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Abstrakt:

Práce je zaměřena na organické změny mozku a jejich vliv na různé kognitivní
schopnosti, které jsou lokalizované v jednotlivých částech mozku.
Úvodní část práce je věnována základním popisným anatomickým údajům, včetně
lokalizace důležitých center.
V dalších částech se zaměřuji na vliv organických změn na jednotlivé kognitivní
schopnosti a příklady poškození mozku, ať již v důsledku úrazu, nebo onemocnění.
Praktická část práce je zaměřena na návrh výzkumu vlivu různých rehabilitačních
metod na zlepšení stavu pacientů po prodělané cévní mozkové příhodě, s důrazem
na porovnání výsledků dvou skupin pacientů s odlišným rozsahem rehabilitačních cvičení.

Klíčová slova:
mozek, organické změny, kognitivní schopnosti, rehabilitace, cévní mozková příhoda

Abstract:
My thesis focuses on organic changes of brain and their impact on different cognitive
abilities, which are located in particular parts of brain.
In the first part, I focus on the elementary anatomic terminology inclusive of location
of important centres.
Then I describe the impact of organic changes on cognitive abilities and various
examples of brain damage, either as a result of injury or illness.
In the practical part, I put forth a research proposal concerning impact of different
rehabilitation methods on state of health improvement in case of stroke. I draw a comparison
of results between two groups of patients with different extent of rehabilitation.

Keywords:
brain, organic changes, cognitive abilities, rehabilitation, stroke

Obsah
Úvod ................................................................................................................................8
1

Stavba mozku a jeho funkce ...................................................................................10
1.1

Mozkový kmen................................................................................................10

1.2

Mozeček ..........................................................................................................11

1.3

Mezimozek ......................................................................................................12

1.3.1 Thalamus ....................................................................................................12
1.3.2 Hypothalamus ............................................................................................12
1.4
2

3

4

Koncový mozek ..............................................................................................12

Organické změny mozku ........................................................................................14
2.1

Pojem organický..............................................................................................14

2.2

Příčiny organických změn ...............................................................................14

2.3

Stupně poškození ............................................................................................16

Kognitivní funkce a kognitivní systém...................................................................18
3.1

Pojmy kognice a kognitivní ............................................................................18

3.2

Kognitivní systém ...........................................................................................18

3.3

Paměť ..............................................................................................................20

3.4

Pozornost a schopnost soustředění ..................................................................21

3.5

Zpracování informací a její rychlost ...............................................................21

3.6

Exekutivní funkce ...........................................................................................22

3.7

Prostorová orientace a vizuální vnímání .........................................................22

3.8

Schopnost užívat řeč .......................................................................................23

3.9

Expresivní funkce............................................................................................24

Funkce neuropsychologie při zjištění místa a stupně poškození mozku s dopadem
na kognitivní schopnosti .........................................................................................25
4.1

Neuropsychologie ...........................................................................................25

4.2

Syndromy mozkových laloků .........................................................................26

4.2.1 Frontální (čelní) lalok ................................................................................26
4.2.2 Temporální (spánkový) lalok .....................................................................28
4.2.3 Parietální (temenní) lalok...........................................................................30
4.2.4 Okcipitální (týlní) lalok .............................................................................31
4.3
5

Neuropsychologické metody...........................................................................32

Fungování mozku, schopnost jeho regenerace a role neuropsychologie
při rehabilitaci .........................................................................................................34
5.1

Plasticita mozku ..............................................................................................34

5.2

Neuropsychologická rehabilitace ....................................................................36

5.2.1 Neurofeedback ...........................................................................................37
5.2.2 Ergoterapie .................................................................................................38
6

7

Návrh neuropsychologického výzkumu .................................................................39
6.1

Cévní mozková příhoda ..................................................................................39

6.2

Design výzkumného projektu a jeho zdůvodnění ...........................................41

6.3

Cíle výzkumu ..................................................................................................41

6.4

Pokusné osoby, na které je projekt zaměřen ...................................................42

6.5

Výzkumné metody a jejich stručný popis .......................................................43

6.6

Analýza dat......................................................................................................45

6.7

Úskalí a limity .................................................................................................45

6.8

Diskuze............................................................................................................46

Závěr .......................................................................................................................48

Seznam použité literatury ..............................................................................................49
Přílohy ...........................................................................................................................53

Úvod
Nizozemský profesor neurobiologie Dick Swaab v předmluvě ke své knize Wir sind
unser Gehirn, což v překladu znamená My jsme náš mozek, říká, že v našem století existují
minimálně dvě žhavé vědecké otázky, a to jak vznikl vesmír a jak funguje náš mozek (Swaab,
2013). Při porovnání velikosti vesmíru s nepatrností mozku, byť lidského, o kterém si
myslíme, že stojí na vrcholu evolučního vývoje, by se mohlo zdát, že vyřešení otázky
fungování mozku by mělo být tou jednodušší. Opak je pravdou, čím více se o lidském mozku
dozvídáme, tím více dalších otázek vyvstává.
Mozek je nejsložitějším orgánem těla obratlovců. Od prapředka obratlovců prošel
dlouhou vývojovou cestou. U každého druhu docházelo postupně k velmi odlišnému vývoji
v závislosti na způsobu života. U lidoopů však došlo k zásadnímu velkému rozvoji koncového
mozku a na konci této vývojové řady stojí člověk. Ačkoli vědci již při zkoumání mozku velmi
pokročili, stále zůstává nezodpovězeno mnoho otázek. Jisté je, že dohromady různé části
mozku ovládají téměř všechno dění v těle. Přestože procesem intenzivního zkoumání
procházejí všechny jeho části, jednou z největších záhad, na které intenzivně pracuje
neurobiologie, je lidská mysl. Prakticky veškerá kognitivní činnost je soustředěna do „šedé
kůry mozkové“, tedy mozkové kůry na povrchu koncového mozku, a vědci se snaží objasnit,
jak se miliony nervových buněk podílí na chování člověka. Stopují jednotlivé funkce
v určitých částech mozkové kůry, pozorují rozdíly jednotlivých hemisfér a předávání
informací mezi nimi. Studují a popisují klinické poruchy a snaží se porozumět mechanismům
činnosti neuronů. Mozek je řídící jednotkou lidského těla. V mozkové kůře člověka se
nachází zraková, sluchová, somatosenzorická a další smyslová centra i centra pohybu.
V limbickém systému se nachází centra emocí a paměti, v dalších částech mozkové kůry se
nachází schopnost řeči. To vše za normálních okolností funguje nějak "samo".
Ačkoli je mozek uložen v lebce, která je jeho mechanickou obranou a ještě chráněn
vrstvami obalů, je stejně zranitelný, jako všechny ostatní části těla. A co více, jeho poškození
má většinou fatální následky, které mohou velmi zásadně ovlivnit kvalitu dalšího života
člověka. Čím více pronikneme do tajů tohoto složitého mechanismu, čím více pochopíme
proces jeho fungování, tím větší je i šance na případnou opravu jeho poškozených částí.
Před časem jsem se díky studiu psychologie setkala s knihou Antonia Damasia
Descartesův omyl: emoce, rozum a lidský mozek. Tento renomovaný neuropsycholog ve své
knize prezentuje hypotézu tzv. somatických markerů, které prostřednictvím emocí
a navozování sdílených stavů regulují naše chování a tvrdí, že vědomí a myšlení nesídlí
8

v mozku, ale v celém těle. Popisuje příklady různých pacientů, kteří utrpěli různá poškození
mozku, v jejichž důsledku došlo k přerušení spojení rozumu s emočním vnímáním a sleduje,
jaký vliv to mělo na mechanismus jejich rozhodování, přičemž při testech IQ nebyly zjištěny
žádné zvláštnosti. Tento názor mne zaujal a podnítil můj zájem i zvědavost zjistit o fungování
mozku co nejvíce. Stejně tak mne zaujala i kniha Olivera Sackse Muž, který si pletl manželku
s kloboukem (2008), ve které popisuje příběhy pacientů s neurologickým nebo psychickým
postižením. Proto jsem si téma organických změn mozku vybrala i pro svou bakalářskou
práci.
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1

Stavba mozku a jeho funkce
Mozek představuje jeden funkční celek integrálně propojený s ostatními částmi těla.

Kromě celistvosti a integrace je nedílnou součástí také princip hierarchie a princip
kompetencí, tedy že každá část mozku má určitou roli v rámci celku. Všechny části našeho
mozku jsou mnohonásobně propojeny, neexistují a nefungují izolovaně (Orel & Procházka,
2017).
Pro účely této práce se stručně zaměřím na hlavní etáže mozku z důvodu pochopení
jeho funkcí.
Existuje několik způsobů členění mozku. Zjednodušeně lze mozek rozdělit
na mozkový kmen (truncus cerebri), mozeček (cerebellum), mezimozek (diencephalon)
a koncový mozek (telencephalon).

1.1 Mozkový kmen
Mozkový kmen je spolu s mozečkem uložen v zadní jámě lební. Představuje základní
etáž mozku, která v úrovni velkého týlního otvoru kontinuálně přechází v páteřní míchu.
Skládá se ze tří částí, a to z prodloužené míchy (medulla oblongata), Varolova mostu (pons
Varoli) a středního mozku (mesencephalon) (Orel & Procházka, 2017).
Z funkčního hlediska se k mozkovému kmeni zařazují části mezimozku, mozečku
a některá jádra extrapyramidového systému.
Nervové buňky mozkového kmene tvoří retikulární formaci, strukturu, která zajišťuje
dostatečnou bdělost pro příjem informací. Bez dobrého fungování retikulárně aktivačního
systému by mozek neměl dostatek podnětů, na jejichž základě fungují kognitivní procesy
(Malia & Brannagan, 2010).
Retikulární formace není samostatnou funkční jednotkou, ale obsahuje mnoho
nervových center. Tato nervová centra zprostředkovávají důležité a komplexní posturální
reflexy, přispívají k plynulosti svalové aktivity a udržují svalový tonus (Lezak, 2004).
Ascendentní, tedy vzestupný, systém retikulární formace vysílá vlákna do vyšších etáží
mozku. Hraje aktivační roli a podílí se mimo jiné na genezi vědomí a bdělosti. Descendentní,
sestupný, systém retikulární formace vysílá vlákna do nižších oblastí, tedy k neuronům
páteřní míchy (Orel & Procházka, 2017).
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Poškození mozku zahrnující retikulární aktivační systém vede ke vzniku spánkových
poruch a k celkovým poruchám vědomí a reaktivity jako je mátožnost, ospalost, stupor nebo
kóma (Lezak, 2004).
Kmenová jádra hrají zásadní roli zejména v řízení vitálních funkcí jako je dýchání
a srdeční funkce, vitálních reflexů jako je polykání, kašlání, zvracení. Jsou zde také jádra
většiny hlavových nervů. Onemocnění nebo úrazy mozkového kmene tak bývají velmi
závažné, nezřídka smrtící (Orel & Procházka, 2017).
Při poškození mozkového kmene dochází na komolaterální straně k různým
somatickým a vegetativním příznakům, kontralaterálně ke spastickým poruchám motoriky.

1.2

Mozeček
Mozeček je tvořen dvěma mozečkovými polokoulemi (hemispheria cerebelli)

a nepárovou střední částí - mozečkovým červem (vermis cerebelli). Jeho povrch je rozbrázděn
rýhami. Spojení s dalšími oblastmi mozku zajišťují horní, střední a dolní mozečkové stonky
(pedunculi cerebellares craniales, medii, caudales) (Orel & Procházka, 2017).
Histologicky má mozeček šedou a bílou hmotu. Šedá hmota je na povrchu, tvoří
mozečkovou kůru, bílá je pak uložena uvnitř.
Funkce mozečku je komplexní. Dominantně se podílí na řízení a koordinaci hybnosti,
zasahuje také významně do kognitivních funkcí - podílí se na procesech učení a řešení
problémů, ovlivňuje naše jednání a prožívání (Orel & Procházka, 2017). Spolu ve spojení
s poškozeními dalších částí mozku může dojít k narušení abstraktního uvažování, slovní
plynulosti, vizuálně prostorovým schopnostem, pozornosti, emočním změnám a poruše
plánování a časovému úsudku. Mozeček je rovněž zahrnut do jazykového zpracování, vzniku
slov a pracovní paměti (Lezak, 2004).
Patologický stav, při němž dochází k poruchám řeči, poškození zrakově-prostorové
kognice, poškození kognitivních funkcí a změny nálad, pojmenoval Schmahmann a jeho
kolegové jako cerebellar cognitive affective syndrom - CCAS, tedy mozečkový kognitivněafektivní syndrom (Schmahmann & Sherman, 1998).
Poškození mozečku je dále spojeno s problémy kontroly jemné motoriky, koordinace
a regulace držení těla. Rovněž ho mohou doprovázet závratě a trhavé pohyby očí. Dysfunkce
mozečku může být spojována i se změnami osobnosti a psychickými poruchami (Lezak,
2004).
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1.3 Mezimozek
Mezimozek se nachází v centrální části mozku, přímo mezi mozkovými polokoulemi
(Orel & Procházka, 2017).
K

mezimozku

patří

thalamus,

hypothalamus,

epithalamus,

subthalamus

a methatalamus, přičemž nejdůležitější a nejvýznamnější jsou thalamus a hypothalamus.
1.3.1

Thalamus
Thalamus je hlavní propojovací ústředí mozku. Zpracovává a dále rozesílá kvanta

informací ze všech smyslů (s výjimkou čichu), kožních receptorů, svalů, šlach, kloubů,
ale i z vnitřních orgánů a z řady dalších oblastí mozku. Podílí se na distribuci informací
senzitivních, motorických i autonomních. Přejaté informace přeposílá do mozkové kůry, tedy
do vědomí (Orel & Procházka, 2017).
Poškozením thalamu může dojít i k poruchám paměti. Učení je ohroženo anterográdní
amnézií, a to pravděpodobně vadným kódováním. Rovněž se může objevit rapidní pokles
nově získaných informací. Vadné může být i vyvolání minulých informací - retrográdní
amnézie (Lezak, 2004).
Pokud jde o emoce, tak i zde se mohou projevit změny. Typická je apatie, ztráta
spontaneity a elánu a citová oploštělost (Lezak, 2004).
1.3.2

Hypothalamus
Hypothalamus hraje ústřední roli v udržování stálosti vnitřního prostředí, dominantně

se podílí na řízení všech vnitřních orgánů a funkcí. Funguje rovněž jako významné nervové
ústředí a také jako producent regulačních i systémových hormonů (Orel & Procházka, 2017).
Ačkoli zabírá méně než polovinu procenta váhy lidského mozku, reguluje tak důležité
fyziologicky založené pudy jako je chuť, sexuální vzrušení a touhu. Rovněž reguluje
například reakce strachu a zlosti. Jeho poškozením mohou být ovlivněny i stavy nálady
(Lezak, 2004).

