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Abstrakt: 

Tato diplomová práce se zabývá standardizací neuropsychologické metody The 

Free and Cued Selective Reminding Test with Immediate Recall (zkratka FCSRT-IR), 

což je paměťový test epizodické paměti obsahující fázi kontrolovaného učení. V 

teoretické části se věnuje stárnutí a kognitivním funkcím, zejména paměti, dále testům 

epizodické paměti, a z nich především právě testu FCSRT-IR, jeho způsobu 

administrace a přínosům metody oproti jiným verbálním testům paměti. V praktické 

části této diplomové práce předkládáme normy na populaci osob starších 60 let (N= 

362; věkové rozpětí 61 až 97), které pochází z Národní normativní studie kognitivních 

determinant zdravého stárnutí probíhající v letech 2012–2015 (IGA NT13145), na 

jejímž řešení se autorka této práce podílela. V druhé části této práce se věnujeme 

validační studii, která byla provedena na populaci osob s demencí při Alzheimerově 

chorobě (N= 37, věkové rozpětí 61 až 88) srovnáním s kontrolní skupinou vytvořenou 

z normativního souboru. Ve validační studii jsme potvrdili, že FCSRT-IR je senzitivní 

k detekci demence při Alzheimerově chorobě. 

Klíčová slova:  
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Abstract: 

The diploma thesis is focused on standardization of the neuropsychological test 

The Free and Cued Selective Reminding Test with Immediate Recall (FCSRT-IR), this 

test is a one of memory tests which contains phase with controlled learning. In the  

theoretical part it deals with aging and cognitive functions especially memory, further 

episodic memory test especially FCSRT-IR and its administration and benefits of this 

test against other episodic memory tests. In the practical part of this diploma thesis we 

report norms based on population in age 60 years and older (N= 362; range of age 

from 61 to 97), the norms are based on National Normative Study of Cognitive 

Determinants of Healthy Ageing which took place from 2012 to 2015 (IGA NT13145) 

and the author of this diploma thesis was a member of its team. In the second part of 

this thesis we deal with validation study which was conducted on population of people 

with dementia in Alzheimer´s disease (N= 37; range of age from 61 to 88) comparing 

with healthy control group. In this validation study we confirmed that FCSRT-IR is a 

sensitive method for detection dementia in Alzheimer´s disease. 

Keywords:  

Episodic memory, FCSRT-IR, controlled learning, norms, validation 
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Seznam použitých zkratek: 

7MS  Sedmiminutový screeningový test demence 

AD  Alzheimerova nemoc 

bv-FTD  Behaviorální varianta Frontotemporální demence 

BVMT-R Brief Visuospatial Memory test – Revised 

CVLT  California verbal learning test 

DLB   Demence s Lewyho tělísky 

FAQ  Dotazník funkčního stavu 

FCSRT-IR Free and Cued Selective Reminding Test with Immediate Recall 

FTD   Frontotemporální demence 

GDS-15 Geriatrická škála deprese 

IGA  Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví České republiky 

KF   Kognitivní funkce 

MBT  Memory Binding Test 

MCI   Mírná kognitivní porucha 

MKN-10 Mezinárodní klasifikace nemocí 10. revize 

NANOK Národní normativní studie kognitivních determinant zdravého stárnutí 

PN  Parkinsonova nemoc 

PDD   Demence u Parkinsonovy nemoci 

PVLT  Filadelfský test verbální paměti 

RAVLT Reyův auditorně-verbální test učení 

ROCFT  Reyova-Osterriethova komplexní figura  

T16S   Test 16 slov 

VD   Vaskulární demence 

WMS   Wechsler Memory Scale 
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Úvod 

Jedním z nutných předpokladů pro správnou neuropsychologickou diagnostiku 

demence ve stáří jsou kvalitně zpracované národní normy. Opakovaně se totiž 

ukazuje, že výsledky ve screeningových metodách i v neuropsychologických testech 

se liší napříč kulturami, avšak pro záchyt počínající demence jsou právě kulturně 

relevantní normy přizpůsobené věku a vzdělání klíčové (Holtzer et al., 2008; Rivera 

Mindt, Byrd, Saez, & Manly, 2010). Nedostatek národních normativních studií je 

jedním z aktuálních problémů neuropsychologické diagnostiky. 

Na tuto potřebu reagoval projekt Národní normativní studie kognitivních 

determinant zdravého stárnutí (akronym NANOK), který probíhal v letech 2012–2015 

a jehož řešitelé byli MUDr. Miloslav Kopeček, Ph.D. a PhDr. Hana Štěpánková, Ph.D. 

(Štěpánková, Bezdicek, et al., 2015). Tento projekt jednak přinesl průřezové normy 

pro řadu neuropsychologických metod pro populaci osob starších 60 let, ale také 

umožnil dlouhodobé sledování kognitivního úbytku v čase (Kopecek, Bezdicek, Sulc, 

Lukavsky, & Stepankova, 2016). 

Autorka této diplomová práce měla to štěstí, že se v roce 2012 seznámila 

s řešiteli tohoto projektu a v rámci stáže a následného pracovního poměru 

v Psychiatrickém centru Praha se mohla zapojit do řešení celého tohoto projektu, 

podílet se nejen na sběru dat, analýze a publikační činnosti, ale také že během této 

spolupráce mohla získat mnoho praktických zkušeností, naučit se mnoha dovednostem 

a získat nadšení pro práci na výzkumných projektech.  

Ve třetí vlně sběru dat jsme se rozhodli zařadit do testové baterie NANOK test 

Free and Cued Selective Reminding Test with Immediate Recall (do češtiny 

překládáme jako Test kontrolovaného učení s bezprostředním vybavením) a provést 

jeho standardizaci. Od počátku měla tento úkol na starosti autorka předkládané 

diplomové práce a standardizace včetně validizace této metody je předmětem této 

diplomové práce. 

V teoretické části této práce se budeme věnovat nejprve paměti a v současné 

době nejpoužívanějšímu modelu paměti a souvisejícím procesům. Dále se zabýváme 

tím, jaké změny v paměti jsou spojené se stářím a nejčastějšími nemocemi, které ve 

stáří zapříčiňují deficity v oblasti paměti. Tyto deficity se budeme snažit konkrétně 

popsat. Ve třetí kapitole se poté budeme věnovat nejčastěji používaným testům 
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epizodické paměti a teoretickou část zakončíme popisem paměťového testu FCSRT-

IR, jehož standardizace včetně normativní a validační studie je cílem této diplomové 

práce. 

V praktické části této práce si klademe dva cíle. V první části chceme na 

základě souboru zdravých starších osob ze studie NANOK vytvořit normy pro tento 

test, přičemž nejprve musíme otestovat souvislost výkonů v tomto testu 

s demografickými charakteristikami jako věk, pohlaví či vzdělání. Druhým cílem je 

provést validační studii na populaci osob s demencí při Alzheimerově chorobě a ověřit 

tím diagnostický potenciál tohoto testu. 

Poskytnutím norem i ověřením diagnostického potenciálu můžeme přispět 

ke zlepšení neuropsychologické diagnostiky věkově podmíněných kognitivních 

poruch v České republice.  

Zdroje uváděné v práci jsou citovány podle citační normy APA 6th, všechny 

překlady cizojazyčné literatury jsou autorské. 
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Teoretická část 

Kognitivní funkce, a tedy i paměť, jsou produkty centrální nervové soustavy, a 

právě tak jako ostatní funkce tělesné i tzv. funkce duševní podléhají vlivu času – 

stárnutí. Přestože nejsou dosud známy všechny zákonitosti kognitivního poklesu 

v závislosti na věku, některé popsány jsou. Kupříkladu je známa vysoká variabilita 

poklesu kognitivních funkcí, relativní odolnost krystalizovaných funkcí oproti 

fluidním (Salthouse, 2004). Některá onemocnění související s vyšším věkem mají 

klinický obraz zásadního úpadku KF. Jedním z takových onemocnění je Alzheimerova 

nemoc, při níž dochází vlivem neurodegenerace k postupnému poklesu KF do stádia, 

kdy je porucha KF taková, že znemožňuje soběstačnost a pacient je zcela odkázán a 

péči a pomoc ostatních. V tomto stádiu pak hovoříme o demenci při Alzheimerově 

nemoci. Klíčovým příznakem AD je narušená epizodická paměť (Vyhnálek, Škoda, 

Varjassyová, & Hort, 2005), proto je pro diagnostiku AD zásadní neuropsychologické 

vyšetření obsahující adekvátní metody zaměřené na epizodickou paměť.  

Tato diplomová práce bude zaměřena na standardizaci ve světě běžně 

používané metody pro vyšetření u osob se suspektní poruchou epizodické paměti, a to 

FCSRT-IR. Úvodní teoretická část popíše oblasti s touto problematikou spojené, a to 

paměť a její poruchy, a dále možnosti zkoumání a vyšetření paměti.  
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1. Paměť 

Paměť je jednou z kognitivních funkcí, a to „schopnost organizmu uchovat 

strukturované informace v čase,“ (Hartl & Hartlová, 2009, p. 390). Kognitivní či 

poznávací funkce tvoří funkční systém mozku, který nám umožňuje přijímat a 

zpracovávat informace (Lezak, 2012). Existují snahy o dělení těchto funkcí, avšak je 

nutné mít stále na paměti, že se jedná pouze o teoretické dělení a jednotlivé kognitivní 

funkce jsou spolu navzájem provázány. Hlavní kategorie jsou receptivní funkce, 

myšlení a expresivní funkce, paměť a učení (Lezak, 2012). Klasifikace kognitivních 

funkcí není jednoduchá, neboť hranice jednotlivých KF nejsou zcela zřetelné, KF se 

vzájemně překrývají a názory se mezi odborníky liší. Například exekutivní funkce jsou 

dle některých nahlíženy jako zvláštní kategorie, jež není samostatně pohotově 

měřitelná a nemá jednoznačný vztah ke konkrétnímu skóru výkonového testu 

(například IQ), ale spíše jde o to „jak osoba něco dělá, a zda to vůbec dělá“ (Lezak, 

2012, p. 282). Jinde je uváděna jako samostatná jednotka v klasifikaci KF (Marcano-

Cedeño et al., 2013) nebo bývá uváděna jako vysloveně top-down funkce, ale jinde i 

jako bottom-up (Suchy, 2016), a jiní mohou tuto jednotku či konstrukt odmítat a 

hovořit o funkci čelních laloků, tedy s důrazem na strukturální pohled (Stuss & 

Alexander, 2000). Někdo se přesnému vymezení v rámci klasifikace kognitivních 

funkcí raději vyhýbá (Diamond, 2013). 

Paměť zajímala lidstvo dávno před tím, než vznikla psychologie jako 

samostatný obor a než vůbec byly pojmenovány další kognitivní funkce. Svědčí o tom 

například práce klasických antických filozofů Aristotela a Platóna. U Platóna 

nalézáme metaforu paměti, která ji chápe jako voskovou tabulku, do které se psalo, 

avšak odkud mohly zápisky zmizet buď pomocí zahřátí nebo pouze působením času 

vybledly (Platón, 1995). Druhá použitá metafora, kterou nalézáme u Platóna, 

přirovnává paměť k ptačí kleci, kde ptáci představují vědomosti – vzpomínky, a 

problém s nemožností vybavit si určitou vzpomínku je zapříčiněn tím, že nedokážeme 

toho daného ptáka chytit (Draaisma, 2003). 

Aristoteles se věnoval paměti v jedné ze svých esejí, přičemž vnímal paměť 

jako jednu ze schopností duše (Aristotle, 1941). Podle Aristotela se nové informace 

ukládají do paměti jako otisk vjemu, stejně jako se pečetní prsten otiskne do vosku 

(Aristotle, 1941). Avšak pokud bude vosk příliš tvrdý či měkký, nedojde k přesnému 

otištění. Stejně tak uložení vzpomínky může být také ovlivněno dalšími vlivy, 
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například emocemi (Aristotle, 1941). Vedle toho je důležité ještě podotknout, že 

Aristoteles odlišoval od paměti rozpomínání, které chápal jako vlastnost (Aristotle, 

1941).  

Metafor, které se snaží postihnout paměť a její procesy, lze najít mnoho napříč 

staletími. Kromě výše zmíněných, které si paměť představují jako určitý záznam, lze 

najít i mezi moderními autory velkou řádku dalších metafor, což můžeme brát jako 

důkaz toho, že paměť lidstvo vždy zajímala a snahy o její pochopení vždy existovaly a 

vždy budou. 

 U Roedigera nacházíme určitou snahu o syntetizaci (1980). Nejčastěji je 

paměť připodobňována k prostoru v mysli a je chápana jako nějaké úložiště, dům či 

knihovna, kde každý druh informace má své místo (Roediger, 1980). Na druhé straně 

proti těmto teoriím stojí teorie, které vnímají paměť dynamičtěji a snaží se metaforicky 

vyjádřit, proč si některé vzpomínky vybavíme a jiné zapomeneme. Tyto teorie si 

představují, že vzpomínky se neukládají uspořádaně, naopak všechny jsou v jednom 

„odpadkovém koši“ či v jedné zásuvce, proto je i složitější dostat se ke starším 

vzpomínkám nebo možná také proto, že vzpomínky se posouvají po běžícím páse 

(Roediger, 1980). Nejnovější metafory přirovnávají paměť k počítači (Roediger, 

1980). 

Již od založení psychologie jako vědecké disciplíny v 19. století byla paměť a 

schopnost učení jednou z oblastí systematického zkoumání (Bower, 2003). Bower to 

dokládá odkazy na práci Hermanna Ebbinghause, který se zabýval učením a 

zapomínáním a své experimenty prováděl sám na sobě (Ebbinghaus, 1885 in Bower, 

2003). Ebbinghaus je také autorem slavné křivky zapomínání, ke které došel tím, že se 

učil sérii nesmyslných slabik, přičemž zkoumal, jak rychle dané slabiky začal 

zapomínat. Jeho křivka ukazuje, že zapomínání je rychlejší v prvních hodinách a 

dnech, poté se zpomaluje a už jen pozvolna klesá (Bower, 2003).  

Úplný opakem v přístupu ke zkoumání paměti nalézáme u Frederica Bartletta, 

který se oproti Ebbinghausovi zajímal o to, jak předchozí informace ovlivňují proces 

zapamatování (Radvansky, 2013). Ve svém klasickém experimentu svým studentům 

četl příběh a vypozoroval, že lidé mají tendenci doplňovat místa v příběhu, která si 

nezapamatovali na základě svých předchozích zkušeností (Bartlett je nazýval 

schémata) s obdobnými situacemi, které byly popisovány v příbězích (Bartlett, 1932). 
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Převyprávěný příběh byl tedy kratší, logičtější a více odrážel kulturní zázemí, ze 

kterého vypravěč pocházel (Bartlett, 1932). 

S nástupem počítačů, informačního paradigmatu a s rozvojem kognitivní 

psychologie a neurověd přichází také moderní výzkum paměti (Schneider, 2015). 

V 60. letech se tedy pozornost soustředí na pochopení paměťových mechanismů a 

paměť začala být vnímána ve dvou perspektivách – jako hardware, pod kterým se 

rozumím paměť a její kapacita; a software, pod kterým se rozumí paměťové procesy a 

strategie sloužící k zapamatování informací (Schneider, 2015). Pro ilustraci v této 

době také Miller publikuje svou slavnou stať, věnující se kapacitě paměti, a definuje 

magické číslo 7±2, které udává počet položek, které si dokážeme zapamatovat (Miller, 

1956).  

Z výše uvedeného lze tedy říci, že můžeme opakovaně vidět dva pohledy na 

lidskou paměť – dynamický a statický, která však již v moderním psychologickém 

výzkumu nestojí proti sobě, ale jsou naopak brány jako komplementární. Nyní se 

nejprve zaměříme na statický pohled na paměť. 

1. 1 Model paměti 

 Pokud zůstaneme u statického modelu paměti, potom si ji představujeme jako 

knihovnu, dům či sklad, kde má každá informace přesně dané místo podle svého druhu 

(Roediger, 1980). Nejčastěji uváděný model paměti v soudobé literatuře zahrnuje 3 

komponenty: 

1. Senzorická paměť/senzorický záznamník 

2. Krátkodobá/pracovní paměť  

3. Dlouhodobá paměť (Atkinson & Shiffrin, 1968). 

Existují samozřejmě v současné době další modely paměti, které ji nevnímají 

pouze jako jednu z kognitivních domén, ale snaží se o globální model paměti, 

například konekcionistické modely paměti (McClelland & Rumelhart, 1981). V této 

práci se jim však z důvodu nedostatku prostoru nebudeme věnovat a také z toho 

důvodu, že klasické paměťové testy, které jsou v současné době používány, vychází 

z tohoto Atkinson-Shiffrinova modelu. Níže vysvětlujeme jednotlivé komponenty 

tohoto modelu. 
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Zajímavostí je, že podobné dělení paměti jako v tomto modelu nalezneme také 

v díle amerického psychologa, jednoho ze zakladatelů vědeckého přístupu 

v psychologii, Williama Jamese, který již koncem XIX. století předjímal toto 

používané dělení paměti, protože ji dělil na primární a sekundární, což odpovídá 

v Atkinsonově a Shiffrinově modelu paměti krátkodobé a dlouhodobé (James, 1890).  

Primární paměť měla podle tohoto modelu obsahovat vždy malé množství informací 

na hranici aktuálního uvědomování a paměť sekundární obrovské penzum vědomostí 

uchovávaných po celý život (James, 1890, p. 643). 

1.1.1 Senzorická paměť 

 Senzorická paměť neboli senzorický záznamník je první z komponent 

v Atkinsonově a Shiffrinově modelu. Tato část paměti uchovává přesný obraz 

informací přicházejících ze smyslů na krátký čas a přijímá je ve stejné smyslově 

modalitě, v jaké jsou zachyceny (Atkinson & Shiffrin, 1968). Informace se do této 

paměti dostávají tehdy, pokud je jim věnována bezděčná či záměrná pozornost. 

V okamžiku, kdy tomuto vjemu dáváme význam, nastává přesun do krátkodobé 

paměti (Plháková, 2003).  

Potvrzení existence této komponenty přinesly experimenty George Sperlinga, 

který při svých experimentech používal tachistoskop ke krátké prezentaci řady 

nesouvisejících písmen. Úkolem probandů bylo písmena reprodukovat. Jeho hlavním 

poznatkem bylo to, že probandi byli schopni písmena reprodukovat bezprostředně pro 

jejich prezentaci, avšak dostupnost této informace rapidně klesala a během jedné 

sekundy se ztratila zcela (Sperling, 1960).  

Tato komponenta byla i dále zkoumána, Ulric Neisser jako první nazval tuto 

vizuální senzorickou paměť, testovanou ve Sperlingových experimentech, ikonickou 

pamětí (Neisser, 1967). V této části paměti zůstává informace po dobu 250-500 

milisekund, poté tato informace podléhá rozpadu (Sperling, 1960). 

Druhou komponentou senzorického záznamníku je auditivní senzorická paměť, 

která se nazývá echoickou pamětí, jež se snaží o podržení sluchových podnětů. 

Echoická paměť je schopná informaci uchovat po dobu 3-4 vteřin (Roediger, 2002).  

1.1.2 Krátkodobá/pracovní paměť  

 Druhou komponentou v tomto modelu je paměť krátkodobá nebo také 

pracovní. Informace se v krátkodobé paměti udrží delší čas než v senzorické paměti, 
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poté však kompletně mizí (Atkinson & Shiffrin, 1968). Pro to, jakým způsobem je 

informace uložena v krátkodobé paměti, není již  - oproti senzorické paměti - 

podstatné ze kterého smyslu informace pochází. Atkinson a Shiffrin uvádí, že je 

obtížné definovat dobu, po kterou je možné informace držet v krátkodobé paměti, 

z toho důvodu, že můžeme tento proces ovlivnit vlastní kontrolou, avšak průměrná 

doba je zhruba 15-30 vteřin (Atkinson & Shiffrin, 1968). Na druhou stranu, pokud 

bychom si informace opakovali stále dokola, můžeme informaci v krátkodobé paměti 

udržet tak dlouho, jak budeme chtít (Atkinson & Shiffrin, 1968). 

