rozdíly by se tedy měly brát při budoucích kognitivních 

intervencích více v potaz, aby docházelo k co možná nejefektivnější optimalizaci tréninku.  

V tomto ohledu se může vyjevit spousta dalších otázek týkajících se osobnosti 

trénujících jedinců v našem výzkumu: kdo se vůbec do výzkumu přihlásil? Jak se podobnost 

jedinců mohla na výsledcích promítnout? Obáváme se však, že odpovědi na takové otázky by 

si zasloužily mnohem delší analýzu a mohou být spíše podnětem pro výzkumy další.  

Několik komentářů k výzkumnému procesu, jeho limitům a možné návrhy pro další 

výzkum 

Tvorba designu tohoto výzkumu trvala několik měsíců. Nyní zde popíši obtíže, se kterými 

jsme se v průběhu výzkumu a jeho tvorby potýkali, a také některé identifikované limity 

výzkumu samotného. 

V českém jazyce doposud neexistuje mnoho literatury, která by se tomuto tématu 

věnovala; což ztížilo jak orientaci, tak samotnou dostupnost zdrojů. Dvě námi zvolené 

výzkumné metody jsme získávali přímo od jejich autorů (POMS dotazník od I. Stuchlíkové, 

autorky české adaptace;  IAPS baterii skrze Centrum ke studiu emocí a pozornosti na 

Floridské Univerzitě). Třetí metoda DERS byla z angličtiny přeložena autorkou této práce a 

lokalizována do českého jazyka za pomoci rodilých mluvčích, jež ovládají český jazyk. 

Překlad byl zkonzultován a opraven na základě několikanásobného ověření jeho přeložené 

verze. Tato česká verze však nebyla normalizována ani standardizována v českých 

podmínkách, což je velkým limitem této práce a zároveň návrhem pro další studii. Samotný 

proces tvorby IAPS experimentu byl velmi náročný, jelikož baterie obsahuje více než 1000 

fotografií, z nichž museli být vybrány pouze ty, které odpovídaly našim kritériím. 

Domníváme se, že design této práce byl až příliš složitý. V budoucnosti by tedy mohly 

vzniknout takové studie, které by se do hloubky zaobíraly např. jen jednou metodou 

v kontextu tréninku exekutivních funkcí.  
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Nyní zmíníme pár konkrétních připomínek k procesu výzkumu a metodologii. Design 

opakovaných měření nabízí otázku ohledně prostého efektu opakovaného testování. Jinými 

slovy, když něco děláme podruhé, obvykle to děláme o něco lépe, než poprvé. Zlepšení u 

obou skupin v rámci proměnných DERS a IAPS by tedy mohlo být způsobeno i tímto vlivem. 

Respondenti by např. mohli při druhém měření přehodnocovat lépe, protože již věděli, co 

mají čekat a jak přesně instrukci uchopit.  

Respondenti se před a po tréninku účastnili setkání, v jehož rámci probíhalo testování 

emoční regulace. Ačkoliv většina podmínek setkání byla pro všechny respondenty stejná, 

jedním z limitů těchto setkání mohlo být např. to, že velikost skupin nebyla vždy konzistentní 

a pohybovala se od 2 - 8 účastníků v rámci skupiny. Potréninkové setkání pak probíhaly buď 

individuálně, nebo ve dvojicích, a to z důvodu časových rozdílů v ukončení tréninku.  

Uvědomujeme si, že přítomnost ostatních jedinců je velmi důležitou proměnou emoční 

regulace, jelikož druzí jedinci hrají při regulaci emocí velkou roli. Příkladem může být 

introvertní a plachý jedinec, u něhož přítomnost lidí okolo může navozovat tendenci 

k úzkosti. Tím pádem může být hodnocení fotografií negativnější, než by tomu bylo, kdyby 

byl takový jedinec v místnosti o samotě. Zdali jsou či nejsou ostatní jedinci přítomni v době 

navození emočního stavu tak může logicky hrát velkou roli při jeho regulaci. Podmínky 

v rámci dalších experimentů by tedy měly být konzistentní i v tomto směru.  

V rámci experimentu emoční regulace byly mezi sebou porovnávány dvě podmínky – 

a to „reaktivita“ – volný emoční stav, a „regulace“ – snížená emoce na základě dané 

instrukce.  Mnoho autorů však zmiňuje, že experimentální zkoumání izolovaných emočně 

regulačních strategií je vlastně téměř nemožné. Jak např. poukazuje Gross (2002), je nutno 

podotknout, že ačkoliv jsou respondenti v „neregulujících” podmínkách (v našem případě 

v podmínce „reaktivita“), tak mohou nějakým způsobem regulovat emoce sami od sebe, a to 

třeba i nevědomě, anebo se když se tak rozmyslí, tudíž je srovnání dvou podmínek značně 

konzervativní. V rámci celistvosti každého jedince je také téměř nemožné zaměřovat se pouze 

na jednu strategii, jako na oddělenou, čistou jednotku, jelikož v praxi neustále dochází ke 

komplexnímu, flexibilnímu přizpůsobování se situacím života jedince.  