1.4 Koncový mozek
Koncový mozek je nejobjemnější a nejvíce rozvinutou částí lidského mozku. Skládá se
ze dvou hemisfér, které rozděluje hluboká štěrbina (fissura longitudinalis cerebri, fissura
interhemispherica). Propojení obou hemisfér zajišťují spoje - komisury. Nejobjemnější z nich
12

je corpus callosum neboli kalózní těleso. Obsahuje řádově stovky milionů nervových vláken,
kterými spolu obě hemisféry komunikují a předávají si informace (Orel & Procházka, 2017).
Povrch obou mozkových polokoulí je brázdami rozdělen do mozkových závitů - gyrů.
Zhruba 90 % mozkové kůry představuje šestivrstevný neocortex. Zbývající část tvoří
trojvrstevný allocortex a čtyř- a pětivrstevný mesocortex. Každá vrstva obsahuje obrovské
množství těl neuronů uložených v několika řadách (Orel & Procházka, 2017).
V každé mozkové polokouli rozlišujeme celkem pět mozkových laloků. Většinou jsou
pojmenovány podle svého umístění. Jedná se o lalok čelní - frontální (lobus frontalis), lalok
spánkový - temporální (lobus temporalis), lalok temenní - parietální (lobus parietalis), lalok
týlní - okcipitální (lobus occipitalis) a lalok ostrovní - inzulární (lobus insularis). Poslední
jmenovaný nepovažují někteří anatomové za samostatný lalok (Orel & Procházka, 2017).
V každém mozkovém laloku rozlišujeme oblasti s určitou vymezenou funkcí,
tzv. funkční korové oblasti, které zpracovávají informace určitého druhu (Orel & Procházka,
2017).
Čelní lalok, umístěný směrem k čelu hlavy se účastní usuzování, řešení problémů,
záměrných pohybů a jsou na něj vázány rysy osobnosti. Obsahuje primárně motorickou kůru
specializovanou na plánování, kontrolu a výkon pohybů, zvláště těch, jejichž součástí je
jakýkoli druh zpožděné odpovědi. Kontrolu rozličných druhů pohybů těla provádí motorická
kůra opačné mozkové hemisféry. Tři zbylé laloky jsou umístěny v oblastech, které se od čela
vzdalují. Jsou specializovány na různé druhy smyslového poznávání a vnímámí (Sternberg,
2009).
Kromě toho zde nacházíme asociační oblasti, jejichž hlavním posláním je propojování,
integrace, zpracovávání a asociace rozmanitých informací. Míra lokalizace do konkrétní
oblasti a distribuce napříč mozkovou kůrou je u různých mozkových funkcí rozdílná. Pokud
jde o kognitivní funkce, pak mezi lokalizované řadíme například řeč, počítání, prostorové
vztahy, vizuálně percepční schopnosti, konstrukční dovednosti. Mezi distribuované řadíme
zejména pozornost, paměť a složité funkce jako intelekt či sociální chování (Orel
& Procházka, 2017).
Při vyhraněné lokalizaci určité funkce jsou důsledky poruchy nebo destrukce dané
oblasti zpravidla spojené s výraznější dysfunkcí, neboť možnosti plasticity, kompenzující
danou funkci, jsou významně omezené. Široce distribuované funkce jsou vesměs spojené
s větší možností kompenzace, flexibility, adaptace a plasticity. Důsledky poškození tam tak
bývají mnohem menší (Orel & Procházka, 2017).
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2

Organické změny mozku
K organickým změnám mozku dochází v důsledku jeho poškození, ať již v důsledku

poranění, nebo jiným způsobem.
Pro zvážení, zda jde o organickou nebo funkční poruchu (jako je např. demence –
úzkostná neuróza) se využívá diferenciální diagnostika. Určení, zda jsou v chování
a prožívání známky poškození mozku a jak tyto změny vypadají, jsou cílem
neuropsychologického vyšetření (Preiss, 1998).

2.1 Pojem organický
Mnoho kliniků, psychologů, psychiatrů i neurologů používá dodnes termín organicita
nebo organický psychosyndrom pro vyjádření patologických změn duševní činnosti
v důsledku poškození mozku. Podobně se užíval a užívá termín deteriorace kognitivních
funkcí, encefalopatie a organický psychosyndrom k vyjádření poklesu intelektové výkonnosti,
dnes nahrazovaný spíše termínem úbytek, narušení nebo porucha kognitivních funkcí.
Termínem organický rozumíme to, že klasifikovaný syndrom může být přičítán mozkové
nebo systémové nemoci, kterou lze diagnostikovat samostatně (Preiss, 2006).
Weisberg, Strub a Garcia (1989) nazývají poškození mozku nebo jeho dysfunkce,
vyvolávající primárně kognitivní změny a změny chování, neurobehaviorálními poruchami.
Změny chování se mohou projevit v intelektových funkcích, jako je poškození paměti nebo
poškození řeči. V rozšířených onemocněních, jako je demence nebo delirium, je ovlivněno
mnoho aspektů chování, zatímco u ústředního poškození, jako je např. mrtvice nebo nádory,
se projevuje nedostatečné verbální porozumění a výraz, což může být primárně neurologická
dysfunkce, která je prokázána při vyšetření.

2.2 Příčiny organických změn
Goldberg (2001) uvádí, že onemocnění mozku má řadu podob. Každá z nich odpovídá
svému neurologickému nebo psychiatrickému podkladu, příkladem jsou demence, úrazové
postižení mozku, mozková mrtvice a podobně.
Fakt, že v posledních dvou desetiletích dramaticky stoupl počet lidí s poškozením
mozku, označuje Powell (2010) tichou epidemií. Dochází k tomu zejména v důsledku
obrovských pokroků v medicíně, vysoce kvalitních technologií a kvalitnějších záchranných
služeb, díky čemuž přežívá stále více lidí, zatímco do 70. let 20. století by pravděpodobně
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90 % z nich zemřelo. I když více lidí úrazy přežije, většině z nich se však nedostane
po poranění mozku takové péče, kterou potřebují a musí tak poté žít s trvalými následky
poškození mozku.
Ačkoli je u dnešních aut kladen největší důraz na bezpečnost, přesto více než 50 %
smrtelných úrazů centrální nervové soustavy stále tvoří dopravní nehody. Další úrazy vznikají
následkem pádu, při práci a sportu a často i doma – hlavně u starších lidí (Seidl, 2008).
Poranění mozku se definuje jako poškození živé mozkové tkáně, které je primárně
způsobeno vnějšími mechanickými silami. Naproti tomu existují i poranění, která mají vnitřní
příčinu, jako mozková mrtvice, nádory a virová onemocnění. Poškození mozku obvykle
sestává z celé řady poranění - k primárnímu poranění dojde při prvotním nárazu, sekundární
bývá v následujících minutách způsobeno nedostatečným okysličením mozku, terciální
poranění vzniká v následujících dnech až měsících jako následek krvácení, pohmoždění nebo
otoků, které poškozují mozkovou tkáň (Powell, 2010).
Poraněním mozku by se tedy v širším smyslu daly nazvat i cévní mozkové příhody
(ikty), novotvary atd., neboť také narušují integritu nervové tkáně (Kulišťák, 2011).
K organickým změnám mozku tedy nemusí dojít pouze z důvodu jeho poškození
v důsledku poranění.
Některé typy získaného poškození mozku, tedy takového, které není vrozené ani
degenerativní jsou např.:


mozková mrtvice (cerebrovaskulární onemocnění) – náhle je přerušena dodávka
krve do některé části mozku, což vede ke smrti oné části; obvykle je tomu ze dvou
příčin, a to buď artérie, která zásobuje mozek krví, zablokuje krevní sraženinu
nebo je to způsobeno krvácením do mozku (intracerebrálním) nebo krvácením
do oblasti mozkových obalů (subarachnoidální),



infekce (např. meningitida, encefalitida) - může vyvolat zánět mozku, způsobit
otok, který tlačí na lebku a může způsobit poškození mozku,



hypoxie (nedostatek kyslíku v mozku) – k ní dochází po infarktu myokardu nebo
při kómatu,



mozkové nádory, přičemž příčinou poškození mozku může být samotný nádor
nebo poškození způsobí chirurgové či radioterapeuti při jeho odstraňování,



neurotoxické poruchy - zahrnují škody způsobené alkoholismem, otravou oxidem
uhelnatým, rozpouštědly, kovy, léky, pesticidy a dalšími neurotoxiny (Powell,
2010),
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a mnoho dalších organických poruch duševních, které jsou primárně nebo
sekundárně způsobeny postižením mozku (Mezinárodní klasifikace nemocí 10).

Ownsworth (2014) k získanému poškození mozku uvádí, že se jedná o poškození nebo
chorobné procesy, které narušují fungování mozku po narození a způsobují přetrvávající
fyzické, kognitivní a behaviorální poruchy. Tento pojem zahrnuje neurologické poškození
způsobené různými mechanismy zahrnujícími neprogresivní i progresivní procesy, procesy
s náhlým a postupným nástupem a také s vnitřním a vnějším mechanismem. Mezi nejvíce
běžné příčiny neprogresivního poškození mozku zahrnuje cévní mozkovou příhodu,
traumatické poškození mozku, nedostatek kyslíku, infekce, otravy a nádory mozku.

2.3 Stupně poškození
Poranění hlavy obecně dle stupně závažnosti poškození se dělí na lehké, středně těžké,
těžké a perzistentně vegetativní stav (Powell, 2010).
Termín lehké poranění však není úplně vhodný, neboť přístroje zobrazující mozek
ukazují, že i v tomto případě dochází k natažení, potrhání a poničení mikroskopických
nervových vláken. Následkem lehkého poranění je řada symptomů, označovaných jako
postkomoční syndrom. Počátečními příznaky jsou nevolnost, bolesti hlavy a závrať,
po kterých následuje snížená schopnost soustředění, problémy s pamětí, obtíže se
zpracováním nových informací, extrémní únava, citlivost na hluk a světlo a snížená odolnost
vůči alkoholu, často se přidružuje úzkost a deprese. Obecným závěrem ale je, že většina lidí,
kteří utrpí lehké poranění hlavy, se zcela uzdraví, obvykle po třech až šesti měsících. Existuje
však velice malá skupinka lidí, jejichž uzdravení není úplné (Powell, 2010).
Středně těžké poranění hlavy je definováno ztrátou vědomí v délce 15 minut až 6
hodin a posttraumatickou amnézií trvající až 24 hodin. Pokud pacient nemá žádná další
poranění, může být během akutní fáze hospitalizován na pozorování a pak propuštěn.
Je ale pravděpodobné, že se projeví množství přetrvávajících příznaků – únava, bolesti hlavy,
závrať, obtíže při myšlení, problémy s pozorností, pamětí, plánováním, organizováním
a vyjadřováním, podrážděnost, jsou provázeny obavami a úzkostí. Ve většině případů však
následky postupně vymizejí, ačkoliv to může někdy trvat šest až dvanáct měsíců (Powell,
2010).
Pacient s těžkým poraněním hlavy, který upadl na šest a více hodin do kómatu
a posttraumatická amnézie u něj trvá 24 a více hodin, bývá hospitalizován a po akutní fázi

16

nastupuje na rehabilitaci. Tito pacienti mívají vážnější fyzické následky v závislosti na délce
bezvědomí, příp. kómatu (Powell, 2010).
Pouze malé procento lidí utrpí tak vážné poškození mozku, že zůstanou v kómatu
měsíce a roky, aniž by nabyli dostatečného vědomí k tomu, aby jakkoli komunikovali, mohou
však dýchat bez mechanické pomoci. Probíhá u nich cyklus bdění a spánku, který umožňuje,
aby byli vyživováni. Nemluví, nereagují na pokyny a nechápou, co se jim říká. Je-li pacient
i přes všechna rehabilitační cvičení v tomto stavu alespoň déle než tři roky, označuje se jeho
stav za přetrvávající vegetativní (Powell, 2010).
Lugo et al. (2017) popisují případy pacientů se syndromem uzamčení, což je vzácný
neurologický stav způsobený zejména ventrální lézí Varolova mostu. Pacienti s tímto
postižením se nemohou hýbat, ale jejich kognitivní schopnosti a senzorické dráhy jsou
obvykle zachovány, a to při plném vědomí.
Klonoff (2010) uvádí, že čím hlubší je stupeň organicity, tím větší to má dopad
na schopnost pacienta se seberealizovat a změnit své chování.
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3

Kognitivní funkce a kognitivní systém
Ownsworth (2014) uvádí, že poškození mozku může v podstatě ovlivnit jakýkoliv

aspekt fungování člověka v těch nejhlubších úrovních, může změnit vlastní já nebo jedinečné
a přetrvávající kvality, které definují, kdo jsme.

