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Anotace: Nedostatečné úsilí může vést k nevalidním výsledkům a závěrům 

psychologického vyšetření. V klinickém, a obzvláště ve forenzním kontextu je 

nedostatečná snaha podat optimální výkon častá. Pro diagnostiku nedostatečné snahy je 

vhodné využít kromě klinických metod i validizované metody testové, kterých je v ČR 

nedostatek. Tato bakalářská práce má napomoci adaptaci několika základních testových 

metod pro měření úsilí, které jsou běžně používané v zahraničí, na českou populaci. V 

dvojitě zaslepeném experimentu (N ES=20, N KS=34) bylo zjištěno, že testová baterie 

dokáže spolehlivě a vysoce významně rozlišit mezi respondenty, kteří podali optimální 

výkon, a mezi těmi, kteří hodnověrně předstírali kognitivní poruchu způsobenou 

poraněním mozku. 

 

Klíčová slova: úsilí, validita symptomů, předstírání, testové metody 

 

 

 

Abstract: An insufficient effort may considerably distort the results of a psychological 

assessment. An insufficient effort is a common symptom in the clinical and especially in 

the forensic context. For the assessment of insufficient effort it is appropriate to use not 

only clinical methods but also validated test methods, which are in the Czech Republic so 

far scarce. The present bachelor thesis is supposed to help with the adaptation of several 

basic test methods, which are frequently used abroad, for the Czech population. A 

double-blinded experiment (N EG=20, N CG=34) showed that the test battery can 

reliably and significantly distinguish between respondents who performed at their best 

from those who credibly pretended a cognitive impairment caused by traumatic brain 

injury. 

 

Key words: effort, symptom validity, malingering, test methods 
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Úvod 

Aby mohl být zvolen správný způsob léčby, je nutné klienty správně 

diagnostikovat. Psychodiagnostické vyšetření k tomu využívá validní a spolehlivé 

zkoušky, jejichž vytvoření a normování vyžaduje mnoho práce a financí. Přesto 

dochází k tomu, že kvůli nedostatečnému úsilí testovaných nebo jejich snaze 

zkreslit výkon neodpovídají výsledky jinak spolehlivých zkoušek skutečnosti 

(Green, Rohling, Lees-Haley, Allen, 2001; Heilbronner, 2008).  

 Otázky ohledně spolehlivosti výkonu (performance validity) se vznáší 

tehdy, když dojde ke značným nesrovnalostem v testových datech. Mohou 

zahrnovat nesrovnalosti mezi neuropsychologickými doménami (např. poškozená 

pozornost při normální paměti), nesrovnalost mezi výsledky 

neuropsychologického testu a podezřelou etiologií mozkové dysfunkce (např. 

snížené IQ s normální pamětí u domnělého hypoxického poškození mozku), 

nesrovnalost mezi výsledky testu a lékařsky zdokumentované vážnosti poranění 

(např. výkon charakteristický pro ty, kdo setrvali v dlouhotrvajícím kómatu  

u pacienta, který utrpěl ránu do hlavy bez ztráty vědomí) a nesrovnalost mezi 

výsledky testu a prezentovaným chováním (selhání u zkoušek bezprostřední  

a oddálené paměti v kontrastu s dovedností během rozhovoru přesně popsat 

průběh hospitalizace) (Larrabee, 2005, s. 116). 

 Hledání těchto nesrovnalostí může být velmi náročné a kliničtí 

psychologové se k diagnostice úsilí a simulace neradi vyjadřují (Preiss M., Preiss 

J., Krámská, Čeplová, 2012). Pro přesnější diagnostiku konzistentního výkonu se 

proto vytvořilo velké množství testů, které jej měří. V některých vyspělých 

státech světa se běžně používají v klinické a forenzní psychodiagnostice. V České 

republice je těchto testových metod bohužel nedostatek (Preiss et al, 2012). Tato 

bakalářská práce má napomoci tomu, aby byly v příštích letech jedny  

z nejznámějších testových metod adaptovány pro českou populaci. 
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1. Vymezení pojmů 

Tato práce využívá mnohé pojmy, které byly do češtiny převedeny relativně 

nedávno a s výjimkou pár publikací se s nimi lze setkat spíše v anglosaské 

literatuře. Následně budou vysvětleny pojmy jako validita symptomů, úsilí, 

simulace, agravace a psychodiagnostické vyšetření. 

 

1.1. Validita symptomů 

Validita symptomů (symptom validity) je soubor všech jevů, které negativně 

ovlivňují spolehlivost výkonu testovaného (performance validity). Spadá do ní 

nedostatečné úsilí (insufficient effort), simulace a agravace (malingering, 

symptom exaggeration). Úsilí bude rozebráno ve vlastní podkapitole. 

 „Simulace je často definována jako záměrná produkce nepravdivých nebo 

velice přehnaných příznaků, která je motivována nějakým vnějším 

stimulem“ (Preiss, 2012, s. 18). 

 Agravace je simulaci podobná, ale příznaky, které pacient popisuje, 

objektivně existují, nicméně jsou záměrně zveličovány. Tím, že se jedná o záměr, 

se simulace a agravace odlišuje od jiných jevů, majících za následek zhoršení 

výkonu, jako například deprese, úzkost a konverzní poruchy. Od faktitivní 

poruchy (F 68.1) se liší povahou záměru. Zatímco u padělané poruchy (záměrné 

produkce nebo předstírání symptomů bez zjevného motivu) je motiv převážně 

vnitřní, psychologický, u simulace a agravace je spíše externí, např. jedinec se 

snaží podat špatný výkon, aby mu bylo uznáno finanční odškodnění po úrazu nebo 

se vyhnul výkonu trestu (Larrabee, 2005). 

 

1.2. Úsilí 

Úsilí, nebo také snaha, je naprosto nezbytné pro zvládnutí jakéhokoliv 

psychodiagnostického vyšetření. Proto je samozřejmě zapotřebí testované osoby 

motivovat k tomu, aby podaly optimální výkon, zajistit jim fyzický komfort 

a eliminovat rušivé prvky. 

 V této práci se pod pojmem úsilí myslí proměnná, která je měřena pomocí 

testů úsilí (effort tests) nebo také testů validity odpovědí (symptom validity tests). 
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Pakliže testovaná osoba v těchto testech selže, tak je její úsilí nedostatečné 

(insufficient/inadequate/poor effort). Nedostatečné úsilí může značně znehodnotit 

výsledky psychodiagnostických zkoušek. Protože je úsilí dynamický fenomén 

a mění se v průběhu vyšetření, mělo by být měřeno průběžně pomocí vložených 

subtestů (embedded measures) a pomocí zvlášť k tomu vytvořených metod 

(single measures) (Boone, 2009). Pakliže se ukáže, že úsilí bylo kdykoliv během 

testování nedostatečné, mělo by se k výsledkům celého vyšetření přistupovat tak, 

že mohou podceňovat skutečné schopnosti testovaného (Heilbronner, Sweet, 

Morgan, Larrabee, Millis, 2009). 

 

1.3. Psychodiagnostické vyšetření 

Psychodiagnostické vyšetření je událost, během které psycholog vyšetřuje 

testovanou osobu. To se může dít v různých kontextech, například v poradenství a 

ve forenzních vyšetřeních. Tato práce se zaměřuje především na kontext klinický. 

Psycholog má k dispozici nástroje klinické, jako jsou rozhovor, anamnéza, 

rozhovory s dalšími osobami, které jsou vyšetřované osobě blízké, pozorování a 

výsledky jiných, nejčastěji lékařských vyšetření. Dále má k dispozici testové 

metody, které se ukazují být, alespoň ve vyšetřování simulace a nedostatečného 

úsilí, spolehlivější než metody klinické (Heilbronner et al., 2009). Nelze ale 

konstatovat simulaci a nedostatečné úsilí pouze na základě testových metod. Vždy 

je zapotřebí nejprve klinicky vyšetřit, zda nelze špatný výkon vysvětlit dysfunkcí 

mozku, nízkým vzděláním, věkem, únavou, či jinými stavy zhoršujícími 

výkonnost. Dále musí být výkon podstatně horší nebo se alespoň lišit vzorcem či 

stupněm od známých projevů neurologických poruch (Heilbronner et al., 2009).  
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2. Měření úsilí 

Na konferenci Americké akademie klinické neuropsychologie (American Academy of 

Clinical Neuropsychology), zabývající se neuropsychologickým vyšetřením úsilí, 

zkreslením odpovědí a simulací (assessment of effort, response bias and malingering), 

se jednoznačně potvrdilo, že úsilí a simulace může ovlivnit výsledky testování více 

než cokoliv jiného (Heilbronner et al., 2009). Proto je nutné měření úsilí a simulace 

zahrnout do psychodiagnostického vyšetření. Tato kapitola se zabývá vlivem úsilí na 

psychodiagnostické vyšetření a dále konkrétními metodami využitelnými pro 

posouzení úsilí a simulace. 

 

2.1. Vliv úsilí na výsledek psychodiagnostického vyšetření 

Nedostatečná snaha, agravace a simulace mohou mít na testové skóre větší vliv 

než závažné neurologické poškození (Green et al., 2001). V australské studii, 

jejímiž autory jsou Sullivan, Lange a Dawes, dochází autoři k těmto zjištěním: 

 Zveličování symptomů nebo pravděpodobné zveličování symptomů bylo 

nahlášeno  u 17 % kriminálních případů, 13 % případů osobních zranění, 13 % 

zdravotní nebo pracovní kompenzace a 4 % lékařských nebo psychiatrických 

případů. Největší míra zveličování symptomů zahrnovala případy týkající se 

lehkých poranění hlavy (23 %), somatoformní poruchy a bolesti (15 %), středního 

až těžkého poranění hlavy (15 %) a bolestí svalů a chronické únavy (15 %) 

(Sullivan, Lange, Dawes, 2005).  

 Studie Larrabeeho se zaměřila na lehká poranění hlavy a zjistila 

zveličování symptomů u 40 % testovaných (Larrabee, 2003). Mittenberg  

a kolektiv (Mittenberg, Patton, Vanyock, Condit, 2002) píší o zveličování 

symptomů vyskytujícího se u 29 % osobních zranění, 30 % invalidity, 19 % 

kriminálních a 8 % lékařských případů. Z čísel dalších studií (Heilbronner, 2008; 

Vilar-López, Gomez-Rio, Santiago-Ramajo, Rodrıguez-Fernandez, Puente, Perez 

Garcıa, 2008) jasně vyplývá, že zveličování symptomů, a bezpochyby  

i nedostatečné úsilí a simulace jsou v průběhu psychodiagnostického vyšetření 

velmi běžné. Dokonce lze předpokládat, že bude ještě běžnější, než uvádějí 
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statistiky, protože jen stěží lze odhalit a zdokumentovat každý případ 

nedostatečného úsilí či simulace.  