 Díky slavnému „Millerovu číslu“ máme také dobrou představu o kapacitě 

krátkodobé paměti. Jak již bylo řečeno výše, Miller odhalil, že jsme schopni 

v krátkodobé paměti udržet 7±2 položek (Miller, 1956). Pokud jsme schopni seskupit 

položky dohromady, můžeme kapacitu krátkodobé paměti zvětšit. Tedy pokud je 

možné použít tzv. chunkování, tedy seskupení položek do smysluplných celků, pak se 

naše kapacita zvětší. Když je informace přítomná v krátkodobé paměti, dochází dále 

k tzv. kontrolním procesům, které zajišťují převod informace do dlouhodobé paměti 

(Atkinson & Shiffrin, 1968). Dochází tedy k volbě, co převézt do dlouhodobé paměti a 

v jaké formě.  

Krátkodobá a pracovní paměť bývají často názvy, které se zástupně nahrazují, 

avšak v pojetí Baddeleyho je pracovní paměť spíše něčím, co stojí na rozhraní mezi 

krátkodobou a dlouhodobou pamětí a dokáže udržet určité informace v paměti po dobu 

nutné k provedení určité operace, například při složitějším sčítání a odečítání 

(Baddeley, 1999).  

Model pracovní paměti podle Baddeleyho a Hitche se snaží částečně překonat 

původní koncept krátkodobé paměti v Atkinsonově a Shiffrinově modelu. Dle tohoto 

modelu má tedy pracovní paměť tři komponenty:  

1. Centrální operační jednotka (centrální exekutiva) 

2. Vizuoprostorový náčrtník 

3. Fonologický zásobník (Baddeley & Hitch, 1974) 

Později byla přidána ještě čtvrtá komponenta, která se nazývá epizodický 

zásobník (Baddeley & Wilson, 2002). Nejzásadnější přínos tohoto modelu je v tom, že 

uznává existenci různých zásobníků dle smyslové modality, které umožňují pracovat 
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současně. Centrální operační jednotka v tomto modelu představuje nadřazenou 

exekutivní komponentu, řídící další komponenty, které jsou na ní závislé. Její funkcí 

tkví v tom, že umožňuje zaměření či přesun pozornosti a zajišťuje přesun informací 

z dlouhodobé paměti do paměti krátkodobé (Baddeley, Bressi, Della Sala, Logie, & 

Spinnler, 1991). 

Vizuprostorový náčrtník umožňuje uložení a další manipulaci s vizuální a 

prostorovou informací. Bývá dělen na dvě subkomponenty: 

 1. Vizuální sklad, který slouží k uchování statické vizuální informace. 

2. Vnitřní opisovač, který slouží k udržení sekvence pohybů (Baddeley & 

Logie, 1999). 

Fonologický zásobník dokáže udržet verbální a auditivní informace a zajišťuje 

tedy procesy verbální pracovní paměti. Informace se v tomto zásobníku udrží pomocí 

subvokálního opakování (Henson, Burgess, & Frith, 2000). Poslední komponenta, 

epizodický zásobník, byla přidána z toho důvodu, že by měla být určen pro zpracování 

obecných informací (Eysenck & Keane, 2008)  

1.1.3 Dlouhodobá paměť 

 Dlouhodobá paměť je třetí komponentou již zmíněného modelu, která má 

pasivnější charakter, avšak z pohledu neuropsychologické diagnostiky a paměťových 

testů se jedná o komponentu nejzajímavější. Informace uložené v této části paměti 

jsou trvalejšího charakteru, i když mohou být také ztraceny. Někdy může docházet 

také ke ztrátě vodítek pro vybavení dané informace, což potvrzuje fenomén „mám to 

na jazyku“, z angličtiny ´the tip-of-tongue-phenomenon´ (Brown & McNeill, 1966). 

Transfer informací z krátkodobé paměti do paměti dlouhodobé probíhá záměrně i 

bezděčně (Atkinson & Shiffrin, 1968). 

1.1.4 Dělení dlouhodobé paměti 

Dlouhodobou paměť ještě dále dělíme, jelikož na pacientech trpících amnézií 

bylo prokázáno, že v tomto stavu nebývají zasaženy všechny informace uložené do 

dlouhodobé paměti, a proto vzniklo níže uvedené dělení dlouhodobé paměti (Cohen & 

Squire, 1980; Graf & Schacter, 1985; Squire, 1986).  
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Obr. 1 Dělení dlouhodobé paměti 

Dlouhodobou paměť tedy dále dělíme na paměť na implicitní (nevědomou), 

jinak nazývanou procedurální; a explicitní, jinak nazývanou deklarativní (Graf & 

Schacter, 1985; Squire, 1986).  

Na obrázku 1 vidíme, že obsahem implicitní paměti jsou naučené dovednosti, 

klasické podmiňování, priming a neasociativní učení. Jednou ze složek je tedy 

priming, který znamená zvýšenou vybavitelnost informací, které již byly prezentovány 

(Cohen & Squire, 1980; Janiszewski & Wyer, 2014). Projeví se to například, když 

dáme pokusné osobě přečíst seznam slov a po několika minutách až hodinách před ni 

předložíme různé kořeny slov, ke kterým bude mít za úkol vybrat správnou koncovku, 

rychleji jí to půjde u slov, která byla na seznamu.  

Dále se pod implicitní paměť ještě řadí jednoduché klasické podmiňování, 

které známe z výzkumů Pavlova a neasociativní učení. Neasociativní učení se 

například projevuje tak, že pacienti, kteří mají porušenou explicitní část dlouhodobé 

paměti, stejně upřednostňují hudbu, kterou již slyšeli, před neznámou hudbou 
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(Baddeley, 1999). Nedílnou součástí implicitní paměti jsou také dovednosti a návyky. 

Implicitní paměť oproti explicitní nebývá při amnézii narušena (Squire, 1986; Tulving, 

1972).  

Explicitní paměť obsahuje dvě složky, první v sobě zahrnuje vzpomínky na 

zážitky a nazýváme ji epizodická paměť; druhá se nazývá sémantická paměť a skrývá 

v sobě naučená fakta a znalosti (Squire, 1986; Tulving, 1972). Nové studie ukazují, že 

epizodická paměť je přinejmenším částečně nezávislá na sémantické paměti 

(Vyhnálek et al., 2005; Tulving, 2002), což zřejmě dokládá odlišné způsoby ukládání 

informací do paměti dle jejich obsahu (Adlam, Patterson, Bozeat, & Hodges, 2010; 

Vyhnálek et al., 2005) 

 Epizodická paměť se definuje jako schopnost člověka ukládat si a vybavovat 

specifické události, které prožil (Eysenck & Keane, 2008; Tulving, 2002). Jiné 

definice epizodické paměti kladou důraz na fakt, že informace ukládané do epizodické 

paměti musí obsahovat prostorové a časové umístění, musí mít subjektivní prožitek 

nebo se musí jednat o informace učené nezáměrně oproti sémantické paměti, kam se 

ukládají informace učené záměrně (Cheke & Clayton, 2013; Tulving, 2002). Součástí 

epizodické paměti je paměť autobiografická, jež obsahuje i sémantická schémata 

(Gilboa, 2004; Levine, Svoboda, Hay, Winocur, & Moscovitch, 2002). Na základě 

výsledků studií využívajících funkční zobrazení mozku navrhují někteří autoři, že by 

měla být autobiografická paměť vydělena jako samostatná složka deklarativní paměti 

(Conway, 2001; Gilboa, 2004), dosud však převládá původní dělení.  

Poměrně novým konceptem je rozlišování epizodické paměti na tzv. 

staropaměť a novopaměť. Toto dělení rozlišuje, zda se jedná o vzpomínky z nedávné 

doby, tedy poslední hodiny, dny či týdny; nebo zda se jedná o vzpomínky 

ze vzdálenější doby, například z dětství (Leyhe, Müller, Milian, Eschweiler, & Saur, 

2009; Restivo, Vetere, Bontempi, & Ammassari-Teule, 2009; Štěpánková et al., 

2014). Odlišit, zda jsou vzpomínky obsahem novopaměti či staropaměti, je důležité 

zejména pro klinickou práci, neboť se ukazuje, že epizodická novopaměť je výrazně 

narušena u Alzheimerovy nemoci a demence při Alzheimerově nemoci již v raných 

stádiích (Bradley & Kapur, 2012; Economou, Routsis, & Papageorgiou, 2016; 

Vyhnálek et al., 2005). 
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1.2 Paměťové procesy 

Jak již bylo řečeno výše, druhý pohled na paměť je dynamický a věnuje se 

tomu, jakým způsobem paměť funguje, tedy procesům zpracování informace. 

Informace, které vstupují do paměti, procházejí postupně celkem třemi základními 

fázemi: kódování, uložení/konsolidace a vybavení (Tulving & Thomson, 1973).  

1. Kódování: V první fázi dochází k přijetí prezentované informace a je nutné 

ji přetransformovat takovým způsobem, aby mohlo dojít k jejímu uložení ve formě 

paměťové stopy do dlouhodobé paměti. Pro tento převod musí dojít ke kódování 

prezentované informace, přičemž kódování může mít různou formu sémantické, 

grafické, fonologické a může probíhat ve více úrovních zároveň (Tulving & Thomson, 

1973). Primárně však probíhá sémantické kódování, tedy kódování dle významu slov 

(Sternberg, 2009).  

2. Uložení/Konsolidace: Ve druhé fázi nastává konsolidace paměťových stop, 

na čemž se podílí hipokampus a informace je tedy díky tomu uložena do dlouhodobé 

paměti (Parkin, 2001). V této fázi může ovšem dojít i ke ztracení této informace, 

v případě že je konsolidace narušena. Na druhou stranu můžeme sami vědomě zvýšit 

pravděpodobnost, že nedojde ke ztrátě informace tím, že si ji budeme opakovat či 

použijeme nějaké metapaměťové strategie, například mnemotechniky (Sternberg, 

2009). 

3. Vybavení: Pokud říkáme, že máme nějaké problémy s pamětí, obvykle 

máme na mysli, že máme určité problémy ve třetí fázi paměťových procesů – ve 

vybavení. V této fázi tedy dochází k vyhledání a následnému vybavení informace. 

Pokud dochází k problémům v oblasti vybavení, příčinou může být buď problém ve 

vyhledávání informací, nebo došlo k rozpadu paměťové stopy (Grober & Buschke, 

1987). Podle toho potom rozlišujeme: 

a) Zdánlivý paměťový deficit (z angličtiny apparent memory deficit) 

b) Skutečný paměťový deficit (z angličtiny genuine memory deficit) (Grober & 

Buschke, 1987). 
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1.2.1 Fáze paměti a jejich testování 

Výše zmíněné fáze paměti jsou testovány ve všech paměťových testech. 

V rámci neuropsychologického testování začínáme vždy fází učení, ve které probíhá 

kódování informace přes krátkodobou paměť do dlouhodobé paměti.  

Nejprve tedy prezentujeme testované osobě podnětový materiál a informace je 

následně pomocí smyslů (nejčastěji zrak či sluch) převedena do sémantické 

reprezentace, v této fázi lze uplatnit určitou strategii k efektivnímu zapamatování 

podnětového materiálu (Vanderploeg, Crowell, & Curtiss, 2001). Pokud bychom to 

chtěli ukázat na konkrétním příkladu, prezentujeme testované osobě v této fázi určitá 

slova, obrázky či příběh, v některých testech i vícekrát po sobě a po prezentaci 

požadujeme po testované osobě tzv. bezprostřední vybavení, čímž testujeme spíše 

krátkodobou paměť a pozornost. 

 Poté nastává fáze uložení neboli konsolidace informace, což opět v případě 

neuropsychologického testování znamená, že se na prezentovanou informaci znovu 

nevyptáváme a ideálně by se testovaná osoba měla věnovat jinému typu úloh. U 

vybavování lze dále rozlišovat vybavení a rekognici.  

O oddáleném vybavení hovoříme již po několika minutách, obvykle je tím však 

míněn delší časový úsek, cca 20-30 minut  (Asbjørnsen, Obrzut, & Oyler, 2014; Zhao, 

Lv, Zhou, Hong, & Guo, 2012). Důležitým prvkem je zde interference, tedy jiný úkol 

či aktivita, která slouží jako distraktor, proto hovoříme o oddáleném vybavení.  

U paměťových testů ve fázi vybavení rozlišujeme tzv. volné vybavení (free 

recall) a vybavení s vodítky/nápovědou (cued recall), kdy poskytujeme určitou 

nápovědu usnadňující vybavení původní informace. Vedle toho však paměťové testy 

obsahují ještě rekognice. Rekognice obvykle znamená, že je prezentován seznam slov 

a testovaná osoba má odpovídat ano/ne podle toho, zda bylo slovo uvedené 

v původním seznamu (yes/no recognition) (Schindler, Kissler, Kühl, Hellweg, & 

Bengner, 2013). 

Zvláštním případem je nucená rekognice (forced-choice recognition), což je 

jedna z metod využívaných pro odhalení simulování paměťových deficitů 

(malingering) nebo nedostatečného úsilí v testu (performance validity). Testovaný 

v tomto úkolu vybírá, který podnět ze dvou byl obsažen v původní předloze (Clark et 

al., 2012).  
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Vybavení uložené informace však nezáleží pouze na paměťových funkcích, je 

totiž odvislé od integrace mezi hipokampálními strukturami a prefrontální kúrou, a 

proto může být problém s oddáleným vybavením zapříčiněn také deficitem v oblasti 

exekutivních funkcí (Economou et al., 2016; Hornberger, Piguet, Graham, Nestor, & 

Hodges, 2010). 
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 2. Paměť ve stáří 

V první kapitole jsme se věnovali nutnému úvodu k tématu paměť, konkrétně 

jsme tedy popsali používaný model paměti a jeho komponenty a také procesy 

probíhající v paměti. Vzhledem k zaměření této diplomové práce na psychologickou 

metodu užívanou při diagnostice kognitivního deficitu se nebudeme věnovat 

normálnímu věkem podmíněnému poklesu paměťových schopností během stárnutí, 

krátce se však zmíníme o poměrně novém pojmu spojeném s kognitivními funkcemi 

ve stáří, a tím je kognitivní „super-aging“.   

Hlavní část této kapitoly však budeme věnovat paměťovým deficitům 

způsobených neurodegenerativními či vaskulárními onemocněními, která vedou 

k rozvoji syndromu demence (Jirák, 1998). Kognitivní poruchy, syndrom demence a 

mírná kognitivní porucha, jsou nejčastějšími neuropsychiatrickými poruchami vyššího 

věku (Berr, Wancata, & Ritchie, 2005). 

Kognitivní profil se u syndromu demence liší na základě příčiny vzniku tohoto 

syndromu. Z tohoto důvodu se zmíníme také o odlišnostech v projevech paměťových 

deficitů u jednotlivých typů onemocnění, což je důležitým podkladem pro 

diferenciálně diagnostickou rozvahu. Explicitní paměť bývá narušena hned zpočátku, 

zatímco implicitní paměť zůstává zachována poměrně dlouhou dobu (Jirák, 1998). U 

některých osob s demencí spatřujeme problémy s konsolidací informace, u jiných 

zjišťujeme, že se potýkají spíše s problémy ve výbavnosti paměťových obsahů, nikoliv 

s uložením informace (Jirák, 1998).  

Paměťové deficity ve stáří mohou být způsobeny nejen neurodegenerativními 

onemocněními, o kterých se zmíníme, ale příčinou mohou být i zánětlivá a 

paraneoplastická onemocnění mozku, nádory, dlouhodobý abúzus alkoholu a dalších 

psychoaktivních látek (Höschl, 1999). Případně se může také paměťový deficit objevit 

v rámci deliria, při zneužívání psychofarmak, poruchách štítné žlázy či metabolických 

poruchách a také při bakteriálních či virových infekcích mozku (Tošnerová, 1998). 

Těmto příčinám se však věnovat nebudeme, neboť překračují rámec této diplomové 

práce.  

U každé podkapitoly, která se zabývá jednotlivými onemocněními, se krátce 

zmíníme o této nemoci, větší prostor však věnujeme popisu paměťových deficitů 

spojených s touto nemocí a diferenciální diagnostice. 
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2.1 Kognitivní „super-aging“ 

Na opačném pólu kontinua vývoje a změn v kognici ve starším věku stojí proti 

terminálnímu poklesu u demence nejrůznější etiologie – tzv. Kognitivní superaging. 

Termín „superaging“ jsme se rozhodli nepřekládat, protože je již možné se s ním 

potkat i v české literatuře. Superaging je užívaný: 

 1. k označení velmi rychle stárnoucí společnosti (Muramatsu & Akiyama, 

2011; Arai et al., 2015; Chen et al., 2016). Super-aged společnost je taková, kde je 

více než 21 % osob starších 65 let (Moody’s Investors Service., 2014). Vysoký podíl 

obyvatel, kteří v post-produktivním věku a s přibývajícími zdravotními obtížemi, a 

tedy finančními nároky na stát, představuje svébytnou problematiku.  

2. k označení stárnutí – nadprůměrně odolnému člověku. Pod pojmem 

kognitivní superaging si pak můžeme představit člověka, jehož kognitivní funkce jsou 

na úrovni mnohem mladší populace anebo u něhož během doby nedochází k věku 

přiměřenému poklesu výkonů KF (Harrison, Weintraub, Mesulam, & Rogalski, 2012; 

Rogalski et al., 2013; Gefen et al., 2014; Sun et al., 2016). Při bližším pohledu na 

studie zabývající se termínem kognitivní super-aging vidíme, že doménou, která tuto 

věku-odolnou populaci definuje, je epizodická paměť a nadprůměrné výkony 

v testech, například RAVLT nebo Logická paměť (Harrison et al., 2012; Gefen et al., 

2014). 

2.2 Benigní stařecká zapomnětlivost 

 Zatímco termín „kognitivní superaging“ je nový pojem, koncept tzv. benigní 

stařecké zapomněnlivosti pochází z roku 1962 a vznikl z potřeby vymezení vůči tzv. 

maligní stařecké zapomnětlivosti (Kral, 1962). Těmito novými pojmy se snažil odlišit 

přirozený úpadek paměťových schopností, který není zapříčiněn žádným 

neurodegenerativním procesem a který je způsoben věkově podmíněnými procesy; 

zatímco u maligního zhoršení paměťových schopností lze očekávat patologickou 

příčinu, tedy například neurodegenerativní onemocnění. Podle jeho teorie lze mezi 

těmito dvě paměťovými deficity rozlišovat na základě toho, na co si daná osoba 

nemůže vzpomenout (Kral, 1962). V případě benigní zapomnětlivosti si osoby často 

nemohou vzpomenout na názvy či jména, což Kral považuje za přirozenou součást 

stáří. V rámci tohoto konceptu se tedy přepokládalo především s přirozeným úbytkem 

v oblasti epizodické paměti. 
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Tento koncept byl dále rozvíjen v podobě konstruktu věkově podmíněného 

postižení paměti (Age-Asociate Memory Impairment; AAMI; Crook et al., 1986). 

Autoři tohoto konceptu navazovali na Krale, snažili se však o přesné vymezení tohoto 

pojmu tím, že definoval kritéria, podle kterých lze zařadit jedince do této kategorie. 

Pro naplnění této kategorie platí následující diagnostická kritéria: 

1. Věk 50 let a víc. 

2. Subjektivně vnímané problémy s pamětí, například problém s pamatováním 

jmen, telefonních čísel či poštovních směrovacích čísel či se zapamatováním 

více položek naráz, dále problémy v rychlosti vybavení z paměti. Všechny 

reportované obtíže musí mít pozvolný nástup, neměly by mít náhlý počátek. 

