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Trénink paměti a pozornosti u pacientů po cévní mozkové příhodě z pohledu 

ergoterapie 

Abstrakt diplomové práce: 

Cílem této práce je zjistit klinickou využitelnost aplikace Cognitive na tabletu 

pro trénink paměti a pozornosti u pacientů po cévní mozkové příhodě z pohledu 

ergoterapie. 

Ergoterapeuti trénují kognitivní funkce (například paměť a pozornost) pacientů 

různými způsoby. Je to i terapie s využitím moderních technologií, konkrétně tabletu. 

Zatímco v zahraničí se tablety v ergoterapii využívají různými způsoby, v České 

republice se využívají zatím jen minimálně. V teoretické části jsou shrnuty poznatky o 

této oblasti. Ke změně situace v České republice by mohla přispět nově vyvíjená 

aplikace Cognitive, která obsahuje dvě hry – jednu na paměť a druhou na pozornost. Je 

však tato aplikace využitelná v praxi ergoterapeuta? 

V rámci praktické části byla vytvořena studie, která zjišťovala využitelnost nové 

aplikace Cognitive v praxi u šesti pacientů po cévní mozkové příhodě. Ergoterapeutka 

s nimi trénovala paměť a pozornost pomocí této aplikace 30 minut každý všední den po 

dobu 3 týdnů. Data byla zpracována formou případové studie a s využitím statistických 

metod. 

Touto studií bylo zjištěno, že nedostatkem aplikace je malá variabilita herních 

prvků, která je nezbytná pro individuální nastavení ergoterapeutické intervence. 

Aplikace Cognitive je vhodná pro trénink paměti a pozornosti v ergoterapii u pacientů 

po cévní mozkové příhodě, bylo by však vhodné provést další výzkum v této oblasti. 

Klíčová slova: ergoterapie, trénink kognitivních funkcí, tablet, cévní mozková 

příhoda



 

Abstract: 

The aim of the thesis is to find out clinical usability of tablet application 

Cognitive for training of memory and attention of patients after stroke, in occupational 

therapist’s view. 

Occupational therapists train cognitive functions (for instance memory and 

attention) of patients in various ways. Therapy using modern technologies, particularly 

tablet, is involved. Whereas in foreign countries tablets are used in occupational therapy 

in many means, in the Czech Republic their use is still minimal. The theoretical part 

contains a summary about this area. The application Cognitive, which is currently being 

developed, might help change the situation in the Czech Republic. Cognitive application 

contains two games, one for memory and the other one for attention. Is this application 

usable in occupational therapist’s practice, though? 

Within the practical part, a study has been created, that found out the usability of 

new application Cognitive in practice with six patients after stroke. Occupational 

therapist trained memory and attention with them for 3 weeks, every weekday, each for 

30 minutes. Data was processed in a form of a case study and using statistical methods. 

The study has found out that the application has a major drawback in poor 

variability of game elements, which is necessary for individual setting of occupational 

therapy intervention. The application Cognitive is suitable for training of memory and 

attention in occupational therapy of patients after stroke, however, it would be 

convenient to carry out further research in this domain. 

Key words: occupational therapy, training of cognitive functions, tablet, stroke 
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1 Úvod 

V České republice je ročně u mnoha lidí diagnostikována cévní mozková 

příhoda (CMP). „Incidence CMP v České republice je kolem 350 onemocnění na 

100 000 obyvatel“ (1). „Z toho asi 2/3 pacientů přežívají, přičemž přibližně polovina 

z nich je nadále těžce handicapována a odkázána na ústavní péči nebo trvalou péči 

rodiny. Více než 1/3 pacientů je mladších 60 let“ (1). 

Mezi následky CMP je řazen motorický deficit, deficit senzorických funkcí, 

poruchy řeči, poruchy zraku, deficit kognitivních funkcí a emocionální poruchy (2) (3) 

(4) (5). Na řešení následků se podílí mnoho odborníků, kteří spolupracují 

v interprofesním týmu. Součástí tohoto týmu by měl být i ergoterapeut (5). Ergoterapeut 

se zaměřuje na nácvik všedních denních činností, na pracovní nebo produktivní 

činnosti, hru, zájmové nebo volnočasové činnosti a na tři složky výkonu, které jsou pro 

vykonávání těchto činností potřebné – senzomotorická, psychosociální/psychologická a 

kognitivní (6). Kognitivní složku výkonu může ergoterapeut „… v rozsahu své odborné 

způsobilosti provádět na základě indikace lékaře“ (7). 

Ergoterapeut provádí trénink kognitivních funkcí buď přístupem shora dolů, kdy 

s pacientem trénuje jednotlivé činnosti a tím dochází ke zlepšení jednotlivých 

kognitivních funkcí, nebo zdola nahoru. Při tomto přístupu jsou trénovány jednotlivé 

kognitivní funkce a následkem toho se zlepšuje výkon pacienta v jednotlivých 

činnostech. (8) K tréninku ergoterapeut využívá úkoly „tužka papír“, ale také různé 

počítačové programy a aplikace na tabletu (8) (9) (10). 

V zahraničí jsou aplikace na tablet nebo na „chytrý telefon“ využívány ve 

zdravotnictví různými způsoby – jako pomoc při určování diagnózy, k dávkování léků, 

ke komunikaci mezi zdravotníky, ke vzdělávání nebo pro pacienty ke zvládání 

chronických nemocí (11) (12) (13) (14). Tablet je využíván i v ergoterapii. 

V České republice není tato oblast rozvinuta a to je hlavní motivací pro výběr 

tohoto tématu. Osobní motivací je zájem o nové technologie, především o tablety.  

Ke změně situace by mohla přispět nově vyvíjená aplikace Cognitive k tréninku 

kognitivních funkcí. Je vyvíjena v Centru podpory aplikačních výstupů a spin-off firem 

děkanátu 1. Lékařské fakulty v Praze a na jejím vývoji se podílí odborníci (15). 

Aplikace Cognitive zatím obsahuje dvě hry – jednu zaměřenou na paměť, druhou na 

pozornost. Je však aplikace Cognitive klinicky využitelná v ergoterapii pro trénink 

paměti a pozornosti u hospitalizovaných pacientů po cévní mozkové příhodě? 

https://www.lf1.cuni.cz/pracoviste-kontakt-detail?sWorkPlaceID=LF1523
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Diplomová práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. 

V teoretické části jsou představeny základní informace o CMP a její následky, 

mezi které patří i deficit kognitivních funkcí. Dále je uvedena role ergoterapeuta při 

tréninku kognitivních funkcí, přehled kognitivních funkcí, které jsou nejčastěji 

poškozené po CMP, ergoterapeutické vyšetření a intervence při deficitu kognitivních 

funkcí. Následují základní přístupy, techniky, metody a prvky terapie. Mezi prvky 

terapie patří také počítače a jedna z jeho variant – tablet. V zahraničí je oblast 

technologií, respektive tabletů a aplikací, rozvíjena různými způsoby, v České republice 

jen málo. V současné době je v České republice vyvíjena aplikace Cognitive, která je 

popsána v závěru teoretické části. 

Cílem této práce je zjištění klinické využitelnosti aplikace Cognitive u pacientů 

po CMP z pohledu ergoterapeuta. Jsou popsány využité prvky kvalitativního a 

kvantitativního přístupu. 

Výzkumný vzorek se skládá z šesti pacientů po CMP vybraný na základě 

stanovených indikačních a kontraindikačních kritérií. Výzkum probíhal na pracovišti 

Geriatrické kliniky 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní 

nemocnice, lůžka včasné rehabilitace iktového centra. Trénink paměti a pozornosti 

probíhal tři týdny, pětkrát týdně, 30 minut jednou za den. 

Data jsou zpracována formou případové studie a část dat je zpracována 

statisticky. 
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2 Teoretická část 

2.1 Cévní mozková příhoda 

CMP je „definována jako rychle se rozvíjející klinické symptomy a/nebo fokální 

příznaky a náhlé globální poškození mozkové funkce se symptomy trvajícími více než 24 

hodin po vyloučení jiné příčiny než cévní“ (16). 

„…poškození může být způsobeno ucpáním cévy krevní sraženinou, zúžením 

krevních cév, kombinace obou jevů – blokády i zúžení, anebo prasknutím cévy. Všechny 

tyto příčiny vedou k nedostatečnému krevnímu zásobení“ (17). 

CMP se dělí na ischemickou a hemoragickou. Hemoragická se dále dělí na 

intracerebrální a subarachnoidální (16). 

Při ischemické CMP dochází k difúzní nebo lokalizované poruše oběhu, 

důsledkem toho je snížen přísun kyslíku do tkáně a dochází k ireverzibilním změnám. 

Vzniká ischemická nekróza, kolikvace a poté postmalatická pseudocysta. 

Hemoragická CMP je způsobena krvácením do mozkové tkáně na základě 

ruptury cévy, která má nedostatečnou pevnost. Nedostatečná pevnost může být vrozená 

(malformace cévy) nebo získaná (1). 

2.1.1 Epidemiologické informace 

„Incidence CMP v České republice je kolem 350 onemocnění na 100 000 

obyvatel“ (1). „Z toho asi 2/3 pacientů přežívají, přičemž přibližně polovina z nich je 

nadále těžce handicapována a odkázána na ústavní péči nebo trvalou péči rodiny. Více 

než 1/3 pacientů je mladších 60 let“ (1). 

Jiný zdroj uvádí „… v ČR je roční incidence prvního iktu 280 – 320 na 100 000 

obyvatel s úmrtností do jednoho roku kolem 40 %… „ (16). 

Dle Zdravotnické ročenky České republiky 2013 je incidence úmrtí na cévní 

nemoci mozku 195 na 100 000 obyvatel (18). 

2.1.2 Rizikové faktory 

Rizikové faktory u ischemické CMP se dělí na ovlivnitelné, neovlivnitelné a 

nejednoznačně prokázané (16). 

Mezi neovlivnitelné patří věk (nad 55 let se zvyšuje riziko prodělání CMP), 

pohlaví (výskyt je častější u mužů než u žen), genetické predispozice a rasa (16). 
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Mezi ovlivnitelné faktory jsou řazeny arteriální hypertenze, kardiologická 

onemocnění (síňová fibrilace, onemocnění chlopní, hypertrofie levé síně, otevřené 

foramen ovale, ischemická choroba srdeční), diabetes mellitus, poruchy lipidového 

mechanismu, asymptomatická karotická stenóza a ztluštění intimy-medie, tranzitorní 

ischemická ataka, kouření. (16) 

Nejednoznačně prokázané jsou abúzus návykových látek, životní styl (obezita, 

nízká fyzická aktivita, stres), orální antikoncepce, migréna a další (16). 

Rizikové faktory u hemoragické CMP jsou podobné jako u ischemické- věk, 

pohlaví, rasa, arteriální hypertenze, chronický abúzus alkoholu a kokainu, předchozí 

iktus, komplikace antikoagulační a antitrombolytické léčby, abnormality 

fibrinolytického systému a jiné (16). 

2.1.3 Prevence 

Primární prevence CMP se snaží o eliminaci rizikových faktorů a má za cíl 

předejít vzniku této nemoci. Sekundární prevence CMP spočívá v časném záchytu 

onemocnění a předcházení vzniku dalšího poškození. Zde se uplatňuje i ergoterapeut, 

který se v rámci terapie podílí na léčbě následků. Náplní terciární prevence je v případě 

CMP snaha předejít opakování této nemoci. (19) 

2.1.4 Následky 

Mezi následky CMP je řazen motorický deficit, deficit senzorických funkcí, 

poruchy řeči, poruchy zraku, emocionální poruchy a deficit kognitivních funkcí (2) (3) 

(4) (5). 

Následky se zabývají odborníci v interprofesním týmu spolu s pacientem a jeho 

okolím (rodina, přátelé). V interprofesním týmu jsou zastoupeni lékaři, zdravotní sestry, 

ergoterapeuti, fyzioterapeuti, kliničtí psychologové, kliničtí logopedi, protetici, sociální 

pracovníci, ošetřovatelé, nutriční specialisti a biomedicínští technici (20) (5) (21). 

Všechny následky jsou závažné, protože ovlivňují život pacienta a jeho běžné 

fungování v životě, ale vzhledem k tématu práce budou nyní probrány pouze kognitivní 

funkce a role ergoterapeuta při intervenci. 
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2.2 Ergoterapie a kognitivní funkce 

Ergoterapeut se zaměřuje na nácvik všedních denních činností, na pracovní nebo 

produktivní činnosti, hru, zájmové nebo volnočasové činnosti a na tři složky výkonu, 

které jsou pro vykonávání těchto činností potřebné – senzomotorická, 

psychosociální/psychologická a kognitivní (6). Kognitivní složku výkonu může 

ergoterapeut „… v rozsahu své odborné způsobilosti provádět na základě indikace 

lékaře“ (7). Ergoterapeut v oblasti kognitivních funkcí spolupracuje nejblíže s 

klinickým psychologem. 

2.2.1 Kognitivní funkce 

„Kognitivní funkce jsou funkce, které nám umožňují smysluplně vnímat okolní 

prostředí, svět kolem nás, a zároveň i naše psychické stavy – tedy prostředí vnitřní. 

Kognitivní funkce používáme kdykoli, když přemýšlíme nebo se učíme.“ (22) 

Terminologie kognitivních funkcí není jednotná (23). Různá dělení používají 

autoři psychologických, neuropsychologických a ergoterapeutických publikací a článků. 

Dále uvedené kognitivní funkce bývají velmi často poškozené po CMP (23). 

Pozornost 

Pozornost zajišťuje zaměření vědomí a pomáhá nám vybrat z množství vjemů 

jen ty důležité (24). Pokud je pozornost snížena, ovlivňuje nejen schopnost zapamatovat 

si danou informaci, ale i zpracování informace. Proto je pozornost podkladem pro 

ostatní kognitivní funkce. Skládá se z několika druhů. 

Vytrvalá pozornost je důležitá pro zaměření se na informaci tak dlouho, 

abychom si ji mohli zapamatovat a pochopit. Selektivní pozornost zahrnuje nevšímat si 

rušivých vlivů a zaměřit se pouze na to nejdůležitější. Střídavá pozornost umožňuje 

přecházení z jedné činnosti na jinou a zpět. Rozdělená pozornost se uplatňuje, když je 

potřeba dělat více věcí najednou (např. zapisovat to, co slyšíme). (22) 

Paměť 

Paměť je schopnost, „díky které přijímáme, uchováváme a následně si 

vybavujeme nové informace, vjemy a zážitky“ (24). Zapamatování probíhá v několika 

fázích – nejprve je potřeba věnovat informaci pozornost, poté dochází ke kódování, kdy 

je informaci přiřazen význam, a tím i hloubka zpracování. Následuje uchovávání, 
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konsolidace (pokud paměťovou stopu netrénujeme, její kvalita se časem sníží) a 

vybavování informace. (22) 

Jsou rozlišovány tři druhy paměti – senzorická, krátkodobá a dlouhodobá. 

Senzorická paměť pracuje s vjemy, které přichází ze smyslových orgánů, a 

uchovává je jen velmi krátkou dobu. Krátkodobá paměť je také označována jako 

pracovní a její kapacita je „7 plus minus 2“ (25) prvky nebo shluky prvků. Dlouhodobá 

paměť umožňuje zapamatovat si informace na velmi dlouho (nezřídka do konce života). 

(25) 

Další kognitivní funkce 

„Orientace je schopnost správně rozpoznávat současné, časové, místní, osobní a 

situační vztahy. Umožňuje včleňovat se do časových, prostorových a sociálních relací. 

Je předpokladem pro životní adaptaci.“ (26) 

Zpracování informací je schopnost, díky níž si vytváříme obraz vnějšího i 

vnitřního světa (myšlenky, pocity) tak, aby dával smysl. Podstatou je organizace 

informací, pro kterou využíváme kombinování, třídění, seskupování a jiné. (22) 

Zrakově prostorové schopnosti (zpracování zrakových informací) – tato 

kategorie je dávána zvlášť, přestože by mohla spadat do zpracování informací. Je to 

z toho důvodu, že se člověk ze všech smyslů nejvíce řídí zrakem. (22) (24) 

„Jazyk je základním prostředkem komunikace“ (24) a řečové schopnosti „řeč je 

pak konkrétní jazykovou dovedností“ (24). 

Exekutivní funkce fungují jako koordinátor ostatních kognitivních funkcí. 

Umožňují flexibilní řešení problémů, sebemonitoring a sebehodnocení, plánování, 

organizaci, inhibici nežádoucího, iniciaci, stanovení cílů či sebeuvědomění. (22) 

Myšlení neboli myšlenkové operace se využívají při řešení praktických i 

teoretických problémů a je to „účelná manipulace s psychickými obsahy“ (27). 

 

Jako základní kognitivní funkce bývají označovány paměť a pozornost, ale 

všechny kognitivní funkce jsou propojeny a jsou důležité pro vykonávání všedních 

denních činností (zapamatování si pracovního postupu, plánování aktivit, zvládání 

nečekaných událostí a podobně). Jestliže jsou narušeny, ovlivňují soběstačnost pacienta. 

A pokud pacient nezvládá základní všední denní činnosti, je méně pravděpodobné, že se 

vrátí do zaměstnání a udrží si jej. Tréninku kognitivních funkcí se však zatím věnuje 

málo pozornosti (4) (22) (28) (29). 
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2.2.2 Vyšetření 

Vyšetření v ergoterapii provádíme pro zjištění funkční úrovně, individuálních 

potřeb a vývoje stavu pacienta, dále pro nastavení cíle a sledování efektu terapie (6). 

Vyšetření lze obecně rozdělit na dva přístupy shora dolů (vyšetření komplexních 

činností) nebo zdola nahoru (vyšetření jednotlivých komponent výkonu) (6). 

Při vyšetření mohou být využity různé metody: 

a) standardizované testové metody 

 Rivermeadský behaviorální paměťový test (Rivermead Behavioral Memory 

Test) (30) 

 Test behaviorálních poruch pozornosti (Behavioral Inattention Test) (31) 

b) screeningové testové metody 

 Lowensteinské ergoterapeutické hodnocení kognitivních funkcí (Lowenstein 

Occupational Therapy Cognitive Assessment) (32) 

 Krátká škála mentálního stavu (Mini Mental state Examination) (33) 

 Addenbrookský kognitivní test (Addenbrooke’s Cognitive Examination) (34) 

 Montrealský kognitivní test (Montreal Cognitive Assessment - MoCA) (35) 

c) další metody 

 Funkční míra nezávislosti (Functional Independence Measure- FIM) (36) 

 Ergoterapeutické neurobehaviorální hodnocení všedních denních činností 

(Occupational Therapy – Activities of Daily Living Neurobehavioral 

Evaluation) (37) 

 Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví 

(International classification of functioning, disability and health) (38) 

Tento přehled je pouze orientační, konkrétní testová metoda je volena 

individuálně podle pacienta (náročnost testu, výsledky zatím provedených vyšetření,…), 

ergoterapeuta, ale i podle zařízení (typ, možnosti zařízení a podobně). 

Vzhledem k zaměření práce následuje bližší popis Montrealského kognitivního 

testu a Funkční míry nezávislosti, protože tyto testy byly použity v praktické části. 

javascript:open_window(%22https://ckis.cuni.cz:443/F/6JI6NQTJCQAM91CQXYIYAGCNTM2N4VG1I7KYK3N6AXC5L3XSUA-11770?func=service&doc_number=000968398&line_number=0023&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22https://ckis.cuni.cz:443/F/6JI6NQTJCQAM91CQXYIYAGCNTM2N4VG1I7KYK3N6AXC5L3XSUA-11775?func=service&doc_number=000968398&line_number=0052&service_type=TAG%22);
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Montrealský kognitivní test 

Tento test je určen pro zjištění mírné kognitivní poruchy nebo demence (6). 