 

2.2. Klinické metody pro posouzení úsilí 

Tato podkapitola rozvádí klinické metody pro posouzení úsilí. Jedna z prvních 

metod, kterou může diagnostik použít, je rozhovor. Během rozhovoru se projeví 

řada důležitých kognitivních funkcí, která lze později přezkoumat testovým 

materiálem. Může to být například psychomotorické tempo, odhadnutelné  

z projevu a rychlosti mluvy, paměť při líčení nedávných událostí, pozornost 

odvoditelná ze schopnosti se koncentrovat na probírané téma a samozřejmě  

i fatické funkce. Pakliže testovaná osoba například velmi orientovaně  

a koherentně vylíčí průběh své hospitalizace a během testování se projeví jako 

extrémně podprůměrná v paměťových zkouškách a úlohách na exekutivní funkce, 

pak jsou data získaná z rozhovoru a testování v rozporu a lze uvažovat  

o nedostatečném úsilí podat optimální výkon.  

 Další klinickou metodou, pomocí které se dají získat informace relevantní 

k posouzení úsilí, je přezkoumání lékařské anamnézy a současných zdravotních 

vyšetření. Například drobné krvácení do frontálních laloků způsobené úrazem jen 

stěží způsobí hipokampální paměťový deficit na úrovni demence. 

 Svědectví dalších osob, které testovanou osobu znají, může napomoci  

s přesnějším přezkoumáním chování. Je-li například testovaná osoba soběstačná, 

dokáže si správně brát léky a zvládá spravovat finance a zároveň selže ve 

zkouškách prověřujících validitu symptomů, jedná se o výsledek velmi podezřelý. 

Tyto zkoušky jsou totiž často stavěny tak, aby v nich uspěly osoby s demencí.  

 Přesto je vyšetřování úsilí pro klinické psychology „citlivou záležitostí, 

narážející na 1. neochotu kliniků se k této záležitosti vyjádřit, aby nepoškodili 

pacienta či nebyli obviněni z poškozování pacienta, 2. nedostatek znalostí  

o měřících nástrojích v této oblasti, 3. tendencí pacientovi pomáhat, ne jej 

podezřívat“ (Preiss et al., 2012, s. 203).  
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2.3. Testové metody pro měření úsilí 

Pakliže chtějí kliničtí psychologové s klidným svědomím diagnostikovat simulaci 

a nedostatečné úsilí, nemohou se spoléhat pouze na klinické metody. Pro kvalitní 

diagnostiku je zapotřebí srovnávat data získaná klinickým úsudkem s výsledky 

testů. Testy je vhodné kombinovat a nepoužívat pouze jediný test validity 

symptomů (Vickery, Berry, Inman, Harris, Stephen, Orey, 2001; Frederick, 2002; 

Heilbronner et al., 2009). Proto tato práce uvádí několik testových metod 

vhodných k detekci nedostatečného úsilí a simulace. 

 

2.3.1. Paměťový test validity symptomů (TOMM) 

Paměťový test validity symptomů (Test of Memory Malingering) je vizuální 

paměťový test sloužící k rozeznávání mezi úmyslným zkreslením odpovědí a 

skutečným paměťovým deficitem. Skládá se ze dvou úloh na učení a jedné 

úlohy na oddálené vybavení. Testované osobě se postupně ukáže 50 obrázků 

předmětů z běžného života. Poté se administrují dvojice obrázků, z nichž 

jeden testovaná osoba viděla. Testovaná osoba určuje, který z obrázků viděla 

a testující jí v průběhu testování poskytuje zpětnou vazbu o správnosti její 

odpovědi. Stejně probíhá i druhá zkouška učení. Dále, po 15 minutovém 

oddálení, může následovat zkouška rekognice, která sestává pouze z dvojic 

obrázků. Celkově test trvá 15 až 20 minut. Testovaná osoba může v TOMM 

selhat, pakliže jsou její výsledky horší než náhodné nebo na základě kritérií 

spojených se srovnáním výsledků testované osoby a osob se skutečným 

kognitivním deficitem (Tombaugh, 1996). 

 Při adaptování TOMM pro Českou republiku byl přidán obrázek káči, 

který by mohl v budoucnu nahradit obrázek klauna vyskakujícího z krabičky. 

Tento obrázek je totiž v českém kulturním okruhu nezvyklý. Aktuálně má 

česká sada TOMM 51 dvojic obrázků. 

 

2.3.2. Rekogniční paměťový test Warringtonové (RMT) 

Rekogniční paměťový test Warringtonové (Recognition Memory Test) se 

skládá ze dvou paměťových zkoušek. První zkouška obsahuje slovní 
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materiál. Testovanému jsou ukazována slova, testovaný rozhoduje, zda jsou 

mu slova příjemná, nebo nikoliv. Dále testovaný vybírá vždy ze dvou slov to 

slovo, které mu bylo administrováno předtím. Druhá zkouška probíhá 

obdobně, namísto slovního materiálu jsou ale administrovány černobílé 

fotografie mužů. Příjemnost a sympatičnost prezentovaných stimulů se 

nezaznamenává, slouží pouze k udržení pozornosti u testového materiálu. 

Obě zkoušky se skládají z 50 podnětů. Testování trvá do 15 minut. Díky 

tomu, že test je postaven na rozpoznání podnětu pomocí  nucené volby, je 

vhodný pro detekci nedostatečného úsilí a simulace (Warrington, 1984). 

 Při překladu pro českou psychodiagnostiku zůstala neverbální část 

podmětového materiálu RMT nezměněna, verbální část byla přeložena tak, 

aby byla slova podobně dlouhá a frekventovaná a významově se co nejvíce 

blížila originálu.  

 

2.3.3. Paměťový test učení – nucená volba (RAVLT FCR) 

Paměťový test učení (Rey Auditory Verbal Learning Test) je jedním  

z nejrozšířenějších testů verbální paměti užívaných v ČR. Testovaná osoba 

se snaží naučit během 5 pokusů seznam 15 slov. Po každém pokusu si 

vybavuje testovaná osoba co nejvíce slov. Po pátém pokusu je administrován 

interferenční seznam 15 slov, po něm následuje volné vybavení původního 

seznamu. Po 20 minutovém oddálení je administrováno oddálené volné 

vybavení, pak rekognice a nakonec rekognice s nuceným volbou (Forced 

Choice Recognition). Právě nucená volba zařazená nakonec tohoto testu lze 

využít k detekci nedostatečného úsilí a simulace (Barrash, Suhr, Manzel, 

2004; Poreh, Bezdíček, Korobková, Levin, Dines, 2015). Dále lze sledovat 

konzistenci podaného výkonu. Je například nevěrohodné, že by si testovaná 

osoba vybavila správně podmětový materiál během oddáleného volného 

vybavení a selhala u téže položky v rekognici. 
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2.3.4. Přiřazení obrázků (DMS-48) 

Přiřazení obrázků (Delayed Matching to Sample) je neverbální rekogniční 

paměťový test původně sloužící k diagnostice Alzheimerovy choroby.  

V první fázi se testovanému administrují obrázky a testovaný má rozhodnout, 

zda na nich jsou více nebo méně než tři barvy. Odpovědi se 

nezaznamenávají, tato část slouží pouze k udržení pozornosti. V další části 

jsou administrovány dvojice obrázků, z nichž jeden byl administrován  

v první fázi, druhý nikoliv. Dvojice obrázků jsou buď abstraktní, velmi 

podobné nebo dva unikáty. Testovaný má vybrat, který z obrázků již viděl. 

Po hodině se administruje nucená volba obrázků ještě jednou (Barbeau, 

Didic, Tramoni, 2004). 

 Tím, že je tento test postaven na principech nucené volby, je možné ho 

používat jako test na měření validity symptomů a jeho spolehlivost  

v rozlišování mezi simulovaným a opravdovým kognitivním deficitem byla 

prokázána i pro českou populaci (Bukačová, 2016). 

 

2.3.5. Opakování čísel (DS) 

Opakování čísel (Digit Span) je neverbální paměťový test. Tvoří jej zkoušky 

opakování čísel popředu a pozpátku, díky čemuž lze testovat i pracovní 

paměť. Původně se jednalo o jeden ze subtestů Wechslerových 

inteligenčních a paměťových škál (Wechsler, 1997). Administrují se v něm 

řady čísel, které se postupně prodlužují, od dvou čísel v jedné řadě až do 

devíti čísel v jedné řadě, vždy po dvou řadách s určitým počtem čísel. Čte se 

jedno číslo za vteřinu, bez shlukování a napomáhající intonace. Po přečtení 

řady testovaný řadu zopakuje. Administrace končí tehdy, když testovaný 

selže v obou pokusech určité číselné řady. Opakování čísel pozpátku probíhá 

obdobně, testovaný ale musí čísla převrátit. 

 Pro diagnostiku validity symptomů se využívá Spolehlivé opakování čísel 

(Reliable Digit Span). Jedná se o takovou interpretaci výsledků, ve které se 

sečte maximální dosažená délka číselné řady v obou pokusech popředu  

a pozpátku a porovná se s hraničním skórem 7. Je-li součet čísel 7 nebo 



Měření úsilí a jeho diagnostické ověření Jan Juhaňák 

13 
 

méně, je pravděpodobně přítomné úmyslné zkreslení symptomů 

(Greiffenstein, Baker, Gola, 1996). Další studie upřednostňují odlišnou 

interpretaci pomocí vážených skórů (Axelrod, Fichtenberg, Millis, 

Wertheimer, 2006). Každopádně je opakování čísel poměrně spolehlivým 

prostředkem pro ověřování validity symptomů (Jasinski, Berry, Shandera, 

Clack, 2011). 

