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Abstrakt 

Cílem diplomové práce bylo najít ergoterapeutické testy, nebo jejich část, které by bylo 

moţné pouţít na testování jednotlivých vstupŧ percepční funkce CNS. 

Za spolupráce s dětskými a dospělými ergoterapeuty z FN Motol byly probádány rŧzné 

standardizované ergoterapeutické testy určené pro testování dětí i dospělých. Poté se 

z nich vybraly ty testy (nebo jen jejich části), které postihují testování jednotlivých 

modalit senzorického systému u dospělých pacientŧ. Nakonec tyto testy byly 

aplikovány na skupinu dospělé populace a vyhodnoceny. Celá práce byla zpracována 

formou rešerše. 

Předpokládalo se, ţe v setech ergoterapeutických standardizovaných testŧ existují testy 

nebo jejich části, které jsou svým zaměřením schopné testovat jednotlivé modality 

percepční funkce CNS v rámci kortikálních funkcí.  
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Abstract 

The aim of the thesis was to find occupational therapy tests, or part thereof which could 

be used to test various inputs perception function of CNS. 

In cooperation with child and adult occupational therapists from Motol Hospital were 

researched occupational therapy various standardized tests designed to test children and 

adults. Then of them selected those tests (or a portion thereof) that contain the testing of 

individual sensory modalities of adult patients. Ultimately, these tests were applied to a  

group of adult population and evaluated. The whole work was compiled in the form of 

research. 

It was assumed that in the sets occupational therapy standardized tests, there are tests or 

parts that are able to focus their testing different modalities of perception function of the 

CNS within the cortical functions. 
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ÚVOD 

Téma své diplomové práce jsem si vybrala, protoţe mi téma připadalo velmi 

zajímavé a přínosné pro budoucí vyuţítí.  

Dyspraxie se vyskytuje aţ u 10 % lidí (Kolář et al., 2011) a provází člověka po 

celý ţivot (Zelinková, 2007). Zpŧsobuje tak během ţivota rŧzné nepříjemnosti.  

Dyspraxie mŧţe být v plánu pohybu, v jeho provedení nebo v kombinaci obou 

forem. Předpokládá se, ţe ideativní dyspraxie je spjata s poruchou zpracování 

senzorických informací (Davies a Tucker, 2010; Koenig a Rudney, 2010), mezi které 

patří například zrak, sluch, hmat nebo propriocepce.  

Zpracování senzorických informací je pro nás velmi dŧleţité, jelikoţ dokáţe 

ovlivnit, jak se cítíme, komunikujeme s ostatními a reagujeme na situace nebo nové 

prostředí („Our senses and SPD“, 2016). Například při dyspraxii odhadu vzdálenosti je 

narušena naše reakce na situaci, která se mŧţe projevit špatným odhadem blíţícího se 

automobilu a vést k nehodě. Nejen odhad vzdálenosti, ale například i vnímání vlastního 

těla, je dŧleţitým výsledkem zpracování senzorických informací. Tito lidé mohou, díky 

špatnému body schématu, zaujímat během dne nefyziologické drţení a tím si navozovat 

vadné drţení těla. 

Z tohoto dŧvodu by bylo velmi přínosné pomocí rŧzných testŧ tyto dyspraxie ve 

zpracování percepce zachytit co nejdříve a zabránit jejich následkŧm. Ovšem, testy 

zaměřené přímo na poruchy zpracování jednotlivých modalit zatím neexistují. 

Z tohoto dŧvodu vznikla tato práce, jejímţ cílem je probádat ergoterapeutické 

testy pro dětskou i dospělou populaci a najít ty testy (nebo jejich části), díky kterým by 

se jednotlivé senzorické informace daly otestovat.  

V první části se věnuji rozdělení dyspraxií a jednotlivých smyslových systémŧ, 

jejich zpracování a významu pro člověka. Druhá část obsahuje přehled 

ergoterapeutických testŧ, které zahrnují části, které by se pravděpodobně daly vyuţít 

pro zmíněné testování. Kaţdá podkapitola testu zahrnuje obecné informace, prŧběh 

testování, souhrn jednotlivých subtestŧ, vyhodnocení a vyuţití testu v zahraničí. 

V praktické části aplikuji vybrané ergoterapeutické testy na skupinu třiceti lidí ve věku 

20 – 30 let.  

Cílem je odhalit nedostatky v testování daného testu, porovnat výsledky 

vybraného vzorku s normami a zjistit, zda i zdravý mladý člověk chybuje v testu, který 
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je primárně zaměřen na testování jiné poruchy neţ dyspraxie.  

Diplomová práce tak mŧţe prokázat, ţe určitý test (nebo jeho část) s jiným 

zaměřením testování mŧţe být vyuţit i pro testování dypraxií u dospělé populace.  

 



Diplomová práce  Přehled ergoterapeutických testů s možností 
využití v testování dyspraxií 

 

9 

1 DYSPRAXIE A JEJÍ DĚLENÍ 

,,Specifická vývojová porucha motorických funkcí, která se projevuje sníţenou 

schopností provádět sloţitější pohybové výkony u jinak zdravého dítěte“ (Šlapal, 2002).  

Nejčastěji pouţívaná označení pro dyspraxii: 

 clumsiness or the clumsy child syndrome (syndrom neobratného dítěte) 

 minimal brain dysfunction (MBD) - (lehká mozková dysfunkce) 

 developmental apraxia (vývojová apraxie) 

 perceptuomotor dysfunction (percepčně-motorická dysfunkce) 

 motor learning difficulty 

 sensory integration disorder (porucha smyslové integrace) 

 disorder of attention and motor perception (DAMP) - (porucha pozornosti 

a vnímání) 

 developmental coordination disorder (DCD) – (vývojová koordinační porucha) 

(Gibbs et al., 2007). 

 

Projevy dyspraxie se mohou často objevovat brzy po narození a jedinec je jimi 

provázen po celý svŧj ţivot. Nepříznivě je ovlivněno jeho začlenění do společnosti 

i proces vzdělávání (Zelinková, 2007). Je tedy moţné se s ní setkat při nácviku 

sportovních dovedností nebo učení se hry na hudební nástroj (Šlapal, 2002). 

Pokud potíţe dítěte nemají funkční sloţku, ale obtěţují ho v 

e škole a ve volném čase, mŧţeme toto povaţovat za jedno z kritérií pro zařazení 

do spektra normality nebo nikoliv. Zařazení mŧţe být v dané situaci obtíţné určit, 

jelikoţ funkční schopnosti dětí mohou být interpretovány rŧzně v závislosti na jejich 

rodinném zázemí, kultuře a očekávání. Zároveň hraje roli i očekávání jejich vrstevnické 

skupiny, takţe dvě děti se stejným profilem obtíţí mohou být označeny jinak (Gibbs et 

al., 2007). 

Mezi nejčastější komorbidity, vyskytující se s dyspraxií, řadí rŧzní autoři: 

 ADHD/ADD – Attention Deficit – Hyperactivity Disorder/Attention Deficit 

Disorder  (porucha pozornosti s hyperaktivitou/nebo bez) 

 Specifické poruchy učení (nejčastěji porucha čtení tzv. dyslexie) 

 Autismus 



Diplomová práce  Přehled ergoterapeutických testů s možností 
využití v testování dyspraxií 

 

10 

 Specifické poruchy řeči (Gibbs et al., 2007; Portwood, 2000; Visser, 2003; 

Zwicker, 2009).  

U značné části dětí s dyspraxií se setkáváme s diagnostickými kritérii pro 

ADHD. Dŧkazy nasvědčují tomu, ţe subtypy dyspraxie a ADHD mohou být geneticky 

spojeny (Zwicker, 2009). Dle výzkumu Portwoodové se jedná o 40 – 45 %. 

Komorbidita ADHD s dalšími poruchami je běţná aţ u 44 % případŧ, majících alespoň 

jeden další předpoklad. U dvou a více je to 32 %. Tyto děti mají ve srovnání s kontrolní 

skupinou větší výskyt problémŧ se studijními výsledky, cizími jazyky a koordinací 

pohybu. Pětadvacet procent dětí má signifikantní opoţdění v matematice a čtení. A více 

neţ 30% vykazuje problémy s jazyky (Portwood, 2000). S čím více komplikacemi je 

dyspraxie spojena, tím je větší riziko, ţe budou přetrvávat do dospělosti (Zelinková, 

2007). 

Dyspraxie se vyskytuje podle rŧzných zdrojŧ u  6–10 % lidí (Kolář et al., 2011), 

přičemţ 2% mají těţké postiţení (Gibbs et al., 2007). U muţského pohlaví je výskyt 

čtyřikrát větší neţ u ţenského. Mezi nejrizikovější skupiny patří předčasně narozené 

děti a děti s extrémně nízkou porodní hmotností (Gibbs et al., 2007). 

Názory autorŧ v dělení dyspraxií jsou poněkud odlišné (Kolář et al., 2011). Mezi 

nejzákladnější rozdělení patří: dyspraxie motorická, dyspraxie ideativní a dyspraxie 

ideomotorická.  

Šlapal (2002) do dělení dyspraxií řadí navíc poruchu konstrukční, neboli obtíţe 

při manipulaci s předmětem v prostoru, např. při skládání kostek.  

1.1 Motorická dyspraxie 

Je povaţována za častěji se vyskytující neţ ideativní (Kolář et al., 2011) 

a znamená, ţe plán pohybu je zachován, ale je narušeno jeho provedení. Pohyby jsou 

trhavé a nedokonalé (Zounková a Kolář, 2009). Vypadají, jakoby je dotyčný prováděl 

poprvé (Šlapal, 2002). 

Do této skupiny dyspraxií je řazena i tzv. vývojová verbální dyspraxie (Kolář et 

al., 2011). ,,Termín vývojová verbální dyspraxie je motorická řečová porucha ideace, 

plánování/programování a vykonávání motorických aktivit na úrovni slov“ (Dvořák, 

2003). 
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 Porucha exekutivní (výkonná) je charakterizována: 

 poruchami selektivní hybnosti: tj. selektivní pohyb pouze v jednom 

pohybovém segmentu (kloubu) 

 poruchou posturální adaptace: přizpŧsobení distribuce svalového tonu 

aktuální posturální situaci 

 porušenou relaxací: neschopnost svalové relaxace (často i psychické) 

 poruchami rovnováhy 

 poruchami silového přizpŧsobení 

 poruchami plynulosti, rychlosti a rytmu pohybu 

 poruchami pohybového odhadu. 

U jedincŧ s DCD mohou být porušeny všechny pohybové sloţky nebo 

pouze některé (Kolář et al., 2011, 533 - 538). 

1.2 Ideativní dyspraxie 

Ideativní, dle autorŧ Zounková a Kolář (2009) a Šlapal (2002) nazývána téţ 

ideatorní dyspraxie, se vyznačuje poruchou představy úkolu, který má dotyčný provést 

(Zounková a Kolář, 2009) i neschopností jeho provedení (Kolář et al., 2011). Šlapal 

(2002) tvrdí, ţe sice má poruchu základního plánu, avšak jednotlivé pohyby je schopen 

vykonat správně.  

