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Efekt počítačového kognitivního tréninku
na zlepšení kognitivních funkcí u seniorů
bez kognitivní poruchy
The eﬀect of computerized cognitive training on the improvement
of cognitive functions of cognitively healthy elderly
Souhrn
Cílem přehledového referátu je na základě vyhledaných studií popsat efekt počítačového
kognitivního tréninku na kognitivní funkce zdravých seniorů žijících v domácím prostředí
nebo v komunitě. Pro vyhledávání byla stanovena review otázka: Je počítačový kognitivní
trénink u zdravých seniorů žijících v domácím prostředí nebo v komunitě efektivní pro zlepšení
kognitivních funkcí? Vyhledávání bylo provedeno v elektronických databázích Medline, Web of
Science, Cochrane Library a Bibliographica Medica Czechoslovaca s využitím klíčových slov a jejich
kombinací pomocí Booleovských operátorů. Do další analýzy bylo zařazeno pět systematických
přehledů a 18 původních článků. Výsledky analyzovaných systematických přehledů naznačují
minimálně malý až střední efekt počítačového kognitivního tréninku na kognitivní funkce
seniorů bez kognitivní poruchy. Zatímco některé analyzované primární studie dokládají zlepšení
kognitivních funkcí v trénovaných oblastech bez efektu na další oblasti, u jiných studií byl prokázán
efekt kognitivního počítačového tréninku i v jiných oblastech, např. zlepšení zrakově prostorových
schopností, pracovní paměti, pozornosti, exekutivních funkcí, oddáleného vybavení. Počítačový
kognitivní trénink může mít přínos na zlepšení kognitivních funkcí seniorů bez kognitivní poruchy.

Abstract
The aim of this review is to describe the eﬀects of computerized cognitive training on cognitive
functions of cognitively healthy elderly living in a home environment or in a community based on
selected studies. To search relevant studies, the following review question was set: Is computerized
cognitive training in cognitively healthy elderly living in a home environment or in a community
eﬀective for improving cognitive functions? The search was conducted in MEDLINE, Web of
Science, Cochrane Library and Bibliographica Medica Czechoslovaca databases using keywords
and their combinations utilizing Boolean operators. Five systematic reviews and 18 original papers
were included and further analyzed. The results of the analyzed systematic reviews indicate at least
a small to moderate eﬀect of computerized cognitive training on cognitive functions of seniors
without cognitive impairment. While some of the analyzed primary studies indicate improvement
of cognitive function in the trained areas without eﬀect on other areas, other studies have shown
an eﬀect of computerized cognitive training also in other areas, e. g., improvement of visual spatial
abilities, working memory, attention, executive functions, and delayed recall. Computerized
cognitive training may have beneﬁts in improving cognitive functions of elderly without cognitive
impairment.
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Úvod
Proces stárnutí je doprovázen změnami kognitivních funkcí, přičemž individuální průběh a intenzita těchto změn jsou různé [1].
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Kognitivní schopnosti se mohou začít zhoršovat již po 25. roce života, což může mít za
následek snižování funkčnosti paměti, zpomalování rychlosti zpracování, zhoršování

exekutivních funkcí, pozornosti nebo vizuálního vnímání [2]. Vzdělávací aktivity vč. kognitivního tréninku seniorů mohou přispět
k prevenci poklesu kognitivních funkcí a tím
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oddálit případný rozvoj demence. Kognitivní
trénink, fyzická aktivita a cvičení jsou nefarmakologické způsoby, jak zlepšit kognitivní
výkon u seniorů [3]. Kognitivní trénink je speciﬁcká forma nefarmakologické intervence,
která může vést ke zlepšení kognitivních
a nekognitivních výsledků [4].
Trénink kognitivních funkcí zahrnuje
souhrn standardizovaných úkolů zaměřených na jednu nebo více kognitivních oblastí. Využívá opakované procvičování jedné
nebo více kognitivních domén a zaměřuje
se na udržování optimálních kognitivních
funkcí [5]. Kognitivní trénink může probíhat
prostřednictvím individuálních nebo skupinových sezení.
V posledních dekádách je efekt kognitivního tréninku obsahem mnoha vědeckých
studií. První velká randomizovaná kontrolovaná studie z roku 2002, známá pod názvem ACTIVE (Advanced Cognitive Training
for Independent and Vital Elderly), prokázala
u zdravých seniorů účinnost kognitivních
intervencí na zlepšení kognitivních funkcí
a dobu přetrvávání efektu. Intervence zahr-