 

2.3.6. Greenův paměťový test slov (WMT) 

Greenův paměťový test (Green's Word Memory Test) je vůbec první 

paměťový test speciálně navržený tak, aby umožnil ohodnocení snahy osoby 

uspět v testech (Green, 2003). Jedná se o verbální paměťový test. Měří 

schopnost naučit se 20 slovních párů a tuto schopnost testuje v 6 subtestech: 

bezprostřední rekognici, oddálené rekognici, multiple choice, párové 

asociaci, volném vybavení a oddáleném volném vybavení. Subtesty 

rekognice byly navrženy tak, aby nedošlo k záměně mezi skutečným 

postižením a záměrným zveličováním obtíží. Podobně jsou navrženy i další 

subtesty: zatímco poranění mozku může ovlivnit skóry v Multiple choice  

a Párových asociacích, jsou tato ovlivnění velmi malá v porovnání se 

subtestem vyžadující volné vybavení seznamu slov. Skóre 70 % nebo nižší 

zpochybňuje u Multiple choice validitu téměř ve všech případech kromě lidí 

s demencí. Skóre 50 % nebo nižší u Párových asociací také naznačuje 

snížené úsilí téměř ve všech případech kromě lidí s demencí (Green, 2003,  

s. 6-7). Kromě zhodnocení skórů v jednotlivých subtestech se hodnotí  

i konzistence odpovědí testovaného. Například je velice nepravděpodobné, 

že by si testovaný dokázal při oddáleném vybavení vybavit slovo, které 

nedokázal bezprostředně rozeznat (Green, 2003).  

 

2.3.7. Test medicínské validity symptomů (MSVT) 

Test medicínské validity symptomů (Medical Symptom Validity Test) je 

verbální paměťový test určený k posouzení validity symptomů. Jedná se o 

zkrácenou verzi Greenova paměťového testu slov. Zatímco ve WMT je 20 
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párů slov, MSVT se skládá z 10 párů. Obsahuje pouze 4 subtesty a namísto 

půl hodinového oddálení pouze 10 minutové oddálení. Díky tomu je jeho 

administrace mnohem rychlejší. MSVT se podobá mírou své senzitivity 

WMT a má dokonce vyšší specificitu, protože jsou testy MSVT objektivně 

snazší než WMT a tudíž i některé skupiny pacientů, například pacienti  

v pokročilém stádiu demence, jej zvládají lépe než WMT. V jedné brazilské 

studii test s 99% přesností rozlišil mezi dobrým úsilím a simulovanou 

poruchou paměti. Mezi simulanty 68 ze 70 účastníků nezvládlo v MSVT 

simulovat poškození paměti. Žádný z nich nedokázal nasimulovat demenci. 

Oproti tomu 95 % pacientů s demencí testem buď prošlo, nebo jejich profil 

odpovídal ostatním pacientům s demencí (Green, 2007). Přesto je důležité 

u tohoto testu neposuzovat pouze uspění/neuspění v testu, ale i profil 

jednotlivých skórů (Howe & Loring, 2007, 2008). 

 

2.3.8. Test znovupoznání slov 

Test znovupoznání slov (Word Recognition Test) je verbální paměťový test, 

který k detekci nedostatečného úsilí nepoužívá nucenou volbu. Testovanému 

se přečte 15 nesouvisejících slov. Po skončení předčítání se po 5 vteřinách 

předloží testovanému papír se seznamem 30 slov. Testovaný má 

zakroužkovat slova, která slyšel. Test byl původně zamýšlen k interpretaci 

společně s Paměťovým testem učení (RAVLT). Předpokládalo se, že protože 

rekognice je snazší než volné vybavení, projeví se nedostatečné úsilí tak, že 

testovaná osoba dosáhne horšího výsledku v Testu znovupoznání slov než  

v prvním pokusu Paměťového testu učení (Larrabee, 2005; Lezak, Howieson, 

Loring,  2004). Tato interpretace výsledků má ale velmi nízkou senzitivitu 

(Frederick, 2000). 

 

2.3.9. Patnáctipoložkový paměťový test (FIT) 

Patnáctipoložkový paměťový test (The Rey Fifteen Item Memory Test) je 

vizuální paměťový test určený k měření validity symptomů. Testovanému je 

řečeno, že mu bude administrováno 15 symbolů. Testovaný si je má dobře 
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prohlédnout a později nakreslit. Expozice trvá 10 sekund, prodleva mezi 

kresbou a učením také 10 sekund (Preiss, 2012). Tento test je velmi 

specifický, ale málo senzitivní (Reznek, 2005). 

 

2.3.10. Test mince v ruce 

V Testu mince v ruce (Coin in the Hand Test) určeném pro měření úsilí 

administrátor požádá testovaného, aby si prohlédl, do jaké ruky bere minci. 

Poté má testovaný za úkol zavřít oči a počítat od 10 do 1. Během této doby 

má administrátor sevřené dlaně. Po dosažení čísla 1 otevře testovaný oči  

a určí, v jaké ruce měl administrátor minci. Zaznamenává se správně/špatně, 

test se opakuje desetkrát (Kapur, 1994). Test je tak jednoduchý, že pouze  

10 % pacientů s těžkým neurokognitivním deficitem udělá 2 chyby. Více 

chyb dělají téměř vždy pouze pacienti, kteří se dostatečně nesnaží či 

úmyslně zkreslují validitu symptomů. Účinnost Testu mince v ruce byla 

prokázána i pro českou populaci (Preiss et al., 2017). 

 

2.4. Diagnostické systémy 

Aby bylo možné nedostatečné úsilí a simulaci diagnostikovat a nebyly zanedbány 

důležité související faktory, byly zavedeny diagnostické systémy (Slick et al., 

1999; Lezak et al., 2004). V této práci je pro orientaci uvedena tabulka kritérií 

pro posuzování simulace uvedená v přehledové studii Jana Preisse (2012). 

Diagnostická kritéria jsou v českém jazyce podrobněji rozpracována  

v navazujícím článku Nedostatečná snaha podat dobrý výkon (Preiss et al., 

2012). 

A. Přítomnost podstatné vnější motivace 

B. Doklad z neuropsychologického testování 

1. Nesporné negativní zkreslení odpovědí (v měřítcích nuceného výběru u 

kognitivních funkcí výsledky horší než pravděpodobné) 

2. Pravděpodobné zkreslení odpovědí v testu validity 
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3. Neshoda mezi testovými daty a známými vzorci mozkové činnosti 

4. Neshoda mezi testovými daty a pozorovaným chováním 

5. Neshoda mezi testovými daty a spolehlivými hlášeními od blízkých 

osob 

6. Neshoda mezi testovými daty a dokumentovanou anamnézou 

C. Doklad ze sebeposouzení 

1. Neshoda mezi anamnézou podle sebeposouzení a dokumentovanou 

anamnézou 

2. Neshoda mezi příznaky podle sebeposouzení a známými modely 

činnosti mozku 

3. Neshoda mezi příznaky podle sebeposouzení a pozorovaným chováním 

4. Neshoda mezi příznaky podle sebeposouzení a hlášeními od blízkých 

osob 

5. Doklad přeháněné nebo vymýšlené psychologické dysfunkce 

D. Chování splňující kritéria ze skupiny B nebo C není plně vysvětleno 

psychiatrickými, neurologickými nebo vývojovými faktory (Preiss, 2012) 

 

Dle naplnění těchto kritérií se uvažuje buďto o jednoznačné, pravděpodobné 

nebo možné simulaci neurokognitivní dysfunkce.  

 

2.5. Etika měření úsilí 

Měření úsilí s sebou přináší několik etických dilemat. Psychologové mají často 

tendenci stát na straně pacienta a diagnostika úsilí může být pokládána za 

konflikt mezi loajalitou vůči pacientovi a zařízení (Preiss et al., 2012). Dále, testy 

validity symptomů jsou většinou velmi specifické, přesto existuje riziko označení 

snažících se a nesimulujících jedinců jako pozitivních v testech. Během 
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administrace testů zaměřených na diagnostiku úsilí se testy prezentují jako testy 

paměti, nikoliv jako testy validity symptomů. 

 Možným řešením, jak některým z těchto problémů zabránit, by bylo 

předem varovat testované, že budou testováni testy validity symptomů. Tato 

varianta bohužel naráží na řadu výzkumných zjištění. Testovaní by si mohli toto 

upozornění, nehledě na to, jak slušně by bylo podáno, špatně vyložit a být jím 

uraženi. Dále tvrzení, že dokážeme simulaci a nedostatečné úsilí dobře 

diagnostikovat, není zcela pravdivé. Jedná se spíše o statistické usuzování  

s nedokonalou senzitivitou a specificitou. V určitém ohledu by se tvrzení, že 

bude během vyšetření diagnostikována snaha, jevilo jako blufování (Youngjohn 

et al., 1999). Varování před testy validity symptomů vede testované, kteří mají  

v plánu výsledky vyšetření zkreslit, k rafinovanějšímu zkreslování odpovědí a je 

tím tedy podkopávána validita těchto testů (Johnson et al., 1997). Namísto 

varování před testy validity symptomů se tedy doporučuje průběžně testované 

povzbuzovat k tomu, aby podávali co nejlepší výkon (Youngjohn, Lees-Haley, 

Binder, 1999).  
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3. Experimentální záměr 

V této kapitole je stručně shrnut výzkumný problém, uvedena výzkumná otázka a 

cíle. Dále je formulována nulová hypotéza. 

 

3.1. Výzkumný problém, otázky a cíle 

Během psychologického vyšetření se stává, že testované osoby nepodávají 

validní výkon, buď proto, že neprojevují dostatečnou snahu, nebo přímo záměrně 

svůj výkon zkreslují. Klinický odhad těchto jevů je vhodné podepřít platnými a 

spolehlivými testovými metodami. Těchto metod je v České republice zatím 

nedostatek. 

 Výzkumná otázka: „Lze pomocí testové baterie odhalit osoby, které by 

negativně, ale uvěřitelně, zkreslovaly svůj výkon?“ 

 Výzkumné cíle: Primárním cílem této práce je pomoci s adaptací 

zahraničních metod měřících úsilí pro potřeby českých zdravotních zařízení.  

