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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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Abstract: 

 

INTRODUCTION: By the age of 65, every driver holding a valid driving license is 

required to undergo a compulsory medical examination according to Act 361/2000 Coll. 

The purpose of the examination should be to examine not only physical, but also 

psychosocial and cognitive factors that can affect the ability to drive safely. However, 

the extension of the validity of a driving license may have a considerable impact on the 

 preservation of the existing self-sufficiency. 

GOALS: To determine the relationship of anamnestic data on the state of driving 

a motor vehicle with the state of cognitive functions. As a secondary goal, the work asks 

whether there is a correlation between the results of the Montreal cognitive test (MoCA-

CZ1) with newly created memory screening tests (POBAV, ALBA and DOZNAT).  

METHODOLOGY: The research was based on a qualitative examination 

of the 39 drivers older than 65 years. Drivers were assessed by the state of cognitive 

function according to the Montreal Cognitive Test, and were then examined by "new 

short cognitive tests" targeting different types of memory. Finally, the participants filled 

out the questionnaire on subjective evaluation of driving skills. 

RESULTS: Dependence was found between the driving frequency and the groups 

of drivers with cognitive impairment and cognitive deficits without the driver 

at a significance level of 0.05 (p=0.036). According to these results, a person with 

a cognitive deficit is driving less frequently. 

Dependence was also found (p=0.033) between the conditions under which the person is 

driving the vehicle and their age. Older people are therefore more cautious in this 

respect.  

There was failure to demonstrate that the resulting values of MoCA-CZ1, POBAV, 

ALBA and DOZNAT test were statistically significantly different among the 75-year-

old and 75-year-olds at a significance level of 0.05. There was no correlation between 

the results of these tests as well.  

However, the results of the work are subject to several limitations, so it is necessary to 

interpret the data very carefully. 
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ÚVOD 

 Podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 je na našem území 1 644 

836 osob starších 65 let, přičemž skoro 50 % z nich vlastní řidičský průkaz (Řezáč, 

2017). Na druhou stranu je u této skupiny obyvatel vyšší riziko výskytu kognitivní 

poruchy a s ní související vyšší riziko vzniku nejzávažnější kognitivní poruchy neboli 

demence (Topinková, 2002; Karthaus a Falkenstein, 2016). Demence se přitom stává 

jedním z nejčastějších onemocnění, které převyšuje dokonce prevalenci diabetes 

mellitus a cévní mozkové příhody. Prevalence či incidence Alzeimerovy choroby 

v České republice nebo jiných typů demence však není prozatím validně zmapována 

relevantním výzkumem. Proto jsme nucení spokojit se s kvalifikovanými odhady 

vycházející z evropských a světových prací (Mátl a Mátlová, 2015). Celkový počet 

pacientů se přitom v České republice odhaduje na 100 000 osob, počet tedy představuje 

1 % všech občanů, přičemž s věkem se prevalence zvyšuje. Proto u osob starších 65 let 

je četnost výskytu této choroby asi 5 % a u osob starších 85 let je to až 30-50 %. 

Rizikovým faktorem demence jsou kognitivní poruchy, které se vyskytují u 1-5 % 

celkové populace a v 11 % občanů starších 90 let. Prevalence lehčích kognitivních 

poruch u nás však není známa (Jirák et al., 2009). Podle České alzheimerovské 

společnosti (ČALS, 2015), tvoří 62 % demencí právě Alzheimerova nemoc. Přčemž 

Alzheimerova nemoc je neurodegeneretivní onemocnění vedoucí v pozdních stádiích 

k demenci a je jedním z nejčastějších příčin nesoběstačnosti ve starším věku (Kulišťák 

et al., 2017). Podle Americké Asociace Ergoterapeutů (AOTA) je demence způsobena 

změnami v mozku, přičemž až 80 % je klasifikována jako Alzheimerova demence. 

Právě neurokognitivní deficit představuje jeden z mnoha nebezpečných faktorů u osob 

vlastnících řidičský průkaz, jelikož řízení motorového vozidla patří mezi komplexní 

instrumentální denní aktivity (iADL), které jsou zasaženy prvotně (Cornelis et al., 

2017). Schopnost řídit motorová vozidla představuje určitou míru nezávislosti, jelikož 

senioři mnohem častěji využívají motorová vozidla proto, aby se dostali k lékaři, 

vyzvedli důchod atd. (Lamperová, 2017) Podle doktora Havlíka (str. 1, 2016) „má na 

českých silnicích v současnosti jezdit bezmála půl druhého milionů řidičů starších 

šedesáti let a skoro půl milionu je sedmdesátiletých. V roce 2015 zavinil podle statistiky 

každou devátou nehodu řidič starší 65 let. Podíl seniorů na počtu řidičů usmrcených při 

dopravních střetech na silnici dosahuje skoro desíti procent z celkového počtu“. Proto 

jsou pro tyto řidiče zákonem ustanoveny povinné zdravotní prohlídky u praktického 
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lékaře, který má pravomoc nařídit řidiči dopravně psychologické vyšetření (Havlík, 

2016), popřípadě odebrat řidičský průkaz. 

 Ergoterapeut podle Americké asociace ergoterapeutů (AOTA) provádí 

hodnocení soběstačnosti a kognitivních funkcí, stanovuje silné a slabé stránky, snaží 

se identifikovat bariéry prostředí, navrhuje úpravy prostředí nebo kompenzační 

pomůcku. To vše pro zajištění co největší nezávislost ve vykonávání všech aktivit 

denního života (ADL). Ačkoli není možné odstranit příčiny vzniku demence, které by 

vedly ke zlepšení kognitivních funkcí, je možné zlepšit funkční schopnosti 

prostřednictvím kompenzačních mechanizmů či přizpůsobení se (AOTA, 2017). 

Pro funkční využití kompenzačního mechanizmu je však nutno dobře znát pacientův 

stav, tedy i stav kognitivních funkcí (Papoušek, 2010), jelikož konkrétně demence je 

na obecné úrovni chápána jako porucha kognice spojená s výrazným narušením aktivit 

denního života (Nikolai, Štěpánková a Bezdníček, 2014). Proto ergoterapeut provádí 

trénink kognitivních funkcí na základě vlastní diagnostiky (orientační diagnostika 

na základě pozorování nebo diagnostika pomocí různých testových metod) ve vztahu 

k analýze ADL. Podrobnější diagnostiku však může provést pouze psycholog (Svěcená, 

2007; Česká Asociace Ergoterapeutů, 2015). 

 AOTA dále popisuje možnosti ergoterapeutické intervence u osob v různých 

stádiích demence, nebo u pečujících osob, kde je ergoterapeutická intervence zaměřená 

na snížení zátěže pečovatele a rodinných příslušníků (AOTA, 2017). Pole působnosti 

ergoterapeuta je tedy v této oblasti velmi široké a je jasně popsáno pomocí vztahu 

osoba – činnost - prostředí. Z tohoto vztahu vychází např. Kanadský model výkonu 

zaměstnávání, jež popisuje, že nerovnováha mezi schopnostmi jedince a nároky 

prostředí může být narušena poruchou, nebo deficity fyzických, kognitivních nebo 

psychosociálních funkcí (Česká Asociace Ergoterapeutů, 2007). Ve své praxi využívá 

ergoterapeut řadu screeningové testové metody kognitivních funkcí, z nichž je většina 

časově nenáročných, nicméně provedením získáme pouze informace, které vyžadují 

detailnější prozkoumání. Pravidelné vyšetření těchto funkcí by mohlo odhalit zvýšené 

riziko vzniku dopravních nehod. Bohužel žádný z těchto používaných testů však není 

primárně určen k vyšetření kognitivních funkcí u řidičů. Se stejnými problémy 

se potýkají i praktičtí lékaři, kteří sice mají pravomoc odebrat řidičský průkaz, nemají 

však stanovenou metodiku ani jasná kritéria, která by stanovovala, kdy je ještě osoba 

způsobilá k řízení motorového vozidla (Svátová, 2010). Navíc posouzení způsobilosti 

může být v tomto případě necitlivé, přičemž znemožnění řízení vozidla se může stát 
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hrubým zásahem do sebehodnocení, i do kvality života starého člověka (Štikar et al., 

2007) 

 V zahraničí je tomu však s vyšetřením schopností řídit bezpečně rozlišné. Tam je 

to právě ergoterapeut, který je součástí týmu posuzující řidiče, jelikož se snaží 

identifikovat, zda klientovy aktuální funkční schopnosti odpovídají požadavkům 

činnosti, nebo zda je potřeba další ergoterapeutická intervence. V této souvislosti 

používá různé screeningové nástroje k orientačnímu hodnocení kognitivních funkcí 

v podobě tzv. „off-road“ testování, nebo se přímo účastní praktické jízdy v duálně 

řízeném automobilu spolu s instruktorem a vyšetřovaným. 

 Touto prací bych mohla přispět k objasnění vzájemného vztahu kognitivních 

funkcí a sebehodnocením v oblasti řidičských schopností. Výsledky práce by se také 

mohly stát podkladem pro další výzkum v této oblasti. 
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1 SENIOŘI JAKO ŘIDIČI 

 Psychologickou stránkou stáří se odborníci detailněji začali zabývat až 

ve 20. století. Mnoho autorů však polemizuje nad určitou relativní autonomií 

psychických funkcí. (Haškovcová, 2010) Jak Jirák et al. (2013) dodává, “stáří je 

přirozený a předvídatelný proces změn, ale je u něj přítomna značná variabilita 

v typech a rychlosti. Týká se našeho fyzického vzhledu, energického stavu, duševních 

schopností a společenského života. Změny jsou vnímány většinou z nás jako ztráty, 

protože nás nutí vzdát se řady situací, přijmout nové role a poradit si s omezenějšími 

schopnostmi.“ 

 Začátek stáří se tak může u každého z nás lišit. Mnoho odborníků považuje 

mezní věk pro začátek stáří věk mezi 60-65 lety. Světová zdravotnická organizace 

považuje období raného stáří období mezi 60-74 roky (Vojířová, 2007). Osoby starší 75 

let již vykazují snížení fyzických i psychických sil. Typickými příznaky jsou mimo jiné 

vyšší práh citlivosti hmatových podnětů, zpomalení prováděných pohybů, horší zrak, 

sluch i orientace. Je však důležité si uvědomit, že stárnutí je dlouhodobý proces, jehož 

příznaky lze kompenzovat např. pořízením naslouchadla (Haškovcová, 2010). 

 Ve vztahu k řízení motorových vozidel jsou osoby starší 65 let podle Štikara et 

al (2007) 3,8× více ohrožení smrtelnou nehodou než lidé ve věku 25-64 let. Řezáč 

(2017) však dodává, že jsou součastně méně rizikoví pro způsobení závažné dopravní 

nehody, i když ve srovnání s jinými řidiči zaviní více dopravních nehod na 

křižovatkách, při změně směru jízdy a při vjezdu na silnici. Štikar et al (2007) a Šucha 

(2017) tuto informaci ještě rozšiřují o couvání a otáčení. I přes to však osoby od 65-74 

let nemají nehodu výrazně častěji, než mladší řidiči viz příloha č. 3 (Štikar et al., 2007). 

 Osoby starší 75 let jsou již v silném ohrožení dopravní nehody (Štikar et al., 

2007). Naproti mladším řidičům však mohou i v této oblasti senioři kompenzovat 

snížené senzorické, motorické i kognitivní schopnosti změnou účasti v silniční dopravě 

a chováním (vyhýbaní se zhoršené viditelnosti, hustému provozu, řídí opatrněji atd.). 

Viz příloha č. 2. Proto také tyto osoby méně často překračují rychlost a neřídí motorové 

vozidlo pod vlivem alkoholu. Oproti jiným řidičů jsou však senioři výrazně lepší 

v plánování jízdy (denní doba, roční období), trasa, doba dojezdu atd. (Řezáč, 2017). 

Navíc o něco lépe jsou na tom s výkonem řízení muži než ženy (Adrian et al., 2011). 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814024707#bbib0005
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1.1 Změny ve schopnostech seniorů 

 Změny ve stáří můžeme popisovat na úrovni fyzické, sociální nebo 

psychologické (Jirák et al., 2013), a to přibližně již od dovršení 50 let věku (Kallus et 

al., 2005). Musíme si však uvědomit, že tato životní etapa je spojována s odchodem do 

důchodu, ztrátou blízkých a přátel, vyšším výskytem chorob, ztrátou sociálních rolí, 

zhoršování kognitivních funkcí, zhoršení životní úrovně, ale také se zneužíváním 

seniora, což plyne z předsudků nejen blízkých osob. Nutno si však připustit, že změny 

ve schopnostech seniorů se pomalu vyvíjejí a daná osoba nemusí, ale může být 

připravena si tyto změny přiznat a souhlasit s nimi. (Jirák et al., 2013). 

 V následující kapitole budou stručně popsány změny, které se bezprostředně 

týkají schopnosti řídit motorová vozidla s větším zaměřením na změny psychologické. 

1.1.1 Fyzické změny 

 V procesu stárnutí zaznamenáváme postupné snížení fyzické energie, vitality, 

snižuje se také reakční doba. Náročnější je také transport například k lékaři či 

do obchodu, pro zvyšující se únavu v kombinaci s častějším výskytem nemoci (Jirák et 

al., 2013). Naproti tomu funkční omezení a poruchy související s věkem nemusí 

automaticky vést k nebezpečnému chování v dopravě, proto bychom se měli snažit 

umožnit starším řidičům řídit co nejdéle (Šucha, 2017). 

Fyzické změny, které jsou spojovány s procesem stárnutí a zároveň by mohly mít 

značný vliv na schopnost bezpečného řízení motorového vozidla, jsou zmíněny níže. 

 

Motorické schopnosti a rychlost reakcí (reakční doba) 

 Do této skupiny patří vzhledem ke způsobilosti řízení motorových vozidel 

ochabnutí svalové síly, potíže s udržování chemicko-fyzikální rovnováhy organismu, 

nestabilita krevního tlaku, zhoršení látkové výměny, zpomalení regulačního procesu, 

nedostatek rezervních sil organizmu, bolest a závratě. Právě závratěmi mohou trpět 

osoby již od 50 let věku, jelikož dochází k cévním změnám v mozku a spondylóze krční 

páteře, které mohou činit problémy např. při rychlém rozhlížení se do zpětných zrcátek. 

Možná i to je důvod proč řidiči starší 65 let vykazují při řízení méně pohybů hlavy, než 

řidiči ve věku 30-64 let (Štikar et al., str. 53, 2007; CAA, ©2017). Tyto výše uvedené 

problémy mohou významně ovlivnit reakční čas řidiče, který se i tak s věkem zhoršuje 

odhadem o 0,5 ms za rok. Reakční čas lze definovat jako čas odezvy organizmu 

na podnět (Kallus et al., 2005). Podle Plcha (str. 1, 2010) je to: „doba, která je nutná 
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k tomu, aby zareagoval jeho biologický systém na podnět (objekt) z jeho zorného pole 

a to i v případech, kdy jde o podnět náhlý, neočekávaný.“ Reakční čas řidiče lze rozdělit 

na 3 části: 

1. detekce – spatření objektu 

2. zpracování – rozpoznání objektu 

3. vlastní odpověď – svalová reakce, která je ovlivněna poruchami pohybového 

aparátu (Plch, 2010; Kalus et al., 2005). 

U řidičů je navíc reakční doba závislá na umístění podnětu v řidičově zorném poli (Plch, 

2010). U starších dospělých je navíc pro vykonání konkrétní aktivity zapotřebí o 30-70 

% větší časová datace než je to u mladistvých. Další nárůst reakčního času můžeme 

spatřit s nárůstem alternativ v provedení daného úkolu, což souvisí se zvýšenou 

váhavostí. (Kallus et al., 2005) 

 Řidič by se tedy měl vyvarovat řízení, pokud jakýkoli motorický deficit 

nepříznivě ovlivňuje jeho schopnosti řídit bezpečně, nebo pokud nemá dostatečný 

rozsah pohybu a síly k provedení koordinovaného řízení motorového vozidla. (Štikar et 

al., str. 53, 2007) Z dlouhodobého hlediska je však možné motorické deficity překonat 

v podobě vhodných modifikací a úprav vozidla nebo úpravou techniky řízení (CAA, 

©2017). 

 

Smyslové funkce 

 S přibývajícím věkem se snižuje výkonnost všech pěti smyslů (Jirák et al, 2013). 

Nejmarkantnější změny lze spatřit ve zraku, kdy se snižuje ostrost, rozsah zorného pole, 

barvocit, klesá akomodace oka, zhoršuje se vnímání hloubky a zvyšuje se práh vnímání 

světla (Štikar et al., 2007).  

 Nemoci, vady nebo stavy zraku vylučující nebo podmiňující způsobilost k řízení 

motorových vozidel skupiny lze najít ve vyhlášce č. 277/2004. (Česko, 2004) 

Podle Kanadské Automobilové Asociace (Canadian Automobile Association - CAA) je 

možné, že i když senior úspěšně zvládne zkoušku zraku v ordinaci lékaře, může mít 

problémy se zrakem za zhoršených viditelnostních podmínek, což znázorňuje obrázek 

č. 1 a obrázek č. 2. 
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Obrázek č. 1: Obrázek očima 20letté osoby Obrázek č. 2: Obrázek očima 60letté osoby 

                     

 Na obrázcích je znázorněno, že osoba starší 60 let potřebuje 3× více světla, aby 

viděla obrázek stejně jako osoba ve 20 letech. Osmdesátník by již potřeboval za těchto 

podmínek až 16 krát více světla (CAA, ©2017). 

Dalším problémem, se kterým jsou senioři nuceni se vyrovnat, je již zmiňované zúžení 

zorného pole. 

Obrázek č. 3: Rozsah zorného pole 16letté osoby ve srovnání se zúženým rozsahem 

zorného pole 76letté osoby 

 

 Důležitost zraku při řízení doložil i Comalli (1967, in Štikar, 2007) ve svém 

experimentu, kde zjistil, že starší osoby potřebují více času na objevení, zvratných, 

skrytých, těžko rozpoznatelných nebo neúplných obrazců a podléhají tak častějšímu 

iluzivnímu vnímání ploch i prostoru. Navíc, pokud osobě starší 65 let věku poskytujete 

nadbytečné informace při vnímání dopravního značení, mají tyto osoby větší tendenci 

značku přehlédnout, než osoby ve věku 17-24 let (Häkkinen, 1965 in Štikar, 2007) 

 Další důležitou část našich schopností bezpečně řídit tvoří sluch. Pomocí 

zachovaného sluchu může řidič reagovat na blížící se vozidlo integrovaného 

záchranného systému, které ještě nemusí být v řidičově zorném poli. Mezi nejčastější 

věkově podmíněné onemocnění sluchu patří presbyakuzie. I osoby s tímto 

onemocněním však mohou být uznané za zdravotně způsobilé k řízení, pokud jsou 

schopni rozumět hovorové řeči minimálně do vzdálenosti 5 m (Česko, 2004). 

V Austrálii však mohou řídit osoby se ztrátou sluchu více než 40 dB. 
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 Ve Spojených státech amerických (USA) i ve Spojeném království Velké 

Británie (UK) však můžete získat řidičský průkaz i v tom případě, že trpíte úplnou 

ztrátou sluchu (Gary, 2017). 

1.1.2 Psychologické změny a možný výskyt mírné kognitivní 

poruchy 

 Některé psychické změny jsou se stářím spojeny. Ulrychová (2011) například 

uvádí, že ve stáří se mění hierarchie hodnot, změněna je také emotivita, adaptabilita a 

zhoršuje se paměť, představivost a myšlení, což jsou položky patřící do tzv. 

kognitivních funkcí.  

 Topinková et al. (str. 2, 2002) však připomíná, že „přestože se zvyšujícím se 

věkem jsou prokazovány některé morfologické, metabolické i funkční změny v centrální 

nervové soustavě, fyziologické stárnutí mozku není doprovázeno závažnější kognitivní 

poruchou!“ 

 Kognitivní funkce podle Válkové (str. 14, 2015) „zahrnují všechny myšlenkové 

procesy, které nám umožňují rozpoznávat, pamatovat si, učit se a přizpůsobovat se 

neustále se měnícím podmínkám prostředí." Přičemž Krivošíková (2011) dále 

kognitivní funkce rozděluje na: 

 základní kognitivní funkce (např. vnímání, orientace, pozornost a paměť) 

 vyšší kognitivní funkce (např. myšlení a exekutivní funkce – schopnost řešit 

problémy, schopnost plánovat, organizovat, mít náhled a úsudek) 

 metakognitivní schopnosti, které zahrnují vlastní přemýšlení a uvažování 

o vlastních myšlenkových procesech (Krivošíková, 2011) 

 

 Poruchy v těchto oblastech můžeme podle Topinkové et al. (2002) definovat 

pojmem kognitivní porucha, čímž rozumíme rozsáhlou škálu projevů postižení paměti, 

všeobecného zpracování informací, chápání kontextu, abstraktního a logického myšlení 

a uvažování, řešení problémů, schopnost učení, rozhodování, plánování a organizování 

činností, motivaci, poznávání, používání předmětů a orientace v prostoru a čase. Mimo 

vyšší korové funkce mohou byt postihnuty i funkce korové, do kterých řadíme: fatické 

poruchy, dysgrafie, dyslexie, dyskalkulie, poruchy praxie (naučených pohybových 

dovedností, používání předmětů, pohybových stereotypů i konstrukčních schopností) či 

smyslové agnozie (např. prozopagnozie). Poruchy se navíc mohou vyskytovat 
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izolovaně, nebo mohou postihnout více funkcí najednou. V tomto případě se jedná 

o tzv. globální kognitivní poruchu. (Topinková et al., 2002) 

 Závažnost a rozsah postižení může ovlivňovat osobnost a její chování. 