novaly 10 sezení (60–75 min) ve skupinkách
po 10 účastnících pod vedením certiﬁkovaného trenéra a byly zaměřeny na jednu ze tří
kognitivních schopností: paměť, induktivní
uvažování nebo rychlost zpracování. Studie
ACTIVE je dosud považována za jednu z nejvýznamnějších, protože zahrnovala jeden
z největších souborů o počtu 2 802 seniorů
z USA ve věku 65–94 let [6]. Efekt kognitivního tréninku byl v dalších studiích zkoumán
i u různých skupin pacientů, např. u seniorů
s mírným kognitivním deﬁcitem u Parkinsonovy nemoci [7].
V posledních letech je procentuálně velká
část výzkumů věnovaná počítačovému kognitivnímu tréninku (computerized cognitive training; CCT). Oproti tradičnímu kognitivnímu tréninku má CCT celou řadu výhod.
Nabízí např. vizuálně atraktivní prostředí,
umožňuje kognitivní trénink jak v institucích,
tak v domácím prostředí seniora a přitom si
tempo může určovat samotný klient [8].
Počítačový kognitivní trénink neboli kognitivní trénink s podporou PC je předmětem velkého zájmu odborné veřejnosti

a byl aplikován v širokém spektru populace
s cílem zlepšit kognitivní i komunitní fungování [9]. Jedná se obvykle o adaptivní počítačové hry, jež zvyšují svou náročnost se zlepšujícím výkonem a představují trvalou zátěž
pro mozek uživatele [10].
Zájem o CCT stále přetrvává, o čemž
svědčí narůstající počet publikací zkoumajících efekt CCT. Byl předmětem systematických přehledů u seniorů s mírným kognitivním deﬁcitem a demencí [11,12], ale
také u pacientů s úrazem mozku [13,14],
u pacientů v akutní fází cévní mozkové příhody [15] nebo u pacientů s neurokognitivními komplikacemi při infekci HIV [16].
Kromě různých skupin pacientů je efekt
CCT zkoumán i u zdravé populace dospělých
nebo seniorů. Mírný efekt kognitivního tréninku s podporou PC u zdravých seniorů dokládají na základě systematického přehledu
např. Lampit et al [17].
Počítačový kognitivní trénink může pomoci
seniorům zachovat si a případně i zlepšit kognitivní výkonnost v letech života, kdy klesá
schopnost funkční paměti. Většina seniorů si
díky němu zachovává silnou schopnost učit se
nové věci a mnozí jsou motivováni k tomu, aby
se zapojili do nových úkolů a her [18].

Identiﬁkace studií přes databáze

Identiﬁkace

Cíl
Cílem přehledové studie je na základě vyhledaných studií popsat efekt CCT na kognitivní
funkce zdravých seniorů žijících v domácím
prostředí nebo v komunitě.

publikace vyhledané
v databázích
(n = 780)

Zařazené

Hodnocení – posouzení relevance

Metodika
posouzení studií dle názvu
a abstraktu
(n = 780)

vyřazené záznamy dle názvu,
včetně dupliticních záznamů
(n = 701)

posouzení studií na základě
fulltextu
(n = 79)

vyřazené záznamy
(n = 58)

studie zařazené do přehledu
(n = 23)

Obr. 1. Přehled identifikace studií zařazených do přehledu.
n – počet
Fig. 1. The procedure of identification of studies included in the review.
n – number
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Pro vyhledávání byla stanovena review
otázka: Je počítačový kognitivní trénink
u zdravých seniorů žijících v domácím prostředí nebo v komunitě efektivní pro zlepšení kognitivních funkcí?
Kritéria pro zahrnutí a vyřazení studií dle
formátu PICO:
P (populace): zdraví senioři (nad 60 let) bez
kognitivní poruchy žijící v domácím prostředí, případně v komunitě. Vyloučeni
budou dospělí pacienti mladší než 60 let,
hospitalizovaní senioři, senioři s přidruženým onemocněním nebo s mírným kognitivním deﬁcitem.
I (intervence): CCT. Studie zkoumající počítačové kognitivní intervence v kombinaci
s jinými intervencemi (např. s fyzickým cvičením, balančním cvičením) nebo hraní
běžných počítačových her budou vyřazené.
C (srovnávací intervence): běžné aktivity seniorů bez intervence CCT, příp. aktivní nebo
pasivní trénink, např. hraní počítačových her.
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Tab. 1. Přehled systematických přehledů.
Autor, rok

Počet zařazených Průměrný
studií a účastníků
věk

Trvání
intervence
medián:
28 sezení po
40 min (celkem 15,3 h)

Výsledky

Závěr autorů

Statisticky významné zlepšení bylo pozoKomerční počítačové kognitivní prorováno v rychlosti zpracování informací,
gramy jsou efektivní ve zlepšení kognipracovní paměti, exekutivních funkcích,
tivních funkcí seniorů bez kognitivní
verbální paměti, ale ne v pozornosti
poruchy ve věku nad 60 let.
a zrakově prostorových dovednostech.

Bonnechère et al
2020 [19]

16 studií
(1 543 účastníků
nad 60 let)

70 let

Gates et al
2019 [5]

8 RCT (1 183
účastníků) – do
03/2018

80 % souboru více
než 65 let

12–26 týdnů
(v 5 stuŠestiměsíční CCT může mít pozitivní efekt Není jisté, jestli CCT pomáhá zdravým
diích pouze
na kognitivní funkce.
seniorům zlepšit kognitivní funkce.
12–13 týdnů)

Gates et al
2020 [20]

8 RCT (1 183
účastníků) – do
03/2018

80 % souboru více
než 65 let

Ve srovnání s ostatními aktivitami CCT
12–26 týdnů Důkazy nízké kvality naznačují malý přímůže vést na konci 12týdenního tré(v 5 stunos CCT bezprostředně po intervenci pro
ninku ke zlepšení kognitivních funkcí,
diích pouze obecnou kognitivní úroveň a pro epizoale neexistují žádné důkazy, že efekt
12–13 týdnů)
dickou paměť.
přetrvá např. rok.