3.1 Pojmy kognice a kognitivní
Publikace Mozek: průvodce pro anatomii mozku a jeho funkcích (2009) vysvětluje
pojem kognice jako proces či procesy, za pomoci kterých organismus získává povědomí
o událostech nebo předmětech okolního světa, a tuto znalost využívá k porozumění a řešení
problémů.
Powell (2010) uvádí, že výraz „kognitivní“ se vztahuje na psychické schopnosti, jako
je rychlost myšlení a schopnost užívat řeč, a kterými jsme obdařeni prakticky všichni. Různé
dovednosti však mají centra v různých oblastech mozku.
Cumming, Marshall a Lazar (2013) k pojmu kognice zdůrazňují, že nejde o jednotný
pojem. Kognice zahrnuje mnoho domén, včetně pozornosti, exekutivních funkcí, vizuálních
schopností, paměť a jazyk.

3.2 Kognitivní systém
Každá část mozku má určitou roli v rámci celku, přičemž platí, že čím je daná role
významnější, tím větší a objemnější oblasti mozku se jí zabývají. Pro funkční architekturu
lidského mozku, jeho funkčních systémů, se v neurovědách používá výraz neurokognitivní síť
velkého mozku (Orel & Procházka, 2017).
Předpokládá se, že mnohé funkční mozkové systémy jsou uspořádány modulárně
a teprve interakcí jednotlivých vymezitelných částí funkčního systému, modulů, vzniká
jednotně vypadající funkce, například paměť nebo vidění. Jednotlivými moduly jsou
například krátkodobá paměť a několik druhů dlouhodobé paměti, příkladem modulů vidění je
Parvo a Magno systém a jejich rozlišování tvarů, barev, světelných kontrastů, pohybů
a prostorové hloubky (Koukolík, 1995).
Dojde–li k poškození mozku, některé části se poškodí, jiné budou možná fungovat
bezvadně.
Thomas (2015) uvádí, že pacient s poškozením mozku je stále tou stejnou osobou,
avšak s mnoha odlišnostmi. Nejvíce viditelné jsou odlišnosti v chování (pacienti jsou více
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impulsivní a popudliví), stejně tak se projevují odlišnosti v oblasti poznávání, kdy jsou více
zapomnětliví, mají problém s hledáním slov, jsou slabší ve schopnosti řešit problém.
Fleminger (2008) dodává, že většina handikapujících problémů obecně souvisí
s neuropsychiatrickými následky jako poškození kognitivních funkcí a změnou osobnosti.
Kognitivní poškození po nejzávažnějších poraněních budou pravděpodobně zahrnovat
poškození rychlosti zpracování informací, chudou paměť a exekutivní problémy. Změny
osobnosti mohou zahrnovat slabou motivaci, tendenci k sebestřednosti a menší zájem
o potřeby ostatních.
Preiss (1998) kognice dělí na receptivní funkce (výběr, udržení, třídění a integrace
informací), paměť a učení, dále na myšlení a expresivní myšlení. Hodnocení kognitivních
funkcí se většinou v psychologickém vyšetření ztotožňuje s pojmem inteligence, měření
inteligence je součástí neuropsychologického vyšetření. Podmínkou kognitivních funkcí je
určitá úroveň vědomí a pozornosti.
Dle Powella (2010) lze kognitivní systém zjednodušeně rozdělit na šest složek:
1) paměť,
2) pozornost a schopnost soustředění,
3) rychlost zpracování informací,
4) exekutivní funkce – plánování a organizování,
5) prostorová orientace a vizuální vnímání,
6) schopnost užívat řeč.
Lezak (2004) rozděluje kognitivní funkce do 4 skupin:
1) receptivní funkce,
2) paměť a učení,
3) myšlení,
4) expresivní funkce.
K tomu uvádí, že tyto skupiny mají analogii v počítačových operacích, tedy vstupu,
uchování, zpracování a výstupu. Receptivní funkce zahrnují schopnosti třídit, získat
klasifikovat a sjednotit informace, paměť a učení se týkají uchování a vybavení si informací,
myšlení zahrnuje uspořádání informací a expresivní funkce jsou prostředky, kterými jsou
informace sděleny (Lezak, 2004).
Malia a Brannagan (2010) mluví o kognitivních modulech, do nichž zahrnují:
1) pozornost,
2) zpracování zrakových informací,
3) zpracování informací,
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4) paměť,
5) exekutivní funkce.
Tyto hierarchicky uspořádávají tak, že na vrcholu pyramidy se nachází exekutivní
funkce a postupně následují paměť, zpracování informací, zpracování zrakových informací
a pozornost.
Abychom mohli navrhnout a vytvořit strategie, které by umožnily lidem s poškozením
mozku zlepšit jejich schopnosti a dovednosti, musíme pochopit procesy, které v rámci oněch
funkcí probíhají, zjistit, co se děje, když dojde k narušení jednotlivých funkcí (Powell, 2010).

3.3 Paměť
Paměť je schopnost, která nám umožňuje orientovat se v životě a okolním prostředí.
Umožňuje nám vybavit si relevantní informace z minulosti a propojit tyto informace s tím,
co je třeba udělat v přítomnosti a budoucnosti (Malia & Brannagan, 2010).
Prvotním impulzem pro naši paměť je smyslový vjem. Informace přechází
do okamžité paměti, kde je na velmi krátkou dobu, obvykle na pár vteřin, zachycena. Poté je
předána do krátkodobé paměti, kde je na krátko zadržena a pak odmítnuta nebo přeposlána
do dlouhodobé paměti (Powell, 2010).
S pamětí souvisí receptivní funkce, neboť tyto představují jednoduché počitky
a složitější vjemy, které se procesem vnímání stávají součástí paměti (Preiss, 1998).
Lezak (2004) rozlišuje tři fáze procesu paměti: zaznamenání informací neboli
registraci, krátkodobou paměť a dlouhodobou paměť.
V souvislosti s poškozením mozku se objevuje celá řada problémů s pamětí. Může se
jednat o posttraumatickou amnézii, o dočasný stav, následující bezprostředně po úrazu, kdy je
pacient při vědomí, zdá se být v pořádku, ale jeho každodenní paměť zcela selhává. Dalším
problémem může být retrográdní amnézie, při které si pacient nemůže vzpomenout na osobní
informace a události z časového úseku bezprostředně předcházejícího nehodě ani na samotnou
nehodu. Nejčastějším problémem je problém s krátkodobou či každodenní pamětí. Pacient má
obtíže se zapamatováním nových údajů, jmen, obličejů, termínů, nemůže si vzpomenout, kam
si dal věci nebo co musí udělat (Powell, 2010).
Důsledkem poškození struktur souvisejících s pamětí a učením mohou být vážné
organické amnézie nebo deficity v čerstvé paměti. Jedinečným typem poruchy organické
paměti je přechodná globální amnézie. Při této poruše se objevuje akutní, ale krátkodobý stav
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zmatenosti. Pacienti jsou dezorientováni v čase a místě. Tato amnézie obvykle zmizí během
několika hodin, vzácně se vrací (Weisberg, Strub, & Garcia, 1989).
Fotopoulou (2008) rovněž uvádí, že poškození mozku může některé pacienty vést
k produkování falešných vzpomínek, aniž by si přitom uvědomovali, že jsou falešné. Jedná se
o tzv. konfabulace, které mohou ve vážných případech kompletně ovládnout pacientovu řeč
a chování.

3.4 Pozornost a schopnost soustředění
Schopnost dávat pozor a soustředit se, se skládá z řady fází psychických dovedností.
Tyto dovednosti bývají velmi často narušeny po úrazu hlavy, neboť jsou spojeny s pravým
čelním lalokem, který bývá velmi často poškozen. Lidem s poškozením této části mozku činí
velké obtíže dělat více věcí najednou. Problémy s pozorností se znatelně zhoršují při únavě.
Rovněž je škodlivý stres a starosti (Powell, 2010).
Dle Malia a Brannagan (2010) je pozornost základem všech ostatních kognitivních
funkcí. Důsledkem problémů s pozorností je neschopnost porozumět informacím nebo si je
zapamatovat. Pozornost rozdělují na následující typy:
 vytrvalá - někdy označovaná jako soustředění, jde o schopnost udržet pozornost,
když plníme úkol nebo se soustředíme na informaci dostatečně dlouho, abychom ji
pochopili a zapamatovali si ji,
 selektivní - tato se skládá ze schopnosti ignorovat rušivé vlivy a schopnosti vybírat
si z prostředí nejdůležitější podněty,
 střídavá - schopnost přecházet z jednoho úkolu či myšlenky na druhý a zpět,
 rozdělená - schopnost dělat jednu či více věcí najednou.

3.5 Zpracování informací a její rychlost
Schopnost zpracovávat informace nám umožňuje vytvářet smysluplný obraz vnějšího
světa, který nás obklopuje, i světa vnitřního, který zahrnuje naše myšlenky, představy
a pocity. Jde o schopnost, která umožňuje integraci veškerých informací. Základními
komponenty tohoto procesu jsou organizace, paměť, typ zpracování informace, rychlost,
kapacita a exekutivní funkce (Malia & Brannagan, 2010).
Rychlost, jakou mozek zpracovává informace, souvisí zřejmě s řadou dalších oblastí,
jako je schopnost soustředění a stupeň vědomí. Po úrazu hlavy se mozek zpomalí. Zpomalení
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fyzické výkonnosti je často způsobeno difúzním axonálním poškozením, kdy došlo k otřesu
celého mozku (Powell, 2010).

3.6 Exekutivní funkce
Tyto funkce nelze jasně definovat, neboť neexistuje jednotné vymezení. Definic
exekutivních funkcí je mnoho a jsou založeny na odlišném pojetí a chápání pojmu různými
autory (Orel & Procházka, 2017).
Malia a Brannagan (2010) uvádí, že exekutivní funkce koordinují všechny ostatní
kognitivní schopnosti. Pozornost, schopnost zpracování informací a paměť jsou závislé
na upokojivém stavu těchto funkcí. Mezi jejich komponenty lze zařadit sebeuvědomění,
stanovení cílů, iniciace, inhibice, plánování, organizace, sebemonitoring a sebehodnocení,
flexibilní řešení problémů.
Powell (2010) zdůrazňuje zejména schopnosti myslet, plánovat a organizovat, kdy tyto
schopnosti sídlí v čelních lalocích mozku. Uvádí, že poškození těchto oblastí má za následek
subtilní poruchu označovanou jako dysexekutivní syndrom. Lidé s poruchou exekutivních
funkcí si mohou vést dobře při strukturovaných testech nebo pracovních činnostech, kdy vědí,
co musí udělat - úkol je přímočarý a konkrétní, řešení mají na dosah. Naopak
v nenalinkovaných, nestrukturovaných situacích mají velké obtíže. Většina pacientů o těchto
problémech plně neví. Nemají schopnost odstupu a posouzení vlastních silných a slabých
stránek. Tato neschopnost přehodnotit nebo změnit chování často vede k pracovním
neúspěchům. Malia a Brannagan (2010) k tomu uvádí, že čelní laloky lze považovat spíše
za centrum exekutivních funkcí, ze kterého vedou dráhy ovlivňující ostatní oblasti mozku.