Hodnotí následující položky: 

 zručnost, 

 prostorová orientace, 

 zraková konstrukční zručnost, 

 pojmenování zvířete, 

 paměť, 

 pozornost, 

 opakování vět, 

 vybavování slov, 

 abstrakce, 

 pozdější vybavení slov, 

 orientace (6). 

Maximální počet bodů je 30. Rozmezí normy je mezi 26 – 30 body, výsledek 

pod 26 bodů značí začínající problémy v oblasti kognitivních funkcí. (6) 

Informace o testu a test lze najít na www.mocatest.org (webové stránky 

věnované tomuto testu) nebo na www.nudz.cz (webové stránky AD Centra – Centra pro 

výzkum, diagnostiku a léčbu Alzheimerovy nemoci) – zde jsou umístěna také 

instruktážní videa. 

Funkční míra nezávislosti 

Tento test zachycuje míru nezávislosti v provádění jednotlivých oblastí všedních 

denních činností. 

Celkem 18 položek je obsaženo v šesti oblastech: 

a) fyzické položky 

 osobní péče, 

 kontrola sfinkterů, 

 přesuny, 

 lokomoce, 
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b) psychosociální položky 

 komunikace, 

 sociální schopnosti (6). 

Škála je vyjádřena od 1 (celková závislost) do 7 (celková nezávislost). 

Maximální počet bodů je 126. Výhodou je to, že jsou zahrnuty fyzické i psychosociální 

položky. (6) 

Po provedení vyšetření a stanovení cílů a plánů následuje samotná intervence. 

2.2.3 Intervence 

 „Trénink kognitivních funkcí je reedukace kognitivních schopností, které byly 

poškozeny nebo pozměněny v důsledku poškození mozkových buněk nebo změn 

chemických látek v mozku“ (22). 

Kognitivní funkce mohou být ovlivněny různými činiteli, například únavou, 

některými druhy léků nebo bolestí, proto je potřeba vzít tyto faktory v úvahu. 

Při tréninku kognitivních funkcí se ergoterapeut pohybuje v kognitivním rámci 

vztahů. V něm jsou popisovány tři přístupy, které ergoterapeut může využít. 

Ergoterapeut provádí trénink kognitivních funkcí buď přístupem léčebným 

(jinak také zdola nahoru), adaptačním (též shora dolů) nebo funkčním. 

Přístupy 

Léčebný přístup 

Při léčebném přístupu jsou s pacientem trénovány jednotlivé činnosti a tím 

dochází ke zlepšení jednotlivých kognitivních funkcí. Pod tento přístup spadá trénink 

transferu (přenosu) a senzoricko-integrační trénink. (6) 

Při tréninku transferu se trénují konkrétní činnosti a je předpoklad, že se pacient 

zlepší v typově podobných činnostech. Při uplatnění senzoricko-integrační tréninku 

kontroluje ergoterapeut senzorické vjemy působící na pacienta (typ, množství) a hodnotí 

reakce pacienta na ně. (6) 

Adaptační přístup 

Druhý přístup je adaptační, kdy nelze obnovit poškozené funkce, a proto je 

potřeba najít náhradní mechanismy jak činnosti zvládat.  
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Toho ergoterapeut dosahuje kompenzací či adaptací. 

Kompenzace spočívá v tom, že terapeut pacienta učí nové strategie, navrhuje 

úpravy prostředí, případně mu doporučí kompenzační pomůcky a učí pacienta s nimi 

pracovat a udržovat je (28). 

Ke každé kognitivní funkci existují kompenzační strategie, které je možné 

využít. Běžné jsou například diáře nebo budíky při deficitu paměti (vnější strategie) 

nebo hlasité přeříkávání při čtení textu u deficitu pozornosti (vnitřní strategie). (22) 

Adaptace se dá chápat jako nástroj, který slouží k optimálnímu nastavení 

činnosti, a týká se především prostředí. Může se týkat času (intenzita, délka terapie), 

komplexnosti i samotného terapeuta (prvky komunikace,…). (6) (28) 

Funkční přístup 

Tento přístup kombinuje oba předchozí tak, jak je potřeba u konkrétního 

pacienta (28). 

Techniky a metody 

Ergoterapeut může na základě svých odborných znalostí využít techniky a 

metody pro dosažení cílů intervence. V rámci jedné intervence může dojít ke kombinaci 

různých technik a metod. 

Cueing 

Cueing je poskytování nápověd, pokud je to potřeba, a funkcí terapeuta je vést 

pacienta během provádění činnosti. Nápovědy mohou být zrakové, verbální, taktilní 

nebo se mohou nacházet v prostředí. Nápovědy mohou být poskytovány po celou dobu 

činnosti nebo jen tehdy, pokud má pacient obtíže. Práce s nápovědami je také vhodná 

při stupňování či adaptaci činnosti – počet nápověd je buď snižován, nebo zvyšován. 

(39) (28) (40) 

Shaping 

Shaping je behaviorální technika. Stanoví se cíl (činnost, žádoucí chování), který 

je analyzován a rozdělen na jednotlivé kroky, které se pak postupně trénují. Členové 

interprofesního týmu by měli být seznámeni s tím, jaké jsou jednotlivé fáze, v jaké fázi 
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se pacient aktuálně nachází a jakou formou mají být poskytovány odměny a pochvaly, 

které s touto technikou souvisí. (28) (40) 

Řetězení (chaining) 

Řetězení je technika učení a může probíhat buď dopředu, nebo dozadu. Vždy se 

činnost rozdělí na jednotlivé kroky. Při řetězení vpřed provede pacient první krok a 

ostatní provede terapeut. Když tento krok pacient zvládne, přidá se k prvnímu kroku i 

druhý a dále dokud pacient nezvládne celou činnost. Při řetězení vzad provede terapeut 

všechny kroky až na ten poslední, který udělá pacient. Dále udělá terapeut všechny 

kroky vyjma předposledního a posledního. Obdobně se pokračuje do doby, kdy pacient 

zvládne celou činnost. (28) 

Edukace 

Je to metoda, jejímž cílem je pomoci pacientovi porozumět, proč má potíže 

v oblasti kognitivních funkcí. (22) 

Patterns of practice (trénink schémat) 

Trénována může být pouze konkrétní činnost opakovaně, nebo lze trénovat 

činnost v různém kontextu (prostředí, podmínky a jiné). Trénování činnosti opakovaně 

je vhodné pro pacienty s nižší úrovní kognitivních funkcí, protože je to pro ně méně 

náročné. (28) 

Učení s vyloučením chyb (errorless learning) 

Terapeut provede pacienta činností tak, aby během ní nedošlo k chybě. Pacient 

tak získá možnost prožít celou činnost. Činnost, kterou se pacient touto metodou učí, 

musí být mnohokrát opakována, aby došlo k pozitivnímu efektu. (41) (28) 

Zpětná vazba a znalost výsledků (feedback and knowledge of results) 

Zpětná vazba a znalost výsledků je základem učení. Vnitřní zpětná vazba je 

přijímána ze smyslů, které jsou využívány během celé činnosti. Na základě toho je 

vyhodnocena efektivita a činnost může být následně upravena nebo vylepšena. Vnější 

zpětná vazba pochází od jiné osoby. Důležitá je také znalost výsledků a postupů. 
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Zpětná vazba může být pozitivní a negativní, může být poskytnuta ihned nebo 

s odstupem, během činnosti nebo na konci. Zpětná vazba může být využita ke 

stupňování nebo adaptaci. (28) 

Prvky terapie 

V terapii mohou být využity úkoly v tištěné formě, slovně zadávané úkoly, dají 

se využít i počítačové programy. (8) (42) (43) Protože je tablet formou počítače, je 

možnost jej také využít. O tom pojednává následující kapitola. 

2.3 Tablet a aplikace 

Současná situace ohledně tabletu a aplikací ve zdravotnictví není zatím 

dostatečně zmapována. Z tohoto důvodu jsou uvedeny také podkapitoly týkající se 

metodologie a terminologie pro snazší, kvalitnější a rychlejší vyhledávání pro možnost 

dalšího výzkumu v této oblasti. 

2.3.1 Metodologie přehledu problematiky 

Evidence k přehledu problematiky byla hledána od listopadu 2016 do února 

2017. Všechny databáze, které byly použity k vyhledávání, vychází z přehledu 

relevantních databází zveřejněného na stránkách Ústavu vědeckých informací 

1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (44). 

U nalezených článků byla preference těch, které byly publikovány po roce 2011 kvůli 

jejich aktuálnosti. 

Pro stav v zahraničí byly využity databáze Web of Science (45), EBSCO (46) a 

Google Scholar (47) – tyto databáze jsou multioborové, a proto vhodné k tématu, které 

zahrnuje technologii (tablet) i zdravotnictví (ergoterapie, neuropsychologie, CMP). Dále 

byla využita jednooborová databáze PubMed  pro zdravotnická témata (48).  

Klíčová slova v angličtině byla occupational therapy, cognitive function, 

cognitive rehabilitation, stroke, tablet, application a kombinace uvedených slov. 

Z vyhledávání byly vyřazeny termíny virtual reality, tablet (drug, medicine). 

Termíny tablet (tablet) a aplikace (application) mají více významů, což ovlivnilo 

vyhledávání. Podrobnosti viz kapitola Terminologie. 

Pro situaci v České republice byla použita Bibliographia medica Čechoslovaca 

(49), portál theses.cz pro vyhledávání v závěrečných vysokoškolských pracích (50) a 
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archiv bulletinů České asociace ergoterapeutů pro zjištění, co bylo publikováno o 

tabletech a aplikacích pro trénink kognitivních funkcí v rámci ergoterapie (51). Dále 

bylo použito vyhledávání pomocí Google Scholar (47). 

Klíčová slova pro hledání v češtině byla ergoterapie, kognitivní funkce, cévní 

mozková příhoda, tablet, aplikace a kombinace zmíněných slov. Z vyhledávání byly 

vyřazeny termíny virtuální realita a tableta. 

Následuje bližší rozbor terminologie. 

2.3.2 Terminologie 

Jednotná terminologie je důležitá pro vzájemné porozumění mezi odborníky, ale 

také pro usnadnění porovnávání dat ve výzkumu. Ergoterapeuti využívají svou 

specifickou terminologii, ale měli by rozumět i terminologii v oblastech, kam 

ergoterapie zasahuje (oblast vzdělávání, sociální oblast nebo oblast ostatních 

zdravotnických oborů). (6) (52) (53) 

Terminologie týkající se tabletu a aplikací je různorodá.  

Tablet je „mobilní počítač ve tvaru desky primárně ovládaný dotykem obrazovky“ 

(54). V češtině byly nalezeny výsledky se slovem „tablet“ - množné číslo slova 

„tableta“ ve významu „práškovitá směs (zprav. léčivých látek) vylisovaná do pevného 

tvaru“ (55). V angličtině je toto slovo v obou významech definováno podobně (56). 

Z výsledků vyhledávání proto byly vyřazeny články obsahující klíčová slova tableta a 

tablet (drug, medicine). 

V anglických článcích byl tablet je označován jako tablet technology (13) tablet 

devices (13) (57), tablet PC (58) (12) nebo touchscreen tablet technology (59). 

Aplikace je definována jako „jeden nebo více spolupracujících programů, které 

uživatel využívá k řešení konkrétního problému“, ale také jako „použití, používání; 

uplatnění, uplatňování“ nebo „přenášení, přenesení; přizpůsobování, přizpůsobení“ a 

„nanesení; přiložení; užívání“ (60). Tím se podstatně rozšířilo množství nalezených 

článků, a články obsahující slovo aplikace v jiném významu než aplikace - program, 

byly vyřazeny. Obdobně to platí i pro vyhledávání v zahraničních databázích, protože 

v angličtině je toto slovo definováno podobně (61). 
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Aplikace je zmiňována jako application program (58), application (59) (58) (13), 

app (59) (13) a applications software (59). Specifičtější jsou výrazy tablet apps (59), 

game apps (59), android-based tablet game (13). 

Pokud je potřeba najít tablet a aplikace od firmy Apple, vyhledáme iPad (62) 

(57) (13) a iPad application (62). 

2.3.3 Přehled problematiky 

Zahraničí 

Mobilní zařízení jsou čím dál více rozšířena a objevují se i ve zdravotnických 

profesích (63) (57). Ve zdravotnictví se využívají například pro zaznamenávání dávek 

léků pro pacienta, edukaci pacienta nebo pro komunikaci mezi zdravotníky (64) (65) 

(57). 

Pro ergoterapii lze najít informace o využití tabletu a také zdroje, ze kterých lze 

čerpat inspiraci na aplikace pro intervenci. Jsou to webové stránky, články o vhodných 

aplikacích a také se objevují studie o některých aplikacích, které by mohly být 

využitelné v ergoterapii. 

Americká asociace ergoterapeutů uvedla na svých stránkách seznam aplikací 

vhodných pro využití v různých oblastech ergoterapeutické intervence. Tento seznam je 

však pouze pro registrované členy. (66) 

Webová stránka OT's with Apps & Technology je psána ergoterapeutkou. Je 

zde, kromě jiného, zveřejněn seznam příslušenství (obaly na tablety, stojany,…) a 

aplikací vhodných pro různé oblasti intervence (všední denní činnosti, komunikace,...). 

(67) 

Ergoterapeuti také píší články, ve kterých na základě zkušeností z praxe popisují 

aplikace pro různé oblasti ergoterapie. Například pro oblast duševního zdraví to jsou 

aplikace na snížení stresu nebo pro time management, pro pacienty po traumatickém 

poškození mozku jsou uvedeny aplikace pro stanovení rozvrhu dne, psaní poznámek 

nebo pro připomenutí dávkování léků. Pro seniory může být vhodné využít aplikace na 

komunikaci s okolím, ke vzdělávání, nakupování nebo rozvíjení spirituality. Kromě 

sestavování seznamů různých aplikací vhodných k terapii, ergoterapeuti také aplikace 

vytváří. (68) (69) (70) 

Informace na webových stránkách i v článcích vychází z praxe ergoterapeutů, 

ale nejsou podloženy dostatečnou evidencí. 



15 

 

Výzkum v této oblasti je také rozvíjen. 

Ergoterapeutkou byl popsán proces, jak vybrat určitou technologii pro pacienta. 

V rámci ergoterapeutického procesu jsou uvedeny hodnotící škály, které lze pro výběr 

použít, ale také faktory, které by měl terapeut zvážit. Tento článek je podložen 

dostupnou evidencí. (57)  

Jednou z oblastí výzkumu se stala Jednotná teorie přijetí a užívání technologií 

(UTAUT – Unified Theory of Acceptance and Use of Technology). Tato teorie se 

zabývá tím, co ovlivňuje lidi při přijetí a užívání technologií. (71) 

Jednotná teorie přijetí a užívání technologií byla v ergoterapii zkoumána 

v souvislosti se seniory a je využitelná i pro zjištění, jaké vlivy se uplatňují při přijetí 

nových technologií terapeuty (72) (73) 

 

Další oblast výzkumu se týká komerčních aplikací, které by se mohly uplatnit při 

terapii, a aplikací, které jsou vyvíjeny pro terapeutické účely. 

Z aplikací, které jsou určeny pro komerční využití, byl v Izraeli sestaven 

protokol, který by měl sloužit k tréninku jemné motoriky u pacientů po CMP 

v domácím prostředí. Součástí protokolu je manuál k aplikacím s fotkami a záznamový 

arch. Tento výzkum, který zjišťuje efekt protokolu, zatím probíhá. (59) 

V Austrálii byly zkoumány aplikace pro komerční využití u pacientů po CMP. 

Pacienti měli k dispozici tablet s aplikacemi, které nainstalovali odborníci 

(ergoterapeuti, logopedi,…). V domácím prostředí pak tablet mohli využívat tak, jak 

uznali za vhodné (také mohli nainstalovat další aplikace). Pacienti shledávali tablet 

jednoduchý k používání a přínosný. Používali tablet k terapeutickým účelům i 

odpočinkovým aktivitám většinu času, během kterého výzkum probíhal. (13) 

 

Dále jsou vyvíjeny specializované aplikace, například aplikace FINDEX je 

zaměřena na jemnou motoriku a zatím proběhl pilotní výzkum. U pacientů došlo ke 

zlepšení jemné motoriky a pacienti uváděli, že hru preferují před běžnou terapií, a také, 

že jim hra pomohla. (12) 

ADOC – Aid for Decision-making in Occupation Choice neboli Pomůcka pro 

volbu činnosti je aplikace pro stanovení cílů ergoterapeutické intervence a vychází 

z přístupu zaměřeného na člověka (client-centred practice). Terapeut pacientovi na 

tabletu ukazuje ilustrace zobrazující jednotlivé oblasti jako například péče o sebe, 
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mobilita, práce a volný čas. První výsledky ukazují, že terapeuti vnímají nástroj jako 

užitečný pro svou praxi. Pacienti vnímají, že jim tato aplikace pomohla se vyjádřit 

ohledně cílů terapie. (62) 

 

Dalším objektem výzkumu je aplikace Cogmed Working Memory Training. 

Byla vyvinuta v Karoliska Institutet (Švédsko). S její pomocí lze trénovat pracovní 

paměť a pozornost (74). 

„Kompletní trénink zahrnuje: 

 úvodní pohovor, 

 první sezení, 

 pět týdnů tréninku s týdenními telefonickými konzultacemi trenéra, 

 shrnující sezení, 

 přešetření po 6 měsících, 

 přístup na tréninkový web Cogmedu, 

 12 měsíční kondiční trénink“ (74). 

Tuto aplikaci je možné si vyzkoušet zdarma, plná verze je zpoplatněna. 

Kompletní trénink mohou provádět pouze specialisté, kteří získají akreditaci Cogmedu. 

(74)  

U pacientů po CMP, kteří trénovali s Cogmed Working Memory trianing, došlo 

ke statisticky významnému zlepšení pracovní paměti a pozornosti (75). Také je 

prokázáno, že tato aplikace zlepšuje specificky vytrvalou pozornost (76). 

 

Aplikace Lumosity obsahuje úkoly v těchto oblastech: pozornost, paměť, 

rychlost, flexibilita a řešení problémů. Tuto aplikaci si lze po registraci vyzkoušet na 

třicet dní zdarma, poté je potřeba zaplatit poplatek. Tato aplikace není zatím dostupná 

v českém jazyce. 

Ve studii, která zkoumala vliv aplikaci Lumosity v souvislosti s pacienty 

v chronické fázi po CMP, byl prokázán velmi malý vliv na zlepšení kognitivních funkcí. 

Limitací této studie bylo široké rozpětí věku pacientů a doby od vzniku CMP. Autoři 

udávají, že je potřeba další výzkum v této oblasti. (77) 
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Shrnutí 

V zahraničí jsou znalosti o aplikacích a tabletech rozvíjeny ve zdravotnictví i 

specificky v ergoterapii. Ergoterapeuty jsou psány články na základě poznatků z praxe, 

je rozvíjena teorie ohledně přijímání technologií, jsou zkoumány komerční aplikace a 

aplikace vytvořené pro speciálně pro terapeutické využití. Mezi tyto aplikace patří 

Lumosity a Cogmed Working memory training pro trénink kognitivních funkcí. 

Česká republika 

Na portálu Bibliographia medica Čechoslovaca a v archivu bulletinů České 

asociace ergoterapeutů nebylo nic nalezeno (49) (51). 

Na portálu Theses byl nalezen abstrakt bakalářské práce s názvem Využití 

speciálních počítačových periferií v ergoterapii z roku 2014 (78). Tato práce však 

nebyla obhájena. 

