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8. Přílohy  

Metodický postup při používání testovacích nástojů 

 

Test STT 

Text je překladem části manuálu The Odor Threshold TestTM Administration Manual 

(STT) (Doty 2000)  

Popis Smell Threshold Testu 

 Smell Threshold Test  je kompaktní, přenosná testovací čichová souprava uložená v  

hliníkovém kufříku. Celá souprava váží méně než šest liber (2.72 kg). Zkušební souprava 

obsahuje 20 stlačitelných lahviček naplněných polypropylenovou látkou  vysoké hustoty 

a ta je upravená chráněným chemickým procesem.  Důvodem této úpravy je zmírnit 

skutečný pach . Obsahuje též  desku na psaní a kalkulačku, odpovědní tabulku 

(s upomínačem po 60ti testováních –poté je nutno objednat nové lahvičky pro 

pokračování testu), dále  svazek náplastí  na zalepení protilehlé nosní dírky během  

testování.  17 z 20 láhví obsahuje koncentraci PEA v rozsahu od -10.00 do -2.00 log  

jednotek .  Zbývající 3 stlačené láhve obsahují jen prázdné podněty. Tekutiny  samy o 

sobě nejsou přítomny v láhvích, jsou vloženy do pohlcujícího materiálu.  

 V Smell Threshold Testu™ se používají láhve vyrobené s nejvyšší koncentrací 

polypropylenu z toho důvodu, aby se zabránilo úniku pachů ven skrze stěny, což se 

může přihodit při použití láhve s nižší koncentrací polypropylenu, polyetylenu, a dalších 

materiálů. Smell Threshold Test  používá oválné stlačitelné lahve na rozdíl oddřít 

užívaných  kulatých plastových stlačitelných lahví, které se po stisku nevracely do 

původního tvaru. 

Pilotní studie prokázaly, že oválné láhve mají více výhod než kulaté  láhve: 

- poskytují víc shodných podnětů  
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- po zmáčknutí se vracejí zpět do normální polohy rychleji než jejich kulaté 

protějšky 

- poskytují hmatovou a optickou indikaci díky hranatému tvaru  

- jsou ekonomičtější a vzhlednější než tradiční láhve 

-  

Problém diskrétnosti 

Smell Threshold Test  by měl používat pouze  kvalifikovaný personál .  Totéž platí i pro 

příručku a přidružené materiály určené pro tento test ,neměl by  je nikdy neměl 

obsluhovat  neprofesionál. 

Technika testování 

Správné uskladnění  Smell Threshold Testu 

Doporučuje se Smell Threshold Test  soupravu ukládat na bezpečném místě v době kdy 

není používána. Přenosný kufřík má zámky na heslo.  Zkušební souprava by měla být 

uložena v prostředí, jehož okolní teplota by neměla překročit  21.7 °C. 

Prostředí 

Smell Threshold Test by měl být používán v takovém prostředí, kde  okolní  vzduch by 

měl je  čistý a teplota by měla být  udržována mezi 20 a 21.7 °C.  V případě změny teplot 

je dobré ponechat chvíli soupravu zaklimatizovat se do vhodné teploty než se začne 

používat.. 

Při testování by měla být zkušební souprava otevřená a umístěná ,tak aby testovaná 

osoba neviděla její obsah. Jestliže sedíte u velkého stolu doporučuje se sedět na rohu 

stolu tak, aby výzkumník snadno dosáhl  k nosu testovaného. Teplota místnosti by měla 

být zkontrolována před začátkem testování. 

Examinátor by měl v první řadě měl mít umyté ruce neparfémovaným mýdlem. Kuřáci 

by měli používat neparfémované rukavice z bavlny, aby zápach kouře neovlivnil 

výsledky testování. 

Doslovné pokyny pro výzkumníka 
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Po seznámení se s testovanou osobou by měl výzkumník přečíst následující údaje: 

Tento test prokáže nejnižší koncentraci preparátu ve vzduchu, kterou jste schopni ucítit. 

Chemikálie použité v tomto testu jsou bezpečné, nalezneme je ve spotřebním zboží a 

jejich odér nemá žádný nepříznivý účinek. V každé části tohoto pokusu  se vám dá 

čichnout ze dvou lahviček po sobě a vy máte rozeznat, která látka je silnější. Obdržíte 

pokyn jak a kdy si čichnout.Většinou v koncentracích ,které jsou použité ,nezaznamenáte 

žádnou vůni,  ale jen nepatrný závan který může a nemusí být  silnější než ten v dalším 

závanu. Vskutku v mnoha testech pravděpodobně nebudete schopni rozeznat žádný 

rozdíl mezi závany, ale ve všech případech, ať tak nebo onak, se musíte snažit rozlišit, 

který podnět je silnější. Jestli si nejste jistí, musíte hádat který je silnější a to i tehdy, 

když se vám zdají úplně stejné. Neobávejte se, když budete mít s tímto úkolem potíže, 

protože mnoho podnětu je tak nízkých, že jsou pod naši rozlišovací schopnost. 