(Topinková et al., 2002). Proto vyvinul R. Petersen koncept mírné kognitivní poruchy 

(MKP) jakožto popis stádia vyskytujícím se mezi procesem normálního stárnutí 

a syndromem demence, přičemž může být jedním ze znaků přechodu do syndromu 

demence. 

 Pro neuropsychologickou diagnostiku mírné kognitivní poruchy, která je známá 

i pod názvem mild cognitive impairment (MCI), jsou stanovena kritéria podle Petersena 

et al (1999) a jsou to: 

 subjektivní poruchy paměti 

 paměťové funkce objektivně narušeny (pod 1,5 SD ve vztahu k normě pro daný 

věk) 

 soběstačnost ve vykonávání ADL 

 kognitivní funkce v pásmu normálu 

 nevyskytující se známky demence 

 Syndrom demence se tak od MKP liší v hloubce kognitivního deficitu. U 

syndromu demence bývají zasaženy alespoň dvě domény a jsou významně narušeny 

aktivity denního života. (Kulišťák et al., 2017; Sheardová, 2010) Nově můžeme podle 

Kulišťáka et al. (2017) v literatuře najít i termín preklinická MKP (pre-MKP), který 

zahrnuje heterogenní skupinu pacientů, kteří splňují klinická kritéria MKP, ale výsledek 

neuropsychologického vyšetření mají v rámci normy. Nebo mají abnormální výsledky 

neuropsychologického vyšetření, ale nesplňují klinická kritéria MKP. Do stádia 

předcházejícímu MKP patří i tzv. subjektivní porucha paměti (subjective memory 

complaint – SCM). Pacienti s SCM však tvoří velmi heterogenní skupinu, jelikož 

zahrnují pacienty úzkostně-depresivní, pacienty v preklinické fázi Alzheimerovy 

nemoci, tedy pre-MKP, nebo pacienty uvědomující si své přirozené stárnutí. Na druhou 

stranu existují i pacienti, kteří si stěžují na poruchy paměti nebo kognice obecně, avšak 

jejich výkon v kognitivních testech nedosahuje 1,5 směrodatné odchylky od normy. 

(Kulišťák et al., 2017) 

 Podle Kulišťáka et al. (2017) „je pacient s MKP plně soběstačný, ale sám či 

okolí si stěžuje na vzniklou poruchu kognice. Deficit je navíc objektivizován 
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neuropsychologickým vyšetřením, u kterého pacient skóruje patologicky ve srovnání 

s věkově a vzdělanostně vázanými kontrolami.“ 

Petersen et al. (1999) rozlišuje pacient s MKP do 4 skupin: 

4. amnestické jednodoménové MKP: osoby s izolovanými poruchami paměti 

5. neamnestické jednodoménové MKP osoby s izolovaným postižením 

nepaměťové složky, respektive například exekutivních funkcí 

6. amnestické vícedoménové MKP: kombinace amnestické a neamnestické 

jednodoménové MKP 

7. neamnestické vícedoménové MKP: osoby s postižením více domén kognitivních 

funkcí, avšak bez poruch paměti 

 

 Podle skupiny mají pacienti s MKP riziko konverze do jiného onemocnění: 

Například pacienti s amnestickou MKP mají vyšší riziko konverze do Alzheimerovy 

nemoci, zatímco pacienti s neamnestickou MKP přecházejí do demence jiné etiologie. 

(Kulišťák et al., 2017) 

 Určitá porucha kognitivních funkcí se však v 50-80 % případů postupně vyvíjí 

v demenci (ČALS, 2016; Topinková et la., 2002). Proto se MKP považuje za 

diagnostikovatelnou, klinickou jednotku, která se pokládá za preklinickou (časnou) fázi 

demence (Topinková et la., 2002), který znázorňuje Obrázek č. 4, která se v populaci nad 

65 let vyskytuje v rozmezí 12–18 % (Sheardová, str. 67, 2010) 

Obrázek č. 4: Postavení MKP v rámci rozvoje demence a normálním stárnutím 

(Sheardová, 2010) 

 

 

 Alzheimerovská asociace (Alzheimer's Association, ©2018) však dodává, že ne 

vždy stav progreduje do demence. Stav je možné i v této fázi stabilizovat, nebo navrátit 

do normálního stavu (Alzheimer's Association, ©2018).  

 „Původní termín užívaný pro pokles kognitivních funkcí ve stáří – benigní 

stařecká zapomnětlivost – byl zaveden v r. 1958 kanadským psychiatrem českého 

původu V. A. Kralem“ (Sheardová, str. 65, 2010) 
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 Petersen et al. (1999), který jako první použil termín MKP, popisuje poruchu 

jako porucha alespoň jedné složky kognice, především paměti, při nichž nedochází 

k poruše v provádění běžných denních aktivit. Právě poruchy paměti jsou prvním 

příznakem, na který si osoby v ordinacích svých lékařů v této fázi stěžují. (Sheardová, 

2010; Kulišťák et al., 2017) Proto následuje diagnostický algoritmus vyšetření, který je 

znázorněn na obrázku č. 5. 

Obrázek č. 5: Diagnostický algoritmus MKP (Sheardová, 2010) 

 

 

 Změny se týkají převáženě paměti (zapomínání termínů schůzek, zapomíná na 

nedávné události atd.), v tomto případě hovoříme o tzv. „amnestické MKP“, která je 

zároveň nejčastěji se vyskytující formou. Tzv. „non-amnestická MKP“, ovlivňuje 

myšlenkové schopnosti více než paměť. (Alzheimer's Association, ©2018; Sheardová, 

2010; Kulišťák et al., 2017)). Proto Sheardová (2010) poukazuje na to, že by 

diagnostika MKP měla probíhat v 3 fázích: 

1. stanovení diagnózy 

2. bližší klasifikace subytypu 

3. stanovení etiologie deficitu  

 MKP může diagnostikovat pouze lékař na základě odebrání anamnézy, 

screeningového vyšetření kognitivních funkcí a neuropsychologického vyšetření. Od 

demence ji můžeme rozpoznat například podle poruchy v provádění personálních 

denních činnostech (pADL), nebo dalšími příznaky uvedenými na konci toto kapitoly v  

příznacích Alzheimerovy nemoci, podle ČALS. Užitečným nástrojem pro hodnocení 

MKP proto může být iADL, ve které se porucha kognitivních funkcí odrazí v prvních 

fázích onemocnění bez ohledu na somatické postižení. (Sheardová, 2010).  
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 Další složka, která může mít vliv na schopnost řídit bezpečně je kromě paměti 

i pozornost, kterou zle definovat jako schopnost koncentrace a soustředění se 

na specifický podnět. Důsledkem stárnutí je největší pokles pozornosti selektivní 

i difúzní. Selektivní pozornost je důležitá například při konverzaci v hlučném prostředí 

nebo při řízení. Difúzní (rozdělená) pozornost je využívaná například v situaci, kdy 

zároveň zvedáme telefon a přitom připravujeme občerstvení. (Patel a Holland, 2013) 

A jsou to právě testy difúzní pozornosti, jež se často používají v dopravní psychologii 

ať už v podobě „on road“ či „off road“ testů. Pozornost je ovlivněna věkem, 

motivovaností a automaticitou prováděného úkonu, jelikož opakování jakéhokoli 

procesu vede ke snížení nároků na pozornost. Na druhou stranu vede také ke zvýšení 

chybovosti. Problémy s pozorností následně mohou přispět ke snížení výkonnosti 

v prováděných kognitivních testech. Převážně pak v položkách zaměřených na paměť 

nebo na psychomotoriku. Nadměrné vzrušení a stres vede také k zúžení pozornosti 

a problémy s rozdělením pozornosti. Naopak vznik nového automatizmu vyžaduje 

velkou pozornost, převážně pak ve stáří. (Kallus et al., 2005) Pokud je však omezení 

diagnostikováno ve více složkách kognitivních funkcí, lze polemizovat nad přítomnosti 

Alzheimerovy nemoci. 

 Příznaky Alzheimerovy choroby uvádí Česká alzheimerovská společnost a jsou 

to: 

 poruchy paměti ovlivňující plnění běžných denních úkolů adl 

 problémy s adl 

 problémy s vyjadřováním 

 dezorientace místem a časem 

 zhoršující se racionální mínění 

 porucha abstraktního myšlení 

 prudké změny nálad a chování 

 zakládání věcí na zcela nesmyslná místa 

 zásadní změna osobnosti 

 ztráta iniciativy až pasivita (ČALS, 2016) 

 

 Diagnostika postupného omezení v sociální a psychologické oblasti, způsobená 

výše uvedenými příznaky, může vést k nezpůsobilosti a závislosti na rodinných 

příslušnících či instituci. Závislost v tomto kontextu chápeme jako nerovnováhu, 
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charakterizovanou ztrátou kontroly a osobní svobody závislé osoby. Proto je docela 

pochopitelná obava starších osob ze ztráty samostatnosti z důvodu přítomnosti 

onemocnění, nedostatkem financí, odebráním řidičského průkazu aj. (Jirák et al., 2013).  

 

Psychomotorické funkce 

 Pojem psychomotorika podle Flemera et al. (2014) vyjadřuje ucelený přístup, 

který je založen na úzkém vztahu motoriky a psychiky. Jako takový, vyjadřuje jednotu 

těla, duše a vědomí, mnohostranné vztahy mezi poznáním, emocemi, pohybem a jejich 

vliv na vývoj kompetencí jednotlivce v psychosociálním kontextu (Flemr et al., 2014). 

Do psychomotorických funkcí řadíme vysoce automatizovanou hrubou motoriku až po 

náročnou jemnou motoriku, jako pletení či práci na PC (Kallus et al., 2005). 

 Ulrychová (2011) popisuje ve stáří určité zpomalení psychomotorického tempa, 

váhavost při provádění úkonů a v neposlední řadě zúžené a konvergentní myšlení. A je 

to právě čas provedení nonverbálních psychomotorických úkolů, který byl zvolen jako 

indikátor stáří. Celkovou dobu provedení však mohou dále ovlivňovat např. poruchy 

krátkodobě paměti a pozornosti (Kallus et al., 2005) 

1.1.3 Osobnost a psychosociální faktory 

 Podle Jiráka (2013) jsou změny osobnosti u zdravých seniorů minimální. Na 

druhou stranu některé osobnostní rysy mohou u seniorů vystupovat do popředí, nebo 

mohou být ovlivněny užívanými farmaky (Řezáč, 2017). Ulrychová (2011) popisuje ve 

stáří úbytek adaptability, citovou vlažnost (vyšší zranitelnost), soustředěnost více na 

sebe a ke svým problémům. 

 Představy, které mají senioři o svých řidičských schopnostech, často odpovídají 

jejich skutečnému výkonu. Řidičské schopnosti jsou však jimi často velmi kriticky 

posuzovány, proto se často straní i situacím, které by ještě zvládli (Štika et al., 2007). 

Podle Řezáče (2017) jsou osoby starší 55 let, méně ochotny riskovat. Ve srovnání 

s řidiči do 25 let mají výrazně nižší tzv. „Sensation seeking“, neboli potřeba vzrušení a 

agresivního stylu řízení (Řezáč, 2017). 

 Na osobnost však mohou mít velký vliv psychosociální faktory, které odkazují 

na životní události, zvládání situací a sociální podporu (Wang et al., 2017), na kterou 

odkazuje Teorie psychosociálních faktorů, která je blíže popsána v teorii MOHO neboli 

Model of Human Occupation (Kielhofner, 2009). Osoby starší 60 let se setkávají s tzv. 

„maturační či vývojovou“ krizí, která je charakterizována odchodem do důchodu 
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(ukončení určitého pravidelného režimu, spojeného se socio-kulturními i společenskými 

rituály, pravidly a povinnostmi). Ukončením pracovního procesu v tomto věku může 

vést k pocitu nenaplnění potřeb, ztrátě respektu, úspěchu a seberealizace, které souvisí 

s nenaplněním potřeb a well-being. (Bátrolová a Trešlová, 2013) 
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2 LEGISLATIVA ČESKÉ REPUBLIKY A SCREENINGOVÉ 

VYŠETŘENÍ ŘIDIČŮ SENIORŮ 

 Podle zákona 361/2000 Sb. a § 87 se může osoba účastnit provozu na pozemních 

komunikacích pouze tehdy, pokud nemůže ohrozit bezpečnost provozu. Výjimkou jsou 

však osoby, které učinily takové opatření, které znemožňují ohrožení bezpečnosti 

provozu. (Česko, 2000) 

 Jako řidič motorového vozidla se může senior účastnit pouze tehdy, má-li platné 

řidičské oprávnění pro příslušnou skupinu motorových vozidel a pokud u sebe má 

příslušné doklady, mezi které patří i posudek o tělesné a duševní schopnosti k řízení 

motorových vozidel (dále jen zdravotní způsobilost, kterou upravuje vyhláška č. 

271/2015 Sb.).  

 Od července roku 2013 je navíc účinná novela zákona č. 101/2013 Sb., která 

posunula věkovou hranici provedení povinné posouzení zdravotní způsobilosti řidičů 

seniorů nejpozději v den dovršení 65 a 68 let věku, a následně co dva roky. (ČESKO, 

2013) 

2.1 Zdravotní způsobilost 

 Zdravotní způsobilost posuzuje posuzující lékař (se způsobilostí v oboru 

všeobecné praktické lékařství, nebo v oboru praktický lékař) na žádost žadatele 

řidičského oprávnění, který hradí veškeré náklady spojené s tímto posouzením.(Česko, 

2000) 

 Podle vyhlášky č. 277/2004 Sb., "prováděcí právní předpis upravuje podmínky 

zdravotní způsobilosti, rozsah lékařské prohlídky a odborného vyšetření, obsah 

prohlášení žadatele o řidičské oprávnění nebo držitele řidičského oprávnění, nemoci, 

vady nebo stavy, které vylučují nebo podmiňují zdravotní způsobilost k řízení 

motorových vozidel". Na základě tohoto předpisu, s přihlédnutím k aktuálnímu 

zdravotnímu stavu, vydá posuzující lékař posudek o zdravotní způsobilosti v písemné 

formě (viz. Příloha č. 5). Posudek musí být jednoznačný a nesmí obsahovat diagnózu 

nemoci. Dále musí obsahovat dobu platnosti, pokud lékař určí lékařskou prohlídku v 

této věci dříve např. z důvodu zhoršujícího-se zdravotního stavu. (Česko, 2004)  

 Pravidelným lékařským prohlídkám zdravotní způsobilosti jsou povinni podrobit 

se držitelé řidičského oprávnění: 

 šest měsíců před dovršením 65 a 68 let věku. Po dovršení 68 let každé dva roky. 

Vždy však nejpozději v den dovršení stanoveného věku. 
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 držitelé řidičského oprávnění pro skupinu C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo 

D+E. Dále se tyto osoby musí podrobit psychologickému vyšetření šest měsíců 

před dovršením 50 let a nejpozději v den dovršení 50 let a dále pak každých pět 

let. 

 osoby, u kterých je řízení motorového vozidla předmětem výdělečné činnosti 

(např. řidiči taxi služby, řidiči hromadné dopravy). 

 osoby užívající při řízení zvláštního výstražného světla modré barvy. 

 držitele osvědčení pro učitele řidičů např. instruktor autoškoly. 

 Pokud se osoba nedostaví na povinné lékařské vyšetření zdravotní způsobilosti 

v stanovené lhůtě ani ve lhůtě náhradí, je podle § 89 zdravotně nezpůsobila k řízení 

motorových vozidel (Česko, 2000) 

2.2 Organizace vyšetření způsobilosti starších řidičů 

 Prohlídky se provádí v rozsahu potřebně nutném pro posouzení zdravotní 

způsobilosti posuzované osoby k řízení. (Česko, 2004)  

Obsahem takovéto lékařské prohlídky je: 

1. vyšetření zdravotního stavu s cíleným zaměřením na nemoci, které vylučují nebo 

podmiňují zdravotní způsobilost k řízení např. epilepsie, demence, poruchy 

spánku ovlivňující bdělost aj. 

2. fyzikální vyšetření včetně orientačního neurologického vyšetření, vyšetření 

sluchu, zraku, ostrosti, barvocitu, zorného pole, rovnováhy. 

3. potřebné specializované vyšetření vyžádané posuzujícím lékařem. 

4. potřebné odborné vyšetření, pokud je posuzovaná osoba v péči jiného lékaře. 

5. potřebné vyšetření ošetřujícím neurologem u osob trpících epilepsii nebo 

poruchami vědomí v případě podezření na tyto nemoci při odborném vyšetření 

(Česko, 2015).  

 

 Lékař může na základě lékařské prohlídky určit osobě termín další pravidelné 

prohlídky kratší, než je uvedeno v kapitole 2.1 nebo nařídit provedení jiného odborného 

vyšetření (nejčastěji neurologické, dopravně psychologické). (Česko, 2000) 

 Posuzující lékař je podle § 85 povinen v posudku uvést zjištěný zdravotní stav 

z hlediska zdravotní způsobilosti žadatele ve znění zda je, či není způsobilý k řízení 

motorového vozidla nebo je způsobilý s podmínkou (Česko, 2000). Písemné hodnocení 

lékaře je nutné doplnit důvodem daného rozhodnutí. Například při vydání posudku se 
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závěrem o zdravotní způsobilosti s podmínkou: musí být součástí posudku podmínka 

vyplývající ze zdravotního stavu posuzovaného např. technická úprava vozidla, 

nezbytnosti zdravotnického prostředku nebo omezení posuzované osoby.(Česko, 2015). 

Změnu způsobilosti řízení oznámí posuzující neprodleně obecnímu příslušnému 

obecnímu úřadu s rozšířenou působnosti, nebo zaměstnavateli žadatele (Česko, 2000). 

Následně musí být v řidičském průkazu uveden harmonizovaný kód, kterým se 

zaznamenají podmínky a omezení řidičského oprávnění aj. (Česko, 2001)  

 Náklady na lékařskou prohlídku, popřípadě dopravně psychologické vyšetření, 

hradí u osob v pracovněprávním vztahu zaměstnavatel a v ostatních případech hradí 

náklady žadatel (Česko, 2000). 

 

2.2.1 Dopravně psychologické vyšetření  

 Tímto vyšetřením se zjistí psychická způsobilost osob k řízení motorových 

vozidel, o které zažádal praktický lékař. Vyšetření provádí psycholog na dopravně 

psychologickém pracovišti, jemuž ministerstvo udělilo akreditaci k provádění 

psychologického vyšetření. (Česko, 2000) 

 Tohoto vyšetření jsou povinny se podrobit osoby mající řidičské oprávnění pro 

skupinu D1+E, D, D+E nebo osoby s oprávněním k řízení vozidel skupiny C1+E, C, 

C+E v přesně určenou dobu viz kapitola 2. Dále pak osoby žádající o navrácení 

řidičského oprávnění z důvodu (vyčerpání bodového hodnocení řidiče, soudem 

uloženého zákazu řízení aj. uvedených v § 87). 

 Pro dopravně psychologické vyšetření je nutné předložit psychologovi posudek 

o zdravotní způsobilosti (viz Příloha č. 5), které nesmí být starší než 30 dní (Česko, 

2000), odůvodnění proč bylo o odborné vyšetření vyžádáno a výsledky doposud 

provedených vyšetření (Česko, 2015). 

 

Rozsah, obsah a způsob dopravně psychologického vyšetření podle vyhlášky 

č. 31/2001 Sb. 

 Samotné vyšetření obsahuje rozbor anamnestických údajů včetně informací 

týkajících se vlastní řidičské praxe, rozhovor, vyšetření standardizovanými 

psychodiagnostickými test a v případě potřeby projektivními metodami a pozorováním. 

Vyšetření by se tedy mělo skládat z následujících částí: 
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1. uvodní rozhovor: seznámení se s podmínkami, průběhem a účelem dopravně 

psychologického vyšetření. Písemné potvrzení posuzovaného s provedením 

dopravně psychologického vyšetření vzhledem ke svému tělesnému a 

psychickému stavu.  

2. psychické vyšetření výkonnosti kvantity a kvality: intelektu, pozornosti, 

distribuce a rozsahu koncentrace, senzomotorické reaktivity a koordinace, 

schopnost rozhodování, paměti (především vizuální) a dalších psychických 

funkcí. 

3. vyšetření osobnosti: emocionální stability, chování, tendence riskovat, odolnosti 

vůči stresovým situacím, psychopatologické symptomatiky a dalších 

osobnostních vlastností. 

4. individuální rozhovor posuzovaného s psychologem vzhledem k získaným 

informacím. 

5. zhodnocení výsledků vyšetření a jejich porovnáním jednak s informacemi 

získanými rozhovorem, tak s objektivními daty. 

6. seznámení posuzovaného se závěrem vyšetření: vystavení písemného posudku. 

