
 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

1. LÉKAŘSKÁ FAKULTA 

ERGOTERAPIE 

 

 

 

 

Praktické využití testu ONO 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 

 

Vedoucí práce:                     Autor:  

Mgr. Martin Prokeš         Eva Lorencovičová 

 

 

Praha 2009 

 



 

PODĚKOVÁNÍ 

 

Ráda bych poděkovala panu Mgr. Martinu Prokešovi a paní Márii Krivošíkové, 

M.Sc. za vedení, cenné poznámky, odborné připomínky, podněty a náměty.  Dále 

bych ráda poděkovala ergoterapeutkám Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF a 

VNF   za vstřícnost a poskytování důležitých informací během mé praxe.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ: 

 

Prohlašuji tímto, že jsem zadanou bakalářskou práci vypracovala samostatně a 

uvedla jsem v seznamu literatury veškerou použitou literaturu a další zdroje. 

Souhlasím také s použitím mé práce ke studijním účelům. 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne: 30.11.2009                               _____________________ 

Podpis studenta 

 

 

 

 

 



 

Identifikační záznam:  

LORENCOVIČOVÁ, Eva. Praktické využití testu ONO. [Practical use of ONO test]. Praha, 

2009. 76 s včetně příloh, 4 příl., 5 tab., 28 obr. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze, 1. 

lékařská fakulta, Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK 2009. Vedoucí závěrečné práce- 

Mgr. Martin Prokeš. Konzultantka- Mária Krivošíková, MSc. 

Abstrakt: 

Cíle: Cílem této práce je zhodnotit klinickou využitelnost testu ONO v 

ergoterapii u pacientŧ po CMP a u pacientŧ po CMP s afázií na Klinice rehabilitačního 

lékařství 1.LF a VNF. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. 

Teoretická část pojednává o postavení ergoterapie v rehabilitaci osob po CMP a 

o možnostech vyšetření kognitivních funkcí ergoterapeutem. Dále představuje test 

ONO, jeho základní vlastnosti a jednotlivé součásti této baterie. 

Metody: Případová studie. Výzkumný vzorek tvoří dva pacienti Kliniky 

rehabilitačního lékařství po prodělaném iktu s afázií. 

V praktické části uvádím kazuistiky pacientŧ, záznamové formuláře vstupního a 

výstupního vyšetření, návrh terapie, prŧběh terapie a její zhodnocení. 

Klíčová slova: kognitivní funkce, cévní mozková příhoda, afázie, test ONO. 

 

Abstract:  

Goals: The goal of this bachelor’s dissertation is to explore the usefulness of the 

ONO test in relation to patients after cerebrovascular accident with aphasia at the 

Department of Rehabilitation Medicine. The dissertation is divided into two sections, 

theoretical and practical. 

Theoretical part discusses the occupational therapy in rehabilitation of the CVA 

patients and the ways of examination of the cognitive functions by an occupational 

therapist. Further it introduces the ONO test, its main characteristics and subtests of this 

battery of tests.  

Methods: case study of two patients after cerebrovascular accident with aphasia 

at the Department of Rehabilitation Medicine.  

Practical section contains case studies, data forms of the entry and final 

examination, the therapy proposal, its course and evaluation.  

Key words: cognitive functions, cerebrovascular accident, aphasia, ONO test 
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ÚVOD 

V prŧběhu mého studia na 1. lékařské fakultě a následně při mých praxích, jsem 

měla možnost vzdělávat se v oblasti anatomie nervové soustavy, neurologie, 

psychologie a neuropsychologie a vždy mne poznatky z těchto disciplín hluboce 

zaujaly. Toto téma mi nabízí možnost zabývat se problematikou, která propojuje 

vědomosti ze všech výše uvedených disciplín, tedy problematikou poškození mozku a 

poruchami kognitivních funkcí jako jeho následkŧ. Jedná se konkrétně o poškození po 

cévní mozkové příhodě (dále jen CMP).  

Problematika CMP je v současnosti v České republice nezanedbatelná. Votava 

(2001) uvádí, že stavy po CMP jsou významné již svou četností. Představují asi 25% 

všech osob s těžkým motorickým postižením v populaci. Uvádí, že v ČR žije asi 

150 000 osob po CMP. Ročně utrpí CMP 320- 400 osob na 100 000 obyvatel, přičemž 

incidence má stoupající charakter. Přes 30% lidí postihne CMP ve věku pod 60 let.  

Pacienty po CMP jsem měla možnost vidět téměř na všech praxích, které jsem za 

dosavadní dobu studia absolvovala a ověřila jsem si, že ergoterapie má u těchto 

pacientŧ široké uplatnění. Uplatnit se mŧže v nácviku soběstačnosti v běžných denních 

činnostech, v ovlivnění svalového tonu, v cílené terapii ruky. Dále ergoterapeut vybírá a 

indikuje kompenzační pomŧcky, následně trénuje jejich využívání a v neposlední řadě 

se věnuje kognitivní rehabilitaci.  

Prostřednictvím tohoto tématu jsem měla možnost seznámit se s Orientačním 

Neuropsychologickým Hodnocením (dále jen ONO)
1
, jako nástrojem testování 

kognitivních funkcí, vyzkoušet si jej a zhodnotit jeho využitelnost v praxi. Cílem mé 

práce  bylo přezkoumat  klinické využití testu ONO v ergoterapii u pacientŧ po CMP a 

klinického využití testu ONO u pacientŧ po CMP s afázií na Klinice rehabilitačního 

lékařství 1.LF a VFN (dále jen KRL). Dále bych se ráda vyjádřila k případným úpravám 

pracovní verze testu ONO, která se experimentálně používá na KRL.  

Klinika rehabilitačního lékařství mi zapŧjčila domŧ test i manuál, tedy mé praxi na 

KRL předcházelo podrobné studium manuálu. Nejdříve jsem si cvičně vyšetřila několik 

dobrovolníkŧ z řad studentŧ a díky tomu jsem se naučila plynně zacházet se všemi 

                                                           
1
 Z  holandského originálu Oriënterend Neuropsychologisch Onderzoek, autoři: Dr. Ben van 

Cranenburgh a Drs. Judith Dijktra-Hekkink, do českého jazyka přeloženo jako Orientační 

Neuropsychologické Hodnocení (ONH). 
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součástmi této baterie a podávat srozumitelné instrukce. Zároveň jsem měla možnost 

pozorovat, jak na mé jednotlivé instrukce reagují zdraví lidé, bez kognitivního deficitu a 

jakým zpŧsobem a tempem úkoly plní.  

Teoretická část této bakalářské práce pojednává ve všeobecnosti o cévní mozkové 

příhodě s její následky na kognitivní funkce a o možnostech, které má ergoterapeut při 

vyšetření kognitivních funkcí. V další části jsem se snažila popsat test ONO podrobněji 

v porovnání s tím, jak ho popisují autoři v manuálu a zaměřila jsem se při tom na to, 

které deficity je možné testováním shledat. Svŧj názor na to, které poruchy kognitivních 

funkcí je možné jednotlivými součástmi testu zjistit, jsem se pokusila konfrontovat s 

odbornou literaturou a konzultací s vedoucím práce, který je klinickým psychologem. 

V praktické části uvádím kazuistiky pacientŧ, kteří se podrobili testování. Na 

základě výsledkŧ tohoto testování stanovuji plán tréninku kognitivních funkcí a po 

ukončení minimálně tříměsíčního tréninku kognitivních funkcí s pacienty opět provedu 

testování. Opakovaným testováním zjistím celkovou, nebo dílčí změnu v jednotlivých 

oblastech kognitivních funkcí. Tím zhodnotím, jak je test užitečný pro stanovení plánu 

kognitivního tréninku. V další kapitole navrhuji úpravy pracovní verze překladu, který 

experimentálně používá KRL.  

V diskuzi konfrontuji své zkušenosti z testování s tím, co o testu uvádí jeho autoři. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1. PŘEHLED LITERATURY 

Vzhledem k tomu, že na téma testu ONO jsem neměla k dispozici žádné články a 

jiné publikace mimo manuálu, tedy učebnice, rozhodla jsem se, že v této kapitole se 

budu zabývat převážně problematikou poškození kognitivních funkcí po CMP a 

možnými zpŧsoby vyšetření těchto deficitŧ, včetně použití standardizovaných testŧ. Při 

psaní této části jsem čerpala převážně z publikací Krivošíkové, Grieve, a České 

asociace ergoterapeutŧ. Tato část je proto ergoterapeuticky zaměřená.  

1.1.Terminologie 

Ve své práci často využívám termíny CMP, afázie, standardizovaný test, kognitivní 

funkce, neuropsychologické vyšetření, proto bych je ráda nejdříve vysvětlila.  

Pojem CMP 

„Iktus, neboli cévní mozková příhoda (dále jen CMP) je náhle vzniklá mozková 

porucha, především ložisková (méně často i globální), která je způsobena poruchou 

cirkulace, ischemií nebo hemoragií“ (Ambler, 2006). 

Klinická symptomatika CMP je dle Amblera (2006) velmi variabilní, od velmi 

lehkých až po těžké a dokonce i smrtelné stavy. Záleží především na rozsahu, 

závažnosti a trvání ischemie, případně velikosti a lokalizaci krvácení. Dochází 

k poškození až k úplnému zániku nervových buněk, což má za následek poruchu 

funkce, která je ireverzibilní.  

Pojem afázie 

Ambler (2006) definuje afázii jako poruchu komunikace, kdy vázne produkce 

nebo porozumění řeči. Vzniká při získané lézi dominantní hemisféry. Popisuje několik 

druhŧ afázie: Broccova, tedy expresivní afázie, je porucha vyjadřovacích schopností, 

vázne produkce a plynulost řeči. Nemocný však mluvené řeči rozumí. Wernickeova, 

tedy senzorická afázie, je porucha porozumění řeči (mluvené i psané). Nemocný mluví 

plynně s normální artikulací, ale řeč je obsahově nesrozumitelná. Globální afázie je 

kombinace dvou předešlých a označuje se též jako kompletní. 
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Pojem standardizovaný test 

Kerlinger (1972) definuje test jako „systematický postup, v němž se testovanému 

jedinci předloží soubor konstruovaných podnětů, na které odpovídá (reaguje), přičemž 

tyto odpovědi (reakce) umožňují examinátorovi přiřadit číslo nebo soubor čísel, z nichž 

lze dělat dedukce o tom, co je testovanému vlastní z toho, co má test podle předpokladu 

měřit. Tato definice neříká o mnoho více než, že test je nástrojem měření.“ 

Standardizace má podle SPPT
2
 (2001) několik významŧ. Při administraci testu 

jde o dodržení konstantních podmínek administrace a provádění testování podle 

pravidel tak, aby byly podmínky testování stejné pro všechny testované. Při vývoji testu 

se standardizací označuje stanovení norem, které jsou odvozeny z výkonu 

reprezentativního vzorku osob, u kterých bude test užíván. 

Pojem kognitivní funkce 

Preiss (1998) řadí kognici mezi tři hlavní funkční systémy chování, spolu 

s emocemi a exekutivními funkcemi.  Kognici dělí na receptivní funkce, paměť, učení, 

myšlení a expresivní funkce. Mezi receptivní funkce patří položky jako výběr, třídění, 

udržení a integrace informací. Expresivní funkce jsou mluvení, kreslení, psaní a 

gestikulace.  

Grieve (2008) vysvětluje pojem kognitivní, resp. poznávací funkce jako všechny 

myšlenkové procesy v mozku, které se zúčastňují na získávání vědomostí a jejich 

používání. Dále vysvětluje, že kognitivní funkce nám umožňují zpracovávat měnící se 

informace, které nám vstupují do mozku z vnějšího i vnitřního prostředí a my na ně 

reagujeme změnou našeho konání a chování. Nové informace, které do tohoto systému 

vstupují, se uspořádávají, roztříďují a uchovávají pro další použití. Plán pro naše další 

konání se aktivuje ve správný čas a na správném místě.  

Pojem neuropsychologické vyšetření 

Vztah mezi poškozením mozku a chováním zkoumá disciplína neuropsychologie. 

Vašina a Diamant (1998) uvádí, že cílem neuropsychologie je odhalit zákonitosti, které 

platí mezi neurofyziologickými procesy v mozku a chováním.  

                                                           
2
 Standardy pro pedagogické a psychologické testování 
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Neuropsychologické vyšetření má podle Preisse (1998) za cíl určit, zda jsou 

v chování a v prožívání známky poškození mozku a jak tyto změny vypadají. Preiss 

(1998) dále uvádí, že neuropsychologické vyšetření se opírá o speciální testy vyvíjené 

po desetiletí pro účely posouzení vztahu mezi mozkem a chováním.  

Van Cranenburgh a Dijktra-Hekkink (1998) zastávají názor, že informace 

z neuropsychologického vyšetření mají velký význam při objasnění dŧvodŧ 

neadekvátního chování a umožňují předvídat možné nebezpečí pro pacienta. Dále jsou 

tyto informace dŧležité pro stanovení léčby, případně indikaci dalších odborných 

vyšetření. 

1.2.Následky cévní mozkové příhody v oblasti kognitivních funkcí 

Goldemund a Telecká (2006) upozorňují na to, že kromě dramatických dŧsledkŧ 

cévních mozkových příhod, kterými jsou poruchy motoriky a řeči, vznikají u pacientŧ 

též poruchy kognitivních funkcí. Často se jedná o izolovaný kognitivní deficit - afázie, 

apraxie, gnostické poruchy, dysexekutivní syndrom. Typický je náhlý vznik 

v návaznosti na prodělaný mozkový infarkt, tedy již v akutním stadiu. Kognitivní deficit 

je rŧzný v závislosti na artérii, kde infarkt vznikl.    

I autoři testu ONO van Cranenburgh a Dijktra-Hekkink (1998) zdŧrazňují další 

závažné dŧsledky CMP a upozorňují na to, že i když čistá motorická hemiplegie se 

vyskytuje zřídkakdy, častým měřítkem pro uzdravení po CMP je míra motorického 

uzdravení. I když celkovému obrazu převládá plegie nebo paréza, pacient mŧže mít 

potíže v oblasti kognice, například poruchy ve vnímání prostoru, poruchy vnímání, 

poruchy paměti, poruchy řeči atd. Výše jmenované poruchy mají výrazný vliv na 

soběstačnost pacienta v běžném životě, tedy na provádění personálních i 

instrumentálních ADL
3
. 

Kognitivními problémy se rozumí potíže při myšlení, koncentraci, vzpomínání, 

rozhodování, uvažování, plánování a učení. Jsou častou komplikací mozkové příhody, 

postihují 64% přeživších a u jedné pětiny dokonce vedou k demenci. U mnoha pacientŧ 

se však situace časem zlepšuje a jejich poznávací schopnosti se plně navrací (Feigin, 

2007) 

Votava (2001) zastává názor, že kognitivní poruchy u pacientŧ po CMP nebývají tak 

časté a tak závažné jako u pacientŧ po poranění mozku, ale přesto je dŧležité se jimi 

                                                           
3
 Z anglického termínu Activities of Daily Living- všední denní činnosti, iADL- instrumentální všední 

denní činnosti, pADL- personální všední denní činnosti. 
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zabývat. Uznává, že jde o skupinu poruch rŧzně velkou a ne přesně ohraničenou, které 

dominují poruchy paměti. Dále sem řadí neglekt syndrom, poruchy orientace, učení a 

uvažování a v neposlední řadě poruchy konstrukčních schopností. Popisuje také, že 

v širším pojetí lze mezi kognitivní poruchy řadit i afázii a další korové syndromy, 

například agnózii a apraxii.  

Feigin (2007) dále popisuje velké množství následných komplikací tři měsíce po 

iktu, z kterých následující se týkají poruch kognitivních funkcí: 80% pacientŧ podle 

jeho názoru trpí zmateností nebo má problémy při myšlení a vzpomínání, 30% má jeden 

nebo více problémŧ při komunikaci s okolím. Mohou být neschopni mluvit nebo 

rozumět mluvené řeči (afázie nebo dysfázie). Jejich příznaky spočívají v obtížné volbě 

správných slov při řeči a psaní. 10% pacientŧ nemá schopnost vidět předměty v jedné 

polovině zorného pole a 10% má dvojité vidění. 30% postižených má problémy s pravo 

- levou orientací a někteří si nejsou vědomi svého zdravotního postižení. Kromě toho se 

mohou vyskytnout poruchy nálady včetně deprese.  