K tomuto cíli přispívá tato práce překladem vybraných metod a experimentálním 

ověření jejich vlastností na zdravé populaci 

 

3.2. Formulace hypotéz 

H0: Pokud bude skupina respondentů instruována, aby sadu testů vyplnila 

s vědomím, že má podat horší, ale uvěřitelný výkon v důsledku mírného 

traumatického poranění mozku pro získání finanční kompenzace, výsledky sady 

testů budou srovnatelné s výsledky skupiny, která měla podat co nejvyšší výkon. 
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4. Metodologie 

Pro zkoumání úsilí a validity symptomů celkově je nejvýhodnější zkoumat data od 

pacientů, kteří se k nedostatečnému úsilí nebo simulaci přiznali. Takových pacientů je 

ale nedostatek. Proto se vyvinula dvě paradigmata, pomocí kterých se zkoušky měření 

validity symptomů validují. První paradigma využívá zdravé pokusné osoby, které 

jsou navedeny, aby předstíraly určitý deficit a nepodávaly v průběhu vyšetření 

optimální výkon. Druhé paradigma zahrnuje osoby, které utrpěly neurologické 

poškození a které jsou v podezření, že by mohly během vyšetření projevit 

nedostatečné úsilí či simulovat, například kvůli tomu, že žádají o finanční 

kompenzaci (Tombaugh, 1996; Preiss, 2012).  

 Konsensuální konference zaměřená na neuropsychologické  vyšetření validity 

symptomů rozlišuje paradigmata tři: tři designy výzkumu, které byly nejčastěji 

používány ve studiích testujících úsilí, jsou: (a) simulace (simulation); (b) skupiny dle 

kritérií/známé soubory (criterion/known groups) a (c) odlišné prevalence (differential 

prevalence designs) (Heilbronner et al., 2009, s. 1117; Preiss, 2012). 

 1) Design simulace odpovídá již popsanému prvnímu paradigmatu Tombaughovu 

(1996). Skupina zdravých dobrovolníků je rozdělena do ES a výsledky jsou 

srovnávány s výsledky skupin pacientů, u kterých byl již dříve prokázán kognitivní 

deficit. Tento design se snadno experimentálně kontroluje, je levný a dobře slouží pro 

ověření konceptu nových testů. Hlavním limitem je zobecnitelnost, vyžádaná 

simulace se může odlišovat od simulace, která se objevuje u soudních procesů, a není 

s touto situací, přes veškerou snahu ji napodobit, identická. (Heilbronner et al., 2009; 

Rogers, 2008).  

 2) Design známých souborů využívá předem daná kritéria, aby definoval zkreslení 

odpovědí a tím i nedostatečné úsilí. Takovým kritériem může být například soudní 

proces ohledně finanční kompenzace v důsledku mírného poranění mozku, ve kterém 

poškozený skóroval náhodně v testech nucené rekognice. Kritéria jsou nastavována 

tak, aby vzniklo co nejméně falešně pozitivních případů. Výsledky testů osob 

vybraných tímto způsobem jsou porovnávány s klinickým souborem. Výhodou tohoto 

designu je, že jsou v něm zahrnuti jedinci, kteří neprojevili dostatečnou snahu  

a simulovali v reálném světě. Nevýhodou je obtížnost nastavení kritérií. 
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 3) Design odlišné prevalence předpokládá, že zkreslování symptomů závisí na 

prostředí a na  stimulech k nedostatečné snaze nebo simulaci. Testované skupiny by 

tedy měly být sestavovány na základě očekávaných stimulů a prostředí. Tento design 

by mohl být nejužitečnější v počátečních validačních studiích. Hlavní slabinou tohoto 

designu je problém s přesnou interpretací výsledků (Heilbronner et al., 2009). 

 Tato výzkumná práce využívá 1) design simulace, a to kvůli svému schůdnému 

experimentálnímu pojetí a pro větší dostupnosti respondentů z hlediska následné 

statistické analýzy. Navazující část výzkumu, a to srovnání výsledků s klinickým 

souborem, již proběhne mimo rámec této bakalářské práce. 

 Výzkumná práce metodologicky následuje studii Reese a Tombaugha, ve které 

bylo 27 postgraduálních studentů požádáno, aby věrohodně simulovali kognitivní 

deficit způsobený automobilovou nehodou (Rees & Tombaugh, 1996). 

 Také je využit prvek dvojitého zaslepení (double-blind) (thefreedictionary.com, 

2017). Toho je dosaženo tak, že respondenti nejsou seznámeni s tím, v jaké 

výzkumné skupině se nachází. Také nevědí, jakými testovými metodami jsou 

testováni a že některé z testových metod neslouží k testování paměti, ale úsilí. 

Testující jsou zaslepeni tak, že neznají přiřazení respondentů do skupin a jsou s ním 

seznámeni až po administraci testové baterie. 

 

4.1. Respondenti 

Větší část respondentů byla rekrutována z Pražské vysoké školy psychosociálních 

studií (PVŠPS), oboru psychologie. Jednalo se o studenty prvního a druhého 

ročníku bakalářského studia. Ostatní respondenti byli povětšinou též studenti.  

K vyloučení respondenta z výzkumu došlo tehdy, pakliže v průběhu 

anamnestického rozhovoru referoval o závažných neurologických nebo 

psychiatrických potížích, výrazném abusu, užívání léků silně ovlivňujících 

psychiku nebo o jiných faktorech, které by mohly vážně narušit výkon v průběhu 

testování. 

 Respondenti byli vedoucím práce náhodně rozděleni do experimentální 

(ES) a kontrolní (KS) skupiny. Dále dostali instrukce, jak mají během testování 

postupovat. Byl jim poskytnut čas na přípravu, ale nebyly jim poskytnuty žádné 
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specifické informace o tom, jak by měli naplnit své instrukce. Pouze se zdůraznilo, 

že se mají snažit naplnit svou instrukci tak, aby to bylo věrohodné. 

 

4.2. Instrukce 

Respondentům byla náhodně přidělena instrukce a bylo jim řečeno, aby znění 

instrukce neříkali ani nenaznačovali testujícímu. Testující tudíž předem nevěděl, 

jestli testuje respondenta z ES nebo KS. Níže jsou uvedeny jednotlivé instrukce, 

počínaje instrukcí pro ES, dále pro KS a nakonec instrukce, kterou obdrželi 

všichni respondenti těsně před začátkem vyšetření. 

 

 V této studii budete požádáni, abyste splnili úkoly, které jsou často 

používány pro diagnostiku různých změn, které se objevují u lidí s poraněním 

mozku. V průběhu testování bychom byli rádi, kdybyste se vcítil(a) do někoho, kdo 

utrpěl poškození mozku po autonehodě. 

 Představte si, že jste se zúčastnil(a) čelní srážky, praštil(a) jste se hlavou  

o čelní sklo a na 15 minut ztratil(a) vědomí. Na noc jste byl(a) hospitalizován(a) 

na pozorování a potom propuštěn(a). Postupně jste se po několika měsících 

začal(a) cítit opět normálně. Nicméně váš právník vás informoval, že byste mohl(a) 

soudně získat značnou finanční kompenzaci (cca. 1 milion korun), kdybyste pořád 

vypadal(a), že trpíte poškozením mozku. Testy, které vám budou administrovány, 

se běžně používají pro diagnostiku kognitivních funkcí. 

 Ke každému testu se pokuste přistoupit tak, jak si představujete, že by 

k němu přistupovala osoba, kterou by instruoval právník nebo někdo jiný, kdo by 

chtěl ovlivnit velikost finanční kompenzace. Pokuste se dosáhnout takových 

výsledků v testovém materiálu, které by přesvědčily diagnostika, že doopravdy 

trpíte poškozením mozku a mějte přitom na paměti, že výše odškodnění závisí na 

tom, že budete v tomto testování diagnostikován(a) jako kognitivně narušený(á). 

Také si buďte vědom(a) skutečnosti, že soudní řízení často vyvolává podezření, že 

by lidé mohli zveličit své příznaky. To znamená, že by váš deficit v důsledku 

poškození hlavy měl být uvěřitelný/věrohodný. Velké zveličování, jako 

neschopnost cokoliv udělat, neschopnost cokoliv si zapamatovat nebo úplná 
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neschopnost odpovídat na otázky jsou snadno odhalitelné a nejsou věrohodné 

vzhledem k vašemu stavu. 

 Testování potrvá přibližně hodinu až hodinu a čtvrt. 

 

Instrukce pro kontrolní skupinu: 

V této studii budete požádáni, abyste splnili úkoly, které jsou často používány pro 

diagnostiku různých změn, které se objevují u lidí s poraněním mozku. V průběhu 

testování bychom byli rádi, kdybyste se snažili podat co nejlepší výkon. Nicméně 

vezměte na vědomí, že testy jsou sestavovány tak, aby odhalily případné odchylky 

od normy a není v nich tedy možné vždy dosáhnout nejlepšího výsledku. Je tedy  

v pořádku, když vždy všechno nebudete vědět. Testování potrvá přibližně hodinu 

až hodinu a čtvrt. 

 

Instrukce bezprostředně před vyšetřením: 

V průběhu testování bychom byli rádi, kdybyste se snažili podat co nejlepší výkon. 

Nicméně vezměte na vědomí, že testy jsou sestavovány tak, aby odhalily případné 

poruchy, a není v nich tedy možné vždy dosáhnout nejlepšího výsledku. Je tedy  

v pořádku, když vždy všechno nebudete vědět. Testování potrvá přibližně hodinu 

až hodinu a čtvrt. Přednostně nezapomeňte, že jste v průběhu seminářů dostali 

instrukce, jak máte během testování postupovat. Řiďte se prosím těmito 

instrukcemi a nesdělujte a ani jejich znění jinak nenaznačujte vyšetřujícímu. 

 

4.3. Testová baterie 

Testová baterie byla sestavena tak, aby zahrnula co nejvíce dostupných metod pro 

měření úsilí, dále metody používané v české klinické psychologii, jejichž subtesty 

lze využít pro měření úsilí a dále testy, které jsou používány v české 

neuropsychologii. Nakonec byl zařazen anamnestický dotazník. 

Baterie byla složena z těchto testů a dotazníku: 

1. Paměťový test učení (RAVLT) včetně subtestu oddálené nucené rekognice 

(RAVLT FCR) 

2. Přiřazení obrázků (DMS-48) 
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3. Montrealský kognitivní test (MoCA) 

4. Rekogniční paměťový test Warringtonové (RMT) 

5. Paměťový test validity symptomů (TOMM) včetně oddáleného vybavení 

6. Opakování čísel po předu i pozadu (DS) 

7. Test cesty (TMT) část A i B 

8. Dotazník zdravotního stavu 

 

V následující části je uveden krátký popis testů včetně odůvodnění, proč byly 

dané testy zahrnuty do testové baterie. 