Dále byla publikována bakalářská práce s názvem Využití informačních 

technologií v logopedické intervenci. Je zaměřena na poznatky z logopedie, na aplikace 

využitelné pro logopedickou praxi a zjišťuje, jaké znalosti mají logopedi o aplikacích a 

jaké informační technologie jsou využívány v jejich praxi. (79) 

Pouze pro doplnění bylo použito vyhledávání pomocí portálu Google (80) – na 

zadaná klíčová slova nebylo také nic nalezeno, nejbližší možný výsledek přinesla 

zmínka o stránkách i-logo.cz, která je určena pro logopedy. Na této webové stránce jsou 

shromážděny aplikace vhodné pro využití v logopedii. Tuto stránku vytvořili odborníci 

z Vítkovické nemocnice (81). 

Od roku 2001 je každoročně pořádána konference INSPO (Internet a informační 

systémy pro osoby se specifickými potřebami). 

„Konference usiluje o začlenění lidí se zdravotním postižením do běžného života, 

informuje je o technických novinkách umožňujících jim lépe se vyrovnat se svým 

handicapem. Nabízí rovněž prostor pro setkávání lidí s jakýmkoliv zdravotním 

postižením s pracovníky pomáhajících organizací, představiteli státní správy a 

odborníky“ (82) 

Zde jsou představovány, mimo jiné, různé aplikace na pro osoby s disabilitou. 
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Shrnutí 

V České republice je zatím málo rozvíjena oblast tabletů a aplikací. Zatím 

nejsou publikovány studie na využití aplikací v ergoterapii u české populace. 

Zhodnocení 

V zahraničí je oblast tabletů a aplikací rozvíjena a je možné se inspirovat, ale 

v České republice však nemusí tyto poznatky být zcela implementovatelné do 

terapeutického procesu (83). 

Aplikace jsou v anglickém jazyce a nemusí být snadné na pochopení pro 

pacienty, zvláště pro pacienty s kognitivním deficitem. Záleží však na množství textu 

v aplikaci – u některých aplikací stačí, aby terapeut předal instrukce pacientovi, u jiných 

je text zásadní pro ovládání aplikace a jednoduché instrukce nestačí. 

Další překážkou může být to, že aplikace jsou navrhovány pro prostředí 

s určitými zvyklostmi a pro pacienty může být obtížné se zorientovat. Například 

v aplikaci pro trénink nakupování mohou mít potraviny obaly, které pacient nezná, a 

využívat cizí měnu. 

Ze zahraničí je však možné převzít podnět k bližšímu zkoumání aplikací 

v terapeutickém prostředí, rozvíjení teorie, sdílení poznatků, ale také vytváření aplikací 

pro terapeutický účel. 

V současné době je v České republice vyvíjena aplikace Cognitive pro trénink 

paměti a pozornosti (15). 

2.4 Aplikace Cognitive 

Aplikace Cognitive je vyvíjena v Centru podpory aplikačních výstupů a spin-off 

firem děkanátu 1. Lékařské fakulty v Praze (Studničkova 7, Praha 2 - Albertov, 120 00). 

Vedoucím projektu je Ing. Karel Hána, PhD., metodiku navrhla speciální 

pedagožka PhDr. Markéta Gerlichová, PhD. spolu s MUDr. Markétou Janatovou. 

Software pochází od Ing. Radima Klimenta. 

Při realizaci této práce byla použita verze 1.3 aplikace Cognitive ze dne 19. 7. 

2016. Tato aplikace je volně dostupná na www.play.google.com, název na této stránce 

je Cognitive: paměť a pozornost. Název byl takto zvolen pro snazší vyhledání.  Jako 

vývojář je uveden Albertov Research Center.  

Pro základní přehled hierarchie aplikace Cognitive viz obrázek 1. 

https://www.lf1.cuni.cz/pracoviste-kontakt-detail?sWorkPlaceID=LF1523
https://www.lf1.cuni.cz/pracoviste-kontakt-detail?sWorkPlaceID=LF1523
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2.4.1 Základní obrazovka aplikace Cognitive 

Po spuštění aplikace Cognitive se objeví základní obrazovka (viz obrázek 2). 

Zde se zobrazuje počet cvičení, která proběhla, lze zde zvolit český nebo anglický 

jazyk, zobrazit návod k tréninku a spustit hru Paměť nebo Pozornost. 

Obrázek 1 - Schéma aplikace Cognitive 

Obrázek 2 - Základní obrazovka aplikace Cognitive 
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2.4.2 Hra Pozornost 

Princip hry 

V této hře se posunují bílé žárovky v řadě za sebou a v náhodně danou chvíli se 

barevně rozsvítí. Barvy jsou označeny jako „dobré“ a „špatné“. Cílem je označit 

žárovku, která se rozsvítila „dobrou“ barvou dříve, než praskne. 

Základní obrazovka 

Základní obrazovka je stylizovaná do podoby samotné hry Pozornost (viz 

obrázek 3). Na této obrazovce lze zvolit mezi úrovněmi jedna až tři, dále je vlevo 

nahoře ikona šipky pro návrat na základní obrazovku aplikace Cognitive. V pravém 

horním rohu je slovo „čas“ – na tomto místě se pak ve hře zobrazují sekundy, které 

zbývají do konce hry. Poslední položkou jsou dvě „dobré“ a dvě „špatné“ barvy, které 

jsou na stejném místě, jako v samotné hře. 

Průběh hry 

Na obrazovce hry se jedna vedle druhé pohybují bílé žárovky v rozestupu čtyři 

sekundy a postupují konstantní rychlostí. Pohybují se jako na pásu – zleva doprava, poté 

spadnou na pás umístěný níže a posunují se z pravé strany doleva. Na levém konci 

spadnou a dostanou se mimo obrazovku. Při pádu nejsou žárovky poškozeny. 

Obrázek 3 - Základní obrazovka hry Pozornost 
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V náhodně daný okamžik se žárovka rozsvítí náhodně vybranou barvou na 

omezenou dobu (podle úrovně, viz níže). V jednu chvíli je rozsvícena pouze jedna 

žárovka. Cílem je označit žárovku dotykem v okamžiku, kdy se rozsvítí „dobrou“ 

barvou. Přehled „dobrých“ a „špatných“ barev je k dispozici po celou dobu hry v dolní 

části obrazovky. 

Během hry se na obrazovce náhodnými směry pohybují mouchy, jejich účelem 

je rozptylovat pozornost. Při dotyku na ně se nic nestane a také nebrání v dotyku na 

žárovku. 

Hra trvá 120 sekund, odpočítávání je vidět po celou dobu hry. Začíná se se třemi 

body. Když je žárovka s „dobrou“ barvou správně označena, tak změní barvu zpátky na 

bílou, ozve se zvuk a je připočten jeden bod. Pokud vyprší čas pro označení žárovky 

s „dobrou“ barvou, dojde k jejímu prasknutí a je odečten bod. Stejně je tomu v případě, 

když je označena žárovka se „špatnou“ barvou nebo je označena bílá žárovka. Prasknutí 

žárovky je indikováno vizuálně (prasknutí žárovky) a auditivně (zvuk prasknutí 

žárovky). Pokud se počet bodů sníží na nulu, hra končí předčasně. 

Ze hry se lze vrátit na základní obrazovku aplikace Cognitive přes šipku v levém 

horním rohu, tím se však aktuální hra ukončuje bez možnosti návratu do hry a zobrazení 

výsledků. 

Úrovně 

Tato hra má tři úrovně obtížnosti. V první úrovni (viz obrázek 4) je pouze jedna 

barva „dobrá“ a žárovky se rozsvěcí na šest sekund. Ve druhé úrovni (viz obrázek 5) je 

jedna barva „dobrá“ a jedna „špatná“ a doba rozsvícení je pět sekund. Ve třetí úrovni 

(viz obrázek 6), nejtěžší, jsou dvě barvy „dobré“ a dvě „špatné“ a žárovky jsou 

rozsvěceny jen na dvě sekundy. 

Vyhodnocení 

Po skončení hry se zobrazí tabulka s výsledkem hry – počet dobře označených 

žárovek, počet špatně označených žárovek, průměrný čas označení a nejlepší čas 

správného označení ve hře. Čas je počítaný od rozsvícení žárovky do okamžiku 

správného označení.  
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Obrázek 4 - Hra Pozornost úroveň 1 

Obrázek 5 - Hra Pozornost úroveň 2 

Obrázek 6 - Hra Pozornost úroveň 3 
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2.4.3 Hra Paměť 

Princip hry 

Cílem je zapamatovat si sekvenci žárovek, které postupně rozsvěcují, a správně 

ji zreprodukovat. Sekvence se postupně rozšiřuje vždy o jednu žárovku navíc (pokaždé 

se ukáže původní sekvence a rozsvítí se jedna nová). 

Základní obrazovka 

Základní obrazovka má stejný design jako samotná hra Paměť. Na ní lze zvolit 

mezi první a druhou úrovní, dále je zde počítadlo životů (vpravo dole) a v levém horním 

rohu je ikona šipky pro návrat na základní obrazovku aplikace Cognitive (viz obrázek 7). 

Průběh hry 

Na obrazovce hry jsou rozmístěny bílé žárovky, v každé úrovni jiný počet (viz 

obrázek 8 a 9). Po spuštění hry se zobrazí ukázka, která je indikována zobrazením textu 

„Probíhá ukázka“. Během ukázky se červeně rozsvěcují žárovky s číslem a ozve se tón. 

V jednu chvíli je rozsvícena vždy jen jedna žárovka. Když probíhá ukázka, nelze 

žárovky označit. Žárovka, která se rozsvítí, je dána náhodně. Číslo v žárovce označuje 

pozici v sekvenci. 

Při hře se střídá fáze ukázky a označování. 

Obrázek 7 - Základní obrazovka hry Paměť 
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Hra začíná ukázkou - rozsvícením jedné žárovky. Jakmile zhasne, je potřeba 

označit správnou žárovku. 

Pokud je žárovka správně označena, přibude při ukázce v sekvenci další žárovka 

a sekvence dále narůstá, pokud jsou žárovky správně označeny. Tedy celá sekvence ve 

správném pořadí žárovek na daných pozicích. Správné označení každé žárovky je 

indikováno auditivně (tón) a vizuálně (červené „bublinky“). 

Pokud je žárovka označena špatně, objeví se černé „bublinky“, ozve se prasknutí 

žárovky a je odečten jeden život. Následně proběhne stejná ukázka (tzn., nepřibude 

další žárovka). Hra končí ve chvíli, kdy se počet životů dostane na nulu. 

Hra je bez omezení času. 

Ze hry se lze vrátit na základní obrazovku aplikace Cognitive, ale nezobrazí se 

výsledky hry a nelze se do ní vrátit a pokračovat. 

Úrovně 

Tato hra má dvě úrovně. V první jsou na obrazovce čtyři žárovky, ve druhé osm. 

Vyhodnocení 

Po skočení hry se zobrazí celkový počet správně označených žárovek. 

Obrázek 8 - Hra Paměť úroveň 1 
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2.5 Shrnutí teoretické části 

V teoretické části byly podány základní informace o CMP a jejích následcích, 

mezi které patří deficit kognitivních funkcí. Dále byla představena role ergoterapeuta 

při tréninku kognitivních funkcí, přehled kognitivních funkcí, které jsou nejčastěji 

poškozeny po CMP, ergoterapeutické vyšetření a intervence při deficitu kognitivních 

funkcí. Byly uvedeny základní přístupy, techniky, metody a prvky terapie. Následoval 

přehled výzkumu v oblasti tabletů a aplikací - v zahraničí je tato oblast rozvíjena 

různými způsoby, v České republice jen málo. V současnosti je v České republice 

vyvíjena aplikace Cognitive, která by mohla být využita k tréninku paměti a pozornosti 

po CMP. 

Vzhledem k tomu, že zatím není k nalezení dostatek informací k tréninku paměti 

a pozornosti s využitím aplikace na tabletu, může diplomová práce ukázat možnosti 

využití odborně vytvořené aplikace pro tento trénink paměti a pozornosti. 

Obrázek 9 - Hra Paměť úroveň 2 
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3 Praktická část 

3.1 Stanovený cíl práce a výzkumné otázky 

3.1.1 Cíl práce 

Cílem diplomové práce bylo zjistit klinickou využitelnost aplikace Cognitive na 

tabletu pro trénink paměti a pozornosti u hospitalizovaných pacientů v subakutní fázi po 

cévní mozkové příhodě z pohledu ergoterapeuta. 

3.1.2 Výzkumná otázka 

Jaká je klinická využitelnost aplikace Cognitive na tabletu pro trénink paměti a 

pozornosti u hospitalizovaných pacientů v subakutní fázi po cévní mozkové příhodě 

z pohledu ergoterapeuta? 

Tato otázka zahrnuje následující podotázky 

1 Jaké jsou reakce pacientů na aplikaci Cognitive při tréninku? 

2 Jaké je chování aplikace Cognitive při tréninku? 

3 Jaký je rozdíl mezi hodnotami při vstupním a výstupním vyšetření 

v Montrealském kognitivním testu?  

4 Jaký je rozdíl mezi hodnotami při vstupním a výstupním vyšetření v testu 

Funkční míra nezávislosti?  

5 Jaký je rozdíl mezi hodnotami při vstupním a výstupním vyšetření ve hře 

Pozornost aplikace Cognitive v úrovni 1?  

6 Jaký je rozdíl mezi hodnotami při vstupním a výstupním vyšetření ve hře 

Paměť aplikace Cognitive v úrovni 1?  

3.2 Metodologie práce 

V této práci byly použity prvky kvalitativního a kvantitativního výzkumu. 

Práce byla realizována na pracovišti na Geriatrické klinice 1. Lékařské fakulty 

Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice na adrese Londýnská 15, Praha 2, 

lůžka včasné rehabilitace iktového centra. Toto zařízení bylo vhodné, protože je pro 

pacienty po CMP v subakutním stadiu (84). 
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Oddělení disponuje dvaceti lůžky a pacienti jsou zde 3-6 týdnů. Interprofesní 

tým zahrnuje lékaře, psychologa, logopeda, fyzioterapeuty, ergoterapeuta, sociální 

pracovnici, zdravotní sestry. (84) 

 

Na tomto oddělení proběhlo v dubnu 2016 jednorázové vyzkoušení aplikace 

Cognitive (verze 1.1) se dvěma pacienty. Protože byla aplikace pro pacienty obtížná, 

byly navrženy úpravy. 

 Hra Pozornost 

 zařazení vizuální zpětné vazby po doteku na žárovku s „dobrou“ barvou 

(například „bublinky“) 

 větší variabilita herních prvků 

 oddělení „životů“ a počítadla bodů 

 zobrazení úspěšnosti v procentech (jedna hodnota) 

 Hra Paměť 

 zařazení krátké prodlevy těsně před ukázkou a po ukázce sekvence 

 větší variabilita herních prvků 

Vzhledem k časovému vytížení programátora softwaru byla zpracována pouze 

část změn – v hry Pozornost byly přidány dvě jednodušší úrovně, u hry Paměť jedna. 

Tato aplikace byla po úpravě ještě vyzkoušena (verze 1.2). Byly ještě provedeny 

drobné úpravy a verze 1.3 byla použita pro hlavní část výzkumu. 

3.2.1 Výzkumný vzorek 

Nejprve proběhl výběr vzorku. Výběr vzorku proběhl na základě dostupnosti – 

pro realizaci bylo zvoleno jedno konkrétní zařízení, které bylo v krátké dojezdové 

vzdálenosti (tudíž dobře dostupné pro realizaci), slabou stránkou tohoto výběru bylo 

možné zkreslení získaných dat (85) .  

Do výzkumného vzorku byli přijati všichni pacienti, kteří splňovali indikační 

kritéria uvedená níže, a kteří byli přijati na oddělení od 21. 7. 2016 (v této době 

probíhala praxe na tomto pracovišti) do naplnění kapacity šest pacientů. Zamýšlený 

počet pacientů ve výzkumném vzorku byl deset. 
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Tento počet byl stanoven na základě předpokládané skladby pacientů na 

oddělení a informace o skladbě poskytla ergoterapeutka. Po uplatnění indikačních a 

kontraindikačních kritérií zůstalo šest pacientů. 

Indikační kritéria 

 prodělaná CMP 

 výsledek v Montrealském kongitivním testu pod 26 bodů (nad 26 bodů je 

výsledek v normě) 

 bez neglect syndromu 

 bez plegie na obou horních končetinách současně (kvůli manipulaci se stylusem) 

 komunikující česky (porozumění instrukcím)  

 pacient přijatý na oddělení lůžek včasné rehabilitace věk nad 18 let 

(svéprávnost) 

Kontraindikační kritéria 

 nestabilní zdravotní stav 

 senzorický deficit, který by bránil pochopení instrukcí nebo manipulaci 

s tabletem 

 motorický deficit, který by bránil pochopení instrukcí nebo manipulaci 

s tabletem 

 kognitivní deficit, který by bránil pochopení instrukcí nebo manipulaci 

s tabletem 

 poškození fatických funkcí, které by bránilo pochopení instrukcí nebo 

manipulaci s tabletem 

Pacienti byli doporučeni paní Mgr. Alicí Oktábcovou, ergoterapeutkou na tomto 

oddělení. Následně byli pacienti osloveni s nabídkou zúčastnit se této studie. V této fázi 

proběhlo vyzkoušení aplikace Cognitive pacientem. Na základě toho proběhlo 

zhodnocení, zda je pacient schopný manipulovat s tabletem (motoricky, senzoricky) a 

zda chápe slovní instrukce (senzoricky, faticky, kognitivně). 

Pokud pacient vyhověl kritériím a vyjádřil ochotu se zúčastnit, byla mu 

nabídnuta možnost zařazení do studie. Byl mu vysvětlen účel práce, průběh a byl 

seznámen s textem informovaného souhlasu (viz kapitola Etické hledisko). Zařazení do 
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studie proběhlo po podepsání informovaného souhlasu. Pacientovi bylo přiřazeno číslo 

(pacientka s číslem 1 byla vyřazena kvůli výraznému zhoršení zdravotního stavu, 

pacientce s číslem 4 bylo přiřazeno číslo, ale nakonec se rozhodla nezúčastnit). 

3.2.2 Etické hledisko 

Pro dodržení etického hlediska při práci s pacientem byl pacientům předložen 

k podpisu informovaný souhlas. Pacient byl ústně informován o účelu výzkumu, jak 

bude výzkum probíhat a o svých právech (vzor informovaného souhlasu viz příloha 

č. 1). Informovaný souhlas byl pacientovi ponechán k přečtení do dalšího dne, aby měl 

dostatek času se rozhodnout. 

Hlavní body informovaného souhlasu 

 pacient souhlasí s účastí ve studii 

 věk pacienta je více než 18 let 

 pacient byl podrobně informován o studii 

 pacient může svou účast kdykoli přerušit 

 účast pacienta je dobrovolná 

 pacientova data jsou důvěrná a budou anonymizována 

 s účastí ve studii nejsou spojeny žádné odměny 

 pacient není proti použití výsledků z této studie 

Při celém procesu výzkumu byl brán zřetel na pacientova práva a byl dodržován 

etický kodex ergoterapeuta (86). S dokumentací se bylo nakládáno tak, aby nedošlo 

k úniku dat. Dokumenty spojené se studií byly uchovávány v neprůhledných pevných 

deskách, byly pod fyzickým dohledem nebo byly ukládány do uzamykatelné skříňky či 

zásuvky (87) (88). 

3.3 Průběh sběru dat 

Po výběru výzkumného vzorku následoval trénink s pacienty. Probíhal tři týdny, 

pětkrát v týdnu, jednou denně po dobu 30 minut. Trénink probíhal po dobu tří týdnů, 

protože pacienti jsou na tomto oddělení hospitalizováni 3-6 týdnů. 

