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Příloha A: Informovaný souhlas s vyšetřením
Vážená paní, vážený pane,
předtím, než vyslovíte svůj souhlas s účastí ve výzkumu v rámci diplomové práce,
prosím přečtěte si pozorně následující informace a v případě nesrovnalostí svůj dotaz
sdělte výzkumníkovi.
Je důležité zmínit, že vaše účast ve výzkumu je zcela dobrovolná a bez nároku na
odměnu. Máte právo z výzkumu odstoupit nebo výzkum zcela odmítnout a nebudou
z toho pro vás plynout žádné následky.
Informace o vaší osobě budou shromažďovány a zpracovávány pouze v souvislosti
s výzkumem v rámci závěrečné diplomové práce studentky Vladimíry Malíkové.
Informace o vaší osobě jsou přísně důvěrné, v souladu se zákonem č.101/2002 Sb. O
ochraně osobních údajů.
Výsledky výzkumu budou zpracovány a publikovány v diplomové práci.

Informovaný souhlas:

Přečetl/a jsem si všechny výše uvedené informace a dostalo se mi příležitosti zeptat se
na vše, co jsem potřeboval/a pro pochopení toho, co pro mne účast ve výzkumu
představuje. Dobrovolně dávám svůj souhlas k účasti ve výzkumu v rámci diplomové
práce, kterou vypracovává Vladimíra Malíková, studentka Pedagogické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze. Výzkum a všechna s ním související psychologická
vyšetření mi byla dostatečně vysvětlena.

V…………………… dne………………..
……………………………..
Podpis vyšetřovaného

……………………………
Podpis výzkumníka
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Příloha B: Feuersteinovo instrumentální obohacování
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Příloha C: Trénink jednotlivých kognitivních domén

Myšlenkové mapy
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Příloha D: Představy respondentů o Parkinsonově nemoci

Parkinson, muž dvou tváří. Chvíli se plouží o holi, potom zas udeří holí, čímž o sobě dá vědět, abychom nezapomněli, že je tady.
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Příloha E: Příběhy začínající na písmeno P, S
Svah
Sýkorky prohrabují suchou půdu posetou suchými padajícími semínky, ptačí snídaně.

Setkání
Potkali se Petr s Pavlem pod stromem platanem s potulným starým psem. Prošli se
prašnou silničkou podél lesa. Pes spatřil příležitost se poroučet.

SMS
Petr Simoně poslal sms – přijď si poslechnout Smetanu. Simona: „Přijedu.“

Prosincové svátky přicházejí
Selka peče sladké pečivo. Sedlák pije světlé pivo. Selka prosí: „Sedláku pomoz skládat
pečivo.“

Parkinsonici studují psychologii
Společnost Parkinson spolupořádá prostřednictvím studentky Pravdimíry Smajlíkové
psychologické studium pro své pacienty. Studium psychologie splňuje požadavky
sebevzdělání pacientů. Spolupracující pacienti si porovnávají svoje poznatky studiem
poznamenané.

20

Příloha F: Zapamatování seznamu slov pomocí příběhu
Svíčky a kuželky stojí a rybí oko jako knoflík mrklo na semafor, kočka vběhla pod
lampou do krabice. Tričko mám v tašce.

Svíčku stojící na břehu rybníka doplňovaly kuželky a ryba plující tímto prostorem
hledala utržený knoflík patřící k vodníkovu kabátku. Semafor rozbila kočka, lampu
ukryla do krabice. Tričko a tašku odevzdala do sběru.

Rozsvítil svíčku a začal hrát kuželky, snědl rybu a přišil knoflík. Venku začal svítit
semafor, kočka skočila do okna a lampa se rozsvítila. Uviděl krabici, otevřel ji a našel
tričko a tašku.

Opatrně otevřeli dveře do místnosti. Svíčka osvětlila kuželky, které tam byly uloženy.
Všichni mlčeli jako ryba. Jan nahmatal ve stínu knoflík, kterým se ovládal vjezdový
semafor do garáží. Místností se rozlehl náhlý šramot. To kočka, která vyplašena
náhlým světlem lampy semaforu vyskočila z krabice, měla doupě vystlané starým
tričkem a špinavou nákupní taškou. Všichni se po sobě podívali a s oddechem vstoupili
do místnosti.