Kueider et
al 2012 [8]

Lampit et al
2014 [17]

38 studií: tradiční
kognitivní trénink
2–24 týdnů
(21 studií), neurominimálně (frekvence: od
psychologický
55 let
denně – 3×
software (9 studií)
týdně)
a videohry (8 studií) (1984–2012)

52 studií (4
885 účastníků)
(do 07/2014)

60 a více let

> 4 h CCT

Program (neuropsychologický software)
byl efektivní v doméně paměti a zrakově
prostorových schopnostech, nejméně
efektivní byl v doméně pozornosti a exe- Počítačový kognitivní trénink je efekkutivních funkcích.
tivní, vyžadující méně personálu.
Videohry byly nejvíce efektivní v kognitivních funkcích celkově, exekutivních funkcích, reakčním čase.
Malý až střední efekt CCT byl zaznamenán v neverbální paměti, verbální paměti,
pracovní paměti, reakčním čase a zrakově
prostorových dovednostech. Pro exekutivní funkce a pozornost nebyl zjištěn
statisticky významný efekt.

CCT má střední efekt na zlepšení kognitivních funkcí zdravých seniorů, ale
efektivita se liší v jednotlivých doménách a je determinovaná volbou programu. Domácí trénink bez supervize
a trénink více než 3× týdně je neefektivní ve srovnání s tréninkem pod vedením lektora a méně než 3× týdně.

CCT – počítačový kognitivní trénink; RCT – randomizovaná kontrolovaná studie

O (outcomes – výsledky): kognitivní funkce
(změny v celkových kognitivních funkcích,
paměť, pozornost, exekutivní funkce, zrakově prostorové schopnosti). Studie zaměřené na jiné výsledky budou vyřazeny.
Zařazující kritéria: primární (původní
kvantitativní výzkumy) i sekundární studie
(systematické přehledy) zkoumající efekt
kognitivních intervencí s podporou počítače u zdravých seniorů; jazyk studie: anglický jazyk, český jazyk; období publikování
2011–2021.
Vylučující kritéria: protokoly studií, výzkumné zprávy, kvalitativní studie, studie se
souborem dětí nebo jiných skupin pacientů
než seniorů bez kognitivní poruchy (např.
s přidruženým onemocněním, s mírným kognitivním deﬁcitem).
Pro vyhledávání studií byla zvolena následující klíčová slova a jejich kombinace: (co-
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gnitive-based training OR computerized cognitive training OR cognitive training) AND
(healthy older people OR elderly). Vyhledávání bylo provedeno v elektronických databázích Medline, Web of Science, Cochrane
Library a Bibliographica Medica Czechoslovaca s využitím klíčových slov a jejich kombinací pomocí Booleovských operátorů.
Bylo vyhledáno celkem 780 záznamů.
V první fázi bylo na základě názvu vyloučeno 701 studií (duplikáty + studie nerelevantní vzhledem k zařazujícím kritériím). Ve
druhé fázi bylo ze zbylých 79 publikací na
základě analýzy plných textů vyřazeno dalších 58 studií. Do dalšího hodnocení byly zařazeny sekundární studie (systematické přehledy) a primární studie (originální výzkumy),
které hodnotily efekt CCT na kognitivní
funkce zdravých seniorů žijících v domácím
prostředí, příp. v komunitě (obr. 1). Z vybraných sekundárních studií byla extrahovaná

data obsahující hlavního autora a rok publikování, počet zařazených studií a počet
všech účastníků, průměrný věk účastníků, trvání intervence, výsledky relevantní ke stanovené klinické otázce, závěry autorů.
Z vybraných primárních studií byla extrahovaná data, která obsahovala jméno autora
a rok publikování studie, zemi studie, typ studie, speciﬁkaci souboru (věk participantů),
speciﬁkaci intervence (délka trvání a frekvence), metody hodnocení, výsledky relevantní ke stanovené klinické otázce.

Výsledky
Do další analýzy bylo vyhledáno a zařazeno
5 systematických přehledů (tab. 1) [5,8,18,19,20]
a 18 původních článků (tab. 2) [18,21–37],
z toho 9 randomizovaných kontrolovaných
studií, 6 intervenčních studií, jedna průzkumná
studie, jedna retrospektivní studie a jedna prospektivní zaslepená kontrolovaná studie.
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Výsledky systematických přehledů naznačují minimálně malý až střední efekt
CCT na kognitivní funkce seniorů bez kognitivní poruchy. Autoři do svých systematických přehledů zahrnovali studie obsahující intervence trvající více než 4 h CCT [17]
nebo 12–24 týdnů [5,20]. Gates et al [5]
uvádí, že není jisté, jestli CCT pomáhá zdravým seniorům zlepšit kognitivní funkce.
Naopak závěry autorů dalších systematic-

kých přehledů prokazují, že po absolvování
CCT došlo ke statisticky významnému zlepšení v paměti [8,19], pracovní paměti [17,19],
verbální paměti [17,19], exekutivních funkcích [19], rychlosti zpracování informací [19]
a zrakově prostorových schopnostech [8,17].
CCT neměl vliv na exekutivní funkce [8,17],
pozornost [8,17,19] nebo zrakově prostorové
schopnosti [19]. Autoři Lampit et al [17] došli
k odlišnému závěru, tedy že domácí trénink