Tato dyspraxie mŧţe být dle zahraničních autorŧ vázána na poruchy gnostické, 

tedy na abnormální zpracování senzorických informací (Davies a Tucker, 2010; Koenig 

a Rudney, 2010). Dle Gibbs et al. (2007) mŧţe toto nadměrné zpracování informace 

nastat buď jen v jednom senzorickém systému (zrakovém, taktilním atd.) nebo 

multisenzoricky ve vícero najednou. Obtíţe jsou patrné zvláště v nových situacích 

a během přechodŧ mezi situacemi.  

 

Senzorický systém nám poskytuje informace potřebné k dennímu ţivotu. 

Smyslová integrace se vyvíjí od raného dětství a pokračuje celý ţivot. Vyskytuje se 

v kaţdém z nás, po celý den, aniţ bychom to vnímali. Ať uţ při spánku, stravování, 

oblékání, jízdě na kole, čtení knihy nebo jednoduše při poslechu něčí mluvy. Naše 

smyslové zpracování mŧţe ovlivnit, jak se cítíme, komunikujeme s ostatními 

a reagujeme na situace nebo nové prostředí. Dále nás chrání před nebezpečím či 

poškozením (,,Our senses and SPD“, 2016). 
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Jsme schopni vnímat pět hlavních smyslŧ: dotek, sluch, zrak, čich, chuť. Existují 

však další dva ţivotně dŧleţité senzorické systémy, které nemají dostatek pozornosti – 

vestibulární systém a proprioceptivní. Tyto systémy nám pomáhají s pohybem 

a postavením našeho těla (Příloha 1). 

Smyslový proces je jakýsi ,,vnitřní proces“ nervového systému, kdy dochází 

k přijmutí smyslového vjemu, jeho zpracování a reakci na něj (Obrázek 1). V případě, 

ţe smyslová integrace nefunguje tak, jak by měla, mozek dostává zmatené informace 

a nervový systém má potíţe s organizací příslušných odpovědí („Our senses and SPD“, 

2016).  

 

 

 

Smyslové vjemy slouţí i jako zpětná vazba. Aggelopoulos (2015) uvádí 

experiment z roku 1976, kdy u dobrovolníkŧ došlo k přesunutí zorného pole a následné 

modifikaci vestibulo – okulárního reflexu (VOR). Nastal nesoulad mezi pohybovým 

příkazem a senzorickou zpětnou vazbou. Kvŧli narušenému okulomotorickému vstupu, 

byly pohyby po dobu několika dní těţko proveditelné. Nakonec u dvou jedincŧ došlo 

k adaptaci a byli schopni normálního ţivota i se změněným vizuálním prostředím. 

V anglické literatuře je porucha smyslové integrace známa jako Sensory 

Processing Disorder (SPD). Jsou tři základní typy SPD - Sensory Modulation Disorder 

(porucha senzorické modulace), Sensory Discrimination Disorder (porucha senzorické 

diskriminace/rozlišování) a Sensory-Based Motor Disorder (smyslově vázaná porucha 

motoriky) („Our senses and SPD“, 2016) (Obrázek 2). 

 

Obrázek 1: Senzorické zpracování informace  („Sensational Kids OT - Sensory 

Processing Disorder Specialists“, n.d) 
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Dle Miller (2006) je porucha smyslové modulace neadekvátnost reakce na 

smyslový podnět určité povahy a intenzity. Patří sem tzv.: 

 Sensory Over-Responsive/Hypersensitive – reagují mnohem intenzivněji 

a rychleji po delší časové období, např. dítě je naštvané kvŧli dotykŧm jiných dětí. 

 Sensory Under-Responsive/Hyposensitive – mají sníţené reakce na smyslové 

vjemy, neţ by se dalo očekávat, např. vysoký práh bolesti. 

 Sensory Seeking – tyto děti vyhledávají smyslové záţitky úmyslně, např. zesilují 

hudbu. 

Bianchini (2014) do poruch řadí navíc: 

 High Sensitivity/Active Avoider 

 

Porucha smyslové diskriminace je problém rozlišovat mezi podobnými vjemy, 

např. najít tuţku v penálu bez zrakové kontroly. Potřebují více času na zpracování 

smyslové informace a jejich schopnost v rychlosti vnímání informace je sníţená (Miller, 

2006). 

Porucha motoriky vázané na smyslové vnímání nese potíţe kontroly, plánování 

a plynulosti pohybu. Toto poškození má dvě sloţky: 

 Dyspraxie - tyto děti mají problém se zpracováním senzorické informace 

k vytvoření pohybu, např. potíţe při jízdě na kole. 

 Postural Disorder – problém s posturální kontrolou nebo kvalitou pohybu, např. 

obtíţnost zŧstávat ve vzpřímené poloze při psaní úkolŧ (Miller, 2006). 

Obrázek 2: Typy poruch senzorického zpracování (Miller, 2006) 

 



Diplomová práce  Přehled ergoterapeutických testů s možností 
využití v testování dyspraxií 

 

14 

1.2.1 Unisenzorická teorie 

Nejčastěji bývá deficit ve vestibulárním, zrakovém, proprioceptivním, někdy 

i taktilním systému (Kolář et al., 2011). 

 

Vestibulární systém 

Vestibulární aparát má statickou i dynamickou funkci. Dynamickou funkci 

zajišťují polokruhové kanálky, které nám umoţňují vnímat rotaci hlavy a úhlové 

zrychlení. Statická funkce je řízena dvěma váčky (utriculus a sacculus), jeţ se podílí na 

drţení polohy hlavy v prostoru a jsou dŧleţité pro drţení těla. Neurony z obou struktur 

jsou propojeny se čtyřmi vestibulárními jádry. Určitá část impulsŧ ze smyslových 

receptorŧ jde přímo do mozečku, retikulární formace, thalamu a mozkové kŧry 

(Shumway-Cook a Woollacott, 2007). Neurony z jader vedou do thalamu a poté končí 

v temporálním a parietálním laloku mozkové kŧry. Systém obsahuje několik odboček 

k motorickým centrŧm okohybných, antigravitačních a dalších svalŧ (Naňka, 2009). 

Vestibulární systém hraje dŧleţitou roly ve schopnosti uvědomit si pozici těla 

a pohybu v prostoru, posturální kontrole a stabilizaci očí během pohybu, coţ zajišťuje 

díky propojení proprioceptivního a zrakového systému (Angelaki a Cullen, 2008). 

Avšak odlišit podíl vstupu vestibulárního a proprioceptivního je sloţité (Isableu et al., 

2010). Umoţňuje nám pohybovat se hladce a efektivně. Pomáhá cítit jistotu pohybu 

a interakci s naším okolím (Braley, 2014). Systém má vztah k prostorové orientaci. Říká 

nám, jakým směrem je nahoru, dolŧ, doprava, doleva, horizontálně, vertikálně. Dále nás 

informuje, zda se pohybujeme a jak rychle (Bianchini, 2014). Člověk se zdravým 

vestibulárním systémem nemá potíţe s lezením, houpáním, skákáním. Je si vědom, ţe 

jeho tělo se přizpŧsobí a ţe bude moci udrţet svou rovnováhu a zabránit tak pádu nebo 

zranění (Braley, 2014). 

U značné části dětí s dyspraxií vestibulární odpověď hlavy není nebo je částečná. 

Odpovědi jsou asymetrické a hlava často padá ve směru gravitace (Zounková a Kolář, 

2009). 

Při hypersenzitivitě vestibulárního systému se dotyčný vyhýbá šplhu, houpání, 

bojí se výšek nebo se vyhýbá náhlým změnám polohy těla (Zounková a Kolář, 2009). 

Má strach z pohybu, protoţe cítí pocit nejistoty. Pohybuje se nekoordinovaně, naráţí do 

věcí a je pro něj obtíţná vzpřímená chŧze nebo sezení (Braley, 2014). Při testování se 

děti drţí vyšetřujícího (Zounková a Kolář, 2009). 
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Kdeţto u hyposenzitivity shledáváme poruchy v souhře očí a vestibulárního 

systému. Svaly očních víček dostávají nedostatečné mnoţství eferentních signálŧ, 

projevující se typicky slabými kompenzačními pohyby víček. Posturální reakce 

u hyposenzitivity jsou opoţděné a nedokonale rozvinuté. U dětí s touto poruchou 

percepce se objevují vedlejší reakce na točivé podněty, jako ztráta posturální kontroly, 

orientace v prostoru nebo vegetativní reakce. Tyto reakce jsou asymetrické, 

nepravidelné, přehnané, ale nemusí se také projevovat ţádné (Zounková a Kolář, 

2009).Tyto děti postrádají vnitřní sílu k aktivnímu pohybu. Pohyb samotný 

nevyhledávají, ale kdyţ ho začnou, mají potíţe se zastavením a nedokáţou zabránit 

pádu (Bianchini, 2014). 

Takzvaní Sensory Seekers jsou typičtí energetickými pohyby, vyhledáváním 

neobvyklých poloh (např. stavění se na hlavu), milují šplh a často se doţadují houpání. 

Časový rozsah udrţení pozornosti bývá krátký (Bianchini, 2014). 

Active Avoiders se záměrně vyhýbají moţnostem spojeným s pohybem, který 

jim vyvolává úzkost a paniku. Vyhýbají se skupinovým hrám a dětským hřištím 

(Bianchini, 2014). 

 

Zrakový systém 

Zraková dráha převádí podněty ze sítnice do kŧry ke zpracování. Odbočky 

odstupující z dráhy zajišťují zornicové, pohybové a vegetativní reflexy. První tři 

neurony se nachází v sítnici. Axon třetího neuronu po výstupu z oka vytváří nervus 

opticus. Část vláken se kříţí v chiasma opticum a pak pokračuje jako tragus opticus. Po 

zkříţení pokračuje do corpus geniculatum laterále a většina vláken končí ve zrakové 

kŧře (Naňka, 2009). 

Vytváří člověku optický vjem z toho, co dotyčný vidí. Podílí se na sledování 

objektu pomocí pohybŧ samotných očí bez pohybu hlavy, na koordinaci pohybu při 

psaní nebo chytání věcí, na hledání rozdílŧ a rozlišování mezi podobnými objekty jako 

např. písmena p, q, b, d nebo součásti LEGO podobného tvaru a velikosti. Zrakové 

vjemy jsou také dŧleţité pro pozornost a motivaci („Our senses and SPD“, 2016b). 

Zrakový systém se společně s dalšími částmi centrální nervové soustavy (CNS) podílí 

na vnímání hloubky, coţ nám umoţňuje vnímat trojrozměrné tvary. Dokáţeme 

odhadnout vzdálenost a během pohybu tak koordinovat naši motorickou odpověď. Jsme 

schopni rozlišovat popředí a pozadí, díky čemuţ jsme schopni sledovat, trefit nebo 
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chytit určitý předmět. Velkou úlohu v těchto činnostech sehrává mozeček, a to jeho část 

– neocerebellum (Rŧţička a Ambler, 2008). 

Několik studií se zmiňuje u dětí s DCD o problémech se zrakovou integrací 

a vizuálně-prostorovým motorickým učením (Kolář et al., 2011).  