 Paměťový test učení (RAVLT FCR) byl již popsán v teoretické části. Do 

baterie testů byl zahrnut především proto, že se jedná o velmi používaný test. Jeho 

rozšíření o nucenou rekognici není časově náročné. 

 Test Přiřazení obrázků (DMS-48) byl též popsán v teoretické části této 

práce. Do baterie byl zahrnut proto, že se již začal jako test pro měření úsilí  

a simulace v ČR používat a je již podložen statistickými daty. Dále se jedná o test, 

který je s to díky svému vnitřnímu dělení odhalit i rafinovanou simulaci. 

 Montrealský kognitivní test (MoCA), anglicky The Montreal Cognitive 

Assessment, je kognitivní screeningový test (Nasreddine, Phillips, Bédirian, 

Carbonneau, Whitehead, Collin, 2005). Je společně s Mini Mental State Exam 

(MMSE) jedním z nejpoužívanějších screeningových zkoušek v ČR, oproti 

MMSE má výhodu v tom, že není chráněný autorskými právy. Sestává se ze 

zkoušek zrakově-prostorových schopností, paměti, pozornosti, řeči, exekutivních 

funkcí a orientace. Využívá se zejména při diagnostice počínající Alzheimerovy 

choroby (Orlíková, Bartoš, Raisová, Řípová, 2014). Do baterie byl zahrnut 

především pro své časté užívání v ČR. 

 Rekogniční paměťový test Warringtonové (RMT) a Paměťový test validity 

symptomů (TOMM), oba popsané v teoretické části, byly zařazeny do baterie pro 

své běžné užívání při odhalování nedostatečného úsilí a simulace. Tyto testy byly 

také dostupnější než například testy Greenovy, se kterými nezískal autor této 

práce povolení pracovat. 
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 Opakování čísel po předu a pozadu (DS) byl do baterie zahrnut pro své 

časté užívání v české psychodiagnostice a zároveň pro možné využití  

v diagnostice nedostatečného úsilí a simulace. V rámci této práce byla data  

z Opakování čísel interpretována metodou Spolehlivého opakování čísel (RDS). 

 Test cesty (TMT A, B), anglicky Trail Making Test, je test především  

psychomotorického tempa a exekutivních funkcí. V části testu A má testovaný za 

úkol propojovat co nejrychleji a bez chyb vzestupně čísla, v části B střídavě čísla 

a písmena (Reitan, 1985). Jedná se o poměrně rychlý test, obvykle splněný do 5 

minut. Pakliže testovaný nezvládá zkoušku splnit, zpravidla variantu B, test se 

přeruší a čas se skóruje jako 999 sekund (v rámci této práce 300). Do baterie byl 

test přidán pro své časté využití. 

 Dotazník zdravotního stavu zjišťoval základní demografická  

a anamnestická data. Do baterie byl zahrnut pro statistické zpracovávání výsledků 

a pro případné vyloučení jedince z ES nebo KS. 

  

Baterie byla sestavena tak, aby spolu jednotlivé testy pokud možno 

neinterferovaly. V praxi byly využity dva způsoby, jak byla baterie 

administrována. 

 První se administroval test Oddáleného přiřazení ke vzorku (DMS-48), 

který vyžaduje 60-ti minutové oddálení. Protože celkově měla baterie trvat asi 70 

minut, bylo nutné DMS-48 administrovat co nejdříve. 

 Následoval Montrealský kognitivní test (MoCA). Vzhledem k tomu, že se 

jedná o screeningovou zkoušku, je vhodné ho klinicky administrovat co nejdříve. 

Proto byl v baterii zařazen na druhé místo. 

  Dále byl administrován Rekogniční paměťový test Warringtonové (RMT), 

subtest slov (RMT words). Subtest obličejů (RMT faces) je administrován později, 

aby nedošlo k interferenci s následujícím vizuálním paměťovým testem. 

 Poté byl začleněn Paměťový test validity symptomů (TOMM), a to 

subtesty učení TOMM I a II. TOMM vyžaduje 15-ti minutové oddálení, během 

kterého by neměly být administrovány testy, se kterými by mohl TOMM 

interferovat, jako například Boston Naming Test (Tombaugh, 1996). 
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 Následovaly testy Opakování čísel (DS) a Test cesty (TMT). Tyto testy 

jsou krátké a bylo možné je vložit mezi TOMM II a subtest retence TOMM 

(TOMM R). Zároveň by tyto testy neměly s ostatními testy v baterii interferovat. 

 Po ukončení Testu cesty byl zanechán krátký prostor pro případný 

odpočinek pro testovaného, popřípadě se rovnou přešlo k retenci TOMM. 

 Poté byl administrován subtest obličejů Rekogničního paměťového testu 

Warringtonové (RMT faces). 

 Po něm bylo do baterie zařazeno oddálené vybavení  Testu Oddáleného 

přiřazení ke vzorku (DMS-48). 

 Na závěr byl společně vyplněn anamnestický dotazník. 

 Paměťový test učení (RAVLT) byl v této verzi testovací baterie 

administrován během jiného vyšetření. 

 

V druhé verzi testovací baterie byl Paměťový test učení (RAVLT) administrován 

na začátku baterie, ještě před testem DMS-48. Oddálené volné vybavení, 

rekognice a rekognice volnou byla administrována po 20-ti minutách mezi testy 

RMT a TOMM. 

 

4.4. Administrace 

Testovou baterii administrovali tři výzkumníci, a to Jan Juhaňák, Kateřina 

Šteklová a Filip Havlík. Při administraci se drželi manuálů a případné chyby byly 

s pomocí vedoucího výzkumu opraveny tak, aby neznehodnotily design  

a výsledky práce. 

 Většina dat byla posbírána v prostorách (PVŠPS), aby byly podmínky při 

sběru dat co nejpodobnější. Vždy se však dbalo na to, aby byl při administraci 

testové baterie klid, testovaný nebyl příliš rušen a došlo-li k vyrušení, byla 

pozastavena práce, dokud se testovaný opět nesoustředil. 

 Samotné sbírání dat probíhalo následovně: Testované osoby byly osloveny 

a náhodně rozděleny do ES a KS a každý obdržel písemně odpovídající instrukci. 

Po uplynutí časového intervalu, který nebyl v tomto výzkumném designu přesně 
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stanoven, došlo k individuálními vyšetření. Na počátku vyšetření bylo testované 

osobě řečeno, že vyšetření trvá přes hodinu, a bylo nabídnuto pití, popřípadě čas 

na přípravu. Poté byla testovanému přečtena instrukce k vyšetření, během které 

se zdůraznilo, že testovaný nemá testujícímu říkat ani naznačovat, jakou má 

instrukci. Tím se zabezpečilo zaslepení testujícího, který nevěděl, jestli testuje 

osobu z ES nebo KS. Dále se administrovala samotná testová baterie, která 

mohla být individuálně pozměněna tak, aby se dodržela vyžadovaná časová 

oddálení.  

 Po skončení baterie byl testovaný ujištěn, že se s veškerými daty bude 

zacházet anonymně a pouze pro účely výzkumu a byla nabídnuta možnost 

obdržení výsledků. Dále byl testovaný požádán o společné vyplnění 

anamnestického dotazníku. 

 Na závěr byl testovaný požádán, aby o testovém materiálu ani o průběhu 

testování nekomunikoval s osobami, které na testování teprve čekaly. 

 

4.5. Analýza dat 

Data byla sbírána v souladu s manuály jednotlivých testů a zapisována do 

excelové tabulky. Dále byla zpracována statistickým programem SPSS. 

Zpracování zahrnuje popisnou statistiku ES i KS, pro zhodnocení normality 

souboru byl využit Shapirův-Wilkův test a následně byla použita korelační 

analýza testů a demografických proměnných a jednotlivých testů mezi sebou. 

Bodově-biseriální korelační koeficient byl použit pro popsání korelací výsledků 

testů s pohlavím. K otestování hypotéz slouží zejména Mannův-Whitneyho U 

test pro dva nezávislé soubory. 

 U testu TMT-B byla v případě nezvládnutí splnění testu použita hodnota 

300 sekund, což je obvyklá doba, po kterou se na něm nechávají testovaní 

pracovat. Další možný způsob vyhodnocení, ve kterém se uvádí 999 sekund, byl 

zamítnut, aby nedošlo k příliš velkému zkreslení dat.  
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5. Výsledky 

V této kapitole jsou objasněny sledované proměnné a popsány výsledky. Vzhledem  

k velikosti souboru není v tabulkách uváděn pouze počet pozorování (N), průměr (x ) 

a směrodatná odchylka (SD), ale i medián (x ) a mezikvartilové rozpětí (IQR).  

U popisné statistiky jsou data rozdělena pro ES a KS a jsou uvedena i data pro celý 

soubor. Shapirův-Wilkův test normality je uveden pro ES i KS. U korelačních analýz 

a Mannova-Whitneyho U testu pro dva nezávislé soubory se pracuje s daty z celého 

souboru.  

 Testované osoby byli náhodně rozděleny do ES (N=20) a KS (N=34). Věkem i 

dosaženým vzděláním jsou obě skupiny srovnatelné, ES byla oproti KS 

homogennější. Informace o věku a vzdělání jsou dostupné v Tabulce 1. 

 

Tabulka 1 

Věk a počet let vzdělávání 

 Experimentální skupina Kontrolní skupina Celý soubor 

 N x  x  SD IQR N x  x  SD IQR N x  x  SD IQR 

Věk 20 24,5 22,0 8,5 5,0 34 25,7 23,0 9,9 7,0 54 25,2 23,0 9,3 7,0 

Vzdělání 19 15,3 14,0 3,0 3,0 31 15,0 14,0 3,0 4,0 50 15,1 14,0 3,0 4,0 

Poznámka: N – počet pozorování, x  – aritmetický průměr, x  – medián, SD – směrodatná 

odchylka, IQR – mezikvartilové rozpětí, Věk – věk respondenta, Vzdělání – počet let 

strávených vzděláváním 

 U čtyř pozorování nebylo zjištěno, kolik let strávily vzděláváním, proto se N u 

Věku a Vzdělávání liší. 

