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METODICKÁ PŘÍRUČKA K TERAPEUTICKÉMU 

MATERIÁLU PRO TRÉNINK PRACOVNÍ PAMĚTI 

ÚVOD 

Následující metodická příručka je určena především klinickým logopedům, 

komunikačním partnerům, rodinným příslušníkům a všem, kteří se rozhodnou terapeutický 

materiál využít. Cílem této příručky je provést zadavatele terapeutickým materiálem, aby byla 

práce s ním a zadání úkolů co nejjednodušší a úkoly co nejsrozumitelnější pro testovaného. 

Zmíněný materiál byl zpracován jako praktická část diplomové práce studentky oboru 

Logopedie na Univerzitě Palackého v Olomouci. 

Pracovní paměť využíváme v každodenních situacích, aniž bychom si to uvědomovali. 

Stalo se Vám někdy, že jste v obchodě přemýšleli, co jste ještě chtěli koupit a nemohli si 

vzpomenout? Zastavili jste se v pokoji ve Vašem domě a nemohli si vzpomenout, pro co jdete? 

Nebo jste odjeli do zahraničí, v zabaleném kufru chyběla jedna věc, ale vy jste nepřišli na to 

která? Hledali jste na velkém parkovišti místo, kde jste zaparkovali své auto? Pokud na tyto 

otázky odpovíte ano, i pro Vás může být materiál na trénink pracovní paměti užitečný, jelikož 

přesně tyto situace vyžadují zapojení a využití exekutivní funkce – pracovní paměti. Jedinci 

s vysokou kapacitou pracovní paměti disponují vysokou úrovní vyprávění příběhů, 

rozhodovacích schopností, schopnosti rychlých a přesných úvah a organizačních schopností. 

Možná právě i pro jedince, kteří chtějí na jmenovaných oblastech zapracovat, je tento materiál 

určený. 

Nicméně jsme při tvorbě materiálu mysleli zejména na osoby s afázií, kterým je určen 

primárně. Vzhledem k vysoké variabilitě obtížnosti úkolů, si může klinický logoped 

v materiálu vybrat takový typ úkolů, který pacient zvládne a které jsou potřeba procvičovat. 

Materiál řadíme do oblasti neurokognitivní rehabilitace. 
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TERAPEUTICKÝ MATERIÁL 

Terapeutický materiál zaměřený na trénink pracovní paměti je rozdělen na tři části. Toto 

rozdělení vychází z modelu pracovní paměti od Baddeleyho a Hitche (viz obrázek č. 1), ze 

kterého autorka při zpracování materiálu vycházela. Baddeleyho model sice zahrnuje čtyři části, 

na oblast centrální exekutivy ale samostatné úkoly zpracovány nebyly, jelikož se jedná o řídící 

systém, který nedisponuje žádnou kapacitou a je zapojen u všech úkolů zaměřených na pracovní 

paměť obecně. Dle zmíněného modelu je každá ze tří částí materiálu zaměřená na jinou oblast 

pracovní paměti. Každá ze tří oblastí obsahuje 11 úkolů s různým stupněm náročnosti. Každý 

úkol obsahuje zadání pro testovaného a poznámky, na co si dát pozor nebo na co se při zadání 

úkolu zaměřit pro testujícího a také zácvikové úkoly pro jednodušší pochopení úkolu. K úkolům 

jsou připojeny i správné odpovědi pro rychlejší a snadnější zadání úkolů. Některé úkoly 

obsahují i přílohy. Ty doporučujeme barevně vytisknout a přílohy jako jsou obrázky, které 

budeme klientovi předkládat doporučujeme zalaminovat pro lepší manipulaci s  nimi. Kromě 

příloh, které je třeba před zadáním terapeutického materiálu připravit, vyžaduje použití 

materiálu pouze tužku. 

 

Obrázek č. 1 – Schéma modelu pracovní paměti Baddeleyho a Hitche. 