CCT bez lektora nevedl ke zlepšení kognitivních funkcí.
Nejnovější primární studie v našem souboru byla z roku 2021 [36], nejstarší z roku
2011 [33]. Délka trvání kognitivní intervence s podporou počítače trvala v jednotlivých studiích od 4 týdnů [23,24] až po
dobu 24 týdnů [30]. Frekvence lekcí CCT
se rovněž lišila v jednotlivých studiích, a to
1× týdně [34], 2× týdně [27,31], nebo 5–7×

Tab. 2. Přehled primárních studií.
Autor, rok,
země

Assed et al
2020,
Brazílie [21]

Typ
studie

RCT

Soubor
(věk)

n = 44
(> 60 let)

Intervence

IS1 (n = 17): videohry
před intervencí, po
IS2 (n = 19): CCT (InSight) zaměřeny
intervenci a 3 měsíce
Nejvýraznější efekt byl ve
po intervenci:
skupině s CCT, přetrvával
na vizuální pozornost a rychlost zpracování
(60 h lekcí: 5× týdně po dobu 3 měsíců)
dovednosti získané v tré- i 3 měsíce po intervenci.
ninku, IADL, GDS
KS (n = 18): bez tréninku

n = 54
intervenční
(65–86 let),
studie
MMSE ≥ 24

Biel et al
2020, Německo [23]

3x týdně po dobu 4 týdnů (celkem 12 lekcí)
IS1 (n = 28): CCT (9 cvičení v délce
4 min + video přírody po každém cvičení)
intervenční n = 83 (průstudie
měr 63,93 let) IS2 (n = 28): CCT (9 cvičení v délce 4 min +
vždy nové video přírody po každém cvičení)
KS (n = 27): bez kognitivního tréninku

RCT

Bozoki et al
2013,
USA [18]

prospektivní, zaslepená kontrolovaná
studie

n = 90:
(60–85 let)
n = 30
(20–35 let)

Výsledky

před intervenci: MMSE;
IS (n = 22): 12 týdnů hodinový trénink paměti, před a po intervenci:
2× týdně vč. 10 min trojrozměrného sledoWASI, test verbální
Obě skupiny měly beneﬁt
vání 3D objektů (Neurotracker)
ﬂuence, 5 testů na kon- z intervence, ale senioři v IS
KS (n = 22): 12 týdnů hodinový trénink
trolu paměti, Neurotraměli lepší výsledky.
paměti, 2× týdně
cker – hodnocení skóre
a dovedností

Belchior
et al 2019,
USA [22]

Boujut et al
2020,
Canada [24]

Hodnocení

intervence 3× týdně po dobu 4 týdnů
(12 tréninků)
IS1 (n = 29): aktualizovaný CCT
(Neuropeak web platforma)
IS2 (n = 25): inhibiční CCT
(Neuropeak web platforma)
KS (n = 29): aktivní – kvíz obecných
vědomostí
Soubor mladších dospělých (n = 30):
vstupní testování pro srovnání

před a po intervenci: neuropsychologické posouzení: German Leistungsprüfsystem (LPS
50+) krátká verze, MWT,
VLMT testy paměti,
BFI-10 + MR

Kognitivní trénink zlepšil
výkon v trénovaných oblastech, ale ne v ostatních
(ﬂuidní inteligence, verbální
paměť, exekutivní funkce).
Efekt 4týdenního kognitivního tréninku byl slabý.

klinické posouzení:
Výkonnost se zvyšovala
MoCA, GDS
během prvního časového
před intervenci a po 3,
období nejvíce.
6, 9 a 12 trénincích), IES,
Soubor mladších dospělých
CIMAQ, Victoria stroop
dosáhl lepších výsledků
task, Alpha-span task, reai bez tréninku.
ding span task

intervence 6 týdnů (5–7× týdně 30 min)
IS (n = 32): online trénink různých kognitivních
před intervencí
Efekt 6týdenního kognidovedností (program My better mind), indivi- a 2 týdny po ukončení
tivního tréninku byl slabý,
n = 60
duální míra náročnosti podle výkonu
intervence: neurozlepšení bylo zejména v tré(60–80 let)
KS (n = 28): simulace her s nízkou mírou inter- psychometrické testy:
novaných oblastech.
TM
aktivity (kontrolní verze programu My better CogState : 9 subtestů
mind) a bez individualizace dle výkonu