V roce 2008 byla provedena studie, zkoumající, jak mohou problémy s učením, 

např. reading disabilities (RD) nebo porucha pozornosti s hyperaktivitou, ovlivnit 

vizuální percepční funkce u dětí s DCD. Výsledky ukázaly, ţe děti s DCD + ADHD + 

RD měly významné zhoršení v testu - Test of Visual Perceptual Skills (TVPS) 

v porovnání s dětmi pouze s DCD nebo ADHD. V testování - Rey Osterreith Complex 

Figure (ROCF) bylo skóre dětí s ADHD + DCD + RD výrazně niţší neţ u všech 

ostatních skupin s výjimkou skupiny DCD + RD. Tato zjištění naznačují, ţe DCD sama 

o sobě není s vizuálními percepčními problémy spojena. Spíše je to dáno výskytem 

přidruţených poruch. Výzkumy prokazují souvislost zrakového vnímání s motorickou 

poruchou u dětí s DCD. Není však objasněno, zda nedostačující kvalita zrakového 

vnímání je příčinou motorického problému nebo zda porušená motorická koordinace 

narušuje zrakové vnímání. Mŧţe se však také jednat o výskyt na sobě nezávislých 

poruch (Crawford a Dewey, 2008). 

Motorické poruchy dětí s DCD jsou spojeny se selektivními deficity vizuálně-

prostorového vnímání krátkodobé a pracovní paměti (Alloway et al., 2009). Tsai et al. 

(2009) porovnávali mechanismy mozkové činnosti prostřednictvím kombinace vizuálně 

– prostorové pozornosti a souvisejících potenciálŧ u dětí s DCD a dobře se vyvíjejících. 

U dětí s DCD byla prokázána delší reakční doba a zpomalená odpověď. Vizuálně -

prostorový deficit je tedy u těchto dětí specifikován pomalou identifikací cíle, pomalým 

zpracováním a přepojením mezi kognitivní a motorickou sloţkou na úrovni centrálního 

řízení. Je u nich nezralost v anticipační i výkonné sloţce řízení (Tsai et al., 2009). 

Poruchy zrakové percepce se projevují například následujícími příznaky – dítě si 

nerado hraje s kostkami, neskládá dobře puzzle, nemá orientaci v terénu, odmítá 

kreslení pastelkami, nedokáţe najít rozdíly mezi obrázky nebo neudrţí při psaní písmo 

na řádku (Zounková a Kolář, 2009). 

Často děti nemohou najít to, co hledají. Jejich psaní se mŧţe jevit neuspořádaně 

a mají potíţe udrţet se na čáře. Mohou být také vizuálně rozptylovány pohyby nebo 

mnoha věcmi kolem na stěnách („SPD Australia“, n.d). Vizuální problémy spojené se 

smyslovým zpracováním mohou mít mnoho podob: 
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 Vizuální doplnění: Tyto obtíţe mohou být viděny při školních aktivitách, kdy má 

dítě například doplnit výkres lidské tváře. Tento problém mŧţe být tak extrémní, 

ţe uţ při pouhém doplnění jedné části obličeje (nos, oči, ústa) mŧţe být tvář 

pozměněna k nepoznání („SPD Australia“, n.d). 

 Vizuálně - prostorové vztahy: Schopnost vnímat umístění objektŧ ve vztahu 

k jiným objektŧm, coţ je rozhodující dovednost ve čtení, matematice a psaní. Dítě 

musí být schopno rozpoznat rŧzné symboly, vnímat svŧj směr, poznat rozdíl mezi 

podobnými tvary a určit, kde se nacházejí ve vztahu k ostatním. Jednotlivci, kteří 

mají potíţe s prostorovými vztahy, se nám mohou zdát nemotorní, často mají 

potíţe se čtením a rukopisem („SPD Australia“, n.d). 

 Rozlišení tvarŧ: Schopnost vnímat tvary objektŧ a obrázkŧ je pro dítě velmi 

dŧleţitá dovednost, ať uţ se jedná o diferenciaci tvaru kruhu od čtverce nebo 

písmenem b od d. Ve škole potřebuje dítě tuto dovednost hlavně při čtení. Učení 

se písmen abecedy, slabik a slov bude nepochybně narušeno v případě, ţe je 

obtíţné vnímat podobu písmen, slabik a slov („SPD Australia“, n.d). 

 Vizuální rozlišování: Vizuální diskriminace nám umoţňuje poznat rozdíl mezi 

podobnými objekty a říci, kde jeden objekt končí a další začíná. Umoţňuje nám 

rozpoznat objekty a symboly, i kdyţ je viděna jen jejich část. Jedinci, kteří mají 

poruchy vizuální diskriminace, často míchají písmena nebo číslice a mají 

problémy s odečítáním informací z obrázku („SPD Australia“, n.d). 

 Vizuální paměť: Vizuální paměť je dŧleţitou součástí studijních dovedností. 

Umoţňuje nám rozpoznat objekty a pamatovat si písmena, číslice, symboly, slova 

a obrazy. V případě částečné vizuální agnozie jedinec druhý den zapomene to, co 

se den předtím naučil, ale třetí den si mŧţe bez obtíţí vzpomenout („SPD 

Australia“, n.d). 

 Vizuální integrace: Někteří jedinci mají potíţe vnímat nebo integrovat spojitosti 

mezi objektem v jeho celistvosti i dílčích komponentech, které ho tvoří. Některé 

děti mohou vnímat pouze kusy, zatímco jiní jsou schopni vidět jeden celek. Děti 

s poruchou vizuální integrace budou mít potíţe naučit se číst a rozpoznávat znaky 

(„SPD Australia“, n.d). 

 Vizuální sledování: Schopnost sledovat pohybující se objekty, udrţet stabilní 

vizuální obraz, kdyţ jsou oči nebo hlava v pohybu. Osoby s touto poruchou mají 
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problémy sledovat pohybující se objekty a opisovat z psací tabule („SPD 

Australia“, n.d). 

Hypersenzitivní porucha se projevuje zakrýváním očí nebo odklopením zraku od 

jasného světla, výrazných kontrastŧ nebo odleskŧ. Často jedinci s touto poruchou 

uhýbají, kdyţ na ně letí míč a rádi si hrají ve tmě (Bianchini, 2014). 

Hyposenzitivní děti nemusí věnovat pozornost novým vizuálním podnětŧm, 

např. dekoracím nebo přestěhovanému nábytku. Nemusí reagovat dostatečně rychle na 

blíţící se objekt v jejich směru. Mohou často aţ civět na určité předměty nebo obličeje 

lidí (Bianchini, 2014). 

Senzory Seekers chtějí být vţdy těsně před televizní obrazovkou. Přitahuje je 

jasné světlo (Bianchini, 2014). 

Active Avoiders se zrakovým stimulŧm snaţí vyhýbat, stojí často stranou nebo 

v pozadí (Bianchini, 2014). 

 

Proprioceptivní systém  

Smyslový receptor (proprioreceptor) se nachází ve svalech (svalová vřeténka), 

kloubech a vazivovém aparátu šlach (Golgiho šlachová tělíska, Pacciniho tělíska). 

Vjemy jsou vedeny systémem zadních provazcŧ míšních a zajišťují vnímání polohocitu, 

pohybocitu, vibrace a hrubého koţního dotyku. První neuron vede do jader zadních 

provazcŧ v prodlouţené míše, z jader pokračuje jako lemniscus medialis do thalamu 

a na úrovni oblongaty se kříţí (Ambler, 2011). Vlákna z thalamu končí v primární 

a sekundární senzitivní oblasti (Naňka, 2009). 

Proprioceptivní systém je jakési podvědomé vědomí svalŧ, kloubŧ a šlach, které 

člověku umoţňuje drţet určitou pozici těla, vyuţívat jemnou motoriku a efektivně 

realizovat konkrétní pohyb (Ashish, 2014). Do pojmu propriocepce patří vnímání 

pohybu v kloubu (kinestézie – pohybocit) a vnímání polohy kloubu (statestézie – 

polohocit) (Pickard et al., 2003). Na kinestezii se podílí svalová vřeténka, kloubní 

receptory a koţní mechanoreceptory. Statestézie je zprostředkována svalovými vřeténky 

a koţními mechanoreceptory (Bednařík, 2008). Dle Koláře et al. (2011) je kinestezie 

vědomá schopnost, která nám umoţňuje rozlišit pozici jednotlivých částí těla, rozsah, 

směr, rytmus, sílu pohybu, a to bez zrakových nebo sluchových vjemŧ. Dává nám 

informace o zahájení pohybu, detekci chyb a korekci pohybu.  Podílí se na senzorickém 

feedbacku veškerého pohybu. 
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Propriocepce hraje dŧleţitou roli v posturální kontrole. Společně se zrakovým 

a vestibulárním aparátem se podílí na udrţení rovnováhy (Bednařík, 2008). 

Proprioceptivní systém se uplatňuje především při stoji na stabilním povrchu. Na 

nestabilním povrchu přebírá hlavní roli zrakový a vestibulární systém (Maurer et al., 

2000).  

Zdravý člověk je schopen pohybovat svým prstem s malým úsilím, protoţe ví, 

kde prst je a co dělá. Bez propriocepce mozek neví, co prst dělá a pohyb musí být tak 

prováděn s větším uvědoměním a rozdělen do více krokŧ pohybu („SPD Australia“, 

n.d). V tomto ohledu se lidé, kteří ztratili svouproprioceptivní citlivost, spoléhají při 

provedení pohybu na vizuální zpětnou vazbu (Aggelopoulos, 2015). Jedinci s poruchou 

propriocepce jsou nemotorní, náchylní k úrazŧm a mají problém s koordinací těla 

během pohybu (Bianchini, 2014). Mají problémy s gradací pohybu, které se projevují 

např. potíţemi při regulaci tlaku během psaní, trháním papíru při gumování, špatným 

odhadem hmotnosti sklenice a následným rozlitím nebo rozbitím. Vše provádí příliš 

velkou silou („SPD Australia“, n.d) 

Potíţe s insuficientní integrací propriocepce se mohou projevit lokalizovaně 

nebo na celém těle. Při lokalizované formě je např. sníţena kinestetika prstŧ, kdeţto 

porucha ve vnímání tělesného schématu je projevem na celém těle. Během testování se 

musí hodnotit zvlášť motorické plánování a motorická paměť. Tedy, zda provede 

určitou polohu po názorném předvedení nebo verbálním pokynu (Zounková a Kolář, 

2009). 

K zajištění přesné tělesné percepce, organismus moduluje somatosenzorické 

aference pomocí tzv. laterální inhibice. Dochází k útlumu aktivity sousedních 

projekčních buněk v okolí aktivovaného neuronu a tím k zaměření pozornosti na určitý 

somatosenzorický podnět. Výsledkem je přesné zaměření v kortikální mapě těla 

(Gardner a  Kandel, 2000; Králíček, 2011). Dále se na zkvalitnění percepce podílí 

motorický kortex, který nám upřesňuje exteroceptivní informace z kŧţe v okolí kloubu, 

kde je vykonáván pohyb (Bestová, 2012). Za hlavní oblast mozku, podílející se na 

tvorbě tělesného schématu, je povaţována sekundární a asociační kŧra 

somatosenzorického systému (Králíček, 2011). 