 

1. Centrální exekutiva („Central executive“) 

2. Fonologická smyčka („Phonological loop“) 

3. Vizuoprostorový náčrtník („Visuo-spatialsketch – pad“) 

4. Epizodický zásobník („Epizodic buffer“) 
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 Každá část terapeutického materiálu obsahuje úkoly zaměřené na jiný druh pracovní 

paměti. Jedinými úkoly, kterými se autorka nechala inspirovat zejména v zahraničních studiích, 

jsou tzv. N-back testy, které jsou v zahraniční literatuře zmiňované jako typickým úkolem pro 

zapojení pracovní paměti. Ostatní úkoly jsou vytvořeny na základě teoretických poznatků 

z odborné literatury a podrobného prostudování modelu pracovní paměti Baddeleyho a Hitche. 

V čem jsou zmíněné n-back testy, které se v materiálu vyskytují ve dvou oblastech pracovní 

paměti, vhodné pro pacienty s afázií? Úkoly nevyžadují zjevnou slovní odpověď. Výhodou 

testu je i možnost a úprava reakce testovaného testujícím dle individuálních potřeb osoby 

s afázií. To znamená, že když jedinec vzhledem k těžkému jazykovému poškození nemůže 

reagovat verbálně, reakce může být upravena individuálně. Obtížnost úkolu lze zvýšit zvýšením 

N, čímž se zvýší paměťové zatížení testovaného. Můžeme tak pro pacienta připravit několik 

levelů a obtížnost úkolu tak kontinuálně zvyšovat a zjišťovat tak, co testovaný dokáže. 

Manipulovat lze nejen s N, ale i s typem stimulu. Úkoly typu N-back jsou zahrnuty ve dvou 

oblastech modelu – ve fonologické smyčce a epizodickém zásobníku. Jedná se o úkoly č. 7 

(obrázek č. 2), 8 (obrázek č. 3), 18 (obrázek č. 4), který obsahuje i obrázkovou přílohu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 3 

 

 

Obrázek č. 2 



4 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 4 

 

V následující části metodické příručky budou nejdříve popsány jednotlivé úkoly 

s teoretickými poznatky ke každé části Baddeleyho modelu pracovní paměti , jehož schéma je 

zobrazeno na obrázku č. 1. Budou zde zahrnuty i příklady jednotlivých úkolů s obrázky 

z terapeutického materiálu. Nejdříve vyjmenujeme jednotlivé úkoly z každé oblasti modelu 

a některé z úkolů nadále vysvětlíme a přiložíme i obrázky z terapeutického materiálu. 
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1. CENTRÁLNÍ EXEKUTIVA 

Centrální exekutiva představuje nejsložitější a nejkomplexnější část Baddeleyho 

modelu. Je zapojena zejména při úkolech, které jsou náročné na pozornost. Je zapojena u všech 

úkolů, které vyžadují využití pracovní paměti. Centrální exekutiva disponuje kontrolně řídícími 

funkcemi, ale jedná se o systém, který nemá žádnou kapacitu. Jedná se o řídící oblast všech tří 

následujících částí modelu, z toho důvodu na trénink centrální exekutivy samostatně nebyly 

vytvořeny úkoly. 

  



6 

 

2. FONOLOGICKÁ SMYČKA 

Fonologická smyčka je pravděpodobně nejlépe vyvinutou součástí popisovaného modelu. 

Obsahuje dočasné fonologické úložiště, ve kterém se stopy sluchové paměti rozpadají po 

několika sekundách, pokud nejsou artikulačně oživeny artikulační zkouškou, zejména 

bezhlasným opakováním. Fonologická smyčka je využitelná pro uchování verbální auditivní 

informace, které probíhá pomocí bezhlasného opakování. Funkce je nejvíce zřejmá 

v paměťových úlohách, kde musí být slyšená sekvence položek (například číslic) okamžitě 

opakována pro její zapamatování, udržení v paměti nebo použití. Funkce fonologické smyčky 

je též spojována s učením se cizích jazyků a čtením složitých textů, například právních 

dokumentů, kde je nezbytné přesné porozumění, a proto jedinci používají bezhlasné opakování, 

jakýsi vnitřní hlas. 