3. Výkony v testech zatěžujících novopaměť by měly být alespoň pod 1 

směrodatnou odchylkou od průměru, který by měl být získán v normativní 

studii dospělých jedinců v mladším věku (Crook et al., 1986). 

Tento koncept byl později znovu přeformulován na věkově podmíněný pokles 

kognice (Age-Asociated Cognitive Decline, AACD), významné obohacení tohoto 

konceptu nastalo v tom, že připouštělo zhoršení i v jiných kognitivních funkcích, než 

pouze v paměti (Levy, 1994). Podmínka subjektivního i objektivního zhoršení zůstala 

zachována. Tento koncept již také předznamenává současné pojetí, protože připouštěl 

možnost, že se u lidí s AACD může rozvinout demence nebo se může jednat o setrvalý 

stav (Levy, 1994). 

Avšak jak uvádí Nikolai a kolegové (2012), od těchto konceptů se již ustoupilo 

a výzkum se nyní zaměřuje spíše na oblast úspěšného stárnutí. V klinické praxi 

v současné době převládá širší pojetí a věnuje se pozornost všem kognitivním změnám 

(tzv. kognitivní kontinuum – obrázek 2) od normálního stáří a s ním spojené 

kognitivní změny, přes mírnou kognitivní poruchu (MCI), až po demence různých 

etiologií (Nikolai, Bezdicek, Vyhnálek, & Hort, 2012). Nově zkoumanou 

diagnostickou kategorií jsou také pacienti s tzv. subjektivním kognitivním poklesem 

(subjective cognitve decline, SCD), kteří deklarují subjektivně vnímaný kognitivní 

pokles, který se však neprojeví v neuropsychologickém vyšetření, a zároveň ho nelze 

vysvětlit přítomností psychiatrického onemocnění (Jessen et al., 2014). 
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Obr. 2 Kognitivní kontinuum (Nikolai et al., 2012) 

2.3 Mírná kognitivní porucha  

 Mírná kognitivní porucha je stadium předcházející syndromu demence a také 

koncept, který je definován jako kognitivní pokles, který neodpovídá věku a vzdělání, 

ale zároveň nezpůsobuje významné narušení aktivit denního života (Nikolai et al., 

2012).  

Pod pojmem aktivity denního života si představujeme činnosti nutné 

k zachování vlastní nezávislosti, přičemž rozlišujeme aktivity denního života (z 

angličtiny ADL – activities of daily living), pod které patří běžné sebeobslužné úkony 

jako je hygiena, oblékání, a instrumentální aktivity denního života (z angličtiny IADL 

– instrumental activities of daily living), kterými se rozumí komplexnější úkony jako 

je nakupování, příprava pokrmů či úklid domácnosti (Katz, Ford, Moskowitz, Jackson, 

& Jaffe, 1963). 

Pro diagnózu MCI je tedy nutné splňovat následující kritéria:  

1. Subjektivní stížnosti na kognitivní funkce od pacienta či jeho okolí 

2.Objektivizovaný pokles kognitivních funkcí ověřený v neuropsychologickém 

vyšetření
1
 

3. Bez narušení aktivit denního života 

                                                 
1
 Pro diagnózu MCI by měl být výkon zhoršen o 1-1,5 SD ve standardizovaných neuropsychologických 

testech, avšak nejedná se o striktně dané hraniční skóry, ale pouze o klinická doporučení (Nikolai, 

Bezdicek, Vyhnálek, & Hort, 2012). 
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4. Bez přítomnosti syndromu demence (Petersen, 2004; Petersen et al., 1999). 

Tento koncept vznikl ze snahy postihnout oblast mezi změnami v kognitivních 

funkcích zapříčiněných věkem a počínajícím syndromem demence (viz obrázek 2), a 

také ze snahy odhalit AD ještě před rozvojem syndromu demence (Nikolai et al., 

2012). Současná diagnostická kritéria neakcentují pouze poruchy paměti, avšak 

původně byl koncept MCI vnímán pouze jako prodromální stadium Alzheimerovy 

choroby a hlavní snahou bylo tím pádem identifikovat jedince, kteří progredují do 

demence u AD (Gauthier et al., 2006). V současné době je hlavním cílem 

neuropsychologického výzkumu v této oblasti predikce přechodu z MCI do některého 

z typu demence (Nikolai et al., 2012). Některými odborníky je dokonce tento koncept 

sám o sobě vnímán jako bezúčelný a dle nich má smysl ho diagnostikovat pouze se 

souvztažností k neurodegenerativnímu onemocnění (Dubois & Albert, 2004). 

Z těchto důvodů existují snahy o rozlišení diagnózy MCI na podkategorie (viz 

obrázek 3) dle toho, zda je postižena paměť a také zda je narušena pouze jedna či více 

kognitivních funkcí (Petersen et al., 1999). Dubois a Albert šli ještě o krok dále a snaží 

se o rozlišování typu paměťového deficitu, a sice jestli se jedná o hipokampální 

postižení paměti, s největším rizikem rozvoje AD, nebo o nehipokampální postižení 

paměti (2004). U hipokampálního postižení paměti je narušeno ukládání i vybavování 

paměťových stop, což je typické postižení paměti v časné fázi AD (Dubois & Albert, 

2004). Toto můžeme pozorovat nejen v rámci neuropsychologického vyšetření, ale 

potvrzují to i patologické a morfologické studie, které ukazují, že hipokampální 

formace je narušena u Alzheimerovy nemoci právě již ve fázi MCI (Laczó et al., 

2009). 

Z hlediska postižení paměti můžeme tedy u pacientů s MCI, kteří jsou velice 

heterogenní skupinou, pozorovat různé druhy postižení paměti v závislosti na tom, o 

jaký typ MCI se jedná. Proces hledání přesných kritérií pro diagnostiku MCI je stále 

v procesu, společně s klasifikací podtypů MCI. Současná standardní diagnostická 

kritéria mají za následek příliš vysoký podíl falešně pozitivních nálezů. Můžeme na 

nich pozorovat počátky všech typů postižení paměti (Edmonds et al., 2015), o kterých 

se zmiňujeme v dalších podkapitolách v souvislosti s jednotlivými typy demence, 

proto je v této podkapitole nebudeme podrobněji rozepisovat.   
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Obr. 3 Diagnostický algoritmus MCI (Nikolai et al., 2012) 
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2.4 Alzheimerova nemoc 

Alzheimerova nemoc je jedno z neurodegenerativních onemocnění, které je ve 

stáří nejčastější. Dále je to také nejčastější příčina paměťových deficitů ve stáří a též 

nejčastěji zapříčiňuje syndrom demence (Nikolai, Štěpánková, Vyhnálek, & Kopeček, 

2016). Toto onemocnění nemá dosud objasněnou etiologii a lze tuto diagnózu 

s jistotou verifikovat až na podkladě histopatologických nálezů (Fanfrdlová, 2006). 

Dle MKN-10 rozlišujeme typy Alzheimerovy choroby dle doby vzniku, přičemž 

obvyklá doba pro propuknutí této nemoci je brána od 65. roku do 85. roku. Pokud se 

rozvine dříve, hovoříme o tzv. demenci u Alzheimerovy choroby s časným začátkem; 

pokud se rozvine později, hovoříme o demenci u Alzheimerovy choroby s pozdním 

začátkem (World Health Organization, 2009). 

Demence u Alzheimerovy nemoci má plíživý počátek, který je často falešně 

zaměňován za běžné změny v poznávacích funkcích spojené se stářím. Projevuje se 

postupně progredující deteriorací kognitivních schopností, nejprve paměťových a 

řečových (Fanfrdlová, 2006). Osoby trpící AD jsou kromě samotných počátků 

symptomatického období bez náhledu na svou nemoc.  

Pokud bychom chtěli paměťové deficity blíže specifikovat, pozorujeme tedy u 

Alzheimerovy nemoci a u demence při AD narušení epizodické novopaměti již 

od raných stádií (Bradley & Kapur, 2012; Economou et al., 2016). Tento symptom 

můžeme pozorovat nejčasněji a zároveň velice jednoduše, například jednoduchým 

dotazem na události z posledního dne či víkendu (Štěpánková et al., 2014). Právě u 

těchto otázek můžeme pozorovat, že je  pro pacienty často obtížné vzpomenout si, co 

měli včera k obědu, kam jeli minulý týden na výlet nebo co dělali poslední víkend 

(Fanfrdlová, 2006). 

U Alzheimerovy demence je narušeno již v časné fázi ukládání i vybavování 

paměťových stop (Dubois & Albert, 2004).  Specifičtěji se postižení paměti u AD 

nazývá hipokampální postižení paměti (Laczó et al., 2009). Hipokampální postižení 

paměti lze od nehipokampálního postižení odlišit tím, že při testování paměti 

využívající vybavení s vodítky není nápověda funkční (Dubois & Albert, 2004).  

Pokud bychom se zaměřili na výsledky v paměťových testech zaměřených na 

epizodickou paměť u osob s AD, obvykle pozorujeme nižší skór volného vybavení; 

plochou či kolísavou křivku učení; častý výskyt konfabulací; pokles v oddáleném 
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vybavení oproti bezprostřednímu vybavení; neefektivitu kategoriální nápovědy či 

poskytnutí vodítka; vyšší výskyt chyb v rekognici, jelikož osoba s AD nepoznává 

původní podněty a falešně pozitivně označuje jako původní podněty jiné (Nikolai, 

Vyhnálek, Štěpánková, & Horáková, 2013).  

Sémantická paměť bývá v počátcích ušetřena, proto mohou osoby s AD 

zejména v časných stádiích podávat normální výkon (Nikolai et al., 2013). Implicitní 

paměť bývá zasažena až v pozdních fázích (Nikolai et al., 2013). V pozdějších fázích 

demence u AD se problémy s pamětí prohlubují. V následujících podkapitolách 

uvádíme další příčiny vzniku syndromu demence, přičemž se budeme vždy snažit o 

srovnání projevů paměťových deficitů u osob s AD vs. jiné typy demence.  

2.5 Vaskulární demence 

Vaskulární demence jsou považovány za druhou nejčastější příčinu demence 

ve stáří (Telecká, 2006; Koukolík, 1998). Na rozdíl od Alzheimerovy choroby mohou 

za vznikem vaskulární demence stát různé příčiny, například se může jednat o 

onemocnění velkých a malých tepen či krvácení do mozku (Telecká, 2006). Podle 

místa vzniku se rozlišují vaskulární demence na kortikální, pod něž patří strategicky 

umístěný iktus a multiinfarktová demence, a subkortikální; zde lze pozorovat difuzní 

postižení bílé hmoty (Erkinjuntti, 2002). Vaskulární demence se tedy definuje široce, a 

sice tak, že se jedná o kognitivní deficit, jehož příčinou je cévní onemocnění mozku 

(Telecká, 2006). Oproti AD tedy vidíme, že se jedná o diagnózu s poměrně 

heterogenní etiologií a klinickými projevy (Cosentino et al., 2004) 

Při diferenciální diagnostice je nutné vědět, že pro vaskulární demenci svědčí 

například fluktuující průběh obtíží, zhoršování kognitivních schopností skokově nebo 

také emoční labilita, dále pak také cévní mozková příhoda v anamnéze, ložiskový 

neurologický nález či jiné známky aterosklerózy (Nikolai et al., 2013). Na tyto otázky 

se pacientů obvykle ptá neurolog, který na základě informací stanovuje tzv. 

Hachinského ischemický skór, který interpretujeme tak, že čím vyšší skóre pacient 

získá, tím větší má pravděpodobnost, že jeho obtíže jsou vaskulárního typu (Hachinski 

et al., 1975). 

Co se týče paměťových či kognitivních deficitů, u pacientů s vaskulární 

demencí nacházíme menší problémy s pamětí než u pacientů s AD a naopak větší 

problémy v oblasti exekutivních funkcí (Graham, Emery, & Hodges, 2004). Konkrétně 
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pozorujeme spíše problémy s pamětí v oblasti výbavnosti, takže efekt vodítka či 

nápovědy je funkční a efektivní (Erkinjuntti, 2002). Jiná studie uvádí, že při porovnání 

pacientů s VD vs. pacientů s AD lze pozorovat rozdíly v paměťových testech a ve 

znalostních testech, kde jsou úspěšnější pacienti s VD, zatímco pacienti s AD jsou 

úspěšnější v testech vizuoprostorových funkcí (Cosentino et al., 2004)  

Pokud bychom chtěli odlišit kortikální vaskulární demence, pak zde 

pozorujeme rychlý nástup kognitivních obtíží, které se navíc schodkovitě zhoršují a 

rozložení je nerovnoměrné odvislé od oblasti mozku, která je narušena (Telecká, 

2006). Na druhé straně u kortikální demence mohou problémy nastoupit pozvolna s 

dominantním postižením exekutivních funkcí, avšak s postupem nemoci se kognitivní 

deficit generalizuje (Erkinjuntti, 2002). 

2.6 Korová nemoc s Lewyho tělísky 

 Korová nemoc s Lewyho tělísky je dalším neurodegenerativním onemocněním, 

které se objevuje v pozdějším věku. Kromě změn v kognici se objeví také spontánní 

motorické příznaky parkinsonismu, oproti PN bez stranové lateralizace s dominantním 

postižením dolních končetin (Rektorová, 2010; McKeith, 2007). Nápadné je také 

kolísání stavu.  

Z hlediska kognitivních funkcí se objevuje narušení především v oblasti 

vizuoprostorových funkcí a často se také objevují zrakové halucinace (McKeith, 

2007). Dále se uvádí také narušení exekutivních funkcí (Rektorová, 2010) a kolísání 

pozornosti, kvůli čemuž bychom teoreticky mohli také pozorovat paměťové deficity, 

které by však v tomto případě byly zaviněny narušením exekutivních funkcí či 

pozornosti nebo v případě prezentace neverbálního obsahu narušením 

vizuoprostorových funkcí (Koukolík, 1998). Co se týče paměti, poruchy těchto 

kognitivních funkcí způsobují u pacientů s nemocí s Lewyho tělísky obvykle potíže 

v oblasti kódování (Hamilton et al., 2004). 

2.7 Frontální lobární degenerace 

 Frontální lobární degenerace je skupina demencí, které se dle klinických 

příznaků dělí na sémantickou demenci, frontotemporální demenci a primární 

progresivní afázii (Neary et al., 1998). Sémantická demence, popsaná v kazuistice od 

Vyhnálka a kolegů (2005), se projevuje především postižením sémantické paměti 

s výraznou anomií, tj. narušená schopnost pojmenování; a co se týče epizodické 
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paměti, zde pozorujeme výrazné narušení staropaměti oproti novopaměti. Oproti AD 

tedy vidíme, že paměťový deficit má inverzní charakter (Vyhnálek et al., 2005). 

Další forma frontální lobární degenerace – primární progresivní afázie se 

projevuje narušením řečové produkce (Neary et al., 1998). Sémantickou demenci 

oproti primární progresivní afázii lze snadno odlišit, neboť u primární progresivní 

afázie se objevují problémy s řečí jako  například fonémické parafázie, tj. záměna 

hlásek či slabik ve slovech, ale neobjevuje se narušená schopnost porozumění smyslu 

slov (Vyhnálek et al., 2005) 

  Poslední forma je frontotemporální demence, která se nejvýrazněji projevuje 

změnami v chování a dysexekutivním syndromem (Neary et al., 1998). U pacientů 

s frontotemporální demencí pozorujeme však i problémy s pamětí zapříčiněné 

narušenou pozorností a dysexekutivním syndromem (Hutchinson & Mathias, 2007). 

Z těchto důvodů vzniká mnoho studií, které se snaží identifikovat rozdíly 

v paměťových deficitech u osob s AD vs. FTD. Ukazuje se například, že pokles 

v paměťových testech je menší u osob s FTD, což lze dobře pozorovat na oddáleném 

vybavení ve verbálních i neverbálních testech paměti; na druhou stranu fatické funkce 

mohou být více narušeny u osob s FTD, což se projeví například v testech verbální 

fluence (Hutchinson & Mathias, 2007). Jiné studie však uvádí, že pacienti s FTD se 

neliší oproti pacientům s AD ve volném vybavení, pouze ve vybavení s vodítky 

skórují pacienti s FTD lépe (Economou et al., 2016). 

2.8 Parkinsonova nemoc 

 Parkinsonova nemoc je jedním z dalších neurodegenerativní onemocnění, které 

však oproti předchozím zmíněným onemocněním postupuje pomalu. Hlavním znakem 

této nemoci je narušení hybnosti, včetně hypokineze, rigidity, narušení chůze či 

klidového třesu (Růžička, 2006). Tato nemoc je zapříčiněna nedostatkem dopaminu 

v bazálních gangliích mozku, pro což však v současné době neexistuje kauzální léčba, 

ale pouze léčba symptomatická (Růžička, 2006). 

U většiny pacientů se objevuje již v časných stádiích kognitivní deficit, u 24 – 

31 % osob s PN progredují tyto obtíže do demence (Aarsland, Zaccai, & Brayne, 

2005). U osob s demencí u Parkinsonovy nemoci (PDD) pozorujeme především 

problémy v oblasti exekutivních funkcí (Pillon, Dubois, Ploska, & Agid, 1991), dále je 

také výrazně zpomalené psychomotorické tempo (Koukolík, 1998). 
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Co se týče paměti, schopnost zaznamenat informace a konsolidovat je zůstává 

zachována, tedy porucha učení je lehčí než u AD, problémy nastávají při vybavování 

informací (Robottom & Weiner, 2009). Zde však může účinně zafungovat poskytnutí 

vodítka či nápovědy a výsledky díky tomu mohou být až v pásmu normy (Pillon, 

Deweer, Agid, & Dubois, 1993). Demence u P je tedy subkortikálního typu (Růžička, 

2006)  

Obdobné kognitivní deficity můžeme pozorovat také u osob trpících 

Huntingtonovou nemocí, zde však navíc ještě dominuje porucha pozornosti (Pillon et 

al., 1991). Stejně tak může být zaměněna demence u PN s demencí s Lewyho tělísky, 

u druhé již zmíněné nemoci však dominuje narušení vizuoprostorových funkcí a 

průběh této demence je rychlejší (Dubois & Pillon, 1997). 

2.9 Pseudodemence 

 V poslední části této kapitoly se budeme věnovat tzv. pseudodemenci, což je 

stav pacienta, který klinicky imponuje jako demence, avšak bývá většinou způsoben 

klinickou depresí (Nikolai et al., 2013) a je reverzibilní. Výkony v kognitivních 

testech jsou podobně narušeny jako při demenci. Pacient může působit zpomaleně, má 

problémy se soustředěním, selhává v paměťových testech, může mít také problémy 

s rozhodováním (Nikolai et al., 2013). V tabulce 1 uvádíme srovnání typických 

projevů demence a pseudodemence. Při úspěšné léčbě deprese odezní i 

pseudodemence a kognitivní funkce remitují. 
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Tab. 1 Srovnání projevů demence a pseudodemence (Nikolai et al., 2013) 

 Demence Pseudodemence 

Anamnéza 

 

Spíše plíživý začátek (AN), 

stav trvá >6 měsíců 

Relativně náhlý začátek obtíží, 

stav trvá <6 měsíců 

Plochá, proměnlivá nálada Přetrvávající depresivní nálada 

 

Chování Odpolední pesima Dopolední pesima 

Obtíže s pamětí bagatelizuje či 

popírá 

Obtíže s pamětí zmiňuje či 

zdůrazňuje 

V počátcích zachované 

psychomotorické tempo 

Zpomalené psychomotorické 

tempo 

Poruchy orientace Plně orientován, obtíže 

s koncentrací pozornosti 

Snaží se odpovědět, ale 

chybuje 

Nesnaží se, odpovědi typu 

„nevím“ 

Bludné myšlení paranoidní – 

okrádání, sledování, úkorné 

Bludné myšlení mikromanické; 

insuficientní, autoakuzační, 

hypochondrické 

Hledání výrazů – chudší 

vyjadřování, nepřiléhavé 

odpovědi 

Zpomalené reakce na dotazy, 

pomalejší odpovědi 

Porucha vizuokonstrukčních 

schopností, ideomotoriky 

Vizuokonstrukční schopnosti i 

ideomotorika zachovány 

 

Po podání 

antidepresiv 

Kognitivní výkon beze změny Celkové zlepšení stavu včetně 

kognice 

2.10 Souvislosti diagnózy syndromu demence 

Dosud není vyjasněn vztah deprese a syndromu demence. Vzhledem k časté 

komorbiditě je zvažováno, zda je klinická deprese rizikovým faktorem pro rozvoj 

demence v pozdějším věku (Jorm, 2001). Nicméně se dle dostupné literatury zdá, že 

nyní se vědecká obec přiklání k tomu, že může být spíše prodromálním stádiem 

(Brommelhoff et al., 2009). 
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Vzhledem k absenci účinné léčby (Knapp, Iemmi, & Romeo, 2013) patří 

syndrom demence mezi onemocnění, jež mají závažné dopady na kvalitu života 

pacientů i jejich blízkých. Není s podivem, že se můžeme setkávat až s tzv. 