Haggard a Wolpert (2005) identifikovali sedm základních vlastností tělesného 

schématu. Schéma je: 
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 prostorově kódované: Prostorové kódování představuje pozici a konfiguraci těla 

jako objemového tělesa v prostoru. Tělo integruje taktilní informace z povrchu 

těla a proprioceptivní informace o konfiguraci končetin v prostoru. Tato integrace 

znamená, ţe stimul na těle mŧţe být lokalizován v externím prostoru, např. 

kombinace taktilního vjemu na levé straně s informacemi o pozici levé paţe, 

umoţňuje naprogramovat rychlý pohyb pravé paţe k zabití mouchy (Haggard 

a Wolpert, 2005). 

 modulární: Modulární vlastnost autoři popisují jako pozici těla, která mŧţe být 

uloţena jako jednotlivé záznamy v databázi, přičemţ kaţdý záznam popisuje 

celkovou konfiguraci a tělesný povrch těla. Tělesné schéma není zastoupeno 

v jedné oblasti mozku (Haggard a Wolpert, 2005). 

 přizpŧsobivé: Změny v tělesném schématu jsou stále aktivní a kontinuální. 

Nastávají v prŧběhu ţivota jedince v závislosti na tom, jak roste a na konečné 

velikosti částí těla (Haggard a Wolpert, 2005). 

 supramodální: Body schéma integruje proprioceptivní a taktilní informace 

k trojrozměrnému znázornění těla. Nicméně další smyslové informace, především 

vizuální, mohou být v procesu zastoupeny stejně. Tato společná účast znamená, ţe 

dochází ke kombinaci a přeloţení primární informace do jedné smyslové modality 

(Haggard a Wolpert, 2005). 

 koherentní: Aby tělesné schéma správně fungovalo, musí být nepřetrţitě udrţeno 

jeho uspořádání. Například poloha ruky je v mozku zobrazena jednotlivými 

systémy odlišně. Přesto vnímáme naši ruku v jednom místě, protoţe mozek je 

schopen informační zdroje zkombinovat (Haggard a Wolpert, 2005). 

 interpersonální: Tělesné schéma druhé osoby je pouţíváno k představení si 

vlastního těla. Dŧleţitou roli hrají zrcadlové neurony. Jedinec tak mŧţe imitovat 

provedený pohyb druhé osoby, jako jsou gesta rukou (Chaminade et al., 2005). Se 

systémem zrcadlových neuronŧ se dítě narodí, a pokud nastane jejich dysfunkce, 

dítě má poruchu napodobování, motoriky a sociálních dovedností (Kolář, 2016). 

 propojené s pohybem: Během volního pohybu v prostoru dochází k automatické 

aktualizaci pozic těla. Tato aktualizace je základem zjištění, ţe visuální pole 

parietálních neuronŧ sleduje ruku při pohybu (Haggard a Wolpert, 2005).  
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Porucha tělesného schématu mŧţe být zpŧsobena několika dŧvody: 

 patologie smyslových vjemŧ: Dáno ztrátou nebo sníţením smyslových vjemŧ 

z části těla, aniţ by to ovlivnilo eferentní nervová vlákna nebo motoneurony 

(„Body schema“, 2016a) 

 patologie prostorového vnímání těla: Studie pacientŧ s centrálními lézemi 

ukázaly, ţe pacienti jsou schopni vnímat taktilní stimuly, ale bez správné 

lokalizace nebo je dokáţou lokalizovat, ale uţ je neumí popsat. Ačkoli pacienti 

detekují hmatové podněty, mají zkreslené zobrazení povrchu těla, coţ je 

pravděpodobně dáno změnou v neurálních somatosenzorických mapách - díky 

lézi. K prostorovému narušení tělesných rozměrŧ mŧţe dojít také v dŧsledku 

specifických psychiatrických a nervových onemocnění. Ty jsou klasifikované jako 

makrosomatognozie nebo mikrosomatognozie podle toho, zda je subjektivní 

velikost těla zvýšená nebo sníţená (Haggard a Wolpert, 2005). 

 patologie tělesné segmentace: Do této poruchy spadá autotopagnozie, neboli ztráta 

schopnosti rozpoznat části vlastního těla. Pacient například ukáţe na bedra místo 

lokte. Pojmenování části těla, na kterou ukazuje zkoušející, mŧţe být ale 

zachována. Druhá sloţka této kategorie je tzv. agnozie prstŧ, kdy pacient, po 

vyloučení zraku, není schopen určit, jakého prstu se zkoušející dotýká (Haggard 

a Wolpert, 2005). 

 patologie tělesných rozměrŧ/rozsahŧ: Tato patologie se objevuje u lidí po 

amputacích, kdy stimulace pokoţky např. v oblasti obličeje, mŧţe vyvolat vjem 

v chybějící končetině. To je nejspíše dáno neurální plasticitou, kdy dojde 

k překrytí kortikální oblasti, která dříve představovala oblast fantomové končetiny 

(Haggard a Wolpert, 2005). Osoba s amputací mŧţe vnímat končetinu pod plnou 

kontrolou, nebo jako ochrnutou. Neurofyziologické mechanismy fantomové 

končetiny jsou stále předmětem debaty (Giummarra et al., 2007). 

 patologie aktualizace: Patří sem pacienti, kteří zaţívají pocit vícečetných končetin 

nebo pacienti, kteří např. po cystě v mozku ztrácí vědomí o své končetině, pokud 

ji nepozorují (Haggard a Wolpert, 2005). 

 patologie tělesné spojitosti: Anosognozie -  stav, kdy si nemocný neuvědomuje 

poruchu či nemoc. Mŧţe dojít k opomíjení postiţené části těla – neglect syndrom. 

Somatoparaphrenia - vztah k postiţené končetině je zjevně abnormální. Často 
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končetinu zanedbávají nebo mají iluze, ţe postiţená končetina patří jiné osobě 

nebo dokonce ke zvířeti (Haggard a Wolpert, 2005). 

 patologie mezilidského tělesného znázornění: Heterotopagnozie – lokalizace 

v tělesném schématu je správná, ale pokud má dotyčný ukázat část těla na druhé 

osobě, vţdy ji ukáţe jen na sobě. 

Dalším faktorem, podílejícím se na poruše tělesného schématu, je bolest. Při 

testování kvality tělesného schématu byly u pacientŧ s failed back surgery syndrom 

(FBSS) horší výsledky v porovnání se zdravými jedinci. Výrazným faktorem, který dále 

ovlivňuje kvalitu tělesného schématu, je délka pŧsobení bolesti (Křikavová, 2011). 

Křikavová (2011) ve své práci prokázala, ţe tělesné schéma mŧţe být ovlivněno 

i věkem. Čím vyšší věk, tím horší vnímání tělesného schématu. Dŧvodem jsou nejspíše 

sníţené proprioceptivní impulsy do CNS. Dále zjistila, ţe nesportující jedinci mají horší 

odhady tělesných rozměrŧ neţ závodně sportující jedinci. Stále se neví, zda je kvalita 

tělesného schématu prvotní nebo se vytváří následkem sportovní aktivity. 

 

Taktilní systém  

Vjemy jsou přijímány receptory v kŧţi (Krauseho, Ruffiniho, Pacciniho tělíska 

a volná nervová zakončení), které podávají informace o chladu, teple, částečně dotyku 

a bolesti. Vlákna ze zadního rohu míšního přechází na kontralaterální stranu a tvoří 

spinothalamický trakt (Ambler, 2011). Tractus spinothalamicus anterior vede převáţně 

hmatové podněty a tractus spinothalamicus lateralit je dráha bolesti a tepla. Informace 

z thalamu dále vedou, jako u předchozího systému, do primární a sekundární senzitivní 

oblasti (Naňka, 2009). 

Taktilní systém informuje náš mozek o teplotě, tlaku, doteku a bolesti. 

Upozorňuje nás na nebezpečí kolem nás a pomáhá nám objevovat okolní svět. 

Schopnost uvědomění si vlastního těla společně s taktilním a vestibulárním systémem 

jsou nezbytné pro naši řeč, učení se a školní dovednosti („Our senses and SPD“, 2016b). 

Je zcela moţné, aby jeden typ receptorŧ byl citlivější neţ jiný. Coţ vysvětluje, ţe 

jedinec toleruje lehký dotyk, ale nemá rád pevné objetí nebo nenávidí stříhání vlasŧ. 

Tito lidé denně zaţívají pocity úzkosti. Je-li dysfunkce v hmatovém systému, dítě se 

vyhýbá dotykŧm, odmítá jíst určité druhy jídla, nechce mít ruce od ničeho špinavé 

(voda, písek, lepidlo, nečistoty). Kdyţ je taktilní systém nefunkční, mŧţe to vést 
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k hypo- nebo hyper- citlivosti, k dobrovolné izolaci, podráţděnosti, hyperaktivitě 

a roztěkanosti (Ashish, 2014). 

Při hypersenzitivní poruše se nedokáţou soustředit ve škole kvŧli pocitu tvrdé 

ţidle, nerovnostem na tuţce, ostrým okrajŧm papírŧ, proudu vzduchu v místnosti atd. 

Chtějí být oblečeni od hlavy aţ k patě, i v horkém počasí, aby zabránili přenosu 

taktilních impulsŧ do CNS. Reagují přehnaně na drobné rány a odřeniny, vyhýbají se 

specifickým materiálŧm (plyšové hračky, koberce, přikrývky), brání se čištění zubŧ apd. 

(„SPD Australia“, n.d). 

Hyposenzitivita se projevuje touhou si na všechno sáhnout, ubliţováním 

ostatním lidem, vyhledáváním chaotických her. Jedinci vyhledávají povrchy, které jim 

poskytují silné hmatové vjemy a často se sebepoškozují štípáním nebo kousáním („SPD 

Australia“, n.d). 

Senzory Seekers potřebují cítit větší tlak a více dotykŧ na kŧţi neţ ostatní. 

Dotýkají se všeho, co mají na dohled, dokonce i nebezpečných věcí nebo věcí, které 

jsou ostatním nepříjemné (Bianchini, 2014). 

Active Avoiders se snaţí dotykŧm vyhnout a jejich reakce na ně jsou negativní. 

Pokud je někdo v jejich bezprostřední blízkosti, reagují buď kopnutím, udeřením nebo 

křikem (Bianchini, 2014). 

Špatné hmatové vnímání a diskriminace mŧţe být znázorněna problémy 

s jemnou motorikou (zapínání knoflíkŧ, zipŧ, stříhání nŧţkami), se stanovením  

fyzikálních vlastností předmětŧ (tvar, velikost, textura, teplota, hmotnost, atd.) 

a s určením části těla, které se někdo dotknul, aniţ by to kontroloval zrakem („SPD 

Australia“, n.d). 

 

Sluchový systém   

Těla bipolárních buněk jsou uloţena v kostěném hlemýţdi. Axony běţí do 

mozkového kmene ke kochleárním jádrŧm a dále do corpus geniculatum mediale. 