Když přišli naši přátelé na nedělní návštěvu, svítila v okně ještě svíčka za oběti
zavražděné teroristy. K večeři se podávala ryba, poté jsme se jako každý víkend
chystali do klubu na kuželky. Zdrželo nás hledání knoflíku od uniformy našeho přítele,
který náš pes schoval pod křeslo. Byl už večer, byly vypnuté semafory a řidiči taxíku,
který nás vezl, přeběhla přes cestu černá kočka. Naštěstí svítily pouliční lampy, a tak
kočka stačila přeběhnout před autem a schovat se mezi krabicemi, které byly
narovnány u popelnice. A tak jsme pozdě, ale přece na kuželkový zápas dorazili. Na
příští víkend máme už trička připravená v tašce – hrajeme kuželky moc rádi
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Příloha G: Seznam zkratek
Pojmy teoretické a praktické části
ABI

Acquired brain injury / Získané poškození mozku

aMCI

Amnestická mírná kognitivní porucha

aMCImd

Amnestic multiple domain MCI / Amnestická vícedoménová MCI

aMCIsd

Amnestic single domain MCI / Amnestická jednodoménová MCI

AN

Alzheimerova nemoc

BA

Broadmannova area

CON

Kontrolní skupina

DBS

Deep Brain Stimulation / Hluboká mozková stimulace

DLPFC

Dorsolateral Prefrontal Cortex / Dorzolaterální prefrontální kortex

EF

Exekutivní funkce

EXP

Experimentální skupina

FSC

Frontal Subcortical Circuit / Frontální subkortikální okruhy mozku

MCI

Mild cognitive impairment / Mírná kognitivní porucha

MDS Task Force Movement Disorder Society Task Force
MPTP

metylfenyltetrahydropyridin

naMCImd

Nonamnestic multiple domain MCI / Neamnestická vícedoménová MCI

naMCIsd

Nonamnestic single domain MCI / Neamnestická jednodoménová MCI

PFC

Prefrontal Cortex / Prefrontální kortex

PN

Parkinsonova nemoc

PN-D

Parkinsonova nemoc se syndromem demence

PN-MCI

Parkinsonova nemoc s mírnou kognitivní poruchou

REHACOP

Rehabilitation program in psychosis / Rehabilitační program u psychózy

SAS

Supervisory Attention System / Systém kontroly pozornosti

ToM

Theory of Mind / Teorie mysli
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Feuersteinovo instrumentální obohacování
FIE

Feuerstein´s Instrumental Enrichment / Feuersteinovo instrumentální obohacování

ICELP International Center for Enhancement of Learning Potential
LPAD Learning Potential Assessment Device / Dynamické hodnocení
ZU

Zprostředkované učení

ZZU

Zkušenosti zprostředkovaného učení

Testové a zobrazovací metody
AVLT

Auditory Verbal Learning Test / Paměťový test učení

BADS

Battery of Behavioral Assessment of Dysexecutive Syndrome

BDI-II

Back Depression Inventory-II / Beckova škála deprese pro dospělé

BNT

Boston Naming Test/ Bostonský test pojmenování

BVMT-R

Brief Visuospatial Memory Test-Revised / Bentonův vizuálně retenční test

CAMCOG Cambridge Examination for Mental Disorders
CANTAB

Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery

CBF

Cerebral blood flow / Cerebrální krevní průtok

CLOX

Test obkreslování hodin

CT

Computer tomography / Počítačová tomografie

DIGSPBW

Digit Span Backwards

DRS-II

Mattis Dementia Rating Scale-II / Mattisova škála demence, druhé vydání

FAB

Frontal Assessment Battery / Škála frontálního chování

fMRI

Funkční magnetická rezonance

IGT

Iowa Gambling Task

JLO

The Benton´s Judgement of Line Orientation / Bentonův test orientace čar

MMSE

The Mini-Mental State Examination

MoCA

Montreal Cognitive Assessment / Montrealský kognitivní test

MRI

Magnetická rezonance

NART

National Adult Reading Test / Národní test čtení

NPI

Neuropsychiatric Inventory / Neuropsychiatrický inventář

PD-CRS

Parkinson´s Disease Cognitive Rating Scale / Kognitivní škála Parkinsonovy
nemoci

PET

Pozitronová emisní tomografie

PPQ

Parkin Psychosis Questionnaire / Psychotický dotazník u Parkinsonovy nemoci

RAVLT

Rey´s Auditory Verbal Learning Test / Reyův paměťový test učení
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rCBF

Regional cerebral blood flow / Regionální cerebrální průtok

rest-CBF

Cerebral blood flow during rest / Cerebrální krevní průtok v klidovém stavu

ROCFT

Rey-Osterreith Complex Figure Test / Rey-Osterreithova komplexní figura

SCOPACog

Scales for Outcomes in Parkinson´s Disease-Cognition

STAI-X1

State Trait Inventory-X1 / Dotazník na měření úzkosti a úzkostlivosti

STAI-X2

State Trait Inventory-X2 / Dotazník na měření úzkosti a úzkostnosti

TMT

Trail Making Test / Test cesty

TMT A

Trail Making Test-A / Test cesty část A

TMT B

Trail Making Test-B / Test cesty část B

ToL

Tower of London / Test londýnské věže

VBA

Voxel-based analysis

VBM

Voxel-based morphometry

VST

Stroop Test Victoria Version / Stroopův test (Victoria verze)

WAIS-IV

Wechsler Adult Inteligence Scale IV / Wechslerova škála inteligence pro dospělé,
čtvrtá revize

WAIS-R

Wechsler Adult Inteligence Scale Revised / Wechslerova škála inteligence

WCST

Wisconsin Card Sorting Test / Wisconsinský test třídění karet

WF

Test verbální fluence
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