Preiss (1998) píše, že potíže v oblasti kognice mohou komplikovat celkový stav a 

velmi ovlivňují soběstačnost.  

1.3. Ergoterapie a rehabilitace osob po CMP 

„Ergoterapie je samostatná profese, která prostřednictvím smysluplného 

zaměstnávání usiluje o zachování a využívání schopností jedince potřebných pro 

zvládání běžných denních, pracovních, zájmových a rekreačních činností u osob 

jakéhokoliv věku s různým typem postižení (fyzickým, smyslovým, psychickým, 

mentálním nebo sociálním znevýhodněním).“ 

(Česká asociace ergoterapeutŧ, 2007) 

1.3.1. Postavení ergoterapie v rehabilitaci osob po CMP 

Náplní léčebné rehabilitace osob po CMP je dle Votavy (2001) úprava hybnosti, 

nácvik chŧze a soběstačnosti, případně kompenzace trvalých následkŧ CMP. Kromě 

hybných poruch je potřebné řešit poruchy řeči, kognitivní poruchy, poruchy psychické, 

poruchy močení atd. Jako významnou součást rehabilitační léčby uvádí indikaci a 

nácvik používání kompenzačních pomŧcek. 

Rehabilitace má být podle Votavy (2001) prováděna již od akutního stádia nemoci, 

a to rehabilitačním týmem. Každý člen multidisciplinárního týmu se svým odborným 
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počínáním podílí na znovunabývání poškozených funkcí. Účast ergoterapie na 

rehabilitaci osob po CMP považuje za velmi významnou a mnohdy též nedoceněnou.  

Krivošíková (2009) tvrdí, že ergoterapie vykonávaná v rámci komplexní 

rehabilitační péče má u pacientŧ po CMP své nezastupitelné místo. Úkolem 

ergoterapeuta je využít všech zbylých funkčních schopností pacienta s cílem snížit 

následky jeho postižení.  

V kompetenci ergoterapeuta je především nácvik denních činností, výběr a indikace 

pomŧcek, cílená terapie ruky včetně aplikace termoplastických dlah, ergodiagnostika, 

předpracovní příprava a v neposlední řadě vyšetření a trénink kognitivních funkcí. 

(Votava, 2001) 

1.3.2. Vyšetření kognitivních funkcí v ergoterapii 

U ergoterapeutického vyšetření jako takového, nejen u vyšetření kognitivních 

funkcí, by mělo být pro vyšetřujícího stěžejním úkolem zjišťovat, jaké role osoba 

zastává a jaké činnosti spjaté s těmito rolemi zvládá nebo naopak nezvládá. Hodnocení 

zahrnuje použití standardizovaných i nestandardizovaných procedur, rozhovor 

s pacientem a osobami jemu blízkými a pozorování v rŧzném prostředí (Česká asociace 

ergoterapeutŧ, 2007).  

Dle Krivošíkové (2006) ergoterapeut vychází při sestavování plánu tréninku 

kognitivních funkcí z velké části z vyšetření psychologa, resp. neuropsychologa a 

logopeda, ale využívá také vlastní diagnostické metody, které mají pro jeho potřebu 

větší výpovědní hodnotu.  

Už v úvodním rozhovoru si ergoterapeut zjišťuje a doplňuje informace 

z psychologického a logopedického vyšetření. Především to, jak je pacient motivován 

k provádění ADL a zájmových činností, dále jak pacient a jeho rodina popisuje své 

nedostatky v jejich provádění. Tím se už v prvotním styku s pacientem mŧže dozvědět, 

zdali vŧbec má pacient náhled na svou nynější situaci (Krivošíková, 2009). 

K nejdŧležitějším  zpŧsobŧm vyšetření kognitivních funkcí v ergoterapii patří 

analýza aktivity. Spočívá v rozdělení aktivity do jednotlivých krokŧ a následným 

pozorováním jejich provádění. Úkolem ergoterapeuta je na základě pozorování určit 

problémovou složku činnosti. Krivošíková (2006) uvádí, že jsou-li obtíže přítomny ve 

fyzické složce činnosti, je obvykle snadné je zjistit. Poruchu v oblasti kognice je též 
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možné vypozorovat z analýzy aktivity, protože každá složka činnosti má i kognitivní 

složku, zvláště pozornost, paměť, plánování, porozumění instrukcím atd.  

1.3.3. Testování v ergoterapii 

Mimo analýzy aktivity Krivošíková (2006) též uvádí další zpŧsob vyšetření 

kognitivních funkcí a to za využití standardizovaných testŧ. Dále uvádí, že specifické 

testy se v ergoterapii provádí až když je pacient schopen udržet pozornost a rozumí 

instrukcím, tedy ne v akutní fázi. Mezi testy, které se v ergoterapii běžně využívají 

pro testování kognitivních funkcí, patří: Rivermead behaviorální paměťový test 

(RBMT), Rivermead percepční baterie (RPAB), Test behaviorálních poruch pozornosti 

(BIT), Lowensteinské ergoterapeutické kognitivní hodnocení (LOTCA)…  

Tyto testy je možné použít u širokého spektra poškození mozku a výběr testu, který 

ergoterapeut použije k hodnocení kognitivních funkcí, závisí na jeho odhadu a 

odborných zkušenostech. Nemalý vliv na výběr testu má i osobní preference a 

dostupnost testu.  Test ONO je určený výhradně k hodnocení kognitivních funkcí po 

CMP a byl vytvořený na základě kognitivních poruch, které vznikají po CMP (van 

Cranenburgh, Dijktra-Hekkink, 1998). Tento fakt jej zvýhodňuje před celou řadou 

jiných testŧ. 

V ergoterapii je podle Krivošíkové (2006) vhodné k vyšetření kognitivních funkcí 

využívat standardizovaných testŧ, které mohou předvídat funkční schopnosti pacienta 

v komplexnějších ADL. Test ONO tomuto požadavku vyhovuje na základě úkolŧ 

v jednotlivých subtestech (viz níže). 
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2. POPIS TESTU ONO 

2.1.Teoretický podklad 

„ONO je první orientační vyšetření pacientů s CMP po akutním stádiu, je zaměřeno 

na poruchy neuropsychologických funkcí, které se vyskytují nejčastěji nebo které mají 

těžké následky“ (van Cranenburgh, Dijktra-Hekkink, 1998). 

Jde o test, který je standardizovaný v Nizozemsku. Normy, tedy prŧměrné výkony 

testovaného vzorku populace (Svoboda, 2005) nebyly dosud v České republice 

stanoveny, tudíž test nemohl být standardizován. 

Test ONO vyvinula nizozemská nadace ITON. Práce na testu začaly již v roce 1981 

pro potřeby nemocnice Alexander van der Leeuw. V roce 1991 byla založena pracovní 

skupina ONO, která vyvíjela konečnou podobu testu. Finální verzi testu zpracovala 

v roce 1998 Drs. Dijktra-Hekkink. Podle autorŧ van Cranenburgha a Dijktra-Hekkink 

(1998) stěžejním úkolem při vývoji testu bylo, aby sloužil jako samostatné vyšetření a 

byl zároveň součástí celkového hodnocení pacienta po CMP. Aby byl relevantním 

hodnocením pro všechny obory s podmínkou dostatečného vzdělání v oblasti 

neuropsychologie, a úzce souvisel s prováděním ADL. Dále bylo úmyslem autorŧ, aby 

test sloužil jako první screening, a zároveň aby se z něj daly vyvodit doporučení pro 

další práci s pacientem po CMP. 

Dále autoři v manuálu upozorňují, že ONO nesmíme chápat jako konečný výsledek 

neuropsychologického vyšetření, ale jen jako namátkovou zkoušku funkcí, které mohou 

být narušeny. Test má omezenou citlivost a není možné na základě výsledkŧ stanovit 

diagnózu. A s největší pravděpodobností bude nutné ještě další podrobnější vyšetření. 

Prŧměrná doba provedení je 105 minut.  

Jde tedy o tzv. screeningový test, který SPPT (2001) definují jako „test, který se 

používá pro hrubou kategorizaci testovaných osob jako první krok při výběrovém 

rozhodování nebo v diagnostice.“ 

Autoři doporučují, aby byl test prováděn lékaři, neuropsychology, psychology, nebo 

odborníky paramedicínských oborŧ, tedy i ergoterapeuty. Podmínkou provádění testu je 

však dostatečné vzdělání v oblasti neuropsychologie. V ústavech, kde byl test 

experimentálně využíván, jej nejvíce používali právě ergoterapeuti (75%), méně 

psychologové (50%) a rehabilitační lékaři (44%). 
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Na KRL byl tento test zakoupen v rámci projektu Evropské Unie Tempus, 

zaměřeném na zkvalitnění výuky ergoterapie na fakultě. Zatím se pracovní verze 

překladu používá jen experimentálně.  

2.2.Základní vlastnosti testu ONO 

Ferjenčík (2000) zdŧrazňuje, že test k tomu, abychom mohli na jeho základě 

porovnávat nějaké výkony, musí splňovat zejména základní požadavky, ke kterým patří 

především standardnost, objektivita, reliabilita a validita.  

Porovnáváme-li výkony dvou, či více lidí navzájem, případně výsledky téhož 

jedince v čase, je nutné splnit požadavek uniformního, čili stejného přístupu při 

zadávání testového materiálu, při zaznamenávání dosažených výsledkŧ i při 

vyhodnocování a interpretaci.  Takto objasňuje Ferjenčík (2000) pojem standardnost.  

Dále s tímto pojmem souvisí i standardní normy, které slouží k porovnávání výkonu 

testované osoby s výkony jiných lidí. Jinými slovy, jak říká Ferjenčík (2000), jsou 

standardní normy „ukazatele relativní pozice jedince vůči reprezentativnímu vzorku 

populace.“ 

Validita, dle Svobody (2005), je nejzávažnějším psychometrickým ukazatelem, 

který udává, nakolik test měří to, co skutečně měřit má. Nebo jak zjednodušeně 

vysvětluje Ferjenčík (2000), validita je míra shody mezi naměřenými výsledky, tedy 

získaným skóre a tím, co jsme měli v úmyslu měřit.  Říčan (1980) vysvětluje, že 

„nejlepším českým ekvivalentem termínu validita je platnost a tedy schopnost testu 

diagnostikovat, predikovat, měřit něco víc než sebe sama.“ 

Ekologická validita je dle Preisse (1998) „stupeň, ve kterém nástroj, tedy test, 

predikuje chování v běžných každodenních situacích“. U testu ONO byla zjišťována 

korelace s Indexem Barthelové a její hodnota je rovna 0,25, s částí FIMu 0,38 a dále 

korelace s dotazy na posouzení poruch funkcí ošetřující osobou, a ta je v prŧměru 0,29. 

Kriteriální validita, jak dále píše Preiss (1998), „sleduje vztah mezi testem a 

vybraným kritériem. Například v případě poruchy kognitivních funkcí je kritériem běžný 

život pacienta a kognitivní problémy v něm“.  Autoři ONO vysvětlují, že zdraví jedinci, 

kteří byli testováni, dosáhli mnohem lepších výsledkŧ. Na základě této studie je 

rozlišovací schopnost testu ONO zřejmá.  

Konstruktová validita testu je míra, v níž test skutečně reprezentuje teoreticky 

stanovený konstrukt (Ferjenčík, 2000). V případě testu ONO byl zjištěn podstatný rozdíl 
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ve výsledcích jednotlivých subtestŧ u lidí s poškozením pravé a levé hemisféry (van 

Cranenburgh, Dijktra-Hekkink, 1998).  

Objektivitu popisuje Svoboda (2005) jako vlastnost testu, kdy jeho výsledky nejsou 

závislé na osobě, která test předkládá, ani která jej vyhodnocuje. Jinými slovy, 

administrátor nemá vliv na skóre, které je testované osobě přiděleno (Ferjenčík, 2000). 

Objektivita testu ONO není v manuálu uvedena. 

Říčan (1980) vysvětluje, že reliabilita, tedy další z nejdŧležitějších vlastností testŧ, 

znamená spolehlivost, se kterou test měří to, co měřit má. A že na rozdíl od validity, 

reliabilita vyjadřuje přesnost měření. Podle SPPT (2001) je reliabilita „míra, ve které 

jsou testové skóry ve skupině testovaných osob konzistentní při opakované aplikaci 

postupů měření a proto spolehlivé a opakovatelné u jednotlivých testovaných osob.“ 

Spolehlivost testu ONO v případě jednoho posuzovatele byla naměřena kolem 0,40. 

Reliabilita posuzovatelŧ, nebo též shoda mezi posuzovateli znamená dle SPPT (2001) 

„konzistenci posouzení práce, nebo výkonu testovaných osob dvěma, nebo více 

posuzovateli.“ V případě dvou posuzovatelŧ byla ve většině součástí ONO naměřena 

shoda 0,40.  

2.3.Popis jednotlivých součástí testu 

Při popisu testu ONO jsem se snažila vyhledat rŧzné analogické testy 

z neuropsychologických baterií, a na základě toho určit, které konkrétní kognitivní 

poruchy lze testováním u pacienta po CMP zjistit. Svŧj názor konfrontuji s relevantní 

literaturou. 

Baterie se skládá z 26 subtestŧ uspořádaných do 8 oblastí kognitivních funkcí: 

Informace o nemoci, Paměť, Komunikace, Prostorové funkce, Postřeh, Jednání, 

Pozorování, Organizace (van Cranenburgh, Dijktra-Hekkink, 1998). Pomŧcky 

k testování a obrázková část testu jsou uloženy v samostatném kufru (obr. 1).  

2.3.1. Informace o nemoci 

A1 Všeobecně  

V  tomto subtestu se vyšetřující zeptá pacienta, co se mu stalo a následně 

hodnotí tyto informace (van Cranenburgh, Dijktra-Hekkink, 1998). Účelem dotazování 

není zjistit pacientovu anamnézu, ale jestli si pacient pamatuje, co se mu stalo (Co se 

Vám stalo a proč jste tady?). Jelikož se vyšetřující ptá na skutečnosti, které jsou mu 
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jasné již při vstupu pacienta do místnosti (např. jestli má potíže s chŧzí), tímto 

vyšetřující zjišťuje, zda má pacient náhled na svŧj stav.  

A2 Hodnocení úkolů (předem a potom) 

Tuto součást testu nelze samostatně provést, protože je součástí některých 

subtestŧ. V rámci nich vyšetřující od pacienta požaduje odhad, resp. úsudek o jeho 

výkonu při plnění některých úkolŧ. Jedná se o hodnocení toho, do jaké míry je pacient 

schopen správně posoudit svŧj vlastní výkon (van Cranenburgh, Dijktra-Hekkink, 

1998). Pacient svŧj výkon buď odhaduje předem, nebo komentuje spokojenost 

s provedením úkolu po jeho splnění.  

Krivošíková (2006) definuje náhled jako „stav objevování, při němž vzrůstá 

uvědomění vlastního Já“. Snížený náhled tedy znamená „nedostatek náhledu na vlastní 

stav nebo poruchu“. Nedostatek náhledu je u pacientŧ s poškozením mozku poměrně 

častým jevem, hlavně v případech, kdy se s těmito lidmi systematicky nepracuje na 

jejich zlepšení v rámci terapie. Pacienti si neuvědomují vliv následkŧ poškození mozku 

na výkon činností. To se mŧže projevit např. tím, že se pouštějí do činností, na které 

nestačí, nečiní realistické plány do budoucna. Zlepšení náhledu na vlastní situaci a 

výkon činnosti je zásadní pro úspěšnost terapie a další život pacienta (Cerebrum, 

2007)
4
. 

2.3.2. Paměť  

B3 Orientace 

Vyšetřující se ptá na celé jméno a věk pacienta, na přesné datum a název 

budovy, ve které se pacient nachází. Tento test má též stínovou variantu pro pacienty s 

komunikačním deficitem, kteří nejsou schopni odpovědět na tyto otázky. Vyšetřující 

pacientovi předloží kartu s číslicemi, názvy dnŧ a měsícŧ a ptá se na věk pacienta, na 

den v měsíci a měsíc.  