Z něho pak směřují do temporálního laloku, do korové sluchové oblasti (Naňka, 2009). 

Sluchový systém zachytává zvukové vlny z okolí a přenáší je do mozku ke 

zpracování („Sensory Wise“, 2016e). Pojem zpracování představuje mnoţství informací 

přijatých sluchovou oblastí v mozku, nikoli samotným orgánem a je definováno tím, jak 

dobře mozek pochopí, interpretuje nebo třídí získané informace („SPD Australia“, n.d). 

Nervové procesy pro sluchovou percepci podstoupí na kaţdé úrovni vzestupné sluchové 
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dráhy, významnou modulaci na dva další významné senzorické systémy, vizi 

a somatosenzoriku (Wu et al., 2015).  

Systém nám slouţí ke komunikaci a pozornosti („Sensory Wise“, 2016e). Právě 

vývoj sluchového systému byl základem pro vývoj jazyka. V dnešní době se společnost 

dostává do sféry, kde se ke komunikaci převáţně vyuţívá zrakový systém 

(prostřednictvím ručních přístrojŧ – mobilní telefon) a tato komunikace začíná být 

stejně dŧleţitá jako mluvené slovo. Ale i tak se dále bude pouţívat mluvené slovo, a tím 

auditorní systém, protoţe některá zařízení dokáţou převádět mluvené slovo do psaného 

textu (Fritzsch et al., 2015). 

Dále jsme díky němu schopni rozeznat, odkud zvuk přichází, hlasitost zvuku, 

výšku tónu. Úzce souvisí s naším smyslem pro rovnováhu („Our senses and SPD“, 

2016b). 

U hypersenzitivní poruchy vadí jedinci zvuky, které za normálních okolností 

ostatní nevnímají (hučení světla, ledniček nebo tikání hodin). Obtěţuje je zvuk sekání 

trávníku, zvuky ze stavby, neradi chodí na koncerty a vybírají si lidi podle jejich hlasu.  

Často se ptají lidí, zda by mohli být zticha, to je přestat dělat hluk, mluvit, zpívat. Jejich 

reakce je útěk a zakrývání uší („SPD Australia“, n.d). 

Naopak hyposenzitivní lidé nereagují ani na jmenné oslovení, milují hlasitou 

hudbu nebo televizi, mají potíţe si zapamatovat to, co bylo řečeno nebo určité zvuky. 

Mluví nahlas, neumí vokalizovat a potřebují často věci opakovat („SPD Australia“, n.d). 

Senzory Seekers milují davy lidí a hlučná místa. Zvyšují hlasitost televize, rádia 

a sami vytváří rŧzné hlasité zvuky („Sensory Wise“, 2016e). 

Active Avoiders jsou roztrţití, zvuky je dráţdí, zakrývají si uši a odmítají účast 

na rŧzných událostech („Sensory Wise“, 2016e). 

Ke zhoršení sluchu dochází také s věkem, coţ komplikuje chápání řeči, hlavně 

v hlučném prostředí. Mŧţe se to týkat periferie (částečně zpŧsobeno ztrátou vláskových 

buněk a dysfunkce stria vascularis), ale i centrální části sluchového systému (Ouda et 

al., 2015). 
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Čichový systém   

Výběţky z čichových buněk prochází přes lamina fibrosa do bulbus olfactorius 

a končí v čichové kŧře, ale běţí také do thalamu (Naňka, 2009). Čichové informace běţí 

do limbického systému, primitivní mozkové struktury, která řídí emoce, chování 

a ukládání paměti, ale také do mozkové kŧry. Kromě toho se v mozku propojují 

s informacemi o chuti („SPD Australia“, n.d).  

Dává nám informace o rŧzných typech vŧní, podílí se na tvorbě emoční paměti 

a ukládání do dlouhodobé paměti, coţ vysvětluje, proč nám určitá vŧně mŧţe vyvolat 

vzpomínky. Některá vŧně mŧţe být pro někoho uklidňující a příjemná, ale pro někoho 

jiného například znepokojující a odpudivá („Our senses and SPD“, 2016b). 

Hypersenzitivní lidé říkají ostatním lidem, zda voní nebo ne, odmítají jíst 

některé druhy potravin kvŧli jejich vŧni a jsou zhnuseni ze zápachu z toalet. Vadí jim 

parfémy, typické vŧně pro domácnosti a vŧně při vaření („SPD Australia“, n.d). 

Vyskytuje se však vzácně (Ambler, 2011). 

Pro hyposenzitivitu je typické, ţe mají problém s rozlišováním pachŧ, mají 

tendenci sníst nebo vypít jedovaté věci, jelikoţ je nepoznají podle pachu. Pouţívají 

nadměrné mnoţství voňavek („SPD Australia“, n.d). 

U některých jedincŧ se mŧţe vyskytnout dysosmie, coţ je chybné čichové 

vnímání, kdy postiţený cítí jinou kvalitu, neţ by měl (Ambler, 2011). 

 

Chuťový systém  

Dendrity prvního neuronu začínají v buňkách chuťových pohárkŧ a jsou vedeny 

hlavovými nervy (n. VII., IX., X.) k jejich gangliím. Axonální část hlavových nervŧ 

vstupuje do mozkového kmene a pokračuje jako tragus solitarius. Axony druhého 

neuronu postupují cestou lemniscus medialis do thalamu a z něj do operculum parietale 

insuly. Cestou jsou odbočky do hypotalamu limbického systému (Naňka, 2009).  

Dokáţeme identifikovat alespoň pět rŧzných chutí: sladkou, kyselou, hořkou, 

slanou a chuť vyvolanou glutamátem, který se nachází v kuřecím vývaru, mase 

a některých sýrech. V ústech se tyto vjemy spolu s pachy kombinují a vznikne vjem pro 

daný produkt. Tato kombinace nám umoţní vnímat, zda jíme hrušku nebo jablko („SPD 

Australia“, n.d). 

Kompletní porucha chuti se nazývá ageuzie, částečná porucha hypogeusie. 

Porucha vnímání chutí mŧţe být totální (pro všechny kvality chuti), parciální nebo 



Diplomová práce  Přehled ergoterapeutických testů s možností 
využití v testování dyspraxií 

 

26 

specifická (pro určité chuťové vjemy). Chybné vnímání chutí se nazývá dysgeusie 

(Ambler, 2011). 

Při hypersenzitivitě má člověk omezený repertoár potravin, nerad ochutnává 

nové věci, nerad olizuje poštovní známky nebo nálepky a vyhýbá se kořeněným 

a pikantním jídlŧm. Má potíţe se sáním, ţvýkáním a polykáním („SPD Australia“, n.d). 

Hyposenzitivní člověk olizuje, ochutnává a ţvýká nepoţivatelné objekty. 

Upřednostňuje potraviny s intenzivní chutí (kořeněné, kyselé atd.), miluje elektrické 

zubní kartáčky a rád chodí k zubaři. V batolecím věku si neustále vkládal objekty do úst 

a ve fázi rŧstu zubŧ nadměrně slinil. Tento člověk má pocit, ţe všechny potraviny 

chutnají stejně („SPD Australia“, n.d). 

Senzory Seekers v dětském věku rádi ochutnávají a olizují poloţky, které nejsou 

jedlé, například křídu. Dospělí jedinci preferují kořeněné jídlo (Bianchini, 2014). 

Active Avoiders neradi ochutnávají nová jídla, spíše se snaţí této situaci vyhnout 

(Bianchini, 2014). 

 

Dle (Zounková a Kolář, 2009) se dále do senzomotorických aspektŧ zahrnují – 

okulomotorický systém, motorické plánování, diadochokineze, překříţení střední čáry, 

koordinace.  

U dětí s dyspraxií jsou sledovací pohyby a konvergence nekoordinované, 

zpomalené nebo asymetrické. Často brzy nastává únava u prováděných pohybŧ. U velké 

části dětí s dyspraxií se objevuje problém udrţet hlavu v klidu během pohybu očí 

(Zounková a Kolář, 2009). 

Při střídavých pohybech (diadochokinezi) se objevují neplynulé pohyby, často 

sdruţené s pohybem dalších částí těla (Zounková a Kolář, 2009). 

Neschopnost s kříţením střední čáry se často promítá do více systémŧ. Jedná se 

o problém při dosaţení předmětu na opačné straně, neţ je ruka vykonávající činnost, 

coţ ovlivňuje posturální rotaci, koordinaci a vývoj preference ruky. Nebo je porucha při 

pohybu očí přes střed, která posléze ovlivňuje čtení a psaní. Slabá schopnost překročení 

střední čáry se mŧţe projevit v přenášení váhy nebo neadekvátní posturální kontrolou 

(Zounková a Kolář, 2009). 

Další častou poruchou je pohybová chudost a porucha rytmických pohybŧ 

v návaznosti na sluchové podněty. Často je to spojeno s horší krátkodobou pamětí, díky 

čemuţ se projevuje porucha sekvence a vykonání rytmického vzoru pohybu. Ve škole 
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se toto projeví chudším hláskováním nebo například slabikováním (Zounková a Kolář, 

2009). 

1.2.2 Multisenzorická teorie 

Multisenzorická funkce nám řekne, jak jedinec daný úkol splní a jak dlouho mu 

to trvá. Při komplikovaném úkolu mŧţe být jedinec schopen provést jednotlivé části 

pohybu, ale není schopen dílčí jednotky propojit (Kolář, 2016). 

Dle této teorie nedokáţou jedinci integrovat informace z několika senzorických 

vjemŧ najednou. Jaký je vztah mezi senzorickou integrací a pohybovou koordinací není 

zatím přesně známo (Miller et al., 2007). DCD je Ayresovou chápáno jako porucha 

senzorické integrace, která se následně projevuje jako nedostatek v motorickém 

plánování pohybu (Kolář et al., 2011).  

Naše plánování pohybu závisí na senzorické integraci a na její komplexnosti. Pro 

správné naplánování pohybu je třeba mít představu o svém těle, na čemţ se podílí 

zrakový, hmatový, proprioceptivní a vestibulární systém. Dyspraktické děti mají sníţené 

vnímání propriocepce, abnormální hmatové vnímání, případně poruchu vestibulárního 

systému. Dále se u nich objevují potíţe s určováním prostorových vztahŧ, a to jak mezi 

předměty, tak i mezi vlastním tělem a okolím (Miller et al., 2007). U většiny dětí, kde se 

projevují poruchy učení, koordinace a jsou  neobratné, se také objevují potíţe s integrací 

vestibulárních informací se zrakovými a somatosenzorickými vstupy (Horak et al., 

1988).  