„Alzheimer fóbií“, tedy strachem z demence při Alzheimerovy nemoci (Draper, 

Peisah, Snowdon, & Brodaty, 2010). Tato fobie je pravděpodobně posilována 

informacemi z médií a také tím, že přibývá lidí, kteří mají s touto nemocí zkušenosti 

v jejich rodině či blízkém okolí. 

Sdělení diagnózy osobám se zachovalým náhledem tedy může vyvolat závažné 

duševní obtíže. Důležitým aspektem celé problematiky je péče o osoby s demencí, a to 

profesionální i laická. Tato péče je s postupující kognitivní poruchou pacienta stále 

náročnější na čas i výdej energie tělesné i duševní. Především pečující, kteří pečují 

doma, tedy ne-profesionálové, jsou ohroženi rozvojem nejrůznějších onemocnění 

plynoucích z únavy a vypětí, a to včetně vyhoření a deprese, jak uvádí Eva Jarolímová 

ve své disertační práci (2016). Z těchto důvodů je nutné pohlížet na kognitivní 

poruchy v širším rámci a při péči se zabývat celým systémem (Jarolímová, 2016), 

v této práci však není prostor na to zabývat se danou problematikou šířeji, zůstaneme 

tedy u tématu diagnostiky paměťového deficitu. 
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3. Testy epizodické paměti 

V předchozí kapitole jsme se věnovali tomu, jak je narušena kognice u 

neurodegenerativních onemocnění typických pro starší věk. U nejčastějšího takového 

onemocnění, Alzheimerovy nemoci, dominuje narušení epizodické paměti, a to již 

v časných stádiích. Z těchto důvodů se budeme v následující kapitole věnovat právě 

testům epizodické paměti a uvedeme ty nejčastěji používané. 

Testy epizodické paměti jsou rutinní složkou neuropsychologického vyšetření, 

zaměřují se však téměř výhradně na novopaměť (Bradley & Kapur, 2012). Pro 

testování staropaměti se lze ptát na události staršího data. Problém však nastává 

s ověřením pravdivosti informace, jelikož příbuzní či partneři nemohou tvrzení 

potvrdit či vyvrátit, neboť těmto událostem pravděpodobně nebyli přítomni (Bradley 

& Kapur, 2012). Může to být však v některých případech klíčové pro diferenciální 

diagnostiku, proto je vhodné několika otázkami se ptát i na události z mládí či dětství, 

odpovědi na ně je však třeba verifikovat (Vyhnálek et al., 2005). 

Testů epizodické paměti existuje velké množství a liší se tím, na jakém se 

zakládají paradigmatu. Ta nejpoužívanější zmiňujeme v následujících podkapitolách. 

Testy epizodické paměti se také často užívají jako součást ucelených baterií 

paměťových testů, zástupcem je například Wechsler Memory Scale (WMS) či 

Rivermead Behavioral Memory Test (RBMT), nebo jednotlivě. V této práci chceme 

spíše popsat jednotlivé typy těchto testů, proto se nevěnujeme uceleným bateriím, ale 

pouze jednotlivým testům.  

3.1 Testy verbálních párových asociací 

Testy verbálních párových asociací patří mezi jedno z paradigmat testů 

epizodické paměti (Calkins, 1894), se kterým se však v klinické praxi příliš často 

nesetkáme (Spaan & Duregger, 2016). Tento test začíná prezentací dvojic slov, které 

spolu mohou i nemusí souviset, a po čase vyžadujeme jejich znovuvybavení, například 

subtest z WMS (Wechsler, 1997a, 1999, 2002). Vybavení těchto slov probíhá tím 

způsobem, že testované osobě přečteme z dvojice slov vždy to, které zaznělo jako 

první (Lezak, 2012). První slovo z dvojice slouží tedy jako určitá nápověda, nejedná se 

tedy o klasické volné vybavení. 
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U tohoto testu je sémantická blízkost a prototypičnost velice důležitá, avšak 

vedle toho je ještě podstatný faktor vizuální představitelnosti a také je důležité, o který 

slovní druh se jedná (Spaan & Duregger, 2016).  

3.2 Testy založené na vybavení příběhu 

Dalším typem jsou testy založené na vybavení příběhu, například subtest 

Logické paměti z Wechslerových škál paměti například WMS-III, WMS-IIIa 

(Wechsler, 1997a, 1999, 2002) nebo „story recall“ subtest z RBMT-III (Wilson, 

2008). Testovanému je přečten příběh a následuje okamžité a oddálené vybavení. 

Tento test se oproti seznamům slov více podobá způsobu využívání paměti v 

každodenním životě (Lezak, 2012). Lze tedy uvažovat o jeho lepší ekologické validitě. 

U tohoto typu testů se setkáváme s různým počtem expozic materiálu (jednou 

či opakovaně), různým kódováním jednotlivých položek či tematických celků. 

Důležitá je vždy jednoznačnost skórování (Lezak, 2012, p. 489-490).  

3.3 Testy se seznamem slov 

Typickým příkladem paradigmatu testů epizodické paměti jsou testy seznamů 

slov. Široce využívaný je například Reyův auditorně-verbální test učení – RAVLT 

(Bezdicek et al., 2014; Rey, 1958), obsahující seznam 15 podnětů bez sémantického 

vztahu. RAVLT je v České republice známý jako AVLT či Paměťový test učení  

(Preiss, 1999) 

Modifikací seznamu slov spojenou se sémantickými kategoriemi, které fungují 

jako nápověda, je California Verbal Learning Test a jeho 16ti- a 9ti- položkové verze 

(CVLT; Bezdíček & Preiss, 2009; Delis, Kramer, Kaplan, & Ober, 2000; Libon et al., 

1996) nebo 12ti-položkový Filadelfský test verbální paměti – PVLT (Philadelphia 

Verbal Learning Test) nebo v české verzi czP(r)VLT-12 (Bezdicek, Libon, et al., 

2014). 

U těchto testů je možné vedle základních skórů pro bezprostřední a oddálené 

vybavení sledovat i řadu skórů dalších, jako je vývoj výkonu v řadě pokusů – křivku 

učení, poziční efekty, míru retence/zapomínání, efekt sémantické nápovědy (která 

předpokládá přirozenou snahu o zapojení určité mnemotechniky v procesu učení 

během opakovaných pokusů) (Griffin et al., 2017). 
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Podobně jako u testů založených na vybavení příběhu se testy seznamů slov 

administrují jako jeden pokus (single-trial) nebo jako série pokusů (multi-trial) 

(Griffin et al., 2017). 

 3.4 Neverbální metody 

 U pacientů s lézemi v levém hipokampu nacházíme problém se zapamatováním 

verbálního obsahu, ne však neverbálního, a proto je vhodné doplnit testování 

epizodické paměti i testy s neverbálním obsahem (Lezak, 2012, p. 414)  

Zástupcem neverbálních/zrakově-prostorových testů je například Reyova-

Osterriethova komplexní figura, známý pod zkratkou ROCFT (Meyers & Meyers, 

1995; Drozdová, Štěpánková, Lukavsky, Bezdicek, & Kopecek, 2015). Tento test je 

zaměřen na paměťové schopnosti a také na vizuokonstrukční schopnosti, původně byl 

vytvořen pro diferenciální diagnostiku mentálního postižení a organického postižení 

centrální nervové soustavy, dnes se však používá pro dospělou i dětskou populaci 

(Meyers & Meyers, 1995; Drozdová et al., 2015). Testovaná osoba je v tomto testu 

požádána o kopii složitého geometrického obrazce (viz obrázek 4) a následně je 

bezprostředně nebo po určitém intervalu bez předchozího upozornění znovu požádána 

o nakreslení tohoto obrazce (Meyers & Meyers, 1995; Drozdová et al., 2015). 

 

Obr. 4 Kopie ROCFT (Drozdová et al., 2015) 
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Dalším příkladem testů neverbální paměti je Krátký test zrakově-prostorové 

paměti, v angličtině Brief Visuospatial Memory test – Revised, zkratka BVMT-R 

(Benedict, 1997). Tento test obsahuje více variant, avšak ve všech variantách 

prezentujeme nejdříve list s 6 jednoduchými obrazci, které jsou pravidelně 

uspořádány. Tento list ukazujeme zkoumané osobě 10 vteřin, poté ho skryjeme a 

nastává bezprostřední vybavení. Tento proces se dvakrát zopakuje a poté následuje 

oddálené vybavení včetně rekognice (Benedict, 1997). Tento test svým způsobem 

administrace imituje klasické verbální testy epizodické paměti založené na seznamu 

slov. 

3.5 Kombinované metody – vizuálně-verbální 

Existují i testy, u nichž je podnětový materiál prezentován vizuálně a vybavení 

probíhá verbálně, jako například subtest Obrázky rodiny Wechslerovy paměťové škály 

IIIa (Wechsler, 1999, 2002). Subtest je určen k měření schopnosti zapamatovat si 

komplexní, smysluplné, vizuálně prezentované informace (Wechsler, 1999). Důvodem 

pro vytvoření takového testu vizuálně-prostorové paměti byla snaha o odstranění 

omezení dané deficitem komplexní motorické schopnosti, jako je kreslení (Tulsky, 

2003). 

3.6 Srovnání verbálních paměťových testů 

Testy seznamů slov RAVLT a CVLT patří mezi nejrozšířenější metody pro 

testování paměti, a zároveň také nejčastěji doporučované metody v klinické praxi 

(Nikolai et al., 2012, 2013). Jedná se také o nejčastěji uváděné zástupce epizodických 

testů paměti (Parsons, 2014; Bradley & Kapur, 2012; Lezak, 2012). 

Porovnání výsledků z vybavení příběhu a seznamu slov nám může ukázat, jak 

je důležitý celkový smysl obsahu k zapamatování, a jestli usnadňuje vybavení (Lezak, 

2012). Pro zapamatování příběhu tedy zřejmě není nutné vytvořit určitou strategii, 

proto výkon v testu Logické paměti není ovlivněn exekutivními funkcemi tak jako test 

CVLT, jak se ukázalo ve studii Tremonta, Halperta, Javorskyho, & Sterna (2000). 

Proto bývá tento test někdy považován za „čistší“ nástroj k měření epizodické paměti 

oproti seznamům slov, jelikož se nepřekrývá tolik s jinými kognitivními funkcemi 

(Lezak, 2012).  

Ve vybavení příběhů také nevidíme významné rozdíly mezi staršími a 

mladšími seniory ani žádné systematické genderové rozdíly (Small, Dixon, Hultsch, & 
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Hertzog, 1999). Small a kolegové (1999) ve své longitudinální studii ukázali, že horší 

vybavení slov s přibývajícím věkem lze přičítat problémům s vybavením, ne 

s uložením. Významný problém s testem vybavení příběhu je v tom, že v rámci 

standardizace není upřesněno, jakou rychlostí má být příběh čten (Lezak, 2012; Arnett, 

2004). Při pomalejším čtení se významně zlepší výkon jak u zdravých, tak i u pacientů 

s roztroušenou sklerózou (Arnett, 2004). V prezentovaných studiích byly také pokaždé 

použity různé příběhy, což i přes jejich vzájemnou korelaci (Horner, Teichner, Kortte, 

& Harvey, 2002) ztěžuje generalizaci závěrů.  

Vybavení příběhu by však mělo být použito v rámci neuropsychologického 

vyšetření vedle testu seznamu slov, jelikož tyto testy nejsou zaměnitelné. Avšak jak 

testy využívající seznamu slov, tak testy založené na vybavení příběhu můžou jen 

těžko rozlišit, zda je zhoršený výkon způsoben tzv. zdánlivým paměťovým deficitem 

či skutečným (Grober & Buschke, 1987), viz kap. 1.2 Paměťové procesy. 

3.7 Kontrolované učení 

 Většina paměťových testů využívá volné vybavení po prosté prezentaci 

podnětového materiálu, které nám však neposkytuje informaci o tom, zda došlo 

k selhání uložení informace do paměti nebo nefunkčnosti strategie pro vybavení 

(Economou et al., 2016; Vanderploeg et al., 2001). Z těchto důvodů je vhodné pro 

diferenciální diagnostiku doplnit neuropsychologické vyšetření testy, které využívají 

tzv. kontrolované učení (Nikolai et al., 2012; Hort et al., 2010).  

Kontrolované učení v případě testů paměti znamená, že ve fázi učení 

prezentujeme kromě podnětového materiálu také kategorické nápovědy/vodítka, které 

usnadňují zapamatování a eliminují vliv nepozornosti (Grober & Buschke, 1987). Ty 

samé nápovědy/vodítka poskytujeme také ve fázi vybavení k dosažení maximálního 

počtu vybavených slov (Grober & Buschke, 1987). 

Použití téže sémantické kategorie ve fázi kódování a vybavení vede 

k efektivnější strategii převedení smyslové informace do sémantické reprezentace a 

zvyšuje úspěšnost vybavení, tzv. princip specificity kódování (Tulving & Thomson, 

1973). Při kontrolovaném učení je zajištěno stejné zpracování informace u všech 

položek u každého jedince a zhoršené vybavení je projevem skutečného paměťového 

poklesu, nikoli narušené pozornosti či neefektivní strategie učení (Grober, 2014). 
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Díky kontrolovanému učení můžeme tedy minimalizovat vliv dysexekutivního 

syndromu či narušené pozornosti na výkon v paměťových testech (Urbanová et al., 

2014; Fossati, Coyette, Ergis, & Allilaire, 2002; E Grober & Buschke, 1987), což je 

velice důležitý nástroj pro stanovení toho, zda se jedná o zdánlivý či skutečný 

paměťový deficit (Grober & Buschke, 1987). Kontrolované učení nám tedy pomáhá 

rozlišit, zda je deficit v oblasti konsolidace či vybavení, pro což je podstatné vědět, 

zda je kategorická nápověda funkční (Pasquier, 1999). Jedním z testů obsahujících 

kontrolované učení je právě Free and Cued Selective Reminding Test with Immediate 

Recall, který je předmětem této diplomové práce a jemuž se budeme podrobněji 

věnovat dále.  
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4. Test kontrolovaného učení s bezprostředním vybavením  

Test kontrolovaného učení s bezprostředním vybavením (Free and Cued 

Selective Reminding Test with Immediate Recall; FCSRT-IR) od Buschkeho a 

Groberové, původně nazvaný Rozšířené vybavení s nápovědou (Enhanced Cued 

Recall) (Grober & Buschke, 1987; Grober, Buschke, Crystal, Bang, & Dresner, 1988) 

vznikl z původního FCSRT (Buschke, 1984) obohacením o část bezprostředního 

vybavení s nápovědou a obrazovou předlohu podnětů podle Ellen Groberové.  

Od výše zmíněných klasických paměťových testů se FCSRT-IR liší tím, že 

obsahuje kontrolované učení, a proto vedle skóru volného vybavení dostáváme ještě 

skór ve vybavení s nápovědou (cued recall). Celkové vybavení (součet free+cued 

recall= total recall) je lepší indikátor demence, protože zdraví senioři skórují 15-16 

bodů bez ohledu na skór ve volném vybavení (Grober et al., 1988), a zároveň 

sémantická nápověda nezlepšuje celkový výkon u osob s AD (Nikolai et al., 2013).  

V českém prostředí je hojně využívána zkrácená verze tohoto testu, známá pod 

názvem Test 16 slov (T16S), který je součástí Sedmiminutového screeningového testu 

demence (7MS) (Solomon & Pendlebury, 1998; Topinková, Jirák, & Kožený, 2002; 

Urbanová et al., 2014). Tento test se liší podnětovými materiály, ale především tím, že 

v původní verzi FCSRT-IR se oddálené vybavení, které následuje po krátké 

interferenční úloze, opakuje celkem třikrát (Grober & Buschke, 1987). Opakované 

vybavení u FCSRT-IR oproti T16S nám poskytuje další informaci, jelikož u zdravých 

osob by mělo nastat významné zlepšení při druhém a třetím pokusu (Grober & 

Buschke, 1987).  

Hlavní problém použití T16S, resp. 7MS, jsou autorská práva k testu. Není 

nám známo, že by se podařilo zajistit licenci na použití, takže bohužel v současné době 

není legálně v České republice k dispozici. Dosud byly publikovány validační studie 

T16S a 7MS (Topinková et al., 2002; Urbanová et al., 2014), není nám však známa 

žádná česká normativní studie T16S, ani FCSRT-IR.  

Pro FCSRT-IR jsou v originále k dispozici 3 paralelní verze (značené A až C), 

přičemž autoři tohoto testu zjistili, že všechny vykazují stejné psychometrické 

charakteristiky (Grober, Ocepek-Welikson, & Teresi, 2009). Tyto paralelní verze lze 

tedy zaměňovat a výsledky mezi sebou porovnávat. Existence paralelních verzí pro 

test epizodické paměti je velmi důležitá a zvyšuje použitelnost testu kvůli efektu 
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nácviku, který je prokázán u řady neuropsychologických metod, mezi nimi u testů 

epizodické paměti (Hawkins, Dean, & Pearlson, 2004).  

Popisu standardizace jedné z verzí (verze C) pro české prostředí, procesu 

získání normativních údajů pro starší osoby i validační studii s využitím starších osob 

s diagnózou AD je věnována Praktická část této diplomové práce. V poslední 

podkapitole této teoretické části se budeme věnovat administraci tohoto testu. 

4.1 Administrace FCSRT-IR 

 Při administraci tohoto testu jsme vycházeli z manuálu, který nám poskytli 

autoři (Buschke & Grober, 2012) na základě smlouvy s Albert Einstein College of 

Medicine of Yeshiva University, USA.  

Test začíná fází kontrolovaného učení, ve které testované osobě prezentujeme 

postupně 4 karty, z nichž každá obsahuje 4 obrázky. Před prezentací karet řekneme 

tuto instrukci: „Nyní vám ukáži 4 karty. Na každé kartě budou 4 obrázky. Celkem po 

vás tedy budu chtít, abyste si zapamatoval 16 obrázků. Každý obrázek patří do jiné 

kategorie. Abych vám pomohl/a si je zapamatovat, řeknu název kategorie a vy mi 

povíte, který z obrázků do ní patří. Potom mi vyjmenujete co nejvíce obrázků, které si 

zapamatujete. U obrázků, které neřeknete, vám napovím jejich kategorii, abych vám je 

připomněl/a. Budete mít tři pokusy pro zapamatování.“ 

Poté předkládáme první kartu (viz obrázek 5) s poskytnutím kategorické 

nápovědy (například čtyřnohé zvíře) a požádáme testovaného, aby na kartě našel a 

pojmenoval podnět (medvěd) dle této nápovědy.  
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Obr. 5 Podnětový arch č. 1 (Buschke & Grober, 2012) 

Po správné identifikaci a pojmenování všech čtyř položek na jedné kartě ji 

odstraníme a následuje okamžité bezprostřední vybavení, přičemž vždy připomínáme 

nejprve danou kategorickou nápovědou (immediate cued recall). Pokud proband selže, 

je mu znovu připomenuta nápověda i správné pojmenování podnětu. Poté následuje 

stejný proces s dalšími kartami.  