 

 O výsledku dopravně psychologického vyšetření dostává posuzovaná osoba 

písemný posudek, ze kterého musí být zřejmé, zda je osoba psychicky 

způsobilá/způsobilá s podmínkou/nezpůsobilá k řízení motorových vozidel. Kopii 

posudku pak psycholog zašle do  pracovních dnů příslušnému obecnímu úřadu s 

rozšířenou působností a posuzujícímu lékaři, který o vyšetření zažádal. Následně je 

psycholog povinen evidovat údaje, doklady a záznamy o provedení dopravně 

psychologickém vyšetření po dobu minimálně 5 let ode dne jeho provedení pro 

případné přezkoumání. (Česko, 2000) 

 Pokud vyšetřovaná osoba nesouhlasí s výsledkem vyšetření, může do 10 

pracovních dnů podat návrh na jeho přezkoumání ministerstvu, které do 15 pracovních 

dnů ode dne doručení posudek přezkoumá. To však může znamenat, že bude potřeba 

podrobit vyšetřovaného novému dopravně psychologickému vyšetření. Náklady na celý 

proces v rozsahu přezkumu posudku hradí podle § 87c posuzovaná osoba. (Česko, 

2000) 

2.3 Odevzdání řidičského průkazu 

 Řidičský průkaz je povinen odevzdat každý řidič: 

 s neplatným řidičským průkazem, 
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 který se vzdal řidičského oprávnění, 

 kterému bylo pozastaveno, podmíněno, nebo omezeno řidičské oprávnění, 

kterému bylo odňato řidičské oprávnění, nebo mu byl uložen trest zákazu řízení 

motorových vozidel. (Česko, 2000) 

 

 Řidičské oprávnění pozbývá platnosti dnem právní moci rozhodnutí. Následně 

platí do pěti pracovních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o omezení odnětí či 

pozastavení řidičského oprávnění. Držitel řidičského oprávnění poté musí odevzdat 

řidičský průkaz příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Totéž platí 

pro řidiče, kteří se dobrovolně vzdají řidičského oprávnění nebo pro rodinné příslušníky 

zemřelého, který vlastnil řidičský průkaz. Následně vydá příslušný obecní úřad doklad o 

odevzdání řidičského průkazu. (Česko, 2000) 

 O zrušení podmínění, omezení či opětovné navrácení řidičského oprávnění může 

osoba požádat, pokud prokáže, že již je zdravotně způsobilý/způsobilý s podmínkou 

k řízení motorových vozidel (Česko, 2000). 
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3 HODNOTÍCÍ NÁSTROJE VYŠETŘENÍ KOGNITIVNÍCH 

FUNKCÍ U ŘIDIČŮ 

 Pro českou populaci nebyl nalezen ani jeden kognitivní test, který by byl 

primárně určen k vyšetření kognitivních funkcí u řidičů v ordinacích PL. Proto jsou 

v následujících kapitolách uvedeny testy používající se v ČR k vyšetření kognitivních 

funkcí. 

 Podle Šuchy (2017) bychom se však při posuzování a opatření na posílení 

schopnosti řídit měli řídit pravidlem „3P“, které zahrnují následující položky: 

1. Posuzování: snaha objektivně posoudit zdravotní způsobilost a psychickou 

způsobilost (zejména kognice), často je nutná praktická zkouška – jízda, důraz na 

exploraci, rozhovor, náhled, pochopení.  

2. Podporování: Snažit se pomocí tréninku (vzdělávání, kognitivní trénink, kondiční 

jízdy – autoškola), vzdělávání členů rodiny, uzpůsobení vozidla, vhodné infrastruktury a 

zákonů, prodloužit řízení na maximální možnou dobu. 

3. Pomáhání: Pokud řidič není schopen již řídit bezpečně, nebo nechce řídit, 

poskytnout mu dostatek informací pro zajištění vhodné mobility. (Šucha, 2017) 

Neuropsychologické vyšetření pro diagnostiku MKP je často založeno na analýze 

jednotlivých domén kognitivních funkcí. Jako základní domény kognitivních funkcí 

Kulišťák et al. (2017) považuje: 

 paměť, 

 pracovní paměť, 

 pozornost, 

 exekutivní funkce, 

 fatické funkce, 

 vizuospaciální schopnost. 

 Autor však ještě dodává, že v případě v případě vyšetření kognitivních funkcí by 

měl test obsahovat převážně test epizodické paměti obsahující proces učení a 

okamžitého i oddáleného vybavení. Tento nástroj je vhodné použít v počátečním stádiu 

MKP pro nejpřesnější diskriminaci mezi normálním procesem stárnutí a fázi MCI. 

(Kulišťák et al., 2017) 

 Ergoterapeutka Kate Redford (2016) navrhuje schéma screeningového procesu, 

který je znázorněn na Obrázek č. 6. Detailněji popsal vyšetření řidičů s podezřením na 

MKP nebo demenci Carr a Ott (2010), viz Příloha č. 4. 
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Obrázek č. 6: Schéma vyšetření podle Redfordové (2016) „(překlad vlastní)“ 

 

 

3.1 Nejčastěji používané testy pro diagnostiku kognitivních 

poruch v České republice 

 Podle studie provedené Vyhnálkem et al. (2011) ze 150 českých, ambulantních a 

nemocničních lékařů, zabývajících se diagnostikou a léčbou demence používá 95 % z 

nich k vyšetření kognitivních poruch screeningové testy MMSE, MoCA, přičemž 79 % 

lékařů používá k vyšetření také počítačovou tomografii, 40 % magnetickou rezonanci, 

57 % elektroencefalogram a 30 % využívá vyšetření hladiny vitamínu B12.  

 Kolik konkrétně praktických lékařů provádí tyto screeningové testy nebo posílá 

své pacienty pro detailnější vyšetření ke specialistovi, dle doporučených diagnostický a 

léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře z roku 2007, však zůstává stále otázkou. 

Podle doporučených postupů od Jiráka a Laňkové (2007) je praktickým lékařům 

doporučeno provádět včetně vyšetření anamnézy, fyzikálního vyšetření, testu MMSE 

a/nebo testu hodin provádět i hodnocení funkčního stavu dle blíže nespecifikovaných 

testů. Pouze totiž klinickým vyšetřením odhalí zkušený lékař demenci až při úpadku 

kognitivních funkcí o 30 %. Použitím neurokognitivní škály a baterie testů odhalí 

poruchu kognitivních funkcí již při jejich úpadku o 15-20 % (Topinková, 2002). 

Přičemž Vyhnálek et al. (2011) ve své studii provedené u 600 pacientů poukazuje na 

značný vliv vzdělání na celkový výsledek vyšetřených kognitivních funkcí. 

Vyšetřovaní, se základním vzděláním, byli pomocí neurokognitivních testů 

diagnostikováni ve více než 2/3 případů až ve stádiu střední a pokročilé demence. 
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Oproti tomu vysokoškolsky vzdělané osoby byly diagnostikovány v 58 % již v časné, 

nebo středně pokročilém stádiu a pouze 1/3 v pozdním stádiu (Vyhnálek et al., 2011). 

 

3.1.1 Doporučená a povinná vyšetření provedená praktickým 

lékařem u osob staršího věku 

 Podle Topinkové (2002) je doporučeno praktickým lékařům dle potřeb provádět 

standardizované hodnocení mentálního stavu a funkčního postižení pomocí Mini Mental 

State Examination (MMSE), Testu kreslení hodin, Testu instrumentálních aktivit 

denního života nebo Dotazníku pro funkční hodnocení (FAQ) a Geriatrické škály 

deprese (GDS). Další možností je pacienta odesílat ke specialistovi (neurolog, geriatr, 

psychiatr, psycholog). (Topinková, 2002). Během preventivní prohlídky, která je plně 

hrazena 1× za 2 roky z fondu VZP ČR (viz Příloha č. 8) je podle Topinkové (2005) 

doporučeno mimo jiné provést: 

 vyšetření zdravého životního stylu;  

 doporučení fyzické aktivity a cvičení – minimálně 3 – 5× týdně 30 minut chůze  

 pravidelné ověřování způsobilosti k řízení vozu 

 vyšetření zraku – 1× ročně;  

  vyšetření sluchu – 1× ročně;  

 změření krevního tlaku – 1× ročně;  

 screening diabetu – 1× ročně;  

 kognitivní screening – 1× ročně. 

3.2 Testové metody kognitivních funkcí ve vztahu k řízení  

 V zahraničí se na posuzování schopnosti řídit účastní proškolení ergoterapeuti, 

jelikož mají potřebné znalosti k rozpoznání změn souvisejících se zdravotním stavem a 

stárnutím. (AOTA, ©2018; Unsworth, ©2018) 

„Ergoterapeuti jsou specialisté na řešení základních a důležitých činností každodenního 

života. Pro většinu lidí je jízda zásadní činností, která je pro mnohé důležitá pro udržení 

kontaktů a umožňuje jim účastnit se různých společenských událostí.“ (AOTA, ©2018) 

 Ve své praxi posuzují fyzické, vizuální a duševní schopnosti v rámci tzv. „off 

road“, „on road“ testů popřípadě simulátorů (Selander et al., 2010). Mezi deficity 

kognitivních, které mohou zásadně ovlivnit schopnost řídit bezpečně, patří podle 

australských ergoterapeutů a společnosti VicRoads, například: pozornost, paměť, 

vnímání, plánování, řešení problémů, rozhodování atd. I přes tyto problémy se však 
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osoby s MKP mohou prezentovat jako osoby zcela zdravé. Osoba s kognitivní poruchou 

může v kanceláři nebo v klinickém prostředí prezentovat, že nemá funkční poruchu. 

Toto znehodnocení se může projevit pouze při skutečné jízdě. Obvyklá lékařská 

prohlídka nebo standardní licenční test nemusí nutně odhalit povahu nebo závažnost 

jakýchkoli problémů. Proto by se měl vyšetřovaný podrobit specializovaného 

ergoterapeutického vyšetření, popřípadě vyšetření u jiného odborníka (klinického 

neurologa, neuropsychologa, psychiatra, psychologa aj.). I přes to je však mít na paměti, 

že výkon řízení může během dne i několik dní kolísat, proto může být zapotřebí i 

několik hodnocení. (VicRoads a OT AUSTRALIA, 2008).  

 Cílem všech vyšetření ergoterapeuta je zajistit, aby byl jedinec co možná nejdéle 

mobilní a jeho schopnosti odpovídaly nárokům pro schopnost řídit bezpečně, co možná 

nejdéle. U osob, u nichž je nutné omezit či zastavit řízení, identifikuje ergoterapeut 

jinou vhodnou formu dopravy v komunitě. (AOTA, ©2018). 

Pokud si starší řidič, či kdokoli v jeho okolní není jistý svými schopnostmi řídit 

bezpečně, je možnost vyzkoušet některý ze sebehodnotících nástrojů, jež jsou některé 

volně dostupné i na internetu. Může si tak na základě tohoto vyšetření zjistit, zda je 

třeba se obavami vůbec zabývat nebo, zda je zapotřebí vyhledat odborníka. Patří mezi 

ně například tyto následující tesy: 

 Fitness-to-Drive Screening (FTDS) 

 Jedná se o online, nediagnostický, screeningový nástroj, vyvinutý za spolupráce 

floridské univerzity a Univerzity v Západním Ontariou. Nástroj má pomoci detekovat 

rizikové skupiny řidičů. Je určen převážně pro občany USA a Kanady. Jedná se o 54 

otázkový dotazník, jehož administraci může provést prakticky kdokoli (dotazovaný, 

rodinný příslušník, pečovatel, ergoterapeut aj.), který zaznamenal jízdu staršího 

dospělého v posledních třech měsících. Dotazník obsahuje vyšetření anamnestických 

údajů o řidiči i jeho řízení a údajů týkajících se řidičských schopností. Celková doba 

provedení je cca 20 minut. Vyšetření lze provést zdarma, kdykoli na webových 

stránkách: http://fitnesstodrive.phhp.ufl.edu/. Výsledkem je pak online vyhodnocení a 

zařazení řidiče do jedné ze tří kategorií (rizikový, všední a dobrý řidič) a následné 

doporučení (FTDS, ©2015; Classen a Medhizadah, 2016). Na podobném principu je 

postaven i sebehodnotící, 32 stránkový nástroj s názvem Driving Decisions Workbook, 

který je primárně určen řidičům pociťujících pokles řidičských schopností, či ztrátu 

důvěry ve zvládání různých silničních situací (Eby et al., 2003) 

 

http://fitnesstodrive.phhp.ufl.edu/
http://fitnesstodrive.phhp.ufl.edu/
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 Safer Driving – The Enhanced Driving Decisions Workbook 

Další z řady nediagnostických, screeningových online nástrojů je volně dostupný 

na stránkách http://www.um-saferdriving.org/firstPage.php. Na vývoji tohoto nástroje 

spolupracovala převážně Univerzita v Michiganu a UM Drive-Ability Program. 

Dotazníkový program se skládá z několika otázek, týkajících se možných problémů 

souvisejících se zdravotním stavem a schopnostech řízení. Dle instrukcí vybere 

vyšetřující odpověď z několika možností, která je podle něj nejtypičtější a na základě 

těchto odpovědí dostávají na konci dotazníku zpětnou vazbu a typy, jak udržet jízdu co 

nejdéle bezpečnou. Velice kladně oceňuji možnost nastavit si u každé otázky 

individuálně velikost písmen, což může být hlavně u seniorů se zhoršeným zrakem 

velké plus. Celkové provedení testu trvá cca 30 minut. (Chaudhary et al., 2013; 

SAFEDR, 2018) 

 AAA Roadwise Review and Driving Health Inventory 

V tomto případě se jedná o CD-ROM obsahující osm testů, které může 

vyšetřovatel provést sám nebo s dopomocí rodiny či přátel. Vyhodnocení výkonu v testu 

je zhodnoceno ve třech úrovních (žádný, mírný nebo závažný deficit). Stejně jako 

předchozí sebehodnotící nástroje i tento obsahuje na konci vyšetřovanému zpětnou 

vazbu. (Chaudhary et al., 2013) 

3.2.1 „OFF ROAD“ 

 Podle australských ergoterapeutů OTAUS (Occupational Therapy Australia) se 

jedná o rozhovor a klinické vyšetření základních schopností nezbytných pro řízení. 

Proto může zahrnovat anamnestické vyšetření, vyšetření týkající se řidičských 

schopností, vyšetření vízu a fyzických schopností, schopnost správného rozhodnutí 

v různých silničních situacích a znalost silničního práva. Celková doba trvání vyšetření 

„off road“ je cca 2 hodiny a může obsahovat některá z  následujících vyšetřovacích 

nástrojů. (OTAUS, ©2018) 

 Podle Josepha (2014) tkví poskytování ergoterapie řidičům převážně na odebrání 

anamnézy, hodnocení zrakových a fyzických schopnosti a v neposlední řadě také 

hodnocení kognitivních funkcí. Ve spojených státech by tak podle Josepha (2014) a 

Ministerstva dopravy Spojených států (Chaudhary et al., 2013) mohli ergoterapeuti a 

další odborníci využít k hodnocení kognitivních funkcí tyto testy, které budou řazeny 

podle primárního zaměření testu: 

 

http://www.um-saferdriving.org/firstPage.php
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Zrakově-prostorová orientace 

 Embedded Figures Test: v tomto placeném testu, hodnotící mimo jiné vnímání a 

analytické schopnosti, má vyšetřovaný za úkol nalézt určitý tvar, uvnitř poměrně 

různorodého pozadí. Pro úspěšné provedení je rozhodující rychlost provedení 

zadaného úkolu. (Amick et al., 2011) 

 Rey-Osterreith Complex Figures Test: Rey-Osterriethova komplexní figura je 

psychologická diagnostická metoda, který byla původně vyvinuta pro 

diferenciální diagnostiku mentálně retardovaných jedinců nebo s postižením 

centrální nervové soustavy. Úkolem vyšetřovaného je zapamatovat si co 

nejdetailněji krátce prezentovaný obrazec a následně jej překreslit. (Boeve, 

2004) 

 Block design test: test se skládá z několika kostek, jejichž hrany jsou například u 

placeného Kohsova testu červená, modrá, bílá, žlutá nebo modro-žlutá a 

červeno-bílá. Úkolem vyšetřovaného je složit kostky přesně dle předlohy. 

Hodnotí se zrakově-prostorová orientace a motorika. (Kohs, 1920) 

 Letter Cancellation Test: v tomto testu má vyšetřovaný za úkol co nejrychleji 

vybrat z formuláře určitá písmena (Chaudhary et al., 2013). Je známo několik 

verzí, mezi které patří i 90 sekundový Six Letter Cancellation Test nebo Nine 

Lettter Cancellation test 

 Maze Navigation Test: test podobný testu bludiště, kdy má vyšetřovaný za úkol 

najít v papírovém formuláři správnou cestu, aniž se musel vracet (Chaudhary et 

al., 2013) 

 Motor-Free Visual Perception Test: 36 položkový placený test, kdy má 

vyšetřovaný vybrat ze 4 možností tu, která nejvíce odpovídá předloze např. 

vybrat postavu, která odpovídá postavě na předloze. (Ryan, ©2018) 

 Paper folding test: vyšetření, kde má vyšetřovaný správně určit vzhled 

rozloženého listu papíru, který předem viděl ve složeném stavu (Chaudhary et 

al., 2013) 

 Mattis dementia rating scale: škála byla původně vytvořena pro Alzheimerovu 

nemoc, později však byla cílena i na časnou fázi jiného typy demence, jelikož 

cílem je posoudit úroveň kognitivních funkcí (pozornost, paměť, iniciace a 

vytrvalost, konstrukční otázky aj.). (Foss et al., 2013) Pro vyšetření řidičů však 

Chaudhary et al. (2013) doporučuje použití pouze konstrukční otázky.  

https://link.springer.com/10.1007%2F978-1-4419-1698-3_1726
https://en.wikipedia.org/wiki/Block_design_test
https://www.strokengine.ca/assess/slct/
https://groups.google.com/d/topic/brain-training/UtgCqd9yCWI
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Exekutivní funkce 

 Trail Making test A a B (TMT-A a TMT-B): neuropsychologické nástroje, které 

se skládají ze dvou částí A a B hodnotící pozornost, exekutivní, 

vizuokonstrukční a vizuomotorické funkce. V testu TMT–A má vyšetřovaný za 

úkol spojit čarou číslice ve správném pořadí. V TMT–B spojuje postupně čarou 

číslice a písmena v logické řadě. (Lee at al., 2016) 

 Benton Visual Retention Test: test paměti, vnímání a konstrukčních schopností 

složená ze 3 forem (C, D a E), které se skládají z 10 vizuálních podnětů, často 

geometrických tvarů, které si má vyšetřovaný zapamatovat a co nejpřesněji 

překreslit (Mann et al., 2011). 

 

Selektivní pozornost 

 Cognitive flexibility test: jedná se o schopnost přejít z jedné strategie chování na 

druhou. Vyšetřovanému jsou předkládány různé podněty (vizuální, sluchové), na 

které má motoricky reagovat vždy podle předkládaného podnětu buďto horními 

nebo dolními končetinami (Chaudhary et al., 2013) 

 

Krátkodobá paměť 

 Short Blessed Test: screeningový test orientace pozornosti a paměti, který se 

využívá k detekci úpadku kognitivních funkcí u Alzeimerovy nemoci nebo 

demence (Chaudhary et al., 2013). 

 Rey Auditory Verbal Learning Test: neuropsychologický test deklarativní 

paměti, kdy si má vyšetřovaný zapamatovat co nejvíce slov z 5 ukázek, po 15 

slovech, v 20-30 minutovém intervalu (Magalhães a Hamdan, 2010; Chaudhary 

et al., 2013) 

 

Duševní stav 

 Clock Drawing Test (CDT): screeningový test kreslení hodin vyhodnocuje 

kognitivní funkci a to převážně vizuospaciálních funkcí. U vyšetření však 

můžeme pozorovat i schopnost porozumění, paměti a myšlení. Doba provedení 

je cca 5 minut. (Ressner a Ressnerová, 2002; Chaudhary et al., 2013)  

https://en.wikipedia.org/wiki/Benton_Visual_Retention_Test
http://www.statisticssolutions.com/rey-auditory-verbal-learning-test-ravlt/


38 

 

 Traffic Sign Recognition Test: dopravně značkových testů je mnoho. Proto je 

možné nalézt hned několik verzí dopravně značkových testů v závislosti na 

lokalitě, ve které se test provádí (Chaudhary et al., 2013) 

 Mini Mental State Examination (MMSE): neboli tak zvaný Folsteinův test 

standardizovaný screeningový test kognitivních funkcí vhodný u pacientů 

v počátečních fázích úpadku kognitivních funkcí, nikoli však počátku 

Alzheimerovy nemoci. Užití testu podléhá autorskému právu. Další nevýhodou 

tohoto testu spatřuji v tom, že v česku se navíc vyskytuje několik graficky 

rozlišných verzí tohoto testu. Podle Sheardové (2010) je MMSE velmi málo 

senzitivní pro zachycení lehkých paměťových dysfunkcí a nedokáže odlišit 

MKP od zdravých kontrolních osob ani MKP od počínající demence.  

 Montrealský kognitivní test viz kapitola 3.3.1 

 Clinical Dementia Rating Scale: jedná se o škálu hodnotící kognitivní funkce 

vyšetřovaného pomocí minutového rozhovoru. Stupeň závažnosti udává 

závažnost přítomné demence. (Schmidt, 2014) 

 Stroke Driver Screening Assessment (SDSA): Dalším testem, který se však 

zaměřuje převážně na hodnocení pacientů po cévní mozkové příhodě v období 

od 1-6. měsíce je SDSA. Jedná se o standardizovaný screeningový nástroj 

k detekci kognitivní poruchy, která může ovlivnit schopnost řídit bezpečně. Pro 

provedení je nutné mít hlavní formulář, stopky, psací potřeby, tabulky 

z manuálu (orientační mapky atd.), obrázky dopravních značek, dopravních 

situací (křižovatky, kruhové objezdy aj.) a obrázky automobilů. Testování 

obsahuje 6 subtestů (poznávání značek, řešení dopravních situací, orientaci aj.) 

měřených na čas, popřípadě získanými doby. Výhodou vyšetření tímto testem je 

jeho časová nenáročnost (cca 30 min.). Test je k dostání hned v několika 

adaptacích například pro Švédsko, Dánsko a Norsko je znám pod názvem 

Nordic Stroke Driver Screening Assessment. Ve Švédsku se hodnocení používá 

k hodnocení způsobilosti k jízdě bez ohledu na diagnózu vyšetřovaného. Verze 

existuje také pro Evropu a Japonsko. Celý test je k dostání na Univerzitě 

v Nottinghamu za cca 150 liber. (Larsson et al, 2007; Lincoln et al., 2012; 

Redfort, 2016) 
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Obrázek č. 7: Jeden ze subtestů  SDSA, přiřazení správného značení k odpovídající 

dopravní situaci (Lincoln et al., 2012) 

 

 

 Functional Rating Scale: škála odvozená od klinické klasifikace demence 

hodnotící funkční poškození (Chaudhary et al., 2013) 

 Driving Scenes test of the new Neuropsychological Assessment Battery – test 

měřící vizuální pozornost, kdy je před vyšetřovaného předkládáno 6 barevných 

obrázků ze silničního provozu a následně jsou jim ukázány obrázky podobné. 