3.7 Prostorová orientace a vizuální vnímání
Tyto dovednosti nám umožňují porozumět tomu, co vidíme a slyšíme. Smyslové
orgány jako oči či uši mohou fungovat normálně, avšak k problému dochází při přenosu
smyslové informace do mozku. Část mozku nepracuje, jak by měla. Tento typ problémů
obvykle souvisí s temenními a týlními laloky (Powell, 2010).
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3.8 Schopnost užívat řeč
Jsou-li určité části mozku poškozeny, může být narušena jakákoliv fáze související
s porozuměním řeči (Powell, 2010). Porucha vyjadřování a chápání jazyka podmíněná
poškozením mozku se nazývá afázie (Koukolík, 2012).
Hlavními znaky afázie jsou nesprávný syntax a výběr slov, vadné porozumění. Afázie
je důkazem mozkové dysfunkce, přičemž nejčastěji se jedná o poškození levé hemisféry.
Téměř všichni praváci mají centrum řeči v levé hemisféře, ale leváci, zejména ti s leváky
v rodině, mají často bilaterální zastoupení řeči. Hodnocení jazyka zahrnuje poslech spontánní
řeči a hodnocení pochopení, opakování a pojmenování objektů. Při akutní afázii po mozkové
mrtvici se může objevit také zmatečné chování, tudíž je často těžké poznat afázii při jejím
vzniku (Weisberg, Strub, & Garcia, 1989).
Powell (2010) rozlišuje afázii expresivní, kdy člověk není schopen mluvit a vyjadřovat
myšlenky prostřednictvím řeči, a receptivní, kdy člověk nerozumí tomu, co mu říkají druzí.
Často může trpět expresivní afázií a nebýt schopen říci víc než jedno nebo dvě slova,
ale rozumět mnohému z toho, co se říká. Nebo může naopak být schopen mluvit, ale nebude
schopen porozumět.
Weisberg, Strub a Garcia (1989) popisují následující druhy afázií:
 globální - způsobenou velkým poškozením zahrnujícím oblast středních mozkových
tepen, spontánní řeč obsahuje pouze vysvětlující nebo stereotypní zvuky,
 smíšenou - při této mnoho pacientů vykazuje určité problémy ve všech jazykových
funkcích, aniž by byla nějaká funkce relativně narušena,
 Brockovu - obvykle způsobená poškozením čelního laloku, kde se nachází Brockova
oblast, pacienti mají výrazně sníženou řeč a dysartrii, vysloví pouze několik slov s velkým
úsilím, čtení je dobré, ale je poškozeno psaní,
 Wernickeho - způsobena poškozením zadního spánkového laloku, spontánní řeč je
plynulá, bez obsahu,
 konduktivní - typ afázie, při níž je spontánní řeč docela dobrá, ale je porušeno opakování
řeči,
 transkortikální - opak afázie konduktivní, opakování řeči je excelentní, zatímco spontánní
řeč, porozumění a pojmenovávání je buď žádné, nebo vážně narušené,
 anomickou - jediným defektem je schopnost pojmenovat objekty, řeč je plynulá,
porozumění a opakování je docela dobré, při této afázii je běžné poškození dolního
spánkového laloku a laloku temenního.
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3.9 Expresivní funkce
Dle Lezak (2004) zahrnují expresivní funkce mluvení, kreslení, psaní, manipulaci,
výrazy těla, vyjádření a pohyby obličeje. Od nich je odvozena duševní aktivita. Poškozením
těchto funkcí dochází například k apraxii a afázii.
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4

Funkce neuropsychologie při zjištění místa a stupně poškození mozku
s dopadem na kognitivní schopnosti
Vztah mezi poškozením mozku a chováním zkoumá neuropsychologie. Jedná se

o aplikovanou disciplínu, která je součástí psychologie, především klinické, ale zároveň leží
na pomezí dalších oborů – především neurologie, psychiatrie a speciální pedagogiky (Preiss,
1998).

4.1 Neuropsychologie
Neuropsychologie se zabývá vztahy mezi neurofyziologickými procesy a strukturou
mozku na jedné straně a schopností zacházet s informacemi (kognicí), motivací a city
(emocemi) a vnějšími projevy (exekutivními funkcemi) na straně druhé. Podílí se
na zpřesňování lokalizace mozkové léze, pomáhá posoudit, zda se jedná o poruchu funkční
(zasahující funkční okruhy mozku) nebo organickou (postihující strukturu mozku). Rovněž
hodnotí vývoj a změny poruchy, potenciál k úzdravě, samotný proces úzdravy a hodnotí
premorbidní úrovně mozkových funkcí a psychiky. Celkově neuropsychologie přispívá
k diagnostice a diferenciální diagnostice, ale i k léčbě a rehabilitaci (Orel & Procházka, 2017).
Cílem neuropsychologického vyšetření je určit, zda jsou v chování a prožívání
používány známky poškození mozku a jak tyto změny vypadají (Preiss, 1998).
Neuropsychologické vyšetření se opírá o speciální testy vyvíjené po desetiletí
pro účely posouzení vztahu mezi mozkem a chováním. Neuropsychologické vyšetření má
význam, pokud posuzujeme pacienta se známou lézí, posuzujeme pacienta s podezřením
na poškození mozku či hodnotíme pacientovu úzdravu. Neuropsycholog má tak možnost
kvalitativně a kvantitativně popsat kognitivní a osobnostní dysfunkce pacienta, zhodnotit
výkonový

potenciál

k úzdravě,

zhodnotit

premorbidní

úroveň

psychiky,

asistovat

při zjišťování lokalizace léze a podílet se na léčbě (Preiss, 1998).
Dle Preisse (1998) lze při vyšetření zjišťovat:
 samotnou poruchu (impairment), postižení na úrovni psychických funkcí (paměť, intelekt
atd.),
 poruchy schopnosti fungovat samostatně, nezávisle (disadaptibilita),
 vliv poškození mozku na fungování jedince ve společnosti.
Pro první rovinu se používají neuropsychologické zkoušky, pro druhou a třetí posuzovací
a sebeposuzovací škály a dotazníky.
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Pro zjištění, v jaké části mozku došlo k poškození, se používají různé zobrazovací
metody, které se stále vyvíjejí a zdokonalují. Zásadním objevem, který stál u zrodu nového
lékařského oboru – rentgenologie (dnes častěji radiologie), byl objev záření X, náhodně
učiněný Wilhelmem Conradem Röntgenem v roce 1895. Od té doby zaznamenala radiologie
nebývalý rozmach, pokrok a využití. Na rentgenových snímcích však není mozek přímo
patrný,

proto

se

zpočátku

pro

zobrazování

mozkových

struktur

používala

pneumoencefalografie, při které byly mozkové komory naplněny vzduchem aplikovaným
lumbální punkcí, později byla zavedena perimyelografie, kdy byla do páteřního kanálu
aplikována olejová kontrastní látka. Později se objevila angiografie – aplikace RTG kontrastní
látky do cév a poté ultrasonografie (Orel & Procházka, 2017).
Obrovským přelomem, který znamenal rozšíření možností radiodiagnostiky, se stalo
zavedení počítačové tomografie do klinické praxe v roce 1973. Ta přinesla první přímé
zobrazení mozkové tkáně a tím výrazné zlepšení diagnostiky patologických procesů v mozku.
Postupně byly objevovány a rozvíjeny další speciální metody, které umožňují vyšetření
mozkové tkáně (Orel & Procházka, 2017).
V souvislosti s vývojem radiodiagnostiky vznikl například obor intervenční radiologie,
kde se spojují možnosti radiodiagnostiky již bezprostředně s terapeutickým výkonem.
Tato léčebná intervence patří do skupiny miniinvazivních terapií, při nichž je poškození tkání
při výkonu zcela minimální. Další léčebné metody z této skupiny jsou například perkutánní
transluminární angioplastika, stenty, trombolýza, mechanická trombektomie a terapeutická
embolizace (Orel & Procházka, 2017).

4.2 Syndromy mozkových laloků
V úvodu byly stručně popsány hlavní etáže mozku. V této části se zaměřím
na syndromy mozkových laloků, neboť poškození těchto částí mozku považuji za zásadní.
Některé poruchy nelze jednoznačně zařadit, neboť mohou souviset s poškozením více
mozkových laloků.
Příznaky mohou být iritační nebo zánikové. Rozdílné mohou být projevy z hemisféry
dominantní nebo nedominantní (Seidl, 2008).
4.2.1

Frontální (čelní) lalok
Čelní laloky řídí emoce, osobnost, chování a exekutivní funkce včetně vytváření

úsudku, logické myšlení, motivaci a regulaci chování - sebekontrolu. Zadní část, známá jako
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motorická oblast, řídí pohyb svalů. Řídí mozek tak, jako dirigent orchestr (Malia
& Brannagan, 2010).
Čelní lalok můžeme dělit na oblast motorickou, premotorickou a prefrontální.
Při pohledu z vnitřní strany nalézáme oblast limbickou a paralimbickou. Za nejvyšší bod
vývoje lidského mozku je v současnosti považována prefrontální kůra - asociační oblast
čelního laloku. Asociační oblasti hrají velmi důležitou roli, neboť integrují, asociují,
propojují, zpracovávají a přepojují informace z projekčních oblastí do oblastí výkonových
(Orel & Procházka, 2017).
U pacientů s poškozením čelních laloků se objevuje spíše charakteristický
behaviorální syndrom. U pacientů se projevuje apatie, ztrácejí motivaci a směr. Sami
nezačínají aktivitu, pokud nejsou pobídnuti ostatními, nevyjímaje osobní hygienu a oblékání.
Často jsou euforičtí a neteční. Časté je také nevhodné jednání v sociálních situacích. Mají
problém s udržením pozornosti, nejsou schopni udělat mentální posuny v myšlení.
V některých případech jsou nápadné depresivní symptomy (Weisberg, Strub, & Garcia,
1989).
Goldberg (2001) uvádí, že na čelní laloky není vázána jediná snadno pojmenovatelná
funkce. Pacient s onemocněním čelních laloků si uchovává schopnost pohybu, užívá jazyk,
poznává předměty, zapamatuje si nové informace. Přinejmenším v jistém stupni si uchovává
schopnost výkonu většiny kognitivních funkcí, i když izolovaně. Základní schopnosti, jako
jsou čtení, psaní, jednoduché počítání, slovní vyjadřování a pohyby zůstávají. Jakákoli
syntetizující činnost, která vyžaduje koordinaci většího počtu kognitivních dovedností
do uspořádaného a cíleného procesu, je však těžce narušena.
Úměrně tomu, jak objevujeme neuronální podklad chorob, které v minulosti patřily
na psychiatrii, do krajnosti roste funkční podíl, který na nich mají čelní laloky. To odpovídá
jejich mimořádné biologické zranitelnosti. Funkční poruchy čelních laloků obvykle říkají víc
než jejich přímé poškození (Goldberg, 2001).
Poškození čelních laloků rozsáhle ovlivní činnost celého mozku. Poškození
kteréhokoli místa mozku podobným způsobem zasahuje do činnosti čelních laloků.
Tyto jedinečné znaky odpovídají činnosti čelních laloků coby "nervového centra" nervového
systému s jedinečně bohatým zpětnovazebním propojením s dalšími strukturami mozku. Čelní
laloky ovlivňuje širší rozsah mozkových onemocnění než jakoukoli jinou část mozku, a to ať
už vývojových, neuropsychiatrických, neurogeriatrických a podobně (Goldberg, 2001).
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Poškození kůry čelního laloku je provázeno typickým postižením paměti, intelektu
a projevy nekritičnosti postiženého. Typická je i tzv. moria, tedy nemístné a neadekvátní
vtipkování (Dylevský, 2009).
Motorické poruchy charakterizuje neschopnost stání a chůze. Při zničení bazální
plochy čelních laloků vznikají čichové poruchy. Poškození motorické kůry gyru praecentralis
(ležící těsně před centrální rýhou) vyvolává druhostrannou obrnu, obvykle jedné končetiny
nebo její části. Je-li poškození lokalizováno v dominantní hemisféře, vznikají poruchy řeči a
písma (Dylevský, 2009).
Nejzávažnějsím projevem postižení frontálního laloku je komatózní stav (Seidl, 2008).
S čelním lalokem je spojována Brocova afázie, neboli afázie motorová, kdy pacient je
schopen mluvit a psát, ale už není schopen myšlenku vyjádřit (Lezak, 2004). Řeč je plynulá,
má však zvláštní, nenapodobitelný přízvuk. Pacienti vysloví nanejvýš deset, obvykle sedm
slov za minutu. Chápání řeči je postiženo málo nebo vůbec. Zato je poškozeno opakování
řeči. Základní znak pravé Brocovy afázie je agramatismus, neschopnost organizovat slova
do vět podle gramatických pravidel čili je poškozena syntaxe. Kromě toho se objevují
i poruchy v chápání řeči. Další podobou afázie Brocovy oblasti je afémie, neboli řečová
apraxie, při níž pacienti zaměňují hlásky. Rovněž nejsou schopni poslat vzdušný polibek
či zapískat (Koukolík, 2012).
Snížená slovní plynulost a omezení spontánní řeči je spojována více s poškozením
levého čelního laloku, ačkoliv pokles se může objevit i při poškození pravého laloku (Lezak,
2004).
S poškozením čelního laloku jsou spojovány i poruchy paměti. Čelní laloky usnadňují
paměť různými způsoby. Produkují totiž struktury, které stimulují kódování. Pacienti si
mohou vybavit fragmenty z minulosti, ale nejsou schopni tyto fragmenty zařadit do správného
času a místa. Čelní laloky jsou také potřebné pro stanovení kritérií (Lezak, 2004).
Kognitivní vady spojované se zničením či odpojením tkáně čelního laloku se obvykle
neobjevují jako ztráta specifických dovedností, informací nebo dokonce schopností řešit
problémy (Lezak, 2004).
4.2.2