BFI-10 – Big-Five inventory; CCT – počítačový kognitivní trénink; CERAD – Consortium to Establish a Registry for Alzheimer’s Disease; CIMAQ –
French version of the logical memory subtest; CIS-F – The Checklist Individual Strength-Fatigue subscale; CTT-2 – Color Trails Test 2; DEX – The
Cognitive Failure Questionnaire (CFQ), Dysexecutive Functioning Questionnaire; GDS – Geriatric Depression Scale; GDS-SF – Geriatric Depression Scale-Short form; HADS – Hospital Anxiety Depression Scale; IADL – Instrumental Activities of Daily Living; IES – Inverse Eﬃciency Score;
IS – intervenční skupina; KS – kontrolní skupina; MMSE – Mini Mental State Examination; MoCA – The Montreal Cognitive Assessment; MWT –
Mehrfachwahl-Wortschatz-Test; n – počet; IADL –Instrumental Activities of Daily Living; RCT – randomizovaná kontrolovaná studie; SF-36 –
Short Form Health Survey; VLMT – verbal learning and memory test; WASI – Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence;
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Tab. 2 – pokračování. Přehled primárních studií.
Autor, rok,
země

Buitenweg
et al 2019,
Nizozemí
[25]

Cujzek et
Vranic 2017,
Chorvatsko
[26]

Ghavidel
et al 2020,
Irán [27]

Typ
studie

RCT

RCT

Soubor
(věk)

n = 158
(60–85 let)

n = 29
(60–85 let)

Intervence

Hodnocení

Výsledky

před intervenci, 6 týdnů
po zahájení intervence,
po ukončení intervence
a 4 týdny po ukončení:
DEX; IADL; CIS-F; SF-36;
výkonnost v tréninku,
zlepšení v tréninku

Všichni účastníci dosáhli
zlepšení v trénovaných oblastech, přičemž signiﬁkantní zlepšení bylo v intervenčních skupinách. Nebylo
zjištěno významné zlepšení v kognitivních, exekutivních funkcích, mentálním
nebo fyzickém zdraví nebo
depresi.

před intervenci, MMSE;
po ukončení intervence
6 týdnů CCT
a 4 měsíce po intervenci:
IS (n = 15): počítačová verze hry karet (Belote)
Go/No-Go Task, Symbol
KS (n = 14): aktivní – hra v kostky (Ludo)
Counter Task, Mackworth
Test hodin, Test D-48.

Zlepšení v kognitivních
funkcích (pracovní paměť,
bdělost) bylo po intervenci
zjištěno u obou skupin, efekt
přetrvával i po 4 měsících.
Zlepšení bylo větší u trénované skupiny. Nejvýraznější
efekt u logického uvažování
v intervenční skupině.

12 týdnů CCT (30 minut 5× týdně)
IS1 (n = 64): trénink kognitivní ﬂexibility
(modiﬁkace programu BrainGymmer)
IS2 (n = 36): kognitivní trénink bez ﬂexibility
KS (n = 58): aktivní trénink

IS (n = 15): trénink ve 2 fázích: 1) 3 edukační
před a po intervenci:
setkání; 2) 14 tréninkových lekcí (2 lekce
MMSE, Test kreslení
Intervenční skupina měla
hodin, test pracovní paintervenční n = 30 (ženy
týdně, 30–45 min)
po tréninku signiﬁkantně
studie
60–75 let)
KS (n = 15): trénink ve 2 fázích 1) 3 edukační měti, Korsiho test (Corsi
vyšší skóre v Korsiho testu.
setkání; 2) 3 lekce, jak používat mobilní telefon Block Task), opakování
efektivněji, pak procvičování po dobu 4 týdnů čísel (Digit Span Task)

2–3× týdně, celkem 25 dnů online tréninku,
před a po intervenci:
Cattell Culture Fair, The
podpořeno 9 edukačními videi
Výsledky nezaznamenaly
n = 25 (průIS (n = 13): domácí online trénink (5–10 min Cognitive Failures Quespřínos tréninku v každodenHynes 2016, průzkumná měr 71,62 v IS
na začátku až po 20–25 min denně) + kontakt
tionnaire, The Goal
ním fungování, pouze v tréIrsko [28]
studie
a 70,36 let
Management Quess výzkumníkem
novaných oblastech.
v KS)
KS (n = 12): trénink bez kontaktu
tionnaire, opakování čísel
s výzkumníkem
(Digit Span)

Kim et al
2018,
Korea [29]

intervenční
studie

n = 27
(64–77 let)

Maseda et al
2013,
intervenční
n = 101
Španělsko
studie
(nad 55 let)
[30]

před a po intervenci: neuropsychologické testy
Po CCT zlepšení v kognitivIS (n = 14): multikomponentní CCT 3× týdně (Mattis Dementia Rating
ních funkcích celkově, roz(60 min) 8 týdnů
Scale, Stroop Word-Reapoznávací paměti a kogniding a Color-Naming,
KS (n = 13): bez intervence
tivní kontrole.
WechslerMemory Scale)
a fMR
3× týdně 20 min po dobu 24 týdnů
(celkem 72 lekcí)
IS1 (n = 31): CCT u zdravých seniorů
(program Telecognitio)
IS2 (n = 61): CCT u seniorů s věkově
podmíněnou poruchou paměti
IS3 (n = 9): CCT u seniorů s mírným
kognitivním deﬁcitem

Významné zlepšení v paměti, zrakově prostorových schopnostech a verbální plynulosti po tréninku
před a po intervenci:
u zdravých seniorů a seniorů
7min test – neurokognis věkově podmíněnou porutivní skrínink
chou paměti.
Mírné zlepšení celkového
kognitivního stavu u seniorů
bez kognitivní poruchy.