Vyšetřovaný má identifikovat nové a chybějící položky na obrázku. Doba 

provedení testu je cca 10 minut. (Brown et al., 2005) 

 Center for Epidemiologic Studies Depression Scale: tato škála deprese se skládá 

z 20 položek (spánek, chuť k jídlu, pocit osamělosti atd.), ve kterých se 

zaznamenává chování a rozpoložení vyšetřovaného pomocí dotazování ošetřující 

osoby nebo rodinného příslušníka (Chaudhary et al., 2013; APA, ©2018). 

 Short Blessed Test: screeningový test orientace pozornosti a paměti, který se 

využívá k detekci úpadku kognitivních funkcí u Alzheimerovy nemoci nebo 

demence. 

 Single Digit Modality Test (SDMT): krátký screeningový nástroj pozornosti, 

vnímání, rychlosti motorických reakcí a percepčních funkcí, k hodnocení 

neurologického deficitu (Kiely et al., 2014) 

 Assessment of Motor Processing Skills (AMPS): hodnotící nástroj motorických 

a procesních dovedností v provádění pADL i iADL. Na provedení AMPS je 

potřeba absolvovat speciální školení. (Center for Innovative OT Solutions, 

©2016) 

 

 

http://www.outcomes-umassmed.org/als/alsscale.aspx
http://cesd-r.com/
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Nástroje komplexního hodnocení 

 Occupational Therapy Driver Off Road Assessment Battery (OT-DORA)  

 Jedná se o sbírku hodnocení, která umožňuje efektivní posouzení nejen 

kognitivních, ale i percepčních, behaviorálních, fyzických a senzorických dovedností a 

schopností, které souvisejí s řízením. Proto bych jej zařadila již do komplexních 

vyšetřovacích baterií řidičských schopností. Samotná baterie obsahuje 7 sekcí (A-G) a 

sekci H, které mohou být použity dle potřeby konkrétního typu vyšetření. Obsah 

jednotlivých sekcí je znázorněn v příloze č. 7. Baterie obsahuje kromě manuálu popisu 

vyhodnocení, potřebných materiálních pomůcek i několik brožur pro použití ve 

Spojených státech, Kanadě, Spojeném království a Austrálii. Baterie je publikována 

společnosti AOTA Press a její cena se pohybuje od $99- $140. (Unsworth, © 2018) 

 Hazard perception test 

 Tento test, který musí podstoupit každý žadatel o získání či prodloužení 

řidičského oprávnění, je využíván především společností VicRoads v Austrálii. Jedná se 

o 45 minutový počítačový test hodnotící schopnost reagovat na převážně náhlé události, 

které mohou v dopravě vzniknout, tak také schopnost vyhodnotit a včasně reagovat na 

vznikající nebezpečnou situaci. (VicRoads a OT AUSTRALIA, 2008) V tomto testu 

budete mít za úkol ve 28 videích reálných dopravních situaci, po 30 sekundách, 

reagovat ve správnou chvíli na zadaný úkol kliknutím myši. Například klikněte na myš 

ve chvíli, kdy je možné předjet cyklistu jedoucího před vámi. (Roads and Traffic 

Authority, 2008; Hazard Perception Test, ©2018) Cvičně si několik subtestů testu 

můžeme vyzkoušet na stránkách: http://mylicence.sa.gov.au/hazard-perception-test/5/6. 

Výhodout tohoto testu je, že je přeložen do 14 jazyků. (VicRoads a OT AUSTRALIA, 

2008). 

 

3.2.2 Simulátory řízení motorových vozidel 

 První simulátory řízení byly vyvinuty za druhé světové války pro nácvik 

taktického řízení válečných strojů. Počátkem 60. let minulého století byly simulátory 

aplikovány v oblasti výzkumu, zkoumajícího interakci mezi chováním řidiče, 

prostředím a samotným vozidlem. Dalším důvodem rozvoje simulátorů byl vývoj 

inovativních bezpečnostních prvků. Hlavní výhodou simulátorů řízení vozidla je, že 

mohou poskytnout zcela bezpečné prostředí, jak pro nácvik samotné jízdy, tak pro 

hodnocení kognitivních funkcí a změn, ke kterým dochází například vlivem únavy, 

https://myaota.aota.org/shop_aota/prodview.aspx?TYPE=D&SKU=1261
http://mylicence.sa.gov.au/hazard-perception-test/5/6
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telefonováním nebo během samotné jízdy. Proto je simulátor často propojen 

s digitálním počítačovým systémem, který umožňuje nejen on-line zpracování a 

ukládání dat, ale také okamžitou změnu podmínek (pád stromu přes silnici, sníh aj.). Na 

druhou stranu stále se jedná o uměle vytvořené prostředí, které nikdy nemůže zcela 

napodobit realitu. Příkladem tak může být boční zrychlení obrazu, které u většiny 

simulátorů neodpovídá realitě. (Blana, 1996; Colombet et al., 2011; Kulišťák et al., 

2017). Jelikož jsou však tyto systémy velmi drahé, je v posledních letech tendence 

vyvinout levnější varianty simulátorů, které by bylo možné použít v klinických 

podmínkách. Již dnes však můžeme nalézt mnoho ergoterapeutů používajících 

simulátory řízení u různých skupin obyvatel, seniory a osoby s MKP a Alzheimerovy 

nemoci nevyjímaje. (Classen a Books, 2014) 

Obrázek č. 8: Renault Ultimate Driving Simulator v Paříži (VSimulation, ©2018) 

 

 

 

3.2.3 „ON ROAD“ 

 Jedná se o testování přímo za účasti vyšetřovaného a vyšetřovatelů v reálném 

silničním provozu. Testy by měly hodnotit nejen kognitivní schopnosti, ale i schopnost 

manévrovat. Proto mnoho testů či protokolů, které se pro tyto účely používají, je 

považováno za jistý zlatý standart. Celkové hodnocení je však stále považováno za 

subjektivní a závislé na úsudku hodnotícího vyšetřovatele, kterým je často ergoterapeut 

a instruktor řízení. Trvání jízdy je cca 1-1,5 hod. Proto může být výsledek testování 

zpochybněn, což značí nízkou realibilitu testu. (Selander at al., 2010; OTAUS, ©2018) 

 Pokud však ergoterapeut na základě „off road“ či „on road“ vyšetření zjistí 

deficit v určité složce, jež si vyšetřil, měl by poskytnout potřebné doporučení ohledně 

kompenzačních strategií, specializovaného vybavení a výcviku s cílem zlepšit 

bezpečnost jízdy, celkového zdraví a well-being. (AOTA, 2018c) Pokud však 

ergoterapeut detekuje jedince, u kterého není možné zajištění bezpečné účasti na 
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silničním provozu a doporučí vyšetření u DRS (Driver Rehabilitation Specialist, tedy 

profesionál v oblasti řízení poskytující odborné rady osob s disabilitou) a CDRS 

(Certified Driver Rehabilitation Specialist), neboli odborník s certifikátem v oblasti 

rehabilitace řidičů. (Jospeh, 2014) Pokud tomu tak není, může ergoterapeut pomoci 

jedinci pochopit důvod tohoto rozhodnutí. (AOTA, 2018c) 

3.3 Nové české kognitivní testy a Montreálský kognitivní test 

 Stárnutím populace dochází k vyššímu riziku výskytu osob s demencí, které by 

již podle zákona neměly být způsobilé k řízení motorových vozidel. Než však tyto 

osoby dospějí do této fáze, procházejí fází mírné kognitivní poruchy. Na druhou stranu 

časná detekce rizikové skupiny obyvatel by mohla přispět k časné detekci příznaků 

demence (Orlíková et at., 2014) a následně ovlivňovat soběstačnost. 

 Hlavní nevýhodou screeningových testů je ta, že jejich výsledky jsou pouze 

orientační, a tedy nevyšetřují kognitivní stav podrobně. Na výsledky těchto testů může 

mít významný vliv věk a předchozí vzdělání. (Orlíková et al., 2014) 

3.3.1 Montrealský kognitivní test 

 Tento test, určen převážně ke screeningovému vyšetření počínajícího mírného 

kognitivního deficitu, byl poprvé publikován v roce 2005 Ziadem Nasreddinem a jeho 

spolupracovníky jako nástroje pro zlepšení diagnostiky MKP a syndromu demence u 

Alzheimerovy nemoci (Nasreddine et al, 2005; Bezdíček et al., 2014). Jedná se o krátký 

test kognitivní výkonnosti u osob vyššího věku (Bezdíček et al., 2014). V roce 2006 

přeložil MUDr. Jan Rebana 1. standardní anglickou verzi tohoto testu do češtiny. 

Překlad 7. anglické verze je nazván jako tréninková verze testu MoCA-CZ, 

autorizována dr. Nesreddinem, byla hotová až v roce 2012 a obsahuje navíc instrukce 

k administraci, skórování a instrukcemi pro vyšetřovaného. (Orlíková et al., 2014). Ve 

stejném roce byl test MoCA doporučen Litvanovou et al., jako oficiální screeningový 

nástroj pro orientační vyšetření kognitivních funkcí (Bezdíček et al., 2014). Na práci 

Rebena a dr. Nesreddinema navázal svou prací i Bartoš et al, který vytvořil 

Tréninkovou verze tohoto testu (MoCA-CZ1) viz kapitola 5.3.1 a příloha č. 12. Nově, je 

však již k dostání také nová, osmá anglická aktualizace tohoto testu a to na stránkách 

www.mocatest.org.  

 V ČR byl test ověřen u extrapyramidových poruch v pilotních studiích u 

pacientů s Parkinsonovou nemocí a Huntingtonovou chorobou. Bezdíček et al. (2014) 

však dodává, že test není dostatečný pro diagnostiku MKP u Parkinsonovy nemoci. 

http://www.mocatest.org/
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Tento autor také ve své práci představil možnost výpočtu výkonu MoCA skóre dle věku 

a vzdělání pro diagnostiku kognitivního deficitu u starších osob, což zlepšuje vlastnosti 

české verze tohoto testu. (Bezdíček et al., 2014) 

 Na rozdíl od MMSE je MoCA sice časově náročnější (cca o 5 minut), zato však 

obsahuje test hodin a lépe hodnotí paměť, exekutivní funkce, řeč, zrakově prostorové 

schopnosti a pozornosti. Navíc tento test, na rozdíl od častěji požívaného testu MMSE, 

není zpoplatněn. (Bartoš, 2016)  

3.3.2 České kognitivní testy 

 V českém prostředí se kognicím přisuzuje velký význam. Důkazem tomu může 

být velký počet odborníků zabývajících se touto tématikou, mezi které patří: Ondřej 

Bezdíček, Roman Jirák, Jiří Lukavský, Tomáš Nikolai, Hana Štěpánková, Miloslav 

Kopeček, Aleš Bartoš, Dagmar Fiedorová (Beránková).  

 V současné době již existuje mnoho kognitivních testů, většina z nich však 

nejsou dostatečně citlivé k časné diagnostice (MMSE, Test kreslení hodin), nehodnotí 

vizuální paměť (MMSE, MoCA, ACE), jejich celkové provedení je časově náročné 

(ACE), jejich administrace vyžaduje zkušenosti, znalost administrace, nebo vyžadují 

pomůcky. Všechny testy navíc vyžadují pozornost vyšetřujícího po celou dobu 

screeningu. (Bartoš et al., 2016).  

 Podle Frankové (2017) v běžné české praxi doposud chyběl jednoduchý 

screeningový test kognitivního stavu s dostatečnou senzitivitou a specificitou. 

 

ALBA 

 Rychlý kognitivní test paměti s pracovním názvem ALBA se skládá z 2 

samostatných testů (viz příloha č. 13). Prvním z nich je test vštípení, a po krátké 

distrakci 2. subtestem, následné vybavení věty. Pracovní název tohoto testu je VĚTEST. 

V tomto úkolu má vyšetřovaný zapamatovat si větu složenou z 6 slov. Pracovní název 

tohoto testu je VĚTEST Druhým subtestem je test gest, známý jako TEGEST, který 

slouží k vyšetření epizodické paměti. Zde je vyšetřovaný požádán, aby předvedl 6 

pokynů, které se týkají ruky a hlavy. Všechny pokyny mají následně spojitost s lidskými 

smysly, přičemž jeden lidský smysl je pro větší náročnost zastoupen dvakrát. Všechny 

pokyny jsou navíc řazeny cirkulárně, jak můžeme vidět na obrázku č. 9. Znamená to, že 

pohyb je veden od úst přes tvář, ucho, oči, směrem k nosu a znovu ke zraku. Kromě 
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epizodické paměti můžeme tento test ověřit také schopnost porozumění, konkrétně 

senzorickou afázii a apraxií. (Bartoš, 2018) 

Obrázek č. 9: Cirkulární řazení jednotlivých úkolu v Testu gest (Bartoš, 2018) 

 

 

Maximální počet získaných bodů v tomto testu je 12 (6 bodu za vybavení věty a 6 za 

správně vybavení gest). 

 

POJMENOVÁNÍ OBRÁZKŮ A JEJICH VYBAVENÍ  

 Tento test, nazývaný také POBAV, patří mezi nové a původní české kognitivní 

zkoušky, který má hodnotit epizodickou a sémantickou paměť, pojmenování, kvalitu 

paměti krátkodobé i dlouhodobé a je ovlivněn i pozorností. Test POBAV, mimo jiné 

zjišťuje schopnost psaného jazyka a nepřímo i rozložení pozornosti vyšetřovaného. 

 Test, certifikovaný pro ČR Ministerstvem zdravotnictví (MZČR), je složen ze 

dvou hlavních částí: pojmenování a vybavení obrázků, jak je znázorněno v příloze č. 14. 

Před započetím samostatného testování obdrží vyšetřovaný podrobné informace o 

průběhu vyšetření a nakonec se dvakrát ověřuje, zda správně porozuměl plánovanému 

vyšetření. Následně je na dobu 1. minuty před vyšetřovaného předložen list s 20 

obrázky. Vyšetřovaný má v první testovací části napsat jedním slovem, co na obrázku 

vidí a zároveň si obrázky zapamatovat. Po splnění této části se obrázky zakryjí 

otočením listu s obrázky a pacient je vyzván, aby vypsal co nejvíce názvů obrázků, 

které viděl v časovém limitu 1. min. nebo do spontánního ukončení s maximálním 

trváním 2 minut. (Bartoš et al, 2016; MZČR,2017). Započítat lze však jen správné 

pojmenování obrázku (viz příloha č. 9) a jeho následné správné vybavení. 

Výhody 

Výhody testu spatřuji v těchto oblastech: 
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 Test vytvořen přímo pro českou populaci. 

 Test je zcela originální pro svou kombinaci řeči, krátkodobé epizodické paměti a 

testu sémantické paměti (Jirák, 2017). 

 Celý test i s manuálem je volně dostupný na stránkách Ministerstva 

Zdravotnictví ČR tak také na stránkách www.nudz.cz/adcentrum. 

 Může být nástrojem v ambulancích praktických lékařů i specializovaných lékařů 

(SL), psychologů a mohou jej využívat i další nelékařské profese jako jsou 

zdravotní sestry, ergoterapeuti nebo si jej mohou senioři provést samostatně 

(Franková, 2017). 

 Test určen k snadné detekci mírné demence způsobené Alzheimerovou nemocí. 

 Disproporce náročnosti provedení, jak v provedení první části (řazení obrázků), 

tak mezi úlohami pro pojmenování a část paměťovou. 

 Doba trvání provedení testu v průměru cca 6 min (Bartoš et al. 2016). 

 Test navíc dle posudku Jiráka (2017) slouží nejen k detekci kognitivní poruchy u 

Alzheimevy nemoci. Je však možné jej použít od neurodegenerativních demencí 

po cerebrovaskulárni poruchy, deprese a další poruchy, kde dochází k úpadku 

kognitivních funkcí (Jirák, 2017). 

 Test má dobré psychometrické vlastnosti, které umožňují jeho využití ve 

výzkumu a vzdělání studentů (Franková, 2017). 

Nevýhody 

Nevýhody spatřil také sám Bartoš et al. (str. 457, 2013) podle něj „chybné pojmenování 

může být způsobeno mnoha důvody: nedostatečným zrakem, špatným nakreslením 

obrázku, více možnostmi jeho výkladu, chybným výběrem obrázku jako symbolu pro 

daný objekt, jeho polohou mezi jinými obrázky, nedostatečným výskytem objektu v 

běžném životě nebo kognitivní poruchou (sémantická paměť, řeč)“.  

Další nevýhody spatřuji v:  

 Test se zaměřuje na seniory s neporušenou schopností grafomotoriky. 

Podobným testem je Kurztest, vytvořený německým psychologem Hellmutem 

Erzigkeit. Tento test se však zaměřuje na odlišení těžké a velmi těžké postižení 

paměti. Jeho provedení je časově náročnější, jelikož obsahuje kromě 

pojmenování a vybavení obrázků také úlohy týkající se orientace, pozornosti, 

verbální flance, vnímání a vizuální-konstruktivní schopnosti a další. (Grimm, 

http://www.nudz.cz/adcentrum
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2008) Hlavní nevýhodu však spatřuji v tom, že test není přeložen do českého 

jazyka a jeho použití je zpoplatněno. 

 

DOPRAVNĚ – ZNAČKOVÝ TEST 

 Tento nestandardizovaný český pilotní test se zkratkou DOZNAT vznikl na 

základě prácí studentek Neurologické kliniky Univerzity Karlovy 3. lékařské fakulty a 

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Holubcové, Hohinové a Zbrankové. Vznikl 

na základě přibývajících nároků na posouzení způsobilosti k řízení motorových vozidel. 

DOZNAT se snaží prověřit znalost dopravních značek a zároveň paměti ve starší 

populaci.  

 V první fází měl tedy vyšetřovaný správně pojmenovat několik značek nezávisle 

na čase. Poté by měla následovat krátká distrakce paměti. V poslední fází je 

vyšetřovaný vyzván o opětovné vybavení dopravních značek z první části. Celý test je 

k nahlédnutní v příloze č. 16. 

 DOZNAT trvá průměrně 5 ± 2 minuty. Na počet pojmenovaných má vliv pouze 

věk vyšetřovaného, navíc vybavení značek souvisí navíc se skórem testu MoCA. 

(Hohinová, Zbranková a Holubcová, 2017).  
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PRAKTICKÁ ČÁST 

4 CÍLE A HYPOTÉZY PRÁCE 

Prvním cílem práce je zjistit vztah anamnestických údajů o stavu řízení, zjištěných 

pomocí dotazníků, ke stavu kognitivních funkcí u dvou skupin seniorů starších 65 let, 

rozdělených podle výsledků testu MoCA. Dílčím cílem práce je zjistit souvislost mezi 

výsledky kognitivních testů, pomocí provedených testů: MoCA, POBAV, ALBA a 

DOZNAT a schopností řídit bezpečně. 

Na základě cílů práce jsem stanovila nulové hypotézy a k nim hypotézy alternativní ve 

znění: 

H0A: U osob, které dle testu MoCA mají mírnou kognitivní poruchu a u osob, které jsou 

dle testu MoCA bez kogitivní poruchy, nebude nalezen významný rozdíl 

v anamnestických údajích o stavu řízení. 

H1A: U osob, které dle testu MoCA mají mírnou kognitivní poruchu a u osob, které jsou 

dle testu MoCA bez kognitivní poruchy, bude nalezen významný rozdíl 

v anamnestických údajích o stavu řízení. 

H0B: Řidiči stařší 75 let nebudou dosahovat rozdílných výsledků v provedených testech 

MoCA, ALBA, POBAV a DOZNAT oproti mladším řidičům a zároveň nebude nalezen 

rozdíl, za jakých podmínek počasí tito řidiči preferují řízení 

H1B: Řidiči starší 75 let budou dosahovat rozdílných výsledků v provedených testech 

MoCA, ALBA, POBAV a DOZNAT oproti mladším řidičům a zároveň bude nalezen 

rozdíl, za jakých podmínek počasí tito řidiči preferují řízení. 

H0C: Mezi výsledky kognitivních testů osob, které řídí méně často a zároveň udávají 

subjektivní poruchy paměti, a osob, které neudávají subjektivní poruchy paměti, nebude 

nalezen signifikantní rozdíl. 

H1C: Mezi výsledky kognitivních testů osob, které řídí méně často a zároveň udávají 

subjektivní poruchy paměti, a osob, které neudávají subjektivní poruchy paměti, bude 

nalezen signifikantní rozdíl. 

H0D: Nebude nalezena souvislost mezi celkovými výsledky jednotlivých kognitivních 

testů MoCA, POBAV, ALBA a DOZNAT. 