 

V celém souboru je 35 % mužů, toto rozdělení je srovnatelné i u KS a ES. Podrobněji v 

Tabulce 2. 
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Tabulka 2 

Pohlaví 

 Experimentální skupina Kontrolní skupina Celý soubor 

 N muži muži % N muži muži % N muži muži % 

Pohlaví 20 7 35,0 34 12 35,3 54 19 35,2 

Poznámka: N – počet pozorování, muži – počet mužů v souboru, muži % – procentuální 

zastoupení mužů v souboru 

 

Výsledky baterie testů jsou pro ES i KS popsány v tabulce 3. V testu MoCA dosáhla ES 

průměrně 21,75 s mediánem 23, což je blízko hranice pro diagnostiku mírné kognitivní 

poruchy. V testu DMS-48 I a II je průměr u ES podobný (33,30 a 33,50), ale  

u oddáleného přiřazení se zvětšil rozptyl odpovědí (ze SD 5,68 na 7,39). V testech cesty 

(TMT A a B) výrazně déle trvalo zpracování části B (průměrně 117,80 oproti 59,55).  

V obou případech byl značný rozptyl a mezikvartilové rozpětí. Test RDS nepřipouští 

příliš vysokou variabilitu výsledků, směrodatná odchylka a mezikvartilové rozpětí je 

tudíž nízké (SD = 1, 88, IQR = 4). Průměrná hodnota (6,95) i medián (7) odpovídají 

hranici indikující velmi pravděpodobně nedostatečnou snahu nebo simulaci (hraniční skór 

≤ 7) (Schroeder, Twumasi-Ankrah, Baade, Marshall, 2012). Paměťový test učení vychází 

u ES průměrně 38,24 se značným mezikvartilovým rozpětím (21). Nucená volba na konci 

Paměťového testu učení vychází s mediánem i průměrem 13. Tento test předpokládá 

hranici 13 a méně jako indikaci pravděpodobně nedostatečné snahy (Ashendorf, &  

Sugarman, 2016). 

 Výsledky KS se blíží platným normám pro ČR. MoCA vychází s průměrem 26,56 

a mediánem 27. Test DMS-48 I a II se průměrem (46,71 a 46,03) a zvlášť mediánem (47 

a 48) blíží k maximu tohoto testu. Variabilita tohoto testu je nízká, v oddálené rekognici 

dosáhly pokusné osoby nepatrně nižších výsledků než při bezprostředním vybavení.  

V Testu cesty je vidět znatelné prodloužení průměrného času pro vyřešení části B oproti 

A a také větší variabilitu výsledků (SD TMT-A = 9,67, SD TMT-B = 16,87).  

V RDS nabývá průměr i medián hodnoty 9, mezikvartilové rozpětí hodnoty 1. Paměťový 

test učení vychází průměrně 53 s mediánem 56 a SD 9,94. Nucená volba má průměrnou 

hodnotu 14,90, což vzhledem k velikosti souboru odpovídá jedné chybě v 15 položkách  

u jednoho člověka z deseti. Medián je 15, mezikvartilové rozpětí 0. 
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 U testu MoCA se od KS lišila ES v mediánu o 2 SD (27 oproti 23). Zatímco KS 

dosahovala u testu DMS-48 I stropového efektu, ES se v mediánu lišila o 6 směrodatných 

odchylek (SD = 1,98). U oddáleného vybavení už není rozdíl tak extrémní, přesto je 

signifikantní. Zatímco se ES paradoxně u oddáleného vybavení v průměru i mediánu 

zlepšila, KS se lehce zhoršila. U Testu cesty části A dosahovala KS asi polovičních časů 

ES (v průměru 29,53 oproti 59,55) a obdobně tomu bylo u části B (65,26 oproti 117,80). 

TMT-B je jediný test, u kterého je mezikvartilové rozpětí podobné u KS i ES (30 a 33). 

Spolehlivé opakování čísel (RDS) mělo v obou skupinách poměrně nízký rozptyl, průměr 

i medián se ale lišil o více než směrodatnou odchylku. U Paměťového testu učení je  

v mediánu rozdíl mezi KS a ES téměř 2 SD. U nucené volby dosahovala KS zpravidla 

efektu stropu, ES měla výrazně nižší průměr i medián (13 oproti 15). 

 Srovnání výsledků ES a KS lze shrnout takto: ES dosahovala signifikantně 

horších výsledků než KS, jejíž výsledky jsou blízké normám platným pro ČR. U všech 

testů dosahovala ES vyššího rozptylu a mezikvartilového rozpětí. 

 

Tabulka 3 

Výsledky testů u experimentální a kontrolní skupiny 

 Experimentální skupina   Kontrolní skupina 

 N x  x  SD IQR N x  x  SD IQR 

MoCA 20 21,75 23,00 3,76 6 34 26,56 27,00 2,05 4 

DMS-48 I 20 33,30 34,00 5,68 10 34 46,71 48,00 1,98 2 

DMS-48 II 20 33,50 36,50 7,39 15 34 46,03 47,00 2,60 3 

TMT-A 20 59,55 58,00 20,55 22 34 29,53 26,50 9,67 14 

TMT-B 20 117,80 99,00 56,84 33 34 65,26 65,50 16,87 30 

RDS 20 6,95 7,00 1,88 4 34 9,50 9,00 1,76 1 

RAVLT 1-5 17 38,24 37,00 11,21 21 24 53,00 56,00 9,94 12 

RAVLT FCR 11 13,00 13,00 2,05 4 10 14,90 15,00 0,32 0 

Poznámka: N – počet pozorování, x  – aritmetický průměr, x  – medián, SD – směrodatná 

odchylka, IQR – mezikvartilové rozpětí, MoCA – Montrealský kognitivní test (The 

Montreal Cognitive Assessment), body min: 0, max: 30, DMS-48 I – Přiřazení obrázků 

bezprostřední rekognice (Delayed Matching to Sample), body min: 0, max: 48, DMS-48 

II – Přiřazení obrázků oddálená rekognice, body min: 0, max: 48, TMT-A – Test cesty 

část (Trail Making Test) A, v sekundách, maximum 300, TMT-B – Test cesty část B,  

v sekundách, max. 300, RDS – Spolehlivé opakování čísel (Reliable Digit Span), body 

min: 0, max: 17, RAVLT 1-5 – Paměťový test učení (Rey Auditory Verbal Learning Test) 

součet bodů v pokusech 1 až 5, min: 0, max: 75, RAVLT FCR – Paměťový test učení 
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nucená volba (Rey Auditory Verbal Learning Test forced-choice recognition), min. 0, 

max. 15 

 Ne u všech osob se podařilo administrovat Paměťový test učení s variantou 

nucené volby, proto je N u tohoto testu nižší než u ostatních testů. 

 

Pro korelaci demografických proměnných (věk a vzdělání) byl použit Pearsonův 

korelační koeficient a pro pohlaví bodově-biseriální koeficient korelace. Nejvýznamnější 

korelace mezi demografickými proměnnými a testovými skóry lze pozorovat mezi 

RAVLT 1-5 a Věkem (-0,324) a dále mezi demografickými proměnnými a RDS  

a RAVLT FCR. S výjimkou korelace mezi RALVT 1-5 a Věkem nejsou korelace 

mezi testovými skóry a demografickými proměnnými statisticky významné. Žádná  

z těchto korelací není významná při hladině významnosti 0,01. Podrobně jsou data 

popsána v Tabulce 4. 

 

Tabulka 4 

Korelace mezi demografickými proměnnými a skóry testů 

 Pohlaví Věk Vzdělání 

 N B-B k. k. N S. korelační k. N S. korelační k. 

MoCA 54 0,106 54 0,077 50 0,116 

DMS-48 I 54 -0,078 54 -0,063 50 -0,062 

DMS-48 II 54 -0,073 54 -0,060 50 -0,128 

TMT-A 54 0,099 54 0,020 50 -0,170 

TMT-B 54 -0,063 54 0,039 50 -0,109 

RDS 54 -0,224 54 0,268 50 0,181 

RAVLT 1-5 41 0,215 41 -0,324* 40 -0,086 
RAVLT FCR 21 0,295 21 0,284 20 0,117 

Poznámka: N – počet pozorování, B-B k. k. – Bodově-biseriální koeficient korelace, S. 

korelační k. – Spearmanův koeficient korelace, MoCA – Montrealský kognitivní test 

(The Montreal Cognitive Assessment), body min: 0, max: 30, DMS-48 I – Přiřazení 

obrázků bezprostřední rekognice (Delayed Matching to Sample), body min: 0, max: 48, 

DMS-48 II – Přiřazení obrázků oddálená rekognice, body min: 0, max: 48, TMT-A – Test 

cesty část (Trail Making Test) A, v sekundách, maximum 300, TMT-B – Test cesty část 

B, v sekundách, max. 300, RDS – Spolehlivé opakování čísel (Reliable Digit Span), body 

min: 0, max: 17, RAVLT 1-5 – Paměťový test učení (Rey Auditory Verbal Learning Test) 

součet bodů v pokusech 1 až 5, min: 0, max: 75, RAVLT FCR – Paměťový test učení 
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nucená volba (Rey Auditory Verbal Learning Test forced-choice recognition), min. 0, 

max. 15 

* p < 0,05 

 

Vztah mezi testovými skóry je popsán v Tabulce 5. U všech sledovaných proměnných je 

využit Spearmanův koeficient korelace. Počet pozorování je N=54. U proměnné RAVLT 

1-5 je počet pozorování N=41 a u RAVLT FCR N=21. Korelace mezi testovými skóry 

jsou statisticky velmi významné, testy DMS-48 I a II a TMT-A na hladině významnosti 

0,01 korelují se všemi ostatními proměnnými. Nejvýraznější jsou korelace mezi DMS-48 

I a II (0,866) a RAVLT 1-5 a TMT-B (-0,719). Nevýznamné korelace jsou pouze mezi 

RAVLT FCR a TMT-B (-0,426) a RAVLT 1-5 a RDS (0,234). 