Frekvence a čas tréninku zvolen tak, aby byl trénink intenzivní, ale ne zatěžující 

pro pacienta. 
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Vstupní a výstupní vyšetření zahrnovalo provedení Montrealského kognitivního 

testu, hodnocení Funkční mírou nezávislosti, zahrání hry Paměť v úrovni 1, hry 

Pozornost v úrovni 1. Při vstupním navíc proběhlo odebrání anamnézy. 

3.3.1 Pomůcky 

 tablet – specifikace viz tabulka 1 

 stojan – bližší popis viz níže 

 stylus 

 záznamový arch a psaní potřeby 

 

Tabulka 1 - Specifikace tabletu 

Parametr Hodnota 

Název Samsung Galaxy Tab Pro 8,4 (SM-T320) 

Operační systém Android 

Velikost 8,4“ 

Rozlišení 2.560 x 1.600 (WQXGA) 

Rozměry 219 x 128,5 x 7,2 mm 

Váha 331g 

Paměť 16 GB 

Stojan 

Stojan pochází ze stejného pracoviště jako aplikace Cognitive (Centrum podpory 

aplikačních výstupů a spin-off firem děkanátu 1. Lékařské fakulty v Praze). Navrhl a 

vyrobil ho Ing. Martin Vítězník ve spolupráci s ergoterapeutkami z Kliniky 

rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní 

nemocnice v Praze (Albertov 7, Praha 2). 

https://www.lf1.cuni.cz/pracoviste-kontakt-detail?sWorkPlaceID=LF1523
https://www.lf1.cuni.cz/pracoviste-kontakt-detail?sWorkPlaceID=LF1523
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Stojan je multifunkční – lze ho pověsit (na obrazovce se pak dá něco sledovat), 

uchopit (stojan má vyměkčené úchopy a pro pacienty se poškozenou funkcí ruky je 

úchop snazší) a opřít (viz obrázek 10). Návrh na úpravu stojanu, aby se dal opřít, byl 

podán autorkou této práce. Pokud je stojan takto opřený, nemusí ho terapeut držet po 

dobu intervence ve vzpřímené poloze. 

 

3.3.2 Průběh terapeutické jednotky 

Úvod 

Nejprve proběhlo přivítání s pacientem, byl položen dotaz ohledně jeho stavu – 

zda pociťuje bolest, kvalita jeho spánku, jak se cítí. Následně bylo připraveno prostředí 

na terapii, což zahrnovalo nastavení lůžka a stolku na vhodnou výšku, příprava archu a 

psacích potřeb na záznam výsledků, umístění stojanu s tabletem na stolek, kontrolu 

osvětlení místnosti (dostatečné světlo, ale zamezení odlesku světla na obrazovce 

tabletu) a spuštění aplikace.  

Obrázek 10 - Stojan 
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Terapie 

V rámci terapie byla 3x hrána hra na paměť a 3x na pozornost. Počet her však 

kolísal kvůli aktuálnímu stavu pacienta. Vždy první a poslední pokus u hry Paměť a 

Pozornost byl v nejjednodušší úrovni – úroveň 1, pro možnost porovnávání. 

Závěr 

Nakonec proběhlo rozloučení s pacientem, poděkování a oznámení, kdy 

proběhne další terapie. 

Typ rehabilitace závisel na míře jejich disability. Ergoterapie, fyzioterapie, 

logopedická a psychologická intervence byla intenzitou a frekvencí srovnatelná u všech 

pacientů. 

3.4 Zpracování dat 

V průběhu sběru byly získány data pro tvorbu případové studie a pro statistické 

zpracování dat. 

3.4.1 Případová studie 

Případová studie je „nejstarší forma klinického výzkumu – její podstatou je 

pozorování a popis jednotlivých případů onemocnění a v ošetřovatelství osob 

s onemocněním“ (89). 

Zpracováno bylo šest kazuistik, z nichž byly čtyři dány do přílohy (viz příloha 

č. 2). Ze všech kazuistik byl vytvořen souhrn. 

Pro potřeby případové studie byly informace zaznamenávány na arch papíru. 

Sledované položky 

 stav pacienta: spolupráce, pocity, bolest, spánek 

 hra Pozornost: průměrný čas označení, úspěšnost, trend (zlepšení, zhoršení, 

kolísání výsledků), co bylo pro pacienta obtížné, guiding, úrovně, které 

byly hrány, chování aplikace 

 hra Paměť: body, trend (zlepšení, zhoršení, kolísání), co bylo pro pacienta 

obtížné, guiding, úrovně, které byly hrány, chování aplikace 
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Tabulka 2 - Charakteristika výzkumného vzorku 

Přidělené 

číslo 
Pohlaví Věk Diagnóza 

Čas od vzniku 

onemocnění 

(měsíce) 

Dominance 

2 Muž 77 iCMP - pravostranná 1 Pravá 

3 Žena 86 iCMP - levostranná 1 Pravá 

5 Žena 77 iCMP pravostranná 1 Pravá 

6 Muž 92 iCMP - levostranná 1 Pravá 

7 Muž 84 iCMP -levostranná 1 Pravá 

8 Muž 84 iCMP - pravostranná 1 Pravá 

 

Výzkumný vzorek se skládal ze čtyř mužů a dvou žen, všichni pacienti měli 

ischemickou CMP iCMP), byli jeden měsíc od vzniku CMP a jejich dominantní horní 

končetina byla pravá (viz tabulka 2). 

Kazuistiky 

Kazuistika pacientky č. 5 

Vstupní vyšetření 

Věk: 77 let 

Osobní anamnéza: nevýznamná 

Sociální anamnéza: bydlí se synem v bytě, syn je často na služebních cestách 

Pracovní anamnéza: pracovala na ministerstvu, nyní starobní důchod 

Abuzus – nekuřačka, alkohol nepije 

Smysly: zrak korigován, sluch orientačně v normě 

Nynější onemocnění: ischemická CMP ve vertebrobazilárním povodí kardioembolizační 

etiologie 

Dominance: pravá horní končetina 

Svalová síla a rozsahy jsou dostatečné pro manipulaci s tabletem, taxe v normě, čití 

povrchové i hluboké orientačně v normě 
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MoCA: 23/30 

 prostorová orientace v normě 

 pojmenování zvířete mírně zhoršeno 

 paměť zhoršena 

 pozornost mírně zhoršena 

 řeč mírně zhoršena 

 abstrakce mírně zhoršena 

 orientace v normě 

Pacientka má mírné obtíže s pozorností, pamětí, řečí, abstrakcí a pojmenováním. 

FIM: 113/ 101 

 fyzické položky - 82/91 

 psychosociální položky - 31/35 

Pacientka se samostatně nají, oblékne, koupání je s dopomocí druhé osoby, 

osobní hygiena samostatně, pacientka je kontinentní, sed a stoj stabilní, chůze se 

čtyřkolovým chodítkem. 

V psychosociálních položkách je mírně zhoršena paměť a řešení problémů. 

Aplikace Cognitive: 

 Hra Pozornost, úroveň 1: průměrný čas 0,99 s 

 Hra Paměť, úroveň 1: 1,01 bodů 

Cíl pacienta a terapeuta: zlepšit paměť a pozornost v aplikaci Cognitive oproti 

vstupnímu vyšetření do tří týdnů 

Plán: trénink paměti a pozornosti s využitím aplikace Cognitive 

Terapie 

1. týden 

Pacientka ochotně spolupracovala, v průběhu týdne se cítila přiměřeně dobře, 

bez bolesti, objevily se problémy se spánkem v nemocničním prostředí. Pacientka 

začala užívat lék na spaní. Ruch na pokoji byl přiměřený. 
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S pacientkou bylo trénováno v úrovni 1, 2 a 3 ve hře Pozornost s velmi dobrými 

výsledky. V průběhu týdne pouze dvakrát nedosáhla 100% úspěšnosti. Průměrný čas 

označení výrazně nekolísal. Byl mírně vyšší než při vstupním vyšetření. Guiding byl jen 

velmi malý – jak správně označit žárovku a které barvy jsou „dobré“. 

Při hře Paměť dosahovala pacientka celkově vysokých výsledků. Při prvním 

pokusu v daný den si zapamatovala poměrně dlouhou sekvenci čísel, s každým dalším 

pokusem počet zapamatovaných čísel klesal. Pacientka poté udávala únavu. Vzhledem 

k únavě byl na konci týdne snížen počet hraní her. Hra Paměť probíhala v úrovni 1 a 2. 

Guiding byl využíván minimálně. 

Hru Paměť bylo potřeba znovu spouštět, neukazovala se ukázka. 

2. týden 

Pacientka spolupracovala, bez bolesti, cítila se v napětí, udávala zhoršený 

spánek, užívala lék na spaní. 

V průběhu týdne bylo změněno pořadí her – nejprve byla hrána hra Paměť, až 

poté Pozornost. Pacientka to ohodnotila kladně, udávala pocit menší únavy po hraní her. 

Výsledky hry Paměť v tomto týdnu nepravidelně kolísaly. Nejčastěji se 

opakovalo schéma z předchozího týdne – nejvyšší výsledek na začátku a poté pokles. 

Počet zapamatovaných čísel byl přibližně stejný jako v předchozím týdnu. Hra 

probíhala pouze v úrovni 1. 

S pacientkou bylo trénováno v úrovni 1, 2 a 3 ve hře Pozornost. Pacientka ve 

většině případů dosahovala 100% úspěšnosti. Průměrný čas označení se pohyboval 

v podobných hodnotách jako předchozí týden. Při jedné z terapií se stalo, že se neozval 

zvuk prasklé žárovky. Na konci týdne se objevil mírný tremor pravé horní končetiny. 

Slovní guiding byl minimální. 

3. týden 

Pacientka spolupracovala, bez bolesti, cítila se unavená, zhoršený spánek, 

užívala lék na spaní. 

U hry Paměť si pacientka zvládala zapamatovat přibližně stejný počet čísel jako 

ve 2. týdnu. Stejně jako v předchozím týdnu si na začátku terapie zapamatovala více 

čísel než na konci. Hru Paměť bylo potřeba znovu spouštět, nezobrazovala se ukázka. 

Hra Paměť probíhala v úrovni 1. 

U hry Pozornost se počet špatně označených žárovek zvýšil a průměrný čas se 

během týdne také zvyšoval oproti předchozímu týdnu. Slovní guiding byl minimální. 
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 Výstupní vyšetření 

MoCA 22/30 

 prostorová orientace v normě 

 pojmenování zvířete mírně zhoršeno 

 paměť zhoršena 

 pozornost mírně zhoršena 

 řeč mírně zhoršena 

 abstrakce mírně zhoršena 

 orientace v normě 

Pacientka má mírné obtíže s pozorností, pamětí, řečí, abstrakcí a pojmenováním. 

U pacientky se mírně zhoršila pozornost. 

FIM 101/ 126 

 fyzické položky - 71/91 

 psychosociální položky - 30/35 

U pacientky došlo ke zhoršení stavu, koupání je s mírnou fyzickou dopomocí, 

zhoršila se stabilita chůze, sed a stoj je méně stabilní. 

V psychosociálních položkách je mírně zhoršena paměť a řešení problémů, 

došlo ke zhoršení v oblasti sociální interakce. 

Aplikace Cognitive: 

 hra Pozornost, úroveň 1: průměrný čas 1,01 s 

 hra Paměť, úroveň 1: 33 bodů 

U pacientky došlo ke zhoršení ve hře Paměť a Pozornost. 

Shrnutí 

Pacientka se v průběhu cítila unavená a nevyspalá, užívala lék na spaní, bez 

bolesti. V polovině tří týdnu byla vzhledem ke stavu pacientky upravena terapie tak, že 

byla hrána nejprve hra Paměť a až poté Pozornost. Pacientka pak sdělovala, že je po 

terapii méně unavená. 

Pacientka se ve hře Pozornost v průběhu tří týdnů mírně zhoršila v dosažené 

úspěšnosti, také průměrný čas označení se zhoršoval. Ve výstupním vyšetření se ve hře 
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Pozornost se nepatrně zhoršila v průměrném čase označení, dosažená úspěšnost byla 

stejná jako při vstupním vyšetření. Slovní guiding byl minimální. 

Ve hře Paměť bylo patrné schéma, kdy pacientka dosáhla nejvyššího výsledku 

na začátku terapie a postupně se počet zapamatovaných čísel snižoval. Oproti 

vstupnímu vyšetření se pacientka zhoršila, i přesto dosahovala poměrně vysokých 

výsledků. Pacientka vnímala kladně, když byla hra Paměť první v pořadí. Slovní 

guiding byl minimální. 

Pacientka se zhoršila v provedených testech MoCA (pozornost) a FIM (fyzické 

položky – zejména stabilita stoje, chůze a sedu). 

Cíl nebyl splněn. 

Tabulka 3 - Shrnutí výsledků pacienta č. 5 

Vyšetření Vstup Výstup 

FIM 113 101 

MoCA 23 22 

Pozornost 0,99 s 1,01 s 

Paměť 71 33 

 

Kazuistika pacienta č. 6 

Vstupní vyšetření 

Věk: 92 let 

Rodinná anamnéza: nevýznamná 

Osobní anamnéza: arteriální hypertenze, kognitivní deficit 

Sociální anamnéza: ženatý, žije s manželkou (má Alzheimerovu chorobu), má dceru 

(50 let) 

Pracovní anamnéza: pracoval jako fyzik, nyní starobní důchod 

Nynější onemocnění: ischemická CMP v povodí arteria cerebri posterior vlevo 

(kardioembolizační etiologie) 

Abuzus alkohol příležitostně, nekuřák 

Dominance: pravá horní končetina 
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Svalová síla a rozsahy jsou dostatečné pro manipulaci s tabletem, dystaxie vpravo, 

vlevo taxe přesná, čití povrchové i hluboké orientačně v normě, lehká paréza pravé 

horní končetiny 

MoCA: 13/30 

 prostorová orientace zhoršena 

 pojmenování zvířete v normě 

 paměť výrazně zhoršena 

 pozornost snížena 

 řeč – podprůměrná slovní fluence 

 abstrakce v normě 

 orientace snížena 

Pacient má celkově zhoršené kognitivní funkce, jmenovitě paměť, pozornost, 

řeč, orientace a prostorová orientace. 

FIM: 65/ 126 

 fyzické položky - 45/91 

 psychosociální položky - 20/35 

Soběstačnost je celkově snížena. Sebesycení je s mírnou dopomocí (krájení 

jídla), oblékání s fyzickou dopomocí, osobní hygiena je s dopomocí, mytí provádí 

zdravotnický personál, pacient je inkontinentní, má permanentní močový katetr, sed je 

nestabilní, stoj s fyzickou dopomocí, chůzi nezvládá. Psychosociální položky jsou 

narušeny, především paměť a řešení problémů. 

Aplikace Cognitive: 

 hra Pozornost, úroveň 1: průměrný čas 2,3 s 

 hra Paměť, úroveň 1: 6 bodů 

Cíl pacienta a terapeuta: zlepšit paměť a pozornost v aplikaci Cognitive oproti 

vstupnímu vyšetření do tří týdnů 

Plán: trénink paměti a pozornosti s využitím aplikace Cognitive 
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Terapie 

1. týden 

Pacient spolupracoval, v průběhu týdne se cítil dobře, bez bolesti, spánek v 

pořádku. 

Ruch na pokoji byl přiměřený. 

S pacientem bylo trénováno v úrovni 1 ve hře Pozornost. Pacient dosahoval 

v menšině případů 100% úspěšnosti - bylo náročné dostatečně rychle označit žárovku, 

uprostřed týdne se zlepšil, na konci týdne se úspěšnost snížila. Průměrný čas označení 

byl vysoký. Slovní guiding byl značný – opakování principu hry, „dobré“ barvy a jak 

správně označit žárovku. U pacienta se projevila mírná inkoordinace. 

Při jedné hře, když praskla jedna žárovka, zamezila pohybu ostatních a ty se 

nakupily na jednom místě. 

Ve hře Paměť se pacient zlepšil a výsledky byly v průběhu týdne podobné. 

Pacientovi dělalo problém pochopit princip hry, náročné pro něj bylo také pochopení 

opačného principu hry Paměť oproti hře Pozornost (u hry Paměť označit žárovky, 

jakmile zhasnou, u hry Pozornost označit žárovku, když se rozsvítí). Z tohoto důvodu 

byl poskytován výrazný slovní guiding. Hra probíhala pouze v úrovni 1. Celkově byla 

pro pacienta náročnější hra Paměť. 

Hru Paměť bylo potřeba znovu spouštět, neukazovala se ukázka. 

2. týden 

Pacient spolupracoval, v průběhu týdne se cítil dobře, bez bolesti, spánek v 

pořádku.  

Vzhledem k náročnosti her pro pacienta byla hra Paměť zařazena před hru 

Pozornost. Pacient pak měl menší problémy s porozuměním principu her. 

Ve hře Paměť se pacient zlepšil oproti předchozímu týdnu, na konci týdne se 

počet zapamatovaných čísel snížil. Stále byl potřeba výrazný slovní guiding – 

vysvětlení principu hry, správné označení a nápovědy ohledně dalšího kroku ve hře. Hra 

probíhala v úrovni 1. 

Hru bylo potřeba znovu spouštět, protože se nezobrazovala ukázka. 

S pacientem bylo trénováno v úrovni 1 a 2 ve hře Pozornost. Úroveň 2 byla 

s pacientem vyzkoušena až poté, co v předchozí terapii dosáhl v každé hře Pozornost 

100% úspěšnosti. Úroveň 2 však byla pro pacienta příliš náročná. Uprostřed týdne měl 

pacient v každé hře Pozornost 100% úspěšnost a také se snížil průměrný čas označení. 
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Na konci týdne se mírně snížila úspěšnost i průměrný čas označení. Ve druhé úrovni, 

když byl dlouhý interval mezi jednotlivými žárovkami, tak se obrazovka zatemnila 

(nastavení tabletu na úsporu energie). 

3. týden 

Pacient spolupracoval, v průběhu týdne se cítil dobře, bez bolesti, spánek v 

pořádku. Ruch na pokoji byl přiměřený.  

Ve hře Paměť dosahoval pacient podobných výsledků jako v předchozím týdnu. 

Potřeba guidingu byla stále vysoká. Hra probíhala v úrovni 1. Hru Paměť bylo potřeba 

znovu spouštět, neukazovala se ukázka. 

U hry Pozornost se výrazně zvýšila úspěšnost. V úrovni 1 měl vždy 100% 

úspěšnost, v úrovni 2 byla úspěšnost pokaždé téměř 100%. Průměrný čas označení byl 

podobný jako v předchozím týdnu. Slovní guiding byl stále potřeba, pacient však téměř 

vždy zvládal označení žárovky tak, aby změnila barvu zpátky na bílou. 

Výstupní vyšetření 

MoCA 16/30 

 prostorová orientace zhoršena 

 pojmenování zvířete v normě 

 paměť zhoršena 

 pozornost mírně snížena 

 řeč – podprůměrná slovní fluence 

 abstrakce v normě 

 orientace snížena 

Pacient se zlepšil v pozornosti a orientaci. 

FIM 64/ 126 

 fyzické položky - 40/91 

 psychosociální položky - 24/35 

Pacient se zhoršil v soběstačnosti – mobilita na lůžku, stabilita sedu, stoj. Pacient 

se zlepšil v psychosociálních položkách – rozumění, řešení problémů a v paměti. 
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Aplikace Cognitive: 

 hra Pozornost, úroveň 1: průměrný čas 1,98 s 

 hra Paměť, úroveň 1: 1 bod 

Pacient se zlepšil ve hře Pozornost, zhoršil se ve hře Paměť. 

Shrnutí 

Pacient se v průběhu tří týdnů cítil dobře, byl bez bolesti, dobře spal. 