K dezorientaci (místem, časem a osobou) často dochází u osob s poruchou 

krátkodobé paměti (Cerebrum, 2007). 

                                                           
4
 Cerebrum 2007 - Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin 
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B4  Domluva (zapamatování) 

Vyšetřující se domluví s pacientem na schŧzce, na které by měli společně 

zhodnotit výsledky vyšetření. Jde o skutečnou schŧzku, jak uvádí autoři testu, což má 

motivační účinek k zapamatování si data a přesného času. Je možné použít tabulku 

obsahující číslovky, názvy dnŧ, měsícŧ a ciferník hodin a vyšetřit tak i pacienta 

s deficitem v oblasti komunikace. Úkolem pacienta je zopakovat datum, čas, místnost a 

s kým z vyšetřujících se bude schŧzka konat hned po domluvě a též na konci vyšetření. 

Tímto testem lze zjistit úroveň sluchové, krátkodobé a pracovní paměti. 

B5 Jméno osoby (zapamatování) 

Úkolem pacienta je zapamatovat si jméno člověka na fotografii a zopakovat toto 

jméno. Na konci vyšetření má pacient určit tohoto konkrétního člověka mezi pěti jinými 

lidmi a pojmenovat ho. V případě, že pacient nemŧže mluvit, má výpovědní hodnotu o 

stavu paměti i označení člověka ve skupině jiných lidí. Tento typ subtestu je poměrně 

častý v testech a bateriích testŧ se zaměřením na paměť a kognitivní funkce. Na jeho 

základě lze zjistit, jestli je poškozená pracovní paměť nebo paměť zraková a sluchová. 

B6 místo úschovy (zapamatování) 

Úkolem pacienta je zapamatovat si místo úschovy předmětu, v případě tohoto 

testu je to peněženka. Pacient má ukázat místo nejdřív ihned po tom, co vyšetřující 

předmět uschová. Na konci vyšetření se vyšetřující opět zeptá, o jaký předmět šlo a kde 

se nachází. U stínové varianty se používá několik předmětŧ (obr. 2), ze kterých má 

pacient označit ten, který je schován. Podobně jako subtest B5, je tento subtest též 

poměrně běžný v mnoha paměťových testech. Opět lze zjistit úroveň pracovní, 

krátkodobé a zrakové paměti.  

B7 text (zapamatování) 

Pacient si přečte text (novinový článek o požáru v televizním studiu) a jeho 

úkolem je zapamatovat si jeho obsah. Článek obsahuje sedm dějových linií. Na konci 

vyšetření by měl zreprodukovat následovné: co se stalo, kdy se to stalo, kde se to stalo, 

jak se to stalo, zdali tam byli zranění a co je doporučeno čtenářŧm a proč. V případě, že 

si pacient spontánně nevybaví všechny dějové linie, vyšetřující se na ně doptá. 

V případě, že člověk nemŧže mluvit, je k dispozici karta s fotkami rŧzných tragedií, 

mezi kterými má pacient vybrat ty, které se k novinovému článku nejlépe hodí.  
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Oblast paměti v testové oblasti B, je tedy tvořena dvěma částmi. V první části 

jde o prezentaci a zapamatování si informací ihned po zadání, druhá část testuje na 

konci vyšetření zapamatování a schopnost vybavení si informací zhruba po hodině (van 

Cranenburgh, Dijktra-Hekkink, 1998).  

Kulišťák (2003) definuje paměť obecně jako „schopnost organizmu zaznamenat, 

uchovat a posléze nalézt určitou informaci“. A dále vysvětluje, že tento proces je 

umožněn biochemickými změnami na úrovni synapsí. Ty zde probíhají transformací 

bioelektrických signálŧ.  

Pod pojmem paměť zahrnuje Schmidt (2008) všechno to, co souvisí s ukládáním 

informací do mozku a jejich zpětným vyvoláváním. 

Paměť je tedy bezesporu nutná v procesu učení, které Schmidt (2008) popisuje 

obecně jako osvojení znalostí a schopností. Při tom dochází ke změnám chování, 

podmíněným zkušenostmi. Dále píše, že učení modifikuje paměť tím, že mezi 

jednotlivými mozkovými buňkami vznikají nové spoje, tedy synapse. Jiné spoje se tím 

posilují. Pouze tímto zpŧsobem lze dle Schmidta (2008) naše poznatky ukládat. 

V rŧzných publikacích mŧžeme najít mnoho dělení paměti, které zřejmě souvisí 

s preferencí toho - kterého autora. Já se řídím klasifikací, kterou ve své práci uvádí 

Kulišťák (2003). Z hlediska analyzátoru dělí paměť na zrakovou, sluchovou, hmatovou, 

chuťovou a čichovou. Podstatnější dělení paměti je z hlediska předpokládané doby 

uchovávaného paměťového záznamu. Rozeznává paměť krátkodobou a za krátkodobý 

paměťový záznam považuje 10 minut, dále paměť střednědobou a její záznam po dobu 

30 minut a jako poslední paměť dlouhodobou. Dlouhodobý záznam podle něj vzniká po 

době přibližně 45 minut. U dlouhodobé paměti Kulišťák (2003) ještě uvádí dělení na 

epizodickou a sémantickou. Paměť epizodická se podílí na zapamatování konkrétních 

událostí, které mají svŧj časový, prostorový a pocitový kontext. Sémantická paměť 

zabezpečuje zapamatování si všech našich informací o světě a jejich explicitního 

vybavení. Pracovní paměť umožňuje podle Preisse (1998) přechodně uchovávat 

aktuálně potřebné sluchové a zrakové informace. Je spojená s exekutivním systémem 

v prefrontální kŧře. Dále dodává, že pracovní paměť se uplatňuje při řešení problémŧ a 

v nově vzniklých situacích. Její kapacita je výrazně omezena.  
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2.3.3. Komunikace 

C8 Text ke čtení 

Úkolem pacienta je ústně reprodukovat přečtený text, který je totožný s textem  

B7. Je to zároveň subtest, který nám mŧže více poukázat na soběstačnost pacienta a jeho 

samostatné fungování v běžném životě. V případě, že máme podezření na určitý typ 

afázie, je možné si ho tady ověřit.  

C9 Zaznamenání zprávy 

Úkolem pacienta je písemně zaznamenat zprávu z magnetofonové pásky (jde o 

předpověď počasí) a zprávu následně reprodukovat. Subtest obsahuje i stínovou 

variantu, u které je k dispozici karta s rŧznými obrázky, ze kterých má pacient vybrat 

jeden hodící se k slyšenému textu. Lze tady zjistit mnoho o tom, jak je pacient schopen 

vnímat slyšené informace a pracovat s nimi. Také lze vidět, jakým zpŧsobem pacient 

píše nebo zdali je vŧbec schopen psát. 

Autoři k této části testování dodávají, že se jedná o součásti, jejichž smyslem je 

orientačně vyšetřit kognitivní centrum řeči. Jestliže je pacient splní, pak jsme oprávněni 

tvrdit, že mnoho komponentŧ v centru řeči je intaktních a chybuje-li pacient v těchto 

úkolech, je potřebné odbornější vyšetření jiným specialistou (např. logopedem).  

C10 Počítání 

Tento úkol simuluje placení nákupu v obchodě. Pacient je požádán, aby si 

stanovenou sumu zapsal na papír, zaplatil jednou větší bankovkou, vypočítal hotovost, 

která by mu měla být vrácena a následně ji vybral z peněženky (obr. 3). Autoři uvádějí, 

že tento subtest je do oblasti komunikace zařazen z dŧvodu, že existuje souvislost mezi 

řečí a počty. Jestliže pacient není schopen psát, je k dispozici karta, na které pacient 

označí správnou z několika rŧzných částek. Opět je to subtest velmi prakticky zaměřen, 

na základě kterého si ergoterapeut mŧže vytvořit obraz o tom, jak asi pacient zvládá tuto 

část nakupování, jako součást iADL. Kromě toho lze zde odhalit poruchu zvanou 

akalkulie. Akalkulii definuje Koukolík (2000) jako poruchu schopnosti počítat. Dále 

vysvětluje, že v případě, kdy se vyskytuje jako dŧsledek poškození mozku, doprovází 

další poruchy, například afázii. Pacient tady předem odhadne, jak tento úkol zvládne 

(testová část A2). Tudíž subtest má výpovědní hodnotu o náhledu pacienta na jeho 

výkon činnosti. Vyšetřující zde měří čas provedení. 
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2.3.4. Prostorové funkce 

D11 Prostorová představivost 

Úkolem pacienta je uspořádat balíčky do krabičky zpŧsobem, aby se dala zavřít 

(obr. 4). Dále má pacient předem odhadnout svou výkonnost v tomto subtestu a potom 

posoudit spokojenost s provedením úkolu. Jde o konstrukční úkol (prostorové puzzle).   

Preiss (1998) se ztotožňuje s Lezakovou (1995), která konstrukci chápe jako 

„percepční aktivitu s motorickou odpovědí, která má vždy prostorovou komponentu“. 

Zároveň též uvádí dvě složky konstrukce, a to kresbu a skládání. 

Primárně jde o testování při podezření na poruchu prostorových vztahŧ. Jestliže 

ale pacient selhává v provedení tohoto úkolu, příčinu lze hledat i jinde. Neboli, jak 

uvádí Preiss (1998), „pouze pozorování konstrukce může prokázat, zda jde o poruchy 

percepce, pozornosti, motivace anebo apraxii“.  

D12 Vlevo- vpravo: verbálně 

Úkolem pacienta je ukazovat dle pokynŧ vyšetřujícího na části svého těla vpravo 

nebo vlevo a též na části těla vyšetřujícího.  

D13 Koncept vlevo- vpravo 

Úkolem pacienta je posoudit aspekty levé a pravé strany na fotografiích 

z denního života, kde hrají tyto aspekty určitou úlohu. Konkrétně v dopravních situacích 

a ve společenském kontaktu když někomu podáváme ruku. K posouzení slouží karta se 

třemi obrázky dopravních situací, kde má pacient určit, které auto má na křižovatce 

přednost (na základě pravidla pravé ruky) a karta se třemi fotografiemi dvojice lidí, 

kteří si podávají ruce. Tady je jeho úkolem určit, jestli si podávají správné ruce tedy 

pravé. 

Jestliže úkoly  D12 a D13 činí pacientovi potíže a on nedokáže rozlišit levou a 

pravou stranu těla, poukazuje to s největší pravděpodobností na poruchu pravo-levé 

diskriminace. Jedná se o „neschopnost rozlišit pravou a levou stranu těla, nebo použít 

pravo-levý systém ve vnějším prostředí. Obsahuje též neschopnost tomuto systému 

porozumět. Tato porucha obsahuje několik faktorů včetně verbální složky, non-verbální 

složky, taktilní diskriminace a lokalizace podnětu. Dále sem patří prostorové vztahy a 

zrakově-prostorové složky“ (Krivošíková, 2006).  
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D14 Kreslení 

Úkolem pacienta je nakreslit člověka zepředu (kresba lidské postavy) a hodiny 

(clock test), které ukazují tři hodiny. Jde o klasické neuropsychologické zkoušky (van 

Cranenburgh, Dijktra-Hekkink, 1998). 

Při administraci Kresby postavy je potřebné si všímat, jestli pacient nakreslil 

obličej, tělo, dvě paže, dvě ruce, prsty, dvě nohy a chodidla. Provedení úkolu vyšetřující 

stopuje. 

Kresba lidské postavy má mnoho úprav zaměřených na rŧzné diagnózy. Jejich 

autoři uvádějí charakteristické znaky pro děti s lehkou mozkovou dysfunkcí, dětskou 

mozkovou obrnou, epilepsií, tumory a řadou dalších diagnostických kategorií. Mezi 

ukazatele poškození mozku se řadí tyto parametry: nedostatek detailŧ, špatně připojené 

části, část těla je nesprávně připojena, zkrácené a úzké paže, nesprávná velikost a tvar 

ostatních částí těla (kromě hlavy), kulaté nebo načmárané prsty (Reznikoff a Tromblen, 

1956, In: Preiss, 1998). Kresba postavy má též velký význam v dětské psychologii, kde 

je chápána jako ukazatel dětské inteligence (Svoboda 2005). 

Test hodin byl zpočátku užívaný neurology a je spojován s temporoparientálními 

funkcemi. Byl koncipován pro diagnostiku neglekt syndromu. Dále se často využívá 

k diagnostice demence, kdy pacienti s Alzheimerovou demencí mají potíže s kresbou 

ciferníku (Preiss, 1998). 

D15 Obkreslení 

Pacient má za úkol obkreslit dŧm podle předlohy (obr. 5), která je součástí testu. Jde 

též o klasický neuropsychologický test a patří mezi testy, které využívají kopie předlohy 

a porovnávají výtvor s originálem. V tomto subtestu pacient odhaduje předem svŧj 

výkon a komentuje spokojenost s výtvorem po dokončení úkolu. Vyšetřující měří čas. 

2.3.5. Vnímání 

Subtesty z oblasti vnímání kontrolují schopnost pacienta vytvořit mentální obraz 

na základě unimodálních smyslových reakcí. K provedení úkolŧ spojování smyslových 

modalit je tedy nutné, aby pacient zjistil rozdílný význam těchto informací. Týká se to 

především tzv. asociativní gnosie (tj. fáze poznání, při které vznikne obraz spatřeného 

předmětu). Výhodou této metody je, že reakce pacienta nezávisí na mluvě. Tento 

subtest odhaluje poruchy asociačních drah mezi akustickými, vizuálními, taktilními a 

verbálními oblastmi (van Cranenburgh, Dijktra-Hekkink, 1998).  
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E16 Akusticky- vizuální vnímání  

Pacient má za úkol poslouchat záznam na magnetofonové pásce s pěti rŧznými 

zvuky (zvonění telefonu, spláchnutí klosetu, startující auto, hluk restaurace a hluk 

pracoviště), a přiřadit  je k správnému obrázku na kartě s osmi obrázky (obr. 6). Tento 

subtest má i stínovou variantu pro pacienty, kteří z rŧzných dŧvodŧ (např. kvŧli paréze) 

nejsou schopni ukazovat obrázky na kartě. Alternativou ukazování je verbální popis 

zvukŧ.  

E17 Vizuálně-verbální vnímání 

Úkolem pacienta je slovně popsat, co vidí na obrázcích. Jde o obrázky předmětŧ 

(kolíček na prádlo, strom, bota) a komplexní fotografie (nehoda s vozíkem, dítě 

převrátilo květinu a muž, který dobíhá autobus). Je opět dostupná i stínová varianta pro 

pacienty, kteří mají problémy s řečí. Obsahuje obrázky, které znázorňují ten samý 

předmět anebo děj, ale v jiném provedení. Instrukcí pro pacienta je pokyn, aby ukázal 

na obrázek, který je nejvíce podobný tomu pŧvodnímu.  

V případě, že se pacientovi při neporušené schopnosti mluvit nedaří slovně 

popsat co vidí na obrázcích, mŧže se též jednat o poruchu zrakového vnímání, zvanou 

zraková agnózie. Grieve (2008) ji charakterizuje jako neschopnost zrakem rozpoznávat 

známé předměty. Pacient však netrpí významnou poruchou zraku. 

E18 Taktilně vizuální vnímání 

Pacient dostává předměty nejdříve do zdravé a potom do ruky nemocné, hmatem 

s vyloučením zraku se s předměty seznámí (obr. 7). Jeho úkolem je na kartě ukázat na 

obrázek předmětu, který držel v ruce. Není potřebné u plnění úkolu mluvit, proto ho lze 

provést i s pacienty s fatickou poruchou. 