V terapeutickém materiálu jsou tedy úkoly na zapojení fonologické smyčky vytvořeny tak, 

aby klient slyšel danou informaci, v pracovní paměti s ní určitým způsobem manipuloval 

a následně reprodukoval. Každý z 11 vytvořených úkolů zahrnuje jinou manipulaci 

s informacemi. Konkrétně se jedná o tyto úkoly: 

• Úkol č. 1 – Třídění sudých a lichých čísel (viz obrázek č. 5) – vyjmenovat zvlášť sudá 

a zvlášť lichá čísla, 

• Úkol č. 2 – Stejná písmena – seřadit slova na základě počátečního písmene, 

• Úkol č. 3 – Slova souřadná (viz obrázek č. 6) – najít slova, která mají něco společného, 

• Úkol č. 4 – Slova nadřazená (viz obrázek č. 7) – jmenovat společnou kategorii dvou 

souřadných slov z řady, 

• Úkol č. 5 – Počet písmen – seřadit slova na základě počtu písmen, 

• Úkol č. 6 – Stejné písmeno ve slově – rozhodnout, zda slyšené slovo obsahuje stejné 

písmeno jako slovo vzorové, 

• Úkol č. 7 – N – back – slova (viz obrázek č. 2), 

• Úkol č. 8 – N – back – čísla (viz obrázek č. 3), 

• Úkol č. 9 – První písmeno – složit z řady slov jiné slovo na základě prvního písmene 

a odpovědět na otázky, 

• Úkol č. 10 – Slovo na určité téma – jedna podmínka (viz obrázek č. 8), 

• Úkol č. 11 – Slovo na určité téma – dvě podmínky (viz obrázek č. 9), 
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Třídění čísel na základě toho, zda je sudé nebo liché, se bude objevovat i v dalších úkolech. 

Je tedy důležité, aby klient těmto pojmům rozuměl a dokázal čísla rozeznat. K tomu slouží 

zácvikový úkol. Pokud jej klient nezvládne, doporučujeme všechny úkoly, které zahrnují toto 

třídění vynechat. Jedná se o úkoly č. 1 z oblasti fonologické smyčky a č. 12 a 15 z oblasti 

vizuoprostorového náčrtníku. Úkol č. 1 je zobrazen na obrázku č. 2. Klient pravděpodobně 

nezvládne manipulaci s šesti čísly v posledním řádku, jelikož to činilo obtíže i osobám zdravým 

při ověření srozumitelnosti materiálu. Doporučujeme tedy zůstat u počtu čísel, které zvládne, 

a vymyslet několik dalších variant se stejným počtem číslic. 

 

 

  

 

 

Obrázek č. 5 
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Úkoly č. 3 a 4 jsou si velmi podobné. Pokud testovaný nezvládne úkol č. 3, úkol č. 4 

doporučujeme vynechat, jedná se totiž o těžší variantu úkolu č. 3. U zmiňovaných úkolů je 

důležitý zácvik, aby klient pochopil význam slova nadřazený a souřadný. Výhodou tohoto 

úkolu je možnost úpravy slovních řad například podle toho, jaké téma s  klientem právě 

procvičujeme u jiných úkolů. Úkoly jsou zobrazeny na obrázku č. 6 a 7. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 6 Obrázek č. 7 
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Úkol č. 11 je složitější obměnou úkolu č. 10 (viz obrázek č. 8 a 9). U těchto úkolů je 

výhodou možná tvorba množství skupiny slov, na které má klient reagovat a také nespočetné 

množství reakcí, které pro daného klienta individuálně zvolíme. Doporučujeme začít s jednou 

podmínkou, jako je vyobrazeno v úloze č. 10 a postupně vytvářet složitější varianty, pokud se 

klientovi bude reakce na pouze jednu podmínku dařit. 