H1D: Bude nalezena souvislost mezi celkovými výsledky jednotlivých kognitivních 

testů MoCA, POBAV, ALBA a DOZNAT. 
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5 POPIS METOD 

 Praktická část práce je zaměřena na vliv stavu kognitivních funkcí ve vztahu ke 

zjištěným anamnestickým údajům o stavu řízení. Za svůj cíl si klade nalezení vztahu 

mezi těmito dvěma proměnnými u zdravých řidičů seniorů, kteří byli do předvýzkumu 

zařazení dle předem stanovených kritérií. 

5.1 Metodologie práce 

 Prvním krokem bylo prostudování české a zahraniční literatury. Jak již bylo výše 

zmíněno, nebyl nalezen jednotný nástroj k hodnocení kognitivních schopností řidičů, 

který by jasně určil, za jakých podmínek a kdy, je senior ještě schopen řídit bezpečně. 

Inspirací pro zpracování praktické části práce byl zejména Celostátní gerontologický 

kongres v Hradci Králové v roce 2017, na němž byl problematice seniorů-řidičů 

vyhrazen celý jeden blok. 

5.1.1 Design práce 

 Práce je sepsána na základě teoreticko-praktických poznatků a má teoreticko-

empirický charakter. Empirická část je přitom založena na kvantitativním výzkumu. 

Hendl (str. 42, 2016) popisuje kvantitativní výzkum jako: „výzkum využívající náhodné 

výběry, experimenty a silně strukturovaný sběr dat pomocí testů, dotazníků nebo 

pozorování. Konstruované koncepty zjišťujeme pomocí měření, v dalším kroku data 

analyzujeme statistickými metodami a s cílem explodovat popisovat, případně ověřovat 

pravdivost našich představ o vztahu sledovaných proměnných.“ Vzhledem k nízkému 

vzorku respondentů nelze práci považovat za výzkum. Předvýzkum je popisován jako 

test nástrojů, které hodláme použít. Cílem předvýzkumu je otestovat srozumitelnost a 

jednoznačnost zvolených otázek. Disman (2002) přitom poukazuje na fakt, že 

předvýzkum je nezbytnou součástí správně provedeného výzkumu, jelikož díky němu 

lze odhalit problémy, které by mohly nastat v dalších výzkumných fázích. (Disman, 

2002). V empirické části poté bude použita i korelační analýza porovnávající vztah hned 

několika proměnných graficky a pomocí různých měr závislosti, které nazýváme 

korelační koeficienty (Hendl, 2009)  

5.2 Charakteristika výzkumného souboru 

 Prvním krokem pro předpokládaný výběr bylo stanovení zařazovacích a 

vyřazovacích kritérií. Ta byla stanovena následovně v dotazníkové formě (viz příloha 

č. 11). Kritéria pro přijetí do předvýzkumu byla následující: 

 Pohlaví: muži i ženy. 
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 Mateřský jazyk: čeština. 

 Věk: ≥ 60 let. 

 Aktivní řidiči motorových vozidel. 

 

Kritéria pro vyloučení z předvýzkumu: 

 Věk: < 60 let. 

 Osoby nespolupracující, které odmítly poskytnout data ke statistickému 

zpracování. 

 Bezvědomí trvající déle jak 5 minut. 

 Epileptické záchvaty. 

 Stavy po cévních mozkových příhodách, vážných úrazech hlavy, zánětech 

mozkových blan a mozku, popřípadě operace a nádory mozku. 

 Osoby mající problémy s nadměrným užíváním nebo závislostí na alkoholu či 

lécích. 

 Osoby, jež jsou či byly v psychiatrické léčbě. 

 Osoby s těžkými vadami pohybového aparátu, které by omezovaly aktivně 

používat motorové vozidlo. 

 Neschopnost dokončit test MoCA-CZ1, silný zrakový či sluchový deficit a 

neschopnost psát, jelikož všechna tato kritéria mohou negativně ovlivnit dílčí 

výsledky kognitivních testů. 

5.2.1 Účastníci předvýzkumu 

 Předvýzkum probíhal v Praze a ve Zlínském kraji viz kapitola 5.3. Minimální 

počet vyšetřených byl stanoven na 50, z časových a organizačních důvodů. Respondenti 

byli vyhledáváni na základě účelového výběru, a to za podmínek, že osoba splnila výše 

uvedená indikační a kontraindikační kritéria pro zařazení do předvýzkumu a projevila 

souhlas s účastí na tomto předvýzkumu. Způsob výběru byl tedy stanoven zejména s 

ohledem na realizovatelnost v praxi (Hendl, 2009). 

 Celkem svůj souhlas s účastí na předvýzkumu projevilo 51 osob. Jedna osoba 

odstoupila z předvýzkumu během provádění testu MoCA-CZ1 a druhá osoba byla 

vyřazena na základě zjištěného výsledku testu MoCA-CZ1, který byl již v pásmu 

demence (12 bodů z 30) a značných obtíží při provedení vyšetření. Následně bylo 

z předvýzkumu vyřazeno dalších 10 osob, na základně nesplnění kritérií pro normálního 

zdravého seniora (NOS). Popis 49 účastníků dle vstupních kritérií nalezneme 
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v tabulce č. 1. Podlé této tabulky zjistíme, že více než 70 % osob, které si o sobě myslí, 

že trpí poruchami paměti, nesplňují kritéria NOS. 

Tabulka č. 1: Popis respondentů přijatých do předvýzkumu, včetně osob vyřazených na 

základě vstupních kritérií (Zdroj: vlastní zpracování) 

Kritéria normálního seniora 

Mateřský jazyk ČJ 49 

Myslí si, že mají poruchy paměti 17 

Více jak 5 minut v bezvědomí 6 

Epileptické záchvaty 0 

Úrazy hlavy, záněty, CMP, operace mozku 4 

Problémy se závislostí 2 

Léčba na psychiatrii 1 

Vady pohybového aparátu 1 

Vyřazeno osob dle kritérií NOS 10 

Počet NOS, které si myslí, že trpí poruchami paměti 12 
 

 Nakonec tedy všechna vstupní kritéria na zařazení do předvýzkumu splnilo 39 

řidičů a řidiček. Jak můžeme vidět v grafu č. 1, mírně převládaly ženy nad muži, a to 

pouze o 8 %. Jinak byla jednotlivá pohlaví zastoupena poměrně vyrovnaně.  

Graf č. 1: Zastoupení mužů a žen v předvýzkumu (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

           Ze skupiny byla pouze jedna žena, která měla dominantní levou horní končetinu. 

Ostatní byli praváci. Z Prahy pocházelo 12 a ze Zlínského kraje 27 probandů. Průměrný 

věk zkoumané skupiny byl 68,6 let. Nejmladšímu řidiči bylo 61 let, nejstaršímu 87. Z 

toho 84,5 % řidičů bylo mladších 75 let a 30 % pocházelo z Prahy. Z grafu č. 2 vyplývá, 

že převážná část probandů (87 %) mělo středoškolské vzdělání. Pouze 10 % mělo 

vystudováno vysokou školu. 
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Graf č. 2: Zastoupení probadnů podle dosaženého vzdělání (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 Nečekané zjištění bylo, že stejný počet mužů i žen v dotazníku udali subjektivní 

problémy s  pamětí hned na počátku vyšetření. Detailnější popis souboru v závislosti na 

pohlaví můžeme nalézt v tabulce č. 2 

Tabulka č. 2: Popis souboru v závislosti na pohlaví (Zdroj: vlastní zpracování) 

  Muži  Ženy Celkem 

Praha 0 12 12 

Zlín 18 9 27 

Mladší 75 let 0 6 6 

Základní vzdělání 1 0 1 

SŠ bez maturity 12 6 18 

SŠ s maturitou 5 11 16 

Vysokoškolské vzdělání 0 4 4 
Subjektivní poruchy 
paměti 

6 6 12 

 

5.3 Sběr dat 

 Teoretická část 

 Jelikož se práce dotýká hned několika oborů, zpracovávala jsem teoretickou část 

práce na základě převážně zahraniční a české literatury. V českém prostředí s tématem 

změn schopností seniorů a řízení jsem čerpala z časopisu Medicína pro praxi, 

Psychiatrie pro praxi a časopisu Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 

Všechny výše uvedené časopisy patří mezi recenzované neimpaktovaná periodika 

vydávaná v ČR, která jsou excerpována v databázi Bibliographia medica Čechoslavaca. 

Další zdroje informací byly získány z publikací vydaných Českou alzheimerovskou 

společností, která je zároveň členem Alzheimer Europe a Alzheimer´s Disease 

International. Spojení ergoterapie a řízení motorových vozidel se mi však v českém 

kontextu nepodařilo nalézt. Jinak tomu bylo v hledaném spojení ergoterapie a vyšetření 
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kognitivních funkcí, jež se mi podařilo nalézt, přímo v dokumentu Koncepce oboru 

ergoterapie z roku 2007, který se v tomto příkladě opíral o českou legislativu. 

 Ze zahraniční literatury jsem zařadila články a studie z odborných časopisů 

zejména z databází: EBSCOhost, Scopus, PubMed, Web of Science a Google Scholar. 

Z těchto databází jsem získala cenné informace, které jsem následně doplňovala 

informacemi z webových stránek organizací zabývajících se ergoterapeutickou evaluací 

a rehabilitací řidičských schopností. Byly to převážně ergoterapeutické organizace 

American Occupational Therapy Association a Occupational Therapy Australia. 

V databázích a vyhledávačích jsem zadávala klíčová slova, která vyplynula se 

zaměřením práce. Další výrazy použité v databázích byly mírná kognitivní porucha, 

hodnocení, rehabilitace, bezpečné řízení, mobilita a motorové vozidlo, známé v 

angličtině jako mild cognitive impairment, assessment, rehabilitation, safe driving a 

motor vehicle. Jelikož jsem v práci zaměřila na specifickou věkovou skupinu populace, 

používala jsem při vyhledávání často booleovské operátory. Jedním z nich byl například 

„and“ abych eliminovala témata, která s mou prací nekorespondovala. 

 Praktická část 

 Na základě konzultace s ergoterapeutkou Mgr. et Mgr. Jaromírou Uhlířovou 

a neuropsychologem doc. MUDr. Alešem Bartošem, Ph.D., byly osloveny organizace 

a praktičtí lékaři tak, aby výzkumná skupina obsahovala co nejširší spektrum seniorů. 

Spolupráci byli však nakloněni pouze: Univerzita třetího věku při programu 

Celoživotního vzdělávání na Univerzitě Karlově, organizace Život 90 a praktický lékař 

MUDr. Josef Sehnal. Následně byli osloveni i senioři navštěvující jiné praktické lékaře 

v okolí bydliště hlavního vyšetřovatele. Předvýzkum tedy probíhal v Praze a ve 

Zlínském kraji. V Praze byli senioři oslovování interní poštou Univerzity Karlovy a 

organizace Život 90. Ve Zlíně byli dotazování osobně v rámci setkání s hlavním 

vyšetřovatelem v ordinaci praktického lékaře nebo mimo ni. Samotný sběr dat probíhal 

od listopadu 2017 do března 2018. Do předvýzkumu byli zařazeni všichni, kteří splnili 

předem stanovená kritéria. 

 Celý předvýzkum proběhl na základě porovnání výsledků kognitivních testů a 

subjektivního dotazníku řidičských schopností. Celková doba screeningového vyšetření 

a zodpovězení otázek z dotazníku trvala cca 15-45 minut. 
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5.3.1 Vyšetření účastníků 

 Před zahájením předvýzkumné části diplomové práce jsem se snažila nalézt 

jednotný screeningový nástroj kognitivních funkcí, který se používá v ordinacích 

praktických lékařů u vyšetření způsobilosti řízení motorových vozidel u řidičů starších 

65 let. Bohužel takovýto nástroj se mi nepodařilo, dle dostupných literárních zdrojů, 

nalézt. Podařilo se mi však nalézt právě dokončený Dopravně-značkový test, jehož 

vývoj byl dokončen v roce 2017 studentkami Univerzity Karlovy, Holubcovou, 

Hohinovou a Zbrankovou. Vzhledem ke stanovenému cíli práce, však bylo potřeba do 

předvýzkumu zařadit i další testové metody a dotazník. Proto jsem do předvýzkumu 

zařadila ještě českou verzi standardizovaného testu kognitivních funkcí a další dva 

nové, české screeningové nástroje viz dále, které by v budoucnu mohly být nápomocny 

nejen praktickým lékařům v rychlém screeningu kognitivních funkcí. Nástroje byly tedy 

zaměřené jednak na vyšetření kognitivních funkcí obecně, tak také konkrétně na paměť, 

a to z důvodů zmíněných v kapitole 3.2. Na druhou stranu jsem však potřebovala znát i 

stav řidičských schopností, zařadila jsem tedy do hodnocení i dotazník subjektivního 

hodnocení řidiče. Dotazník byl v původní verzi sestaven odborníky Národního ústavu 

duševního zdraví na základě zkušeností a doporučení Carra a Otta (2010). Myšlenka 

provést tento typ výzkumu se podle slov pana docenta Bartoše zrodila již i v tomto 

ústavu. Nicméně, nenašel se vhodný tým pro jeho realizaci. 

 Postup sběru dat a vyšetření 

 Senioři byli vyšetřováni za takových podmínek, aby nebyli rušeni druhou 

osobou. Tedy v tiché, klidné a dobře osvětlené místnosti bez rušivých elementů. Měli 

také dostatek času pro podepsání informovaného souhlasu (viz příloha č. 10) a 

předložení jakýchkoli dotazů. V případě, že senior používal jakoukoli kompenzační 

pomůcku, (brýle, naslouchadlo) byl vyzván, aby si je připravil. 

 V rámci práce proběhlo u každého jednorázové testování baterií testů 

v následujícím pořadí. Prvně byl každý respondent informován o účelu, cíli, přínosu a 

charakteristice použitých postupů při účasti v předvýzkumu. Následně byl senior 

požádán o podepsání informovaného souhlasu s účastí na předvýzkumném projektu. 

Podepsal-li senior informovaný souhlas a souhlasil-li s účastí na výkumu, mohlo 

přistoupit k vyšetření samostatných kognitivních. Prvně provedeným byla česká 

tréninková verze Montrealského kognitivního testu (MoCA- CZ1), kterou jsme umístili 

pro její celkovou náročnost a objektivitu výsledků jako první. Následovaly jednoduché 
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krátké testy paměti ALBA a test POBAV. Poté byl řidič požádán o vyplnění dotazníku 

subjektivních řidičských schopností, který je blíže popsán níže. Nakonec byl s řidičem 

proveden test DOZNAT s následným vybavením značek až po distrakci (tzn. 

odvedením pozornosti jinou činností), která byla provedena pomocí testu Bludič 

(Bartoš, 2017).  

 Testovací baterie 

1. Tréninková verze Montreálského kognitivního testu (MoCA-CZ1) 

 Pro praktickou část práce byla vybrána česká tréninková verze Montrealského 

kognitivního testu (MoCA- CZ1), jež je screeningovým testem kognitivních funkcí (viz 

kapitola 3.3.1). Tato verze byla vybrána z důvodu její snadné administrace, přehlednosti 

jednak pro zadavatele testu, tak pro vyšetřovaného. Využito bylo převážně 

samostatného listu pro vyšetřovaného, který disponoval naproti původní standardní 

verzi větším formátem a neumožňoval vyšetřovanému náhled do dosaženého skóre a 

dalších subtestů dříve, než jak je to uvedeno v manuálu. Navíc je pro administraci testu 

zjednodušení tím, že jsou instrukce zadány přímo u každého subtestu, což podle studie 

Bartoše et al. (2014) vede administrátory k zadávání instrukcí stále stejným způsobem. 

 Obsah MoCA- CZ1 vychází z podoby předposlední anglické verze MoCA 

7.1 a také z původního Rebanova překladu (Bartoš et al., 2014). Tento screeningový 

nástroj se skládá z 11 subtestů (viz. příloha č. 6.). První až třetí subtest se snaží  rozlišit 

osoby s mírnou kognitivní poruchou (MKP) od osob s Alzheimerovou nemocí. Čím je 

totiž dosažené skóre nižší, tím je vyšší riziko progrese MKP do Alzheimerovy nemoci. 

Následuje ústní pojmenování zvířat, na které navazuje skupina subtestů, které mají za 

cíl rozlišit osoby s MKP od osob bez kognitivního deficitu. Závěr testu patří k poměrně 

jednoduchému vyšetření časoprostorové orientace. (Orlíková et al., 2014) 

Maximální počet získaných bodů v testu je 30. Musíme však počítat s tím, že i zdravé 

osoby mohou v testu chybovat. Proto autor původní kanadské verze tohoto testu MoCA 

doporučuje jako hraniční skóre  ≤ 26 bodů se senzitivitou pro Alzheimerovu nemoc 

100 %, pro MKP 90 %, a specificitou pro Alzheimerovu nemoc 87 % (Nasreddine et al, 

2005). Zkušenosti Bartoše et al. (2014) s tímto testem ukazují, že hranice 26 bodů 

doporučovaná původní kanadskou studií neumožňuje v českém prostředí spolehlivou 

podporu diagnostiky Alzheimerovy nemoci. Proto doporučuje pro MoCA-CZ1 používat 

hraniční skóre ≤ 23 bodů (senzitivita 87 %, specificita 84 % (Bartoš et al., 2014; 

Orlíková et al., 2014). Práce Bezdíčeka et al. (2014) ukazuje, že věk a počet let vzdělání 

u osob ve věku 50-93 let predikují 26,4 % variability výkonu v testu MoCA (R = 0,514; 
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p < 0,001). Proto lze stanovit očekávatelné hrubé skóre testu MoCA přímo pro daného 

jedince (Bezdíček et al., 2014). 

 

2. ALBA 

 Krátký test zaměřený na hodnocení paměťových funkcí, byl vybrán na základě 

toho, že poměrně rychle hodnotí více druhů paměti. A je to právě epizodická paměť, 

která podle Alberta et al. (2011) bývá prvním a nejvýznamnějším příznakem 

Alzheimerovy nemoci. Maximální možný počet získaných bodů je 12 (6 bodů za 

správné vybavení věty a 6 bodů za správný popis či předvedení gest). Přičemž 

nezáleželo na pořadí vybavených gest. Jelikož podle Bartoše (2018) a jeho výzkumu u 

zdravých starších osob, počet ani pořadí gest nesouvisí s věkem, vzděláním nebo 

pohlavím, a proto nekoreluje s výsledky psychologických testů. Jediným nalezeným 

vztahem byla nalezena významná a vysoká korelace se skórem MoCA a počtem gest při 

okamžitém a oddáleném vybavení. Jako správně vybavené gesto se hodnotilo to gesto, 

které bylo správně předvedeno nebo bylo správně verbálně popsáno. Podle autora testu 

je optimální hraniční skóre vybavení minimálně 4 vybavená gesta se senzitivitou 84 % a 

specificitou 48 %). (Bartoš, 2018) Přesně vybavená musela být i věta, kterou si měl 

vyšetřovaný zapamatovat, na počátku tohoto testu. Test vybavení věty, uvedeného 

v testu ALBA, prozatím není podložen žádnou existující literaturou. Na základě 

konzultace s autorem testu, který v tuto chvíli provádí výzkum tohoto nástroje, panem 

Bartošem, je však za osobu bez kognitivního deficitu považována osoba dosahující 

skóre ≥9 bodů. 

 

3. POBAV 

 Tento test, který je blíže popsán v kapitole 3.3.2 byl vybrán na základě toho, že 

velmi rychle hodnotí psaný jazyk, dlouhodobou sémantickou a krátkodobou vizuální 

paměť. Výsledek testu se hodnotí podle správnosti pojmenováni, správného vybavení, 

počtu opakovaných slov při vybavení a počtu nevybavených obrázků. Norma je 

stanovena na 20-19 správně pojmenovaných obrázků a minimálně 7 vybavených 

obrázků za časovou jednotku dvou minut (Jirák, 2017, MZČR, 2017; Bartoš et al, 

2016). Načež Bartoš (2016) udává, že nejlepším ukazatelem kognitivních funkcí je 

počet spontánně a správně vybavených názvů obrázků za 1 min., jelikož delší trvání 

pomůže vyšetřovanému (Bartoš et al, 2016) Podle autora testu, který tento test zkoušel 

na 30 pacientech s mírnou demencí způsobenou Alzheimerovou nemocí a u 30 
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zdravých seniorů, pro toto skóre platí senzitivita 100 % a specificita 93 %. Proto bylo u 

této práce stanoveno hraniční skóre 20-19 správně pojmenovaných obrázků a 

minimálně 7 vybavených obrázků za 1 minutu. Při administraci však byla 

vyšetřovanému, po zaznamenání skóre za jednu minutu, poskytnuta další časová dotace 

(max. 5 minut) pro následné vybavení dalších obrázků. 

 

4. Dotazník subjektivního hodnocení řidičských schopností 

 Původní verzi dotazníku sestavili odborníci z AD Centra, a to hned ve dvou 

verzích. Jednak pro samotné řidiče (pacienty a zdravé osoby), tak pro blízké osoby 

řidiče. Původní verze tohoto dotazníku obsahovala 31 položek, u nichž se kombinovala 

možnost uzavřených, otevřených i polouzavřených otázek. Navíc byl součástí dotazníku 

i sebehodnotící dotazník o dalších 13 položkách. Pro účel této práce byl dotazník na 

základě prostudované literatury, konzultace s vedoucí práce a konzultantem, zkrácen 

(viz příloha č. 15). Z původní verze tedy bylo vybráno 11 položek, které mají 

bezprostřední souvislost se schopností řídit bezpečně. 