 

Tabulka 5 

Korelace mezi testovými skóry 

 MoCA DMS-

48 I 

DMS-

48 II 

TMT-

A 

TMT-B RDS RALVT 

1-5 

RAVLT 

FCR 

MoCA 1,000 0,528** 0,503** -0,597** -0,616** 0,349** 0,538** 0,513* 

DMS-48 I 0,528** 1,000 0,866** -0,612** -0,590** 0,494** 0,479** 0,584** 

DMS-48 II 0,503** 0,866** 1,000 -0,544** -0,504** 0,408** 0,438** 0,655** 

TMT-A -0,597** -0,612** -0,544** 1,000 0,677** -0,477** -0,475** -0,633** 

TMT-B -0,616** -0,590** -0,504** 0,677** 1,000 -0,584** -0,719** -0,426 

RDS 0,349** 0,494** 0,408** -0,477** -0,584** 1,000 0,234 0,445* 

RAVLT 1-5 0,538** 0,479** 0,438** -0,475** -0,719** 0,234 1,000 0,544* 

RAVLT FCR 0,513* 0,584** 0,655** -0,633** -0,426 0,445* 0,544* 1,000 

Poznámka: MoCA – Montrealský kognitivní test (The Montreal Cognitive Assessment), 

body min: 0, max: 30, DMS-48 I – Přiřazení obrázků bezprostřední rekognice (Delayed 

Matching to Sample), body min: 0, max: 48, DMS-48 II – Přiřazení obrázků oddálená 

rekognice, body min: 0, max: 48, TMT-A – Test cesty část (Trail Making Test) A,  

v sekundách, maximum 300, TMT-B – Test cesty část B, v sekundách, max. 300, RDS – 

Spolehlivé opakování čísel (Reliable Digit Span), body min: 0, max: 17, RAVLT 1-5 – 

Paměťový test učení (Rey Auditory Verbal Learning Test) součet bodů v pokusech 1 až 5, 

min: 0, max: 75, RAVLT FCR – Paměťový test učení nucená volba (Rey Auditory 

Verbal Learning Test forced-choice recognition), min. 0, max. 15 

* p < 0,05 

** p < 0,01 
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Pro posouzení normality a následného adekvátního zvolení statistických metod byl použit 

Shapirův-Wilkův test. Normální rozložení se prověřovalo u všech proměnných, pro celý 

soubor a pro ES a KS zvlášť. V tabulce číslo 6 jsou uvedena data testu normality pro 

testové skóry u obou skupin.  

 Nulová hypotéza tohoto testu předpokládá normální rozdělení vzorku. Nabývá-li 

p-hodnota nižší hodnotu než autorem práce zvolená hladina významnosti (α = 0,05), 

nulová hypotéza se zamítá a soubor tedy nemá normální rozložení. 

 U ES skupiny nabývají dle Shapirova-Wilkova testu normálního rozdělení testy 

MoCA, DMS-48 I, TMT-A, RDS, RAVLT 1-5 a RAVLT FCR. Nenormální rozložení 

mají pouze testy DMS-48 II a TMT-B. 

 U KS nabývají dle Shapirova-Wilkova testu normálního rozdělení testy TMT-A, 

TMT-B a 1-5. Nenormální rozdělení mají testy MoCA, DMS-48 I a II, RDS a RAVLT 

FCR. 

 

Tabulka 6 

Shapirův-Wilkův test normality testových skórů 

 Experimetální skupina Kontrolní skupina 

 N p-hodnota N p-hodnota 

MoCA 20 0,168 34 0,022 

DMS-48 I 20 0,678 34 0,000 

DMS-48 II 20 0,014 34 0,000 

TMT-A 20 0,603 34 0,063 

TMT-B 20 0,000 34 0,148 

RDS 20 0,441 34 0,000 

RAVLT 1-5 17 0,069 24 0,331 

RAVLT FCR 11 0,114 10 0,000 

Poznámka: N – počet pozorování, MoCA – Montrealský kognitivní test (The Montreal 

Cognitive Assessment), body min: 0, max: 30, DMS-48 I – Přiřazení obrázků 

bezprostřední rekognice (Delayed Matching to Sample), body min: 0, max: 48, DMS-48 

II – Přiřazení obrázků oddálená rekognice, body min: 0, max: 48, TMT-A – Test cesty 

část (Trail Making Test) A, v sekundách, maximum 300, TMT-B – Test cesty část B,  

v sekundách, max. 300, RDS – Spolehlivé opakování čísel (Reliable Digit Span), body 

min: 0, max: 17, RAVLT 1-5 – Paměťový test učení (Rey Auditory Verbal Learning Test) 
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součet bodů v pokusech 1 až 5, min: 0, max: 75, RAVLT FCR – Paměťový test učení 

nucená volba (Rey Auditory Verbal Learning Test forced-choice recognition), min. 0, 

max. 15 

α = 0,05 

 

K otestování nulové hypotézy slouží především Mannův-Whitneyho U test pro dva 

nezávislé soubory. Testy MoCA, DMS-48, TMT, RDS a RAVLT 1-5 dosahují p-hodnoty 

0,001, test RAVLT FCR 0,009. Nejnižších U hodnot dosáhly testy DMS-48 I a II, TMT-

B a RAVLT FCR. 

 

Tabulka 7 

Diskriminační validita jednotlivých testů pro diagnostiku nedostatečného úsilí 

 U Z p-hodnota (M-W U) 

MoCA 90,000 -4,519 0,001*** 

DMS-48 I 3,000 -6,177 0,001*** 

DMS-48 II 19,000 -5,802 0,001*** 

TMT-A 57,500 -5,063 0,001*** 

TMT-B 39,500 -5,386 0,001*** 

RDS 110,000 -4,195 0,001*** 

RAVLT 1-5 67,500 -3,616 0,001*** 

RAVLT FCR 22,500 -2,622 0,009** 

Poznámka: MoCA – Montrealský kognitivní test (The Montreal Cognitive Assessment), 

body min: 0, max: 30, DMS-48 I – Přiřazení obrázků bezprostřední rekognice (Delayed 

Matching to Sample), body min: 0, max: 48, DMS-48 II – Přiřazení obrázků oddálená 

rekognice, body min: 0, max: 48, TMT-A – Test cesty část (Trail Making Test) A,  

v sekundách, maximum 300, TMT-B – Test cesty část B, v sekundách, max. 300, RDS – 

Spolehlivé opakování čísel (Reliable Digit Span), body min: 0, max: 17, RAVLT 1-5 – 

Paměťový test učení (Rey Auditory Verbal Learning Test) součet bodů v pokusech 1 až 5, 

min: 0, max: 75, RAVLT FCR – Paměťový test učení nucená volba (Rey Auditory 

Verbal Learning Test forced-choice recognition), min. 0, max. 15, M-W U – Mannův-

Whitneyho U test 

** p < 0,01 

*** p < 0,001 
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6. Diskuze 

Nedostatečné úsilí, které je v klinickém, a zvláště forenzním kontextu docela časté, 

může vážně znehodnotit výsledky psychologického vyšetření (Heilbronner, 2008). 

Aby nedošlo k zneužívání zdravotního systému skrz proplácení invalidních důchodů 

lidem, kteří je nepotřebují, ale v testech kvůli své nedostatečné snaze vychází jako 

potřební, je žádoucí dokázat nedostatečné úsilí diagnostikovat. Ve forenzním 

kontextu je zapotřebí odhalit osoby, které se snaží vyhnout výkonu trestu tak, že při 

psychologickém vyšetření simulují nebo nepodávají optimální výkon. Toto 

odhalování není vhodné založit pouze na klinickém úsudku, ale mělo by být 

podepřeno důkazy v podobě validovaných testů určených k odhalení nedostatečné 

snahy nebo simulace (Heilbronner et al., 2009). Protože v ČR není takových testů 

dostatek (Preiss et al., 2012), zaměřuje se tato práce na představení základních 

testových metod používaných v zahraničí a na jejich ověření na zdravé populaci.  

K ověření využívá tato práce experimentální design, ve kterém zjišťuje, zda lze 

rozlišit pomocí testové baterie mezi respondenty, kteří mají věrohodně zhoršit svůj 

výkon a mezi těmi, kteří mají podat výkon co nejlepší. 

 Dále jsou v diskuzi interpretovány výsledky experimentu, zhodnocena platnost 

nulové hypotézy a uvedeny možné limity této práce. 

 Z tabulek demografických proměnných (1 a 2) je patrné, že KS a ES mají 

srovnatelné rozložení proměnných (věk, vzdělání, pohlaví), a tudíž není odůvodněné 

předpokládat, že by meziskupinové srovnání výsledků bylo významně ovlivněno 

demografickými faktory. 

 Z korelací mezi demografickými proměnnými a testovými skóry (Tabulka 4) lze 

vyčíst, že kromě korelace RAVLT 1-5 a věku nejsou žádné korelace statisticky 

významné. Ani tato korelace nemá velkou sílu, a tudíž se lze domnívat, že vztahy 

mezi demografickými proměnnými a testovými skóry jsou natolik slabé, že je lze při 

interpretaci meziskupinových rozdílů pominout. 

 Vzhledem k designu experimentu, který využívá dvojího zaslepení, není nutné 

předpokládat, že by byly výsledky zkreslené efektem experimentátora nebo 

očekáváním a znalostmi respondentů. 
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 Proto lze usuzovat, že veškeré rozdíly mezi skupinami nelze pravděpodobně 

vysvětlit jinými charakteristikami skupin, než rozdíly v instrukci, tj. motivaci 

respondentů odpovídat daným způsobem. 

 Tyto rozdíly způsobené instrukcí jsou však u všech testových metod významné, 

dle Mannova-Whitneyho U testu dokonce významné na hladině 0,001. Důvodem pro 

použití neparametrického Mannova-Whitneyho U testu a korelační analýzy  

s použitím Spearmanova koeficientu korelace byly výsledky získané Shapirovým-

Wilkovým testem. Přestože v rámci ES většina testových metod vychází tak, že 

splňuje nároky na normální rozdělení, nebylo by vhodné použít parametrické 

statistické metody. Normální rozložení bylo u těchto testů způsobeno spíše centrální 

limitní větou – vyšším počtem položek v testu a značným rozptylem výsledků ES. 

Naproti tomu nelze očekávat normální rozdělení u testových proměnných, které 

využívají pro detekci nedostatečného úsilí efekt stropu, jako je tomu u DMS-48 a 

RAVLT FCR.  

 Statisticky velmi významným rozdílům popsaným ve výsledcích lze rozumět takto: 

podobnost skupin byla pravděpodobně úspěšně zajištěna náhodným rozdělením. 

Absence významných korelací mezi demografickými proměnnými a výsledky testů 

lze vysvětlit tak, že populační soubor, který testováním prošel, byl poměrně 

homogenní a byl tvořen především vysokoškoláky. Dalším vysvětlením 

nevýznamných korelací mezi demografií a testovými skóry může být robustnost 

měřítek pro měření úsilí, které mají úspěšně zvládnout lidé s demencí, veškerá zdravá 

populace by měla, bez ohledu na vzdělání a věk, dosáhnout efektu stropu. Proto není 

překvapivé, že nejvýznamnější korelace lze pozorovat u Paměťového testu učení 

pokusu 1-5, ve kterém se na rozdíl od vložených měřítek pro měření úsilí mnohem 

více projeví interindividuální rozdíly, protože toto měřítko netrpí efektem stropu. 