Selhání pacienta v tomto subtestu mŧže být zapříčiněno jednak poruchou 

povrchového čití v oblasti akra končetiny, anebo neschopností pacienta propojit taktilní 

vjem se zrakovým. Mŧže se však jednat i o tzv. astereognosii neboli taktilní agnózii, 

kterou Krivošíková (2006) definuje jako „neschopnost rozeznat předměty, tvary, 

velikosti a obrysy pouze dotekem. Zahrnuje neschopnost tvarové diskriminace, 

diskriminace povrchu, velikosti a váhy. Vztahuje se k selhávání taktilního a 

proprioceptivního rozlišení, a to i přesto, že vnímání taktilních a proprioceptivních 

stimulů není porušeno.“ 
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2.3.6. Jednat
5
 

F19 Imitace (obličej a ruce) 

Vyšetřující předvádí pacientovi pohyby nejdříve obličejem (nafouknutí tváří, 

svraštění čela, vycenění zubŧ), potom horními končetinami (dotyk palce a jednotlivých 

prstŧ od malíčku a zpět, pohyb předloktím jako by držel šroubovák, ohýbání natažené 

paže v horizontální rovině, celkem třikrát). Přičemž se vyšetřuje nejdříve zdravá 

končetina poté nemocná.  

F20 Pojmenování a použití předmětů 

Úkolem pacienta v subtestu je reálné a běžné předměty (klíč, hřeben, zubní 

kartáček, kladivo - obr. 8) nejdříve pojmenovat, popsat k čemu slouží a následně 

předvést jejich použití. V případě, že pacient není schopen mluvit, existuje opět stínová 

varianta, kde má pacient za úkol na kartě s obrázky předmětŧ ukázat na obrázek, který 

nejvíce vystihuje funkci předložených předmětŧ (zámek, zubní pasta, hlava s vlasy, 

hřebík). 

F 21 Použití telefonu  

Vyšetřující předloží před pacienta telefon a kartu s telefonními čísly (obr. 9) a 

vyzve pacienta, aby předvedl telefonování na konkrétní číslo ze seznamu. Vyšetřující 

zde měří čas. Jedná se o komplexní úkol, kdy pacient musí zaměřit pozornost (při 

hledání telefonního čísla), zvednout sluchátko a vytočit číslo. Při selhávání v tomto 

úkolu, je potřebné se zamyslet, jestli jde o poruchu pozornosti, iniciativy nebo apraxii. 

V této části testu ONO lze vyšetřit motorickou praxii. Selhávání v subtestu mŧže 

ukazovat na výskyt apraxie. Též je možné zjistit neschopnost pojmenovávání předmětŧ 

čili anomii. 

Pfeiffer (2007) definuje apraxii jako „poruchu získané pohybové dovednosti 

v širokém slova smyslu. Jde o patologickou nešikovnost, která může být základní 

vlastností, ale ve smyslu apraxie se rozumí ztráta již předchozí dovednosti.“ 

Praxie je výsledkem trvalé interakce mezi kinetickou pamětí, která uchovává 

naučené pohyby a pohybovými vzorci, přičemž porucha těchto intervencí vede 

k neschopnosti vykonat naučený pohyb (Koukolík, 2000). 

 U vyšetření je potřebné vyloučit jiné funkční poruchy, aby nedošlo k určení 

nesprávného deficitu, neboť apraxie je v podstatě neschopnost vykonat naučený pohyb 

                                                           
5
 Pro tuto část bych upřednostnila název Motorická praxe a pojmenování 
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nebo jeho část, aniž by tato neschopnost byla zpŧsobená snížením svalové síly, 

smyslovou poruchou, špatným chápáním instrukcí či poškozenou pamětí. Apraxie 

souvisí s poškozením primární motorické nebo senzorické oblasti mozkové kŧry, ale 

také podkorových struktur (Cerebrum, 2007). 

Existují opět rŧzná dělení možných typŧ apraxií. Grieve (2008) uvádí dělení na 

motorickou apraxii, konstrukční apraxii a apraxii v oblékání. Motorickou apraxii ještě 

dělí na ideomotorickou a ideatorní. V subtestu F19 se vyšetřuje možná apraxie 

ideomotorická, která se podle Krivošíkové (2009) projevuje i tím, „že pacient není 

schopen napodobovat pohyby nebo gesta, či provádět smysluplný pohyb na slovní pokyn 

a to i když rozumí smyslu a zadání úkolu“. Na základě subtestu F20 a F21 lze zjistit 

apraxii ideatorní, kdy, jak píše Krivošíková (2009) „pacient není schopen provádět 

činnosti, při kterých se používají předměty a nástroje, ani automaticky, ani podle 

pokynů“. 

2.3.7. Pozorování
6
 

G22 Vyhledat inzerát 

Vyšetřující položí před pacienta inzertní noviny (obr. 10) a úkolem pacienta je 

na slovní instrukce vyhledávat rubriky (byty-poptávka, pronájmy, motocykly, služby, 

pozdravy a vzkazy, cestování). U jedné z rubrik má pacient za úkol přečíst inzerát a říct, 

co je jeho obsahem. U stínové varianty se místo inzertních novin pacientovi předloží 

obrázkový reklamní leták a pacient má za úkol vyhledávat jednotlivé položky (hodiny, 

zubní kartáčky, koše na prádlo, štětec, rámeček na fotografii). Úkol se časově měří.  

 

G23 Půlení  

Vyšetřující položí před pacienta papír, na kterém jsou zobrazené párky na celé 

ploše (obr. 11). Úkolem pacienta je najít střed každého párku a vyznačit ho svislou 

čarou. Pro názornost instrukce vyšetřující předvede úkol na jednom z nich. Není 

dovoleno papírem pohnout nebo otočit. Součástí subtestu je i dotaz vyšetřujícího na to, 

jak je pacient spokojen se svým výkonem. I v tomto případě je potřebné měřit čas, 

během kterého pacient úkol provede.  

Účelem této testové části je u pacienta vyšetřit pozornost a její případné 

poruchy. Sternberg (2002) definuje pozornost jako „nástroj, jehož prostřednictvím 

                                                           
6
 Jde o kognitivní funkci pozornost, ale vzhledem k respektování překladu uvádím pŧvodní název 

uvedený v manuálu 
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aktivně zpracováváme omezené množství informací z obrovské zásoby údajů 

v dlouhodobé paměti, jakož i informace dopadající na naše smyslové systémy, případně 

informace pocházející z dalších kognitivních procesů“. Klucká a Wolfová (2009) též 

upozorňují na fakt, že pozornost úzce souvisí s pamětí a jde o funkci vědomí. Dále 

uvádějí základní vlastnosti pozornosti, kterými jsou selektivita (výběrovost), 

koncentrace (soustředění, zaměření), distribuce (rozdělení) a jako poslední vigilitu 

(schopnost přenášet pozornost z jednoho předmětu na druhý). 

Potíže v subtestu G22 tedy ukazují na narušení těchto vlastností pozornosti, ať 

už jednotlivě nebo spíše na jejich kombinace. Dle Krivošíkové (2006) jde o neschopnost 

vnímat určitý vjem a též mŧže docházet k rozptylování irelevantními stimuly. V praxi 

se to projeví tak jak Krivošíková (2006) uvádí dále, že pacient přeruší činnost, nevěnuje 

pozornost instrukcím, činnosti ani chybám, které se ve výkonu činnosti vyskytly.  

Pokud pacient selhává v subtestu G23 je možné, že jde o poruchu pozornosti, 

která se nazývá prostorový neglekt syndrom. Krivošíková (2006) jej popisuje jako 

poruchu, při které dochází k opomíjení zrakových stimulŧ z prostředí, které pacienta 

obklopují ze strany kontralaterální ke straně mozkového postižení. K této poruše mŧže 

dojít nejen v dŧsledku poruchy pozornosti, ale i vizuopercepčního deficitu. V praxi se 

tato porucha projevuje tak, že pacient nevědomky ignoruje předměty v zorném poli na 

postižené straně. Kulišťák (2003) vysvětluje, že tato porucha se vyskytuje typicky při 

lézích pravého parietálního laloku. Též píše, že jde o poruchu vyskytující se v akutním 

stadiu CMP a k úpravě dochází poměrně rychle. 

G24 Extinkce (akusticky, taktilně na trupu a hlavě, taktilně na rukou, vizuálně)  

Vyšetřující nejdříve pomocí dvou samba koulí zjišťuje, jestli nedochází 

k vyhasínání v oblasti sluchové. Ten stojí za pacientem a postupně mu pouští zvuk 

zprava, zleva a z obou stran, Úkolem pacienta je říct nebo ukázat na stranu, ze které 

zvuk přichází. Následuje vyšetření určené ke zjištění případné extinkce v oblasti 

taktilní. Vyšetřující stojí opět za pacientem, ten má při zavřených očích určovat stranu, 

ze které přichází dotekový stimul v oblasti trupu a hlavy. V další části se totéž provádí 

na rukou. V poslední části se vyšetřuje případné vyhasínání v oblasti zrakové. Pacient 

má za úkol dívat se na nos vyšetřující osoby. Vyšetřující pohybuje prsty ve vzdálenosti 

přibližně 50 cm od své hlavy vpravo, vlevo nebo z obou stran. Pacient má opět říct nebo 

ukázat na správnou stranu.  
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Extinkce neboli vyhasínání autoři považují za velmi dŧležité v praxi a popisují, 

že je nutné vědět, jestli je pacient schopen selektivně vnímat situace, kdy k němu 

přicházejí informace ze všech stran. Jako příklad uvádějí dění na ulici, v autobuse nebo 

i při terapii.  

V literatuře se autoři tématem extinkce zabývají spíše okrajově. Kulišťák (2003) 

se zmiňuje o simultánní extinkci, kdy při aplikaci dvou dotekových podnětŧ uvádí 

osoba s poruchou pouze jeden. Tuto poruchu považuje za jednu ze somato-percepčních 

poruch, která souvisí s lézemi postcentrálního gyru. 

2.3.8. Organizace
7
 

H25 Třídění  

K testování zde slouží sada příborŧ, resp. vidliček a lžící (obr. 12), které má 

pacient roztřídit dle určitého systému (barva, velikost a typ). Princip třídění vždy určí 

vyšetřující tím, že zařadí dva a dva kusy do dvou krabic. Pacient dále pokračuje se 

seřazováním. Úkolem vyšetřujícího je měřit čas a zároveň počítat chyby při provedení.  

Autoři o této části zdŧrazňují, že hlavním smyslem tohoto úkolu je objevit 

principy a pravidla dŧležitá pro generalizaci. Jde o to zjistit, jestli je pacient schopen 

objevit tato pravidla a následně je aplikovat v praxi (van Cranenburgh, Dijktra-Hekkink, 

1998). 

Preiss (1998) vysvětluje, že nejčastějším dŧsledkem poškození mozku je tzv. 

konkrétní myšlení, kdy pacient není schopen vyvozovat generalizaci, aplikovat pravidla 

na konkrétní případ. S tím jsou spojeny též komplikace ve využívání matematických 

operací. Dále vysvětluje, že v zásadě rozlišujeme tvorbu pojmu a usuzování. „Tvorba 

pojmu se zaměřuje na proces a kvalitu myšlení. Zajímá nás to, jak pacient myslí spíše 

než výsledek myšlení. Usuzování vychází z myšlenkových operací logického myšlení, 

srovnávání“.  

H26 Řazení fotografií s distrakcí 

Úkolem pacienta v tomto subtestu je z dvanácti libovolně seřazených fotografií 

vybrat šest, které vystihují děj rané vstávání a tyto fotky uspořádat za sebou dle 

následnosti v čase. Pacient je během provádění úkolu dvakrát přerušen. Vyšetřující zde 

měří čas provedení úkolu. 

                                                           
7
 Upřednostnila bych pojem usuzování, který se pro tuto funkci používá v neuropsychologických 

bateriích 
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Dle autorŧ se tímto úkolem zjišťuje, je-li pacient schopen po přerušení 

pokračovat opět v aktivitě, kterou vykonával, což souvisí s funkcí frontálních lalokŧ 

mozku. Tak je možné zjistit mnoho o vykonávání ADL a jako příklad je uváděno 

vykonávání domácích prací, které mŧže být kdykoliv přerušeno zvoněním telefonu nebo 

dětmi. 

2.4.Průběh testování  

Před provedením testování je nutno se přesvědčit, že testovat bude osoba se 

znalostmi v oblasti neuropsychologie a bude mít k dispozici asistenta. Autoři doporučují 

testování provádět dvěma osobami. Vyšetřující osoba se soustředí na pacienta. Její 

asistent vyplňuje bodovací formulář a měří provedení úkolŧ. Dále autoři navrhují, aby si 

vyšetřující nejdříve nacvičil provedení s kolegy. K dispozici by měla být zamykatelná, 

odhlučněná místnost s dostatkem světla. Manuál testu obsahuje doslovný text při 

vyšetření. Autoři na jeho přesném znění netrvají. Text by měl především znít přirozeně, 

ale je nemyslitelné pozměnit text po stránce obsahové. Autoři vyžadují, aby vyšetřující 

seděl během vyšetření přímo proti pacientovi. 

2.5.Bodování  

Van Cranenburgh a Dijktra-Hekkink (1998) zavedli bodování ONO na číselné 

stupnici od 1 do 5 na základě kvality provedení. Zjednodušeně řečeno, 1 je skóre 

nejlepší, 5 nejhorší. Terapeut přiděluje pacientovi skóre dle návodu k bodování. Jeho 

součástí je popis provedení úkolŧ, kterému přidělujeme skóre 1, 3 a 5. Výkon, který 

odpovídá skóre 2 a 4 popsán není. Přiděluje se v případě, že výkon pacienta v daném 

úkolu je mezi uvedenými hodnotami skóre.  

Mŧže se stát, že se některý ze subtestŧ z rŧzných příčin nepodaří provést, tehdy do 

formuláře uvedeme „nelze provést“. Dále autoři upozorňují na to, že při využití stínové 

varianty není možné skórovat dle tohoto systému, a proto je potřeba zaznamenat, že 

byla použita.  

Kromě skóre, tedy kvality provedení, se v testu ONO hodnotí i čas, resp. tempo 

provedení. To je dŧležité nejen v souvislosti s tím, že mŧžeme porovnávat výkony 

pacienta s odstupem času, ale i s ohledem na poměr tempa a kvality provedení. Jak 

uvádí autoři, tento poměr je relevantní vzhledem k tomu, že rychlé tempo mŧže 

kolerovat se špatnou kvalitou provedení a naopak. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

3. METODOLOGIE 

3.1.Úvod k metodologii 

V teoretické části jsem se snažila popsat jednotlivé součásti testu ONO, dále 

provedení a bodování testu. Jelikož test ONO vyšetřuje a hodnotí kognitivní funkce, 

věnovala jsem se nejen popisu těchto kognitivních funkcí, ale též možnostem, které má 

ergoterapeut při vyšetřování pacientŧ s poruchami kognitivních funkcí po CMP.  

Název mé bakalářské práce zní „Praktické využití testu ONO“ a za cíl mé práce 

jsem si stanovila zhodnotit klinické využití testu ONO v ergoterapii u pacientŧ po CMP 

a u pacientŧ po CMP s afázií. Test jsem měla možnost používat během mé pětitýdenní 

praxe na Klinice rehabilitačního lékařství 1.LF a VNF v období od 6.7.2009 - 7.8.2009. 

Testovala jsem pokaždé sama, tedy bez asistenta. S pacienty jsem též pracovala i po 

skončení souvislé praxe. 

3.2.Výzkumný vzorek 

Jako metodologii pro svŧj výzkum jsem si zvolila jeden z neexperimentálních plánŧ, 

a to konkrétně případovou studii. Ferjenčík (2000) vysvětluje že případová studie, 

někdy také označována jako kazuistika, je „intenzivní a obvykle dlouhodobější výzkum 

jedné osoby“. Dále vysvětluje, že tento intenzivní výzkum jedné osoby obvykle vede 

k pochopení jedince, resp. jeho vývoje, vývoje a prŧběhu jeho onemocnění a léčby. Za 

slabou stránku případové studie se považuje nemožnost zevšeobecnění výsledkŧ na širší 

populaci.  

V centru pozornosti je tedy případ, kterým rozumíme objekt našeho výzkumu. 