Po kontrolovaném učení následuje testová fáze – tři pokusy o vybavení po 

20vteřinové interferenční úloze. Autoři jako interferenční úlohu doporučují odečítání 3 

od jiného výchozího čísla, avšak v případě, že se je to pro testovaného příliš složitá 

úloha, lze ji zjednodušit odečítáním 2 či 1 nebo sčítáním. Nezáleží na tom, zda je 

odečítání správné nebo nikoliv. Před interferenční úlohu sdělujeme tuto instrukci: 

„Před tím, než vás požádám, abyste si vzpomněl/a na ty obrázky, tak budete odečítat 

po 3 a začnete od 95“. 

Po této krátké interferenci následuje vždy nejprve volné vybavení (free recall), 

ke kterému vyzveme touto instrukcí: „Nyní mi řekněte názvy co nejvíce obrázků, které 
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jste viděl na kartách. Na jejich pořadí nezáleží, ani si nedělejte starosti, pokud byste se 

opakoval/a. Máte na to 2 minuty.“ 

Po volné vybavení následuje vybavení s nápovědou (cued recall), pokud 

proband volně nevybavil všech 16 položek. Probandovi řekneme: „Na některé položky 

jste zapomněl/a. Pomohu vám připomenout si je. Jaké zvíře tam bylo?“   

Pokud proband selže i při vybavení s nápovědou, znovu je mu připomenuta 

kategorie i správné pojmenování podnětu, tzv. selektivní nápověda (selective 

reminding). Může znít například takto: „To čtyřnohé zvíře byl medvěd. Co tam bylo za 

čtyřnohé zvíře?“ 

Celková doba administrace je zhruba 6-10 minut (u osob bez demence). Pro 

shrnutí uvádíme všechny skóry, které z FCSRT-IR získáváme v tabulce 2. 

Tab. 2 Seznam skórů získaných administrací FCSRT-IR 

Zkratka Název skóru Max. počet 

bodů 

I Pojmenování – součet správně identifikovaných 

položek 

16 

P Pojmenování – součet správně pojmenovaných 

položek 

16 

ICR Bezprostřední vybavení s nápovědou – součet položek 

vybavených v okamžitém vybavení 

16 

FRn Volné vybavení – součet položek vybavených volně 

v n-tém pokusu 

16 

CRn Vybavení s nápovědou – součet položek vybavených 

po poskytnutí nápovědy v n-tém pokusu 

16 

TRn Celkové vybavení – součet položek vybavených v n-

tém pokusu 

16 

FR1-3 Celkový počet volně vybavených položek ve všech 3 

pokusech 

48 

CR1-3 Součet položek vybavených po poskytnutí nápovědy 

ve všech 3 pokusech 

48 

TR1-3 Součet všech vybavených položek ve všech 3 

pokusech 

48 
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Praktická část 

 V praktické části této diplomové práce se budeme věnovat standardizaci testu 

FCSRT-IR. Část dat využitých v této diplomové práci byla autorkou zpracována do 

odborného článku (Horáková, Štěpánková, Bezdíček, & Kopeček, in print). Tento 

článek je v současné době přijat k tisku v Československé psychologii. Část dat, která 

jsme použili v tomto článku, se tedy shodují s daty použitými v této diplomové práci, 

avšak tuto práci jsme obohatili o další analýzy a výsledky z normativní studie zde 

popisujeme podrobněji, než jak jsme učinili v připravované publikaci. Druhá část 

výsledků této diplomové práce nebyla dosud nikde publikována. Pro zachování 

přehlednosti textu praktické části nebudeme opakovaně citovat již zmíněný článek. 
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1. Výzkumný záměr 

Testy epizodické paměti jsou velice důležitou součástí neuropsychologických 

baterií, ať už fixních či flexibilních, které by měly zahrnovat metody testující všechny 

kognitivní domény. Tyto baterie tvoří důležitý podklad pro stanovení kognitivního 

profilu a pro hodnocení kognitivního deficitu (Nikolai et al., 2012, 2013). Podskupinu 

v testech epizodické paměti tvoří testy obsahující kontrolované učení, které jsou 

důležitým nástrojem pro diferenciální diagnostiku a rozlišení zdroje horšího výkonu 

v paměťovém testu (Grober & Buschke, 1987). 

 Stanovení kognitivního deficitu lze učinit dvojím způsobem, případně 

kombinací obojího (Lezak, 2012). Výkony v neuropsychologických testech můžeme 

totiž hodnotit na základě individuálního standardu jednotlivců, na který můžeme 

usuzovat z premorbidní úrovně (Nikolai et al., 2012). Na premorbidní úroveň lze 

usuzovat z výsledků již proběhlého neuropsychologického vyšetření, která však 

obvykle nemáme k dispozici; dále pak hrubým odhadem z testů premorbidní úrovně 

(například NART National Adult Reading Test, česká verze – CRT) či 

z demografických charakteristik (většinou podle nejvyššího dosaženého vzdělání a 

profese). Testy premorbidní úrovně vykazují obvykle vysokou validitu (Bright, 

Jaldow, & Kopelman, 2002), jejich česká podoba však dosud nebyla validizována. 

Posouzení na základě individuálního standardu nemůže být tedy jediný nástroj, proto 

se obvykle spoléháme také na porovnání výkonů jedince s normou získanou 

z normativních studií (Nikolai et al., 2012). Stále více se ukazuje význam 

normativních studií při adaptaci testů v kulturně odlišném prostředí a nemožnost 

přenosu zahraničních norem (Mclean, Kaufman, & Reynolds, 1988; Rivera Mindt et 

al., 2010; Rosselli & Ardila, 2003).  

Naším výzkumným záměrem bylo provést standardizaci paměťového testu 

FCSRT-IR na české populaci, což v našem případě zahrnuje převod do češtiny, 

poskytnutí normativních dat a také validační studii. Ověřením validity a poskytnutím 

norem pro českou populaci nad 60 let chceme umožnit použití tohoto testu pro 

diagnostiku demence v České republice.  
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2. Cíle výzkumu a výzkumné hypotézy 

 Tato diplomová práce si stanovila 2 výzkumné cíle – jedním bylo vytvoření 

normativních dat pro FCSRT-IR a druhým cílem bylo provést validační studii FCSRT-

IR na české populaci. U všech dalších oddílů budeme tedy tyto dvě části oddělovat, 

údaje a výsledky týkající se normativní studie budou zahrnuty pod Studie I a validační 

studie pod Studie II.   

2.1 Výzkumné hypotézy – Studie I 

Cílem této studie bylo poskytnout normy pro test FCSRT-IR pro zdravou starší 

populaci nad 60 let věku. Nejprve je však nutné zjistit, jestli existuje souvislost mezi 

výkonem ve FCSFT-IR a vybranými demografickými charakteristikami. Na základě 

těchto zjištění budou vytvořeny normy. Dále nás také zajímá, zda u zdravé populace 

dochází k efektu učení, tedy zlepšení mezi jednotlivými pokusy volného vybavení 

(FR1 – FR3). Níže uvádíme čtyři výzkumné hypotézy, kterými se budeme zabývat. 

Výzkumná hypotéza č. 1 (H0): Mezi výkonem ve FCSRT-IR v různém věku 

není statisticky signifikantní rozdíl. 

Výzkumná hypotéza č. 2 (H0): Mezi výkonem ve FCSRT-IR u jedinců 

s různým druhem vzdělání není statisticky signifikantní rozdíl. 

Výzkumná hypotéza č. 3 (H0): Mezi výkonem ve FCSRT-IR u žen a mužů není 

statisticky signifikantní rozdíl. 

Výzkumná hypotéza č. 4 (H0): Mezi výkony v jednotlivých pokusech volného 

vybavení ve FCSRT-IR není statisticky signifikantní rozdíl. 

2.2 Výzkumné hypotézy – Studie II 

 Cílem této studie bylo provedení validační studie pro test FCSRT-IR na 

populaci pacientů s demencí u Alzheimerovy nemoci srovnáním se zdravými staršími 

jedinci. V prvním kroku bylo nutné ověřit, že se skupiny mezi sebou neliší 

v demografické proměnné věk. Dále jsme zjišťovali, zda je mezi skupinami rozdíl 

v jednotlivých skórech a také zda dochází u obou skupin ke stejnému zlepšení mezi 

jednotlivými pokusy volného vybavení. Poslední výzkumná otázka, kterou si klademe, 

se věnuje tomu, zda jsou skóry FCSRT-IR senzitivní k detekci AD. Níže uvádíme 

čtyři výzkumné hypotézy, kterými se budeme zabývat v rámci Studie II. 
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Výzkumná hypotéza č. 5 (H0): Mezi pacienty s AD a zdravými kontrolami není 

rozdíl v proměnné věk. 

Výzkumná hypotéza č. 6 (H0): Pacienti s AD i kognitivně zdraví dosahují 

stejných výsledků v jednotlivých skórech testu FCSRT-IR. 

Výzkumná hypotéza č. 7 (H0): Rozdíl mezi výkony v jednotlivých pokusech 

volného vybavení ve FCSRT-IR není statisticky signifikantně odlišný mezi skupinou 

zdravých jedinců a pacienty s AD.  

Výzkumná hypotéza č. 8 (H0): Skóry FCSRT-IR nejsou senzitivní ukazatele 

pro rozlišení osob s AD a zdravých jedinců. 
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3. Metodologie výzkumu 

3.1 Převod FCSRT-IR do češtiny 

První část standardizace této metody zahrnovala její převedení do češtiny. 

Převod FCSRT-IR do češtiny byl přímý, podnětové materiály byly použity původní, 

které nám poskytli sami autoři (Buschke & Grober, 2012). Ze tří dostupných verzí 

tohoto testu jsme se rozhodli pro použití varianty C. 

Instrukce a podnětová slova přeložili dva neuropsychologové nezávisle na 

sobě, jejich překlady byly poté porovnány a v případě odlišných překladů byla 

vybrána nejlepší možná varianta. Oproti původnímu testu se sice přeložená slova 

v češtině liší svou délkou i frekvencí, neliší se však významem, což v případě testu, 

jehož součástí je sémantické kódování, považujeme za důležitější. Pokud bychom se 

snažili hledat podobně dlouhá slova se stejnou frekvencí, vytvářeli bychom 

pravděpodobně jiný test kontrolovaného učení a nemohli bychom použít původní 

podnětové materiály. 

3.2 Způsob sběru dat – Studie I 

Soubor pro první studii pochází z longitudinálního projektu Národní 

normativní studie kognitivních determinant zdravého stárnutí (NANOK, IGA 

NT13145-4/2012), původně řešeném v Psychiatrickém centru Praha, později 

v Národním ústavu duševního zdraví. Tento projekt probíhal v letech 2012 – 2015 a 

jeho hlavním cílem bylo poskytnout normy pro screeningové a diagnostické nástroje 

kognitivních poruch pro seniorskou populaci, jež v České republice dosud chyběly 

(Štěpánková, Bezdicek, et al., 2015). Projekt tedy jednak umožnil získání norem pro 

velké množství neuropsychologických metod, ale také umožnil i longitudinální 

sledování a vytvoření norem kognitivního úbytku v čase pro screeningové nástroje 

MoCA a MMSE (Kopecek et al., 2016). Poslední zmíněné bylo možné díky tomu, že 

účastníci této studie byli po čtyři roky sledováni a každý rok byli vyšetřeni 

neuropsychologickou baterií, jejíž složení se každý rok částečně měnilo, vždy se však 

jednalo o komplexní baterii zahrnující screeningové nástroje a testové metody k 

různým kognitivním doménám (všechny použité metody viz. Štěpánková et al., 2015).  

Data pro vytvoření norem pro FCSRT-IR jsou průřezová a pochází z 3. roku 

sběru dat. Nábor účastníků probíhal nenáhodným kvótním výběrem ve 12 krajích 

České republiky a podílelo se na něm 25 administrátorů, kteří získávali účastníky 
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pomocí letáků umístěných na poštách, v ordinacích lékařů, na webu Psychiatrického 

centra Praha a také metodou sněhové koule (convenience sample). Administrátoři byli 

psychologové a také odborníci z řad pomáhajících profesí, kteří každý rok před 

začátkem sběru dat prošli kompletním proškolením v administraci použitých metod. 

Účastníci ve věku 60 let a více byli tedy vybíráni do předem daných kategorií 

stratifikovaných dle věku (5leté intervaly), pohlaví a vzdělání (s maturitou a vyšším 

vzděláním; bez maturity). Cílem bylo vytvořit co nejreprezentativnější soubor 

(Štěpánková, Bezdicek, et al., 2015).  

Projekt byl dne 29.6.2011 schválen Etickou komisí Psychiatrického centra 

Praha pod číslem jednacím 64/11. Všichni probandi podepsali na začátku sběru dat 

informovaný souhlas a souhlasili s anonymním zpracováním výsledků vyšetření a 

s účastí ve studii po čtyři roky, i když byli informováni mj. také o tom, že mohou ze 

studie kdykoliv odstoupit. Za každé vyšetření, které absolvovali, dostali odměnu 200,- 

Kč (Štěpánková, Bezdicek, et al., 2015). Všem probandům byla také nabídnuta 

možnost zpětné vazby po absolvování vyšetření a v případě podezření na kognitivní 

poruchu bylo předáno doporučení k absolvování komplexního vyšetření a případně 

kontakt na lékaře.  

3.3 Způsob sběru dat – Studie II  

 Ve druhé studii této diplomové práce byla data sbírána dvojím způsobem. 

První část dat pro validační studii zahrnuje výsledky od zdravých jedinců, které byly 

vybrány z normativního souboru Studie I. Sběr dat od těchto účastníků je popsán 

v předešlé podkapitole. Druhá skupina respondentů zahrnuje pacienty 

s Alzheimerovou demencí a do sběru dat byly zapojeny tři neurologická pracoviště – 

Poradna pro poruchy kognitivních funkcí Neurologické kliniky 2. Lékařské fakulty 

Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol; Laboratoř neuropsychologie 

Neurologické kliniky 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní 

nemocnice v Praze a Oddělení kognitivních poruch Národního ústavu duševního 

zdraví. 

Data sbírali neurologové či psychologové v rámci svého ambulantního 

vyšetření. Původním záměrem bylo získat data pouze na jednom pracovišti, aby byla 

skupina pacientů s AD diagnostikována stejným způsobem, avšak po roce jsme neměli 

dostatečný počet pacientů se stejnou diagnózou, a proto jsme oslovili ke spolupráci i 
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další pracoviště. Stejná kritéria pro stanovení diagnózy však byla požadována (viz 

níže). 

3.4 Účastníci studie I 

Do souboru byli zařazeni jedinci nad 60 let, kteří prošli úvodním telefonickým 

screeningem, a splňovali tedy kritéria pro zařazení do výzkumu. V tomto úvodním 

screeningu byli účastníci tázáni: zda netrpí syndromem demence či mírnou kognitivní 

poruchou; nebylo jim diagnostikováno závažné neurologické onemocnění (například 

Parkinsonova choroba či epilepsie); neutrpěli úraz hlavy spojený s bezvědomím nebo 

mozkovou příhodu; neprochází akutní fází psychiatrického onemocnění (například 

deprese) nebo onkologickým onemocněním; a také zda nebyli v minulosti léčení pro 

závislost (na alkoholu, drogách či lécích) (Štěpánková, Bezdicek, et al., 2015). 

Pro vyloučení osob se suspektní kognitivní poruchou byla vytvořena kritéria 

pro zařazení do analýz. Do analýz nebyly zařazeny osoby, jejich výkon byl horší o 2 

standardní odchylky od průměru skupiny ve dvou vybraných kognitivních testech 

nebo v jednom kognitivním testu, a zároveň skóry v dotazníku Geriatrické škály 

deprese (GDS-15) nebo Dotazníku funkčního stavu (FAQ) byl vyšší nebo roven 10 

bodů (Štěpánková, Bezdicek, et al., 2015). Kognitivní testy, které byly směrodatné pro 

zařazení do analýz, byly tyto: Test cesty – část B; test verbální fluence – kompozitní 

skór fonémické a kategorické fluence; Filadelfský test verbálního učení czP(r)VLT-12 

(česká verze) – kompozitní skór pokusy 1-5 a oddálené vybavení (Štěpánková, 

Bezdicek, et al., 2015). Tato kritéria byla použita při analýze dat každý rok, ve 3. roce 

však nebyl test czP(r)VLT-12 zařazen do neuropsychologické baterie, místo něj byl 

použit RAVLT. Vedle těchto kritérií byla použita ještě další vylučovací kritéria, která 

kopírovala původní kritéria pro zařazení do studie. Každý rok byli účastníci znovu 

dotazováni na úvodní otázky ze screeningu, dále byl přidán i dotazník na nedávné 

negativní události. 

V prvním roce byla tedy získána data od 568 osob, z toho do analýz prošlo 

všemi výše uvedenými kritérii 540 osob. Do třetí vlny sběru dat, ze které pochází 

soubor pro tuto normativní studii, se zapojilo méně osob, a to 463, do analýz však 

danými kritérii prošlo pouze 363 osob. Jedna osoba navíc musela být pro tuto 

normativní studii vyřazena z důvodu nekompletních dat. V tabulce 3 uvádíme 

demografické charakteristiky souboru. 
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Tab. 3 Demografické charakteristiky normativního souboru 

N 362 

 

Průměrný věk 73,5 (SD= 8,6) 

MIN= 61 

MAX= 97 

 

Průměrný počet let vzdělání 13,1 (SD= 3,5) 

MIN= 5 

MAX= 28 

 

Typ vzdělání 58 % vyšší, 

42 % nižší 

 

Pohlaví 54 % žen, 

46 % mužů 

 

3.5 Účastníci studie II 

 Soubor pro validační studii zahrnuje zdravé kontroly a skupinu pacientů 

s Alzheimerovou chorobou ve stádiu demence. Data byla sbírána od pacientů, kteří 

měli neurologem potvrzenou diagnózu demence při Alzheimerově chorobě a kteří se 

dostavili na ambulantní vyšetření. Diagnóza demence byla stanovena na základě 

neurologického vyšetření, laboratorního vyšetření, vyšetření zobrazovacími metodami 

a neuropsychologického vyšetření zahrnujícího kognitivní testy zabývající se všemi 

kognitivními doménami. Inkluzivním kritériem byl také klinicky stanovený stupeň 

demence od lehké demence až po středně těžkou. 

Poté, co byl vytvořen soubor se skupinou pacientů, jsme ze souboru NANOK 

sestavili podsoubor zdravých kontrol užitím metody párování (Little, 2013, p. 243). 

Párování probíhalo v poměru 2:1 (2 zdraví dobrovolníci ku 1 pacientovi) na základě 

věku, pohlaví, typu vzdělání (vyšší – s maturitou, nižší – bez maturity) a také podle 

druhu vzdělání (základní/odborné učiliště/střední škola/vysoká škola). V tomto 

případě nebylo možné použít počet let vzdělání, protože tento parametr nebyl 

dostupný pro všechny pacienty. Zdravé kontroly byly vybírány podle věku, pohlaví a 

vzdělání, aby co nejvíce odpovídaly demografickým charakteristikám jednotlivých 

pacientů. Demografické charakteristiky pohlaví, druh a typ vzdělání byly vždy 

totožné, pouze věk se v několik případech lišil o ±2 roky. Při jejich výběru jsme 

vycházeli z normativního souboru, všichni zdraví dobrovolníci tedy splňují kritéria pro 
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zařazení, jak je popsáno v předchozím oddíle. Užitím striktních pravidel pro párování 

se výsledné soubory mezi sebou příliš neliší, jak je vidět v tabulce 4 grafu 1. Soubory 

jsou identické ve všech demografických charakteristikách kromě věku. 