 

1.3 Ideomotorická dyspraxie 

Dále autoři zmiňují ideomotorickou dyspraxii (Zounková a Kolář, 2009; Šlapal, 

2002), kterou trpí většina dětí. Vykazuje poruchu jak v plánu pohybu, tak v jeho 

provedení (Gibbs et al., 2007). Avšak provedené pohyby jsou obratné (Zounková 

a Kolář, 2009). 
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2 ERGOTERAPEUTICKÉ TESTY 

2.1 Handanweisung zum Verfahren zur Erfassung von 

Teilleistungsschwächen - Briggite Sindelar 

Diagnostická metoda k zjišťování deficitů dílčích funkcí 

u školních dětí (příručka) – překlad Věra Pokorná 

Tato metoda zaměřená k zjišťování deficitŧ dílčích funkcí není přímo test, ale 

slouţí nám k cílenému pozorování dítěte. Hodnocení nesleduje statistické normy 

a skládá se z hodnocení kvantitativního a kvalitativního. K pozorování se vyuţívají 

vývojové úrovně dílčích funkcí dítěte. Pokud se objeví podezření, ţe poruchy chování 

nebo učení u dítěte by mohly souviset s deficity dílčích funkcí, je na místě tato metoda, 

která diagnosticky izoluje konkrétní druh deficitu. Metoda se nezaměřuje jen na 

jednotlivé modality, ale i na jejich kombinování, např. spojení auditivně- vizuální. 

Teoretický základ metody se skládá z neuropsychologie, kognitivní psychologie 

a vývojové psychologie. Metoda byla zaloţena na vyšetření sta vídeňských školákŧ 

druhého stupně (Sindelar, 2007). Kromě diagnostiky metoda obsahuje i nápravný 

a tréninkový program (33 sešitŧ), který je systematicky uspořádaný (Pokorná, n.d). 

Metoda se pouţívá u dětí od poloviny první třídy (Sindelar, 2007), od 5 let 

(Pokorná, n.d) a nejsou stanoveny ţádné věkové hranice (Pokorná, n.d; Sindelar, 2007). 

2.1.1 Provádění testování 

Příručka obsahuje u kaţdého úkolu instrukce k provedení, seznam potřebných 

materiálŧ, zadání úkolu, pokyny pro pozorování a hodnocení. Pro představu uvádím 

příklad jednoho celého úkolu v příloze (Příloha 2). 

Úlohy mohou být dítěti předkládány v libovolném pořadí. Jen úkoly na paměť 

nesmí být za sebou, kvŧli náporu na paměť. Dále by za sebou neměly být všechny úlohy 

na auditivní oblast nebo vizuální. Toto by vedlo k únavě dítěte a výsledky by mohly být 

zkreslené. Dítě obvykle vydrţí celou diagnostickou metodu najednou (Sindelar, 2007). 
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2.1.2 Úkoly 

Pořadí úloh je navrţeno tak, aby splňovalo výše uvedená kritéria metody. 

 

 Taktilně – kinestetické vnímání 

 Auditivní členění (diferenciace figury a pořadí) – část 1 

 Auditivní členění (diferenciace figury a pořadí) – část 2 

 Prostorová orientace – schéma těla 

 Intermodální vztah auditivně – vizuální – slova 

 Intermodální vztah auditivně – vizuální – písmena 

 Vizuální diferenciace tvarů – obrázky 

 Vizuální diferenciace tvarů – slova 

 Auditivní členění (diferenciace figury a pořadí) – část 3 

 Auditivní členění (diferenciace figury a pořadí) – část 4 

 Vnímání časového sledu - vizuálně 

 Auditivní paměť 

 Vizuální členění (diferenciace figury a pozadí) – obrazce 

 Auditivní diferenciace řeči 

 Vizuální paměť – obrázky 

 Vizuální paměť – obrazce 

 Vizuální paměť – písmena 

 Vnímání časového sledu – auditivně 

 Vizuální členění (diferenciace figury a pozadí) – slova 

 Intermodální vztah vizuálně – auditivní – obrázky 

 Intermodální vztah vizuálně – auditivní – písmena 

(Sindelar, 2007). 

2.1.3 Hodnocení 

Po provedení metodiky se získá individuální kognitivní profil dítěte, ve kterém 

jsou zobrazeny silné a slabé stránky dílčích výkonŧ. Hodnocení této metody je odlišné 

od běţných psychologických testŧ.  

Podle rozloţení počtu chyb lze poznat, ve kterých oblastech má dítě deficit. Dá 

se předpokládat, ţe čím je dítě mladší, tím bude mít více chyb. A proto by bylo 

hodnocení pomocí věkových norem nebo norem školního věku chybné.  
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Podrobné statistické hodnocení odpovídá skupině osmiletých dětí. Data 

vyšetření jsou právě na zpracování, ale nebudou zveřejněny z několika dŧvodŧ, např.: 

hodnocení dle střední hodnoty (tedy kvantity chyb) zavádí k přehlíţení kvality chyb. 

Tím by došlo ke ztrátě dŧleţitých informací a vyšetření by bylo nepřesné. 

Dŧleţitým kritériem v hodnocení je, zda má dítě ve svém profilu nesoulad 

v jednom nebo více úkolech. Porovnání s ostatními stejně starými dětmi je nepodstatné. 

To znamená, ţe i nenadané, méně nadané i extrémně nadané dítě, mŧţe mít nějaké 

deficity a ty souvisí s jeho individuální úrovní.  

Dále je dŧleţité si uvědomit, ţe mŧţe vyvstat výsledek, ve kterém dítě nemá 

ţádné dílčí deficity. To je například kdyţ: 

 Má ve všech úkolech dobré výsledky. Ale stále existuje nějaký dŧvod, který byl 

podnětem k vyšetření, a proto je nutné pátrat dále. 

 Dítě vykazuje problémy ve všech oblastech, coţ mŧţe být všeobecné vývojové 

opoţdění nebo se jedná o jiné příčiny, snad psychické. 

 Potýká se s obtíţemi s psaným materiálem, kdy za příčinou poruch dílčích 

funkcí stojí nejspíše psychodynamické příčiny (např. odpor proti všem věcem 

propojeným se školou a písmeny). 

Navíc se mŧţe jednat u dítěte o zatím neobjevené smyslové postiţení (zrakové, 

sluchové atd.). 

Při hodnocení úkolŧ se sleduje jak kvantitativní hodnota chyb, tak kvalitativní 

analýza, která vychází z pozorování dítěte. 

Za těchto předpokladŧ je moţná interference (vzájemné ovlivňování) mezi 

jednotlivými úkoly. Při hodnocení úkolŧ musí být na paměti, ţe deficity dílčích funkcí 

v základních oblastech dále pŧsobí na dílčí funkce postavené nad nimi. Toto zjištění 

musí být zohledněno při hodnocení, aby nedošlo k diagnostice deficitu dílčích funkcí, 

které vŧbec neexistují a jsou jen dopadem jiných bazálních deficitŧ (Příloha 3). 

Např.: Členění (pozornost, rozlišování figury a pozadí) – diferenciace – paměť 

Pokud zjistíme deficit v auditivním nebo vizuálním členění, lze očekávat, ţe 

tento problém bude komplikovat další zpracování. Následkem deficitu je tedy ovlivněna 

diferenciace a paměť. Špatné výkony v úkolu diferenciace nejsou tedy označeny jako 

deficit dílčích funkcí v diferenciaci, ale jako následek nedostatečné schopnosti členění. 

Z tohoto dŧvodu bude také terapie zaměřena na členění a ne na diferenciaci řeči či 

tvarŧ. Po zlepšení funkce členění by mělo dojít ke zlepšení výkonŧ v diferenciaci. 
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Pokud tomu tak není, diagnostikuje se deficit i v diferenciaci. Toto platí i pro paměť. 

Deficity v diferenciaci zpŧsobují deficit v paměti (Sindelar, 2007). 

 

Hodnocení úkolŧ lze provést pomocí vylučovací metody nebo formuláře. 

1. Vylučovací metoda: Nejdříve se vyškrtnou oblasti, ve kterých mělo dítě dobré 

výkony a v ostatních skupinách se sleduje interference tak, jak byla popsána 

(Příloha 4) (Sindelar, 2007). 

2. Hodnocení pomocí formuláře „pomŧcka k hodnocení“: Kaţdá skupina úkolŧ má 

na liště přidělený jeden rámeček, který je navíc rozdělen do obdélníčkŧ. Podle 

počtu chyb se zaškrtne počet obdélníčkŧ. Rámeček, který je nejvíce zaškrtán, 

nám určuje nejméně rozvinutou dílčí funkci. I zde však sledujeme interference 

(Příloha 5) (Sindelar, 2007). 

 

2.2 Sensory Integration and Praxis Test (SIPT) - A. Jean Ayres, 

Ph. D. 

Sensory Integration and Praxis Test se skládá ze 17 testŧ, byl standardizován 

normativním vzorkem téměř 2000 dětí ţijících ve Spojených státech, které byly 

v rozmezí 4 let a 8 let + 11 měsícŧ (Bodison a Mailloux, 2006).  

Reliabilita testu byla zkoumána v několika výzkumech se vzorkem 41 dětí 

s nějakým druhem postiţení a 10 dětí bez dysfunkce. Interval přezkoušení byl 1 aţ 2 

týdny. Koeficient pro spolehlivost při opakování testŧ v SIPT se pohyboval v rozmezí 

od .48 do .93, ale pouze 5 z testŧ mělo koeficient niţší neţ .70. Nejvyšší spolehlivost 

měly praktické testy a spolehlivost ostatních testŧ byla v přijatelném rozsahu. Na 

spolehlivost při opakování subtestŧ mohlo mít vliv několik faktorŧ, například: malý 

vzorek účastníkŧ, predominantní sloţení dětí s dysfunkcí nebo povaha posuzovaných 

funkcí v SIPT, protoţe tyto testy hodnotí nervové funkce, které mohou být nestabilní 

hlavně u poruch učení nebo poruch senzorické integrace. Nicméně, spolehlivost při 

opakování testu je třeba zváţit při interpretaci výsledkŧ zkoušek, zejména u testŧ, ve 

kterých byly získány nízké koeficienty (Mailloux, 1990). 

,,Content validity“ pro SIPT vznikla díky práci, která vedla k vývoji Southern 

California Sensory Integration Tests (SCSIT) s vyuţitím součastného výzkumu 

v souvisejících oblastech a po konzultaci se skupinou odborníkŧ v oblasti senzorické 
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integrace v rámci přípravy na vývoj SIPT. Tento proces je detailněji popsán v manuálu 

SIPT. ,,Construct validity“ Ayresová popisuje jako identifikaci senzorických 

integračních procesŧ a organizaci souvisejících behaviorálních parametrŧ do teoretické 

konstrukce. Validity bylo dosaţeno pomocí statistických analýz, základních 

a klinických výzkumŧ mozku a  několika desetiletí klinických zkušeností. Faktory 

z analýz, provedených v letech 1960 aţ 1970, poloţily teoretický rámec, který je 

základem pro SIPT. Souhrn tohoto výzkumu lze nalézt v manuálu. Předběţné studie, 

srovnávající výkon SIPT v rŧzných populacích (včetně dětí s jazykovými poruchami, 

mentální retardací, traumatickým poraněním mozku, rozštěpem páteře, dětskou 

mozkovou obrnou, smyslovou integrační dysfunkcí a autismem), demonstrovaly některé 

zajímavé vzory SIPT skóre. Kromě toho, kaţdý subtest v SIPT rozlišuje mezi dětmi bez 

dysfunkce a s dysfunkcí na statisticky významné úrovni (p <0,01). ,,Concurrent 

validity“ porovnává míru podobnosti. Dřívější studie srovnávaly SCSIT s takovými 

zkouškami, jako je Luria-Nebraska Neuropsychological Battery, Bruininks-Oseretsky 

Test of Motor Proficiency, Bender-Gestalt Test a Gesell Developmental Quotients 

(Mailloux, 1990). 