Ve hře Pozornost se v průběhu výrazně zlepšil v úspěšnosti, dále se zlepšil 

v průměrném čase označení a mírně se snížila potřeba slovního guidingu. Při výstupní 

vyšetření se výrazně zlepšil oproti vstupnímu vyšetření. 

Ve hře Paměť si také zvládal v průběhu zapamatovat více čísel. Při výstupním 

vyšetření měl však nižší výsledek než při vstupním vyšetření. Celkově byla pro pacienta 

náročnější tato hra. Slovní guiding se mírně snížil a byl potřeba víc než u hry Pozornost. 

Pacient se zlepšil v testu MoCA (pozornost, orientace), v testu FIM se zhoršil o 

jeden bod (zhoršení ve fyzických položkách kvůli stabilitě; v psychosociálních se 

zlepšil rozumění, řešení problémů a v paměti). 

Cíl byl částečně splněn (pacient se zlepšil ve hře Pozornost). 

Tabulka 4 - Shrnutí výsledků pacienta č. 6 

Vyšetření Vstup Výstup 

FIM 65 64 

MoCA 13 16 

Pozornost 2,63 s 1,98 s 

Paměť 6 1 

 

Souhrn kazuistik 

Stav pacienta 

Všichni pacienti spolupracovali. U pacienta 2 se ve druhém týdnu objevilo 

vertigo a únava, v prvním týdnu se cítil dobře, bez bolesti a spánek byl v pořádku. 

Pacientka 3 udávala od začátku bolest pravé dolní končetiny, celkově se cítila dobře a 
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spala dobře. Pacientka 5 měla od začátku problémy se spánkem, spala málo a 

nekvalitně, užívala lék na spaní. Pacient 6 se cítil dobře, bez bolesti, spánek byl 

v pořádku. Pacient 7 byl od druhého týdne nachlazený a byl s tím spojený horší spánek. 

Pacient byl bez bolesti. Pacient 8 se cítil dobře, bez bolesti a spal dobře. Pacientův stav 

se zlepšil natolik, že byl propuštěn do domácího prostředí, a další terapie probíhaly zde. 

Adaptace na domácí prostředí proběhla v pořádku a pacient se cítil dobře. 

Hra Pozornost 

Hra Pozornost byla pro pacienty celkově snazší. Hra probíhala v úrovních 1 až 3. 

Pacient 2 postupně dosahoval 100% úspěšnosti, i když ve výstupním vyšetření 

jeho úspěšnost mírně poklesla. Potřeba slovního guidingu byla nižší – pacient byl sám 

schopen kontrolovat správnost označené žárovky, byl mu však opakován princip her. 

Při terapii se stalo, že se žárovka rozsvítila v druhé polovině druhého řádku, pacient ji 

nezaznamenal a zmizela z obrazovky, aniž by se odečetl život. Také jednou praskla 

žárovka na konci prvního řádku a zablokovala na chvíli ostatní žárovky. 

Ve hře Pozornost se pacientka 3 zlepšila v průměrném čase označení, dosažené 

úspěšnosti a výrazně se snížila potřeba slovního guidingu. Ve hře Pozornost byla 

pacientka ke konci téměř samostatná. 

Pacientka 5 se v průběhu tří týdnů mírně zhoršila v dosažené úspěšnosti, také 

průměrný čas označení se prodlužoval. Ve výstupním vyšetření se ve hře Pozornost 

nepatrně zhoršila v průměrném čase označení, dosažená úspěšnost byla stejná jako při 

vstupním vyšetření. Slovní guiding byl minimální. V jedné z terapií došlo k tomu, že se 

neozval zvuk prasklé žárovky. 

Ve hře Pozornost se pacient 6 v průběhu výrazně zlepšil v úspěšnosti, dále se 

zlepšil v průměrném čase označení a mírně se snížila potřeba slovního guidingu. Při 

výstupní vyšetření se výrazně zlepšil oproti vstupnímu vyšetření. Jednou došlo k tomu, 

že když jednou praskla žárovka na konci prvního řádku, zablokovala na chvíli ostatní 

žárovky. Ve druhé úrovni, když byl dlouhý interval mezi jednotlivými žárovkami, tak se 

obrazovka zatemnila (nastavení tabletu na úsporu energie). 

Pacient 7 se podstatně zlepšil v úspěšnosti, kdy na konci dosahoval 100% 

úspěšnosti, zhoršil se v průměrném čase označení. Dokázal však označit žárovky 

správným způsobem. Při terapii se stalo, že se žárovka rozsvítila v druhé polovině 

druhého řádku, pacient ji nezaznamenal a zmizela z obrazovky, aniž by se odečetl život. 
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Ve druhé úrovni, když byl dlouhý interval mezi jednotlivými žárovkami, tak se 

obrazovka zatemnila (nastavení tabletu na úsporu energie). 

V této hře se pacient 8 zlepšil v průměrném čase označení, dosažené úspěšnosti, 

výrazně se snížila potřeba slovního guidingu. Pacient byl schopen sám kontrolovat 

správnost označené žárovky. V jedné z terapií došlo k tomu, že se neozval zvuk prasklé 

žárovky a také, že když jednou praskla žárovka na konci prvního řádku, zablokovala na 

chvíli ostatní žárovky. 

Hra Paměť 

Hra Paměť probíhala převážně v úrovni 1 (úroveň 2 byla hrána s pacientkou 3 a 

5). Tuto hru bylo potřeba opakovaně spustit, protože se na začátku nezobrazovala 

ukázka. Když se pacient dlouho rozmýšlel, zatemnila se obrazovka (nastavení tabletu na 

úsporu energie).  

Pacient 2 postupně dosahoval lepších výsledků a snížila se potřeba slovního 

guidingu. Jednou se nezobrazila ukázka uprostřed hry. 

Ve hře Paměť pacientka 3 postupně dosahovala lepších výsledků, objevovaly se 

výkyvy v délce zapamatované sekvence (nejvyšší skóre bylo 51), snížila se potřeba 

slovního guidingu (například nebylo potřeba připomínat, že se žárovka může rozsvítit 

na stejném místě v jiné části sekvence, snížila se nutnost zpětné vazby během hry). 

U pacientky 5 bylo patrné schéma, kdy pacientka dosáhla nejvyššího výsledku 

na začátku terapie a postupně se počet zapamatovaných čísel snižoval. Oproti 

vstupnímu vyšetření se pacientka zhoršila, i přesto dosahovala poměrně vysokých 

výsledků. Pacientka vnímala kladně, když byla hra Paměť první v pořadí. Slovní 

guiding byl minimální. 

Pacient 6 si ve hře Paměť zvládal v průběhu zapamatovat více čísel. Při 

výstupním vyšetření měl však nižší výsledek než při vstupním vyšetření. Celkově byla 

pro pacienta náročnější tato hra. Slovní guiding se mírně snížil a byl potřeba víc než u 

hry Pozornost. 

Výsledky pacienta 7 ve hře Paměť kolísaly v souvislosti s tím, kdy se rozsvítila 

žárovka na stejné pozici jako některá z předchozích. Celkový počet zapamatovaných 

žárovek vzrostl, také ve výstupním vyšetření si zapamatoval delší sekvenci. Pacient se 

také často upínal na některou z žárovek. Slovní guiding se snížil. 
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Pacient 8 postupně dosahoval lepších výsledků, snížila se potřeba slovního 

guidingu, v závěru byl schopen vyčkat na konec ukázky, také si zapamatoval a byl 

schopen aplikovat instrukci, že se žárovka může rozsvítit dvakrát na stejné pozici 

v jedné sekvenci. Jednou se nezobrazila ukázka uprostřed hry. 

3.4.2 Statistické zpracování 

Data pro statistické zpracování byla získána při vstupním a výstupním vyšetření 

z těchto testů: 

 Montrealský kognitivní test - body 

 Funkční míra nezávislosti - body 

 Hra Pozornost, úroveň 1 - čas 

 Hra Paměť, úroveň 1 - body 

Výsledky byly zaznamenány do tabulky v programu Microsoft Excel a správnost 

přepsaných dat byla překontrolována, aby byla snížena možnost zkreslení dat chybou 

v přepisu (85). Data byla předána ke zpracování paní Ing. Aleně Dohnalové, statističce. 

Testem normality (Shapiro - Wilk) bylo zjištěno, že sledované parametry nemají 

normální rozdělení a proto byl k testování použit neparametrický Wilcoxonův test pro 

dva závislé výběry (dvě měření – vstupní a výstupní). Zvolená hladina významnosti 

byla 0,05. 

Tabulka 5 - Data ke statistickému zpracování 

Číslo 

pacienta 
FIM 

vstup 
FIM 

výstup 
MoCA 

vstup 
MoCa 

výstup 
Paměť 

vstup 
Paměť 

výstup 
Pozornost 

vstup 
Pozornost 

výstup 

2 43 55 14 20 5 6 1,19 2,01 

3 91 109 19 26 8 23 2,65 1,41 

5 113 101 23 22 71 33 0,99 1,01 

6 65 64 13 16 6 1 2,63 1,98 

7 98 104 7 5 1 10 3,41 0,87 

8 102 108 10 16 39 42 0,97 0,78 

 



45 

3.5 Výsledky 

3.5.1 Výsledky k podotázce 1 

Podotázka 1: Jaké jsou reakce pacientů na aplikaci Cognitive při tréninku? 

Pacienti kladně reagovali na hru Pozornost, hra Paměť pro ně byla těžší. 

Problém pro ně byl především opačný princip her - u hry Pozornost bylo potřeba 

žárovku označit, jakmile se rozsvítila, u hry Paměť bylo potřeba vyčkat na zhasnutí a 

poté označovat. Projevilo se to u všech pacientů, výrazné to bylo u pacienta 6, kdy byl 

důsledkem velký slovní guiding a nutnost zařadit v terapii nejprve hru Paměť a až poté 

Pozornost. 

Když hráli pacienti nejprve hru Pozornost a pak až Paměť, byla tam výraznější 

tendence u hry Paměť označovat žárovky, když ještě probíhala ukázka a byl s tím 

spojený slovní guiding. Když bylo otočeno pořadí her, tato tendence se u pacientů 

zmírnila (u pacienta 8, ale výrazněji u pacienta 7). 

Pro pacientku 5 bylo náročné hrát hru Paměť několikrát v terapii, protože 

pacientka dosahovala vysokých výsledků, následkem toho docházelo k únavě a 

výsledky klesaly. Pacientka udávala únavu, ke zmírnění únavy došlo poté, kdy byla 

hrána nejprve hra Paměť a až poté Pozornost. 

Dále se objevovaly problémy s označením žárovek, kdy docházelo k několika 

situacím. Pacienti žárovku nezaznamenali nebo dotek nebyl kvalitní (museli označit 

znovu). U hry Pozornost bylo navíc pro pacienty náročné v úrovni 3 uvědomit si 

správnou barvu a označit žárovku v krátkém limitu než žárovka zhasla (2 s). Pro některé 

pacienty bylo těžké označit žárovku ve hře Paměť, když se rozsvítila na stejné pozici 

jako některá z předešlých žárovek (pacienti 2, 6, 7). Zejména u pacienta 7 to bylo 

výrazné, a proto byl pacient doprovázen slovním guidingem. Naopak u pacienta 8 došlo 

rychle ke snížení guidingu v této oblasti. 

U hry Pozornost bylo nutné u všech pacientů říct, jaké barvy mají označovat. Na 

základní obrazovce hry Pozornost je určitá skladba barev (obrazovka je stylizovaná do 

podoby samotné hry), po spuštění hry se objevuje jiná skladba barev a pacientům toto 

dělalo problém (pacienti 2 a 8). 

Jak již bylo řečeno, došlo ke změně pořadí her v terapii. U pacientky 5 to bylo 

z důvodu náročnosti hry Paměť, když následovala po hře Pozornost. Pacienti 6, 7 a 8 

měli problém s pochopením principu her. 
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U pacienta 7 se ve hře Paměť objevovala tendence označovat často jednu 

žárovku. Bylo to způsobeno tím, že ve třech sekvencích, které šli po sobě, se vždy 

zobrazila ta konkrétní žárovka. Pacient si tuto pozici zapamatoval a pak ji označoval i 

v sekvencích, ve kterých se neobjevila. 

Pacienti kladně reagovali, když jim byl okamžitě sdělen výsledek, případně i 

s porovnáním z předchozích terapií (zaznamenané na archu papíru). 

3.5.2 Výsledky k podotázce 2 

Podotázka 2: Jaké je chování aplikace Cognitive při tréninku? 

Hra Pozornost byla stabilní. Při terapii s pacientem 2 a 7 se několikrát stalo, že 

se žárovka rozsvítila ve druhé polovině druhého řádku, a pokud ji pacient 

nezaznamenal, zmizela z obrazovky, aniž by se odečetl život. Výjimečně se stalo, že se 

neozval zvuk prasklé žárovky (terapie s pacientem 5 a 8). Třikrát za celou dobu se stalo, 

že když praskla žárovka na konci prvního řádku, zablokovala na chvíli ostatní žárovky 

(u terapie s pacienty 2, 6 a 8). Ve druhé úrovni, když byl dlouhý interval mezi 

jednotlivými žárovkami, tak se obrazovka zatemnila (nastavení tabletu na úsporu 

energie). To se projevilo u terapie s pacienty 6 a 7. 

Hra Paměť byla také stabilní. Tuto hru bylo potřeba opakovaně spustit, protože 

se nezobrazovala ukázka na začátku. Pouze dvakrát za celou dobu se stalo, že se ukázka 

nezobrazila uprostřed hry (pacient 2 a 8). Když se pacient dlouho rozmýšlel, zatemnila 

se obrazovka (nastavení tabletu na úsporu energie).  

3.5.3 Výsledky k podotázce 3 - 6 

Podotázka 3: Jaký je rozdíl mezi hodnotami při vstupním a výstupním vyšetření 

v Montrealském kognitivním testu? 

Podotázka 4: Jaký je rozdíl mezi hodnotami při vstupním a výstupním vyšetření 

v testu Funkční míra nezávislosti? 

Podotázka 5: Jaký je rozdíl mezi hodnotami při vstupním a výstupním vyšetření ve 

hře Pozornost aplikace Cognitive v úrovni 1? 

Podotázka 6: Jaký je rozdíl mezi hodnotami při vstupním a výstupním vyšetření ve 

hře Paměť aplikace Cognitive v úrovni 1? 
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U všech čtyř sledovaných parametrů (MoCA, FIM, hra Paměť v úrovni 1, hra 

Pozornost v úrovni 1) ve dvou časech (vstupní a výstupní vyšetření) se nepodařilo 

prokázat, že by se hodnoty před a po terapii statisticky významně lišily na zvolené 

hladině významnosti 0,05 (p). Je to hlavně způsobeno malým počtem testovaných osob 

(n), kterých bylo jen šest. 

Při výstupním vyšetření dosahovali pacienti lepších průměrných hodnot u tří 

testů (MoCA, FIM, hra Pozornost v úrovni 1), ale toto zlepšení nebylo statisticky 

významné.  

Tabulka 6 - Základní statistická charakteristika sledovaných hodnot 

 číslo parametr průměr n směrodatná odchylka vstup - výstup 

1 FIM vstup 85,33 6 26,235 -4,833 

FIM výstup 90,17 6 24,095  

2 MoCA vstup 14,33 6 5,854 -3,167 

MoCa výstup 17,50 6 7,204  

3 Paměť vstup 21,67 6 27,826 2,500 

Paměť výstup 19,17 6 16,216  

4 

  

Pozornost čas vstup 1,9733 6 1,05265 0,630 

Pozornost čas výstup 1,3433 6 0,54895  
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Tabulka 7 - Přehled pacientů, kteří se zhoršili a zlepšili 

 rozdíly parametrů změna n TS p 

FIM výstup - FIM vstup  

zhoršeno 2 

-1,054 0,292 zlepšeno 4 

stejné 0 

MoCa výstup - MoCA vstup  

zhoršeno 2 

-1,577 0,115 zlepšeno 4 

stejné 0 

Paměť výstup - Paměť  vstup  

zhoršeno 2 

-0,314 0,753 zlepšeno 4 

stejné 0 

Pozornost čas výstup -  Pozornost čas vstup  

zhoršeno 2 

-1,153 0,249 zlepšeno 4 

stejné 0 

 

V tabulce 7 je přehled pacientů, kteří se zlepšili a zhoršili. V posledních dvou 

sloupcích jsou výsledky Wilcoxonova testu – TS je hodnota testovací statistiky a p 

pravděpodobnost zamítnutí nulové hypotézy. 

 

Obecný popis krabicových (box) grafů 

Obdélník obsahuje polovinu hodnot. Úsečka v obdélníku je medián, který 

rozděluje data na dvě stejně velké skupiny. V prostoru mezi horní hranicí obdélníku a 

horní úsečkou se nachází čtvrtina hodnot, v prostoru mezi dolní hranicí obdélníku a 

spodní úsečkou se také nachází čtvrtina hodnot. Samostatný bod je extrémní hodnota. 
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Graf 1 - výsledky testu FIM 
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Graf 2 - výsledky testu MoCA 
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Graf 3 - výsledky hry Paměť 
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Graf 4 - výsledky hry Pozornost 
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3.6 Diskuze 

3.6.1 Diskuze k cíli práce 

Aplikace Cognitive byla zvolena, protože je vyvíjena specialisty a může být 

klinicky využitelná pro trénink paměti a pozornosti v ergoterapii. V Centru podpory 

aplikačních výstupů a spin-off firem děkanátu 1. Lékařské fakulty v Praze již byl 

https://www.lf1.cuni.cz/pracoviste-kontakt-detail?sWorkPlaceID=LF1523
https://www.lf1.cuni.cz/pracoviste-kontakt-detail?sWorkPlaceID=LF1523
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vyvíjen terapeutický software, například systém Homebalance nebo aplikace Relaxace 

(90). Nyní vyvíjena další aplikace na trénink kognitivních funkcí, která se jmenu Kote. 

Tato aplikace zatím není volně dostupná. 

Paměť a pozornost byla vybrána, protože tyto kognitivní funkce často bývají 

poškozeny po CMP (23). U hospitalizovaných pacientů v subakutní fázi po CMP je 

možnost intenzivně využít neuroplasticity mozku, která se projevuje především 

v prvních šesti měsících po vzniku CMP (91). To, že jsou pacienti hospitalizováni, má i 

tu výhodu, že je pacient stále přítomný v zařízení s interprofesním týmem, který 

spolupracuje na zlepšení stavu pacienta. Na oddělení lůžek včasné rehabilitace je 

součástí týmu lékař, psycholog, logoped, fyzioterapeuti, ergoterapeut, sociální 

pracovnice a zdravotní sestry (84). 

 Z testových metod byl zvolen MoCA, protože se zaměřuje na kognitivní funkce 

a je přiměřeně dlouhý pro pacienty na oddělení lůžek včasné rehabilitace. Je to 

kompromis mezi Addenbrookským kognitivní testem (časově náročnější než MoCA) a 

MMSE, který je snadný (92). 

 Funkční míra nezávislosti obsahuje kromě fyzických položek, což bylo vhodné 

vzhledem k zaměření na kognitivní funkce. 

Hra Paměť a Pozornost byla zvolena v úrovni 1 pro možnost porovnání (jiná 

úroveň by nebyla vypovídající). 

3.6.2 Diskuze ke sběru dat 

Aplikace Cognitive je ve fázi vývoje, a proto proběhlo před samotným 

výzkumem vyzkoušení her se dvěma pacienty na lůžkách včasné rehabilitace (verze 

1.1). V době vyzkoušení měly obě hry pouze úroveň 1 (ve verzi 1.3 odpovídá úrovni 3 

ve hře Pozornost a úrovni 2 hry Paměť). Na základě toho, že hry byly pro pacienty 

obtížné, došlo k návrhu úprav. Z důvodu časové vytíženosti programátora nebyly 

zapracovány všechny návrhy. Kompromisem bylo vytvoření dalších dvou úrovní u hry 

Pozornost a jedné u hry Paměť. 