Objektem mŧže být osoba, skupina, organizace atd. (Miovský, 2006).  Objektem mého 

výzkumu, tedy výzkumným vzorkem, byli tři pacienti Kliniky rehabilitačního lékařství 

1.LF a VNF. Při výběru výzkumného vzorku jsem si zvolila metodu záměrného výběru, 

o kterém Miovský (2006) tvrdí, že je vŧbec nejrozšířenější metodou výběru. Kritériem 

výběru je právě vybraná vlastnost nebo stav. Kritériem pro výběr pacientŧ, kteří měli 

podstoupit testování kognitivních funkcí testem ONO, byl stav po CMP, kde došlo 

k poškození kognitivních funkcí a k afázii. Věk ani pohlaví nebyly rozhodující. Jednoho 

z pacientŧ jsem vyřadila vlivem náhlého zhoršení jeho zdravotního stavu a 

hospitalizace. Mŧj výsledný vzorek se tím zúžil na dva pacienty. U každého z nich 
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uvádím kazuistiku. Při zpracování jsem vycházela z lékařské dokumentace, 

ergoterapeutické dokumentace a z vlastního vyšetření. Dále zde uvádím záznamový 

formulář vstupního a výstupního vyšetření ONO
8
, popisuji chování pacienta při 

vstupním vyšetření a zjištěné kognitivní deficity. Na základě těchto deficitŧ jsem zvolila 

náplně terapií, kterých prŧběh též popisuji. 

3.3.Etické hledisko výzkumu 

Při zpracovávání této bakalářské práce a s ní spojeném výzkumu jsem se řídila 

etickými pravidly chránícími účastníky výzkumu dle Miovského (2006). Obecným 

pravidlem je, že výzkum smí být proveden jen s osobami, které k účasti na výzkumu 

udělily informovaný souhlas. Mnou zkoumaní pacienti byli informováni o povaze a 

účelu mého výzkumu a mohli od něj kdykoli odstoupit.   

Miovský (2007) dále tvrdí, že výzkum má být proveden v souladu  se zákonem o 

ochraně osobních údajŧ. Tento požadavek jsem splnila tím, že v mé bakalářské práci 

neuvádím žádné informace na základě kterých by pacienti mohli být identifikováni, 

tedy celé jméno, datum narození nebo rodné číslo. Místo toho uvádím jen iniciály jmen 

a věk. 

                                                           
8
 Záznamový formulář, který uvádím, je pouze přibližná kopie formuláře, který je součástí pracovní verze 

testu (viz Příloha I a.). Vzhledem k jeho formátu- A2 by jeho přiložení nebylo estetické. Kromě formátu 

se též liší některými názvy oblastí funkcí. Změnila jsem je podle mnou navržených úprav.  
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4. KAZUISTIKY 

4.1.Kazuistika č. 1 

Pacient č. 1 

Jméno: J.M. 

Věk: 64 let 

Diagnóza: status post CMP- intracerebrární krvácení vpravo,  pravostranná hemiparéza, 

afázie 

Datum příhody: 20.5.2006 

Sociální anamnéza: ženatý, 2 děti 

Školní a pracovní anamnéza: vysokoškolské vzdělání; pŧsobil jako pedagog na 

Obchodní akademii, učil matematiku a tělocvik; nyní je ve starobním dŧchodu  

Bytová situace: žije spolu s manželkou v bezprahovém panelákovém bytu 2+kk, 

s balkónem v 9. patře, na sídlišti v Praze, s bezbariérovou úpravou společných prostor. 

 

Ergoterapeutické vyšetření ze dne 25.3.2008
9
: 

1. Lokomoce  

Chůze: pacient je schopen samostatné chŧze s oporou o 1 francouzskou hŧl, v interiéru 

i exteriéru 

Sed: stabilní 

Stoj: stabilní, má menší potíže při vstávání, je již naučen se při vstávání nejdříve 

předklonit a zapřít se o hŧl případně o okolní nábytek 

2. Soběstačnost  

pADL:  

 přesuny: je potřebná opora o okolní nábytek nebo hŧl 

 osobní hygiena: je schopen umýt si sám obličej i ruce, vyčistit si zuby; holí se 

elektrickým strojkem každý den; péči o nehty nezvládá, tu zabezpečuje 

manželka 

                                                           
9
 Čerpáno z ergoterapeutické dokumentace Bc. Rodové 
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 koupání: koupe ho manželka každý druhý den, ve vaně má sedačku na vanu a 

protiskluznou podložku; manželka se obává, že by pacient koupání sám nezvládl 

 oblékání: je schopen si sám obléct triko s krátkým rukávem, ale s dlouhým ne, 

nesrovná si límeček na košili a tričku, oblečení otočené naruby nedokáže otočit;  

u oblékání dolní poloviny těla potřebuje dopomoc jen se zapínáním knoflíkŧ; 

potíže s oblékáním jsou zpŧsobeny jednak stavem pravostranných končetin 

(paréza), jednak lehkou kognitivní poruchou 

 sebesycení: nají se dobře a rychle levou horní končetinou, jí lžící a vidličkou, 

maso si „nakrájí“ lžící nebo vidličkou  

 použití WC: zvládá sám, má nástavec na WC; očistu provádí manželka, i když 

pacient tvrdí, že by to zvládl sám, ale potřeboval by více času 

iADL 

 příprava jídla: nyní se nezapojuje; před onemocněním někdy uvařil jednoduché 

jídlo 

 domácí práce: skládá kapesníky po žehlení 

 nákup: neprovádí 

 transport: jako spolujezdec v autě a v MHD s doprovodem 

 léky: připravuje manželka 

 funkční komunikace: je schopen přijmout hovor na mobilním telefonu, ale 

mobil nerad používá; veškerou komunikaci komplikuje fatická porucha 

3. Funkční vyšetření PHK
10

 ze dne 27.7.2009: 

Dominantní končetina: PHK 

Rozsahy pohybů aktivně: téměř (chybí 10cm) dosáhne rukou na kontra rameno; na 

stejnostranné rameno nelze dosáhnout; k ústŧm dosáhne s velkou námahou a za 

souhybŧ; dále zvládne dosáhnout na koleno a kontra koleno - pohyby jsou švihové; ruku 

v týl dát nezvládne; flexe v lokti je možná do 90 stupňŧ; pohyby v zápěstí lze aktivně 

provést všechny, ale s vyloučením gravitace a ne v plném rozsahu; prsty je možné 

s větší námahou extendovat, kromě 4. a 5. prstu; pacient dokáže dát ruku v pěst a také 

palec do opozice; abdukce prstŧ je pacient schopen minimálně 

                                                           
10

 Pravá horní končetina 
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Rozsahy pohybů pasivně: omezení ve flexi v ramenním a loketním kloubu (max.150 

stupňŧ); jinak lze pasivně vykonat všechny pohyby v plném rozsahu 

Úchopy: problematická je fáze sevření - překáží 5. prst, trochu i 4; zvládne kulový, 

válcový a klíčový úchop 

Svalová síla: snížená na celé PHK 

Svalový tonus: hypotonie 

Čití: výrazně porušeno: 

 Algické: bolest většinou cítí, ale lokalizuje do jiné oblasti 

 Dotekové: dotek buď necítí vŧbec, nebo lokalizuje do jiné oblasti 

 Diskriminační: někdy udává správně (1 nebo 2 body), spíše náhodně co se týče 

počtu nebo lokalizace  

 Termické: vyšetřeno jen orientačně v proudu vody v umyvadle, studenou 

odhaduje správně; rozpoznal jemné oteplení.  

Stereognosie: není schopen určit tvar ani materiál 

Grafomotorika: nyní píše levou rukou  

4. Smysly: nemá výrazné potíže se zrakem a sluchem, jen slabší vidění do dálky a 

též výpadek zrakového pole 

5. Kognitivní funkce: viz záznamový formulář testu ONO 

6. Ergoterapeutická intervence  

Silné stránky:  

 Významná podpora rodiny, resp.manželky, dobré zázemí 

 Je motivovaný a optimistický  

 Přátelský a empatický 

 Spolupracující 

 Má náhled na svou situaci 

 Chce se zlepšovat, velmi se snaží 
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Slabé stránky: 

 Přehnaná péče ze strany manželky, která mu brání v samostatném vykonávání 

ADL 

 Afázie, která ovlivňuje porozumění i expresi 

 Dominantní horní končetina, tedy pravá je paretická 

 Nevyužívá aktivně volný čas, nejvíc ho tráví u televize 

Zájmy: dříve hodně sportoval a věnoval se hudbě (hře na bicí nástroje), nyní se sportu a 

hudbě věnuje jen pasivně; jednou týdně za ním dochází bývalý student a cvičí s ním 

psaní, čtení a počítání.  

Kompenzační pomůcky: nástavec na WC, francouzská hŧl, sedačka na vanu 
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Záznamový formulář testu ONO: 

Jméno pacienta: 

J.M. 

Datum vyšetření: 

24.7.2009 

 

Součást 

Kvalita  

1 2 3 4 5 

Čas  

Tempo   

P- pomalé 

N-normální 

R-rychlé 

Poznámky  

A Informace o nemoci  

1. Všeobecně          1  Celkový popis 

2. Hodnocení 
úkolů 

         1  Někdy nepochopeny dotazy, ale je schopen správně komentovat 

svůj výkon v jednotlivých úkolech 

Předem    C10: 1 D11: 1 D15: 1  

Potom    D11: 1 D15: 1 G23: 1 

B Paměť  

3. Orientace 1  Na všechny otázky odpověděl správně 

4. Domluva 
(reprodukce) 

1  Zapamatoval si všechny součásti pohovoru bez pomoci 

5. Jméno 
(reprodukce) 

1  Zapamatoval si správně fotografii i jméno bez námahy a dopomoci 

6. Místo úschovy 
(reprodukce) 

1  Správně určen předmět a místo, bez námahy a dopomoci 

7. Text ke čtení 
(reprodukce) 

4  Obsah si pacient zapamatoval, avšak neřekl všechny dějové linie, 

samostatně si vzpomněl jen na dvě, na otázky byl schopen 

odpovědět, vyskytly se konfabulace a nepřesnosti. Problém 

v provedení vidím hlavně v  neschopnosti pacienta vyjádřit 

všechno, co chce. 

C Komunikace 

8. Text ke čtení 2  Text četl nahlas, ne úplně doslovně. Reprodukoval 5 dějových linií 

samostatně, na dvě bylo potřeba se doptat, malé nepřesnosti a 

konfabulace. 

9. Zaznamenání 
zprávy 

Použitá 

stínová 

varianta 

 Pacient nepíše svojí dominantní horní končetinou a tempo psaní 

je velmi pomalé, vzhledem k rychlosti zprávy jsem zvolila rovnou 

stínovou variantu, kde má pacient za úkol obsah zprávy říct, ne 

napsat. Vzhledem k afázii ani tato varianta nevystihuje objektivně 

pacientovy schopnosti. V reprodukci se vyskytly nepřesnosti a 

konfabulace. Použitá stínová varianta, kde úkolem pacienta je 

ukázat na obrázek, který nejlépe vystihuje zprávu, označil správný 

obrázek. 

10. Počítání  2 Čas: 1min.32s 

Tempo:  N 

Hodnocení předem: „Snad to zvládnu“. 

Umí dobře počítat (pod sebe) i rozlišovat peníze, potřebuje menší 

dopomoc ve smyslu přídatných instrukcí (napoprvé vyndal 

z peněženky sumu, kterou má zaplatit místo, která se mu vrátí- 

z důvodu nepochopení instrukce) 
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D Prostorové funkce  

11. Prostorová 
představivost 

1  Hodnocení předem: „Tohle 

snad zvládnu“. 

Hodnocení potom: „Ano, jsem 

spokojen, nebylo to tak těžké“. 

12. Vlevo- vpravo: 
verbálně 

2  Vyskytly se menší chyby a zaváhání, problém s ukazováním částí 

těla na vyšetřující osobě, nejdřív ukazuje na sebe, po zopakování 

instrukce provede. 

13. Vlevo- vpravo: 
koncept 

2  Podávání rukou ukázal správně všechny tři obrázky, pravidlo pravé 

ruky chápe, avšak udělal chybu u jedné křižovatky. 

14. Kreslení 1 Čas: 1min.42s 

Tempo:  R 

Kresba člověka zepředu - nechybí žádná základní část, u hodin 

znázornil správně čas, na vyzvání dokreslil správně ciferník. 

Estetické provedení je dle mého názoru přiměřené vzhledem 

k použití nedominantní končetiny (viz Příloha II a. a b.). 

15. Obkreslení 2 Čas: 2min. 25s 

Tempo: N 

Hodnocení předem: „Ano, to 

zvládnu“. 

Dům má všechny základní 

části, ale vyskytly se 

odlišnosti a nepřesnost; 

kvalita provedení opět 

přiměřená vzhledem 

k použití nedominantní 

končetiny (viz příloha II c.). 

Hodnocení potom: „Je to 

podobné“. 

E Vnímání  

16. Akusticky- 
vizuální 

1  4 správné odpovědi z 5. Zvuk startujícího auta přiřadil k obrázku 

pracoviště. Kazeta byla stopnuta po každém zvuku, aby si měl 

pacient možnost rozmyslet odpověď.  

17. Vizuálně- 
verbální 

1  Nevystihl pointu komplexního obrázku, kde dítě převrhlo květinu, 

ve stínové variantě je schopen ukázat na fotografii, která nejlépe 

vystihuje vzorovou fotografii 

 

18. Taktilně- 
vizuální 

   

Zdravá ruka           1  Poznal vše 

Nemocná ruka  Nelze 

provést 

 Nepoznal vůbec nic, má poruchu čití 

F Motorická praxe a pojmenování 

19. Imitace  
(obličej a ruce) 

   

Obličej           1  Pohyby obličejem napodobil 

Zdravá ruka           1  Levou rukou také napodobil 

Nemocná ruka           1  Pravou je schopen pohyb jen naznačit (v úkolu jde o pochopení 

principu, nebo představy pohybu, ne o amplitudu, nebo rychlost) 

20. Pojmenování a 
použití 
předmětů 

1  Bez problému pojmenoval, popsal a ukázal použití všech 

předmětů 

21. Telefonování  3 Čas: 1min.37s Úkolem bylo volat na policii na oddělení ztrát a nálezů; uměl 

použít telefon, vytáčel číslo 158 dvakrát; po instrukci, že má číslo 
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Tempo:  N na oddělení najít v telefonním seznamu, číslo nebyl schopen najít 

(možná výpadek zrakového pole) 

G Pozornost  

22. Vyhledat 
inzerát 

1 Čas: 1min 45s 

Tempo:  R 

Vše bez problému našel a ukázal 

 

23. Půlení  1 Čas: 1min 5s 

Tempo:  N 

Bez odchylky, nejdřív rozpůlil jen 4, po upozornění i zbytek, dle 

mého názoru nesvědčí o neglekt syndromu. 

Hodnocení potom: „Ano, docela se mi to povedlo.“ 

24. Extinkce    Použita stínová varianta, kde pacient ukazuje vpravo nebo vlevo, 

nemusí směry říkat. 

Taktilně na 

trupu a hlavě 

 Nelze 

vyšetřit  

 Necítí dotek vpravo na hlavě, dotek na klíční kosti zprava, kvůli 

poruše čití 

Taktilně na 

rukách 

 Nelze 

vyšetřit  

 Na pravé ruce necítí doteky, porucha čití 

Vizuálně            1  Bez problémů 

Akusticky            1  Všechny podněty jsou správně uvedeny 

H Usuzování 

25. Třídění  1 Čas: 1min.40s 

Tempo: R 

Dosáhl celkem 16 bodů z 18 

26. Řazení 
fotografií s 
distrakcí 

1 Čas: 2min.50s 

Tempo: R 

Provedl rychlým tempem, distrakce neměla na kvalitu provedení 

žádný vliv 

 

Celkový čas provedení:  1h 25min 

 

Chování pacienta při vyšetření
11

:  

Pacient pozorně poslouchal, po celou dobu testování se díval na vyšetřujícího, 

byl pozorný. Pokládal otázky, pokud nerozuměl instrukcím. Činnost započínal rychle, 

dokázal se hned přizpŧsobit novému zadání, byl vitální někdy ukvapený a zbrklý. 