 

 

 

Obrázek č. 8 

 

 

 

 

Obrázek č. 9 
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3. VIZUOPROSTOROVÝ NÁČRTNÍK 

Ve vizuoprostorovém náčrtníku jsou ukládány informace rozdělitelné na samostatné 

vizuální, prostorové a případně kinestetické komponenty. Zdrojem informací pro náčrtník 

mohou být vizuální, prostorové a informace z haptického kódování, tedy například uchopování 

a držení předmětů. Princip funkce vizuoprostorového náčrtníku tedy spočívá primárně 

ve vizuálním přijmu informací, manipulaci s nimi a jejich reprodukování. V terapeutickém 

materiálu se jedná o následujících 11 úkolů. 

• Úkol č. 12 – Záměna lichých a sudých čísel (obrázek č. 10), 

• Úkol č. 13 – Záměna křížků a koleček (obrázek č. 11), 

• Úkol č. 14 – Rozřazení slov – rozdělení napsaných slov na základě příslušné kategorie, 

• Úkol č. 15 – Rozřazení čísel – rozdělení čísel na sudá a lichá, 

• Úkol č. 16 – Rozřazení barevných slov – rozdělení slov na základě barevného písma, 

• Úkol č. 17 – Rozdělení obrázků na základě kategorie, 

• Úkol č. 18 – N-back – obrázky (viz obrázek č. 4), 

• Úkol č. 19 – Reakce na základě podmínky – reakce na základě jedné vizuální podmínky, 

• Úkol č. 20 – Reakce na základě podmínky (těžší verze) – reakce na základě dvou 

vizuálních podmínek, 

• Úkol č. 21 – Označení obrazců – výběr obrazců, které se vyskytly na předloženém listě, 

• Úkol č 22 – Označení obrazců (těžší verze) – výběr obrazců, které se vyskytly na 

předloženém listě, a navíc jsou rozděleny do kategorií, 
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Výměna sudých čísel za liché na základě předložené tabulky je velmi náročným úkolem. 

Po předvýzkumu diplomové práce, tedy po ověření srozumitelnosti materiálu u zdravých lidí, 

se autorka rozhodla zařadit jednodušší obměnu úkolu č. 12 a to výměnu křížků za kolečka 

a naopak, viz úloha č. 13. Úkol se sudými a lichými čísly v materiálu zůstává, pokud se ale 

klientovi nebude jeho splnění dařit, doporučujeme ho vynechat. Možnou další variantou je 

například výměna písmen A za B. Úkoly jsou znázorněny na obrázcích č. 10 a 11. 

 

 

 
 

 

 
 

Obrázek č. 10 
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Obrázek č. 11 
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4. EPIZODICKÝ ZÁSOBNÍK 

Vlastnosti této složky modelu označuje už její název – je to složka epizodická. Předpokládá 

se, že obsahuje a ukládá integrované epizody nebo bloky v multidimenzionálním kódu. 

Poskytuje tak jakési dočasné rozhraní mezi podřízenými systémy (fonologickou smyčkou, 

vizuoprostorovým náčrtníkem) a dlouhodobou pamětí. Zásobník je oddělený od dlouhodobé 

paměti, ale tvoří důležitou fázi dlouhodobého epizodického učení. Zásobník funguje také jako 

úložiště nejenom mezi komponenty pracovní paměti, ale také jako propojení informací 

v pracovní paměti s vnímáním a dlouhodobou pamětí. Zásobník udržuje a integruje informace 

z různých zdrojů – multidimenzionální reprezentace (slovní, prostorové, vizuální). Může 

sloužit pro vytváření nových kognitivních reprezentací, které by mohly usnadnit řešení 

problémů. Úkoly zahrnuty v epizodickém zásobníku tedy obsahují kombinaci vizuálních 

a sluchových informací, manipulaci s nimi a reprodukci. Jedná se o úkoly, které jsou podle nás 

nejsložitější, jelikož obsahují kombinaci dvou předchozích složek v jednom úkolu najednou. 