BFI-10 – Big-Five inventory; CCT – počítačový kognitivní trénink; CERAD – Consortium to Establish a Registry for Alzheimer’s Disease; CIMAQ –
French version of the logical memory subtest; CIS-F – The Checklist Individual Strength-Fatigue subscale; CTT-2 – Color Trails Test 2; DEX – The
Cognitive Failure Questionnaire (CFQ), Dysexecutive Functioning Questionnaire; GDS – Geriatric Depression Scale; GDS-SF – Geriatric Depression Scale-Short form; HADS – Hospital Anxiety Depression Scale; IADL – Instrumental Activities of Daily Living; IES – Inverse Eﬃciency Score;
IS – intervenční skupina; KS – kontrolní skupina; MMSE – Mini Mental State Examination; MoCA – The Montreal Cognitive Assessment; MWT –
Mehrfachwahl-Wortschatz-Test; n – počet; IADL –Instrumental Activities of Daily Living; RCT – randomizovaná kontrolovaná studie;
SF-36 – Short Form Health Survey; VLMT – verbal learning and memory test; WASI – Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence;
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Tab. 2 – pokračování. Přehled primárních studií.
Autor, rok,
země
Millán-Calenti et al
2015,
Španělsko
[31]

Miller et al
2013,
USA [32]

Peretz et al
2011,
Izrael [33]

Requena et
Rebok 2019,
Španělsko
[34]

Simon et al
2018, USA,
Švédsko [35]

Typ
studie

RCT

Soubor
(věk)

Intervence

n = 142
(65 let a více)

intervence 2× týdně 20 min po dobu
12 týdnů (program Telecognitio),
IS (n = 80): CCT
KS (n = 62): bez intervence

intervenční n = 69 (průstudie
měr 81,8 let)

RCT

n = 155 (průměr 68 let)

retrospekn = 54
tivní studie (nad 65 let)

RCT

intervence CCT 5× týdně 20–25 min
(program Brain Fitness, Dakim Inc.)
IS (n = 36): CCT
KS (n = 33): bez intervence

Hodnocení

Výsledky

před a po intervenci:
MMSE, GDS-SF

Významně vyšší skóre
MMSE v IS po intervenci,
nebyly zjištěny změny v depresivní symptomatologii
mezi skupinami.

před intervencí (MMSE,
MoCA), po 2 měsících
a 6 měsících:
Neuropsychologické posouzení: hodnocení paměti (Verbální Subtest
z Wechslerovy pamě- Signiﬁkantní zlepšení u inťové škály; Buschke-Fuld tervenční skupiny v doméně „Oddálené vybavení“
Selective
Reminding Test; Rey-Ospo 2 a po 6 měsících.
terrieth Complex
Figure Test) hodnocení
a jazykových dovedností
(COWATe test verbální
ﬂuence a Bostonský test
pojmenování).

před intervencí: GDS-SF,
MMSE;
intervence 3 měsíce, 3× týdně 20–30 min
IS (n = 84): personalizovaný CCT s využitím před a po intervenci: spokojenost s denním fungoprogramu CogniFit Personal Coach©
KS (n = 71): 12 počítačových her
váním, baterie kognitivních testů NexAde

1× týdně 75 min (celkem 32 lekcí)
IS (n = 26): CCT (Memoria Mejor program –
počítačová verze)
KS (n = 28): trénink paměti s využitím tištěných materiálů (Memoria Mejor program –
tištěná verze)

Personalizovaný kognitivní
trénink byl významně efektivnější než hraní her pro
zlepšování zrakově prostorové pracovní paměti,
zrakově prostorové učení
a soustředěnou pozornost.

před intervencí: MMSE,
Ryﬀ Psychological WellTest pozornosti, každo-being Scale, EEG, EEG
denní paměti a test vyběhem testu zapamatobavení seznamu slov byly
vání slov z Wechslerovy
signiﬁkantně lepší u interškály paměti, Stroopův
venční skupiny s CCT.
test barev, Rivermead Behavioral Memory-RBMT

Cogmed trained tasks,
5 neuropsychologických Signiﬁkantní zlepšení tréno5× týdně 40 min po dobu 5 týdnů
testů (Trail Making
vaných kognitivních funkcí
n = 82
(celkem 25 lekcí)
Test Part A, Part B, Digit v IS, navíc zlepšení v Digit
(65 a více let) IS (n = 41): CCT (Cogmed software program)
Symbol, Controlled Oral
Symbol task (pracovní
KS (n = 41): aktivní kontrolní skupina
Word Association Test
paměť).
and Semantic Fluency)