Tab. 4 Demografické charakteristiky souboru 

 Celkový soubor Pacienti Kontroly 

N 111 37 74 

 

Průměrný věk 76,7 (SD=6,9) 

MIN= 61 

MAX= 88 

76,2 (SD=6,9) 

MIN= 61 

MAX= 86 

77 (SD=6,9) 

MIN= 61 

MAX= 88 

 

Typ vzdělání 22 % vyšší, 

78 % nižší 

22 % vyšší, 

78 % nižší 

22 % vyšší, 

78 % nižší 

 

Pohlaví 54 % žen,  

46 % mužů 

54 % žen,  

46 % mužů 

54 % žen, 

46 % mužů 

    

  

Graf 1 Zastoupení druhu vzdělání dle příslušnosti ke skupin 
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4 Analýzy dat 

4.1 – Analýza dat - Studie I 

Nejprve jsme testovali normalitu našich dat za použití Shapiro-Wilkova testu. I 

přes velikost souboru distribuce našich dat nenabývá normálního rozdělení. Tento test 

je určen pro klinickou populaci a distribuce dat od zdravé populace je proto záporně 

zešikmená pro skóry volného vybavení (dosahuje hodnot od 0,02 po -0,65), kladně 

zešikmená pro skóry vybavení s nápovědou (od -0,16 po 0,56) a největší záporné 

zešikmení pozorujeme u distribuce skórů celkového vybavení (od -7,27 po -8,72). 

Z těchto důvodů jsme se rozhodli pro použití neparametrických metod při 

analýze souvislosti mezi výkonem ve FCSRT-IR a demografickými charakteristikami. 

Pouze pro analýzu interakce demografických proměnných jsme použili analýzu 

rozptylu. Pro všechny analýzy jsme použili dva kompozitní skóry FR1-3, tj. součet 

volně vybavených položek v pokusech 1-3, CR1-3, tj. součet položek vybavených po 

poskytnutí nápovědy v pokusech 1-3. Tyto dva skóry byly použity z toho důvodu, že 

celkový počet vybavených položek (TR1-3) je u zdravé populace nepoužitelný, neboť 

většina našeho souboru dosahovala maxima (89 % souboru). 

Nejprve jsme tedy analyzovali zvlášť souvislost mezi výkonem ve FCSRT-IR a 

jednotlivými demografickými charakteristikami pohlaví, vzdělání a věk použitím 

Wilcoxonova-Whiteova testu. Pro analýzu souvislosti věku a výkonů ve FCSRT-IR 

byl použit neparametrický Spearmanův koeficient korelace. Pro další analýzu 

souvislosti věku a výkonu ve FCSRT-IR byly následně vytvořeny dva podsoubory – 

mladší do 74 let, starší od 75 let, toto rozdělení bylo použito v jiných NANOK 

studiích (Bezdicek, Stepankova, Martinec Novakova, & Kopecek, 2016; Kopecek et 

al., 2016; Mazancova, Nikolai, Stepankova, Kopecek, & Bezdicek, 2016; Štěpánková, 

Nikolai, et al., 2015).  

Obdobně k analýze souvislosti s vzděláním jsme nejdřív použili Spearmanův 

koeficient korelace, pomocí kterého jsme chtěli zjistit souvislost mezi počtem let 

strávených ve škole a skóry FR1-3 a CR1-3. Nedomníváme se však, že tento ukazatel 

je zcela vypovídající, proto jsme ve druhé fázi  soubor rozdělili na dva podsoubory – 

lidé s nižším vzděláním (základním škola či odborné učiliště) a lidé vyšším vzděláním 

(střední škola s maturitou či vysoká škola) jako v dalších normativních studiích 
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NANOK (Štěpánková, Nikolai, et al., 2015) - a rozdíl mezi skupinami jsme zjišťovali 

použitím Wilcoxonova-Whiteova testu.  

Pro analýzu interakce demografických proměnných a výkonu ve FCSRT-IR 

byla použita analýza rozptylu (ANOVA). Dále jsme také testovali efekt učení mezi 

pokusy 1-3 pomocí neparametrického Friedmanova testu zvlášť pro 2 věkové skupiny. 

Post hoc analýza byla provedena použitím Wilcoxonova-Whiteova testu a byla 

aplikována Bonferroniho korekce pro mnohočetné testování.  

Vzhledem k tomu, že se jedná o první nám známou studii FCSRT-IR na české 

populaci, provedli jsme také pro ověření struktury testu a k potvrzení jeho faktorové 

validity explorační faktorovou analýzu použitím skórů volného vybavení (FR1-FR3) a 

skórů vybavení s nápovědou (CR1-CR3), skóry celkového vybavení jsme opět 

nepoužili z důvodu jejich negativní zešikmené distribuce. 

Všechny statistické analýzy byly provedeny pomocí programu SPSS, verze 

16.0. Testování bylo prováděno na hladině významnosti α= 0,05, pokud nebyla 

použita Bonferroniho korekce pro mnohočetné testování. 

4.2 Analýza dat – Studie II 

 I v tomto případě byl použit Shapiro-Wilkův test pro testování normality 

souboru, avšak distribuce dat u některých skórů opět nenabývá normálního rozdělení.  

Distribuce dat je opět negativně zešikmená pro skóry volného vybavení (dosahuje 

hodnot od -0,43 až -0,78) i pro skóry celkového vybavení (-2,17 až -3,28), pro skóry 

vybavení s nápovědou je kladně zešikmená (hodnoty od 0,16 až 0,68). Z těchto 

důvodů jsme pro porovnání výsledků mezi oběma skupinami použili neparametrický 

Wilcoxon-Whiteův test. Pro zjišťování efektu učení jsme přistoupili k použití 

parametrické metody. 

Abychom si mohli být jisti, že se skutečně skupiny neliší v parametru věku, 

který oproti jiným demografickým charakteristikám nebyl vždy identický u zdravých 

kontrol jako u pacientů, testovali jsme užitím Wilcoxonova-Whiteova testu, zda se 

skupiny mezi sebou neliší v proměnné věk. Toto jsme ověřovali také z toho důvodu, 

že věk se ukázal ve Studii I jako důležitý parametr, který ovlivňuje výkon v testu 

FCSRT-IR. 



59 

 

 Poté jsme opět užitím Wilcoxonova-Whiteova testu zjišťovali, zda je mezi 

zdravými dobrovolníky a pacienty rozdíl v jednotlivých skórech získaných 

administrací testu FCSRT-IR. Do výpočtu jsme zahrnuli skóry z fáze učení (I – 

identifikace, P - pojmenování, ICR - bezprostřední vybavení), skóry z jednotlivých 

pokusů (FRn - volné vybavení v n-tém pokusu, TRn – celkové vybavení v n-tém 

pokusu) i kompozitní skóry (FR1-3 – celkové volné vybavení, TR1-3 – celkové 

vybavení). Pro porovnání skupiny pacientů a zdravých dobrovolníků byl vypočten 

také nový skór efekt nápovědy - CE (cued efficiency), který jsme vypočítali jako CR1-

3/(48-FR1-3)*100. Kvůli mnohočetnému testování byla zde užita Bonferroniho 

korekce. 

 Pomocí více-faktorové analýzy rozptylu (ANOVA), kde jeden faktor byla 

příslušnost ke skupině a druhý faktor byl počet opakovaných měření, jsme testovali, 

zda dochází k efektu učení u volného vybavení ve skupině pacientů i u zdravých 

kontrol. Post hoc analýza byla vypočtena pomocí Wilcoxonova-Whiteova testu a 

nových proměnných (rozdíly mezi FR1 a FR2, FR2 a FR3, FR1 a FR3). Opět jsme 

použili Bonferroniho korekci pro mnohočetné testování.  

Pro ověření diagnostického potenciálu FCSRT-IR jsme provedli ROC analýzu. 

V tomto případě jsme nepoužívali skóry vybavení s nápovědou, ale skóry volného 

vybavení a celkové skóry, jelikož skóry vybavení s nápovědou jsou doplňkové skóry 

k volnému vybavení, a tudíž zdraví jedinci často dosahují nižších hodnot než skupina 

pacientů. Pro ověření diskriminační síly skórů FCSRT-IR jsme zjišťovali plochy pod 

ROC křivkami. Na základě zjištěné senzitivity a specificity jsme navrhli hraniční (cut-

off) skóry. 

Analýza dat proběhla v programu SPSS, verze 16.0. Testování bylo prováděno 

na hladině významnosti α= 0,05, pokud nebyla použita Bonferroniho korekce pro 

mnohočetné testování.  
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5. Výsledky 

5.1 Výsledky – Studie I 

5.1.1 Věk 

Použitím Spearmanova koeficientu korelace byla zjištěna statisticky významná 

souvislost mezi věkem a FR1-3 (R= -0,2; p <0,001) a CR1-3 (R= 0,2; p <0,001). Při 

rozdělení souboru na dvě věkové skupiny byl nalezen signifikantní rozdíl u obou 

kompozitních skórů. U FR1-3 jsme zjistili, že průměrný výsledek mladších seniorů byl 

33,5 oproti 31,2 u starších seniorů (Z= -2,88; p= 0,004; r= 0,15). U CR1-3, který je 

doplňujícím skórem k FR1-3, dosahují starší senioři průměrného výsledku 16,4 oproti 

mladším 14,3 (Z= -2,87; p= 0,004; r= 0,15). Můžeme tedy zamítnout výzkumnou 

hypotézu č. 1 (H0): Mezi výkonem ve FCSRT-IR v různém věku není statisticky 

signifikantní rozdíl, neboť na základě našich analýz se ukázalo, že výkon ve FCSRT-

IR je ovlivněn věkem.  

5.1.2 Vzdělání 

Pomocí Spearmanova koeficientu korelace jsme zjistili, že mezi počtem let 

strávených ve škole a FR1-3 (R= 0,1; p= 0,02) a CR1-3(R= -0,1; p= 0,02) je statisticky 

významná souvislost, avšak korelační koeficient je slabý, navíc nepovažujeme 

proměnnou počet let vzdělání jako hodnotu vypovídající o míře vzdělání. Z těchto 

důvodů jsme použili kategoriálního dělení, ve kterém jsme nezjistili signifikantní 

rozdíl mezi skupinou s vyšším vzděláním a s nižším vzděláním u FR1-3 (Z= -1,79; p= 

0,074; r= 0,09), ani u CR1-3 (Z= -1,77; p= 0,076; r= 0,09). Nemůžeme tedy zamítnout 

výzkumnou hypotézu č. 2 (H0): Mezi výkonem ve FCSRT-IR u jedinců s různým 

druhým vzděláním není statisticky signifikantní rozdíl. 

5.1.3 Pohlaví  

U pohlaví nebyl nalezen statisticky významný rozdíl ani u skóru FR1-3 (Z= -

1,64; p= 0,101; r= 0,09), ani u skóru CR1-3 (Z= -1,61; p= 0,108; r= 0,08). Nemůžeme 

tedy zamítnout výzkumnou hypotézu č. 3 (H0): Mezi výkonem ve FCSRT-IR u žen a 

mužů není statisticky signifikantní rozdíl. 

5.1.4 Společná interakce proměnných 

Použitím analýzy rozptylu jsme zjišťovali vzájemné interakce jednotlivých 

proměnných a vliv těchto interakcí na skóry z FCSRT-IR. U skóru FR1-3 nebyla 
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nalezena statisticky významná interakce 3 proměnných (všechna p >0,105); stejně tak 

u skóru CR1-3 (všechna p >0,121). V rámci analýzy rozptylu byla pro oba skóry 

nalezena pouze jedna signifikantní proměnná věk, která s nimi souvisí (FR1-3: F= -

9,8; p= 0,002; CR1-3: F= 8,9; p= 0,003), což odpovídá výsledkům z neparametrických 

metod. 

5.1.5 Distribuce skórů a normy 

Vzhledem k zjištěné souvislosti mezi skóry FCSRT-IR a věkem byl soubor pro 

vytvoření norem rozdělen na mladší (do 74 let, N= 200) a starší (od 75 let, N=                                           

164). V tabulce 5 vidíme průměrné hodnoty, medián i směrodatné odchylky pro skóry 

FR1-3, CR1-3 a TR1-3.  

Tab. 5 Průměrné skóry FCSRT-IR u zdravých jedinců dle věku 

Skupina Skór Průměr Medián ±1 SD Min-Max 

Mladší 

FR1-3 34 33,5 27,6-39,4 14-48 

CR1-3 14 14,3 8,6-20 0-31 

TR1-3 48 47,8 47,3-48 42-48 

Starší 

FR1-3 32 31,2 23,4-39 7-48 

CR1-3 15,5 16,4 9,5-23,5 0-33 

TR1-3 48 47,6 46-48 34-48 

 

Při pohledu na tabulku vidíme, že u skóru TR1-3 dosáhla většina souboru 

maxima, tedy 48 bodů. Mezi skupinou mladších a starších seniorů pozorujeme rozdíl 

ve skórech FR1-3 a CR1-3, u starší skupiny klesá počet volně vybavených slov a 

přibývá počet slov vybavených s nápovědou. V tabulce 6 uvádíme výsledky 

v percentilech. 
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Tab. 6 Percentilová tabulka pro skóry FR1-3, CR1-3 a TR 1-3 ve dvou skupinách 

podle věku 

Percentily Mladší Starší 

FR1-3 CR1-3 TR1-3 FR1-3 CR1-3 TR1-3 

95. 42 24 48 43 29 48 

90. 40 23 48 40 26 48 

85. 39 21 48 39 25 48 

80. 38 19 48 38 23 48 

75. 38 18 48 36 21 48 

70. 37 17 48 35 21 48 

65. 36 16 48 35 19 48 

60. 35 15 48 34 18 48 

55. 35 14 48 33 17 48 

50. 34 14 48 32 15 48 

45. 34 13 48 31 15 48 

40. 33 12 48 30 14 48 

35. 32 12 48 29 13 48 

30. 31 11 48 27 12 48 

25. 29 10 48 26 12 48 

20. 28 10 48 24 10 48 

15. 27 9 48 23 9 48 

10. 25 8 48 20 7 47 

5. 24 6 47 18 5 47 

 

5.1.6 Efekt učení 

Použitím Friedmanova testu jsme posuzovali, zda se liší skóry ve volném 

vybavení mezi jednotlivými pokusy. Vzhledem k zjištěné souvislosti mezi věkem a 

oběma kompozitními skóry jsme skupiny nechali rozdělené na mladší a starší seniory.  

U obou skupin byly zjištěny signifikantní rozdíly mezi skóry v jednotlivých 

pokusech: starší skupina (
2
=133,43, p <0,001, síla efektu r=0,9), mladší skupina 

(
2
=133,43, p <0,001, r=0,9). Post hoc analýzy ukázaly, že mezi všemi pokusy se 

nachází signifikantní rozdíly (všechna p <0,001), výsledky jsou statisticky významné, 

i když je použita Bonferroniho korekce pro mnohočetné testování (p=0,05/3=0,017). 
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Tabulka 7 ukazuje, že jak mladší, tak i starší senioři se v průběhu času zlepšují a 

vybavují ve volném vybavení více slov, růst počtu volně vybavených slov vidíme i 

v grafu 2 vidíme nárůst počtu volně vybavených slov u obou skupin.  

Tab. 7 Průměrné skóry v jednotlivých pokusech ve dvou věkových skupinách 

 Mladší 

Průměr (SD) 

Starší 

Průměr (SD) 

FR1 9,5 (2,4) 9,1 (2,8)  

FR2 11,4 (2,2) 10,5 (2,7) 

FR3 12,6 (2,1) 11,6 (2,9) 

 

 

Graf 2 Krabicový graf pro volné vybavení v jednotlivých pokusech 

 

Mladší Starší 
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U zdravé populace vidíme v rámci tohoto testu efekt učení. Můžeme tedy 

zamítnout výzkumnou hypotézu č. 4 (H0) „Mezi výkony v jednotlivých pokusech 

volného vybavení ve FCSRT-IR není statisticky signifikantní rozdíl“, neboť naše 

výsledky ukazují, že se výkony v pokusech statisticky liší. 

5.1.7 Explorační faktorová analýza 

 Pro ověření struktury testu jsme provedli explorační faktorovou analýzu. Náš 

datový soubor splňoval předpoklady pro její použití (KMO= 0,63; Bartlettův test 

sféricity byl signifikantní p <0,001). Počet faktorů jsme se rozhodli stanovit na základě 

Kaiserova pravidla a pomocí sutinového grafu (graf 3). 

 

Graf 3 Sutinový graf 

 Z grafu 3 vidíme, že zlom v křivce nastává hned po prvním faktoru, a zároveň 

také byl nalezen právě jeden faktor, jehož vlastní hodnota (eigenvalue) je větší než 1. 

Tento faktor také vysvětluje 79 % celkové variance. V tabulce 8 uvádíme jeho 

faktorové zátěže. Vidíme, že faktorové zátěže u skórů vybavení s nápovědou nabývají 
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záporných hodnot, což lze vysvětlit tím, že se jedná o doplňkový skór ke skóru 

volného vybavení. 

Tab. 8 Skóry FCSRT-IR a jejich faktorové zátěže 

Skór FR1 CR1 FR2 CR2 FR3 CR3 

Faktor 1 - 

zátěž 

0,87 -0,83 0,92 -0,92 0,9 -0,89 

5.2 Výsledky – Studie II 

5.2.1 Věk 

 Použitím Wilcoxonova-Whiteova testu jsme zjistili, že se věk neliší dle 

příslušnosti ke skupině (Z= -0,6; p= 0,55; r= 0,06). Skupina zdravých dobrovolníků se 

tedy v tomto parametru neliší významně od skupiny pacientů, přestože jejich průměry 

se nepatrně liší (Mpacienti= 76,2; Mkontroly= 77). Hypotézu č. 5, tedy že mezi pacienty 

s AD a zdravými kontrolami není rozdíl v proměnné věk, nezamítáme. 

5.2.2 Rozdíly mezi skupinami v jednotlivých skórech FCSRT-IR 

Pomocí Wilcoxonova-Whiteova jsme zjistili, že mezi zdravými dobrovolníky a 

pacienty je signifikantní rozdíl téměř ve všech skórech testu FCSRT-IR i 

v procentuálním vyjádření efektu nápovědy. Výsledky včetně průměrů v rámci skupin 

uvádíme přehledně v tabulce 9. Všechny výsledky kromě skóru identifikace jsou 

signifikantně odlišné v rámci skupin i po použití Bonferonniho korekce pro 

mnohočetné testování (0,05/13= 0,004). V posledním sloupci uvádíme také sílu efektu 

R, který je u všech skórů kromě Identifikace středně silný. Hypotézu č. 6, že pacienti s 

AD i kognitivně zdraví dosahují stejných výsledků v jednotlivých skórech testu 

FCSRT-IR, můžeme zamítnout pro všechny skóry s výjimkou skóru Identifikace. 
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Tab. 9 – Výsledky Wilcoxonova-Whiteova testu pro jednotlivé skóry FCSRT-IR 

Skór Průměr – 

pacienti 

Průměr – 

zdraví 

Z P hodnota R 

I 15,43 15,96 -1,85 0,06 -0,18 

P 14,43 15,73 -4,95 <0,001* -0,47 

ICR 13,78 15,69 -4,95 <0,001* -0,47 

FR1 4,51 9,34 -6,05 <0,001* -0,57 

TR1 11,51 15,84 -6,68 <0,001* -0,63 

FR2 4,92 11,22 -7,12 <0,001* -0,68 

TR2 12,43 15,97 -7,76 <0,001* -0,74 

FR3 6,16 12,42 -6,49 <0,001* -0,62 

TR3 12,97 15,99 -7,33 <0,001* -0,7 

FR1-3 15,86 32,97 -6,71 <0,001* -0,64 

TR1-3 36,24 47,80 -7,14 <0,001* -0,68 

CE 71 % 99 % -6,81 <0,001* -0,65 

  * signifikantní na hladině významnosti 0,004 

5.2.3 Efekt učení 

 Pomocí vícefaktorové analýzy rozptylu jsme zjistili, že u celého souboru 

nalézáme signifikantně významné rozdíly ve výsledcích opakovaného měření volného 

vybavení (F= 109,77; df= 1; p <0,001) a také nalézáme odlišné výsledky v rámci 

jednotlivých skupin (F= 110,19; df= 1; p <0,001). Interakce těchto dvou proměnných 

je také signifikantní (F= 10,07; df= 1; p=0,002), z čehož vyplývá, že mezi kontrolní 

skupinou a skupinou pacientů existuje rozdíl v tom, jak se mezi sebou liší výsledky 

jednotlivých opakovaných měření. Interakce těchto dvou proměnných zobrazuje graf 

4. 
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Graf 4 Efekt učení u kontrolní skupiny a u skupiny pacientů 

Pomocí post hoc analýzy jsme zjistili, že se skupiny liší při porovnání rozdílů 

FR1 a FR3 (Z= -3,41; p= 0,001; r= -0,32) a FR1 a FR2 (Z= -3,42; p= 0,001; r= -0,32), 

neliší se však porovnání rozdílu FR2 a FR3 (Z= -0,55; p= 0,58; r= -0,05). V prvních 

dvou případech jsou rozdíly signifikantní i po použití Bonfferoniho korekce pro 

mnohočetné testování (p=0,05/3= 0,017). V tabulce 10 vidíme průměrné výsledky 

v jednotlivých měřeních u skupiny pacientů a u zdravých dobrovolníků. Přestože u 

skupiny pacientů není patrný rozdíl ve volném vybavení v prvním a ve druhém 

pokusu, u dalšího měření je nárůst patrný, stejně jako mezi FR1 a FR3, lze tedy také 

sledovat efekt učení, i když je méně významný než u zdravých jedinců. Pohled na tyto 

detailní výsledky znovu dokresluje graf 4. 