K úkolŧm měl hravý přístup, posuzoval a komentoval je z povídavosti. Někdy hlasitě 

projevoval emoce v dŧsledku jeho sdílného a veselého charakteru. Pracovní tempo 

provedení úkolŧ bylo normální až rychlé, pohyby koordinované se známkami nervozity 

- snažil se pracovat co nejrychleji, zvlášť když věděl, že se měří čas. V případě potíží se 

                                                           
11

 Vypracováno dle interpretačního systému chování pacienta při vyšetření dle Baumgartnerové, IN: 

SVOBODA,M: Psychologická diagnostika dospělých, 3.vyd. Praha: Portál 2005, str. 27 
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je snažil vyřešit sám. Při těžkostech s plněním úkolŧ se na sebe zlobil, někdy i sám na 

sebe nadával. V druhé polovině vyšetření se dostavila únava. 

Závěr: pacient po CMP ze dne 20.5.2006, nyní ve věku 64 let: 

  Test neodhalil zásadní potíže ve výkonech v jednotlivých subtestech, ani rozptyl 

ve výkonech. Tempo provedení úkolŧ bylo rychlé až normální. Zhoršená výkonnost 

v některých součástech ONO byla s největší pravděpodobností zpŧsobena fatickou 

poruchou a z toho vyplývajícího zhoršeného porozumění a schopnosti vyjadřování. Jde 

zejména o subtesty, kde je nutnost verbální prezentace: text ke čtení (reprodukce), 

zaznamenání zprávy, vizuálně-verbální vnímání. Schopnost verbální exprese je 

zhoršená, v řeči se vyskytují agramatismy a nelogismy, vázne fluence.  Dále byly 

některé chyby ve výkonech zpŧsobeny spíše než významnou poruchou kognitivních 

funkcí impulzivním jednáním a zbrklostí. Někdy též zhoršenou koncentrací pozornosti. 

Problémovou oblast odhalily subtesty vyšetřující prostorové funkce. Pacient má potíže v 

oblasti tělesného schématu a pravo - levé orientace. Vykazoval uspokojivé výkony 

v oblasti paměti a logického myšlení.  

Návrh terapie:  

Doporučuji kondiční trénink kognitivních a fatických funkcí, hlavně trénink 

slovní výbavnosti a verbální fluence, dále pozornost - zrakové vyhledávání, prostorové 

schopnosti a preventivně i paměťové cvičení s verbální prezentací.  

Prŧběh terapií: 

S panem J.M. jsem měla možnost se na terapiích setkávat dvakrát týdně během 

mé pětitýdenní praxe a následně jeden až dvakrát týdně od skončení mé praxe do konce 

září. Následně pacient absolvoval pobyt na rehabilitační klinice v Malvazinkách. Každá 

terapie měla dvě části, v první polovině jsem se vždy věnovala cvičení na zlepšení 

hybnosti pravé horní končetiny a nácviku ADL, hlavně oblékání. Druhá polovina terapií 

byla věnována kognitivnímu tréninku, tedy procvičování kognitivních schopností ve 

smyslu posilování nynějších schopností, prevence zhoršení a zlepšení poškozených 

funkcí. Při terapiích jsem se zaměřila především na procvičování paměti, pozornosti, 

pravo-levé orientace, zrakově-prostorových schopností, verbální fluence, 

pojmenovávání, čtení a počítání. K procvičování kognitivních funkcí jsem používala 
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publikace určené k tréninku paměti a kognitivních funkcí
12

 a dále množství materiálŧ, 

které má k procvičování kognitivních funkcí k dispozici KRL, včetně společenských 

her. Výkony pacienta během terapií byly vyrovnané. Na základě výsledkŧ testu ONO 

bylo možné předem určit, v plnění kterých úkolŧ bude mít pacient potíže. Dle mého 

názoru stav kognitivních funkcí u tohoto pacienta odpovídá výsledkŧm naměřeným 

v testu ONO. 

                                                           
12

 SUCHÁ,J.: Cvičení paměti pro každý věk. 1.vyd. Praha: Portál 2007, 176 s.ISBN 978-80-7367-199-0 ,  

KLUCKÁ, J., WOLFOVÁ, P: Kognitivní trénink v praxi. 1.vyd. Praha, Grada 2009. 160s. ISBN 978-80-

247-2608-3. 
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 Retest: 

Jméno pacienta:  

J.M  

Datum vyšetření: 

12.11.2009 

 

Součást 

Kvalita  

1 2 3 4 5 

Čas  

Tempo   

P- pomalé 

N-normální 

R-rychlé 

Poznámky  

A Informace o nemoci  

1. Všeobecně 1  Celkově a správně zodpověděl na všechny otázky, pamatuje si i 

přesný datum příhody 

2. Hodnocení 
úkolů 

  Byl schopen správně komentovat, jestli se něco podařilo, nebo 

predikovat svůj výkon v úkolech 

Předem    C10: 1 D11: 1 D15: 1  

Potom    D11: 1 D15: 1 G23: 1 

B Paměť  

3. Orientace 1  Orientován místem, časem, osobou. Zodpověděl všechny otázky. 

Na otázku v jaké budově jsme, odpověděl na Albertově. 

4. Domluva 
(reprodukce) 

1  Zapamatoval si všechny 4 části bez dopomoci 

5. Jméno 
(reprodukce) 

1  Určil správnou fotografii a řekl správné jméno 

6. Místo úschovy 
(reprodukce) 

1  Určil místo úschovy i předmět 

7. Text ke čtení 
(reprodukce) 

2  3 dějové linie zodpověděl bez pomocných otázek, na 2 

zodpověděl s pomocí doplňujících otázek, na 2 otázky nedal 

správnou odpověď, resp. se vyskytly konfabulace a nepřesnosti. 

Neschopnost přesně otázky zodpovědět je spíš důsledek fatické 

poruchy. 

C Komunikace 

8. Text ke čtení 2  4 dějové linie byl schopen samostatně reprodukovat, na další 2 

potřeboval pomocné otázky, na 1 dějovou linii si i přes pomocnou 

otázku nedokázal vzpomenout. Bez konfabulací 

9. Zaznamenání 
zprávy 

3 

Nebylo 

nutné 

použít 

stínovou 

variantu 

 Zaznamenal některé částí, zpráva však není úplná, vzhledem 

k tomu, že psal nedominantní rukou a zpráva je poměrně rychlá, 

některé části dodatečně řekl, ale s nepřesnostmi.  

10. Počítání  1 Čas: 1min 10s 

Tempo: N 

Hodnocení předem: „Ano, to zvládnu“ 

Nepočítal zpaměti, ale pod sebe, napoprvé řekl správnou sumu a 

z peněženky vyřadil správnou hotovost, umí dobře počítat 
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D Prostorové funkce  

11. Prostorová 
představivost 

1  Hodnocení předem: „Ano, to 

zvládnu“ 

Úkol vykonal naprosto 

správně a rychlým tempem 

Hodnocení potom: Myslím, že se 

mi to povedlo“ 

12. Vlevo- vpravo: 
verbálně 

1  6 správných odpovědí, bez opravování 

13. Vlevo- vpravo: 
koncept 

1  6 správných odpovědí bez opravování 

14. Kreslení  1 Čas: 2min 

Tempo:  N 

Jsou rozpoznatelné všechny základní části (viz Příloha II a.a b.) 

15. Obkreslení 1 Čas: 2min 22s 

Tempo: N 

Hodnocení předem: „Snad se 

mi to povede“ 

Dům se podobá originálu, 

kvalita provedení odpovídá 

tomu, že pacient kreslil 

levou rukou (roztřesené) (viz 

Příloha II c.) 

Hodnocení potom: „Myslím, že se 

to hodně podobá“ 

E Vnímání  

16. Akusticky- 
vizuální 

          1  Všech 5 správných odpovědí  

17. Vizuálně- 
verbální 

      1  Všech 6 odpovědí správně 

18. Taktilně- 
vizuální 

   

Zdravá ruka          1  Všechny 3 předměty rozpoznal správně 

Nemocná ruka  Nelze 

provést 

 Nepoznal ani 1 předmět kvůli poruše čití 

F Motorická praxe a pojmenování  

19. Imitace  
(obličej a ruce) 

  Veškeré pohyby napodobil správně, pravá horní končetina je 

paretická, ale princip pohybů pochopil, i když amplituda a rozsah 

pohybů nejsou stejné jako u levé horní končetiny 

Obličej          1   

Zdravá ruka          1   

Nemocná ruka          1   

20. Pojmenování a 
použití 
předmětů 

         1  Pacient pojmenoval předměty správně a také správně provedl 

jejich použití  

21. Telefonování        1 Čas: 1min 5s 

Tempo: N 

Pacient provedl úkol správně 

G Pozornost  

22. Vyhledat 
inzerát 

1 Čas: 1min 34s Pacient vyhledal všechny rubriky správně 
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Tempo: R 

23. Půlení           1 Čas: 38 s 

Tempo:  N 

Hodnocení potom: „Docela se mi to povedlo“ 

24. Extinkce    Všechny podněty jsou správně označeny, nevyskytuje se 

vyhasínání ze žádné strany 

Taktilně na 

trupu a hlavě 

          1   

Taktilně na 

rukách 

Nelze 

provést 

 Na levé ruce rozezná veškeré pohyby, na pravé ne, kvůli poruše 

čití 

Vizuálně           1   

Akusticky           1   

H Usuzování  

25. Třídění        1 Čas: 1min 27s 

Tempo: R 

Nevyskytla se ani jedna chyba, počet bodů 18, hned pochopil 

princip třídění  

26. Řazení 
fotografií s 
distrakcí 

        1 Čas: 2min 

Tempo: R 

Pacient úkol provedl rychle a správně i po přerušení 

Celkový čas provedení: 1h 15min 

 

Červeně- znamená zlepšení výkonu při opakovaném vyšetření 

Modře- znamená zhoršení výkonu při opakovaném vyšetření 

Poznámka: Beru v úvahu nejen zlepšení/zhoršení skóre, ale i zlepšení/zhoršení  výkonu 

(body, čas) i při nezměněném skóre.  

Závěr: Pacient po CMP ze dne 20.5.2006, nyní ve věku 64 let vykázal při opakovaném 

vyšetření zlepšení v položkách a subtestech:  

 Paměť: B7- text ke čtení (reprodukce) 

 Komunikace:  C9- zaznamenání zprávy, C10- počítání  

 Prostorové funkce: D12- vlevo-vpravo: verbálně, D13- vlevo- vpravo: koncept, 

D15- obkreslení 

 Vnímání: E17- vizuálně- verbální vnímání 

 Motorická praxe a pojmenovávání: F21- telefonování 

 Usuzování: H25- třídění  
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Dále dle mého názoru se pacient zlepšil v  porozumění, nebylo nutné mu dávat 

instrukce navíc. Celé testování bylo rychlejší a mělo plynulejší charakter. Nebylo nutné 

použít stínovou variantu ani u jedné ze součástí. 
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4.2.Kazuistika č. 2 

Pacient č. 2 

Jméno: Z.M. 

Věk: 65 let 

Diagnóza: stav po ischemické CMP vlevo, Wernickeova afázie smíšeného typu 

Datum příhody: 2.10.2008 

Sociální anamnéza: rozvedený, 1 dítě, nyní žije s družkou 

Školní a pracovní anamnéza: vysokoškolské vzdělání; stavební inženýr, má vlastní 

stavební firmu, v další firmě je spolumajitelem; nyní je ve starobním dŧchodu a chce 

firmy prodat, což se protahuje kvŧli kognitivní poruše - není schopen pracovat se 

smlouvami a fakturami a ukončit započatou práci 

Bytová situace: žije s družkou v bytě v bariérovém panelovém domě na Praze 10; dále 

má dŧm v Jílovém, má v plánu dokončit započatou rekonstrukci 

1. Lokomoce: sed i stoj je stabilní; chodí bez nejmenších obtíží, bez 

kompenzačních pomŧcek; někdy si stěžuje na bolest v kolenou, která je nejspíše 

revmatického pŧvodu 

2. Soběstačnost 

pADL 

Ve všech pADL je pacient plně soběstačný 

iADL: potíže ve výkonu jsou kognitivního charakteru 

 příprava jídla: jídlo doma připravuje většinou družka málokdy i on; když vaří, 

musí se řídit receptem, aby nevynechal některé kroky činnosti; jednoduché jídlo 

si je schopen připravit zcela samostatně 

 domácí práce: pracuje na zahradě u rodinného domu, tvrdí, že si u manuální 

práce odpočine  

 nákup: nakupuje; ví, co je potřeba domŧ koupit, někdy zapomene na některou 

položku nákupu, ale v tomto zapomínání nevidí potíž, mŧže se to stát 

komukoliv; potíže má u placení, je potřeba mu sumu, kterou má zaplatit i 

několikrát zopakovat než ji pochopí 
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 transport: jezdí v MHD bez problému, držitel ŘP - jezdí teď minimálně, je 

opatrný, ale tvrdí, že řídit nezapomněl, jde mu to automaticky 

 léky: bere samostatně 

 vedení domácnosti: dohromady s družkou 

 funkční komunikace: používá mobilní telefon, ale má potíže rozumět 

slyšenému, hlavně údaje, které se týkají místa a času; tyto záležitosti místo něj 

vyřizuje družka; sms zprávy nepíše, má problém sestavit smysluplnou větu a též 

není schopen přečíst a pochopit smysl zprávy; tvrdí, že se mu „ztrácejí“ 

písmena; internet nepoužívá spíše ze zvyku. 

 péče o druhé: bez problému 

3. ergoterapeutické vyšetření  

Dominantní končetina: pravá 

Rozsahy pohybů: aktivně, pasivně: zachovány na obou horních končetinách 

Úchopy: schopen všech úchopŧ; při jemnějších úchopech pravé ruky udává neobratnost 

(práce s hřebíky, zasunout klíč do zámku…) 

Svalová síla: není snížená 

Svalový tonus: normotonie  

Čití: narušená citlivost na PHK a PDK 

 Algické: není narušeno 

 Dotekové: není narušeno 

 Diskriminační: na dlani PHK je narušeno 

 Termické: má potíže na dlani rozeznat teplou a studenou vodu, mnohokrát se 

opařil; nyní udává zlepšení 

Stereognosie: není schopen rozeznat materiál, tvary rozpoznává 

4. Smysly: nosí brýle na dálku i na blízko, často říká, že „neslyší“, ale sluch je 

intaktní 

5. Kognitivní funkce: viz záznamový formulář ONO 
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6. Ergoterapeutická intervence 

Silné stránky:  

 Bez poruchy hybnosti 

 Je optimistický a přátelský 

 Chce pracovat na zlepšení kognitivních funkcí 

Slabé stránky: 

 Fatická porucha, která se s nervozitou a stresem zhoršuje, pacient má velké 

potíže se správně vyjádřit, v řeči se vyskytují agramatismy - používá nesprávné 

pády, slovesné tvary, používá jiná slova, než jak zamýšlí 

 Porozumění je výrazně narušeno, opět se ještě zhoršuje se stresem 

 Čtení je neplynulé, některá slova není schopen vŧbec přečíst a vyslovit,  výrazné 

potíže při čtení a vyslovování cizích slov; má potíže pochopit smysl věty 

 Psaní mu dělá potíže v případě, že nepochopí význam slyšeného slova nebo není 

schopen slovo přečíst, spontánní psaní potíže nedělá, někdy se vyskytne 

gramatická chyba 

 Je lehce unavitelný, po určité době intenzivního soustředění se „zablokuje“ a je 

potřeba změnit aktivitu 

Zájmy: práce kolem domu, celkově má nyní rád manuální činnosti, odpočine si u nich 

Kompenzační pomůcky: brýle na dálku i blízko  
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Záznamový formulář testu ONO: 

Jméno pacienta: 

Z.M 

Datum vyšetření:       

28.7.2009  

 

Součást 

Kvalita  

1 2 3 4 5 

Čas  

Tempo   

P- pomalé 

N-normální 

R-rychlé 

Poznámky  

A Informace o nemoci  

1. Všeobecně 1  Celkový popis 

2. Hodnocení 
úkolů 

1  Je schopen správně komentovat svůj výkon předem i potom, 

někdy se podceňuje 

Předem    C10: 1 D11: 1 D15: 1  

Potom    D11: 1 D15: 1 G23: 1 

B Paměť  

3. Orientace 1  Celkový popis je správný, neuvádí však název budovy (Albertov, 

fakultní nemocnice) 

4. Domluva 
(reprodukce) 

1  Zapamatoval si všechny 4 součásti bez potíží 

5. Jméno 
(reprodukce) 

1  Bez námahy si zapamatoval jméno i fotografii 

6. Místo úschovy 
(reprodukce) 

1  Správně si zapamatoval, o jaký předmět šlo a kde byl uschován 

7. Text ke čtení 
(reprodukce) 

1  5 dějových linií správně zapamatovaných, nutno položit 2 

pomocné otázky, ty zodpovězeny správně 

C Komunikace 

8. Text ke čtení 1  6 dějových linií správně zopakovaných, 1 pomocná otázka - 

správně zodpovězena 

9. Zaznamenání 
zprávy 

4  Byl schopen říct, že jde o předpověď počasí, nebyl však schopen 

napsat podstatu zprávy, jen některé nepřesné detaily, vyskytly se 

konfabulace, i sám uvádí velký problém v reprodukci slyšeného 

10. Počítání  2 Čas: 1min. 24s 

Tempo:  N 

Hodnocení předem: Ano, to zvládnu 

Umí dobře počítat, je však nutno mu částku několikrát zopakovat, 

nejdřív řekl 2krát nesprávnou částku ale správně a spontánně se 

opravil, správnou částku vyndal z peněženky 

D Prostorové funkce  

11. Prostorová 
představivost 

1  Hodnocení předem: „Snad se 

mi to podaří“ 

Hodnocení potom: „Jsem 

spokojen“ 

12. Vlevo- vpravo: 
verbálně 

4  Bylo nutné několikrát opakovat jednotlivé části těla, které má 

ukázat, měl velký problém s chápáním, že má ukazovat na části 

těla vyšetřujícího. Byl schopen opravit se až po upozornění 
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vyšetřujícího 

13. Vlevo- vpravo: 
koncept 

1  Na všech fotografiích určil správný směr 

14. Kreslení 1 Čas: 2min.30s 

Tempo:  N 

Znázornil všechny základní části (viz Příloha II d. a e.) 