BFI-10 – Big-Five inventory; CCT – počítačový kognitivní trénink; CERAD – Consortium to Establish a Registry for Alzheimer’s Disease; CIMAQ –
French version of the logical memory subtest; CIS-F – The Checklist Individual Strength-Fatigue subscale; CTT-2 – Color Trails Test 2; DEX – The
Cognitive Failure Questionnaire (CFQ), Dysexecutive Functioning Questionnaire; GDS – Geriatric Depression Scale; GDS-SF – Geriatric Depression Scale-Short form; HADS – Hospital Anxiety Depression Scale; IADL – Instrumental Activities of Daily Living; IES – Inverse Eﬃciency Score;
IS – intervenční skupina; KS – kontrolní skupina; MMSE – Mini Mental State Examination; MoCA – The Montreal Cognitive Assessment; MWT –
Mehrfachwahl-Wortschatz-Test; n – počet; IADL –Instrumental Activities of Daily Living; RCT – randomizovaná kontrolovaná studie; SF-36 –
Short Form Health Survey; VLMT – verbal learning and memory test; WASI – Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence;

týdně [18]. Velikost souboru se pohybovala
od 25 seniorů [28] po 158 seniorů (v nizozemské studii) [25]. I když ve většině studií
byly pro zařazení mezi výzkumný soubor
u seniorů vyžadovány počítačové doved-
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nosti, v chorvatské studii [26] bylo naopak
předchozí užívání počítače seniory vylučujícím kritériem.
Studie popisovaly buď skupinový CCT
nebo domácí individuální trénink [35]. Počí-

tačové programy nabízely multidoménový
trénink [29,30,33], nebo trénink zaměřený
pouze na jednu doménu [35].
Zatímco autoři některých studií zvolili intervenční skupinu s CCT a kontrolní skupinu
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Tab. 2 – pokračování. Přehled primárních studií.
Autor, rok,
země

Yeo et al
2021,
Singapur
[36]

West et al
2020,
USA [37]

Typ
studie

RCT

RCT

Soubor
(věk)

Intervence

Hodnocení

Výsledky

n = 94
(55 a více
let)

2× týdně 10týdenní CCT (NeeuroFIT)
vedeny lektorem
IS (n = 55): využití mobilní aplikace pro CCT
(Memorie, Neeuro Pte
Ltd) zaměřené na pozornost, paměť a rozhodování, zrakově prostorové schopnosti
a kognitivní ﬂexibilitu
KS (n = 39): bez intervence, běžné aktivity

před (MMSE, GDS) a po
intervenci: opakovatelná baterie posouzení
neuropsychologického
stavu (RBANS), CTT-2,
Bergova funkční škála
rovnováhy, GAITRite
walkway measures

Ke zlepšení došlo v oblasti pozornosti a exekutivních funkcích.

n = 69 (nad
80 let, průměr 85,8 let)

3× týdně 20 min po dobu 8 týdnů
(celkem 24 lekcí)
IS (n = 39): CCT (CogniFit Personal Coach)
KS (n = 30): aktivní kontrolní skupina – hry

před intervencí: MMSE
Před a po intervenci:
neuropsychologické
posouzení –
testy CERAD a Unified
Data Set (UDS)

Krátkodobý CCT nemá
vliv na kognitivní funkce
seniorů nad 80 let.

BFI-10 – Big-Five inventory; CCT – počítačový kognitivní trénink; CERAD – Consortium to Establish a Registry for Alzheimer’s Disease; CIMAQ –
French version of the logical memory subtest; CIS-F – The Checklist Individual Strength-Fatigue subscale; CTT-2 – Color Trails Test 2; DEX – The
Cognitive Failure Questionnaire (CFQ), Dysexecutive Functioning Questionnaire; GDS – Geriatric Depression Scale; GDS-SF – Geriatric Depression Scale-Short form; HADS – Hospital Anxiety Depression Scale; IADL – Instrumental Activities of Daily Living; IES – Inverse Eﬃciency Score;
IS – intervenční skupina; KS – kontrolní skupina; MMSE – Mini Mental State Examination; MoCA – The Montreal Cognitive Assessment; MWT –
Mehrfachwahl-Wortschatz-Test; n – počet; IADL –Instrumental Activities of Daily Living; RCT – randomizovaná kontrolovaná studie; SF-36 –
Short Form Health Survey; VLMT – verbal learning and memory test; WASI – Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence;

bez intervence [29,31,32], byly vyhledány
také studie, které zkoumaly různé přístupy
CCT a kontrolní skupina byla aktivní, např.
hraní počítačových her [33] nebo využívání
tištěných materiálů k tréninku paměti [34].
Pouze v jedné studii autoři [37] konstatují,
že krátkodobý CCT nemá vliv na kognitivní
funkce seniorů nad 80 let. Jednalo se o trénink 3× týdně po dobu 8 týdnů ve skupině seniorů s průměrným věkem 85,8 let. Výsledky
další německé studie ukazují, že efekt 4týdenního kognitivního tréninku byl slabý [23].
Některé analyzované primární studie dokládají zlepšení kognitivních funkcí v trénovaných oblastech [25,28,35], přičemž efekt CCT
na další oblasti nebyl vždy prokázán. Další
studie dokládají, že po CCT bylo zjištěno signiﬁkantní zlepšení i v jiných oblastech, např.
zlepšení zrakově prostorových schopností,
pracovní paměti [33], pozornosti, exekutivních funkcí [36] a oddáleného vybavení [32].