Co se týče výzkumné hypotézy č. 7, zamítáme ji pouze částečně, protože jsme 

zjistili, že rozdíl mezi výkony pacientů s AD a zdravými jedinci se v jednotlivých 

pokusech volného vybavení liší mezi FR1 a FR2, FR1 a FR3, zatímco mezi FR2 a 

FR3 se signifikantně neliší. 
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Tab. 10 Průměrné výsledky v jednotlivých měřeních volného vybavení 

  FR1 FR2 FR3 

Pacienti 4,51 4,92 6,16 

Kontroly 9,34 11,22 12,42 

 

5.2.4 ROC analýza  

 Pro ověření diagnostického potenciálu jsme provedli ROC analýzu, díky které 

lze vyjádřit diskriminační sílu jednotlivých skórů. V následujících grafech 

zobrazujeme ROC křivky pro jednotlivé skóry. Z důvodu přehlednosti jsme jednotlivé 

skóry rozdělili do několika grafů (Graf 5, 6, 7, 8) místo zobrazení všech křivek v rámci 

jednoho grafu. 

 

  

 

Graf 5 ROC křivka pro skóry I, P a ICR  
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Graf 6 ROC křivka pro skóry FR1, TR1, FR2 a TR2 

 

Graf 7 ROC křivka pro skóry FR3 a TR3  
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Graf 8 ROC křivka pro skóry FR1-3, TR1-3 a CE 

 

V tabulce 11 uvádíme pro jednotlivé skóry hodnoty plochy pod křivkou ROC 

(AUC), jejich p hodnoty a 95 % konfidenční interval. Nejmenší hodnoty plochy pod 

křivkou vidíme u skóru Identifikace, Pojmenování a Bezprostředního vybavení, 

největší hodnoty naopak vidíme u skórů volného vybavení.  
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Tab. 11 Plocha pod ROC křivkou pro jednotlivé skóry 

Skór AUC P hodnota 95 % konfidenční 

interval 

I  0,55 0,407 0,43-0,67 

P  0,75 <0,001 0,64-0,86 

ICR 0,73 <0,001 0,62-0,84 

FR1 0,85 <0,001 0,77-0,93 

TR1 0,82 <0,001 0,73-0,92 

FR2 0,91 <0,001 0,86-0,97 

TR2 0,85 <0,001 0,75-0,94 

FR3 0,88 <0,001 0,8-0,96 

TR3 0,81 <0,001 0,71-0,91 

FR1-3 0,89 <0,001 0,82-0,96 

TR1-3 0,86 <0,001 0,77-0,95 

CE 0,84 <0,001 0,75-0,93 

Pro skóry volného vybavení, celkového vybavení a pro efekt nápovědy 

uvádíme vybrané hraniční (cut-off) skóry s nejlepší rozlišovací schopností mezi 

zdravými jedinci a jedinci s AD, tedy skóry dosahující co nejvyšší senzitivity 

v kombinaci s největší možnou specificitou (tab. 12). Tučně vyznačujeme skóry 

dosahující nejvyšší senzitivity v kombinaci s nejvyšší specificitou. 

Tab. 12 Hraniční skóry a jejich senzitivita a specificita 

Název skóru Cut-off skór Senzitivita Specificita 

FR1 7/8 78 % 73 % 

TR1 14/15 62 % 93 % 

FR2 9/10 87 % 81 % 

TR2 14/15 57 % 100 % 

FR3 9/10 84 % 88 % 

TR3 14/15 57 % 100 % 

FR1-3 24/25 84 % 88 % 

TR1-3 46/47 65 % 96 % 

CE 95 %/ 96 % 70 % 88 % 
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Hypotézu č. 8. můžeme zamítnout částečně, protože jsme prokázali, že některé 

skóry FCSRT-IR jsou senzitivní ukazatele pro rozlišení osob s AD a zdravých jedinců. 
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6. Diskuze 

 Cílem praktické části této diplomové práce byla standardizace testu 

Kontrolované učení s bezprostředním vybavením, a proto jsme v rámci této 

standardizace převedli tuto metodu do češtiny a provedli jsme normativní studii na 

starší populaci a validační studii na populaci osob s AD. 

 V první části standardizace této metody jsme provedli její překlad, přičemž 

jsme ze tří dostupných verzí vybrali variantu C, protože u ostatních verzí se překrývaly 

vizuální podněty s podněty z jiných metod, které byly zařazeny do testové baterie 

v rámci třetí vlny sběru dat v NANOK. 

6.1 Studie I 

 Normativní studie se zakládají na principu možného srovnání jedince se 

statisticky získanou normou, kterou můžeme zjistit z výsledků většího 

reprezentativního souboru (Urbánek, Denglerová, & Širůček, 2011). Při tvorbě 

normativního souboru je však nutné brát ohled na to, aby byl reprezentativní vzhledem 

k populaci, která má být hodnocena, a vzhledem k demografickým charakteristikám 

majícím vliv na výkony v daných testech. V případě neuropsychologických testů 

bychom měli zvažovat tyto demografické proměnné: pohlaví, věk, vzdělání, 

příslušnost k rase (Mclean et al., 1988). 

 Nutnost národních normativních studií byla opakovaně potvrzena, neboť se při 

přejímání zahraničních testů ukazují odlišnosti v dosahovaných výsledcích 

v neuropsychologických testech, které lze přičíst vlivu kultury (Mclean et al., 1988; 

Rivera Mindt et al., 2010; Rosselli & Ardila, 2003). Tento vliv se ukazuje dokonce 

nejen u verbálních testů, ale i v případě neverbálních metod (Rosselli & Ardila, 2003). 

Některé studie poukazují také na možné souvislosti mezi typem bydliště a výkony 

v neuropsychologických testech (Horáková, Štěpánková, & Vidovićová, 2016; Tine, 

2014; Wight, 2006). Studií zabývajícími se těmito rozdíly je zatím malé množství a 

liší se v tom, v jakých testech nachází rozdíly, proto je potřeba tuto problematiku ještě 

dále zkoumat (Horáková, Štěpánková, & Vidovićová, 2016). 

V normativní studii FCSRT-IR jsme zjistili, že u české starší populace není 

výkon v tomto testu závislý na některých demografických charakteristikách jako 

pohlaví či vzdělání, nalezli jsme však závislost na věku. Souvislost výkonu a věku je 

pouze slabě významná (RFR1-3= -0,2; RCR1-3= 0,2), nicméně je tento výsledek 
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statisticky signifikantní, a proto jsme ho brali v potaz při tvorbě norem. Při detailním 

pohledu na výsledky vidíme, že u starších jedinců se zhoršuje výkon ve volném 

vybavení, tento pokles je však kompenzován významně větším počtem slov ve 

vybavení s nápovědou, protože celkový skór nabývá u zdravých jedinců bez ohledu na 

věk maximální hodnoty.  

Zahraniční studie, které testovaly souvislost mezi demografickými 

charakteristikami a výkonem ve volném vybavení ve FCSRT-IR, se ve svých závěrech 

významně rozchází. Některé nachází závislost výkonu na vzdělání, věku i pohlaví, 

nikoliv rase (Grober, Lipton, Katz, & Sliwinski, 1998); jiná studie zjistila stejně jako 

v našem souboru závislost mezi FCSRT-IR a věkem (Petersen, Smith, Kokmen, Ivnik, 

& Tangalos, 1992). Obě tyto studie však nebyly normativního charakteru. 

Normativní studie z různých zemí nacházejí ovšem také různé výsledky. 

Většina normativních studií se spolu s touto shodují na souvislosti mezi výkonem a 

věkem (Dion et al., 2015; Girtler et al., 2015; Mokri, Ávila-Funes, Meillon, Gutiérrez 

Robledo, & Amieva, 2013; Frasson et al., 2011; Pena-Casanova et al., 2009; Ivnik et 

al., 1997). Pouze u studie, do které byla zahrnuty osoby ve věku od 18 do 49 let, se 

efekt věku neprojevil (Palomo et al., 2013). 

U všech osob bez ohledu na věk se ukazuje, že celkové vybavení, tedy součet 

volného vybavení a vybavení s nápovědou, u zdravých osob dosahuje stropového 

efektu (Grober, 2014). Tento efekt jsme mohli pozorovat i na české seniorské 

populaci, kde většina jedinců (89 %) dosahovala maximálního počtu bodů. I když 

vidíme, že starší senioři dosahují oproti mladším významně horších výsledků ve 

volném vybavení, poskytnutí sémantických vodítek zvyšuje počet vybavených slov, 

z čehož lze usuzovat, že vybavení s nápovědou není ovlivněné přibývajícím věkem.  

Co se týče pohlaví, výsledky normativních studií se opět rozchází. Kanadská, 

mexická a italská normativní studie nalezly souvislost mezi pohlavím a výkonem ve 

FCSRT-IR, přičemž kanadské, mexické i italské ženy dosahovaly lepších výsledků 

(Dion et al., 2015; Girtler et al., 2015; Mokri et al., 2013). U americké normativní 

studie nebyla nalezena souvislost s pohlavím (Ivnik et al., 1997), a stejně tak u novější 

italské studie (Girtler et al., 2015). Španělská normativní studie sice nalezla rozdíly 

pouze pro některé skóry, ale tento efekt byl nízký, a z toho důvodu nebyl tento faktor 
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brán v potaz při tvorbě norem (Pena-Casanova et al., 2009). V případě ostatních 

normativních studií byla proměnná pohlaví brána v potaz při tvorbě norem. 

Souvislost se vzděláním se u našeho souboru ukázala jako slabě významná při 

použití proměnné počet let vzdělání a nevýznamná při použití kategoriálního dělení. 

Většina normativních studií popisuje závislost výkonu na vzdělání (Dion et al., 2015; 

Girtler et al., 2015; Mokri et al., 2013; Pena-Casanova et al., 2009) a reportované 

normy jsou v tom případě vždy přizpůsobené proměnné vzdělání. Česká populace se 

však může v tomto lišit, neboť jediná nám známá česká studie, která se zabývala 

validací T16S, nenašla souvislost mezi vzděláním a výkonem ve volném vybavení u 

kontrolní skupiny, pouze věk hrál roli (Urbanová et al., 2014). I ve světě existuje 

normativní studie, která souvislost se vzděláním nenašla. Jedná se o velkou americkou 

normativní studii známou pod akronymem MOANS, která byla prováděna na Mayo 

Clinic v Minnesotě a v jejímž rámci byly vytvořeny normy pro mnoho 

neuropsychologických metod. Tato studie pozorovala podobně jako my pouze slabý 

nevýznamný vztah mezi výkony ve FCSRT-IR a vzděláním.  

Většina studií k měření míry vzdělanosti používá měřítko počet let strávených 

ve škole, což však nepovažujeme za hodnotu vypovídající o míře vzdělání. Při bližším 

pohledu na tuto proměnnou v našem souboru se totiž ukazuje, že například hodnotu 12 

let udávají lidé se střední školou zakončenou maturitní zkouškou, ale i lidé mající 

pouze výuční list. Srovnání tohoto měřítka mezi jedinci žijící ve stejné zemi se 

z tohoto pohledu jeví jako obtížné, o to více srovnání v mezinárodní kontextu. 

Vzdělávací systémy v Evropě a v Severní Americe se totiž mezi sebou významně liší a 

v posledních desítkách let navíc prodělaly řadu změn ve všech zemích. Dostupnost 

vzdělání se také může lišit u různých věkových kohort, neboť některé generace měly 

jiné podmínky v přístupu ke vzdělání vlivem historických událostí jako byly například 

války nebo změny uspořádání ve společnosti, včetně rovnoprávnosti v přístupu ke 

vzdělání u žen a u mužů nebo také u příslušníků různých ras či etnik. 

Důkazem pro výše uvedená tvrzení může být také to, že se průměry proměnné 

počet let strávených ve škole napříč normativními studiemi poměrně liší: kanadská 

studie M= 13,3, SD= 4,0 (Dion et al., 2015); mexická studie M= 6,7, SD= 5,6 (Mokri 

et al., 2013); naše výsledky M= 13,1; SD= 3,5. Přestože efekt vzdělání při použití 

proměnné počet let vzdělání vychází signifikantní, síla korelace je nízká, a proto jsme  

po vzoru dalších studií NANOK (Štěpánková, Nikolai, et al., 2015) zvolili kategoriální 
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dělení vzdělání na vyšší a nižší, kde jsme souvislost nenašli. Za dělicí bod pro 

odlišení, zda je vzdělání v kategorii nižší či vyšší, považujeme pro české prostředí 

maturitní zkoušku. Toto dělení se jeví jako praktické a jasné pro použití v klinické 

praxi. 

Co se týče interakčního efektu demografických proměnných na výkon, zjistili 

jsme, že pouze část normativních studií reportuje své výpočty týkající se interakce 

proměnných a jejich výsledky jsou různé. Nejpodrobněji je efekt interakce popsán u 

mexické normativní studie, kde se ukázalo, že interakce proměnných vzdělání a věk je 

statisticky významná (Mokri et al., 2013). Tuto signifikanci způsobila zřejmě skupina 

ve věku 70 – 79, u které vzdělání nehrálo významnou roli, protože všichni jedinci bez 

ohledu na stupeň vzdělání dosahovali podobných výsledků. Studie pocházející 

z francouzské části Kanady došla ke stejnému závěru jako my, a sice že interakce mezi 

demografickými proměnnými není významná (Dion et al., 2015). 

V rámci Studie I jsme pozorovali u zkoumaných osob efekt učení, neboli 

zvyšování výkonu ve volném vybavení mezi jednotlivými třemi pokusy (u mladších 

osob průměr rostl takto: 9,5  11,4  12,6; u starších osob: 9,1  10,5  11,6). 

Efekt učení v nám dostupných normativních studiích zkoumán nebyl, nicméně byl 

detekován u zdravých jedinců v rámci Einstein Aging Study, která se primárně 

věnovala longitudinálnímu sledování kognitivních funkcí u starších osob a zaobírala se 

tím, u kterých pacientů se rozvinul syndrom demence a u kterých nikoliv (Grober, 

2014). V rámci této studie byl u zdravých jedinců pozorován efekt učení během 

jednotlivých pokusů volného vybavení u zdravých jedinců (8,7  10,2  10,8).  

Vzhledem k tomu, že cílem této diplomové práce je standardizace testu 

FCSRT-IR, která dle našich informací nebyla v Čechách dosud provedena, provedli 

jsme také faktorovou analýzu k ověření struktury testu při převedení do českého 

prostředí a k potvrzení faktorové validity metody. Z faktorové analýzy jsme 

identifikovali jeden faktor vysvětlující 79 % celkové variance. Groberová a kolegové 

(2009) pomocí faktorové analýzy poukázali na jednorozměrnost FCSRT-IR, což 

odpovídá našim výsledkům, na druhou stranu tato faktorová analýza byla provedena 

pouze na skórech volného vybavení, a to pouze u pacientů s demencí. V našem 

případě jsme prováděli faktorovou analýzu i na skórech vybavení s nápovědou, kde 

faktorové zátěže nabývají záporných hodnot. Tyto záporné hodnoty si vysvětlujeme 

tím, že skór vybavení má inverzní charakter ke skórům volného vybavení. 
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Unidimenzionalita FCSRT byla potvrzena i v dalších studiích, které se však liší tím, že 

pracovaly s jinou verzí tohoto testu, neobsahující okamžité, ale oddálené vybavení, a 

také prováděly faktorovou analýzu na souborech obsahujících nejen zdravé jedince, 

ale i osoby s Alzheimerovou demencí (Clerici et al., 2015; Lemos, Marôco, Simões, & 

Santana, 2016).  

V jiné studii jsme se snažili o potvrzení konvergentní validity tohoto testu 

(Horáková, Štěpánková, Kopeček, & Bezdíček, 2016). Pro její potvrzení jsme použili 

metodu korelace skórů FCSRT-IR se skóry RAVLT, který je považován za zlatý 

standard mezi testy epizodické paměti. V této studii jsme reportovali středně silné 

korelace u volného vybavení ve FCSRT-IR a u volného vybavení u RAVLT 

(Horáková, Štěpánková, Kopeček, et al., 2016), čímž je potvrzena konvergentní 

validita. Korelace se pohybovaly okolo hodnoty 0,5, což je méně, než bychom 

očekávali, vysvětlujeme si to však tím, že fáze učení se podnětovému materiálu je u 

těchto dvou testů odlišná (Horáková, Štěpánková, Kopeček, et al., 2016). Korelace 

celkového vybavení u FCSRT-IR a volného vybavení u RAVLT jsou slabé, což 

poukazuje na divergentní validitu FCSRT-IR (Horáková, Štěpánková, Kopeček, et al., 

2016). Z výše uvedeného vyplývá, že tyto výsledky potvrzují konstrukční validitu 

FCSRT-IR. 

Tato normativní studie má samozřejmě svoje limity. Hlavním limitem je 

nenáhodný výběr účastníků studie. Nejen v českém prostředí je však možnost skutečně 

náhodného výběru osob velice komplikovaná, a z těchto důvodů bývá často pro 

normativní studie volen podobný postup, který jsme zvolili i my (Bezdicek, 

Stepankova, et al., 2014; Bezdicek et al., 2012; Jenčová & Černochová, 2011; Paniak, 

Murphy, Miller, & Lee, 1998). 

Dalším limitem může být také to, že do naší normativní studie mohly být 

zapojeny i osoby, u kterých by se při neurologickém vyšetření a za použití 

zobrazovacích metod či dlouhodobého sledování projevila nějaká neurodegenerativní 

choroba a s ní spojený kognitivní deficit, který se nám nepodařilo během 

neuropsychologického vyšetření rozpoznat. Tomu jsme se však snažili vyhnout 

dodržováním výše uvedených inkluzivních kritérií při náboru osob a také aplikováním 

stanovených psychometrických kritérií ex post při tvorbě normativního souboru. 

Snažili jsme se o to, aby v našem souboru nebyli pouze kognitivně nadprůměrní 

jedinci (tzv. super-agers), kteří se věnují mnoha aktivitám, ale běžní zástupci seniorské 
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populace. Oslovili jsme z těchto důvodů lidi ve většině regionů v České republice, 

mezi účastníky tak byli zastoupeni lidé žijící v Praze, v menších městech i na 

vesnicích (Horáková, Štěpánková, & Vidovićová, 2016). Účast v NANOK byla také 

každý rok finančně ohodnocena, což mělo podpořit ochotu k účasti u seniorů, kteří 

jsou spíše pasivnější. 