Dále probíhal výběr výzkumného vzorku - zamýšlený počet byl deset pacientů. 

Tento počet byl stanoven na základě předpokládané skladby pacientů na oddělení, 

informace o skladbě poskytla ergoterapeutka. Po uplatnění indikačních a 

kontraindikačních kritérií zůstalo šest pacientů. Roli hrály i časové možnosti autorky. 

Po výběru výzkumného vzorku následoval trénink s pacienty. Probíhal tři týdny, 

pětkrát v týdnu, jednou denně po dobu 30 minut. Trénink probíhal po dobu tří týdnů, 
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protože pacienti jsou na tomto oddělení hospitalizováni 3-6 týdnů a po třetím týdnu 

mohli být propuštěni. Intenzita byla zvolena tak, aby byl trénink přiměřeně obtížný a 

nedošlo k nadměrnému zatížení pacienta. Ve studii zaměřené na trénink kognitivních 

funkcí u pacientů po CMP s využitím počítačového programu RehaCom nastavili terapii 

podobně - 30 minut za den, pětkrát týdně po dobu pěti týdnů. V této studii však nebylo 

zdůvodnění nastavení terapie (93). V další studii bylo také využito tréninku 

kognitivních funkcí pomocí počítačového programu a terapie byla nastavena podobně – 

30 minut, každý pracovní den po dobu šesti týdnů. Ani zde nebyl zmíněn důvod pro tuto 

frekvenci terapie (94). 

Při samotné terapii záleželo na různých faktorech – únava, bolest a jak se pacient 

celkově cítil. Je zde signifikantní korelace mezi únavou a pamětí, pozorností, rychlostí 

zpracování informací a rychlostí čtení (95). Například u pacientky 5 docházelo k rychlé 

únavě při hraní her v pořadí Pozornost – Paměť. Při opačném pořadí pacientka udávala 

snížení únavy. U této pacientky se také projevil vliv nedostatku spánku, který se 

projevil ve zhoršení ve hrách i provedených testech. Nicméně nebylo provedeno 

vyšetření, které by potvrdilo korelaci těchto jevů zrovna u této pacientky. 

I u pacienta 7 došlo k ovlivnění – pacient se v nemocnici nachladil. Subjektivně 

zezačátku udával, že se cítí dobře, až v dalším týdnu sdělil, že se necítí dobře. Jeho stav 

byl následně konzultován s jeho ošetřující lékařkou. 

Z různých důvodů byla zvolena modifikace terapie i u ostatních pacientů – bylo 

to kvůli zhoršení stavu (pacient 2 a 7) či kvůli obtížím s pochopením principu her 

(pacienti 6, 7 a 8). 

3.6.3 Diskuze k podotázce 1 

Podotázka 1: Jaké jsou reakce pacientů na aplikaci Cognitive při tréninku? 

Pacienti kladně reagovali na hru Pozornost, hra Paměť pro ně byla těžší. 

Problémem byl pro pacienty především opačný princip her - u hry Pozornost 

bylo potřeba žárovku označit, jakmile se rozsvítila, a pacienti pak u hry Paměť 

aplikovali stejný princip, který v tomto případě nefungoval. Projevilo se to u všech 

pacientů, u některých tento jev přetrval déle (pacient 8). Tato tendence se zmírnila, když 

se hry hrály v opačném pořadí (nejprve Paměť, poté Pozornost). Také byl poskytován 

slovní guiding a zpětná vazba. 
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Dále se objevovaly problémy s označením žárovek, kdy docházelo k několika 

situacím. Pacienti žárovku nezaznamenali nebo dotek nebyl kvalitní (museli označit 

znovu). Žárovku označili, ale nic se nestalo (auditivní a vizuální zpětná vazba). Nelze 

však přesně určit, nakolik to byl faktor pacienta a nakolik chování aplikace. Druhá 

možnost bude sdělena programátorovi aplikace. Při terapiích bylo řešením této situace 

vysvětlit pacientovi, jak správně žárovku označit (indikováno vizuální a auditivní 

zpětnou vazbou), poskytovat průběžně zpětnou vazbu a slovní guiding. 

Pro některé pacienty bylo těžké označit žárovku ve hře Paměť, když se rozsvítila 

na stejné pozici jako některá z předešlých žárovek (pacienti 2, 6, 7). Při malém počtu 

žárovek v úrovni 1 se nelze vyhnout opakování žárovek na stejné pozici, proto by byl 

řešením slovní guiding a jeho postupné snižování.  

Pořadí her bylo změněno kvůli problémům s pochopením principu her (projevilo 

se to u všech pacientů v různé míře) a u pacientky 5 to bylo z důvodu náročnosti hry 

Paměť, když následovala po hře Pozornost. Pacientka po změně pořadí her udávala 

snížení únavy. Další možností adaptace mohlo být snížení počtu her. 

U hry Pozornost bylo ve většině případů řečeno, jaká barva nebo barvy jsou 

„dobré“, protože pacienti viděli na úvodní obrazovce určitou skladbu barev, která se po 

spuštění hry změnila. Potřeba slovního guidingu by mohla být snížena změnou úvodní 

obrazovky hry Pozornost. Buď slova „dobré“ a „špatné“ nechat bílou barvou nebo je na 

úvodní obrazovku hry neumístit. 

U pacienta 7 se ve hře Paměť objevovala tendence označovat často jednu 

žárovku. Bylo to způsobeno tím, že ve třech sekvencích, které šly po sobě, se vždy 

zobrazila ta konkrétní žárovka. Pacient si tuto pozici zapamatoval a pak ji označoval i 

v sekvencích, ve kterých se neobjevila. Toto chování by se dalo označit jako 

perseverace, pro upřesnění by byla nutná konzultace s psychologem. (96) 

Na reakce pacientů reagoval terapeut různými způsoby a využíval různé 

techniky metody. Při terapiích byl využíván prvek adaptačního přístupu – adaptace. 

U hry Pozornost bylo pro pacienty náročné v úrovni 3 uvědomit si správnou 

barvu a označit žárovku v krátkém limitu než žárovka zhasla (2 s). Z hlediska 

ergoterapie je hra Pozornost stupňována dvěma faktory zároveň – čas na označení 

žárovky a počet „dobrých“ barev. Bylo by vhodné mít možnost oba tyto faktory nastavit 

podle toho, jaké má pacient obtíže. 
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Adaptace a stupňování se projevilo na nastavení úrovně dané hry, množstvím 

poskytovaného slovního guidingu a počtu odehraných her. Důvodem adaptace a 

stupňování bylo umožnit pacientovi co nejvíce samostatné hraní hry (6). 

Mezi další ergoterapeutické techniky patřil cueing - nápověda ohledně barev při 

hře Pozornost, u hry Paměť provedení pacienta krok za krokem. Dále byla poskytována 

zpětná vazba během her, na konci každé terapie a při výstupním vyšetření. Pacientovi 

také byly pokaždé hře sdělovány výsledky. 

Pacientům byla poskytována zpětná vazba a sdělovány výsledky. Pacienti kladně 

reagovali, když jim byl okamžitě sdělen výsledek, případně i s porovnáním 

z předchozích terapií (zaznamenané na archu papíru). Z hlediska terapeuta by bylo 

vhodnější vyjádřit výsledek hry Pozornost namísto označení „dobré“ a „špatné“ jedním 

číslem, ideálně v procentech. Pacienti lépe reagovali na sdělení výsledku v procentech 

(terapeut musel čísla přepočítat). Vhodná by také mohla být křivka zobrazující výsledky 

her v průběhu času. Během terapií sděloval terapeut slovní hodnocení. 

Z hlediska terapeuta bylo vhodné mít možnost přerušit hraní aplikace a opět se 

k ní vrátit. Tato potřeba vznikla, když bylo nutné upravit prostředí pacienta 2, a když 

pacient 7 kašlal. 

3.6.4 Diskuze k podotázce 2 

Podotázka 2: Jaké je chování aplikace Cognitive při tréninku? 

Hra Pozornost byla stabilní. Při terapii s pacientem 2 a 7 se několikrát stalo, že 

se žárovka rozsvítila ve druhé polovině druhého řádku, a pokud ji pacient 

nezaznamenal, zmizela z obrazovky, aniž by se odečetl život. Návrhem na úpravu by 

mohlo být, že se žárovky nerozsvítí od určité vzdálenosti od kraje druhého řádku. 

Výjimečně se stalo, že se neozval zvuk prasklé žárovky (terapie s pacientem 5 a 

8). Toto chování aplikace bude řešeno s programátorem softwaru. 

Třikrát za celou dobu se stalo, že když praskla žárovka na konci prvního řádku, 

zablokovala na chvíli ostatní žárovky (u terapie s pacienty 2, 6 a 8), ale toto chování 

aplikace výrazně neovlivnilo hru. 

Ve druhé úrovni, když byl dlouhý interval mezi jednotlivými žárovkami, tak se 

obrazovka zatemnila (nastavení tabletu na úsporu energie). To se projevilo u terapie 

s pacienty 6 a 7. Úpravou by mohlo být to, že v programu hry bude to, že když je hra 

aktivní, obrazovka se nezatemní. 
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Hra Paměť byla také stabilní. Tuto hru bylo potřeba opakovaně spustit, protože 

se nezobrazovala ukázka na začátku. Pouze dvakrát za celou dobu se stalo, že se ukázka 

nezobrazila uprostřed hry (pacient 2 a 8). Toto chování aplikace bude vyřešeno 

s programátorem softwaru. 

Když se pacient dlouho rozmýšlel, zatemnila se obrazovka (nastavení tabletu na 

úsporu energie), řešení je stejné jako u hry Pozornost. 

 

Na základě reakcí pacientů a chování aplikace byly vyvozeny následující 

výhody a nevýhody aplikace Cognitive. 

Výhody 

 Auditivní a vizuální zpětná vazba 

 Dvě úrovně hry Paměť 

 Tři úrovně hry Pozornost 

 Zobrazení výsledků 

 Různý počet rozsvícených žárovek ve hře Pozornost 

Nevýhody 

 Malá možnost individuálního nastavení herních prvků 

 Opačný princip her 

 Obrazovka hry Pozornost stylizovaná do podoby samotné hry (pro pacienty 

jsou matoucí barvy, které se změní po spuštění hry) 

 Hru nelze přerušit a pak se k ní vrátit 

 Zatemnění obrazovky při nečinnosti 

 Nutnost opakovaného spuštění hra Paměť  

Výčet výhod a nevýhod je neúplný, protože ne všechny možnosti byly 

předmětem tohoto výzkumu, ale mohly by být v budoucnu zkoumány. 

Výhodou je to, že je aplikace v českém jazyce, také že barvy použité v aplikaci 

byly navrženy tak, aby byly vhodné i pro pacienty s poruchou vnímání barev. Oproti 

počítači má tablet výhodu, že je pohyb na obrazovce přirozenější než pohyb s 

počítačovou myší, a poskytuje možnost vyššího počtu opakování, což je potřeba pro 

tvorbu nových spojení a tedy využití neuroplasticity (59). 
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Tablet je menší než počítač, proto je lépe přenositelný k pacientům (58) - tuto 

výhodu využila autorka při pohybu na oddělení. Dále jsou aplikace levnější než 

software na stolní počítač (58), v tomto případě to platí, protože aplikace Cognitive je 

zdarma. 

Pacienti také získávají zpětnou vazbu, která může být podpořena i dalšími vjemy 

(vibrace, hudba) (58). Hudba a herní prvky také umocňují zážitek ze hry a zvyšují 

motivaci (59) (42). Pacienti mají k dispozici auditivní a vizuální zpětnou vazbu 

v aplikaci Cognitive. Další vlivy by bylo vhodné prozkoumat v další studii. 

Počítačové hry umožňují zažít úspěch a motivují pacienta (12). U počítačových 

programů bývá komplexnost ve vyhodnocení, kvalitní a přesná zpětná vazba, flexibilita 

v reakcích programu, uchovávání dat, programy jsou velice přesné během hry i 

vyhodnocení, mohou ušetřit čas terapeuta a lze zvyšovat náročnost (42) Toto tvrzení lze 

na aplikaci Cognitive vztáhnout jen částečně – flexibilita programu je částečná (více 

úrovní, ale nelze individuálně nastavit jednotlivé prvky). Kvalitní a přesná zpětná vazba 

je poskytována, zatímco komplexnost ve vyhodnocení zatím chybí – bylo by možné 

přidat například počet zapamatovaných čísel v sekvenci hry Paměť oproti celkovému 

počtu správně označených čísel. Zvyšovat náročnost lze (více úrovní her). Uchovávání 

dat také zatím není k dispozici. 

Sporná je u těchto programů generalizace do běžného života (97). I z tohoto 

důvodu by mělo být v ergoterapii kromě tréninku s tabletem (přístup zdola nahoru) 

trénováno i s využitím tréninku konkrétních činností (přístup shora dolů). 

Aplikace by mohla být také využita pro trénink v domácím prostředí jako 

doplněk k běžné terapii. Výhodou by mohlo být snížení počet návštěv terapeuta u 

pacientů (13). 
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SWOT analýza aplikace Cognitive 

Silné stránky 

 Aplikace v češtině 

 Vizuální zpětná vazba 

 Auditivní zpětná vazba 

 Trénuje paměť a pozornost 

 Více úrovní tréninku 

 Barvy ověřené pro barvoslepé 

 Trénink zdola nahoru 

 Volně dostupná 

 Vyvíjená odborníky 

 Vzniká na pracovišti, kde již vznikly nové technologie 

 Prostor pro rozšíření aplikace 

 Lehce přenosná k lůžku pacienta 

 Snadná ovladatelnost 

 Multifunkční stojan 

 Bez reklam 

 Vyhodnocení hry- zpětná vazba po hře 

 Není potřeba absolvovat zaškolení 

 Snadná ovladatelnost 

Slabé stránky 

 Pro některé pacienty je obtížné pochopení principu her 

 Malá možnost individuálního nastavení 

 Design úvodních obrazovek 

 Drobné softwarové nesrovnalosti 
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Příležitosti 

 Nová možnost tréninku kognitivních funkcí 

 Zkvalitnění poskytované péče 

 Možnost zintenzivnění tréninku (domácí prostředí) 

 Oslovení pacientů, kteří jsou zvyklí na nové technologie 

 Rychlý vývoj technologií a aplikací 

 Vývoj nového příslušenství 

Hrozby 

 Nová aplikace (není zavedená) 

 Vývoj konkurenčních aplikací pro trénink kognitivních funkcí 

 Možnost zastarání technologií 

 Pomalá implementace technologií do ergoterapeutické intervence 

 Nízké povědomí ergoterapeutů o aplikaci 

 Implementace do terapie nemusí být priorita konkrétního zařízení nebo oddělení 

 Rychlý vývoj technologií a aplikací 

 Bezpečnost (viry, mallware) 

Silné stránky jsou podkladem ke klinické využitelnosti v ergoterapii a mohou 

být využity i pro propagaci aplikace Cognitive. Ke slabým stránkám týkajících se 

softwaru byly navrženy úpravy (viz výše), s problémy ohledně pochopení principu her 

může pomoci terapeut slovním guidingem. Příležitosti jsou nové možnosti, kam lze 

aplikaci směřovat. Hrozby nelze snadno ovlivnit, je důležité je brát v úvahu při rozvoji 

aplikace Cognitive. 
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3.6.5 Diskuze k podotázce 3 - 6 

Podotázka 3: Jaký je rozdíl mezi hodnotami při vstupním a výstupním vyšetření 

v Montrealském kognitivním testu? 

Podotázka 4: Jaký je rozdíl mezi hodnotami při vstupním a výstupním vyšetření 

v testu Funkční míra nezávislosti? 

Podotázka 5: Jaký je rozdíl mezi hodnotami při vstupním a výstupním vyšetření ve 

hře Pozornost aplikace Cognitive v úrovni 1? 

Podotázka 6: Jaký je rozdíl mezi hodnotami při vstupním a výstupním vyšetření ve 

hře Paměť aplikace Cognitive v úrovni 1? 

Výsledek ze statistického zpracování byl ovlivněný nízkým počtem pacientů ve 

výzkumném vzorku. Ale u tří parametrů (MoCA, FIM, hra Pozornost úroveň 1) dosáhli 

pacienti lepších průměrných hodnot oproti vstupnímu vyšetření. Hra Paměť byla pro 

pacienty těžší, což může být důvodem pro horší průměrné výsledky. 

Vzhledem k nízkému počtu pacientů ve výzkumném vzorku nelze výsledky 

generalizovat. Terapii ovlivňovalo mnoho faktorů jako únava, bolest nebo zhoršení 

zdravotního stavu. Mezi další faktory může patřit věk pacientů či cizí prostředí. Nelze 

také určit, do jaké míry došlo ke spontánnímu uzdravování. 

Bylo by vhodné ověřit efekt aplikace Cognitive na větším výzkumném vzorku. 

Cílem práce by bylo zjistit a porovnat efekt tří týdenní terapie kognitivních funkcí 

s využitím aplikace Cognitive na tabletu a s využitím konvenční metody (úkoly papír-

tužka) u hospitalizovaných pacientů v subakutní fázi po cévní mozkové příhodě. 

Počet pacientů by byl 40 (stejný počet pacientů jako v protokolu ke studii, která 

má ověřit efekt terapie v domácím prostředí s využitím aplikací na tablet) (59). Pacienti 

by byli rozděleni do dvou skupin, experimentální a kontrolní. V experimentální by 

probíhal trénink s využitím aplikace Cognitive na tabletu. Kontrolní skupina by měla 

trénink kognitivních funkcí s využitím konvenční metody („papír - tužka“). 

Porovnání by proběhlo na základě výsledků z testů MoCA, FIM a her aplikace 

Cognitive (kontrolní skupina by absolvovala hry pouze při vstupním a výstupním 

vyštření). 

Trénink by probíhal po dobu tří týdnů, pětkrát týdně, každý den třicet minut. 

Získaná data by byla statisticky zpracována. 
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4 Závěr 

V teoretické části byly uvedeny základní poznatky o CMP a její následky, mezi 

které patří deficit kognitivních funkcí. Následovala role ergoterapeuta při tréninku 

kognitivních funkcí a možnosti jejich tréninku, mezi které patří i tablet. Představen byl 

přehled situace v oblasti tabletů a aplikací v zahraničí a v České republice. V České 

republice není tato oblast příliš rozvinuta, ale pomoci by mohla nově vyvíjená aplikace 

Cognitive. Cílem diplomové práce bylo zjistit klinickou využitelnost aplikace Cognitive 

na tabletu pro trénink paměti a pozornosti u hospitalizovaných pacientů v subakutní fázi 

po cévní mozkové příhodě z pohledu ergoterapeuta. 

Data byla zpracována formou případové studie a část dat byla zpracována 

statisticky (výsledky provedených testů). 

Z případových studií bylo zjištěno, že pacienti kladně reagovali na hru Pozornost 

oproti tomu hra Paměť pro ně byla náročnější. U hry Paměť měli problémy pochopením 

principu hry, s vyčkáním na konec ukázky, a také když se u hry Paměť objevila dvě 

čísla na jedné pozici. Celkově byl poskytován výrazný slovní guiding kvůli správnému 

označení žárovky. 