Diskuze
Výsledky analyzovaných výzkumných a přehledových studií potvrzují, že senioři bez kognitivního deﬁcitu mohou mít beneﬁt z CCT.
Podle autorů Gates et al [5] je v současnosti nedostatek vědeckých důkazů pro prokazatelný efekt počítačových kognitivních
intervencí na kognitivní funkce zdravých seniorů. Autoři systematických přehledů pou-
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kazují převážně na metodologické obtíže,
malé výzkumné soubory, různé typy intervencí a četné limitace studií.
V analyzovaných studiích byly realizovány
různé typy CCT. V programu InSight účastníci procvičovali pět úkolů z oblasti vizuální
a kognitivní [22]. Program nabízí algoritmem
řízenou posloupnost úloh, přičemž jejich náročnost se odvíjí od výkonu účastníka. Počítačový program My Better Mind obsahuje
čtyři hry pro různé kognitivní domény [18].
V brazilské studii [21] byl využitý program NT
TMCORE (CogniSens Athletics, Montreal, Kanada) na hodnocení 3D objektů, které byly
součástí kognitivního tréninku.
Autoři studie z Nizozemí [25] sestavili svůj
program kognitivního tréninku na základě
modiﬁkace programu BrainGymmer (Dezzel
Media, Amersfoort, Nizozemsko), přičemž ho
přizpůsobili seniorské populaci uživatelů, např.
umožněním delšího reakčního času. Ve skupině zaměřené na časté změny her uživatelé
hráli deset her, 3 min každou hru, což je nutilo
často přepínat mezi různými úkoly a funkcemi
a maximalizovat tak svou ﬂexibilitu. Ve druhé
skupině uživatelé hráli tři hry, každou po dobu
10 min. První týden tréninku hrály obě skupiny
pouze tři hry po dobu 10 min, což jim umožnilo seznámit se se všemi hrami [30].
Ve Španělsku byl pro CCT použitý program Telecognitio, který nabízí kognitivní

aktivity nebo cvičení zaměřené na osm
hlavních kognitivních oblastí podle Cambridgeské kognitivní zkoušky (CAMCOG-R):
paměť, pozornost, jazyk, počítání, abstraktní
uvažování, vnímání, orientace a praxe. Každá
kognitivní doména je stimulovaná speciﬁckou skupinou cvičení [25].
CogniFit Personal Coach© [33] je počítačový program založený na výsledcích vstupního kognitivního hodnocení, které se skládá
z 15 úkolů zaměřených na posouzení 17 kognitivních schopností. Ty jsou pak ohodnoceny
jako nejlepší, střední a nejslabší a následně jsou
trénovány prostřednictvím 21 různých tréninkových úkolů. I když účastníci trénují všechny
úkoly, čas věnovaný jednotlivým úkolům je určován individuálním výkonem.
Některé studie potvrzují, že efekt CCT
u skupiny seniorů žijících v domácím prostředí se většinou neprojeví v jiných kognitivních doménách než na těch, které byly
trénované. U jiných studií byl potvrzen efekt
CCT i na další kognitivní oblasti.
Kognitivní trénink seniorů žijících v domácím prostředí slouží nejen ke zlepšení
nebo udržení kognitivních schopností ve
stáří, ale napomáhá udržet soběstačnost seniora a přispívá ke každodennímu fungování
jedince.
U zdravých seniorů je využití personalizovaných počítačových programů k tré-
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ninku paměti efektivnější než běžné hraní
počítačových her [33]. Počítačové programy k tréninku kognitivních funkcí jsou
dostupné buď online (Mentem [Brno, ČR],
HAPPYneuron [Campbell, CA, USA], Lumosity [Lumos Labs, San Francisco, CA, USA]),
jako software na CD (HAPPYneuron BrainJogging [Campbell, CA, USA]), případně vyžadují herní konzoli nebo reakční panel (CogniPlus [Schuhfried, Mödling, Rakousko],
Nintendo Brain Age [Kjóto, Japonsko]). Praktičtí lékaři mohou seniorům bez kognitivní
poruchy žijícím v domácím prostředí doporučovat kognitivní trénink k posílení kognitivních funkcí a prevenci demence.

Závěr
Dostupné výzkumné důkazy vědeckých studií prokazující efekt CCT na kognitivní funkce
seniorů žijících v domácím prostředí zůstávají limitované a kvalita dostupných důkazů
vyžaduje zlepšení. CCT může mít přínos ke
zlepšení kognitivních funkcí seniorů bez kognitivní poruchy. Efektivita CCT se liší v závislosti na typu tréninku a délce trvání, účinnost
se liší napříč kognitivními oblastmi.
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