Dále je nutno podotknout, že vnímání negativní emoce jako snížené v podmínce 

přehodnocení může být dáno také tím, že jedinci jsou ke snížení instruováni – jsou požádáni, 

aby cítili méně emocí. Na druhou stranu, známky emocí byly ve výzkumech prokázány nejen 

subjektivními výpověďmi, ale také behaviorálními měřítky, jako je např. fyziologická či 

úleková reakce (např. Jackson et al., 2000).  
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Aldao (2013) kritizuje celkovou ekologickou validitu IAPS podobných 

standardizovaných baterií. Ta je zpochybňována obzvláště v případech, kdy jsou účastníci při 

shlížení fotografií pasivní, což vyvolává stav, který je v opaku k aktivnímu zapojení s 

prostředím, který za běžných okolností emoce navozují (např. Frijda, 1986 in Aldao, 2013). 

Aldao (2013) proto navrhuje, že by měly být používány převážně metody navození emocí, 

které vyžadují aktivní účast jedinců a výzkum emocí by se měl zaměřit např. na studium 

interaktivních rozhovorů (např. Hofmann et al., 2009 in Aldao, 2013).  

Tyto poznámky v podstatě hovoří o problematice výzkumu emocí a emoční regulace 

obecně. Povědomí o specifických strategiích emoční regulace, které jedinec využívá, mohou 

totiž poskytnout jen velmi málo informací o jedincově schopnosti efektivně regulovat emoce, 

není-li brán v potaz také kontext, ve kterém jsou užity (Gratz, Roemer, 2004).   

Jako intervenci našeho výzkumu jsme použili počítačový program pro trénink 

exekutivních funkcí BrainTwister. Jak bylo uvedeno v teoretické části této práce, takové 

počítačové programy byly a jsou často kritizovány. Jednou z námitek je např. fakt, že 

vyžadují dril, který dle některých autorů nepřináší velký efekt. Jinou výtkou je otázka 

generalizace počítačového tréninku či toho, do jaké míry efekt tréninku závisí na 

počítačových dovednostech trénujících. I přes tyto známé limity počítačového tréninku se 

však v souladu s Belucim et al. (2002 in Nondek, 2013) domníváme, že počítačový trénink 

umožňuje vysokou strukturovanost rehabilitace a ve výzkumech dochází ke standardnosti 

tréninku z důvodu kontroly proměnných ve výzkumu. Pokud je program navíc adaptivní, 

individualita je zde zohledňována alespoň do určité míry. Takový program tak představuje 

vysoce účinnou metodu práce, jak pro pacienty s traumatickým poškozením mozku, po cévní 

mozkové příhodě (např. Rohling et al., 2009), pro pacienty s onemocněním schizofrenního 

typu (např. Twamley, 2003) nebo např. u zdravé populace pro snížení dopadů fyziologického 

stárnutí (Winocur et al., 2007).  

 

 

 

 

 

 



94 

 

ZÁVĚR 

Emoční regulace a její možné posilování skrze kognitivní trénink, je velmi aktuálním 

tématem kognitivní vědy a neuropsychologie. Teoretickým cílem této diplomové práce bylo 

nashromáždit a nabídnout čtenářům dostupné poznatky vztahu mezi emocemi a kognicí, resp. 

vztahu mezi emoční regulací a exekutivními funkcemi. Na základě dostupné literatury byl 

čtenář proveden linkou od jednoduchého konceptu emocí, emoční regulace a kognitivních 

funkcí, přes poznatky o neurobiologickém podkladu emoční regulace ve vztahu ke 

kognitivním funkcím. Pozornost byla dále zaměřena na trénink kognitivních funkcí a na 

zdůvodnění možného efektu takového tréninku v kontextu posílení regulace emocí. Tento 

teoretický cíl tak považujeme za splněný. 

Praktickým cílem empirické části práce bylo měření účinnosti efektu tréninku 

exekutivních funkcí, prostřednictvím systematického tréninku exekutivních funkcí pomocí 

programu BrainTwister, na regulaci negativních emocí. Účinek tréninkového programu byl 

měřen třemi metodami: dotazníky POMS, DERS a experimentem sestaveným na základě 

IAPS.  

U obou skupin bylo zjištěno signifikantní zlepšení v rámci škály DERS a regulační 

podmínky IAPS experimentu, což může např. poukazovat na efektivitu tréninku obou skupin, 

nebo na nedostatečnou velikost výzkumného souboru. Tato druhá možnost byla potvrzena 

bayesovskou analýzou dat. Součástí empirické části práce byly také výsledky týkající se vlivu 

dalších intervenujících primárně neměřených proměnných. V tomto kontextu byly 

identifikovány proměnné jako aktuální životní situace, formující každodenní zážitky a 

osobnost trénujícícho (soutěživost, svědomitost).  

Ačkoliv byla identifikována řada limitů této práce, lze i tento cíl považovat v rámci 

našich možností za splněný. Možná právě shrnutí intervenujících proměnných a limitů 

výzkumu (jak emocí, tak kognitivního tréninku) je jedním z přínosů této práce, neboť na nich 

lze stavět budoucí studie. Tato práce nastiňuje pouze předběžné doklady o tom, že trénink 

tohoto typu by mohl mít pozitivní vliv na regulaci negativních emocí. Na základě této práce 

proto nelze vyvozovat generalizované závěry o efektivitě takového tréninku na posílení 

emoční regulace. Tuto práci však lze považovat jako inspiraci a možný pilotní výzkum se 

specifickým designem, který na poli České Republiky doposud (dle autorčiných informací) 

nebyl zrealizován. Navýšení výzkumného souboru, větší propracování výzkumných metod a 

tomu podobné další „vyladění“, to jsou nezbytnosti pro budoucí práce v této oblasti. 
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