Temporální (spánkový) lalok
Spánkový lalok obsahuje centra, kde dochází k interpretaci smyslových podnětů

sluchu, chuti a čichu. Přijímají a interpretují zvuky se slovním významem a asistují
při ukládání informací do paměti (Malia & Brannagan, 2010).
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Pro zničení spánkového laloku jsou příznačné časté psychické poruchy halucinačního
charakteru. Vznikají čichové, chuťové, a sluchové pseudohalucinace a různé typy iluzí.
Při postižení spánkové kůry dominantní hemisféry vzniká typická neschopnost rozumět
slyšené řeči (Dylevský, 2009).
Dráždění sluchových center vede k jednoduchým zvukům jako je pískání a hučení
v hlavě, někdy se vyskytují sluchové pseudohalucinace - řeč, melodie (Seidl, 2008).
Může se objevit čistá slovní hluchota, tedy neschopnost porozumět mluvenému slovu
zatímco je nedotknuto slyšení, řeč či čtení. Rovněž je typická sluchová agnózie, tedy
neschopnost rozpoznat sluchově prezentované zvuky (Lezak, 2004).
Čichové pseudohalucinace se projevují jako nepříjemné vjemy, např. pálení gumy
(Seidl, 2008).
Zřejmě nejvíce zničující z komunikačních postižení je Wernickeho afázie, také zvaná
senzorická, neboť pacienti s tímto postižením nechápou řeč vlastní ani cizí, nejsou schopni
vytvořit myšlenku (Lezak, 2004). Pacient nerozumí mluvenému, ačkoliv má sluch v pořádku.
Řeč je nesrozumitelná, své chyby si neuvědomuje a zlobí se na své okolí, že mu nerozumí
(Seidl, 2008). Pacienti drmolí, zaměňují hlásky i slova. Současné poruchy hybnosti končetin
se, na rozdíl od afázie Brocovy, objevují vzácně. Špatně opakují a pojmenovávají (Koukolík,
2012).
V temporálním laloku může rovněž vzniknout abnormální elektrická aktivita mozku
spojovaná s epilepsií temporálního laloku. S tímto poškozením jsou spojovány změny nálad,
nutkavé myšlení, změny ve vědomí, halucinace a percepční zkreslení (Lezak, 2004). Typické
jsou také iluze viděného a slyšeného nebo naopak nepoznávání prostředí, které pacient dobře
zná. Objevují se snové stavy, pacient líčí děje, jako by vše kolem probíhalo ve snu (Seidl,
2008).
Poškození levého spánkového laloku může narušit vyhledávání slov, které, pokud je
těžké, může vážně narušit plynulou řeč. Jedná se o tzv. dysnómii (Lezak, 2004).
Spánkový lalok je spojován rovněž s pamětí. Spolu s limbickým systémem je mnoho
oblastí spánkového laloku rozhodujících pro normální učení a zapamatování. Poškození
levého spánkového laloku narušuje verbální paměť a poškození pravého narušuje paměť pro
mnoho různých neverbálních úkolů (Lezak, 2004). K vyhraněným syndromům patří Korsakův
syndrom. Ten se vyznačuje konfabulacemi pro ztrátu paměti, kterými se ji nemocný snaží
zakrýt, často jako příznak chronického požívání alkoholu (Seidl, 2008).
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4.2.3

Parietální (temenní) lalok
Temenní laloky obsahují velkou oblast, ve které se kombinují informace z mnoha

smyslů. Také se podílejí na čtení a počítání. Senzorická oblast, která se nachází v přední části
temenních laloků, zpracovává, přijímá a interpretuje smyslové podněty z kůže, svalů, kloubů
a šlach. Jedná se o oblast, kterou musí projít všechny smyslové informace, abychom jim
porozuměli a dokázali je využít (Malia & Brannagan, 2010).
Poškození těchto laloků vyvolává řadu zajímavých příznaků, z nichž mnohé mohou
být při letmém vyšetření snadno přehlédnuty (Weisberg, Strub, & Garcia, 1989).
Poruchy kůry temenního laloku charakterizují výpadky řečových funkcí. Především je
výrazná neschopnost rozumět mluvenému slovu. Vyskytuje se i neschopnost psát a počítat.
Pravidelně se objevují i hrubé poruchy při konání účelných pohybů. Poškození kůry gyru
postcentralis (nejvýznamnější závit temenního laloku) má za následek poruchy citlivosti,
nejčastěji pouze na jedné končetině (Dylevský, 2009).
Postižením temenního laloku (pravého či levého) může docházet k afázii - poruše
tvorby a porozumění řeči. Tato forma afázie je obvykle charakterizována neporozuměním,
žargonem, echolálií a nedostatkem uvědomění si komunikačního handicapu (Lezak, 2004).
Globální afázie je směsí příznaků Brocovy a Wernickovy afázie. Pacientova řeč je
zredukována na jednotlivá slova, která jsou při marných pokusech o komunikaci používána
přiměřeně nebo nepřiměřeně. Jediným srozumitelným výrokem jsou krátké kletby a slovní
automatismy, například vyjmenování dnů v týdnu. Chápání mluvené řeči je značně omezeno
(Koukolík, 2012).
Apraxie, tedy ztráta schopnosti vykonávat koordinované, účelné a naučené pohyby,
je charakterizována poruchami neverbální symbolizace jako jsou posunkové defekty nebo
neschopnost demonstrovat aktivity v pantomimě nebo pochopení pantomimy. Apraxie je
často doprovázena afázií (Lezak, 2004).
Poškozením této oblasti může rovněž dojít k čisté agrafii, tedy neschopnosti psát
(Lezak, 2004).
Akalkulie, neschopnost provádět jednoduché početní úkony a agrafie je často spojena
s dalšími komunikačními postiženími. Když se objeví s pravolevou prostorovou dezorientací
a neschopností rozeznat a pojmenovat prsty vlastní či cizí ruky (agnózie prstů ruky), nazývá
se shluk příznaků Gerstmannův syndrom. Akalkulie spojená s agnózií prstů ruky typicky
narušuje relativně jednoduché aritmetické operace, jako počítání nebo řazení čísel (Lezak,
2004).
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K typickým příznakům poškození nedominantní hemisféry patří ztráta orientace
v prostoru. Pacient zabloudí doma, netrefí do obchodu, kde je zvyklý léta nakupovat. Někdy
si neuvědomuje změny polohy, dotyků, pohybů levé poloviny vlastního těla, v nejtěžším
případě celé levé poloviny prostoru (Seidl, 2008). Tomuto syndromu se říká neglect syndrom
(Weisberg, Strub, & Garcia, 1989).
4.2.4

Okcipitální (týlní) lalok
Týlní laloky zpracovávají vizuální podněty a často se o nich mluví jako o zrakové kůře

(Malia & Brannagan, 2010).
Ztrátová poškození kůry týlního laloku vedou ke zkreslenému vidění předmětů.
Při větších výpadcích zrakové kůry dochází ke zrakové agnózii, tedy neschopnosti poznat
předmět zrakem (Dylevský, 2009). Tuto můžeme dělit na aperceptivní a asociativní
(Koukolík, 2012). Při aperceptivní zrakové agnózii nejsou pacienti schopni integrovat
jednotlivé složky zrakového podnětu (Lezak, 2004). Mají těžké obtíže při rozlišování
jednoduchých čárových kreseb, zatímco jednoduché geometrické tvary, například čtverec
nebo obdélník, ale i barvy mohou rozlišovat dobře. Rozlišování se však zhoršuje úměrně
tomu, jak podnět nabývá na složitosti (Koukolík, 2012). Pacienti s agnózií asociativní nejsou
schopni objekt identifikovat, ačkoliv ho jsou schopni identifikovat dotykem, zvukem nebo
čichem. Simultánní agnózie, známá také jako Balintův syndrom se vyskytuje jako
neschopnost vnímat více než jeden objekt nebo místo v prostoru (Lezak, 2004).
Jiným druhem zrakové agnózie je prozopagnózie, tedy neschopnost rozpoznat
obličeje. Tato porucha může být spojena pouze s poškozením týlního laloku, ale často je
doprovázena poškozením spánkového laloku a někdy poškozením temenního laloku.
Postižena může být jak levá, tak i pravá hemisféra (Lezak, 2004).
Dalšími zrakově percepčními anomáliemi spojenými s poškozením týlního laloku
mohou být achromatopsie (neschopnost rozpoznat barvu), astereopsie (neschopnost
stereoskopického vidění), metamorfopsie (zrakové zkreslení) nebo molekulární polyopie
(dvojité, trojité a více vidění v jednom oku) (Lezak, 2004).
V některých případech může dojít i ke slepotě, přičemž někdy je tato pacienty
popírána. Dochází k vizuální anosognózii, kdy pacient kvůli poškození mozku neuznává, že je
slepý, snaží se chovat, jakoby viděl a vytváří různá vysvětlení a racionalizace pro toto
postižení (Lezak, 2004).
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Dráždění zrakového centra může být doprovázeno vznikem světelných bodů nebo
i složitějšími zrakovými halucinacemi v podobě strnulých tváří, osob a zvířat. K lézím
zánikovým patří výpadek druhostranných polovin zorného pole (Seidl, 2008).

4.3 Neuropsychologické metody
Zjišťování kvality a poruch kognitivních funkcí či výskytu kognitivního deficitu je
jedním z úkolů psychodiagnostiky. Psychodiagnostické oblasti, mapující vztahy mezi
změnami organického mozkového substrátu a změnami psychických funkcí, jsou součástí
neuropsychologie (Svoboda, Humpolíček, & Šnorek, 2013).
Psycholog je často postaven před diferenciálně diagnostický úkol rozlišit,
zda existující psychické změny či změny v chování jsou reverzibilní, neboli funkční,
nebo ireverzibilní tedy organické (Svoboda, Humpolíček, & Šnorek, 2013).
Při zkoumání kognitivního deficitu se psychologové zaměřují například na schopnost
vštípivosti, retenci paměti a nového učení, percepci a konceptualizaci, schopnost dotvářet
nedokončené tvary, rozlišení figury a pozadí a vnímání konstantních znaků u různých
předmětů. Registrují též změny emocí a motivů v celkové struktuře osobnosti a řadu dalších
faktorů a změn, k nimž došlo vlivem traumatu, infekce či jiných patogenních vlivů (Svoboda,
Humpolíček, & Šnorek, 2013).
K postihování kognitivního deficitu se kromě speciálních neuropsychologických
postupů používá i standardních psychodiagnostických testů (Svoboda, Humpolíček,
& Šnorek, 2013).
Některé testy poskytují informace o jedné nebo více funkcích, záleží na pacientovi
(Lezak, 2004).
Změny psychiky při organických poruchách mozku lze zjišťovat i v rámci šířeji
koncipovaných metod zkoumání osobnosti. Mezi psychologické metody, které jsou užívány,
lze zařadit například Rorschachův test, který přistupuje k problematice z celostního
a dynamického aspektu. Rovněž některé výkonové testy, jako například WAIS-III nebo
WMS-III, nabízejí možnost diagnostikování kognitivního deficitu, a to buď screeningově
nebo výpočty specifických koeficientů, které popisují míru poškození (Svoboda, Humpolíček,
& Šnorek, 2013).
Svoboda, Humpolíček a Šnorek (2013) mezi nejčastěji v praxi používané testy
pro diagnostiku kognitivního deficitu uvádějí Bentonův vizuální retenční test, Bender-Gestalt
test, Trail Making Test, Reyova-Ossteriethova komplexní figuru, Stroopův test, Wisconsin
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Card Sorting Test, Test pozornosti d2, Test kognitivního odhadu, DCS či Wechslerovu škálu
paměti. Kromě testových metod se užívá i řada dotazníků (MMPI-2, PSSI, NEO-FFI, BDI),
klinických škál (Mini-Mental State Examination, Mattisova škála demence) či orientačních
zkoušek (Clock test, Londýnská věž, Porteusovy labyrinty a různé hlavolamy a hry).
Dle Šplíchala a Angerové (1998) tvoří zvláštní skupinu těžké úrazy mozku
a diagnostika v raných stádiích. Zde se uplatní například hojně užívaná Glasgow Coma Scale
či zkoumání posttraumatické amnézie. U pacienta, který není v kómatu a více či méně
komunikuje, se pak kvalitativním způsobem zkoumá zejména celkový vzhled a projevy,
základní orientace, řeč, myšlení, pozornost, paměť, stav emocí a náhled na svůj stav.
Pokud jde o dětskou neuropsychologickou diagnostiku, tato se zaměřuje především
na poznání struktury komplexních kognitivních procesů v jejich vývoji a jejich poruch.
K tomu jsou využívány jednak komplexní neuropsychologické baterie a jednak individuálně
sestavené soubory různých běžně užívaných diagnostických metod v kombinaci
se speciálními neuropsychologickými testy (Krejčířová, 2009).
Komplexní neuropsychologické baterie jsou soubory rozsáhlé řady nejrůznějších
dílčích zkoušek sestavených tak, aby bylo možné zachytit všechny případné poruchy
jednoduchých i složitých kognitivních funkcí a aby mohla být přesně určena i míra jejich
postižení.