SIPT se zaměřuje na několik rŧzných aspektŧ praxe a rysŧ vestibulárního, 

proprioceptivního, hmatového a vizuálního systému. Nezabývá se však čichem, chutí 

nebo sluchem. Všechny testy jsou vedeny individuálně a je doporučováno provádět je 

v celém rozsahu. Kromě bodování se v testech hodnotí přesnost a některé testy vyţadují 

například měření času (Bodison a Mailloux, 2006). Nejvhodnějšími kandidáty na 

testování jsou děti s poruchami učení, chování a vývojovými odchylkami (Ayres, 1989). 

Výsledky SIPTu jsou brány jako jeden zdroj dat v hodnocení, ale za normálních 

okolností by měl být před přijetím jakéhokoli konečného diagnostického nebo 

léčebného rozhodnutí doplněn dalšími údaji a klinickým pozorováním. Dále samotné 

výsledky SIPTu nám nemohou určit, zda dítě s dyspraxií nebo poruchou senzorické 

integrace bude profitovat z terapie (Ayres, 1989). 

2.2.1 Provádění testování 

SIPT by měl být prováděn individuálně, v tiché a dobře osvětlené místnosti bez 

jakéhokoli rozptýlení. Místnost by měla obsahovat dětský stŧl a dvě dětské ţidle. 

Testovací souprava obsahuje 19 poloţek, například péro pro lokalizaci taktilního 

stimulu, maskovací pásku nebo centimetrové pravítko. Kromě toho budou muset 
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testující dodávat následující materiály, které nejsou v soupravě obsaţeny (stopky 

schopné zaznamenávat 1/10 sekundy, měkká černá tuţka, další dvě tuţky přednostně 

bez gumy, dva listy papíru o rozměru 8½“ – 11“, podloţka pod nohy) (Obrázek 3). 

 

 

 

 

Čas pro provedení testu se pohybuje v rozmezí od 1,5 aţ 2 hodin. Pŧl hodiny je 

třeba pro dokončení bodování a doplnění do protokolu. Je doporučeno testovat ve dvou 

sezeních v uvedeném pořadí testŧ (Příloha 6) s přestávkou po prvním testování 

Postrotary Nystagmus. Pokud je test prováděn v jednom sezení, i tak je doporučená 

přestávka po Postrotary Nystagmus. Délka pauzy závisí na úsudku examinátora. 

Kompletně doplněné protokoly jsou odeslány do Western Psychological 

Services (WPS) k finálnímu vyhodnocení a přípravě tzv. WPS TEST REPORT (Ayres, 

1989). 

Na sběr normativních dat byla vybrána skupina sta lidí tvořená ergoterapeuty 

a fyzioterapeuty, kteří byli vyškoleni v administrativě a skórování v SIPT (Mailloux, 

1990). 

2.2.2 Testy 

SIPT nahradil SCSIT, z nějţ byly čtyři testy (Position in space, Crossing the 

Midline of the Body, Right – Left Discrimination a Double Tactile Stimuli Perception) 

zrevidovány a zahrnuty do SIPTu, další testy (Design Copying, Manual Form 

Perception, Bilateral Motor Coordination a Standing Balance) podstoupily rekonstrukci 

Obrázek 3: SIPT sada („Sensory Integration and 

Praxis Tests (SIPT) | WPS“, n.d) 
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rozšíření a zbytek byl změněn v menší míře v provedení nebo bodování. Navíc SIPT 

obsahuje nové praktické testy a dva testy zaměřené na pouţití horních končetin. 

A kromě toho je do něj zahrnut navíc Southern California Postrotary Nystagmus Test 

(SCPNT) (Ayres, 1989). 

Všech 17 testŧ je shrnuto v příloze č. 6 a jsou rozděleny do 4 skupin, které se 

vzájemně nevylučují:  

 

The Form and Space Perception Tests 

 Space Visualization (SV) – dítě vybírá ze dvou rŧzných tvarŧ, který odpovídá 

tvaru na desce. 

 Figure – Group Perception (FG) – dítě určuje, které tři obrázky z šesti 

nabízených se nachází na předloze. 

 Manual Form Perception (MFP) – skládá se ze dvou úkolŧ. V prvním jedna 

ruka dítěte sahá na rŧzné geometrické tvary a druhou rukou ukazuje na kartě, 

které to jsou. V druhém úkolu druhá ruka musí najít odpovídající tvar mezi pěti 

podobnými. 

 Motor Accuracy (MAc) – dítě obkresluje dráhu podle předtištěné linie. 

 

The static and Vestibular Sensory Processing Tests 

 Kinesthesia (KIN) – terapeut přenese prst dítěte jednoho místa do druhého, po 3 

sekundách ho vrátí zpět na první místo a dítě musí poté umístit prst na místo 

druhé. 

 The Tactile Tests: Finger Identification (FI) – dítě má zavřené oči a terapeut se 

ho dotýká na prstech na rŧzných místech, Graphesthesia (GRA) – dítě má 

zavřené oči, terapeut kreslí dítěti na dorsum ruky rŧzné vzory a dítě je poté musí 

nakreslit znovu na tu samou ruku, Localization of Tactile Stimuli (LTS) – dítě má 

zavřené oči, terapeut se ho dotýká pomocí speciálního pera na palmárních 

i dorsálních částech ruky a paţe, dítě se poté musí dotknout na stejném místě. 

 Postrotary Nystagmus (PRN) – dítě sedí na speciální podloţce, terapeut s ním 

10x otočí a poté terapeut sleduje nystagmus. Test se provádí čtyřikrát – 2x proti 

směru a 2x ve směru hodinových ručiček. 

 Standing and Walking Balance (SWB) – dítě staticky a dynamicky balancuje na 

jedné nebo obou dolních končetinách s otevřenýma a pak zavřenýma očima. 
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The Praxis Tests 

 Design Copying (DC) – dítě kopíruje předlohu pomocí spojování teček. 

 Postural Praxis (PPr) – terapeut zaujme jednu ze 17 poloh, dítě ji musí 

napodobit a udrţet 7 sekund. 

 Praxis on Verbal Command (PrVC) – terapeut slovně navádí dítě k zaujmutí 

určitých pozic. 

 Constructional Praxis (CPr) – v první části terapeut vytváří jednoduchou 

konstrukci a dítě ji replikuje po kaţdé fázi. V druhé části dítě postaví komplexní 

model pomocí předem vytvořeného modelu. 

 Sequencing Praxis (SPr) – terapeut ukazuje sekvenci pohybŧ, jako poklep na 

stŧl, na hlavu atd. a dítě ho napodobuje. 

 Oral Praxis (OPr) – dítě napodobuje terapeutovy pohyby jazykem, rty, čelistí, 

tvářemi. 

 

The Bilateral Integration and Sequencing Tests 

 Bilateral Motor Coordination (BMC) - terapeut provádí plynulé pohyby 

končetinami a dítě se snaţí pohyb napodobit 

(Ayres, 1989; Bodison a Mailloux, 2006). 

2.2.3 Hodnocení 

SIPT mŧţe být vyhodnocen a interpretován pouze počítačovou formou od WPS 

TEST REPORT. Tento výsledek je poskytován výhradně WPS a je to jediný zpŧsob jak 

porovnat získané výsledky ze SIPTu. Program je schopen vyhodnotit najednou velké 

mnoţství testŧ rychle a přesně. Výsledek je podán ve formě několikastránkové zprávy, 

která podává detailní informace (viz níţe). Existují dvě počítačové moţnosti bodování: 

tzv. WPS TEST REPORT PC Disk a WPS TEST REPORT Mail – in.  

PC Disk nám dává moţnost hodnocení a interpretace jednotlivých testŧ, subtestŧ 

nebo celé SIPT baterie. Platí se pouze aktuálně pouţitý test. Kaţdý nový disk obsahuje 

150 kreditŧ a na kaţdý test je třeba jeden kredit. Pokud tedy pouţiji jeden test, bude mi 

odečten jeden kredit. Pokud vyuţiji kompletní baterii (17 testŧ), odečte se pouze 15 

kreditŧ. Tudíţ kaţdý zakoupený disk mŧţe vyhodnotit 10 kompletních testových baterií 

nebo 150 individuálních testŧ. Před pouţitím SIPT PC Disk je třeba zaznamenat výkony 
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dítěte do PC Answer Booklet, který je k dispozici s diskem. Disk také obsahuje 

uţivatelskou příručku s kompletními instrukcemi ohledně pouţívání programu. 

Při pouţití mail – in moţnosti se výsledky zaznamenají do speciálního archu 

a odešlou k vyhodnocení do WPS. Kaţdý test má vlastní protokolový arch a ten musí 

být zakoupen individuálně nebo v setu 17 testŧ. Cena protokolu zahrnuje skenování 

formulářŧ, počítačové zpracování výsledkŧ, tisk zprávy a zpětný mail. Mail musí 

obsahovat tzv. Transmittal Sheet, který obsahuje demografické informace o místě 

testování, věk a pohlaví dítěte, které jsou potřebné k pouţití SIPT norem. Pro uţivatele 

testu z USA je doba vyhodnocení přibliţně 3 – 5 pracovních dní. Pro uţivatele mimo 

USA je čekací doba delší.  

 

Kaţdý WPS TEST REPORT zahrnuje následující (Příloha 7):  

 Titulní strana obsahující informace o testování, stručný popis kaţdého testu 

a jeho standardní skóre. 

 Souhrnný sloupcový graf s nejlepším hodnocením jednotlivých testŧ. 

 Odhad skutečných výsledkŧ, standardní chyby měření. 

 Kompletní seznam SIPT skóre. 

 Laterální funkce. 

 Srovnání s diagnostickými prototypy. 

 Audit zaznamenaných dat. 

 Podrobné zobrazení odpovědí u testování. 

 Zpráva pro rodiče slovně popisující SIPT. 

 Souhrnný graf srovnávající SD skóre dítěte se středními hodnotami rŧzných 

diagnostických skupin. 

 

Normy testu obsahují některé limity, které je dobré znát. Zvláště dŧleţité je 

zváţit, na kolik je dítě, procházející testem, podobné dítěti z normativního vzorku. 

Například: SIPT normy jsou zaloţeny na dětech ve věku 4 – 8 let, které nevyţadovaly 

klinickou léčbu. Proto, kdyţ byl SIPT dán někomu ve věku 35 let nebo 2 roky, nebylo 

moţné poskytnout Standard Deviation (SD) skóre a percentily ve vztahu k jejich 

vrstevníkŧm. Klienti jsou tak automaticky řazeni k nejmladší nebo nejstarší normativní 

skupině. Na základě toho by SIPT normy měly být v budoucnu rozšířeny o věkové 

skupiny (Ayres, 1989). 