 

5. Dopravně-značkový test pojmenovaní dopravních značek a test bludiště 

 Pro účely výzkumné části diplomové práce byl využit tento dopravně-značkový 

test pojmenování a výbavnosti dopravních značek. Pro účel distrakce byl použit test 

bludiště Bludič. V něm měl vyšetřovaný spojit čarou start a cíl.  

Co se týče testu DOZNAT, předvýzkum autorek tohoto testu (v nichž bylo vyšetřeno 58 

řidičů, ve věku 70 ± 9 let) ukázal, že řidiči pojmenovali správně 19 ± 2 a po krátké 

distrakci si vybavili 11 ± 3 značky. (Hohinová, Zbranková a Holubcová, 2017). Pro 

potřebu této práce bylo skóre zachováno. 

 

5.4 Zpracování dat a popis použitých statistických metod 

 Na základě získaných dat od 39 seniorů byla provedena statistická analýza 

výsledků práce. Statistické zpracování jsem realizovala ve spolupráci s odborníkem, se 

kterým jsem následně konzultovala také interpretaci jednotlivých výsledků.  

 Anonymizovaná data byla zpracována v programu MS Excel. Byly použity 

následující statistické testy: Kolmogorovův-Smirnovův test normality, Mannův-

Whitneyho test rozdílu dvou mediánů, Fisherův exaktní test závislosti kvalitativních 
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parametrů a Spermannův koeficient korelace. Pro statistické výpočty byl použit 

softwaru SPSS 13.0 

 Jelikož řada statistických metod vychází z předpokladu normálního rozdělení 

náhodného výběru, byla i v této práci normalita důležitým parametrem (Jarošová, 

Noskievičová, 2015).  

Normalita dat je přitom popisována tak, že data pocházejí z normálního neboli 

Gaussova rozdělení, které ve statistice znázorňují, že za jasně definovaných podmínek 

a s rostoucím rozsahem souboru je rozdělení stále normální (Procházka, 2015; Hendl, 

2009). U kvantitativních parametrů bylo testem normality zkoumáno rozdělení, 

a protože ne všechny údaje měly normální rozdělení, byly k testování použity 

neparametrické metody. V případě, že data nevyhovují předpokladu normálního 

rozdělení, je podle Jarošové a Noskievičové (2015) nutno rozlišit, o který 

z následujících případů jde. Buďto „normální rozdělení sledovaného znaku kvality lze 

očekávat, ale během sběru dat působily zvláštní příčiny, nebo sledovaný znak kvality má 

jiné než normální rozdělení, i když žádné zvláštní příčiny nepůsobí“ (Jarošová, 

Noskievičová, str. 29, 2015). K ověření normality slouží jak různé statistické testy, tak 

také grafické nástroje (Jarošová, Noskievičové, 2015).  

 Hodnoty testových statistik proto byly transformovány na p-hodnoty. Hypotézy 

byly testovány na hladině významnosti α = 0,05 (tj. nulová hypotéza byla zamítnuta, 

pokud p-hodnota < 0,05). 
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6 VÝSLEDKY 

Výsledky byly získány jednorázovým vyšetřením 39 řidičů seniorů (jejich výběr 

viz výše) baterií kognitivních testů a dotazníků. 

6.1 Výsledky testovaných osob 

 Celkem 39 probandů bylo postupně vyšetřeno testy: MoCA-CZ1, ALBA, 

POBAV, dotazníkem subjektivních schopností řidiče a DOZNAT, jehož distrakce byla 

provedena pomocí testu BLUDIČ. Většina probandů dosahovala normálních výsledků 

v testu MoCA-CZ1, kde je maximum 30 dosažených bodů. Devět probandů (23 %) však 

i po korekcí skóre věkem dosáhla nižšího skóre než je norma (26 bodů). Odpovídá tomu 

i průměrné dosažené skóre probandů, které činí po korekci věkem 26,7 bodů. Blíží se 

tomu u průměrné očekávané hrubé skóre všech probandů, jež činí 26,2 bodů. Toto skóre 

bylo vypočítáno na základě vzorce
1
, který udává se své práci Bezdíček et al. (2013). 

Tento průměr byl sestaven na základě průměrů očekávaného hrubého skóre každého 

jedince (Bezdíček et al., 2010). Svého individuálního hrubého skóre nedosáhlo 10 

jedinců, přičemž 7 z nich bylo dle celkového výsledku testu MoCA v pásmu mírné 

kognitivní poruchy. Většina jedinců však celkově dosahovala maximální počet bodů 

v jednotlivých subtestech. V tabulce č. 3 můžeme vyčíst, že největší problém dělal 

řidičům subtest paměti, kde chybovalo 90 % z nich. Dále chybovali nejvíce v testu 

hodin a testu cesty. V tomto případě se však dopustila chyby již jen cirka třetina řidičů. 

Tabulka č. 3: Počty probandů podle dosažených výsledků v jednotlivých subtestech 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

počet 

získaných 

bodů

test cesty
obreslení 

krychle

test 

hodin

pojmeno

vání
vštípení

opakování 

číslic

vyťukávání 

písmene A

odečítání 

sedmiček

opakování 

vět

slovní 

produkce
abstrakce vybevení orientace

0 10 3 0 0 0 0 8 0 0 2 0 1 0

1 29 36 4 0 0 8 31 0 4 37 5 3 0

2 9 3 0 31 4 35 34 11 0

3 26 36 0 35 13 0

4 4 7 1

5 35 4 3

6 - - 35

Procento 

chybujících z 

celkového 

počtu řidičů

26 8 33 8 10 21 21 10 10 5 13 90 10

- -

- -
-

-

-
-

-
-

 

 

Po testu MoCA bylo provedeno vyšetření českými krátkými kognitivními testy ALBA, 

POBAV a nakonec i DOZNAT. V tabulce č. 4 je uveden přehled počtu probandů, kteří 

                                                
1 očekávatelný hrubý skór MoCA =33,483 – 0,134 × věk + 0,15 × vzdělání 
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obdrželi daný počet bodů v jednotlivých subtestech. Například v testu ALBA 

dosahovali řidiči celkově maximálně 12 bodů z 12 možných, a minimálně 4 body. 

Průměrný počet získaných bodů v tomto testu byl 8,4 bodů, přičemž nejvíce osob (74,4 

%) si v subtestu vybavení věty vybavilo 4-6 slov. Mediánem v tomto testu bylo 5 

vybavených slov a 4 vybavená gesta. Přičemž 79,5 % řidičů si vzpomněla na 4-6 gest. 

Dle celkového skóre v tomto testu bylo detekováno 10 osob, které měly problémy 

v oblasti kognitivních funkcí. Průměrná doba provedení testu ALBA byla 3,5 minut 

(minimálně 2 a maximálně 6 minut). V testu POBAV, byly spatřeny zdánlivé rozdíly 

v počtu vybavených obrázků za jednu minutu a počtu vybavených obrázků nezávislém 

na čase. Maximum možných vybavených obrázků je 20, přičemž nikdo z probandů tolik 

obrázků nevybavil. V počtu vybavených obrázků za minutu je mediánem 8 vybavených 

obrázků (průměrně 7,7). U časově neohraničeného vybavení je to 9 obrázků (průměrně 

9). Pouze 28 % probandů nesplnilo normu 7 vybavených obrázků za minutu.  

Tabulka č. 4: Počet získaných bodů v jednotlivých subtestech českých kognitivních testů 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Počet bodů Vybavení věty Opakování gest Počet bodů Vybaveno za 1 minutu Vybaveno celkově Počet bodů Vybaveno značek

1 2 0 4 1 - 7 4

2 0 0 5 4 1 8 6

3 1 4 6 6 3 9 2

4 6 6 7 6 7 10 11

5 10 16 8 8 3 11 3

6 13 9 9 7 6 12 6

7 7 4 10 4 10 13 4

11 3 3 14 3

12 4

13 1

14 1

Test ALBA Test POBAV Test DOZNAT

 

 Na konec celé baterie byl proveden i test DOZNAT, u kterého bylo po krátké 

distrakci testem BLUDIČ provedeno vybavení viděných značek bez jakéhokoli nároku 

na rychlost vybavení. Řidiči byli schopni vybavit si 7-14 dopravních značek. Polovina 

řidičů získala více jak 10 bodů, medián je 10. Průměr celkového zisku bodů je tomuto 

číslu velmi blízký a má hodnotu 10,3. Průměrná doba provedení testu DOZNAT byla 

4,5 minut (minimálně 3 a maximálně 10 minut).  

 Co se týče řidičských schopností, nejdéle měl řidič oprávnění k řízení od roku 

1959. Nejčerstvější řidičský průkaz měl řidič od roku 2007. Pouze jeden řidič měl 

řidičský průkaz typu AM (nepřevyšující 50 cm
3 

nebo s výkonem elektrického motoru do 

4 kW). Dva řidiči měli oprávnění typu A (nepřevyšující 15 kW a hmotnosti 400 kg). 

Dvacet sedm seniorů vlastnilo pouze řidičský průkaz typu B. Sedm řidičů mělo řidičský 

průkaz i na nákladní auto (typ C), jehož největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg 

s nejvýše 8 místy k sezení. V souboru se nenacházel žádný řidič, který by měl oprávnění 
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k řízení autobusů. V souboru se však vyskytovali dva řidiči s oprávněním k řízení 

traktoru. Všichni řidič vyplnili dotazník subjektivního hodnocení schopností řídit 

motorové vozidlo. Odpovědi na jednotlivé otázky a počty řidičů, kteří na ně odpověděli, 

jsou shrnuty v tabulce č. 5. 

 

Tabulka č. 5: Počet probandů, kteří odpověděli na jednotlivé otázky ze subjektivního 

dotazníku řidičských schopností2 (Zdroj: vlastní zpracování) 
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H
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A 12 10 23 9 14 9 7 14 20 21 28 31 16

B 17 14 9 26 25 30 3 3 13 3 10 8 0

C 5 9 7 2 6 22 3 5 0 0 0

D 0 6 2 23 0 3 10 0 0 23

E 5 1

 Počet osob celkem 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39  

 

6.2 Výsledky statistického hodnocení hypotéz 

 Práce si kladla za cíl nalézt odpověď na otázky zmíněné v kapitole číslo 4.  

U všech metod bylo důležité stanovit hladinu významnosti, na jejichž základě 

přijímáme nebo zamítáme nulovou hypotézu. Ve zdravotnictví se často používá hladina 

významnosti α = 0,05, přičemž za statisticky významný výsledek považujeme, kdy je 

hodnota p menší než 0,05. Pro účely této práce jsem výsledky práce porovnávala na 

hladině významnosti 0,05 (5 %) a 0,1 (10 %).  

 

H0A: U osob, které dle testu MoCA mají mírnou kognitivní poruchu a u osob, které 

jsou dle testu MoCA bez kognitivní poruchy, nebude nalezen významný rozdíl 

v anamnestických údajích o stavu řízení. 

 V tomto případě byli řidiči rozděleni do dvou skupin podle výsledku testu 

MoCA. První skupinu tvořily osoby s mírnou kognitivní poruchou dle výsledků testu 

MoCA (skóre<26). Druhou skupinu tvořily osoby bez známek kognitivního deficitu 

                                                
2 Přesné znění otázek je uvedeno v Příloha č. 15: Subjektivní dotazník řízení15. 
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také dle výsledku testu MoCA. Následně byli všichni účastnici rozděleni podle toho, jak 

odpovídali na jednotlivé otázky dotazníku. 

 Procentuální zastoupení řidičů v jednotlivých kategoriích však napovídá, že 

mezi skupinou řidičů s MKP a skupinou bez kognitivního deficitu existuje rozdíl 

v odpovědi, zda osoba řídí denně nebo méně často. 

 Proto byl proveden i chí-kvadrát, který potvrdil statisticky významnou závislost 

(p = 0,041) mezi řidiči s MKP a řidiči bez kognitivního deficitu v oblasti frekvence 

řízení motorového vozidla (viz tabulka č. 6).  

Tabulka č. 6: Rozdělení řidičů podle kognitivního deficitu a počtu najetých kilometrů 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 Frekvence řízení Total 

 
Denně  

(A) 

Několikrát 
do týdne  

(B) 

Několikrát do 
měsíce  
(C) 

Výjimečně 
 (E)   

Skupina bez MKP 12 (40 %) 13 (43 %) 2 (6 %) 3 (10 %) 30 (100 %) 

  MKP 0 (0 %) 4 (44 %) 3 (33 %) 2 (22 %) 9 (100 %) 

Total 12 17 5 5 39 

 

 V tabulce byla porovnána frekvence řízení obou skupin mezi sebou. Nejvíce 

řidičů (44 %) odpovědělo, že řídí několikrát do týdne (odpověď B). Z těchto řidičů, 24 

% jevilo známky MKP dle výsledku testu MoCA. Ostatní řidiči s předpokládanou MKP 

odpovídali, že motorové vozidlo řídí jen několikrát do měsíce (odpověď C) nebo pouze 

výjimečně (odpověď D). Naopak nadpoloviční většina řidičů bez MKP (64 %) řídí 

denně (odpověď A) anebo alespoň několikrát do týdne.  

Závislost jednotlivých odpovědí u obou skupin byla testována pomocí Fišerova 

exaktního testu viz tabulka č. 7.  

Tabulka č. 8: Závislost jednotlivých odpovědí na frekvenci řízení vůči sobě (Zdroj: vlastní 

zpracování) 

Fisher  AxB+C+E BxA+C+E CxA+B+E ExA+B+C 

p 0,036 1,000 0,070 0,572 

Fisherův exaktní test porovnal vyváženost jednotlivých odpovědí vyšetřených 

řidičů. Vždy byla vybrána jedna odpověď a srovnávala se součtem ostatních odpovědí 

Pro určení, v jaké odpovědi se dvě skupiny řidičů nejvíce rozcházely, byla 

v tabulce č. 8 porovnávána vyváženost odpovědí u osob s mírnou kognitivní poruchou a 

osob bez kognitivního deficitu. Vždy byla vybrána jedna odpověď a srovnávala se 

součtem ostatních odpovědí. Odpovědi obou skupin se nejvíce lišily v položce A (řídí 

denně) nebo méně často (ostatní odpovědi) na hladině významnosti 0,05 (p=0,036). 
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Pokud bychom těchto skupin řidičů uvažovali o hladině významnosti 0,1, pak by 

vznikla závislost ještě mezi odpovědí C (řídí několikrát do měsíce) a ostatními 

možnostmi odpovědí (řídí denně; několikrát do týdne nebo pouze výjimečně). V tabulce 

záměrně není uvedena odpověď D (párkrát do roka), jelikož žádný z probandů tuto 

odpověď nezvolil.  

Stejný postup byl zvolen také pro porovnání závislosti výsledku testu MoCA na 

otázku zaměřující se na řidiče z povolání, viz tabulka č. 8. Jelikož však u této položky 

dotazníku bylo možné vybrat jednu ze dvou možných odpovědí, byl použit Fisherův test 

závislosti kvalitativních parametrů. 

Tabulka č. 8: Četnost řidičů v závislost na kognitivním deficitu a aspektem zda osoba 

pracovala jako řidič z povolání (Zdroj: vlastní zpracování) 

  
Pracoval jste jako řidič z 

povolání? Total 

  Ano Ne   

skup normal 13 (43 %) 17 (56 %) 30 (100 %) 

  MKP 1 (11 %) 8 (89 %) 9 (100 %) 

Total 14 25 39 

Tabulka popisuje závislost odpovědi, zda osoba pracovala jako řidič z povolání 

či nikoli, na výsledku kognitivního testu. Z celkového počtu 39 řidičů bylo skóre 36 % 

někdy zaměstnáno jako řidič z povolání. Z tohoto počtu byl jeden řidič, který 

v testování jevil známky MKP podle testu MoCA. Zbylých 64 % řidičů nikdy 

nepracovali jako řidič z povolání, a přitom 32 % z nich jevilo známky MKP. 

V rámci obou skupin, v závislosti na aspektu zda osoba pracovala jako řidič z povolání 

či nikoli, nabývala p-hodnota velikosti 0,081. Proto konkrétně pro tuto položku byla 

zvolena hladina významnosti 0,1.  

 V rámci dalších položek dotazníku nebyl nalezen žádný statisticky významný 

rozdíl mezi osobami bez kognitivního deficitu a osobami, které vykazovaly známky 

MKP. 

 Shrnutí: Z tabulky č. 6-8 vyplývá, že ve vybraném vzorku 39 řidičů je 

statisticky významný rozdíl mezi skupinou osob s MKP a osobami bez kognitivního 

deficitu (dle testu MoCA) v souvislosti s frekvencí řízení. Nejvíce se tyto dvě skupiny 

rozcházely v odpovědi, zda řídí denně, nebo méně často. Analýza tedy ukazuje, že 

osoby s mírnou kognitivní poruchou řídí méně často než denně, než osoby bez této 

poruchy. V praxi by tedy fakt, zda osoba řídí měně často, mohl být jedním z prvních 

aspektů pro indikací screeningového vyšetření kognitivních funkcí. Na základě 
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výsledků z tabulky č. 7 by také mohl být v dalším výzkumu sestaven nový dotazník, kde 

by byly pouze dvě možné odpovědi: osoba řídí denně; osoba řídí méně často. 

 Dále byla nalezena souvislost mezi stavem kognitivních funkcí a otázkou, zda 

osoba někdy pracovala jako řidič z povolání. V našem případě z analýzy vyplývá, že 

osoby, které někdy pracovaly jako řidiči z povolání, trpěly méně často kognitivní 

poruchou. Analýza však byla prokázána pouze na hladině významnosti 0,1. 

V tomto případě tedy zamítám hypotézu H0A a platí tedy alternativní hypotéza 

H1A. Znamená to tedy, že byl nalezen statisticky významný rozdíl v subjektivně 

udávaných odpovědích týkajících se anamnestických údajů o stavu řízení, u osob 

s mírnou kognitivní poruchou a osob bez kognitivního deficitu.  

 

H0B: Řidiči starší 75 let nebudou dosahovat rozdílných výsledků v provedených 

testech MoCA, ALBA, POBAV a DOZNAT oproti mladším řidičům a zároveň 

nebude nalezen rozdíl, za jakých podmínek počasí tito řidiči preferují řízení. 

 V rámci hypotézy H0B byli řidiči rozděleni do dvou skupin. Na osoby mladší a 

starší 75 let. U těchto řidičů byl sledován výsledek kognitivních testů a preference řízení 

za určitých podmínek. Rozložení řidičů dle věku a preferencí jednotlivých odpovědí je 

uvedeno v tabulce č. 9. 

Tabulka č. 9: Četnost řidičů v závislosti na věku a podmínek, za kterých preferují svou 

jízdu motorovým vozidlem (Zdroj: vlastní zpracování) 

 Řídíte za všech podmínek? Total 

  

Pouze ve 
dne za 

dobrého 
počasí 

 (A) 

Pouze ve 
dne za 

jakéhokoli 
počasí 

 (B) 

Za 
soumraku i 

za tmy 
pouze 

v nutných 
případech 

(C) 

Kdykoli 
bez 

omezení 
(D)   

věk < 75 5 (15 %) 1 (3 %) 5 (15 %) 22 (67 %) 33 (100 %) 

  75 a víc, 2 (33 %) 2 (33 %) 1 (17 %) 1 (17 % 6 (100 %) 

Total 7 3 6 23 39 

 

 Z tabulky č. 9 vyplývá, že 66 % osob mladších 75 let řídí kdykoliv bez omezení. 

Pouze 15 % řídí pouze ve dne za dobrého počasí, nebo za soumraku či za tmy pouze 

v nutných případech. U osob starších 75 let (n=6) byl pouze jeden řidič, který řídil bez 

jakéhokoli omezení. Ostatní se vyhýbali jízdě za špatného počasí nebo si vybírali jízdu 

za určitých podmínek. Procentuální zastoupení řidičů v jednotlivých kategoriích však 

napovídá, že mezi skupinou řidičů starších 75 let a skupinou řidičů mladších 75 let 
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existuje rozdíl. Proto byl opět proveden i chí-kvadrát, který potvrdil statisticky 

významnou závislost (p=0,027) mezi výše definovanými skupinami řidičů.  

Na základě tohoto rozřazení byl proveden i Fisherův exaktní test viz tabulka č. 10.  

 

Tabulka č. 10: Závislost jednotlivých odpovědí týkajících se preferencí ohledně podmínek 

k řízení motorových vozidel (Zdroj: vlastní zpracování) 

Fisher  AxB+C+D BxA+C+D CxA+B+D DxA+B+C 

p 0,290 0,056 1,000 0,033 

 

 Fisherův exaktní test porovnal vyváženost jednotlivých odpovědí vyšetřených 

řidičů. Vždy byla vybrána jedna odpověď a srovnávala se součtem ostatních odpovědí.  

Na základě výsledků byla zjištěna závislost mezi odpovědí D (řídí kdykoli bez omezení) 

a ostatními odpověďmi (řídím pouze ve dne za dobrého počasí; řídím pouze ve dne 

za jakéhokoli počasí; za soumraku i za tmy pouze v nutných případech) na hladině 

významnosti 0,05, kdy v tomto případě byla p-hodnota rovna 0,033. Další statisticky 

významný vztah byl nalezen u odpovědí B (řídím pouze ve dne za jakéhokoli počasí) 

a ostatními odpověďmi (řídím pouze ve dne za dobrého počasí; za soumraku i za tmy 

pouze v nutných případech; kdykoli bez omezení), pouze však na hladině významnosti 

0,1. V tomto případě dosahovala p-hodnota 0,056.  