 Výrazně horší výsledky ES jsou vysvětlitelné efektem instrukce, která pokusným 

osobám dává za úkol předstírat kognitivní deficit, a tudíž nepodávat optimální úsilí. 

Metodologické následování zahraničních studií vedlo k tomu, že výsledky ES jsou 

srovnatelné s výsledky zahraničních studií, například se potvrdila schopnost testu 

RDS rozpoznat nedostatečné úsilí při hranici úspěšnosti 7 a méně (Schroeder et al., 

2012) nebo diskriminační schopnosti RAVLT FCR (Ashendorf, &  Sugarman, 2016). 
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Srovnatelné jsou u ES a KS i výsledky testu DMS-48 a RAVLT 1-5, který na české 

populaci testovala Bukačová (2016), například průměrné skóry v DMS-48 se liší 

pouze v desetinných číslech. Blízkost výsledků KS a norem lze očekávat, protože 

veškerá pozorování, která by mohla zkreslit výsledky testů (abusus, neurologické 

poruchy, atp.), byla ze souboru vyřazena. Nižší variabilitu KS je možné vysvětlit 

častým dosahováním efektu stropu a demografickou podobností. Oproti tomu v ES 

neodpovídají skóry příliš kognitivním schopnostem respondentů, ale spíše jejich 

porozumění instrukci. Zatímco pro některé znamenalo uvěřitelné předstírání 

kognitivního deficitu produkování několika málo zkreslených odpovědí, někteří 

skórovali v testech téměř na hranici náhody. 

 Zvlášť zajímavý je rozdíl ve skórech DMS-48 I a II. Zatímco KS se při oddáleném 

vybavení lehce zhoršila, což by odpovídalo teorii zapomínání v explicitní paměti 

(Plháková, 2017), ES se zlepšila, což je dle teorií oddáleného vybavení paradoxní. 

Možné vysvětlení spočívá v tom, že pokusné osoby srovnaly obtížnosti testů v testové 

baterii a při druhém pokusu již nedělaly tolik chyb. Následkem toho však vychází  

v Mannově-Whitneyho U testu DMS-48 I jako test s nejvýznamnější schopností 

rozlišení mezi KS a ES. 

 Částečnou interpretaci vyžaduje i test RAVLT FCR. Statisticky vychází dobře, 

medián i průměr se meziskupinově výrazně liší, nicméně nelze předpokládat vysokou 

specificitu. I osoby z ES v něm totiž dosahovaly maxima, což nejspíš znamená, že se 

jim test zdál příliš lehký na to, aby v něm udělaly chybu. 

 Vzhledem k nastavení experimentu není překvapivé, že spolu testové metody 

vysoce korelují. Nejvýznamnější korelace se nacházejí mezi subtesty jednotlivých 

testů (DMS-48 I a II, TMT A a B), což je vzhledem k jejich podobnosti očekávatelné 

(Tombaugh, 2004). Korelace mezi RAVLT 1-5 a TMT-B lze vysvětlit tak, že oba 

testy poskytují značnou volnost a rozptyl odpovědí a zároveň se i u KS v těchto 

testech projevují interindividuální rozdíly. 

 Závěrem lze konstatovat, že všechny testy dokážou spolehlivě a vysoce významně 

rozlišit mezi ES a KS. Nejlépe (dle Mannova-Whitneyho U) rozlišují mezi skupinami 

testy DMS-48 I a II, což může být vysvětleno dvěma faktory, a to efektem stropu a 

citlivější škálou (48 položek oproti např. 15 u RAVLT FCR). 
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 Na základě výsledků nebyla nulová hypotéza (H0: Pokud bude skupina 

respondentů instruována, aby sadu testů vyplnila s vědomím, že má podat horší, ale 

uvěřitelný výkon v důsledku mírného traumatického poranění mozku pro získání 

finanční kompenzace, výsledky sady testů budou srovnatelné s výsledky skupiny, která 

měla podat co nejvyšší výkon) přijata. Data naopak naznačují, že výsledky sady testů 

jsou mezi skupinami velmi významně odlišné. Proto se autor přiklání k přijetí 

alternativní hypotézy H1. H1: Testová baterie dokáže spolehlivě rozlišit mezi ES a KS. 

 Limity této bakalářské práce lze spatřovat v těchto oblastech: počet respondentů, 

průběh administrace a vyhodnocování výsledků. 

 Nejvýraznějším problémem je rozdíl mezi počty respondentů v ES(N=20) a KS 

(N=34). Rozdíl je pravděpodobně způsoben náhodou – původně byli všichni 

respondenti rozděleni do dvou stejně velkých skupin, k testování ale dorazili převážně 

respondenti z KS. Aby byla tato práce statisticky věrohodnější, bylo by vhodné 

doplnit počet respondentů ES. Toto doplnění by však bylo metodologicky 

znevýhodněno tím, že by se již nejednalo o dvojitě zaslepený experiment, ale pouze o 

jednostranně zaslepený experiment. Testující by totiž věděl, jakou instrukci 

respondenti obdrželi. 

 Další statistické omezení je způsobeno chybějícími daty u subtestu RAVLT 1-5, 

kde jsou počty u ES (N=17) a KS (N=24) nižší než u ostatních testů. To je způsobeno 

tím, že byl tento test většině respondentů administrován hromadně během semináře. 

Na tento seminář se nicméně nedostavili všichni dříve otestovaní, proto u nich data 

chybí. Podobný problém se objevil u subtestu RAVLT FCR. U tohoto subtestu je 

nicméně výraznější, protože část respondentů, která byla otestována mimo PVŠPS, 

byla testována verzí RAVLT bez tohoto subtestu. Přestože byla tato chyba brzy 

napravena, Paměťový test učení již nebylo možné u těchto respondentů  

z metodologických důvodů doplnit. 

 Limity v administraci lze spatřovat v tom, že se na sběru dat podíleli tři 

výzkumníci (Jan Juhaňák, Kateřina Šteklová, Filip Havlík). Přestože byli všichni tři 

náležitě proškoleni v administraci a vyhodnocování testové baterie, existuje 

pravděpodobnost, že se u těchto výzkumníků projevily drobné rozdíly v administraci 

či skórování. Tato spolupráce se nicméně ukázala výhodná, neboť umožnila vytvořit 
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kvalitnější překlady a nasbírat větší množství dat. Nicméně vzhledem k faktu, že data 

byla sbírána mimo jiné se záměrem psaní bakalářských prací, použili jednotliví 

výzkumníci data z odlišných testů testové baterie. 

 Možný nedostatek se může projevit i v síle zaslepení studie. Jednosměrné 

zaslepení bylo spolehlivě zajištěno, neboť respondenti nebyli obeznámeni s tím, že 

budou během vyšetření testováni testy určenými k měření úsilí a neznali instrukce 

druhé skupiny. Dvojité zaslepení se u některých respondentů nepodařilo zajistit, 

administrátor sice předem nevěděl, zda je respondent z ES nebo KS, respondent se 

však někdy během vyšetřování navzdory instrukcím prozradil, například přišel  

s vytištěnou instrukcí. Design studie by bylo možné vylepšit a vybudovat ji i  

s trojitým zaslepením, tak, aby ani vyhodnocovatel výsledků neznal zařazení do 

výzkumných skupin. 

 Možným zlepšením práce by bylo zahrnutí ROC analýzy, díky které by bylo 

možné určit specificitu a senzitivitu testových měřítek pro jednotlivé hranice 

úspěšnosti. 

 Tato práce se omezila na sběr dat u zdravých osob. Pro validování testových 

metod však bude nutné srovnat výsledky respondentů nepodávajících dostatečné úsilí 

s výsledky testů získaných na klinické populaci (Heilbronner et al., 2009; Rogers, 

2008). Navazující práce by mohly využít překlady testů a data získaná v rámci této 

práce, otestovat klinický soubor a dokončit tak validaci adaptovaných metod. 
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7. Závěr 

V této práci byly představeny základní pojmy vztahující se k měření a diagnostice 

úsilí v klinickém kontextu. Dále byl objasněn význam diagnostického zachycení 

nedostatečného úsilí během psychologického vyšetření, jeho četnost, možnost 

odhalení a etické zásady a rizika s tím spjatá. Byly popsány základní metody 

využívané pro odhalování nedostatečného úsilí a z některých z nich sestavena baterie, 

která byla administrována v dvojitě zaslepeném průřezovém šetření ES (N=20) a KS 

(N=34). Z analýzy výsledků vyplynulo, že testová baterie byla vysoce spolehlivě 

schopna rozlišit mezi KS a ES. Pro následné využití dat by bylo vhodné doplnit data  

u ES a rozšířit práci o výsledky z klinického či forenzního prostředí. 
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Příloha 1 - Slovník zkratek 

 

CG    Control Group (kontrolní skupina) 

DMS-48   Delayed Matching to Sample (Přiřazení obrázků) 

DS    Digit Span (Opakování čísel) 

EG    Experimental Group (experimentální skupina) 

ES    Experimentální skupina 

FIT    The Rey Fifteen Item Memory Test    

    (Patnáctipoložkový paměťový test) 

KS    Kontrolní skupina 

MSVT    Medical Symptom Validity Test (Test medicínské  

    validity symtpomů) 

M-W U   Mannův-Whitneyho U test 

N    Počet 

PVŠPS   Pražská vysoká škola psychosociálních studií 

RAVLT FCR   Rey Auditory Verbal Learning Test forced-choice  

    recognition (Paměťový test učení - nucená volba) 

RDS    Reliable Digit Span (Spolehlivé opakování čísel) 

RMT    The Recognition Memory Test (Rekogniční  

    paměťový test Warringtonové) 

TMT-A   Trail Making Test version A (Test cesty část A) 

TMT-B   Trail Making Test version B (Test cesty část B) 

TOMM   Test of Memory Malingering (Paměťový test  

    validity symptomů) 

WMT    Green's Word Memory Test (Greenův paměťový test 

    slov) 

WRT    Word Recognition Test (Test znovupoznání slov)  
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