Jsou

využívány

zejména

na

specializovaných

neurologických

a neuropsychologických pracovištích, neboť jsou náročné na vybavení, čas a odbornou erudici
psychologa.

Používanými

bateriemi

pro

děti

jsou

například

Halstead

Reitanova

neuropsychologická baterie, Cambridge Neuropsychological Testing Automated Battery
(CANTAB), Lurija-Nebrasca Neuropsychological Battery, NEPSY nebo KNMS - Klinická
neuropsychologická screeningová metoda Majovského (Krejčířová, 2009).
V běžné klinické nebo pedagogicko-psychologické praxi jsou častěji zadávány
jen některé vybrané části neuropsychologických baterií nebo subtesty v kombinaci s ostatními
psychologickými diagnostickými metodami. Jedná se například o Číselný vzorec,
Wisconsinský test třídění karet, Stroopův test, Test nacházení známých obrázků (TE-NAZO), Londýnskou věž, Reyovu komplexní figuru, Paměťový test učení, Test zrakově
sluchového učení, zkoušky obkreslování geometrických tvarů, test Frostigové, test Edfeldtův
nebo zkoušku Wepmanovu (Krejčířová, 2009).
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5

Fungování mozku, schopnost jeho regenerace a role neuropsychologie
při rehabilitaci
Základními buňkami nervové tkáně, tedy i mozku, jsou buňky nervové (neurony)

a podpůrné (glie). Nervové buňky jsou vysoce specializované, zpracovávají, rozvádějí,
převádějí, upravují a tvoří informace v podobě elektrických potenciálů (Orel & Procházka,
2017).
I když jsou nervové buňky vlastními stavebními kameny nervové tkáně, podpůrné
buňky jsou pro činnost nervových buněk nezbytné, zastávají totiž funkce stavební, ochranné
i metabolické – vytvářejí obaly nervových vláken, zprostředkovávají výživu, imunitní dohled
a odklízení odumřelých struktur. Informace prostřednictvím elektrických potenciálů sice samy
nevedou, jsou ale pro vznik a šíření vzruchu nezbytné, hrají tedy v přenosu informací
nezanedbatelnou roli. Z aktuálních výzkumů vyplývá, že mohou významně ovlivňovat
neuronální synapse a zúčastnit se přenosu signálu (Orel & Procházka, 2017).
Pokroků v porozumění fungování mozku bylo dosaženo zejména díky rozvoji technik,
které vědcům umožňují monitorovat neurony ve všech částech těla. Studium mozku je
odvětvím neurologie, která se zabývá nervovou soustavou a jejími organickými nebo
funkčními poruchami. Struktura a funkce kůry koncového mozku je předmětem zkoumání
neurologických věd, ale studiem procesů, které se podílejí na myšlení, se zabývají kognitivní
psychologové, kteří se věnují duševním aktivitám, označovaným jako vyšší korové funkce.
Mezeru mezi neurologickými a kognitivními disciplínami překlenuje neuropsychologie, která
zkoumá vztah mezi chováním a mozkovými funkcemi (Mozek: průvodce po anatomii mozku
a jeho funkcích, 2009).
Průzkumy ukazují, že se mozek snaží po poranění sám sebe opravit, tím, že se
přeorganizuje. Části mozku, které nebyly třeba pro některé úkoly používány, převezmou
funkce poškozených oblastí a následkem toho se vytvářejí nové dráhy. Čím je mozek mladší,
tím snadněji vytváří tyto nové komunikační kanály, starší mozek už není tak tvárný, plastický.
Dokonce i nervové buňky, pokud nedojde k jejich úplnému zničení, začnou po čase tvořit
nové výběžky – axony a dendrity (Powell, 2010).

5.1 Plasticita mozku
Plasticita mozku (neuroplasticita) je jedním z předpokladů formování neuronální sítě
u každého člověka (Orel & Procházka, 2017). Popisuje funkční a strukturální změny neuronů
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a gliových buněk, které nastávají ve vyvíjejícím se i v dospělém mozku za účelem
přizpůsobení se organismu vnějším i vnitřním podnětům. Jedná se o základní mechanismus
adaptace neuronů (Fišar, 2012). Lze říci, že stojí za schopností učení a paměti. V případě
poškození mozku, ať už na podkladě infekční, cévní, traumatické či jiné etiologie,
se mechanismy plasticity uplatňují významněji a umožňují reparaci mozkové tkáně.
Míra rozsahu takové reparace není zcela jasná a závisí na řadě faktorů (včetně věku).
Změny v rámci mozkové plasticity se objevují na úrovni jednotlivých neuronů a jejich částí
i na úrovni neuronálních spojů (Orel & Procházka, 2017).
Neuroplasticita může znamenat různé věci, a to od funkčního převzetí, kdy dochází
ke kompenzaci

tím,

že

funkci

poškozené

oblasti

mozku

převezme

oblast

jiná,

ale i zdokonalení již ustavených, ale nedotčených kognitivních procesů k provedení určitého
úkonu (Fischer-Baum, Jang, & Kajander, 2017).
Orel a Procházka (2017) rozlišují v rámci plasticity několik jejích typů:


evoluční - představuje změny nervové tkáně v průběhu ontogenetického vývoje,



reaktivní - představuje změny způsobené krátkou stimulací,



adaptační - představuje vznik po dlouhodobé či stálé stimulaci,



reparační - představuje probíhající proces během strukturální a funkční obnovy poškozené
nervové tkáně,



ekologická - vypovídá o vlivu prostředí na mozkovou tkáň u savců.
Ačkoli jsou mnohé oblasti řídící určitou funkci nebo zpracovávající určité informace

v mozku vymezeny a můžeme je dnes většinou poměrně přesně lokalizovat, mohou mozkové
neurony do určité míry přebírat funkce poškozených oblastí nebo rozšiřovat své kompetence.
Například při úrazech a jiných poškozeních mozku mohou zdravé, nezasažené oblasti do jisté
míry kompenzovat funkce zničených neuronů a jejich okruhů tím, že se plasticky přizpůsobí
dané situaci a převezmou roli ztracených nervových buněk. Procesy učení, opakované
trénování, významné zkušenosti, prožité situace a podobně vedou k významné přestavbě
mozkové tkáně. Dochází tak ke změnám počtu a délky určitých nervových vláken, počtu
a funkčnosti synapsí, mění se produkce mediátorů (Orel & Procházka, 2017).
V průběhu života existují určité mezníky, které jsou spojeny s výraznými změnami
stavby a organizace mozku. Významným faktorem je věk. Plasticita mozku je největší
v dětském věku. Zde může mozek kompenzovat velká poškození. Plasticita sice postupně
klesá, ale neztrácí ji mozek úplně ani v období dospělosti a stáří (Orel & Procházka, 2017).
Na neuroplasticitu a s ní související změny funkcí různých mozkových struktur má
významný vliv chronický stres. Mírný stres po krátkou dobu zvyšuje poznávací schopnosti.
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Oproti tomu při těžkém a dlouhotrvajícím stresu jsou spuštěny procesy pro neuron škodlivé
buď přímo, nebo přes zvýšenou neurotoxicitu jiných podnětů a poškození (Fišar, 2012).
Dle mého názoru tato schopnost mozku představuje velkou šanci pacientů na, alespoň
částečné, obnovení mozkových funkcí, které byly v důsledku organické změny poškozeny.

5.2 Neuropsychologická rehabilitace
Jedním z hlavních cílů péče o pacienta s poškozením mozku je jeho komplexní
rehabilitace, a to včetně péče o narušené kognitivní funkce.
Podle Světové zdravotnické organizace je rehabilitace soubor zásahů určených
k optimalizaci fungování a snížení zdravotního postižení osob, a to ve vzájemném působení
s jejich okolním prostředím. Rehabilitace maximalizuje schopnost lidí žít, pracovat a naučit se
využít svůj potenciál (World Health Organization, 2017).
Primární důsledky poškození mozku často vedou k sekundárním změnám, které
mohou

poškozovat fungování osoby jako

celku.

Například nejistota vyplývající

z kognitivních deficitů a následné zkušenosti se selháním mohou vést k vyhýbání se a úzkosti,
což zase vede ke zvýšenému zdravotnímu postižení v každodenním, sociálním a profesním
fungování. Deprese a úzkost jsou časté u pacientů, kteří poškození mozku přežili.
Neuropsychologická rehabilitace je zaměřena na léčbu primárních i sekundárních následků
poškození mozku, a to zlepšením kognitivních schopností a řešení problémů s emočními
a behaviorálními problémy (Holleman et al., 2016).
Na neuropsychologickou rehabilitaci lze pohlížet ze dvou úhlů pohledu - jako
rehabilitaci prováděnou převážně nebo pouze psychologem či jako rehabilitaci jakožto soubor
rehabilitačních postupů, prováděných různými odborníky a v důsledku ovlivňujících
neuropsychologický stav pacienta (Šplíchal & Angerová, 1998).
Neuropsychologická

rehabilitace

je

součástí

celkové

rehabilitace

pacienta

s kognitivním deficitem. Kognitivní rehabilitace je širším pojmem, jejím cílem je funkční
přizpůsobení se na aktivity každodenního života při nápravě nebo zmírnění kognitivního
deficitu (Rodriguez, 2006).
Mezi hlavní oblasti, na něž je kognitivní neuropsychologická rehabilitace zaměřena,
patří vizuální percepce, rozpoznávání objektů a orientace v prostoru, řeč, tvorba slov
a verbální vyjadřování, poznání mluvených slov a porozumění, rozpoznávání objektů,
problémy se čtením, problémy s grafomotorikou, paměť, pozornost, exekutivní funkce,
porozumění a řešení problémů (Šplíchal & Angerová, 1998).
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Praktické dopady jsou zřetelné a ukazují, že rehabilitace, například po mozkových
infarktech, úrazech mozku, ale i prožitých psychických traumatech, má velký význam.
Ztracené nebo narušené funkce se totiž mohou znovu obnovit či rozvinout, je možné
kompenzovat určitý handicap (Orel & Procházka, 2017). K získání dobrých výsledků je však
třeba, aby si terapeut ujasnil teoretický přístup, podle kterého přistoupí ke kognitivnímu
deficitu a také aby si kladl realistické cíle (Rodriguez, 2006).
Komplexní nebo holistická neuropsychologická rehabilitace nabízí skupinovou léčbu
kombinovanou s individuálními terapiemi v terapeutickém prostředí. Obvykle se tyto
programy zaměřují na metakognitivní aspekty, jako je například zvyšování povědomí
o kognitivních, emočních a interpersonálních problémech jednotlivce. Přijetí těchto změn
může probíhat totiž pouze tehdy, když je pacient obeznámený se svými vlastními obtížemi.
Stejně tak je vědomí kognitivních deficitů předpokladem pro optimální využití
kompenzačních strategií, které jsou důležitým nástrojem pro zmírnění zatížení těchto deficitů
(Holleman et al., 2016).
Metod rehabilitací kognitivních funkcí je nespočetně. Velmi populární jsou v poslední
době počítačové metody rehabilitace, neurofeedback, ergoterapie a další.
5.2.1

Neurofeedback
Neurofeedback je trénink, který posiluje schopnost samoregulace mozku a tím

následně i duševní stav mozku (Moriyama et al., 2012).
Terapie pomocí neurofeedbacku se zaměřuje na mozek a kognitivní funkce a to
prostřednictvím elektroencefalografie (EEG), tudíž je neurofeedback někdy označován jako
EEG biofeedback (Renton et al., 2017).
Thomas (2015) uvádí, že pomocí neurofeedbacku lze zmírnit mnoho kognitivních
deficitů při traumatickém poškození mozku. Pro všechny terapeuty provádějící léčbu jedinců
s poškozením mozku doporučuje široké pochopení funkcí mozku, znalosti specifické terapie
chování a strategie kognitivní nápravy.
V posledních patnácti letech popularita neurofeedbacku vzrůstá. Díky rozvoji techniky
jsou dnes možnosti neurofeedbacku i možnosti zkoumání jeho účinku a mechanismu mnohem
větší než na počátku. První aplikované výzkumy byly věnovány zejména neurofeedbacku
u epilepsie, dnes jsou primární klinickou doménou poruchy pozornosti. Mezi dalšími
diagnózami, u kterých byl neurofeedback použit, jsou deprese, fibromyalgie, migrény,
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motorická postižení, nespavost, poruchy autistického spektra, poruchy učení, tinnitus,
traumatická poranění mozku, úzkostné poruchy a závislosti (Ptáček & Novotný, 2017).
5.2.2