 Následně byly porovnány výsledky obou skupin řidičů (mladší a starší 75 let) 

v rámci výsledků jednotlivých kognitivních testů. Viz tabulka č. 11 

Tabulka č. 11: Výsledky úspěšnosti provedení vyšetření kognitivních funkcí řidičů seniorů 

v závislosti na věku (Zdroj: vlastní zpracování) 

 n průměr 
směrodatná 

odchylka p (MW) 

Výsledky MoCA 
korigované vzděláním 

< 75 
33 26,91 1,809 0,214 

  75 a víc, 6 26,00 1,789  

Výsledek ALBA < 75 33 8,55 1,856 0,213 

  75 a víc, 6 7,33 2,160  

Výsledek POBAV < 75 33 7,73 1,755 0,783 

  75 a víc, 6 7,83 2,483  

Výsledek DOZNAT < 75 33 10,61 2,061 0,060 

  75 a víc, 6 8,83 1,835  

 

 V tabulce jsou osoby rozděleny do dvou skupin v závislosti na věku. První 

skupina s osobami mladšími 75 let o n=33 a druhou skupinu s n=6 s osobami staršími 

75 let. Následně byly stanoveny průměry celkových výsledků jednotlivých testů a jejich 

směrodatné odchylky. Nakonec byla stanovena p-hodnota pro každý test pomocí 
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neparametrického Mann-Whitneyova testu, která porovnala výsledek testu mezi výše 

uvedenými dvěmi skupinami řidičů. 

V tomto případě se nepodařilo prokázat, že by se hodnoty 4 testů statisticky 

významně lišily mezi skupinou mladší (do 75 let) a starší (věk 75 a výše) na hladině 

významnosti 0,05. Pouze výsledek testu DOZNAT nabývaly u mladších řidičů vyšších 

hodnot, pouze však na hladině významnosti 0,1. 

 Shrnutí: Z Tabulek č. 9 a 10 vyplývá, že v našem případě existuje statisticky 

významný rozdíl mezi skupinou osob starších 75 let a mladšími 75 let. Nejvíce se výše 

definované skupiny řidičů rozcházely v odpovědi, zda řídí kdykoli bez omezení a 

ostatními odpověďmi (řídím pouze ve dne za dobrého počasí; řídím pouze ve dne za 

jakéhokoli počasí; za soumraku i za tmy pouze v nutných případech).  

V rámci těchto dvou skupin řidičů nebyl na hladině významnosti 0,05 nalezen 

statisticky významný rozdíl v provedených kognitivních testech.  

Znamená to tedy, že věk řidičů seniorů sice neměl vliv na výsledné skóre všech 

provedených testů. Na druhou stranu, většina řidičů starších 75 let si mnohem pečlivěji 

vybírali, za jakých podmínek uskuteční jízdu motorovým vozidlem než senioři mladší 

75 let. 

 Proto nezamítáme nulovou hypotézu. Znamená to tedy, že řidiči starší 75 let 

nedosahovali rozdílných výsledků v provedených kognitivních testech oproti mladším 

řidičům i přes to, že byl nalezen rozdíl, za jakých podmínek tyto osoby preferují řízení.  

 

H0C: Mezi výsledky kognitivních testů osob, které řídí méně často a zároveň 

udávají subjektivní poruchy paměti, a osob, které neudávají subjektivní poruchy 

paměti, nebude nalezen signifikantní rozdíl. 

 Opět byly porovnány dvě skupiny řidičů pomocí neparametrického Mann-

Whitneyova testu, v závislosti na celkovém výsledku jednotlivých kognitivních testů. 

První skupina se skládala z řidičů, kteří udávali subjektivní poruchy paměti a řídili 

méně často než denně. Druhá skupina se skládala ze všech řidičů, kteří poruchy paměti 

neudávají. Podotýkám, že druhá skupina nebyla podmíněna frekvencí řízení. Viz 

tabulka č. 12 
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Tabulka č. 12: Porovnání osob udávající subjektivní problémy s pamětí řídících méně 

často než denně, s ostatními řidiči (Zdroj: vlastní zpracování) 

  n průměr 
směrodatná 

odchylka p (MW) 

Výsledky MoCA 
korigované 
vzděláním 

bez poruch 
27 26,85 1,955 0,144 

  se subj. problémy 4 25,50 1,291  

Výsledek ALBA bez poruch 27 8,19 2,076 0,402 

  se subj. problémy 4 9,00 1,155  

Výsledek POBAV bez poruch 27 7,78 2,006 0,811 

  se subj. problémy 4 8,00 ,816  

Výsledek DOZNAT bez poruch 27 10,37 2,151 0,208 

  se subj. problémy 4 9,00 2,160  

V tabulce jsou řidiči rozděleni do dvou skupin v závislosti na udávané 

subjektivní poruchy paměti. Můžeme vidět, že 27 respondentů neudávalo žádné 

subjektivní problémy s pamětí. Ve vzorku se vyskytly pouze 4 osoby, které řídily 

motorové vozidlo méně často než denně a zároveň udávaly subjektivní problémy 

paměti. Následně byly obě skupiny řidičů porovnány v rámci celkových skóre 

jednotlivých kognitivních testů. Každé skupině byl u každého testu stanoven průměr a 

směrodatná odchylka. Nakonec byla mezi oběmi skupinami u každého testu vypočítána 

p-hodnota. 

 Shrnutí: Na základě vyhodnocení tabulky č. 12 nebyl nalezen statisticky 

významný rozdíl mezi skupinou řidičů udávajících subjektivní poruchy paměti řídícími 

méně často než denně a skupinou řidičů, kteří tyto poruchy neudávají. Na základě této 

analýzy tedy nelze tvrdit, že osoby, které řídí méně často než denně a udávající 

subjektivní poruchy paměti by dosahovaly nižšího skóre v provedených kognitivních 

testech než ostatní řidiči, kteří neuvedli, že trpí subjektivními poruchami paměti. 

Proto přijímám nulovou hypotézu a zamítám hypotézu alternativní. To znamená, že 

výsledky použitých kognitivních testů osob, které řídí méně často a zároveň udávají 

subjektivní poruchy paměti, a osob, které neudávají subjektivní poruchy paměti, nebyl 

nalezen signifikantní rozdíl. 

 

H0D: Nebude nalezena souvislost mezi celkovými výsledky jednotlivých 

kognitivních testů MoCA, POBAV, ALBA a DOZNAT. 

 V rámci této hypotézy byl použit s neparametrickým Spermanovým 

koeficientem korelace. Za normu byl považován celkový výsledek testu MoCA 

(korigovaný délkou vzdělání). K tomuto výsledku byly vypočítány korelační 
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koeficienty výsledku každého použitého kognitivního testu a následně p-hodnota tohoto 

korelačního koeficientu viz tabulka č. 13). 

Tabulka č. 13: Spermanův koeficient korelace mezi celkovými skóre testu MoCA a 

českými kognitivními testy (Zdroj: vlastní zpracování) 

parametr 
výsledky 
korelace 

Výsledky 
MoCA (kor. 
vzděláním) 

Výsledek 
ALBA 

Výsledek 
POBAV 

Výsledek 
DOZNAT 

Výsledky MoCA 
(kor. vzděláním) 

koeficient 
korelace 

1,000 ,194 ,135 ,213 

 p . ,237 ,414 ,193 

       

Výsledek ALBA koeficient 
korelace 

,194 1,000 ,160 ,249 

  p ,237 . ,330 ,126 

       

Výsledek POBAV koeficient 
korelace 

,135 ,160 1,000 ,080 

  p ,414 ,330 . ,627 

       

Výsledek 
DOZNAT 

koeficient 
korelace 

,213 ,249 ,080 1,000 

  p ,193 ,126 ,627 . 

 V otázce závislosti výsledku celkového výsledku testu MoCA (korigované 

vzděláním) a testy POBAV, DOZNAT a ALBA nebyla nalezena žádná korelace. 

 Pokud jsme však porovnali dílčí výsledek subtestu paměti testu MoCA 

s ostatními celkovými výsledky testu POBAV, ALBA a DOZNAT, zjistili jsme, že 

mezi testem ALBA a subtestem paměti MoCA existuje určitá korelace (viz tabulka č. 

14.). U ostatních testů se tato korelace nepodařila prokázat. 

Tabulka č. 14: Spermanův koeficient korelace mezi subtesty paměti testu MoCA a 

novými, českými kognitivními testy (Zdroj: vlastní zpracování) 

parametr 
 

výsledky 
korelace 
 

Paměť 
(MoCA) 

 

Výsledek 
ALBA 

 

Výsledek 
POBAV 

 

Výsledek 
DOZNAT 

 

Paměť (MoCA) koeficient 
korelace 

1,000 ,317(*) ,211 ,071 

 p . ,049 ,198 ,667 

       

Výsledek ALBA koeficient 
korelace 

,317(*) 1,000 ,160 ,249 

  p ,049 . ,330 ,126 

       

Výsledek 
POBAV 

koeficient 
korelace 

,211 ,160 1,000 ,080 

  p ,198 ,330 . ,627 

       

Výsledek 
DOZNAT 

koeficient 
korelace 

,071 ,249 ,080 1,000 

  p ,667 ,126 ,627 . 
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 V tomto případě byl opět použit Spermanův koeficient korelace. Za normu byl 

považován výsledek subtestu paměti MoCA. K tomuto výsledku byly vypočítány 

korelační koeficienty celkových výsledků každého použitého kognitivního testu a 

následně p-hodnota tohoto korelačního koeficientu. 

Statisticky významná závislost na zvolené hladině významnosti 0,05 (p=0,049) byla 

nalezena jen mezi výsledkem subtestu paměti testu MoCA a celkového výsledku testu 

ALBA. U ostatních se statisticky významnou závislost nepodařilo prokázat. 

 Shrnutí: Z porovnání výsledků kognitivních testů vyplývá, že nebyla nalezena 

korelace celkových výsledků provedených kognitivních testů (MoCA, POBAV, ALBA 

a DOZNAT). Proto přijímám nulovou hypotézu a zamítám hypotézu alternativní. 

Znamená to tedy, že nebyla nalezena souvislost mezi celkovými výsledky jednotlivých 

kognitivních testů MoCA, POBAV, ALBA a DOZNAT. 

Na druhou stranu byla nad rámec této práce nalezena korelace mezi výsledkem subtestu 

paměti testu MoCA s celkovými výsledky testu ALBA.  
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7 DISKUZE 

 Se zvyšujícím se počtem aktivních seniorů se zvyšuje i jejich zastoupení 

v dopravě. S tím souvisí i navýšení úrazovosti, kdy je lokalizace vzniku úrazu 

v dopravním prostředku nebo v případě účasti na silničním provozu hned na druhém 

místě po úrazech v domácím prostředí (Benešová, 2004). Na to však Česká republika 

reagovala vytvořením Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011 – 2010, 

který si klade za cíl, že v roce 2020 nebude na silnicích usmrceno více než 105 seniorů 

a těžce zraněno 345 seniorů (Ministerstvo dopravy ČR, 2017). I přesto, že senioři 

zaviní, v porovnání s mladšími řidiči, méně nehod, zaslouží si senioři lékařskou a 

dopravně psychologickou pozornost (Havlík, 2016). Zpozornět by však měl i 

ergoterapeut, jelikož i on je v zahraničí plnohodnotným členem týmu posuzující funkční 

schopnosti řidiče. Jak však spolu souvisí ergoterapeut, kognitivní funkce a řízení? 

 V zahraničí se ergoterapeut ve své praxi zabývá hodnocením, edukací, návrhem 

vhodných strategií a identifikací vhodných možností mobility a transportu. Pokud si 

však ergoterapeut dodělá specializaci na řízení motorových vozidel (držitel certifikátu 

DRS nebo CRDS) poskytuje řidičům navíc hodnocení a trénink samotné jízdy a návrh 

adaptace (AOTA, 2018c; Jones et al., 2015) 

 Obecně lze říct, že kognitivní funkce zahrnují získávání, zpracování a používání 

informací v běžném životě (Krivošíková, 2011). Řízení patří mezi nejdůležitější 

instrumentální činnosti každodenního života (iADL) a hraje důležitou roli v moderním 

životě (Wang, Müri a Moismann, 2011; Larsson et al., 2007). I když jiné formy dopravy 

zůstávají nejvíce uspokojujícím a preferovaným způsobem bezpečného cestování, je 

samostatná schopnost řídit motorové vozidlo považována pro většinu osob za 

samozřejmost. V porovnání s jinými dovednostmi, je však řízení velmi složitou 

činností, kterou nelze omezit na pouhou technickou funkčnost vozidla a nemůže býttaké 

činnosti zcela automatickou. (Larsson et al., 2007) Nezastupitelnou roli ergoterapeuta 

v této oblasti podpořila i Národní správa bezpečného silničního provozu (National 

Highway Traffic Safety Administration), která přidělila Americké asociaci 

ergoterapeutů finanční prostředky, aby navýšila dostupnost poskytované rehabilitace 

řidičům a vytvořila soubor nástrojů pro tento vývoj tohoto programu. (AOTA, ©2018b; 

Chaudhary et al., 2013) Právě ponechání řidičského oprávnění může mít velký vliv na 

zachování soběstačnosti. (O´Neill, 2000; Čevela et al., 2012; Karthaus a Falkenstein, 

2016). Možná i proto řada starších řidičů považuje řízení automobilu za klíčové pro 
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udržení nezávislosti, blahobytu, funkční mobility a společenských aktivit (Wang, Müri a 

Moismann, 2011). Trendem výzkumů v posledních desetiletí je však detekovat 

nemocné ještě v preklinické fázi onemocnění, neboť existuje stále více důkazů, že 

patologie vyvolávající alzheimerovu demenci, začíná řadu let předtím, než se začnou 

projevovat klinické symptomy. (Sheardová, 2010).  

 Celkem byly v práci stanoveny 2 cíle týkající se vztahů anamnestických údajů o 

řízení a stavem kognitivních funkcí. Jeden z cílů se také týkal vztahu jednotlivých 

kognitivních testů, které byly v práci použity. Cíle byly zaměřeny na osoby starší 60 let, 

které aktivně řídí motorové vozidlo. Pro osoby starší 60 let jsem se rozhodla z důvodu 

dostupnosti poměrně početné skupiny a také z důvodu, že v této skupině se nejčastěji 

vyskytují poruchy kognitivních funkcí. Tuto cílovou skupinu jsem si tedy zvolila na 

základě účelového výběru výzkumného vzorku. Věk a zdravotní stav patřily v práci 

mezi hlavní předpoklady do zařazení do výzkumného souboru. Tyto údaje byly ověřeny 

pomocí vstupního dotazníku, který byl sestaven na základě konzultace 

s neuropsychologem a doporučení Kanadské lékařské asociace. (Canadian Medical 

Association, 2012))  

Rozbor použitých nástrojů  

 Vzhledem k cílům práce bylo použito několik kognitivních testů a dotazník 

subjektivního hodnocení řidičských schopností.  

 Již v několika vědeckých pracích byly porovnávány výsledky převážně 

zahraničních kognitivních testů, a to i ve vztahu k řidičským schopnostem. Jelikož byla 

práce zaměřena na detekci převážně rizikové skupiny zdravých řidičů a řidičů 

nacházející se v preklinické fázi demence, byl vybrán standardizovaný nástroj v podobě 

Montreálského kognitivního testu. Konkrétně tréninková verze tohoto testu MoCA-

CZ1, byl vybrán hlavně pro jeho snadnější administraci a samostatný list pro 

vyšetřovaného, který umožňuje lépe zaznamenat výkon vyšetřovaného (Bartoš et al., 

2014). Souhlasím tedy se Štikarem et al. (2007), že právě změna vizuální stránky listu 

pro vyšetřovaného je vhodná pro použití u seniorů, jež častěji trápí problémy se zrakem. 

Ve srovnání s jinými testy jsem zvolila právě test MoCA-CZ1 z toho důvodu, že je 

podle několika autorů lepší pro detekci rizikového řidiče s demencí nebo mírnou 

kognitivní poruchou, než například Mini Mental State Examination. (Duncanson et al., 

2014; Vyhnálek et al., 2011) Podle Wanga, Müriho a Moismanna (2011) výsledky 

MMSE navíc špatně korelují s výkonem řidičských schopností. Oproti 
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Addenbrookskému kognitivnímu testu, se který má MoCA podobnou senzitivitu a 

specificitu (Kulišťák et al., 2017; Pendlebury et al., 2012), je také její administrace 

časově méně náročná (Bartoš et al., 2014). Navíc tento test obsahuje test cesty, který 

podle Hirda et al. (2017) dokáže nejlépe předpovědět výkon a kvalitu jízdních 

schopností. 

 Spolu s MoCA-CZ1 byly do vyšetření přidány i nové krátké kognitivní testy, 

které vznikly ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví. Tyto testy jsou 

zaměřeny převážně na různé typy paměti (MZČR, 2017; Bartoš, 2016; Bartoš et al., 

2018; Hohinová, Zbranková a Holubcová, 2017), které bývají v preklinické fázi 

demence zasaženy jako první (Petersen et al., 1999; Kulišťák et al., 2017). Tyto testy 

byly vybrány na základě jejich jedinečnosti, jelikož se jedná ryze o české testy, které 

jsou přizpůsobeny prostředí, v němž vznikly. Další výhodu spatřuji v tom, že se jedná o 

nástroje, které nejsou časově náročné a mohou tak usnadnit screening kognitivních 

poruch nejen v ordinacích praktických lékařů. Jelikož jsou tyto testy zcela nové, není 

však k těmto testům dostatek dohledatelných informací v literatuře.  

 Na druhou stranu, obdobu testu DOZNAT použil ve své práci např. Kantor et al 

(2004) ve vztahu k hodnocení výkonu řidičských schopností u starších řidičů. Nám se 

však nepodařilo nalézt jiný český nástroj pro hodnocení kognitivních funkcí, který by 

byl cílený na řidiče, aniž by se jednalo o hodnotící nástroj dopravních psychologů. 

Nutno si však připustit že v práci mohlo být využito jakéhokoli jiného hodnotícího 

nástroje, který je zmíněn například v teoretické části práce (Carr a Ott, 2010). V tomto 

případě by však bylo zapotřebí provést nezbytné kroky proto, aby mohl být nástroj 

použit v českém prostředí. Navíc by to znamenalo použít normy, které jsou vytvořené 

primárně pro jinou než českou populaci. Z těchto výše uvedených důvodů byly 

v empirické části práce zvoleny právě nové krátké kognitivní testy. Na druhou stranu 

zvolením právě těchto testů bylo značné omezení v porovnání výsledků se zahraničními 

výzkumy.  

 Dále si musíme připustit, že rozsah narušení řidičských schopností závisí na 

mnoha faktorech (řidičské anamnéze, příčině úpadku kognitivních funkcí, 

přítomnost komorbidních onemocnění, individuálních kompenzačních strategiích atd.). 

(Svátová, 2010; Wang, Müri a Moismann, 2011) Proto byl na základě spolupráce 

s odborníky z Národního ústavu duševního zdraví sestaven dotazník subjektivního 

hodnocení řidičských schopností, který nám měl dát odpověď na to, zda jsou osoby 

schopny reflektovat případný úpadek kognitivních funkcí do běžného života. Problém 
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však byl se selekcí konkrétních otázek proto, abychom respondenty nezatížili příliš 

dlouhým vyšetřením a přitom abychom získali odpovědi na, pro nás důležité oblasti 

řízení. Následně bylo osloveno několik organizací a praktických lékařů s prosbou o 

spolupráci. Na výzvu se však ozvalo pouze studijní oddělení 1. lékařské fakulta 

Univerzity Karlovy, organizace Život 90 a spolupráci přislíbil praktický lékař zajištující 

lékařskou péči v obci: Loučka, Branky a Police. Senioři byli v organizacích oslovování 

pomocí interní pošty a následně dle vlastního zájmu kontaktovat hlavního vyšetřovatele. 

V ordinaci praktického lékaře byl senior buďto vyšetřen přímo lékařem nebo měl 

v případě zájmu sám kontaktovat hlavního vyšetřovatele. Z výše uvedených informací 

se však může zdát, že se výzkumu zúčastnili pouze určitým způsobem aktivní senioři, 

což se následně také mohlo projevit ve výsledcích práce. Pro zařazení do předvýzkumu 

však museli řidič splnit vstupní kritéria, která měla za cíl vybrat jen zdravé osoby. 

Nicméně hodnocení zdravotního stavu bylo provedeno pouze na základě vlastního 

úsudku. Proto je možné, že jak účelový výběr souboru, tak určitým způsobem 

subjektivní názor na svůj zdravotní stav mohlo zkreslit výsledky práce. Možným 

důvodem může být neochota starší osoby rozpoznat, nebo si přiznat úpadek tělesných i 

psychických funkcí ve vztahu k řízení, které je pro ně často velmi důležité (Jirák et al., 

2013; Wang, Müri a Moismann, 2011). Možná i z těchto důvodů se jak hlavní 

vyšetřovatel, tak praktický lékař setkal s nedůvěrou v provedení vyšetření, které je 

zaměřené na řidičské schopnosti. Několik oslovených seniorů se velmi proti tomuto 

předvýzkumu ohradilo a odmítlo spolupráci. Někteří dokonce zvažovali změnu 

registrujícího praktického lékaře. Tento fakt by však mohlo být důkazem buďto 

důležitosti řízení u této věkové skupiny nebo uvědoměním si poklesu řidičských 

schopností, kvůli kterým se osoba nechce vzdát možnosti řídit. Na druhou stranu 

neprodloužení platnosti řidičského oprávnění však může mít razantní vliv na zachování 

dosavadní soběstačnosti. Zvláště pak, jedná-li se o těžko dostupná místa veřejné 

dopravy. 