15. Obkreslení 1 Čas: 3min.32s 

Tempo:  P 

Hodnocení předem: „To 

zvládnu.“ 

Hodnocení potom: „Docela se to 

podobá originálu.“ 

(viz příloha II f.) 

E Vnímání  

16. Akusticky- 
vizuální 

1  5 správných odpovědí 

17. Vizuálně- 
verbální 

1  Okamžitě 5 správných odpovědí, z 6 

18. Taktilně- 
vizuální 

1  Všechny odpovědi jsou správné 

Zdravá ruka    

Nemocná ruka     

F Motorická praxe a pojmenování  

19. Imitace 

       (obličej a ruce) 

1  Správně napodobil všechny pohyby 

Obličej    

Zdravá ruka    

Nemocná ruka    

20. Pojmenování a 
použití 
předmětů 

1  Pojmenoval správně předměty, popsal a předvedl správně jejich 

použití  

21. Telefonování  1 Čas: 26s 

Tempo:  R 

Úkol provedl správně 

G Pozornost  

22. Vyhledat 
inzerát 

1 Čas: 58s 

Tempo: R 

Vyhledal všechny rubriky bez potíží 

23. Půlení  1 Čas: 38s 

Tempo: R 

Hodnocení potom: „Jsem spokojen, nevidím žádnou odchylku.“ 

24. Extinkce     

Taktilně na 

trupu a hlavě 

          1   

Taktilně na 

rukách 

          1   

Vizuálně            1   

Akusticky            1   
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H Usuzování  

25. Třídění  1 Čas: 2min.15s 

Tempo:  R 

17 bodů z 18 možných 

26. Řazení 
fotografií s 
distrakcí 

1 Čas: 2min.50s 

Tempo: R 

Provedení rychlé a přesné i po přerušení 

Celkový čas provedení: 1h 22 min. 

 

Chování pacienta při vyšetření
13

: 

Pacient během celého vyšetření pozorně naslouchal a díval se na vyšetřující 

osobu, případně na testový materiál. Hodně se ptal, nerozuměl instrukcím, někdy bylo 

potřebné instrukce zopakovat i víc než dvakrát. Pŧsobil někdy dojmem, že špatně slyší. 

Úkol zahájil pokaždé ihned po zadání instrukce, byl vidět zájem o úkoly a snahu najít 

řešení. Měl vážný přístup k práci. Úkoly komentoval a posuzoval zřejmě z potřeby 

sdílnosti. Někdy odbíhal od tématu nebo otázek, na které byl tázán. Mluvil nespisovně. 

Měl tendenci předem komentovat, že ten typ úkolu mu nejde, protože to „neslyší“. 

Někdy se vyskytly vnější projevy citŧ a afektŧ, hlavně nervozity, když se mu nedařilo. 

Pracovní tempo bylo obvykle velmi rychlé a pohyby rukou koordinované a účelné. 

Provedení součástí bylo pečlivé, pacient má sklon k exaktnosti. Během potíží s řešením 

úkolu se nevzdával ani nežádal o pomoc, snažil se úkol vyřešit sám. Koncem vyšetření 

byl rozčilený, udával únavu. 

Závěr:  

Test odhalil problém v porozumění instrukcí. Problémovou oblastí je sluchová 

percepce, jak dokázal subtest C9 Zaznamenání zprávy.  Dle mého názoru by se u něj 

mohlo jednat o sluchovou agnózii, možná i poruchu sluchové paměti. Pacient slyší 

dobře, je schopen instrukci zopakovat, ale není schopen jí porozumět. V případě, že 

nerozumí slyšenému slovu, neumí ho ani zapsat. V řeči se objevují agramatismy, 

porušena je verbální fluence. Výrazně problémovým subtestem byl D12 Vlevo- vpravo: 

verbálně, z testové části prostorová představivost. Dŧvodem mohlo být opět 

neporozumění pokynŧm, na které části svého těla a těla vyšetřujícího má ukázat. 

                                                           
13

 Vypracováno dle interpretačního systému chování pacienta při vyšetření dle Baumgartnerové, IN: 

SVOBODA,M: Psychologická diagnostika dospělých, 3.vyd. Praha: Portál 2005, str. 27 
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V ostatních subtestech si pacient počínal velmi dobře. Paměť shledalo vyšetření jako 

intaktní. Ve všeobecnosti má náhled na svou situaci.  

Doporučení:  

Na základě výsledkŧ shledaných testem ONO navrhuji trénink kognitivních 

funkcí zaměřených hlavně na zlepšení sluchové percepce, pravo - levé diskriminace a 

celkově prostorových funkcí a verbální fluence. 

Prŧběh terapií:  

S panem Z.M. jsem pracovala třikrát týdně během mé pětitýdenní praxe  na KRL 

a vždy jednou týdně až do konce října, s výjimkou dvou týdnŧ, kdy byl pacient 

hospitalizován kvŧli potížím se srdcem. Během terapií bylo nutné aktivity střídat. 

Pacient byl lehce unavitelný a po určitém čase vykonávání stejné aktivity se 

„zablokoval“ a nebyl schopen úkol dál plnit. Aktivity jsem volila dle jeho subjektivních 

potíží, které mi popisoval jako závažné a které mu překážejí v jeho každodenních 

povinnostech. Jde zejména o problém se sluchovou percepcí, v dŧsledku které není 

schopen například pochopit částku, kterou má zaplatit v obchodě. Potíže se u něj 

zhoršují se stresem. Po jeho odeznění je schopen plného výkonu.  

Při terapiích jsem čerpala náměty na cvičení a úkoly z již uváděných publikací a 

materiálŧ dostupných na KRL k tréninku kognitivních funkcí. Přitom jsem úkoly 

přizpŧsobovala tomu, aby byl pacient co nejvíce nucen vnímat sluchem. Dále jsem 

s pacientem procvičovala logické myšlení, schopnost vyvozovat závěry a generalizovat 

a čtení cizích slov. 

Během terapií, kde jsem měla možnost více sledovat pacientovy potíže, jsem 

shledala další deficity. Jde zejména o řeč, která je neplynulá, urychlená a obsah je 

mnohokrát nesmyslný. Je těžké pochopit, o čem mnohdy mluví. Schopnost vyjadřovat 

se u něj velmi kolísá. Pacient je někdy neschopen opakovat slova, zcela neschopen je 

zopakovat veškerá cizí a odborná slova. Jejich význam je ale schopen vysvětlit. Dále se 

u něj vyskytují známky dyslexie a dysgrafie, výkony v oblasti psaní a čtení opět velmi 

kolísají. Přesvědčila jsem se, že paměťové funkce nejsou u pacienta narušeny nebo nijak 

zásadně. Dále jsem získala podezření na akalkulii. 
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Retest: 

Jméno pacienta: 

Z.M 

Datum vyšetření: 

29.10.2009 

 

Součást 

Kvalita  

1 2 3 4 5 

Čas  

Tempo   

P- pomalé 

N-normální 

R-rychlé 

Poznámky  

A Informace o nemoci  

1. Všeobecně 1  Celkový popis, je však potřeba otázky i několikrát zopakovat 

2. Hodnocení 
úkolů 

1  Je schopen správně komentovat svůj výkon 

Předem    C10: 1 D11: 1 D15: 1  

Potom    D11: 1 D15: 1 G23: 1 

B Paměť  

3. Orientace 1  Na otázku „V jaké budově se teď nacházíme?“ odpověděl 

Albertov, název kliniky nikdy nečetl 

4. Domluva 
(reprodukce) 

2  Místo v 9 hodin, řekl ve 3 hodiny 

5. Jméno 
(reprodukce) 

       3  Zapamatoval si správně fotografii i příjmení, místo Rudolf řekl 

jméno Jindřich 

6. Místo úschovy 
(reprodukce) 

1  Určil správně předmět i místo úschovy 

7. Text ke čtení 
(reprodukce) 

1  Ze 7 dějových linií určil 6 bez jakýchkoliv pomocných otázek, 

mluvil však nesouvisle, s agramatismy a vyskytly se také 

konfabulace (časopis) 

C Komunikace 

8. Text ke čtení 1  Ze 7 dějových linií určil 5, opět však nesouvislá mluva, 

agramatismy a konfabulace 

9. Zaznamenání  
zprávy 

5  Neschopen reprodukovat zprávu, uhodl jen, že jde o předpověď 

počasí 

10. Počítání  2 Čas: 49 s 

Tempo: R 

Hodnocení předem: „Uvidíme, snad ano.“ 

Počítal pod sebe, nejdřív neurčil správnou částku, ale opravil se, 

částku potom bez potíží vyndal z peněženky 

D Prostorové funkce  

11. Prostorová 
představivost 

1  Hodnocení předem: „Ano, 

podaří se mi to.“ 

Hodnocení potom: „Jsem 

spokojen.“ 

12. Vlevo- vpravo: 
verbálně 

1  6 správných odpovědí, bylo nutné několikrát opakovat části těla, 

na které má ukázat 

13. Vlevo- vpravo: 
koncept 

1  6 správných odpovědí, u jedné fotografie udělal chybu, bez 
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upozornění se opravil 

14. Kreslení  2 Čas: 1min.41s 

Tempo: R 

Postava - chybí ruce a prsty 

Hodiny - přesné zakreslení 

(viz Příloha II d. a e.) 

15. Obkreslení  1 Čas: 1min 44s 

Tempo: N 

Hodnocení předem: „Ano, 

podaří se mi to.“ 

Hodnocení potom: „Povedlo se 

mi to docela přesně.“ 

(viz Příloha II f.) 

E Vnímání  

16. Akusticky- 
vizuální 

1  5 správných odpovědí 

17. Vizuálně- 
verbální 

1  6 správných odpovědí 

18. Taktilně- 
vizuální 

  Obě ruce - všechny odpovědi správně 

Zdravá ruka            1   

Nemocná ruka             1   

F Motorická praxe a pojmenování  

19. Imitace  
          (obličej a ruce) 

   

Obličej           1   

Zdravá ruka           1   

Nemocná ruka           1   

20. Pojmenování a 
použití 
předmětů 

1  Všechny předměty správně pojmenoval, určil k čemu se používají 

a předvedl použití 

21. Telefonování  2 Čas: 25s 

Tempo: R 

Nejdřív volal 158, po upozornění na oddělení ztrát a nálezů, našel 

správné číslo, avšak několikrát za sebou ho nebyl schopen správně 

přečíst a vytočit 

G Pozornost  

22. Vyhledat 
inzerát 

1 Čas: 1min 20s 

Tempo: R 

Vyhledal všechny rubriky správně, názvy rubrik je nutno 

zopakovat 

23. Půlení  1 Čas: 37s 

Tempo: R 

Hodnocení potom: s provedením je spokojen 

Nevyskytly se žádné odchylky 

24. Extinkce     

Taktilně na 

trupu a hlavě 

          1  Všechny podněty byly správně uvedeny 

Taktilně na 

rukách 

          1  Všechny podněty byly správně uvedeny 

Vizuálně    Nebylo možné vyšetřit, pacient i po několikanásobném opakování 

instrukcí nepochopil, co má udělat 



53 

Akusticky           1  Všechny podněty byly správně uvedeny 

H Usuzování  

25. Třídění  1 Čas:  2min.5s 

Tempo: R 

18 bodů, vše správně 

26. Řazení 
fotografií s 
distrakcí 

1 Čas: 2min.45s 

Tempo: R 

Provedení bylo rychlé a správné i po přerušení 

Celkový čas provedení: 1h 30min 

 

Červeně- znamená zlepšení výkonu při opakovaném vyšetření 

Modře- znamená zhoršení výkonu při opakovaném vyšetření 

Závěr:  

Subjektivně jsem zaznamenala zhoršení pacientova stavu po jeho hospitalizaci. Mé 

podezření potvrdilo vyšetření ONO. Zhoršení, které je patrné na skóre nenaznačuje 

zásadní zhoršení v jednotlivých položkách. Z toho usuzuji, že nastala situace jako při 

terapiích, tedy že jeho výkony variovaly od terapie k terapii. Pacient před testováním 

absolvoval lékařské vyšetření, které mohlo zpŧsobit únavu a úbytek koncentrace a tím 

vést ke zhoršení výsledkŧ.  

Ke zhoršení došlo ve výkonu těchto položek a součástí: 

 Paměť: B4 domluva (reprodukce), B5 jméno (reprodukce) 

 Komunikace: C9 zaznamenání zprávy 

 Prostorové funkce: D14 kreslení 

 Motorická praxe a pojmenovávání: F21 telefonování 

 

Ke zlepšení došlo v oblasti: 

 Prostorové funkce: D12 vlevo- vpravo verbálně 
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5. NAVRHOVANÉ ÚPRAVY PRACOVNÍ VERZE TESTU 

ONO 

V této kapitole se chci zabývat změnami, které by dle mého názoru celkově test 

vylepšily. 

Zastávám názor, aby byla zachována pŧvodní zkratka, tedy ONO. Zkratky ONH a 

ONT (Orientační Neuropsychologické Hodnocení, a Orientační Neuropsychologický 

Test) sice vystihují český překlad pŧvodního názvu, ale v případě, že by byl test 

používaný ve více zemích a zkratka by byla vždy pozměněná v dŧsledku překladu, 

mohlo by se stát, že studie a články o tomto testu by kvŧli tomu nebyly k nalezení v 

rŧzných zahraničních databázích nebo jen obtížně. Jsem zastáncem toho, aby název byl 

sjednocený ve všech jazycích zemí, kde se nejen tento test, ale testy všeobecně 

používají.  

Je potřeba sjednotit lišící se názvy jednotlivých oblastí funkcí v manuálu a 

záznamovém formuláři (i když se liší minimálně). U některých oblastí funkcí jsem se 

pokusila je pojmenovat tak, aby se jejich názvy shodovaly se všeobecně zavedenými 

názvy funkcí v neuropsychologických bateriích. Své návrhy uvádím v poznámkách pod 

čarou a také v záznamovém formuláři, který jsem vytvořila pro potřeby této bakalářské 

práce.   