Ergoterapie
Cílem ergoterapie je dosáhnout maximální soběstačnosti a nezávislosti pacienta

ve všedních denních činnostech jak v domácím prostředí, tak v prostředí pracovním
či sociálním. Je založena na předpokladu, že zapojení člověka do cílené a pro něho
smysluplné činnosti podporuje jeho mentální i fyzické funkce, celkovou pohodu a vede tak
ke zlepšení zdravotního stavu. Pacienti s kognitivní poruchou jsou závislí nejen na prostředí
fyzickém, ale i sociálním a kulturním. Byla prokázána významná souvislost mezi funkčními
schopnostmi pacienta a poruchou kognitivních funkcí, a tudíž by měl být u pacienta
po poškození mozku trénink kognitivních funkcí nedílnou součástí ergoterapie (Krivošíková,
2006).
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6

Návrh neuropsychologického výzkumu
Pro návrh výzkumu jsem zvolila případ poškození mozku v důsledku cévní mozkové

příhody. Je to hlavně z důvodu, že se v rámci rodiny tento případ vyskytl a bohužel
ve výsledku nedopadl dobře. Díky poznatkům, které jsem získala studiem materiálů pro tuto
práci, si myslím, že i v našem případě byla značná šance, pokud ne na úplné zotavení, tak jistě
na návrat do téměř plnohodnotného života. Ačkoli se to odehrálo před více než 20 lety
a zdravotní věda určitě od té doby značně pokročila, pamatuji si, že největší problém spočíval
v omezených možnostech péče a nedostatku použitelných informací po propuštění
z nemocnice, ale hlavně také v pesimismu samotného pacienta, který se zvyšoval úměrně
s dobou od návratu do domácího prostředí, kdy nezjišťoval dříve velmi aktivní člověk téměř
žádný progres ve zlepšování stavu.
Mnohé studie přitom uvádějí, že většina přeživších po cévní mozkové příhodě
potřebuje rehabilitační terapii ke zlepšení jejich zotavení a k minimalizaci postižení (Aprile
et al., 2009).
Kromě toho si myslím, že cévní mozková příhoda stojí za zvýšenou pozornost i proto,
že patří mezi ta onemocnění, kterým lze úspěšně předcházet správnou životosprávou
a zdravým životním stylem, a když už k němu dojde, tak lze následky výrazně omezit
včasným a správným zásahem lékaře.

6.1 Cévní mozková příhoda
Cévní mozková příhoda (dále jen CMP) je charakterizována akutně vzniklými
klinickými fokálními či globálními příznaky funkce mozku trvající déle než 24 hodin bez
zjevné jiné než vaskulární příčiny. Postižení mozku na vaskulárním podkladě je z 80 % akutní
ischemické a z 20 % hemoragické (mozková hemoragie). CMP je urgentní stav vyžadující
rychlou diagnostiku a včasné zahájení účinné terapie (Orel & Procházka, 2017).
Ve vyspělých zemích představují cévní mozkové příhody nejčastější příčinu
dlouhodobé invalidity a druhou až třetí nejčastější příčinu úmrtí v dospělé populaci. V České
republice se jedná o zhruba 27 až 35 tisíc pacientů, přičemž 88 až 89 % připadá na ischemické
CMP. Přes významné pokroky v léčbě akutní fáze CMP a klesající mortalitu přetrvává vysoká
dlouhodobá morbidita. Šest měsíců po překonané CMP má více než 50 % přeživších
reziduální funkční poruchu, 30 % omezenou soběstačnost a 25 % zůstává v institucionální
péči (Hlinovský, Doležalová, & Hlinovská, 2016).

39

Doidge (2012) uvádí, že CMP je náhlá katastrofální rána, při které je mozek vyřazen
z pozoru zevnitř. Krevní sraženina nebo krvácení v mozkových cévách odřízne přívod
vzduchu do mozkové tkáně, čímž ji zabíjí. Ti nejhůře postižení končí jako pouhé stíny
člověka, kterými kdysi sami byli, bývají mnohdy odsunuti do neosobních zařízení, uvěznění
ve svých tělech, krmeni jako děti, neschopní postarat se sami o sebe, pohybovat se, mluvit.
Jokinen et al. (2015) uvádějí, že pokud jde o kognitivní poruchy po cévní mozkové
příhodě, pak tyto zahrnují řadu deficitů ve více oblastech, jako je pozornost, exekutivní
funkce, paměť, jazyková a vizuopercepční schopnost. Tradičně byly klinické výsledky
ve studiích CMP hodnoceny na základě fyzického zotavení, popřípadě dle afázie či neglectu,
zatímco široké spektrum kognitivních změn bylo přehlédnuto.
Lezak (2004) uvádí rizikové faktory, mezi něž zahrnuje aterogenní procesy,
hypertenzi, kouření, drogy, diabetes mellitus a demografické údaje jako věk a rasu, přičemž
mnoho těchto faktorů lze ovlivnit, pokud jde o změnu životního stylu zahrnující dietu,
cvičení, ukončení kouření a zdravotní péči.
Neumann (2007) rovněž uvádí, že jedním z předpokladů úspěšné péče o nemocného je
neodkladné přijetí do nemocnice, která disponuje iktovou jednotkou, která má personální
a technické předpoklady poskytnout adekvátní péči a kde je zajištěna co nejkratší doba
diagnostiky a zahájení léčby od vzniku iktu. Mezi hlavní opatření v rámci péče na iktové
jednotce zahrnuje mimo jiné i časnou rehabilitaci, logopedickou péči a ovlivnění psychického
dyskomfortu a bolestí.
Po CMP jsou velmi časté kognitivní poruchy, které mohou způsobit postižení
s velkým dopadem na kvalitu života a nezávislosti pacienta. Kognitivní poruchy mají rovněž
nepřímé účinky na funkční zotavení, a to díky snížené účasti pacienta při rehabilitaci a špatné
dodržování pokynů k léčbě. Ke kognitivním deficitům patří běžně ložiskové poruchy jako
afázie a zanedbání, ale také pomalé zpracování informací a exekutivní dysfunkce (Cumming,
Marshall, & Lazar, 2013).
Cílem neuropsychologického vyšetření po cévní mozkové příhodě je dle Preisse
(1998):
1. poskytnout údaje o prognóze, monitorování změny v průběhu spontánní úzdravy,
2. základní profil kognitivních funkcí,
3. návrh plánu kognitivní rehabilitace.
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6.2 Design výzkumného projektu a jeho zdůvodnění
Potíž při rehabilitaci po cévní mozkové příhodě spočívá ve skutečnosti, že pacienti
používají výhradně zdravou ruku a nemocnou ignorují a zanedbávají. Tímto tak aktivují
pouze zdravou polovinu svého mozku a nemocnou opomíjejí, a ta stejně jako nepoužívaný
sval atrofuje (Birbaumer, 2016).
Návrh výzkumu spočívá v porovnání dvou skupin osob, resp. výsledků, kterých
dosáhly v období následujícím po propuštění, přičemž jedna skupina by rehabilitovala
běžnými neuropsychologickými metodami a druhá by navíc cvičila pomocí CI terapie.
CI terapie nebo také "nuceně navozená terapie" (Constraint-Induced Movement
therapy - CIMT) je jeden z posledních přístupů, které se používají k léčbě nebo zlepšení
funkce horních končetin po prodělané cévní mozkové příhodě, což dokazují i mnohé studie
(Barzel et al., 2009). Tato metoda je nejvíce zkoumaným přístupem při rehabilitaci pacientů
po cévní mozkové příhodě. Původní CI terapie zahrnuje omezení zdravého ramene a cvičení
orientované na úkoly pro postiženou ruku. První pozitivní důkaz konceptu provedl Edward
Taub a jeho kolegové (Kwakkel et al., 2015). Na rozdíl od většiny fyzioterapeutických
přístupů, je CI terapie zakořeněna v základních vědách a těží z testovatelných teoretických
základů (Sterr & Saunders, 2006).
Přestože je tato metoda zaměřena na zlepšení pohybových funkcí, mám za to,
že schopnost ovládat své končetiny a stát se tak co nejméně závislý na pomoci svého okolí,
je zcela zásadní pro psychiku pacienta, která má vliv na míru jeho zotavení a úspěšnost
dalších rehabilitačních metod. Proto jsem tuto metodu zařadila do návrhu svého výzkumu.
Kromě toho Mark et al. (2006) uvádějí, že doposud existuje jen málo vědeckých
poznatků usnadňujících rozvoj kognitivního hodnocení u pacientů s chronickou cévní
mozkovou mrtvicí, kteří jsou zvažováni právě pro CI terapii. Dle jejich názoru jsou rovněž
ústředním bodem pro dodržování léčby a zapamatování si benefitů léčby kognitivní procesy
jako nepřetržitá pozornost, epizodická paměť a exekutivní funkce.

6.3 Cíle výzkumu
Cílem výzkumu není posouzení stavu pacienta jako takového, nýbrž vyhodnotit přínos
zvolených metod rehabilitace pro zlepšení jeho stavu a ověřit následující hypotézy, přičemž
hlavním cílem je ověřit přínos CI terapie:
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H0: Skupina pacientů rehabilitující za podpory CI terapie nedosahuje v hodnotících
testech průběžně lepších výsledků než skupina rehabilitující obvyklými metodami.
HA:Skupina pacientů rehabilitující za podpory CI terapie dosahuje v hodnotících
testech průběžně lepších výsledků než skupina rehabilitující obvyklými metodami.

H0: Ženy nedosahují v obou skupinách lepších výsledků než muži.
HA: Ženy dosahují v obou skupinách lepších výsledků než muži.

H0: Pacienti rehabilitující v domácím prostředí nedosahují lepších výsledků než
pacienti ve zdravotnických zařízeních následné péče.
HA: Pacienti rehabilitující v domácím prostředí dosahují lepších výsledků než pacienti
ve zdravotnických zařízeních následné péče.

H0: Pacienti, kteří před CMP aktivně sportovali, nedosahují lepších výsledků
při hodnotících testech než nesportovci.
HA: Pacienti, kteří před CMP aktivně sportovali, dosahují lepších výsledků
při hodnotících testech než nesportovci.

Proces formální rehabilitace aplikované klinickými profesionály je časově omezen,
avšak neformální rehabilitace, prováděná rodinou a pečovateli může trvat velmi dlouho. Podle
výzkumu dosahují nejrychleji rekonvalescence ti pacienti, kteří pokračují v rehabilitaci
i po skončení formální léčby a jejichž rodiny aktivně spolupracují. Naopak výkon klesá u lidí,
u kterých se po návratu domů do rehabilitačního programu nezapojila jejich rodina (Powell,
2010).
Předpokládám, že obdobné výsledky prokáže i navrhovaný výzkum.

6.4

Pokusné osoby, na které je projekt zaměřen
Psychický stav pacienta po cévní mozkové příhodě závisí obecně na premorbidní

osobnosti (stabilita-labilita), psychiatrické anamnéze, schopnosti mít zisk z tělesné
rehabilitace, rodinném zázemí a zaměření do budoucna. Je rovněž třeba zdůraznit vliv sociální
podpory (blízké osoby, přátelé, formální a neformální skupiny, zdravotnický personál), a to
z hlediska kvality, kvantity a celkové spokojenosti (Preiss, 1998).
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V průběhu dlouhodobé rehabilitační péče se o pacienta po CMP dle potřeby stará celý
rehabilitační tým – lékaři, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, neuropsychologové, psychologové,
logopedi atd. To však takto funguje, pokud se pacient nachází a je léčen ve zdravotnickém
zařízení. Avšak přijde doba, kdy lékaři rozhodnou, že bude propuštěn do „domácího
ošetřování“, a zůstane se svými obtížemi téměř sám.
Z hlediska psychiky pacienta se může zdát jako zásadní skutečnost, že ataku CMP
přežil. Avšak cesta k návratu do normálního života je, samozřejmě v závislosti na stupni
poškození mozku, většinou ještě velmi dlouhá a pacient i jeho okolí, se musí obrnit značnou
dávkou trpělivosti. V tomto období je dle mého názoru podpora a pomoc jeho blízkých,
zejména rodiny, velmi důležitá. Pro účely výzkumu by byly vytvořeny skupiny minimálně
deseti pacientů, kteří již byli propuštěni ze zdravotnického zařízení do následné péče, přičemž
není počet osob v každé skupině zásadní, obě skupiny však musí být stejně velké, počet
účastníků by měl být dělitelný dvěma. Minimální počet deseti osob jsem zvolila proto, aby
bylo možné závěry z výzkumu považovat za dostatečně prokázané. Každá skupina by měla
zahrnovat polovinu mužů a polovinu žen.