Chování aplikace Cognitive bylo stabilní. Pouze dvakrát došlo k tomu, že se 

uprostřed hra Paměť nezobrazila ukázka a to mělo přímý vliv na výsledky hry. Poměrně 

často bylo nutné hru Paměť opakovaně spouštět, protože se na začátku nezobrazovala 

ukázka. Na základě reakcí pacientů a chování aplikace byly navrženy úpravy. Mezi ně 

patří zařazení větší variability herních prvků, naprogramování aplikace tak, aby se 

nezatemnila obrazovka během hry při nečinnosti, možnost pozastavit hru a vrátit se k ní, 

a změna úvodní obrazovky hry Pozornost. 

Ze statistického zpracování dat vyšlo, že pacienti ve třech sledovaných 

parametrech (MoCA, FIM, hra Pozornost v úrovni 1) dosahovali lepších průměrných 

hodnot než při vstupním vyšetření, zlepšení však nebylo statisticky významné na 

zvolené hladině významnosti 0,05. Výsledky byly ovlivněny různými faktory jako 

například únavou nebo zhoršením zdravotního stavu. Bylo by vhodné provést další 

výzkum v této oblasti. 

Z terapeutického hlediska je výhodou aplikace zobrazení výsledků ihned po hře, 

jednoduchá grafika, auditivní a vizuální zpětná vazba. Při terapii byla využívána 

adaptace a stupňování, cueing, poskytování zpětné vazby a sdělení výsledků. 
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Přínosem této práce je přehled situace ohledně tabletů a aplikací v zahraničí a 

České republice, zhodnocení klinické využitelnosti aplikace Cognitive (analýza 

SWOT), navržení úprav na základě reakcí pacientů a chování aplikace a návrh 

metodologie na větší studii. 

Aplikace Cognitive je vhodná pro klinické využití v ergoterapii, bylo by však 

vhodné mít v aplikaci k dispozici větší variabilitu herních prvků a zjistit efekt aplikace 

Cognitive na větším výzkumném vzorku. 
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6 Použité zkratky 

ADOC - Aid for Decision-making in Occupation Choice (Pomůcka pro volbu činnosti) 

CMP – cévní mozková příhoda 

FIM – Functional Independence Measure (Funkční míra nezávislosti) 

GB – gigabyte 

iCMP – ischemická cévní mozková příhoda 

INSPO - Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami 

MoCA – Montreal Cognitive Assessment (Montrealský kognitivní test) 

UTAUT - Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (Jednotná teorie přijetí 

a užívání technologií) 
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Příloha 1 - Informovaný souhlas 

Informovaný souhlas 

Název a popis studie 

Využití tabletu v ergoterapii k tréninku kognitivních funkcí u pacientů po cévní mozkové 

příhodě 

Bc. Andrea Adamusová 

 

Tato diplomová práce se zabývá využitím tabletu v ergoterapii k tréninku kognitivních 

funkcí u pacientů po cévní mozkové příhodě. V experimentální části bude využita 

aplikace Cognitive, kterou lze trénovat paměť a pozornost (kognitivní funkce). Cílem 

práce bude zjistit a porovnat efekt terapie kognitivních funkcí s využitím aplikace 

Cognitive na tabletu a s využitím konvenční metody u hospitalizovaných pacientů po 

cévní mozkové příhodě. Tuto práci bude možno po obhajobě vyhledat v Repozitáři 

závěrečných prací Univerzity Karlovy na těchto stránkách: 

http://is.cuni.cz/webapps/zzp/search/?tab_searchas=basic&lang=cs. 

Jméno pacienta: 

Datum narození: 

Pacient byl do studie zařazen pod číslem: 

Ergoterapeut: 

1. Já, níže podepsaný/podepsaná souhlasím s mou účastí ve studii. Je mi více než 18 let. 

2. Byl(a) jsem podrobně informován(a) o cíli studie, o jejích postupech, a o tom, co se 

ode mě očekává. Beru na vědomí, že prováděná studie je výzkumnou činností. Pokud 

je studie randomizovaná, beru na vědomí pravděpodobnost náhodného zařazení do 

jednotlivých skupin lišících se léčbou. 

3. Porozuměl(a) jsem tomu, že svou účast ve studii mohu kdykoliv přerušit či odstoupit, 

aniž by to jakkoliv ovlivnilo průběh mého dalšího léčení. Moje účast ve studii je 

dobrovolná. 

4. Při zařazení do studie budou moje osobní data uchována s plnou ochranou důvěrnosti 

dle platných zákonů ČR. Do mé původní zdravotní dokumentace budou moci na 

základě mého uděleného souhlasu nahlédnout za účelem ověření získaných údajů 

zástupci nezávislých etických komisí a zahraničních nebo místních kompetentních 

úřadů. Pro tyto případy je zaručena ochrana důvěrnosti mých osobních dat. Při 

vlastním provádění studie mohou být mé údaje poskytnuty jiným než výše uvedeným 

subjektům pouze bez identifikačních údajů pod číselným kódem. Rovněž pro 

výzkumné a vědecké účely v budoucnu mohou být moje osobní údaje poskytnuty 

pouze jako anonymizovaná data nebo s mým výslovným souhlasem. 

5. S moji účastí ve studii není spojeno poskytnutí žádné odměny. 

6. Porozuměl jsem tomu, že mé jméno se nebude nikdy vyskytovat v referátech o této 

studii. Já naopak nebudu proti použití výsledků z této studie. 

 

Podpis pacienta:    Podpis ergoterapeuta: 

 

Datum:     Datum:
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Příloha 2 - Kazuistiky 

Kazuistika pacienta s č. 2 

Vstupní vyšetření 

Věk: 77 let 

Osobní anamnéza: abusus alkoholu, lehký kognitivní deficit, v anamnéze deprese a 

užívání antidepresiv 

Sociální anamnéza: vdovec, bydlí sám, byt v 1. patře bez výtahu 

Pracovní anamnéza: pracoval jako technik, nyní pobírá starobní důchod 

Abuzus: alkohol 

Smysly: zrak korigován, sluch orientačně v normě 

Nynější onemocnění: ischemická CMP pravostranná (6/2016), encefalopatie, globální 

atrofie mozku, pseudocerebelární syndrom, syndrom zadních provazců míšních při 

chronickém ethylismu 

Dominance: pravá horní končetina 

Svalová síla a rozsahy jsou dostatečné pro manipulaci s tabletem, taxe bilaterálně 

nepřesná, čití povrchové i hluboké orientačně v normě. 

MoCA: 14/30 

 prostorová orientace zhoršena 

 pojmenování zvířete zhoršeno 

 paměť zhoršena 

 pozornost mírně narušena 

 řeč – fluence podprůměrná 

 abstrakce v normě 

 orientace zhoršena (časem) 

Kognitivní funkce jsou celkově zhoršeny – především paměť, pozornost, 

prostorová orientace, řeč. 

FIM: 43/126 

 fyzické položky 25/91 

 psychosociální položky 18/35 
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Soběstačnost je celkově snížena. Sebesycení je s mírnou dopomocí (krájení 

jídla), oblékání s výraznou fyzickou dopomocí, osobní hygiena je s dopomocí, mytí 

provádí zdravotnický personál, pacient je inkontinentní, sed je nestabilní, stoj a chůzi 

nezvládá. Psychosociální položky jsou narušeny, především paměť a řešení problémů.  

Aplikace Cognitive: 

 hra Pozornost, úroveň 1: průměrný čas 1,19 s 

 hra Paměť, úroveň 1: 5 bodů 

Cíl pacienta a terapeuta: zlepšit paměť a pozornost v aplikaci Cognitive oproti 

vstupnímu vyšetření do tří týdnů 

Plán: trénink paměti a pozornosti s využitím aplikace Cognitive 

Terapie 

1. týden 

Pacient spolupracoval, byl aktivní, v průběhu týdne se cítil dobře, bez bolesti, 

spánek v pořádku, na konci týdne pociťoval únavu. 

V tomto týdnu byl potřeba velký slovní guiding u obou her. Ruch na pokoji byl 

přiměřený. 

S pacientem bylo trénováno v úrovni 1, 2 a 3 ve hře Pozornost. 3. úroveň byla 

pro pacienta náročná, nedokázal žárovky včas označit. Tato úroveň byla vyzkoušena jen 

jednou v tomto týdnu. Pacient měl ve většině her Pozornost 100% úspěšnost. Průměrný 

čas označení se v průběhu týdne prodloužil. 

U hry Pozornost bylo pacientovi opakováno, jaký je princip hry, jaké barvy má 

označit a byl několikrát vyzván ke správnému označení žárovky (označit tak, aby 

změnila barvu zpátky na bílou barvu). 

Pokud se žárovka rozsvítila za 2. polovinou 2. řádku a pacient si jí nevšiml (to 

znamená, že ji také neoznačil), stihla se posunout z obrazovky dřív, než uběhl limit pro 

označení. Z tohoto důvodu se žárovka nezapočítala jako špatně označená. 

U hry Paměť dosáhl pacient v průběhu týdně mírně vyšších výsledků než na 

začátku. Výsledky nepravidelně kolísaly. Guiding byl používán při zopakování principu 

hry spolu s tím, jaké barvy má označit, dále občasné upozornění na vyčkání do konce 

ukázky a při zopakování, že je možné rozsvícení žárovky na stejné pozici v jedné 

sekvenci. Hra probíhala v úrovni 1. Hru Paměť bylo potřeba znovu spouštět, 

neukazovala se ukázka po spuštění hry, jednou se nezobrazila uprostřed hry. 
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2. týden 

Pacient spolupracoval, v průběhu týdne se cítil unavený, na začátku týdne 

vertigo. Dvě terapie byly zrušeny kvůli silné únavě. Ruch na pokoji byl přiměřený. 

V tomto týdnu byl stále potřeba slovní guiding. 

S pacientem bylo trénováno v úrovni 1 a 2 a 3 ve hře Pozornost. Pacient 

málokdy dosáhl 100% úspěšnosti. Průměrný čas byl přibližně stejný jako v 1. týdnu. 

Ve 2. úrovni se u dvou her Pozornost rozsvěcovalo výrazně méně „dobrých“ 

žárovek než 1. úrovni. V jednom případě 4, ve druhém 6 žárovek (většinou se počet 

„dobrých“ žárovek pohybuje kolem 13).  

Výsledky hry Paměť v tomto týdnu výrazněji kolísaly, ale došlo k mírnému 

zlepšení. Hra probíhala v úrovni 1. Hru Paměť bylo potřeba znovu spouštět, 

nezobrazovala se ukázka. 

Bylo by vhodné mít možnost zastavit hru a poté se k ní opět vrátit (v tomto 

případě bylo potřeba pacientovi upravit prostředí).  

3. týden 

Pacient spolupracoval, přetrvávala únava – tři terapie byly zrušeny. Potřeba 

guidingu se mírně snížila. 

Průměrný čas u hry Pozornost zůstává přibližně stejný jako předchozí týden. 

Pacient převážně dosahoval 100% úspěšnosti. Hra probíhala pouze v 1. úrovni. 

Výsledky hry Paměť stále kolísaly. Počet zapamatovaných žárovek byl přibližně 

stejný jako předchozí týden. Hra probíhala v úrovni 1. 

Hru Paměť bylo potřeba znovu spouštět, nezobrazovala se ukázka. 

4. týden 

Kvůli nízkému počtu terapií byly provedeny ještě dvě terapie. Pacient 

spolupracoval, bez bolesti, znatelná únava. Potřeba slovního guidingu mírně klesla. 

Pacient u hry Pozornost dosahoval převážně 100% úspěšnosti, průměrný čas 

označení se oproti předchozímu týdnu mírně snížil. 

Výsledky hry Paměť stále kolísaly. Počet zapamatovaných žárovek byl přibližně 

stejný jako předchozí týden. Hra probíhala v úrovni 1. 
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Výstupní vyšetření 

MoCA 20/30 

 prostorová orientace snížena 

 pojmenování zvířete v normě 

 paměť snížena 

 pozornost mírně snížena 

 řeč – mírně zhoršena 

 abstrakce v normě 

 orientace – pacient není orientován časem (rok) 

Kognitivní funkce jsou celkově zhoršeny – především paměť, pozornost, 

prostorová orientace, řeč. Pacient se zlepšil zejména v pozornosti, řeči (verbální 

fluence) a pojmenování zvířete. 

FIM 55/ 126 

 fyzické položky 28/91 

 psychosociální položky 27/35 

Soběstačnost je celkově snížena. Sebesycení je s mírnou dopomocí (krájení 

jídla), oblékání s fyzickou dopomocí, osobní hygiena je s dopomocí, mytí provádí 

zdravotnický personál, pacient je inkontinentní, sed je stabilní, stoj s dopomocí a chůzi 

nezvládá. Psychosociální položky jsou narušeny, zlepšila se zejména paměť a řešení 

problémů.  

Aplikace Cognitive: 

 hra Pozornost, úroveň 1: průměrný čas 2,01 s 

 hra Paměť, úroveň 1: 6 bodů 

Pacient se zlepšil ve hře Paměť, ve hře Pozornost se zhoršil v průměrném čase 

označení. 
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Shrnutí 

Pacient se ze začátku cítil dobře, později se pacientův stav zhoršil, objevilo se 

vertigo a únava. 

Průměrný čas označení ve hře Pozornost během terapií zvýšil oproti vstupnímu 

vyšetření. V dosažené úspěšnosti však ke konci dosahoval většinou 100%, i když ve 

výstupním hodnocení měl úspěšnost 86%. 

Slovního guidingu bylo potřeba méně. Pacient byl schopen sám kontrolovat 

správnost označené žárovky, stále byla potřeba zopakovat princip her. 

Ve hře Paměť také postupně dosahoval lepších výsledků, ale ve 3. a 4. 

Stagnovaly. Snížila se potřeba slovního guidingu, byl schopen aplikovat instrukci, že se 

žárovka může rozsvítit dvakrát na stejné pozici v jedné sekvenci. 

Hru Paměť bylo potřeba opakovaně spustit, protože se nezobrazovala ukázka. 

Ve hře Pozornost se dvakrát zobrazil výrazně menší počet „dobrých“ žárovek.  

Ruch během terapií byl srovnatelný v průběhu tří týdnů. 

Pacient se zlepšil v provedených testech MoCA (v pozornosti, řeči a 

pojmenování zvířete) a FIM (fyzické položky – stabilita sedu, stoj; psychosociální 

položky- paměť, řešení problémů). 

Cíl byl částečně splněn (pacient se zlepšil ve hře Paměť). 

Shrnutí výsledků pacienta č. 2 

Vyšetření Vstup Výstup 

FIM 43 55 

MoCA 14 20 

Pozornost 1,19 s 2,01 s 

Paměť 5 6 
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Kazuistika pacientky s č. 3 

Vstupní vyšetření 

Věk: 86 let 

Osobní anamnéza: nevýznamná 

Pracovní anamnéza: pracovala v kanceláři, nyní pobírá starobní důchod 

Sociální anamnéza: vdaná, žije s manželem 

Abuzus: alkohol příležitostně 

Smysly: zrak korigován, sluch orientačně v normě 

Nynější onemocnění: ischemická cévní mozková příhoda kardioembolizační etiologie 

(7/2016), lehká pravostranná hemiparéza, expresivní fatická porucha, podkožní 

hematomy na pravé dolní končetině pooperačně, nyní po punkci hematomu na pravém 

stehně 

Dominance: pravá horní končetina 

Svalová síla a rozsahy jsou dostatečné pro manipulaci s tabletem, lehká pravostranná 

hemiparéza, taxe bilaterálně nepřesná, čití povrchové i hluboké orientačně v normě 

MoCA 19/30 

 prostorová orientace snížena 

 pojmenování zvířete mírně zhoršeno 

 paměť zhoršena 

 pozornost snížena 

 řeč – verbální fluence podprůměrná 

 abstrakce v normě 

 orientace mírně zhoršena 

Kognitivní funkce jsou zhoršeny, především řeč, paměť a pozornost. 

FIM 91/ 126 

 fyzické položky 59/91 

 psychosociální položky 32/35 
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Soběstačnost je snížena.  Sebesycení je samostatné, oblékání s mírnou fyzickou 

dopomocí, osobní hygiena je s mírnou dopomocí, mytí provádí zdravotnický personál, 

pacientka je kontinentní, sed je stabilní, stoj zvládne a chůze nelze. Psychosociální 

položky jsou narušeny, zlepšila se zejména paměť a řešení problémů.  

Z psychosociálních položek je narušena paměť, mírné zhoršení je v oblasti 

exprese. 

Aplikace Cognitive: 

 hra Pozornost, úroveň 1: průměrný čas 2, 65 s 

 hra Paměť, úroveň 1: 8 bodů 

Cíl pacienta a terapeuta: zlepšit paměť a pozornost v aplikaci Cognitive oproti 

vstupnímu vyšetření do tří týdnů 

Plán: trénink paměti a pozornosti s využitím aplikace Cognitive 

Terapie 

1. týden 

Pacientka ochotně spolupracovala, v průběhu týdne se cítila dobře, byla 

přítomna bolest pravé dolní končetiny (hematomy) – podávány studené obklady, spánek 

v pořádku. Ruch na pokoji byl přiměřený. 

S pacientkou bylo trénováno v úrovni 1, 2 a 3 ve hře Pozornost. Úroveň 3 byla 

pro pacientku náročná (pacientka nestačila označit „dobré“ žárovky), hra proběhla jen 

jednou. Průměrný čas označení se zkracoval. V závěru týdne pacientka měla pacientka 

100% úspěšnost. U hry Pozornost bylo řečeno, jaké barvy má pacientka označit. 

Při hře Paměť výsledky pacientky výrazně kolísaly, oproti vstupnímu vyšetření 

se zvýšily. Pacientce nebylo nutné připomínat, že dvě žárovky se mohou rozsvítit na 

stejné pozici v různé části sekvence, ale bylo potřeba připomínat, že má vyčkat na 

konec ukázky. Hra Paměť probíhala v úrovni 1 a 2. 

Hru Paměť bylo potřeba znovu spouštět, neukazovala se ukázka. 

Guiding byl používán při zopakování principu hry, upozornění na vyčkání do 

konce ukázky (pacientka měla často snahu označovat žárovky již během ukázky). 
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2. týden 

Pacientka ochotně spolupracovala, v průběhu týdne se cítila dobře, spánek v 

pořádku. Byla přítomna bolest pravé dolní končetiny (hematomy) – podávány studené 

obklady. Ruch na pokoji byl přiměřený. 

Ve 2. týdnu byl potřeba menší guiding. Ve hře Pozornost byla samostatnější než 

u hry Paměť. 

S pacientkou bylo trénováno v úrovni 1, 2 a 3 ve hře Pozornost. Ve 3. úrovni 

pacientka dosahovala podobných výsledků jako při prvním pokusu. Během týdne se 

občas vyskytla 100% úspěšnost. Průměrný čas byl podobný jako na konci předchozího 

týdne, bez výrazného kolísání. U pacientky se vyskytly chyby v označení – dvakrát 

označení žárovky a špatný dotyk (nepřesný). 

Výsledky hry Paměť v tomto týdnu nepravidelně kolísaly, pacientka dosahovala 

lepších výsledků než v předchozím týdnu. Nejvýraznější skóre bylo 51, což bylo 

výrazně víc, než dosavadní výsledky. Hra probíhala v úrovni 1. 

Hru Paměť bylo potřeba znovu spouštět, nezobrazovala se ukázka. 

3. týden 

Pacientka spolupracovala, v průběhu týdne se cítila dobře, mírná bolest, spánek 

byl v pořádku. 

Průměrný čas u hry Pozornost se ustálil na podobných hodnotách, vůči 

předchozímu týdnu zůstával stejný. Počet her se 100% úspěšností byl přibližně stejný 

jako ve 2. týdnu. Guiding se opět snížil. 

I u hry Paměť se zmenšila potřeba guidingu. Výsledky stále kolísaly, pacientka 

dosáhla vysokého skóre 50 a 45. Celkově se oproti prvnímu týdnu zvýšil počet 

zapamatovaných čísel. Hra probíhala v úrovni 1. 