V závislosti na vaší citlivosti může  zkušební test  trvat od 10- 45 min. 

Máte nějaké otázky? 

 

Oboustranné nebo jednostranné testování 

Oboustranné testování poskytuje stejný obraz citlivosti jako jednostranné ačkoli 

skutečná citlivost je na jedné straně většinou  vyšší. Jestliže má někdo za cíl detekovat 

něčí schopnost rozpoznat látku podle čichu, pak je rychlejší  testovat oba otvory 

najednou. 

Jestliže někdo potřebuje zjistit informaci o obou stranách svého nosu, je lepší testovat 

každou stranu zvlášť. Obdobně je to i s viděním. Slepá osoba na jedno oko může mít 

velmi dobrý výkon na ceduli u očního lékaře, takovýto člověk je schopen rozlišit vizuálně 

většinu objektů. Oboustranné testování očí by bylo potřebné pokud by potřeboval 

pacient zjistit , jestli na obě oči vidí dobře. 

Výzkumník by si měl uvědomit., že u mnoha lidí může dojít  z nějakého důvodu ke 

zduření sliznice a příslušný proud vzduchu by se měl tedy pohybovat zleva doprava. 

 

Vyčištění lahvičky ( stlačením vzduchu)  
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Před testem by měl být vždy vytlačen ven vzduch z každé lahvičky z toho důvodu, aby 

testovaný nebyl ovlivněn. Tato procedura musí být provedena pouze jedenkrát a to  

před začátkem testu.  

 

Postup 

Před formální prezentací podnětů by lahvička měla být ve svislé poloze. Potom, co 

testovaný vyzkouší pach, by lahvička měla být vrácena do původní polohy. Testovaný by 

měl být upozorněn, že lahvička předtím byla vyprázdněna a před stisknutím by otvor 

lahvičky měl být 7,6cm od nosních dírek testovaného. Stlačení by mělo být vždy stejné, 

plynulé , ne rychlé nebo pomalé a mělo by trvat 1 až 1,5 sec. 

Reakce na předkládaný vzorek bývá okamžitá. Na konci formuláře, do kterého se 

výsledky vpisují, jsou sloupce, kde je  5x0( odér)  a 5xB ( bez odéru). 

Každá nula prezentuje trojí dvojici, kde je  vůně na 1.místě. Pak následuje ukázka bez 

pachu. 

Každé B představuje trojici, kde je to přesně obráceně, tj. na prvním místě je lahvička 

bez pachu a poté s pachem. Tyto sloupce se čtou odshora dolů. Uvedené pachové stopy, 

kde nula je první a B je druhé, jsou vytvořeny od -6,00 log.( úroveň koncentrace) 

V každém tomto konkrétním případě mohou být uvedeny tyto odpovědi   ( subjekt, který 

odpovídá  0:  je silnější,  než zkouška B je vyznačen znamínkem +  v kolonce. V řadě, 

která se vztahuje k množství látky ve vzorku. Nesprávná odpověď je vyznačena tím, že 

nula se dostane do stejné kolonky. Jestli cokoli schází tomu, co předchází jinému 

z dvojice , které měly být splněny, pak další začne v mnohem vyšší koncentraci. A to 

další se posune o dvě kolonky výše. 

Když se pět povedených testů objeví na patřičné úrovni, pak se stupeň obrátí. A ta 

následující dvojice pokusů je uvedena v koncentraci 0,5 kroků níže.   

Během testu používáme 5 lahviček. Test je dokončen po sedmi prahových zkouškách. 

Obecně platí, že jedno stisknutí lahvičky postačí pro plně saturovanou dávku k  

testování. Tester by měl být umístěn tak, aby testovaný subjekt neviděl množství a 
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poskytl standardizovaný výsledek zkoumání . Příklady zkoumání ilustrují záznamy 

těchto odpovědí, stejně jako vzory . 

 

Test UPSIT 

 

Text je překladem části manuálu The University of Pennsylvania Smell Identification 

TestTM Administration Manual (UPSIT). 3rd Edition. (Doty 1995)  

 

Popis Smell Identification Testu 

 

Tento test vytvořili tým odborníků na počátku 80. let 20. století na univerzitě v 

Pensylvánii a od toho je i jeho název, tedy University of Pennsylvania Smell 

Indentification Test (UPSIT). Na jeho první vydání se dlouho čekalo.  

