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Abstrakta

jsme vyzkoušeli trénink pracovní pamìti. Klientka se na
tento trénink – hru soustøedila a úspìšnì odtrénovala všech
25 dní. Nyní po 3 mìsících po jeho dokonèení se dle zprávy
logopeda prodloužila tenacita pozornosti na logopedickou
intervenci z pùvodních 10 minut na dnešních 45, slovní
zásoba je nyní odhadována na 500 slov. Výraznì se zlepšila
výbavnost pamìti, což potvrzuje i klientèina matka. Podrobnosti tréninku a jeho efekt vèetnì logopedického a psychologického vyšetøení uvádíme v posteru. Domníváme se
v souladu s literaturou, že Cogmed trénink pracovní pamìti
je efektivní strategií rozvoje rehabilitace poruch pozornosti
a pamìti u dìtí i dospìlých.
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Cogmed trénink pracovní pamìti je komplexní pìtitýdenní
program, který napomáhá dìtem i dospìlým s deficity pozornosti trénováním kapacity jejich pracovní pamìti. Jedná se
o poèítaèový software podobný høe. Dìtský uživatel trénuje
doma ve spolupráci s rodièi, dospìlý za asistence blízké osoby.
Kompletní program zahrnuje úvodní interview, první sezení,
25 dní tréninku bìhem 5 týdnù s kontrolními telefonáty èi
návštìvami u osobního trenéra, závìreèné sezení po mìsíci
a kontrolní sezení po šesti mìsících. Po ukonèení tréninku
samotného klient mùže využít 12 mìsícù odlehèenou verzi
programu. Terapeut, respektive trenér, má o pokrocích uživatele pøehled díky podorbným výstupùm pøenášeným po
internetu do jeho poèítaèe. Podstatným znakem systému je
jeho neustálé automatické pøizpùsobování aktuální kapacitì
pracovní pamìti uživatele. První využití programu vyšlo ze
zjištìní zásadní role deficitu pracovní pamìti u dìtí s ADHD.
Proto se výzkumy efektivity tohoto tréninku zamìøovaly
pùvodnì na dìti s touto poruchou èi s deficity pozornosti
obecnì, a to již od pøedškolního vìku. Studie opakovanì
potvrzují normalizaci úrovnì pracovní pamìti po probìhlém
tréninku s generalizací efektu na kompletní symptomatiku
ADHD (Klingberg et al., 2005). Další výzkumy prokazují po
ukonèeném tréninku zlepšení kognitivních funkcí u pacientù
po CMP (Westerberg, 2007). Na zobrazovacích metodách byla
po tréninku zjištìna zvýšená aktivita v mediálním frontálním
gyru a v superiorních a inferiorních parietálních kortexech
(Olesen, 2003). Jiná studie prokázala zvýšení denzity korových dopaminových D1 receptorù a zvýšení D1 vazebného
potenciálu v prefrontálním a parietálním kortexu (McNab et

al., 2009). Pøedstavujeme struènì program samotný, pøehled
výzkumù a princip ovládání.
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Let us accept the definition of mental activity (mind) as
neural activity translated into words. The brain works according to the laws of nature where causality explains well the
majority of what we perceive directly or whith the help of
instruments – at least in the space where the dimensions of
human body present the median. In the realm of words the
principles of language (linguistics) are one of the possible instruments how to explain what the brain perceives – and what
we experience subjectively – incl. the self-reflection. Literary
texts can be studied with the help of the scientific methods
of the humanities. Once translated into words, phenomena
gaín freedom unbounded from causality, using the methods
of generalization and abstract thinking. Freedom of the world
of words enables questioning, doubt, and to express nothingness. We can create stories about phenomena which we know
that they do not exist (fairy tales, legends, fiction).
The concept of free will is challenged by the finding that
the brain decides what we do miliseconds to seconds before
it enters consciousness. The delay is due to the duration of
the process of translation of the nervous actitity to words.
Drugs change nervous activity directly, psychotherapy acts by
looking for a story which is acceptable for both: the patient
and the therapist. Thanks to a feedback mechanism this story
is enbodied in the brain as well.
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