Hru Paměť bylo potřeba znovu spouštět, nezobrazovala se ukázka. 
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Výstupní vyšetření 

MoCA 26/30 

 prostorová orientace v normě 

 pojmenování zvířete v normě 

 paměť zhoršena 

 pozornost v normě 

 řeč – verbální fluence podprůměrná  

 abstrakce v normě 

 orientace v normě 

U pacientky došlo ke zlepšení řeči, pojmenování a abstrakce. 

FIM 109/ 126 

 fyzické položky 77/91 

 psychosociální položky 32/35 

Soběstačnost je snížena. Sebesycení je samostatné, oblékání s mírnou fyzickou 

dopomocí, osobní hygiena samostatně, mytí provádí zdravotnický personál (pacientka 

dopomáhá), pacientka je kontinentní, sed je stabilní, stoj zvládne.  

V psychosociálních položkách se stav nezměnil. 

Aplikace Cognitive: 

 hra Pozornost, úroveň 1: průměrný čas 1,41 s 

 hra Paměť, úroveň 1: 23 bodů 

Pacientka se zlepšila ve hře Paměť i Pozornost. 

Shrnutí 

Pacientka se v průběhu tří týdnů cítila dobře, byla přítomna bolest pravé dolní 

končetiny, dobře spala. 

Ve hře Pozornost se zlepšila v průměrném čase označení, dosažené úspěšnosti, 

výrazně se snížila potřeba slovního guidingu. Ve hře Pozornost byla pacientka ke konci 

téměř samostatná. 
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Ve hře Paměť pacientka také postupně dosahovala lepších výsledků, objevovaly 

se výkyvy v délce zapamatované sekvence (nejvyšší skóre bylo 51), snížila se potřeba 

slovního guidingu (například nebylo potřeba připomínat, že se žárovka může rozsvítit 

na stejném místě v jiné části sekvence, snížila se nutnost zpětné vazby během hry). 

Pacientka se zlepšila v provedených testech MoCA (řeč, pojmenování a 

abstrakce) a FIM (zlepšení ve fyzických položkách, psychosociální zůstaly nezměněny). 

Cíl byl splněn. 

Shrnutí výsledků pacienta č. 3 

Vyšetření Vstup Výstup 

FIM 91 109 

MoCA 19 26 

Pozornost 2,65 s 1,41 s 

Paměť 8 23 
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Kazuistika pacienta s č. 7 

Vstupní vyšetření 

Věk: 84 let 

Osobní anamnéza: proběhl delirantní stav, difúzní ateroskleróza mozkových tepen, 

operace ramene po pádu před pěti lety 

Sociální anamnéza: vdovec, bydlí sám, pomáhá mu vnuk, syn zemřel na karcinom plic 

(52 let) 

Pracovní anamnéza: pracoval jako instalatér, nyní ve starobním důchodu 

Abuzus: pivo jednou za týden, nekuřák 

Smysly: zrak korigován, sluch orientačně v normě 

Nynější onemocnění: ischemická CMP v povodí arteria cerebri media – 

kardioembolizační embolizace při fibrilaci síní, mozková atrofie, lehká fatická porucha, 

mírná zmatenost, mírná instabilita, deficit zorného pole vpravo, atrofie hipokampu 

bilaterálně 

Dominance: pravá horní končetina 

Svalová síla a rozsahy jsou dostatečné pro manipulaci s tabletem, taxe v normě, čití 

povrchové i hluboké orientačně v normě 

MoCA: 7/30 

 prostorová orientace výrazně zhoršena 

 pojmenování zvířete v normě 

 paměť zhoršena 

 pozornost snížena 

 řeč – verbální fluence podprůměrná 

 abstrakce zhoršena 

 orientace zhoršena 

Pacient má zhoršenou prostorovou orientaci, paměť, pozornost, řeč, abstrakci i 

orientaci. 

FIM: 98/ 126 

 fyzické položky  - 74/91 

 psychosociální položky - 24/35 
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Soběstačnost je snížena. Sebesycení je s mírnou dopomocí (krájení jídla), oblékání s 

fyzickou dopomocí, osobní hygiena je s dopomocí, mytí provádí zdravotnický personál, 

pacient je kontinentní, sed je nestabilní, stoj s fyzickou dopomocí, chůze nestabilní. 

Psychosociální položky jsou narušeny (paměť a řešení problémů). 

Aplikace Cognitive: 

 hra Pozornost, úroveň 1: průměrný čas 3,41 s 

 hra Paměť, úroveň 1: 1 bod 

Cíl pacienta a terapeuta: zlepšit paměť a pozornost v aplikaci Cognitive oproti 

vstupnímu vyšetření do tří týdnů 

Plán: trénink paměti a pozornosti s využitím aplikace Cognitive 

Terapie 

1. týden 

Pacient spolupracoval, v průběhu týdne se cítil dobře, bez bolesti, spánek v 

pořádku. 

Ruch na pokoji byl přiměřený. 

Po jednom vyzkoušení pořadí her Pozornost – Paměť bylo zjištěno, že je to pro 

pacienta příliš náročné. Pacient měl problém s pochopením principu her a u hry Paměť 

označoval žárovky v době, kdy ještě probíhala ukázka. Následně probíhal trénink 

nejprve s hrou Paměť, poté Pozornost. 

Při hře Paměť se pacient rychle zlepšoval (zapamatoval si delší sekvenci), na 

konci týdne se délka zapamatované sekvence snížila. Pacient nedokázal označit 

žárovku, pokud se v předchozí části sekvence rozsvítila na stejné pozici. Také při 

poslední terapii v týdnu ulpíval v označování jedné žárovky. Hra probíhala v úrovni 1. 

Byl však potřeba výrazný slovní guiding – otázky na to, kde se rozsvítila další 

žárovky, a že je potřeba počkat na konec ukázky. 

S pacientem bylo trénováno v úrovni 1, 2 a 3 ve hře Pozornost. 3. úroveň byla 

pro pacienta náročná, byla zahrána dvakrát, pacient nestihl označit ani jednu žárovku. 

Průměrný čas označení se snížil. Ve 2. úrovni se čas zvýšil oproti 1. úrovni. V 1. a 2. 

úrovni dosahoval převážně 100% úspěšnosti. Ve druhé úrovni, když byl dlouhý interval 

mezi jednotlivými žárovkami, tak se obrazovka zatemnila (nastavení tabletu na úsporu 

energie). 
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U hry Pozornost bylo na začátku řečeno, jaké barvy má pacient a jak správně 

označit žárovku. Pacient si nevšiml žárovky v druhé polovině druhého řádku, žárovka 

se dostala mimo obrazovku a nebyla počítána jako „špatná“. Pacient na konci týdne 

potřeboval slovní guiding výrazně méně. Na tabletu byl nastaven větší jas kvůli 

aktuálním světelným podmínkám v pokoji. 

2. týden 

Pacient spolupracoval, pacient byl nachlazený, bez bolesti, zhoršený spánek. 

Ruch na pokoji byl přiměřený. 

Výsledky hry Paměť v tomto týdnu výrazně kolísaly. Často došlo k tomu, že se 

v sekvenci objevila žárovka na stejné pozici jako některá z předchozích žárovek, pacient 

ji nezvládl opakovaně správně označit a hra skončila. Výsledky tedy závisely na tom, 

kdy se rozsvítila žárovka na stejné pozici jako některá z předchozích. Stále se 

objevovala fixace na jednu žárovku. Hra probíhala v úrovni 1. Slovní guiding byl u této 

hry stále výrazný. 

Hra Pozornost probíhala v úrovni 1 a 2. Pacient dosahoval téměř pokaždé 100% 

úspěšnosti. Průměrný čas označení se mírně snížil, neobjevovaly se výraznější výkyvy. 

Pacient dokázal označovat správně (označit žárovku tak, aby změnila barvu zpátky na 

bílou), téměř nebyl potřeba slovní guiding. V tomto týdnu došlo k situaci, kdy pacient 

kašlal a nemohl se tedy soustředit na hru. Hru však není možné přerušit a poté se k ní 

vrátit, proto měl pacient horší výsledek ve hře Pozornost. 

3. týden 

Pacient spolupracoval, necítí se dobře, nachlazený, bez bolesti, spánek narušen. 

Výsledky ve hře Paměť stále kolísaly v souvislosti s rozsvícením žárovky na 

stejné pozici jako některá z předchozích žárovek. Celkově si však zvládal zapamatovat 

více čísel než v předchozím týdnu. Slovní guding byl stále výrazný. 

Hru Paměť bylo potřeba znovu spouštět, nezobrazovala se ukázka. 

Vzhledem ke zdravotnímu stavu pacienta byly hry hrány obě méněkrát a 

v úrovni 1. 

Průměrný čas označení u hry Pozornost se v průběhu týdne výrazně zkrátil. 

Pokaždé dosáhl 100% úspěšnosti. Pacient žárovky označoval správným způsobem, 

nebyl potřeba téměř žádný guiding. 
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Výstupní vyšetření 

MoCA 5/30 

 prostorová orientace výrazně snížena 

 pojmenování zvířete zhoršeno 

 paměť zhoršena 

 pozornost snížena 

 řeč – verbální fluence podprůměrná 

 abstrakce zhoršena 

 orientace zhoršena 

Pacient se zhoršil v položce pojmenování zvířete. 

FIM 104/ 126 

 fyzické položky - 79/91 

 psychosociální položky - 25/35 

Soběstačnost je snížena. Sed je více stabilní, stoj s dohledem, chůze více 

stabilní. Psychosociální položky jsou narušeny, mírně zlepšena paměť. 

Aplikace Cognitive: 

 hra Pozornost, úroveň 1: průměrný čas 0,87 s 

 hra Paměť, úroveň 1: 10 bodů 

Pacient se zlepšil ve hře Pozornost i Paměť. 

Shrnutí 

Pacient se v průběhu v průběhu tří týdnů nachladil, byl bez bolesti, měl zhoršený 

spánek. 

Ve hře Pozornost se pacient podstatně zlepšil v úspěšnosti, kdy na konci 

dosahoval 100% úspěšnosti, zhoršil se v průměrném čase označení. Dokázal však 

označit žárovky správným způsobem. 

Výsledky ve hře Paměť kolísaly v souvislosti s tím, kdy se rozsvítila žárovka na 

stejné pozici jako některá z předchozích. Celkový počet zapamatovaných žárovek 

vzrostl, také ve výstupním vyšetření si zapamatoval delší sekvenci. Pacient se také často 
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upínal na některou z žárovek. Slovní guiding se snížil. Ve výstupním vyšetření se 

zlepšil ve hře Paměť i Pozornost. 

Pacient se zlepšil v provedeném testu FIM (fyzické položky – mobilita, 

psychosociální – paměť), v testu MoCA se zhoršil o dva body. 

Cíl byl splněn. 

Shrnutí výsledků pacienta č. 7 

Vyšetření Vstup Výstup 

FIM 98 104 

MoCA 7 5 

Pozornost 3,41 s 0,87 s 

Paměť 1 10 
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Kazuistika pacienta s č. 8 

Vstupní vyšetření 

Věk: 84 let 

Osobní anamnéza: nevýznamná 

Pracovní anamnéza: hudebník v divadle (hrál na kytaru), nyní ve starobním důchodu 

Sociální anamnéza: pacient bydlí s manželkou (zdráva, zvyklá zajišťovat chod 

domácnosti) 

Abuzus: víno denně, whiskey 2x týdně 

Smysly: zrak korigován, sluch orientačně v normě 

Nynější onemocnění: ischemická CMP kardioembolizační etiologie, afázie 

Dominance: pravá horní končetina 

Svalová síla a rozsahy jsou dostatečné pro manipulaci s tabletem, taxe v normě, čití 

povrchové i hluboké orientačně v normě 

MoCA: 10/30 

 prostorová orientace zhoršena 

 pojmenování zvířete v normě 

 paměť výrazně narušena 

 pozornost snížena 

 řeč – verbální fluence podprůměrná 

 abstrakce výrazně narušena 

 orientace mírně zhoršena 

Pacient má zhoršenou paměť, řeč a abstrakci. Pacient má afázii, proto tento test není 

dostatečně vypovídající. 

FIM: 102/ 126 

 fyzické položky - 81/91 

 psychosociální položky - 21/35 

Pacient je poměrně soběstačný. Sebesycení samostatně, oblékání samostatně 

(delší čas), osobní hygiena samostatně, mytí s dohledem (nestabilita), pacient je 

kontinentní, sed stabilní, stoj samostatně, chůze mírně nestabilní. 

Psychosociální položky jsou narušeny, především rozumění, exprese a paměť. 
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Aplikace Cognitive: 

 hra Pozornost, úroveň 1: průměrný čas 0,97 s 

 hra Paměť, úroveň 1: 39 bodů 

Cíl pacienta a terapeuta: zlepšit paměť a pozornost v aplikaci Cognitive oproti 

vstupnímu vyšetření do tří týdnů 

Plán: trénink paměti a pozornosti s využitím aplikace Cognitive 

Terapie 

1. týden 

Pacient ochotně spolupracoval, v průběhu týdne se cítil dobře, bez bolesti, 

spánek v pořádku. 

Bylo potřeba v pokoji zatáhnout žaluzie v okně, aby se obrazovka neleskla, a 

také nastavit delší čas pro uzamknutí obrazovky (když se dlouho nerozsvítila žárovka 

při hře Pozornost nebo když se pacient déle rozmýšlel u hry Paměť). 

V tomto týdnu byl potřeba výrazný slovní guiding. Ruch na pokoji byl 

přiměřený. Po jednom vyzkoušení pořadí her Pozornost-Paměť bylo zjištěno, že je to 

pro pacienta příliš náročné. Následně probíhal trénink nejprve s hrou Paměť, poté 

Pozornost. 

Při hře Paměť dosahoval pacient horších výsledků oproti vstupnímu vyšetření, 

ale výsledky v rámci terapie výrazně nekolísaly. Hra probíhala v úrovni 1. Hru Paměť 

bylo potřeba znovu spouštět, neukazovala se ukázka. 

Guiding byl používán při zopakování principu hry, upozornění na vyčkání do 

konce ukázky (pacient měl snahu označovat žárovky již během ukázky) a při 

zopakování, že je možné rozsvícení žárovky na stejné pozici v jedné sekvenci (pro 

pacienta to bylo matoucí). 

S pacientem bylo trénováno v úrovni 1, 2 a 3 ve hře Pozornost. 3. úroveň byla 

pro pacienta náročná. Pacient špatně označoval žárovky (nestačil je včas označit). Při 

dalších pokusech se počet špatně označených žárovek ve 3. úrovni snížil. 

Čas na začátku terapie byl delší než na konci, zároveň byl celkově delší než při 

vstupním vyšetření. 
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U hry Pozornost bylo opakováno, jaké barvy má pacient označit (na úvodní 

obrazovce hry Pozornost jsou jiné barvy než v po spuštění a pro pacienta je to matoucí) 

a jak správně označit žárovku (pacient ji označil, ale nekvalitně - pacient byl vyzván 

k opětovnému označení). Při jedné z terapií se stalo, že se neozval zvuk prasklé 

žárovky. 

2. týden 

Pacient ochotně spolupracoval, v průběhu týdne se cítil dobře, bez bolesti, 

spánek v pořádku. Pacient nejevil tolik aktivity - proběhla edukace ohledně tréninku 

paměti a pozornosti. Pacient následně zvýšil své úsilí.  

Díky zlepšení stavu byl pacient na konci týdne propuštěn do domácího prostředí. 

Po domluvě s pacientem proběhla poslední terapie tohoto týdně v domácím prostředí. 

Výsledky hry Paměť v tomto týdnu výrazněji kolísaly, především z důvodu 

nevyčkání na konec ukázky. V domácím prostředí byl průběh stejný – výsledky 

kolísaly. Hra probíhala v úrovni 1. Hru Paměť bylo potřeba znovu spouštět, 

nezobrazovala se ukázka. 

V tomto týdnu byl potřeba menší guiding, stále přetrvávala nutnost upozornit 

pacienta na vyčkání na konec ukázky u hry Paměť. U hry Pozornost pacient sám zvládal 

žárovku správně označit, když na první dotyk nezhasla. 

S pacientem bylo trénováno v úrovni 1, 2 a 3 ve hře Pozornost. 3. úroveň byla 

pro pacienta stále náročná, ale došlo ke zlepšení. Pacient také častěji dosahoval 100% 

úspěšnosti (všechny žárovky označené správně). Průměrný čas se mírně snížil. 

Po přechodu do domácího prostředí se průměrný čas mírně prodloužil, ale 

úspěšnost se zvýšila. 

Ruch na pokoji byl přiměřený, mírné rušení bylo i v domácím prostředí. 

3. týden 

Pacient ochotně spolupracoval, v průběhu týdne se cítil dobře, bez bolesti, 

spánek v pořádku. Terapie probíhala v domácím prostředí pacienta. Pacient byl u lékaře, 

návštěva proběhla v pořádku.  

Snížila se potřeba guidingu. U hry Paměť si pacient zvládal zapamatovat dvě 

čísla na stejné pozici, při poslední terapii vždy vyčkal na konec ukázky a pak teprve 

čísla označil. Výsledky stále kolísaly, počet zapamatovaných čísel vzrostl. Hra 

probíhala v úrovni 1. Hru Paměť bylo potřeba znovu spouštět, nezobrazovala se ukázka. 

Průměrný čas u hry Pozornost se v průběhu týdne zkracoval, zvyšoval se počet 

her se 100% úspěšností. Výkon při 3. úrovni se zlepšil, pacient dosáhl v této úrovni 
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opakovaně 100% úspěšnosti. Guiding nebyl téměř potřeba. Při jedné hře si pacient 

zapamatoval barvy na vstupní obrazovce a po spuštění hry pak v důsledku toho dělal 

chyby. 

Výstupní vyšetření 

MoCA 16/30 

 prostorová orientace 2/5 

 pojmenování zvířete v normě 

 paměť 3/5 

 pozornost 3/6 

 řeč 0/3 

 abstrakce 2/2 

 orientace 4/6 

Pacient se zlepšil v položkách pozornost, abstrakce a paměť. Mírně se zhoršil 

v položce pojmenování zvířete a orientace. 

 FIM 108/ 126 

 fyzické položky - 84/91 

 psychosociální položky - 24/35 

Ve fyzických položkách se pacient zlepšil v mobilitě (větší stabilita), 

v psychosociálních se zlepšil v rozumění, expresi a paměti. 

Aplikace Cognitive: 

 hra Pozornost, úroveň 1: průměrný čas 0,78 s 

 hra Paměť, úroveň 1: 42 bodů 

Pacient se zlepšil ve hře Paměť a Pozornost. 

Shrnutí 

Pacient se v průběhu tří týdnů cítil dobře, byl bez bolesti, dobře spal. 

Ve hře Pozornost se pacient zlepšil v průměrném čase označení, dosažené 

úspěšnosti, výrazně se snížila potřeba slovního guidingu. Pacient byl schopen sám 

kontrolovat správnost označené žárovky. 
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Ve hře Paměť postupně dosahoval lepších výsledků, snížila se potřeba slovního 

guidingu, v závěru byl schopen vyčkat na konec ukázky, také si zapamatoval a byl 

schopen aplikovat instrukci, že se žárovka může rozsvítit dvakrát na stejné pozici 

v jedné sekvenci. 

Pacient se zlepšil v provedených testech MoCA a FIM (fyzické položky – 

mobilita; psychosociální – rozumění, exprese, paměť). 

Cíl by splněn. 

Shrnutí výsledků pacienta č. 8 

Vyšetření Vstup Výstup 

FIM 102 108 

MoCA 10 16 

Pozornost 0,97 s 0,78 s 

Paměť 39 42 

 