Schválila jej lékařská komunita  a  spravovalo  jej odhadem 35 000 osob v Severní 

Americe. Na trhu se nyní vyskytuje již třetí vydání, které obsahuje  aktuální data, a ještě 

upřesňuje způsoby vyhodnocování a administrativy, které jsou s testem spojené. Dále v 

něm lze nalézt rozšířenou databázi probandů. Ta činí téměř 4 000 mužů ve věkovém 

rozmezí 4 - 99let. (UPSIT Administrative Manual)  

UPSIT se řadí mezi nejrozšířenější kvantitativní čichové testy na světě a je posuzován 

jako standard pro vyhodnocení čichových schopností americké populace. V současné 

době  s testem pracuje více než 1500 klinik a laboratoří napříč USA, Jižní Amerikou, 

Kanadou,a Evropou. Testu se podrobilo téměř 200 000 osob. Také v Austrálii vlastní 

UPSIT také 12 laboratoří a klinik nicméně není v této lokalitě více využíván. Důvodem 

může být fakt, že test nebyl přizpůsoben australské populaci a tedy uznání validity testu 

je zřejmě sporné. Přestože naprostá většina ze 40 testovaných vůní může být aplikována 

napříč národnostními specifiky, je nutné zohlednit drobné rozdíly a test přizpůsobit 

dané populaci, aby jeho výsledky byly validní.  

Tento Test byl uplatněn v mnoha průmyslových oborech, ukázal se cenným např. při 

sreeningu v potravinářském průmyslu, kde je na čich kladen vyšší důraz na zaměstnance 

jsou kladeny v tomto ohledu vyšší nároky. Své uplatnění našel Test také ve 
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společnostech zaměřených na veřejné služby. Mohl prověřit schopnost ucítit unikající 

plyn nebo u hasičů cítit dým či hořící elektrické vedení. 

UPSIT  je metoda, která má několik předností, mezi nejdůležitější patří fakt, že si vystačí  

v  podstatě sám o sobě, je možné předávat elektronickou poštou, je vhodná pro 

průběžné monitorování čichových funkcí a konečném důsledku k jeho provedení není 

zapotřebí žádného speciálního klinického či laboratorního vybavení (UPSIT 

Administrative Manual). 

Přestože si test našel své uplatnění v mnoha klinických oblastech, jeho původní úlohou 

nebylo odhalit nebo rozpoznat nějakou specifickou nemoc či poruchu. Postupně se 

prokázalo, že je citlivý na podmínky, které přímo nesouvisí  s konkrétním onemocněním, 

jako je přemíra užívání alkoholu, kouření nebo nedostatečný spánek, nebo vystavení 

vlivu průmyslových chemikálií. 

Pomocí UPSIT testu jsou jedinci schopni rozpoznat množství vůní v nadprahovém 

pásmu. Řadí se mezi subjektivní metody, které vyžadují spolupráci probanda. Provádí -li 

se vyšetření  neprahových funkcí čichu, jedná se o testování schopnosti čichové 

diskriminace (schopnost odlišit od sebe 2 látky) a identifikace (správně látky 

pojmenovat). Látky se předkládají ve vyšších koncentracích než  je práh, aby si byl 

proband jist, že ji ucítí. 

Zcela jinak se hodnotí prahové testy, které mají prozkoumat čichový práh probanda, kde  

látky mají různě vysokou koncentraci.  

Spolehlivost testu UPSIT je poměrně vysoká. Koeficient spolehlivosti (konfidenční 

koeficient) se pohybuje od 0,918 při opakování testu  po šesti a více měsících do 0,949  

při retestu s odstupem dvou týdnů. 

Aby test mohl být klasifikován jako validní, jsou s ním spojeny ještě jasně dané 

administrativní postupy. Jedině ten, kdo je znalý oboru, by měl s trestem pracovat. 

Proband si může testování  po důkladném vysvětlení provést sám, nicméně není dobré 

test  provádět bez přítomnosti testujícího,jeho přítomnost je vždy výhodou. Leckdy se 

objeví problémy, se kterými si probandi sami rady nevědí. 

Je velmi důležité, aby testovaní měli správné povědomí o správném postupu, jak 

uvolnit vůni. (UPSIT Administrative Manual) 
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Test  se skládá ze čtyř sešitů ve velikosti dopisní obálky,   každá obsahuje deset vůní. Na 

každé straně je malý hnědý proužek ve tvaru obdélníku, v němž je zafixovaná vůně. 

V horní části stránky jsou uvedeny  4 možné odpovědi. 

Pro  uvolnění  vůně z proužku použijeme obyčejnou tužku. Vůně se uvolní poškrabem 

tužky po povrchu.  Následně si testovaná osoba přičichne , případně můžeme  pomoci 

naší asistencí . 

Následně  jsou probandovi přečteny 4 možné varianty odpovědí např.: Tato vůně vám 

nejvíce připomíná: a) banán b) kokos, c) čokoládu, d) česnek .Proband si zvolí jednu 

z nabízených odpovědí a pověřená osoba zaznamená odpovědˇdo odpovědního archu.. 

Proband má testovaný vzorek přiložen u nosu ve chvíli, kdy jsou předčítány varianty 

odpovědí. 

 Otestování jednoho probanda trvá zhruba 20 minut.Při testování si proband musí vždy 

vybrat jednu z možností. 

Vyhodnocování výsledků se provádí vždy porovnáním s nastavenými normami pro 

konkrétní věk a pohlaví. ( UPSIT Administrative Manual) 

 

 