6.5 Výzkumné metody a jejich stručný popis
Jedna skupina bude rehabilitovat pomocí obvyklých rehabilitačních metod a tréninků.
Pro účely této práce se zaměřím na neuropsychologickou rehabilitaci, která je součástí
rehabilitace pacienta s kognitivním deficitem. Jedná se o multidisciplinární záležitost,
zaměřující se na prostředí mimo nemocnic, zejména na rodinu. Důležitou součást kognitivní
rehabilitace tvoří kognitivní trénink. Zahrnuje opakovaný nácvik, systematickou snahu
o zlepšení přetrvávajících poruch kognitivních činností, které interferují se zpracováním
informací na určité úrovni (Rodriguez, 2006).
Pro první skupinu bych zvolila jako základní balíček rehabilitace metodu tréninku
kognitivních procesů.
Tato metoda zahrnuje analýzu a identifikaci základní oslabené či porušené kognitivní
schopnosti, na jejímž základě terapeut vytvoří cvičení vedoucí k léčbě konkrétního deficitu.
Cvičení se obvykle skládají z písemných úkolů, zábavných her nebo úkolů s použitím
počítačových programů (Malia & Brannagan, 2010)
Je třeba si uvědomit, že tento trénink nefunguje izolovaně. Úspěšnost této metody je
úzce spojena s následujícími procesy a schopnostmi: měřitelné výsledky, konkrétní zpětná
vazba, exekutivní funkce, pocit úspěchu, zodpovědnost za sebe sama, množství procvičování,
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locus of kontrol, disciplína, ověření účinnosti, strategii v praxi, náhled, důvěra sebevědomí,
konkrétní cíle, motivace, struktura (Malia & Brannagan, 2010).
Druhá skupina bude mít navíc v rámci rehabilitace zařazen trénink metodou CI terapie.
Pro vyhodnocení dosažených výsledků by se použily různé obvyklé testovací metody
a techniky hodnocení výkonů pacientů, které se pro tyto účely používají, zaměřené
na jednotlivé dílčí schopnosti (Pribišová, 2011):
 LNB (Laurinova neuropsychologická baterie) – technika založená na syndromové
analýze, tedy zjištění, jakým deficitem pacient trpí, který systém je narušený; používá se
např. pro hodnocení řeči a symbolických funkcí (Laurinovo neuropsychologické
vyšetření) nebo pro zjištění funkce učení (Laurinova křivka učení) – kdy jde o vyšetření
schopnosti učit se novému materiálu verbálního charakteru,
 TMT (test cesty) je screeningovou neuropsychologickou zkouškou, která je zaměřená
na psychomotorické tempo a jednoduchou a rozdělenou pozornost (TMT-A je zaměřený
jednoduchou pozornost, TMT-B je zaměřený na střídání pozornosti, distribuci),
 ROCF (Rey-Osterriethův test komplexní figury) – jedná se o kresbový typ testu a jeho
přednosti spočívají v zachycování specifických poruch především v oblasti vnímání
a zapamatování si prostorových vztahů a manipulace s nimi, zjišťuje úroveň percepční
aktivity, vizuálně motorické kontroly a pozornosti, ale i mnestickou kapacitu,
 VFT – test verbální fluence, má výpovědní hodnotu i o verbální výbavnosti z paměti;
verbální fluence, pohotovost k iniciaci slov a ke flexibilitě je považovaná za jeden
z aspektů exekutivních funkcí, úlohou pacienta je v intervalu jedné minuty říci co nejvíce
slov, které začínají na dané písmeno, nesmí jít o slova začínající velkými písmeny ani
o slova se stejným základem, iniciačními písmeny jsou N, K, P,
 a dále některé speciální, které jsou používány pro detekování postižení kognitivních
funkcí, konkrétně (Svoboda, Humpolíček, & Šnorek, 2013):


MMSE (Mini – Mental State Examination) - jedná se o krátký třicetipoložkový
dotazník, který je užíván ke screeningovému zachycení kognitivního deficitu
v MMSE lze dosáhnout 30 bodů, výsledný skór je ovlivněn vzděláním a věkem,



CDT (Clock Drawing Test) – test kresby hodin - jedná se o jednoduchý úkol
inspirovaný hodinovým ciferníkem, při němž je proband požádán, aby nakreslil
hodinový ciferník včetně všech čísel a následně umístil ručičky hodin tak,
aby ukazovaly 11 hodin a 10 minut; existuje mnoho skórovacích systémů,
přičemž hranice normy je 4-5 bodů.
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6.6 Analýza dat
Jednotlivé zjištěné hodnoty by byly vždy zaznamenány do tabulky, přičemž zjišťování
se opakuje v obou skupinách ve stejných intervalech.
Návrh tabulky určené pro záznamy jednotlivých pacientů tvoří přílohu č. 1.
Zjištěné hodnoty dosažené v dílčích testech jednotlivými pacienty budou pak zaznamenány
do samostatného přehledu, jednoduché tabulky vytvořené opět v programu Excel, kde budou
vedeny jednotlivé skupiny odděleně a současně tento dokument pak bude obsahovat
srovnávací část pro porovnání výsledků obou skupin. Záhlaví jednotlivých sloupců může být
libovolně voleno podle zvolené množiny pacientů, které chceme porovnávat.
Tabulka má obsahovat základní údaje o osobě pacienta, jako je pohlaví, věk, rodinný
stav, vzdělání, povolání, údaje o sportovní aktivitě a dále výsledky provedených vyšetření.
Sledování bude prováděno po stanovených časových intervalech l měsíc, 3 měsíce, 6 měsíců,
l rok, přičemž vždy budou opakovaně prováděny v obou skupinách stejné testy.
Kromě porovnávání výsledků z jednotlivých testů skupin, je dále možné případně
vyhodnocovat a srovnávat dosažené hodnoty i podle dalších kritérií, vyplněných v záhlaví
tabulky, tedy např. podle věku nebo pohlaví.
Jelikož každá z prováděných testovacích metod má jiný způsob vyhodnocení, jiné
skórování a jiné ukazatele, nelze porovnávat výsledky jednotlivých testů společně. Proto je
nutné porovnávat zjištěné výsledky jednotlivých testů ve srovnatelných hodnotách, tedy
po převedení na standardizovanou škálu.
Z jednotlivých výsledků dosažených u každého pacienta budou zjištěny změny
dosažených hodnot za jednotlivá měřená období. Z těchto hodnot budou vypočteny průměry
a směrodatné odchylky pro jednotlivé skupiny a dle potřeb pro ověření jednotlivých hypotéz
přírůstky.
Pro ověření, která hypotéza platí, bych použila párového t-testu, kterým by bylo možné
zjistit, zda došlo k očekávanému vývoji a změně mezi jednotlivými vyšetřeními v rámci
porovnávaných skupin. Takto bych ověřila všechny hypotézy. Pokud bude na hladině
významnosti 0,05 zjištěn signifikantní rozdíl mezi výsledky dosaženými v jednotlivých
skupinách, nulová hypotéza bude zamítnuta a přijata hypotéza alternativní.

6.7 Úskalí a limity
Možným problémem, pro zcela přesně srovnatelné vyhodnocení, by mohl být
nejednotný výchozí stav jednotlivých posuzovaných pacientů. Sledované osoby nebudou
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stejného věku, nebude stejný ani jejich předchozí stav před atakou cévní mozkové příhody
a budou mít pouze obdobný stav postižení. Právě rozsah a stupeň fyzického postižení pacienta
může ovlivnit, resp. zkreslit jeho výsledky při plnění jednotlivých úkolů v rámci testování.
Zásadní rozdíl v úspěšnosti může být např. v tom, zda má pravou stranu postiženou levák
či pravák a naopak. Předpokládám, že v dílčích testech budou značné rozdíly i mezi
skupinami pacientů, kteří rehabilitují v domácím prostředí a těmi, kteří jsou odkázáni na čas
a ochotu ošetřujícího personálu v léčebnách dlouhodobě nemocných či ústavech následné
péče. Pokud bych chtěla do výzkumu zahrnout pacienty, kteří by měli být v téměř shodném
stavu po propuštění z prvotního léčebného zařízení, musela bych mít přehled o pacientech
všech obdobných zdravotních ústavů, kde se nachází oddělení specializovaná na cévní
mozkovou příhodu. Kromě toho bych musela mít přístup do jejich databází a možnost
nahlížet do dokumentace, což naráží na podmínky zákona na ochranu osobních údajů,
přičemž zajistit si souhlas všech pacientů či jejich zákonných zástupců, a to na různých
místech republiky, by bylo dost složité. Proto je pro výzkum navržen počáteční vzorek 2 krát
deseti osob, a to z toho důvodu, aby mohl být realizován s pacienty z jednoho léčebného
zařízení, přičemž předpokládám, že by se na výzkumu podílel i rehabilitační pracovník, který
s postiženými osobami začal rehabilitovat již v rámci prvotní léčby v nemocnici a ke kterému
by měli důvěru, tudíž by bylo i možné snáze získat jejich souhlas se zpracováním dat.

6.8 Diskuze
Přestože se, s ohledem na úskalí uvedená v předchozí kapitole, může zdát, že nelze
zajistit identická východiska hodnocení, z hlediska navrhovaného výzkumu však považuji
za nejdůležitější následující shodné počáteční skutečnosti – jedná se z hlediska léčebného
o osoby bezprostředně po propuštění ze zdravotního ústavu, je popsán výchozí stav a lze
vyhodnocovat progres. Do vybrané skupiny pacientů, jejichž výsledky v průběhu rehabilitace
budou porovnávány, by však měly být vybrány osoby alespoň s obdobnými zdravotními
problémy, s obdobným rozsahem poškození mozkové tkáně. Výzkum však nemá být prvotně
zaměřen na rychlost rehabilitace jednotlivých pacientů ani stupeň jejich zotavení,
nýbrž sledování dosažených změnových rozdílů při plnění jednotlivých testovaných úkolů
v navržených časových odstupech. Výhodou takto zvoleného postupu výzkumu naopak je
skutečnost, že nemusí probíhat ve stejnou dobu a na stejném místě, neboť základem výzkumu
je tabulka vyplněná jednotně, bez ohledu na start hodnocení, lze tedy do výzkumu zařazovat
vhodné pacienty postupně a vyhodnocení provést až po získání dostatečně velkého
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výzkumného vzorku. Lze předpokládat, že ne každý pacient bude s výzkumem souhlasit.
Jak bylo však již dříve uvedeno, s ohledem na dostupnost informací se jeví výběr testovaných
pacientů z jednoho léčebného zařízení nejvhodnější možností. Ačkoli by bylo zajímavé,
porovnávat i výsledky pacientů propuštěných z různých léčebných zařízení mezi sebou nebo
i skupiny, jejich rehabilitaci koordinovaly různé rehabilitační týmy. Zatím však je hlavním
cílem posoudit přínos jedné navíc zařazené metody do rehabilitačního balíčku.
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7

Závěr
Na tom, jak funguje náš mozek, závisí jací jsme - co vidíme, cítíme, čeho se bojíme,

vlastně kvalita celého našeho života. Tento orgán nás řídí, ovládá, dělá to automaticky.
Ačkoli je kryt poměrně pevnou lebkou, je velmi křehký a zranitelný. Pokud se v něm něco
porouchá, mohou být následky fatální. A když již dojde k jeho poškození, je to především
sám náš mozek, který má snahu se opravit. Na tom, jak se to podaří, závisí kvalita dalšího
života postižené osoby.
Cílem této práce bylo zjistit, jaký dopad mají změny mozku na naše další fungování.
Jelikož je to téma velmi široké, zaměřila jsem se na změny a poruchy organické a jejich vliv
na kognitivní funkce, nikoli na problémy motorické. Většina lidí chce i po závažném
poškození mozku žít co nejkvalitnější život, co nejdříve a v co největší míře se zapojit do dění
kolem sebe. A jak se zdá, je míra zachování kognitivních funkcí pro spojení s okolním světem
důležitější, než třeba funkce motorické.
Ačkoli většina zde popisovaných testovacích i rehabilitačních metod je zde použita
v souvislosti se změnami organickými, může být více či méně použita i v případě změn
funkčních. Je známo, že na rychlost uzdravování má velký vliv i psychika. V případech
poškození mozku je doba rehabilitace většinou dlouhá a zátěž na psychiku pacienta i jeho
okolí tak může být značná. Psychologové mohou proto být v tomto období velmi potřební.
Na vliv rodiny při rehabilitaci pacienta se zaměřuji i v rámci navrženého výzkumu.
Mám za to, že i pacienti – bývalí sportovci jsou na boj s časem lépe připraveni z hlediska
trpělivosti a bojového ducha. A v neposlední řadě je potřeba zachovat optimistickou mysl
a nebát se vyzkoušet i nové, progresivní metody ve snaze o zkrácení doby rehabilitace
či alespoň zlepšení stavu v maximální možné míře.
Jak je i nastíněno v této práci, věda již ve studiu lidského mozku značně pokročila,
avšak stále zbývá mnoho záhad, které čekají na své řešitele. Do jaké míry a jak rychle se bude
dařit tyto neznámé skutečnosti odkrývat, tím se zvyšuje míra šance na plné zotavení.
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