Etická hlediska 

 Ve výzkumném šetření bylo dodrženo zásad informovanosti a informovaného 

souhlasu s vyšetřením kognitivních funkcí spojených se svobodným rozhodnutím 

účastnit se výzkumu. Tento bod mohl však být v této práci problematický, jelikož 

poruchy kognitivních funkcí mohly zapříčinit neporozumění obdržených informací. 
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Proto se zadavatel před zahájením šetření ubezpečoval, že vyšetřovaná osoba rozumí 

uvedeným údajům a dotazoval se, zda má vyšetřovaná osoba nějaké otázky. 

V práci byla respektována práva zúčastněných osob dle ochrany osobních údajů a to 

tak, že získaná data byla zpracována anonymně. 

Limity práce 

 Značná limitace práce byla spatřena ve velikosti vzorku, který po protřídění dat 

sčítal pouze 39 řidičů. I přes vynaložené úsilí se vzhledem k podmínkám nepodařilo 

zajistit větší výzkumný vzorek. To se následně negativně projevilo ve výsledcích práce. 

Proto jsou například všechny hodnoty pro použitý chí-kvadrát uvedeny pouze 

informativně. Problematický byl také výběr tohoto vzorku. Jak již bylo zmíněno, šetření 

bylo založeno na dobrovolnosti účastníků. Pokud by však šetření probíhalo povinně a u 

většího počtu řidičů, mohly by být výsledky zcela rozlišné. Z hlediska zastoupení mužů 

a žen a z hlediska i dosaženého vzdělání jde v této práci relativně o uspokojivý vzorek. 

 Problematickým místem byla také samostatné rozdělení osob dle stavu 

kognitivních funkcí. Osoby, které se totiž nacházejí na hranici kognitivního deficitu, 

popřípadě těsně pod ní, mohou být mylně považovány za osoby s deficitem nebo 

naopak za osoby bez kognitivního deficitu. Podle Bartoše et al. (2014) a Zhaa et al. 

(2011) je totiž skóre pro mírnou kognitivní poruchu v testu MoCA nižší než udává 

původní kanadská verze.  

 Další nedostatek spatřuji v samotném sběru dat. Nebylo totiž možné zajistit pro 

všechny zcela totožné podmínky pro administraci celé testové baterie. Je tedy možné, že 

některý z probandů byl oproti jinému zvýhodněn, a to z hlediska zajištění klidu, 

vhodného prostředí a denní doby testování. Otázkou také zůstává motivovanost 

jednotlivých účastníků. 

Rozbor výsledků  

 Prvním cílem práce bylo zjistit vztah anamnestických údajů zjištěných pomocí 

dotazníků se stavem kognitivních funkcí. Pro tyto účely byly osoby rozděleny do dvou 

skupin dle výše dosaženého skóre v testu MoCA-CZ1. První skupinu tvořily osoby 

s mírnou kognitivní poruchou a druhou skupinu tvořily osoby bez kognitivního deficitu. 

Na tomto základě byl prověřen vztah mezi jednotlivými otázkami uvedenými 

v dotazníku a stavem kognitivních funkcí mezi těmito skupinami řidičů. Statisticky 

významná souvislost byla nalezena mezi stavem kognitivních funkcí dle Montrealského 

kognitivního testu a odpovědí, zda osoba řídí denně, či méně často. To znamená, že byl 
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nalezen vztah mezi kognitivní poruchou a frekvencí řízení, ve smyslu, že osoby 

s horšími výsledky v testu MoCA-CZ1 jezdily méně často, než osoby bez kognitivního 

deficitu. Dále byla nalezena souvislost mezi stavem kognitivních funkcí a otázkou, zda 

osoba někdy pracovala jako řidič z povolání. Porovnáním dalších otázek v dotazníku se 

stavem kognitivních funkcí nebyla nalezena žádná souvislost. Vztah těchto proměnných 

nalezl i Anstey, Woody a Eramudugolla (2017) ve své studii. Jejich výsledky však 

hovoří zcela opačně. A to, že zvyšujícím se kognitivním deficitem přibývá rizikového 

chování řidičů. Práce Kwok et al. (2014) založeném na vyšetření zraku, kognitivních 

funkcí pomocí testu MoCA a hodnocením 154 řidičů v silničním provozu poukazuje na 

to, že by test MoCA mohl být jedním z cenných nástrojů pro screening řidičských 

schopností. S tím souhlasí i Esser et al. (2016) který dodává, že MoCA by mohla být 

využita při posuzování, zda je potřeba provést další vyšetření či nikoli. Studie Seelye et 

al. (2017) dlouhodobě sledovala 21 dospělých osob bez kognitivního deficitu a 7 osob 

s mírnou kognitivní poruchou. Řidiči s mírnou kognitivní poruchou najeli denně méně 

kilometrů i přes to, že vykonali podobný počet jízd, jako řidiči bez kognitivního deficitu 

(Seelye et al., 2017). Samotná diagnostika mírné kognitivní poruchy by však neměla být 

jedinou příčinou odebrání způsobilosti k řízení, z důvodu velké variability 

individuálních schopností jedince řídit bezpečně. Navíc diagnostika mírné kognitivní 

poruchy je velmi obtížná (Anstey, Wood a Eramudugolla, 2017). Podle našeho šetření, 

osoby s narůstajícími problémy v oblasti kognitivních funkcí omezují frekvenci užití 

motorového vozidla. Příčinou může být určitá míra zodpovědnosti a zachovaného 

sebenáhledu na vlastní schopnosti nebo také fakt, že osoba samostatně omezuje 

frekvenci řízení, nehledě na úpadek kognitivních funkcí (Carr a Ott, 2010). Je zajímavé, 

že i když osoby s horším stavem kognitivních funkcí řídí méně často, nenašla se 

závislost i na počtu najetých kilometrů. Podle Japonské studie, porovnávající skupinu 

mladých řidičů s řidiči seniory, preferují senioři kratší vzdálenosti, nezávisle na denní 

době a hustotě provozu. (Susilowati a Yasukouchi, 2012) Starší řidiči podle Wagnera, 

Müriho a Mosimanna (2011) samoregulují své řidičské návyky omezením jízdy pouze 

na známé trasy, vyhýbáním se jízdy v dopravních špičkách a za zhoršených 

viditelnostních podmínek, aniž by řízení zcela omezili. Určitá samoregulace tak může 

souviset s úpadkem paměti. 

 V rámci dalších hypotéz jsme porovnali odpovědi dotazníku týkajících se 

podmínek řízení u skupiny osob starších 75 let se skupinou řidičů mladších 75 let. 

V rámci této hypotézy jsme zjistili, že p-hodnota závislosti věku a preferencí podmínek 
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po řízení u těchto dvou skupin řidičů nabývá statistické významnosti. Nejvíce se 

skupiny lišily v odpovědi, zda řídí kdykoli bez omezení či nikoli. I přes to že statistická 

významnost se projevila u obou skupin řidičů v závislosti na věku a preferenci řídit 

kdykoli bez omezení či nikoli, neprojevil se rozdílný výsledek těchto skupin do 

provedených kognitivních testů. Znamená to tedy, že věk řidičů seniorů neměl vliv na 

výsledné skóre všech provedených testů. Na druhou stranu, většina řidičů starších 75 let 

si mnohem pečlivěji vybírala, za jakých podmínek uskuteční jízdu motorovým 

vozidlem. Podle Lawrence (2014) totiž řidičské schopnosti souvisí více se zdravotním 

stavem než s věkem. Na druhou stranu by se dalo očekávat, že osoby starší 75 by měly 

vykazovat snížení fyzických i psychických sil, což uvádí Haškovcová (2010). Murman 

(2015) dodává, že i přes to, že s přibývajícím věkem přibývá kognitivních deficitů, 

může zdravý životní styl pomáhat zpomalit nástup kognitivního deficitu spojeného 

s procesem stárnutí. Na druhou stranu by však mohly subjektivní problémy s pamětí 

poukázat na přítomnost možného kognitivního deficitu, který by se mohl projevit ve 

výsledku v provedených kognitivních testech. To se nám ovšem nepodařilo potvrdit. 

Možné vysvětlení podávají ve své práci Yates, Clare a Wood (2015), kteří tvrdí, že 

subjektivní stížnosti na problémy s pamětí jsou spíše spojovány poruchou nálad nežli 

s kognitivním deficitem. Podobné vysvětlení podávají Reid a Maclullich (2006), 

přičemž dodávají, že více než predikátor kognitivní poruchy jsou subjektivní poruchy 

paměti spojovány se symptomatologií deprese nebo neuroticismu. Ovšem byly nalezeny 

longitudinální studie, které naznačují, že subjektivní poruchy paměti jsou spojovány 

s rizikem poklesu kognitivních funkcí. (Reid a Maclullich, 2006) 

 V naší práci chybovalo 90 % řidičů v subtestu paměti testu MoCA-CZ1, jež 

značí, že tento test byl pro vybranou skupinu nejtěžší. Různé složky paměti však mohou 

významně ovlivnit schopnost řídit bezpečně (Wagner, Müri a Mosiman, 2011). Proto 

byly do výzkumu zařazeny i testy POBAV a DOZNAT, které zahrnují i jíné druhy 

paměti, než je tomu v testu MoCA. V našem výzkumu však nebyla nalezena korelace 

mezi osobami majícími mírnou kognitivní poruchu a osobami bez kognitivního deficitu 

v rámci jednotlivých kognitivních testů. Je však možné, že výše uvedené testy zkoumají 

vzájemné rozlišné typy paměti. Například epizodická paměť, která je extrémně citlivá 

na stárnutí mozku a neurodegenerativní onemocnění, obsahuje osobní zkušenosti 

(Kunugawa et al., 2013). Proto byl do testování zařazen test ALBA (konkrétně jeho 

subtest test gest). V práci se ovšem nepodařilo dokázat, že by výsledky komplexního 

hodnocení kognitivních funkcí dle testu MoCA-CZ1 by s tímto testem korelovaly. 
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Mimo rámec práce však byla zjištěna korelace výsledků testu ALBA s výsledkem 

subtestu paměti testu MoCA-CZ1. Právě epizodická paměť, prezentovaná subtestem 

vybavení gest, dělala vyšetřovaným největší problémy. Kunugawa (2013) ve své studii 

porovnávající skupiny skládající se celkem z 37 osob ve věku od 21 do 83 let zjistil, že 

s přibývajícím věkem dochází k výraznému snížení výkonnosti právě epizodické 

paměti. Po primárním narušení epizodické paměti bývá často zasažena sémantická a 

procedurální paměť (Wagner, Müri a Mosiman, 2011).  

 V rámci poslední hypotézy, která se zabývala porovnáním výsledků kognitivních 

testů, v práci nebyla nalezena korealce celkových výsledků provedených kognitivních 

testů. Zpětně se však dalo předpokládat, že výsledek komplexního vyšetření 

kognitivních funkcí v rámci testu MoCA nemůže korelovat s testy zaměřenými čistě na 

paměť. Překvapivé zjištění jak pro autora práce, tak pro autora českých kognitivních 

testů, pana docenta Bartoše, byl fakt, že nebyla nalezena korelace mezi celkovými 

výsledky testů paměti. Jelikož však byly české kognitivní testy v takovém složení 

posuzovány poprvé, není možné nalézt jiné zdroje, které by výsledky práce podpořily či 

nikoli. Sám Bartoš (2018) však ve svém souboru 50 osob (25 jedinců s mírnou 

kognitivní poruchou a 25 sociodemograficky spárovaných osob s normálními 

kognitivními funkcemi) našel významnou a vysokou korelaci testu gest s celkovým 

skórem MoCA. V našem případě jsme však v práci použili test gest ve spojení s testem 

vybavení věty. Proto nemáme dílčí výsledky proto, abychom tvrzení pana Bartoše 

potvrdili. Můžeme však předpokládat, že mezi těmito testy existuje souvislost, jelikož 

v práci byla nalezena korelace mezi výsledky subtestu paměti MoCA a celkovými 

výsledky testu ALBA. 

 Co se týče porovnání celkových výsledků ostatních testů (DOZNAT a POBAV) 

s výsledky testu MoCA. Práce potvrzuje tvrzení Holubcové, Hohinové a Zbrankové 

(2017), že kognitivní statust podle testu MoCA nesouvisí s počtem pojmenovaných 

značek. V práci Bartoše (2016), který vyšetřil 30 pacientů s Alzheimerovou nemocí 

(MMSE 23 ± 3 body) a 30 normálních seniorů (MMSE 29 ± 1 bod), pacienti 

s Alzheimerovou nemocí významné více chybovali při psaném pojmenování a vybavili 

méně obrázku než skupina normálních seniorů. Podle Trzepacze et al. (2015) a 

Nasreddine et al.(2005) však skóre MoCA koreluje s výsledky MMSE. Proto by se dalo 

předpokládat, že celkové výsledky testu POBAV budou korelovat s testem MoCA. To 

se však v naší práci nepodařilo prokázat. 
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Doporučení 

 Na závěr přikládám pouze doporučení pro vznik dalších studií, založených na 

podobném principu porovnání osob s mírnou kognitivní poruchou a osobami bez 

kognitivního deficitu. Doporučení jsou založeny na limitacích tohoto předvýzkumu. 

 Pro další práci bych rozhodně doporučila zvýšit počet zúčastněných respondentů 

a to jak v řadách dobrovolníků, tak i těch, kteří se vyšetření vyhýbají. V rámci testování 

by bylo vhodné pečlivěji vybírat objektivní testy, které splňují kritéria reliability a 

validity. Následně by měly být pečlivěji sestaveny otázky v dotazníku pro 

vyšetřovaného, nebo by mohl být dotazník směřován na blízkou osobu, popřípadě 

rodinného příslušníka. Možná by se tak přinejmenším zmírnilo zkreslení výsledků 

subjektivním pohledem na stav řízení. Další doporučení také tkví v sestavení dotazníku 

podle výsledků naší práce. To znamená zúžení počtu možných odpovědí (např. osoba 

řídí denně; osoba řídí méně často). 

 V nejlepším případě by bylo zajímavé porovnat výsledky kognitivních testů, 

subjektivního hodnocení řidiče rodinným příslušníkem a „on road“ vyšetřením 

ergoterapeutem. 

 Co se týče doporučení do praxe, je nutné mít na paměti, že při posuzování 

způsobilosti k řízení motorového vozidla je potřeba vyšetřit zejména základní funkce 

nezbytné pro bezpečnou jízdu – vizus, motoriku a kognitivní funkce (Svátová, 2010) 

Proto by praktičtí lékaři měli mít přehled o možnostech vyšetření kognitivních funkcí u 

řidičů. Svou úlohu by zde v budoucnu mohl hrát i ergoterapeut, který by mohl na 

základě indikace screeningu kognitivních funkcí odborným lékařem, upozornit 

konkrétního praktického lékaře na funkční kognitivní deficit jeho pacienta. Praktický 

lékař by tedy musel provést další nezbytné kroky pro zjištění funkčních schopností 

svého pacienta ve vztahu k řízení motorových vozidel. 
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8 ZÁVĚR  

 Tento předvýzkum byl zaměřen na vliv stavu kognitivních funkcí ve vztahu k 

zjištěným anamnestickým údajům o stavu řízení u seniorů. Za svůj cíl si kladl nalezení 

vztahu mezi těmito dvěma proměnnými u zdravých řidičů seniorů, kteří byli do 

předvýzkumu zařazení dle předem stanovených kritérií. 

V rámci této práce se podařila potvrdit alternativní hypotéza H1A: U osob, které 

dle testu MoCA mají mírnou kognitivní poruchu a u osob, které jsou dle testu MoCA 

bez kognitivní poruchy, nebude nalezen významný rozdíl v anamnestických údajích o 

stavu řízení. Ve vybraném vzorku byla nalezena závislost odpovědi, zda osoby řídí 

denně či méně často mezi skupinami řidičů s MKP a řidičů bez kognitivního deficitu na 

hladině významnosti 0,05 (p=0,036). Proto je možné předpokládat, že osoby s mírným 

kognitivním deficitem samy omezují frekvenci řízení. Závislost na hladině významnosti 

0,1 (p=0,07) byla také u těchto dvou skupin nalezena v odpovědi, zda řídí několikrát do 

měsíce, nebo denně/několikrát do týdne/pouze výjimečně. Na stejné hladině 

významnosti 0,1 (p=0,081) byla nalezena souvislost mezi stavem kognitivních funkcí u 

obou skupin řidičů a otázkou, zda osoba někdy pracovala jako řidič z povolání. V rámci 

dalších položek dotazníku nebyl nalezen žádný statisticky významný rozdíl mezi 

osobami bez kognitivního deficitu a osobami, které vykazovaly známky MKP. 

 V rámci druhé hypotézy se nepodařilo prokázat, že by se výsledné hodnoty testů 

MoCA-CZ1, POBAV, ALBA a DOZNAT statisticky významně lišily mezi skupinou 

mladší (do 75 let) a starší (věk 75 a výše) na hladině významnosti 0,05. Pouze celkový 

skór testu DOZNAT nabýval u mladších řidičů vyšších hodnot, pouze však na hladině 

významnosti 0,1. Což znamená, že mladší osoby si vybavovaly více dopravních značek 

než osoby starší 75 let. Na druhou stranu byla zjištěna závislost (p=0,033) věku na 

odpovědi, zda osoba řídí kdykoli bez omezení; a odpověďmi: řídím pouze ve dne za 

dobrého počasí/řídím pouze ve dne za jakéhokoli počasí/za soumraku i za tmy pouze 

v nutných případech. Další významný vztah na hladině významnosti 0,1 (p=0,056) byl 

nalezen u odpovědí, zda osoba řídí pouze ve dne za jakéhokoli počasí a ostatními 

odpověďmi: řídím pouze ve dne za dobrého počasí/za soumraku i za tmy pouze 

v nutných případech/kdykoli bez omezení. Ukázalo se tedy, že osoby s mírnou 

kognitivní poruchou, na rozdíl od řidičů bez poruchy, se vyhýbají zhoršeným 

podmínkám řízení, tzn. denní doby a počasí. 
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Třetí hypotéza neprokázala vztah výsledků kognitivních testů osob, které řídí 

méně často a zároveň udávají subjektivní poruchy paměti, a osob, které neudávají 

subjektivní poruchy paměti. To také znamená, že subjektivně vnímaná porucha paměti u 

dotazovaných neznamenala úpadek kognitivních funkcí ani její vliv na frekvenci řízení. 

Na závěr byly porovnávány korelace celkových výsledků testů MoCA-CZ1, 

POBAV, ALBA a DOZNAT. Mezi výsledky však nebyla nalezena žádná korelace. 

Proto byla alternativní hypotéza zamítnuta. Existuje však několik možných vysvětlení 

tohoto výsledku. Jedním z nich je fakt, že je nesmyslné porovnávat výsledky 

komplexního vyšetření kognitivních funkcí pouze s testy paměti. Proto byla provedena 

korelace výsledku subtestu paměti MoCA-CZ1 s ostatními výsledky paměťových testů. 

V tomto případě byla nalezena statistická významná závislost (p=0,049) korelace tohoto 

testu s celkovými výsledky testu ALBA. 

Závěry této práce však podléhají několika omezením. Nejvýznamnější z nich je 

velmi malý výzkumný vzorek, proto je nutné údaje interpretovat velmi opatrně. Proto 

by bylo vhodné použít tuto práci pro provedení dalších šetření v této velmi aktuální 

problematice. 
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USA - United States of America 
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Příloha č. 6: Obsah a bodování testů MoCA (Orlíková et al., 2014) 
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Příloha č. 10: Informovaný souhlas 
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Příloha č. 11: Dotazník vstupních kritérií  

 

Vážená paní, vážený pane, 

k zařazení do výzkumu je potřeba splnit určitá kritéria zaručující jednotu 

vyšetřovaných osob.  

K tomu bude sloužit následující dotazník. 

 

Dotazník všeobecných informací (zakroužkujte správnou 

odpověď):  

1. Myslíte si, že máte poruchy paměti? NE  ANO      

 

 

 

2. Je čeština Vaším mateřským jazykem? NE  ANO 

3. Byl/a jste někdy více než 5 minut v bezvědomí (nemyslí se 

narkóza)? 

NE  ANO 

4. Prodělal/a jste opakované epileptické záchvaty – padoucnici  

(ne jediný záchvat)?  

NE  ANO 

5. Prodělal/a jste cévní mozkovou příhodu, vážný úraz hlavy, zánět 

mozkových blan nebo mozku (ve věku ………), jste po nějaké 

operaci mozku, měl jste nebo máte nádor mozku? 

NE  ANO 

6. Měl/a jste někdy problém s nadměrným užíváním nebo závislostí 

na alkoholu nebo lécích? 

NE  ANO 

7. Byl/a jste někdy léčen/a na psychiatrii (hospitalizace nebo 

dlouhodobější ambulantní léčba) nebo se psychiatricky léčíte 

v současné době? 

NE  ANO  

8. Trpíte nějakými těžkými vadami pohybového aparátu, které by Vás 

omezovaly aktivně užívat motorové vozidlo? 

NE  ANO  
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Příloha č. 12: Tréninková verze Montreálského kognitivního testu (Bartoš a Orlíková, 

2012) 
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Příloha č. 13: Test ALBA 
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Příloha č. 14: Test Pojmenování OBrázků A jejich Vybavení (Bartoš, 2017) 
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Příloha č. 15: Subjektivní dotazník řízení  
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Příloha č. 16: Dopravně-značkový test (Hohinová, Zbranková a Holubcová, 2017) 
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Příloha č. 17: Test bludiště pro distrakci 

 