U subtestŧ v manuálu chybí poznámka o tom, že je nutné měřit čas. Potřeba měřit je 

sice vyjádřená v záznamovém formuláři, ale vyšetřující má dle mého názoru tendenci 

spíše nejdříve sledovat pokyny a instrukce, které má dávat pacientovi a až potom se 

zabývat psaním skóre a poznámek do formuláře. Nepovažuji to za zásadní chybu, ale 

poznámka o měření času by mnohé ulehčila, zvlášť když testuje jedna osoba. 

 Další pomŧckou by bylo uvedení podmínek bodování už v manuálu v dolní části 

každého listu, eliminovalo by to množství materiálu, které musí vyšetřující během 

vyšetření sledovat. Opět jde o zjednodušení testování za předpokladu, že ho provádí 

jedna osoba. 

V části počítání je potřeba změnit sumy 23,50 a 50 Kč na 235 a 500 Kč, vzhledem 

k tomu, že mince 50 h se již v České republice nepoužívá.  

Dále by bylo lepší změnit zvuk startujícího auta, nikdo z vyšetřovaných pacientŧ 

tento zvuk napoprvé nedokázal přiřadit ke správnému obrázku. I když jsem test 

zkoušela provádět se studenty, měli problém tento zvuk identifikovat právě jako zvuk 
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auta. Z toho usuzuji, že u pacientŧ nejde o poruchu sluchové percepce. Tento zvuk již 

v dnešní době není velmi aktuální, i když veškeré nahrávky jsou vysoce kvalitní.  

Zřejmě z dŧvodu chyby v překladu bylo na magnetofonový záznam nahráno 

zvonění telefonu, místo zvonění zvonečku na kole. Tím tedy nekoreluje zvukový 

záznam s obrázkem v obrázkové části testu. Pro účely testování kvŧli této bakalářské 

práci byl obrázek kola dočasně nahrazen obrázkem telefonu. Bylo by vhodné nově 

nahrát zvukový záznam nebo změnit obrázek. Já se spíše přikláním ke změně obrázku, 

vzhledem k tomu, že v obrázkové části by bylo potřeba aktualizovat více obrázkŧ. 

Dŧvodem pro to je, že mnohé z nich nejsou ze zdejšího prostředí a na pacienty pŧsobí 

rušivě. Na druhou stranu nemám dŧkaz o tom, že obrázky z cizího prostředí měly vliv 

na výsledky. Jde zejména o obrázky mincí (Guldeny), zubní pasty, peprmintových 

bonbónŧ. Tyto předměty se v této podobě v České republice vŧbec nevyskytují.  

U stínové varianty subtestu G22 vyhledat inzerát je potřebné vyměnit holandský 

reklamní leták za reklamní leták opět z českého prostředí z některého z velkých 

nákupních domŧ. Pacient má sice za úkol vyhledat na obrázcích předměty běžného 

užití, ale jejich zobrazení je opět pro českého pacienta neobvyklé.   

V návodu na bodování se několikrát vyskytuje chyba v uvádění časových limitŧ, 

například 2,30 min. To považuji za chybu v případě, že je myšlen časový limit dvě a pŧl 

minuty. Navrhuji tedy úpravu na 2, 5 min. nebo 2:30.  

Během testování se u většiny testovaných osob stalo, že na otázku: „V jaké budově 

se teď nacházíme?“ odpovídali: „Na Albertově, na rehabilitaci…“ Nikdo z testovaných 

neřekl Klinika rehabilitačního lékařství. Vzhledem k tomu, jde o vyšetření orientace 

místem, časem a osobou, jsem se po mnohých úvahách rozhodla, že uznám i jiné 

odpovědi. Skutečnost, že pacient říká, že je na Albertově nevypovídá dle mého názoru o 

dezorientaci místem. 
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DISKUZE 

V této kapitole bych se ráda vyjádřila k testu ONO z hlediska klinické využitelnosti 

a shrnula své zkušenosti s tímto testem.  

 Na úvod bych ráda ještě jednou uvedla definici screeningového testu, jak ji uvádějí 

SPPT (2001). „Je test, který se používá pro hrubou kategorizaci testovaných osob jako 

první krok při výběrovém rozhodování nebo v diagnostice“. Autoři testu ONO se s touto 

definicí ztotožňují a uvádí, že test ONO není žádný neuropsychologický vyšetřovací 

nástroj a že zabírá jen skromné místo v celkové neuropsychologické diagnostice. Dále 

uvádí, že má omezenou citlivost a na jeho základě není možné určit přesnou diagnózu 

pacienta. S tímto tvrzením souhlasím a nepovažuji to za nedostatek, jelikož 

ergoterapeuta spíše než přesná diagnóza a pojmenování kognitivního deficitu zajímá, 

jak se tento deficit projeví ve výkonu činnosti. 

 S dalším tvrzením autorŧ, kterým popisují vyšetření ONO jako krátké, si dovolím 

nesouhlasit. Zatím co dle jejich názoru trvá vyšetření 1 hodinu, nejkratší doba, za kterou 

jsem testování provedla já, byla 1 hodina 15 minut. Udržení stoprocentní pozornosti i po 

dobu 1 hodiny považuji za poměrně náročný úkol pro pacienta s kognitivním deficitem. 

Dále autoři tvrdí, že vyšetření je jednoduché. S tímto tvrzením si opět dovolím 

nesouhlasit. K jeho provedení je potřebné plynule manipulovat s veškerými pomŧckami 

a velmi dobře ovládat veškeré instrukce. U některých subtestŧ je potřebné měřit čas, což 

je pro porovnání výkonu pacienta v čase vhodné, ale opět trochu komplikuje celé 

provedení.  

Administrace je komplikovaná rozhodováním jaké skóre pacientovi přiřadit, jelikož 

málokdy je výkon pacienta stoprocentně totožný s kterýmkoliv hodnocením popsaným 

pro to-které skóre. Proto, když chceme porovnávat výkony pacienta v čase, je nutné si 

psát podrobné poznámky o tom, jak si pacient u jednotlivých subtestŧ vedl. Zvlášť u 

těch, kde se rozhodujeme mezi skóre, kterým chceme pacienta ohodnotit. I proto je 

potom nejen lepší, ale i nevyhnutné, aby retest prováděla stejná vyšetřující osoba. Jinak 

je dle mého názoru nemožné objektivně porovnat vývoj stavu kognitivních funkcí 

v čase.  

Pro shrnutí považuji test ONO za časově náročný test, co se týče provedení i 

administrace. 

Kladnou stránkou testu ONO je, že je velmi prakticky zaměřený a jeho provedením 

lze přímo nebo nepřímo posoudit, jak si pacient bude počínat v běžném životě. Součásti, 
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ve kterých má pacient za úkol předvést placení v obchodě nebo použití telefonu, přímo 

vypovídají o schopnostech pacienta v iADL (nákup, funkční komunikace). 

Část jednání resp. motorická praxe a pojmenovávání je pro ergoterapeuty velmi 

dŧležitá. Pacient v této části ukazuje použití předmětŧ denní potřeby, jako například 

kartáček, hřeben, klíč. Na základě těchto vyšetření mŧže ergoterapeut shledat známky 

apraxie, ale zároveň zjistit, jestli si například pacient dokáže umýt zuby, učesat se atd.  

Velmi praktická je i část, která vyšetřuje paměťové funkce. Vyšetřující si 

s pacientem domlouvá termín další skutečné terapie, dále má za úkol zapamatovat si 

jméno osoby a toto jméno si propojit s podobou člověka. Test tedy velmi úzce souvisí 

s tím, co ergoterapeuty u pacientŧ s kognitivní poruchou zajímá v nácviku 

soběstačnosti.  

Z hlediska hodnocení percepce se v testu zjišťuje, jestli je pacient schopen 

propojovat akustické a taktilní vjemy s vizuálními a jestli je schopen to, co vidí, 

verbálně popsat a vyvodit konkrétní závěry.  

Dále je možné zjistit u pacienta neglekt syndrom, vyhasínání v jednotlivých 

senzorických oblastech (a přitom vlastně i namátkově vyšetřit čití a sluch) a 

v neposlední řadě i schopnost pacienta logicky usuzovat a vyvozovat závěry, tedy 

generalizovat. Schopnost úsudku je v běžném životě velmi potřebná. 

Záznamový formulář obsahuje též dotazník pro člena rodiny, který obsahuje otázky 

týkající se dovedností pacienta před onemocněním. Dále obsahuje hodnocení 

personálem a hodnocení chování pacienta vyšetřujícím (viz Příloha I b.). Zejména 

dotazník pro člena rodiny považuji za velmi užitečný, jelikož v terapii je nezbytné brát 

v úvahu premorbidní stav pacienta. 

Co se týče klinické využitelnosti na KRL, ergoterapeut má čas vyhrazený na vstupní 

vyšetření, který činí celkem hodinu. Za tento čas musí být schopen vyšetřit kromě 

kognitivních funkcí i hybnost horních končetin, čití povrchové i hluboké, zjistit, jak je 

pacient schopen vykonávat personální a instrumentální ADL atd. A na základě 

vstupního vyšetření a subjektivních přání pacienta naplánuje terapii. Do tohoto 

vyšetření není možné navíc včlenit test ONO. Časová náročnost testu ONO tedy 

přesahuje možnosti terapeutické jednotky.  

Na KRL v rámci multidisciplinárního týmu trvale pracuje klinický psycholog, který 

se věnuje vyšetřením kognitivních funkcí u všech pacientŧ KRL. Jeho metody vyšetření 

a závěry jsou mnohem rozsáhlejší a exaktnější a tím i mnoho vypovídají o stavu 

kognitivních funkcí pacienta. Proto další neuropsychologické testování nepovažuji za 
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tak nezbytné. Na druhou stranu, tento test by byl velmi užitečný na pracovištích, kde 

ergoterapeuti nemají k dispozici výsledky psychologického a logopedického vyšetření. 

Tedy zejména v nezdravotnických zařízeních. 

Další požadavek, který znevýhodňuje test ONO je požadavek dvou vyšetřujících 

osob. Splnit tento požadavek při časovém vytížení personálu KRL by bylo poměrně 

náročné, zvlášť za požadavku autorŧ, kteří tvrdí, že test by se měl provádět rutinně u 

každého pacienta po CMP. Nicméně, testování zvládne i jedna vyšetřující osoba. Je to 

sice náročnější, ale vzhledem k tomu, že hodnocení je mnohdy subjektivní, což se 

nejspíše projeví v kvalitě vyhodnocení testu.  

Dále bych se ráda zamyslela nad platností, tedy validitou testu ONO a jeho 

hodnotami. Dle Reiterové (2003) se test považuje za validní, jestliže přesně měří ty 

jevy, k jejichž měření je zkonstruován. Dále tvrdí, že validita dosahuje relativně vysoké 

úrovně, jestliže její koeficient dosahuje 0,60 a střední úroveň, jestliže dosahuje hodnot 

mezi 0,40 a 0,60. Autoři uvádějí v manuálu hodnoty ekologické validity, pro korelaci 

s Indexem Barthelové 0,25 a pro korelaci s částí FIMu 0,38. Pro korelaci s dotazy na 

posouzení poruch funkcí ošetřující osobou je uvedena hodnota 0,29. Tudíž ani jedna 

hodnota neodpovídá požadavku vysoké a střední úrovně validity. Reliabilita v rámci 

dvou posuzovatelŧ u testu ONO dosáhla hodnoty 0,60, tedy poměrně uspokojivé 

hodnoty. Horší výsledek už dosáhla reliabilita v rámci jednoho posuzovatele, a to 0,40.  

Jelikož jsem se rozhodla pro provedení testu, stanovení náplně kognitivního 

tréninku, jeho provedení a následné zopakování testování, měla jsem možnost lépe 

poznat pacienty a jejich potíže v oblasti kognice. Tímto jsem mohla srovnat výsledky 

testu a mé subjektivní názory na stav kognitivních funkcí pacientŧ. A i navzdory 

poměrně dobrým výsledkŧm testování jsem během terapií přicházela na to, že poruchy 

jsou rozsáhlejší, než jak ukázalo vyšetření. Zejména u pacienta č. 2 se test ukázal jako 

málo citlivý.  

Existuje jen jedna varianta testu, takže výsledky retestu mohou ovlivnit to, že si 

pacient pamatuje řešení úkolŧ z minulého testování. Toto podezření se mi však při 

retestu ani u jednoho z pacientŧ nepotvrdilo. Vliv na to má zřejmě i časový odstup 

testování, tedy 3 měsíce.  

Předností tohoto testu je stínová varianta pro osoby s fatickou poruchou. Díky ní je 

možné testovat i osoby, u kterých by to za normálních okolností nebylo možné. A také 

je možné alespoň přibližně zjistit, jestli je fatická porucha expresivní, senzorická nebo 

smíšená. Nicméně provedení testu je závislé od pochopení instrukcí. V případě, že 



59 

pacient trpí fatickou poruchou, při které má výrazné potíže s porozuměním, autoři 

nedoporučují podrobovat pacienta vyšetření. 

I když v dnešní době existuje trend užívání testŧ nepsychology, test ONO považuji 

za test, k vykonávání kterého je zapotřebí příslušná kvalifikace v oblasti 

psychodiagnostických metod, respektive testování. Zvlášť pokud jde o použití testu v 

oblasti klinické. Dostatečné vzdělání v neuropsychologii, které udávají jako podmínku 

užívaní tohoto testu autoři, považuji za nedostatečné. Dle mého názoru je potřeba projít 

školením nadace ITON, která test vytvořila. Další možností pro ergoterapeuta jak se 

naučit používat testové metody a zároveň získat osvědčení akreditované profesionálním 

sdružením je projít školením Britské psychologické společnosti. Ta v dnešní době jako 

jediná poskytuje vzdělání a osvědčení nepsychologŧm. 
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ZÁVĚR 

Cílem mé bakalářské práce bylo zhodnotit praktické využití testu ONO na Klinice 

rehabilitačního lékařství u pacientŧ po CMP a pacientŧ po CMP s afázií. Abych mohla 

dodržet tento cíl, rozhodla jsem se, že provedu nejen testování, ale i terapii kognitivních 

funkcí a po terapii testování zopakuji. Během vykonávání praxe se mŧj výzkumný 

vzorek zmenšil na 2 pacienty a z toho jen u jednoho z pacientŧ nastalo mírné zlepšení 

v kognitivních funkcích testovaných testem ONO. U druhého pacienta, naopak, došlo 

k mírnému zhoršení funkcí, které již první testování shledalo jako porušené.  

V teoretické části jsem se pokusila popsat jednotlivé součásti testu ONO, včetně 

kognitivních funkcí, které vyšetřuje a kognitivních deficitŧ, které je možné na základě 

testování shledat. I když jde o test, který má být jen namátkovou zkouškou kognitivních 

funkcí bez možnosti stanovit diagnózu, jsem se tímto krokem snažila vytvořit materiál, 

na základě kterého by bylo možné po testování říci něco víc, než jen, že u pacienta byl 

shledán deficit v určité oblasti. Mělo by vyšetřujícího vést k zamyšlení, o kterou 

konkrétní poruchu by se mohlo u pacienta jednat a jak se to projeví v běžném životě.   

Doufám, že se mi podařilo dostatečně popsat výhody a nevýhody použití tohoto 

testu na Klinice rehabilitačního lékařství a tato bakalářská práce bude užitečná pro 

každého, kdo by chtěl test ONO ve své praxi používat pro vyšetření kognitivních funkcí 

u pacientŧ po CMP. 
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PŘÍLOHA I. 

c. Záznamový formulář pracovní verze testu ONO, rub 
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d. Záznamový formulář pracovní verze testu ONO, líc 
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PŘÍLOHA II.  

a. Test hodin, srovnání test-retest, pacient 1 
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b. Kresba lidské postavy, srovnání test-retest, pacient 1 
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c. Kresba podle předlohy, srovnání předloha- test-retest, pacient 1 
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d. Test hodin, srovnání test-retest, pacient 2 
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e. Kresba lidské postavy, srovnání test-retest, pacient 2 
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f. Kresba podle předlohy, srovnání předloha-test-retest, pacient 2 
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