První část této diplomové práce obsahuje normativní studii testu FCSRT-IR, 

verze C, ve které jsme tedy poskytli normy k tomuto testu, ověřili jsme souvislost 

výkonu v tomto testu s demografickými charakteristikami a také jsme se zabývali 

strukturou tohoto testu. Jak již bylo řečeno, FCSRT-IR existuje ve třech variantách, 

které vykazují všechny obdobné psychometrické vlastnosti (Grober et al., 2009). 

V této normativní studii jsme pracovali s verzí C a do budoucna by bylo vhodné 

provést v českém prostředí studii ekvivalence dalších dvou paralelních verzí, jelikož je 

vhodné, aby byly paralelní verze dostupné z důvodu opakovaného testování.  

6.2 Studie II 

 Proces validizace je součástí procesu standardizace vybrané metody, pokud 

přemýšlíme o standardizaci v jejím nejširším významu (Urbánek et al., 2011). 

Procesem validizace ověřujeme validitu dané metody, která se do češtiny někdy 

překládá jako platnost a znamená ověření toho, zda test skutečně dokáže změřit to, 

k čemu byl vytvořen (Urbánek et al., 2011). Již v první části této kapitoly jsme se 

věnovali konstruktovým zdrojům validity a potvrdili jsme její faktorovou, 

konvergentní a divergentní validitu. 

Způsobů k prokázání validity metody je mnoho (Urbánek et al., 2011), 

v souvislosti se standardizací neuropsychologických testů bývá však pojem validizační 

studie spojován s prověřením kriteriální validity testu za použití externího kritéria, 

kterým je obvykle již stanovená diagnóza (Pawlowski, Segabinazi, Wagner, & 

Bandeira, 2013). Ve Studii II jsme se věnovali právě tomu ověření kriteriální validity. 

Soubor pro validizaci byl sestaven z dvou podsouborů, první část tvořili 

pacienti s diagnózou demence při Alzheimerově chorobě, doplněni o zdravé jedince 

z kontrolní skupiny. Kontrolní skupinu jsme vybírali z účastníků Studie I pomocí 

metody párování. Párování (v angličtině matching) je běžně používaná metoda pro 

porovnání dvou skupin sloužící k vytvoření vyrovnaných souborů na základě 

vybraných charakteristik (Little, 2013). Tento postup dokáže eliminovat vliv kovariátů 
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jakověk, pohlaví či vzdělání (Pepe, Fan, & Seymour, 2013). Díky párování lze také 

provést kvaziexperimentální design analýzy (Little, 2013).  

Párování bývá nejčastěji prováděno v poměru 1:1, ale existují i studie pracující 

s poměrem 2:1 či 3:1(Niven, Berthiaume, Fick, & Laupland, 2012). Druhé zmíněné 

poměry mají výhodu v tom, že zvyšují sílu výsledků a s nimi i kvalitu studie a také 

reflektují systematický přístup k designu studie (Niven et al., 2012). V této diplomové 

práci jsme zvolili poměr 2:1, protože jsme měli k dispozici dostatečně velký 

normativní soubor, ze kterého jsme mohli vybírat na základě čtyř demografických 

charakteristik jedince do kontrolní skupiny. Na druhou stranu je však třeba říci, že 

tímto postupem jsme nemohli vybírat jedince ve zcela stejném věku, u některých trojic 

se věk lišil o ± 2 roky. Avšak při analýze rozdílu věku mezi kontrolní skupinou a 

skupinou osob s AD nebylo prokázáno, že by se věk významně lišil. 

Ve Studii II jsme zjistili, že se pacienti a zdraví jedinci významně liší ve všech 

skórech FCSRT-IR kromě skóru Identifikace, u kterého nebyl mezi skupinami rozdíl. 

Síly efektu tohoto rozdílu jsou středně silné. Většina validačních studií obvykle 

provádí srovnání pouze na kompozitních skórech FR-3 a TR1-3. Studie porovnávající 

skóry pacientů ve fázi lehké demence, středně těžké demence a zdravých jedinců 

nalezla významné rozdíly mezi všemi skupinami navzájem (Baudic et al., 2006). 

Průměrný počet volně vybavených položek u lehké demence byl 10,2; u středně těžké 

8,7; a počet celkově vybavených položek u lehké demence byl 33,5; u středně těžké 

24,4 (Baudic et al., 2006). Pro srovnání u našeho souboru byly hodnoty o něco vyšší, 

průměrná hodnota volného vybavení byla 15,86; celkového vybavení 36,24. Na 

druhou stranu v jiné studii jsme nalezli průměrné hodnoty těchto dvou skórů výrazně 

nižší oproti našim výsledkům (FR1-3= 10,2; TR1-3= 27,4), u tohoto souboru však 

nebylo uvedeno, o jaké stádium demence se v tomto případě jedná (Teichmann et al., 

2017). 

Statisticky významné rozdíly ve skórech volného a celkového vybavení u 

zdravých jedinců a u osob s AD se ukázaly i v dalších studiích (Teichmann et al., 

2017; Grober, 2014; Grober, Ehrlich, Troche, Hahn, & Lipton, 2014; Lemos et al., 

2014; Urbanová et al., 2014; Lemos, Simões, Santiago, & Santana, 2015). Nalezli 

jsme pouze jednu studii, ve které rozdíly ve volném vybavení nebyly signifikantní, i 

přesto, že kontrolní skupina dosahovala vyšších výsledků (Grober, Sanders, Hall, & 

Lipton, 2010). 
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Efekt nápovědy nebyl ve většině studií analyzován, možná z důvodu vysoké 

korelace tohoto skóru se skórem celkového vybavení (Grober et al., 2010). V jedné 

studii byl reportován, ne však analyzován a jeho hodnota byla 46 % (Teichmann et al., 

2017), což je výrazně nižší než naše výsledky (71 %). Česká validační studie 

zabývající se T16S, obdobou FCSRT-IR, nalezla rozdíly mezi kontrolní skupinou v 

efektu nápovědy, přičemž u zdravých jedinců dosahoval téměř svého maxima (99 %) 

stejně jako v našem případě, zatímco u osob s AD byl 44 % (Urbanová et al., 2014).  

Ve Studii I jsme prokázali, že u zdravých jedinců pozorujeme zlepšení v počtu 

volně vybavených slov ve všech třech pokusech. Na základě výsledků z Einstein 

Aging Study, ve které nebyl pozorován efekt učení u osob s AD oproti zdravým 

jedincům (Grober, 2014), jsme očekávali, že u našeho souboru pacientů s AD tento 

efekt pozorovat nebudeme.  Přestože jedinci s AD dosahují významně nižšího počtu 

vybavených slov v pokusech volného vybavení, i u této skupiny pozorujeme efekt 

učení, který nastává mezi druhým a třetím pokusem. Změna v nárůstu počtu 

vybavených slov mezi druhým a třetí pokusem byla statisticky významná. Tyto 

výsledky jsou v rozporu s Einstein Aging Study, nalezli jsme však studii, která 

reportuje podobné výsledky jako my. Lemos a kolegové (2014) také pozorovali u osob 

s AD i u osob s bv-FTD významné zlepšení ve výkonech mezi druhým a třetím 

pokusem. Při porovnání zlepšení ve skóru celkového vybavení se ukázalo, že 

významné zlepšení u AD nastalo až mezi druhým a třetím pokusem, zatímco u 

ostatních dvou skupin bylo zlepšení významné mezi všemi pokusy, z čehož autoři 

vyvozují, že pacienti s AD profitovali z poskytnutí nápovědy až při třetím pokusu  

(Lemos et al., 2014). 

Pro ověření diagnostického potenciálu FCSRT-IR jsme provedli ROC analýzu 

a pomocí senzitivity a specificity jsme navrhli hraniční hodnoty pro jednotlivé skóry. 

Vždy jsme usilovali o co nejvyšší senzitivitu v kombinaci s také co nejvyšší 

specificitou, neboť u diagnostických testů oproti screeningovým metodám usilujeme 

vždy o co nejvyšší přesnost (tedy specificitu), a proto se nemůžeme spokojit pouze 

s vysokou specificitou (Ruf & Morgan, 2008). 

Skóry Identifikace, Pojmenování a Bezprostředního vybavení mají nízké 

hodnoty AUC, proto s nimi dále nepracujeme a nepovažujeme je za vhodné pro 

diagnostiku. V ostatních již zmiňovaných validačních studiích s nimi autoři také 

nepracují. Zato skóry volného a celkového vybavení mají hodnoty pod křivkou ROC 
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(AUC) vyšší než 0,8, proto jsme se jimi dále zabývali a považujeme je za vhodné pro 

diagnostiku. 

 Mezi našimi naměřenými hodnotami působí jako nejlepší prediktory skóry 

volného vybavení, přičemž nejvyšší senzitivity v kombinaci s co největší specificitou 

dosahuje skór FR3 a FR1-3 (senzitivita 84 %, specificita 88 %). Hraniční skóry pro 

FR3 jsou 9/10 a u FR1-3 jsou 24/25. Druhou zmíněnou hraniční hodnotu 

kompozitního skóru potvrzuje i Groberová a kolegové (2010). Tito autoři však 

prováděli ještě jinou studii na španělsky mluvící populaci ve Spojených státech, kde 

jim hraniční skór vyšel vyšší – 27/28 (Grober et al., 2014). Co se týče analýzy 

jednotlivých skórů, autoři validačních studií se zabývají spíše kompozitními skóry, ale 

u Urbanové a jejích kolegů ve validační studii T16S jsme našli, že pro první pokus je 

hraniční hodnota 4/5 pro volné vybavení (Urbanová et al., 2014), což je výrazně nižší 

než náš skór 7/8. 

Co se týče skórů celkového vybavení, ty vykazují nižší hodnoty senzitivity pro 

detekci AD oproti zdravým jedincům. Na druhou stranu u diagnostických metod 

bychom měli usilovat o co nejvyšší specificitu (Rabin et al., 2012), která u skórů 

celkového vybavení dosahuje vysokých hodnot. Nejlepší skór je TR1-3, který pro 

hodnotu 46/47 dosáhl senzitivity 65 % a specificity 96 %. Zahraniční validační studie 

uvádí také tento skór dokonce ještě s nižší senzitivitou (54 %) (Grober et al., 2010). 

Našli jsme také mnohem nižší hodnotu 27/28 u portugalské validační studie (Lemos et 

al., 2015). Pro první pokus celkového vybavení opět uvádíme srovnání s hodnotami 

uváděnými Urbanovou a jejími kolegy (2014), ti také reportují hodnotu 14/15, avšak 

oproti našim naměřeným hodnotám dosahuje jejich hraniční skór mnohem vyšší 

senzitivity (97 %) i specificity (100 %).  

Při pohledu na výsledky ROC analýzy lze usuzovat, že pro detekci AD jsou 

nejvhodnější skóry volného vybavení FCSRT-IR, neboť dosahují nejvyšší senzitivity 

v kombinaci s vysokou specificitou, zároveň však nenesou žádné přidané informace 

oproti běžným paměťovým testům, jakým je například RAVLT. Zásadní diagnostický 

přínos FCSRT-IR jsme však nemohli reportovat ve výsledcích, protože náš soubor 

pacientů se skládal pouze z osob s demencí u AD. U těchto osob je prokazatelně volné 

vybavení lepší pro detekci AD, zato celkové vybavení je dobrým ukazatelem pro 

rozlišení AD a dalších demencí (Grober et al., 2010). Toto bylo potvrzeno ve studii, 

v rámci které byli pomocí FCSRT-IR vyšetřeny osoby s demencí různých etiologií 
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(FTD, AD, VD, DLB) a u které bylo potvrzeno, že pacienti s demencí bez ohledu na 

typ mají narušené volné vybavení, avšak celkové vybavení je narušené pouze u 

pacientů s AD (Grober, 2014). Skór celkového vybavení se jeví jako dobrý prediktor 

pro odlišení MCI od AD (Lemos et al., 2015) a také pro odlišení osob s AD a bv-FTD 

(Lemos et al., 2014).  

Na druhou stranu v jiné studii byly u bv-FTD pozorovány dva odlišné deficity 

paměti, první deficit svým profilem více podobný AD kvůli narušení volného 

vybavení a nefunkčnosti nápovědy a druhý deficit se projevoval jen částečně 

zhoršeným volným vybavením a zlepšeným výkonem po poskytnutí nápovědy 

(Bertoux et al., 2014). U validační studie T16S se ukázaly skóry volného vybavení i 

celkového vybavení jako senzitivní k rozpoznání AD vs. bv-FTD, což by více 

vypovídalo o druhém profilu kognitivního deficitu (Urbanová et al., 2014). Tato 

etiologie demence si zaslouží dalšího zkoumání.  

Test kontrolovaného učení s bezprostředním vybavením se jeví jako vhodný 

nástroj pro detekci demence i pro diferenciální diagnostiku k zjištění etiologie 

demence, toto tvrzení je podpořeno o nedávné zjištění, že vyšší hladina tau proteinu 

koreluje s nižšími výkony ve volném vybavení i celkovém vybavení (Teichmann et al., 

2017). Na zdravé populaci bylo také prokázáno, že objem hipokampu koreluje 

s výkony ve FCSRT-IR (Zimmerman et al., 2008), což je v souladu s novější studií, 

která na populaci starších osob bez demence prokázala, že výkony v neverbálních 

testech a v testech epizodické paměti, ať už obsahují kontrolované učení či nikoliv, 

souvisí s atrofií hipokampu (Vyhnalek et al., 2014). Tento test epizodické paměti se 

jeví jako vhodný pro použití v klinické praxi, neboť bylo také prokázáno, že právě 

testy epizodické paměti dokáží vedle informací od blízkých osob predikovat nástup 

AD (Rabin et al., 2012). 

Tato validační studie má své limity. Prvním limitem je vzorek, avšak i přes 

délku trvání sběru dat se nepodařilo nashromáždit větší skupinu pacientů. Dalším 

omezením je také nenáhodnost vzorku, což je však běžný problém ve studiích 

využívajících špatně dostupnou populaci. Dále je také limitující to, že všichni pacienti 

docházeli do pražských nemocnic, přičemž nemáme údaje o tom, zda žijí v Praze či 

nikoliv. Pokud však ano, znamenalo by to, že se náš vzorek pacientů skládá pouze 

z jedinců žijících v Praze, zatímco kontrolní skupina zahrnuje jedince ze všech koutů 

republiky. A jak jsme prokázali v jiné studii, u některých neuropsychologických 
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metod mohou existovat rozdíly mezi jedinci žijící v Praze a v jiných částech republiky 

(Horáková, Štěpánková, & Vidovićová, 2016). Na druhou stranu v této studii se 

neprokázalo, že by bydliště ovlivňovalo výsledek v paměťovém testu. 

Dalším limitem našich výsledků jsou nízké hodnoty senzitivity u skóru 

celkového počtu vybavených slov, který přičítáme stropovému efektu, který jsme 

pozorovali u normativního souboru. Lze tedy uvažovat o tom, zda není tento test příliš 

jednoduchý pro odlišení zdravých jedinců od osob s MCI i pacientů s jiným typem 

demence než AD (Teichmann et al., 2017; Urbanová et al., 2014; Vyhnalek et al., 

2014). Pro detekci prodromálního stádia AD se tento test nejeví jako senzitivní 

(Teichmann et al., 2017), v preklinických a presymptomatických fázích demence je 

spíše vhodný Memory Binding Test (MBT - test paměťových vazeb) (Nikolai et al., 

2016; Rentz et al., 2013). MBT je výrazně těžší v tom, že neprezentuje testovaným 

osobám podnětové obrázky, test je čistě verbální a podnětových slov je oproti FCSRT-

IR dvakrát tolik (Buschke, 2014). A nejvýraznější změna je v tom, že ve fázi 

kontrolovaného učení prezentujeme postupně spolu s kategorickou nápovědou vždy 

dva zástupce dané kategorie, což je pro testovanou osobu výrazně náročnější. U toho 

testu nebyl detekován efekt stropu (Buschke, 2014). 

V českém prostředí je poměrně známý a zřejmě i pro diagnostiku využívaný 

T16S, i když jeho legální dostupnost je v České republice v současnosti nejasná. 

Oproti FCSRT-IR je kratší, neboť obsahuje pouze jeden pokus vybavení, na druhou 

stranu právě kompozitní skóry vykazují nejvyšší senzitivitu a specificitu. Navíc díky 

více pokusům vybavení můžeme také pozorovat efekt učení, v čemž se liší pacienti 

s AD oproti zdravým i pacientům s bv-FTD (Lemos et al., 2014). Někteří odborníci 

zapojeni do sběru dat ve Studii II si však stěžovali na to, že FCSRT-IR je poměrně 

časově náročn pro ně samotné i pro pacienty.  

Pro další použití tohoto testu v praxi by bylo vhodné rozšířit tuto validační 

studii o pacienty s demencemi jiných etiologií, abychom skutečně mohli prokázat, že i 

v českém prostředí se pacienti AD liší oproti ostatním v narušeném celkovém 

vybavení i v pozorovaném zlepšení mezi pokusy. Tímto bychom mohli potvrdit 

diferenciálně diagnostickou hodnotu FCSRT-IR i v českém prostředí a potvrdit smysl 

využití kontrolovaného učení v paměťových testech.  
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Závěr 

 Cílem této diplomové práce bylo popsat test Kontrolované učení 

s bezprostředním vybavení (FCSRT-IR) a provést standardizaci této metody v České 

republice. V teoretické části této práce jsme se zabývali nejprve pamětí, kterou v rámci 

tohoto testu měříme. Uvedli jsme nejpoužívanější dělení paměti a související procesy. 

Dále jsme se také věnovali tomu, jakým způsobem se paměť ve stáří proměňuje a 

onemocněním, které se objevují ve stáří a jsou spojené s deficitem v oblasti paměti. 

Třetí kapitola teoretické části je věnována zástupcům paměťových testů, přičemž jsme 

se nesnažili o úplný výčet, zmiňujeme nejčastěji používané testy paměti. V poslední 

kapitole teoretické části jsme se věnovali testu FCSRT-IR, přičemž jsme popsali jeho 

existující varianty a administraci této metody. 

 V praktické části této diplomové práce jsme měli za cíl provést standardizaci 

této metody. Po jejím přeložení jsme provedli tyto dvě studie: normativní studii 

FCSRT-IR a validační studii na pacientech s AD. U normativního souboru jsme 

nejprve ověřovali souvislost s výkony v tomto testu a demografickými 

charakteristikami jako je pohlaví, věk a vzdělání. Na základě výsledků jsme poté 

vytvořili normy s ohledem na věk. Na zdravé populaci jsme také potvrdili efekt učení 

mezi jednotlivými pokusy a ověřili jsme faktorovou validitu tohoto testu. 

 Tato diplomová práce ve druhé studii praktické části dále také ukázala, že se 

zdraví jedinci a osoby s demencí u Alzheimerovy nemoci liší ve všech měřených 

skórech FCSRT-IR kromě Identifikace. A také jsme prokázali, že učení neprobíhá 

stejným způsobem u těchto dvou skupin. Pomocí ROC analýzy jsme také poukázali na 

to, že skóry volného vybavení FCSRT-IR vykazují vysokou senzitivitu i specificitu a 

jsou vhodné pro detekci AD. 

 V rámci této diplomové práce jsme tedy splnil její cíl, neboť se podařilo 

provést normativní studii na populaci osob starších 60 let a validační studii na 

populaci osob s AD a také se nám podařilo prokázat konstrukční i kriteriální validitu 

této metody.  

Test kontrolovaného učení s bezprostředním vybavením existuje ve 3 

variantách, v této diplomové práci jsme standardizovali variantu C a bylo by vhodné 

tuto práci rozvinout a provést standardizací zbývajících verzí. Validační studii by také 

bylo vhodné doplnit o skupiny pacientů s demencí jiných etiologií.  
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