Jedná se o následujících 11 úkolů: 

• Úkol č. 23 – Rozřazení slov – rozdělení slov na základě barvy, kterou je napsané a na 

základě příslušnosti k určité kategorii, 

• Úkol č. 24 – Počet obrázků v řádku – po prohlédnutí stránky s obrázky jmenovat po 

uslyšení čísla název obrázku, jehož počet v řádku odpovídá slyšenému číslu, 

• Úkol č. 25 – Vlastnosti potravin – spojit vlastnost, která je typická pro určitou potravinu 

s danou potravinou po tom, co klient uslyší řadu slov s vybranými potravinami, 

• Úkol č. 26 – Reakce na podmínku – reagovat na podmínku vizuální i fonologickou, 

• Úkol č. 27 – Zapamatování řady slov a následná reakce – zapamatovat si řadu slov, 

porovnat řadu s předloženými obrázky a reagovat nakreslením křížku nebo kolečka na 

základě výskytu obrázku v řadě, 

• Úkol č. 28 – Barevné dvojice – po slyšené řadě dvojic slov spojit černobílé obrázky 

s barvou, která k nim na základě slyšené řady přísluší, 

• Úkol č. 29 – Změna časových údajů na digitální – na základě slyšeného příběhu vybrat 

časové údaje v digitální podobě, které se v příběhu vyskytly, 

• Úkol č. 30 – Reakce na základě dvou podmínek – reagovat prostřednictvím ano/ne na 

základě dvou podmínek, které je nutné si při předložení tabulek pamatovat (obrázek 

č. 12), 
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• Úkol č. 31 – Počítání a reakce – počítat od 0 do 5 a reagovat na počet bodů 

v jednotlivých tabulkách, 

• Úkol č. 32. – Výběr obrázků na základě slyšené řady slov – vybrat obrázky na základě 

řady slov, která byla na začátku úkol přečtena, 

• Úkol č 33. – Výběr obrázků na základě slyšené řady slov – vybrat obrázky, které patří 

do kategorií, které klient slyšel na začátku úkolu, 

Úkol č. 30 (obrázek č. 12) je trochu náročnější na přípravu před samotným zadáním úkolu. 

Je nutné vytisknout a zalaminovat tabulky, které budete před klienta předkládat. Je pouze na 

testujícím, jaké tabulky z vytvořených vybere a jak je bude předkládat za sebou před 

testovaného. Testující si taky může zvolit podmínku, na kterou se bude klient soustředit. 

Autorka použila podmínky dvě a zdravé osoby s nimi při ověřování materiálu neměli problém, 

je však možné začít s jednou podmínkou a soustředit se tak například pouze na barvu. V tomto 

úkolu je opět velkou výhodou možná variabilita zadávání a vytvoření tak několik variant 

obtížnosti s pomocí pár tabulek. 

 

 

 

 

Obrázek č. 12 
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ZÁVĚR 

Při vytváření materiálu se autorka snažila vybrat takové předměty a obrázky, které jsou 

vhodné zejména pro dospělou klientelu. Není nutné používat striktně pouze přílohy 

z jednotlivých úkolů. Je možné použít například vlastní sadu obrázků, kterou klient zná nebo 

má nějakou oblíbenou. Většina úkolů z terapeutického materiálu je koncipována tak, aby je 

mohl klinický logoped, pokud potřebuje, pozměnit tak, aby daný úkol vyhovoval a odpovídal 

schopnostem daného klienta na základě diagnózy. Zejména úkoly, které vyžadují určitou reakci 

testovaného na určitou podmínku jsou velmi variabilní v tom, že pokud se jedná například 

o osobu s agrafií, změníme podmínku z psaní křížku nebo kolečka na papír na odpověď ano/ne 

nebo cokoli jiného. Doufáme, že práce s materiálem bude přínosná a úkoly v něm obsažené 

jsou dostatečně a srozumitelně vysvětleny pro jeho snadné zadání a pochopení. 


