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Abstrakt práce: 

ÚVOD: Dovršením 65 let je každý řidič, vlastnící platný řidičský průkaz, povinen se dle 

zákona 361/2000 Sb, dostavit na povinnou lékařskou prohlídku. Náplní prohlídky by mělo být 

vyšetření nejen fyzických, ale i psychosociálních a kognitivních faktorů, které mohou mít vliv 

na schopnost řídit bezpečně. Neprodloužení platnosti řidičského oprávnění však může mít 

razantní vliv na zachování dosavadní soběstačnosti. 

CÍL PRÁCE: Zjistit vztah anamnestických údajů o stavu řízení motorového 

vozidla se stavem kognitivních funkcí. Vedlejší cíl práce je zjistit, zda existuje souvislost 

mezi výsledky Montrealského kognitivního testu (MoCA-CZ1) s nově vzniklými 

screeningovými testy paměti (POBAV, ALBA a DOZNAT).  

METODOLOGIE: Výzkumné šetření se zakládalo na kvalitativním vyšetření 39 řidičů 

starších 65 let. Řidiči byli hodnoceni dle stavu kognitivních funkcí dle Montreálského 

kognitivního testu a následně byli vyšetřeni „novými krátkými kognitivními testy“, 

zaměřenými na různé typy paměti. Nakonec vyšetřovaný vyplnil dotazník týkající 

se subjektivního hodnocení řidičských schopností.  

VÝSLEDKY: Byla nalezena závislost mezi frekvencí řízení a skupinami řidičů s kognitivní 

poruchou a řidičů bez kognitivního deficitu na hladině významnosti 0,05 (p=0,036). Dle 

těchto výsledků osoby s kognitivním deficitem řídí méně často.  

Dále byla zjištěna závislost (p=0,033) mezi podmínkami za jakých osoby řídí vozidlo a jejich 

věkem. Starší osoby jsou tedy v tomto ohledu opatrnější. 

Nepodařilo se prokázat, že by se výsledné hodnoty testů MoCA-CZ1, POBAV, ALBA 

a DOZNAT statisticky významně lišily mezi skupinou mladších 75 let a starších 75 let, na 

hladině významnosti 0,05. Mezi výsledky uvedených testů také nebyla nalezena žádná 

korelace.  

Výsledky práce podléhají hned několika omezením, proto je nutné údaje interpretovat velmi 

opatrně. 
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