Diplomová práce  Přehled ergoterapeutických testů s možností 
využití v testování dyspraxií 

 

37 

2.2.4 Využití SIPT 

Pilotní studie z roku 1990 vyuţívala testy SIPT pro měření změn po 30min. 

ergoterapii dvakrát týdně v prŧběhu školního dne po dobu 6 měsícŧ. Studie se zúčastnili 

jen chlapci s poruchou učení ve věku 6 let aţ 8 let + 7 měsícŧ. Studii dokončilo 19 z 21 

subjektŧ. Byly pouţity čtyři skupiny testŧ: praktické testy, tvarově- prostorové, somato 

– vestibulární a testy bilaterální integrace se sekvenčními subtesty. Výsledky zkoušek 

ukázaly pozitivní změnu v SIPT skóre na třech ze čtyř skupin (Kimball, 1990). 

Parush et al. (2007) pouţili SIPT při testování somatosenzorického deficitu 

u dětí s ADHD a tzv. tactile defensiveness (TD). Do studie bylo zařazeno 67 chlapcŧ ve 

dvou skupinách  - ADHD+ TD- nebo ADHD+ TD+ (69 %) a kontrolní skupina 

obsahující 60 chlapcŧ. Skupiny byly porovnávány ve třech měřeních – Sensory 

Integration and Praxis Test, somatosenzorické evokované potenciály a hodnocení 

afektivní reakce během taktilních podnětŧ. Ze SIPT subtestŧ byly pouţity testy 

identifikace prstŧ, grafestezie, lokalizace taktilních stimulŧ, manuální vnímání tvarŧ 

a kinestezie. SIPT výsledky indikovaly významný rozdíl mezi skupinami, kdy skóre 

kontrolní skupiny bylo vyšší ve srovnání s ostatními skupinami. Jediný rozdíl mezi 

skupinami ADHD+ TD- a ADHD+ TD+ se ukázal v testu identifikace prstŧ (Parush et 

al., 2007). 

V roce 2008 vznikla studie, která zkoumala spolehlivost výkladu skóre SIPT. 

V rámci studie dvacet vyškolených účastníkŧ nezávisle na sobě hodnotili dva dětské 

pacienty na přítomnost smyslové integrační dysfunkce a přiřazení do specifického 

vzoru. S dětskými pacienty se nesetkali, neměli k dispozici diagnostické informace, ale 

jen grafické znázornění SIPT hodnocení. Ergoterapeuti byli vybráni z odlišných lokalit 

a všechno byly ţeny ve věku 26 aţ 60 let s praxí dětské ergoterapie od 1,5 aţ 20 let. 

Všechny se zúčastnily kurzŧ o teorii senzorické integrace, SIPT administrativě 

a vyhodnocování výsledkŧ. V případě prvního pacienta se na smyslové dysfunkci 

shodlo 70 % terapeutŧ, u druhého 100 %. Avšak samotné hodnocení terapeutŧ bylo více 

variabilní. Ve výsledku tedy spolehlivost interpretace smyslové integrační dysfunkce 

byla mírná aţ vysoká, kdeţto ohledně specifických vzorŧ dysfunkce byla reliabilita 

menší. Dle studie by pro spolehlivé určení dysfunkčního vzoru bylo třeba dalších 

klinických informací, například klinické pozorování a anamnéza (Asher et al., 2008). 

Studie zabývající se Aspergerovým syndromem (AS) zjišťovala, zda mají jedinci 

zhoršené motorické schopnosti a senzomotorické zpracování a zda mají tyto poruchy 
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souvislost s věkem. Senzomotorické schopnosti byly zkoumány pomocí Movement 

Assessment Battery for Children-2 (MABC2) a SIPT.  Padesát chlapcŧ s AS ve věku 7 - 

14 let bylo porovnáno s typicky vyvíjejícími se chlapci. Děti s AS ukázaly signifikantní 

zhoršení v pohybové výkonnosti, proprioceptivním a vestibulárním zpracování. Vliv 

věku na poruchy prokázán nebyl (Siaperas et al., 2011). 

Roku 2016 vznikla studie porovnávající vizuální zpracování sekvencí u dětí 

s kochleárním implantátem (18 dětí) a jejich normálně slyšícími vrstevníky (19). Všem 

dětem byl poskytnut SIPT a Test of Visual Perceptual Skills. Tzv. event-

related potential (ERP) byly sebrány pěti dětem s kochleárním implantátem a pěti 

zdravým. Poté byla porovnána latence (N200 a P300) a čas reakce na vizuální 

zpracování sekvence. Oba parametry byly u dětí s implantátem pomalejší nebo 

opoţděné. Dále byly odhaleny významné rozdíly ve vizuální sekvenční paměti a visuo-

motorických sekvenčních úkolech, coţ naznačuje, ţe děti s těţkou ztrátou sluchu mohou 

mít potíţe s těmito úkoly (Bharadwaj a Mehta, 2016). 

 

2.3 Přehled kognitivních testů a jejich srovnání 

Kognitivní funkce obsahují všechny myšlenkové procesy, které nám umoţňují 

učit se, pamatovat si, rozpoznávat věci a přizpŧsobit se okolním podmínkám. Jednotlivé 

funkce na sebe navazují, jsou vzájemně propojené, ale i přesto je lze vzájemně rozlišit. 

Dělení kognitivních funkcí není zcela jednoznačné (Bohdanová, 2011). 

Se součastným fenoménem stárnutí světové populace dochází k výraznému 

nárŧstu pacientŧ s demencí, zpŧsobenou Alzheimerovou nemocí (AN). Mezi 

nejpouţívanější metody k posouzení kognitivních funkcí u AN se řadí v České republice 

Mini Mental State Examination (MMSE, Krátký test kognitivních funkcí), 

Addenbrooke´s Cognitive Examination Revised (ACE-R, Addenbrookský kognitivní 

test) a Sedmiminutový screeningový test (Seven minute screening test, 7MST). Do 

povědomí se dále dostává Montreal Cognitive Assessment (MoCA, Montrealský 

kognitivní test). Tyto testy dále mŧţeme kombinovat s testem hodin (Clock 

Drawing Test, CDT). Kognitivní část testu Alzheimer Disease Assessment Scale 

(ADAS-cog), Dementia Rating Scale (DRS, Klinické posouzení demence), se pouţívají 

hlavně pro výzkumné účely. Pro testování AN u nás nebyly, s výjimkou MMSE a ACE, 
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tyto testy validizovány (CDT), a některé ani přeloţeny (ADAS). Tabulka (Příloha 8) 

ukazuje jednoduché srovnání testŧ ve všech poloţkách (Orlíková et al., 2014).  

MMSE vŧbec nehodnotí exekutivní funkce, paměť pouze povrchově (Bartoš et 

al., 2014; Raisová et al., 2011) a rovněţ vyšetření zrakově – percepčních schopností je 

nedostatečné (Raisová et al., 2011). V ČR se vyskytuje mnoho podob tohoto testu, které 

se administrují a vyhodnocují rŧznými zpŧsoby. Avšak postrádají kvalitní normativní 

údaje pro českou populaci zohledňující věk a vzdělání. Dále navíc došlo ke zpoplatnění 

testu, jedno vyšetření tak stojí cca 21 Kč. Testy MoCA, ACE-CZ a 7MST jsou volně 

dostupné (Bartoš et al., 2014).  

MoCA a MMSE jsou ve většině parametrŧ (reliabilita, validita, diskriminace 

mezi pacienty a zdravými) srovnatelné, ale oproti MMSE, který se hodí pro pokročilejší 

stádia AN, je MoCA vhodný jiţ pro odlišení mírné AN a zdravých jedincŧ (Orlíková et 

al., 2014). Není tak snadný jako MMSE a tak dlouhý jako ACE-CZ. Test bere v úvahu 

počet let, je bezplatný a v několika jazycích (Bartoš et al., 2014). 

ACE je v ČR pouţíván od roku 2008 a v roce 2010 vznikla novelizovaná verze 

ACE-CZ, která je jiţ volně přístupná. Byl sestaven, aby nahradil nedostatky MMSE, 

coţ znamenalo přidání dalších úloh, které podrobněji testují mnestické schopnosti, 

lexikální i sémantickou produkci slov, jazykové funkce a zrakově – percepční 

schopnosti, které jsou doplněné dokonce o 3 nové úkoly (Raisová et al., 2011). 

K překrývajícím se pětiúhelníkŧm přibylo překreslování kostky, hodiny a zrakové 

vnímání (počítání teček ve čtvercích, rozpoznávání písmen z jejich částí), (Příloha 9). 

Předností testu je rychlé získání pohledu na kognitivní stav pacienta, ale pro přesnější 

diagnostiku není dostačující (Raisová et al., 2011). ACE se tedy jeví jako nejlepší 

varianta skrininkového kognitivního testu, zvláště v sekci zrakově percepční schopnosti. 

2.3.1 Využití ACE 

Výzkum ukázal, ţe neuropsychologické testy reálně předpovídají schopnost 

jedince řídit motorové vozidlo. MMSE, kognitivní test, se běţně pouţívá při testování 

starších řidičŧ, ale obsahuje nedostatky, díky kterým není schopen hodnotit poznávací 

schopnosti spojené s řízením. Z tohoto dŧvodu bylo vhodné testovat nové screeningové 

testy, které mohou předpovídat potenciálně nebezpečné řidiče, kteří vyţadují 

neuropsychologické hloubkové posouzení ve specializovaném centru. Ve studii 

podstoupilo 50 starších řidičŧ (prŧměrný věk 73,1 let) psychologické posouzení 
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obsahující ACE-R. Výsledky upozornily na vyšší přesnost ACE-R v porovnání 

s MMSE, zejména při odhalování nebezpečných řidičŧ. Hlavní hodnotu v predikci 

schopnosti řídit vozidlo měly zrakově-prostorové a percepční schopnosti, které nejsou 

součástí MMSE (Ferreira et al., 2012). 

Meta – amyláza z roku 2014 porovnávala ACE, ACE-R a MMSE testy. 

Z celkových 61 publikací meta – analýza zahrnovala 5 studií na ACE (1090 účastníkŧ), 

5 na ACE-R (1156 účastníkŧ) a devět z nich se zabývalo srovnáním s MMSE. Citlivost 

a specifičnost u ACE byla 96,9 % a 77,4%, pro ACE-R 95,7 % a 87,5 %. U pacientŧ 

v primární péči nebo všeobecných nemocnicích, kde je výskyt demence přibliţně 25 %, 

byla celková přesnost ACE (82,3 %) niţší neţ ACE-R (89,5 %) a MMSE (88,2 %). 

I v klinikách zaměřených na paměť, kde je prevalence demence 50 %, byla celková 

přesnost opět vyšší u ACE-R (91,6 %) neţ ACE (87,2 %) a MMSE (89,5 %) (Larner 

a Mitchell, 2014). 

V Itálii byla provedena analýza za účelem vyhodnocení vlivu věku, pohlaví 

a vzdělání na celkové skóre ACE-R. Byla pouţita italská verze ACE-R na vzorku 264 

zdravých jedincŧ ve věku mezi 60 aţ 93 let s dosaţeným vzděláváním od 1 do 19 let. 

Dobrovolníci museli splňovat určitá kritéria pro zařazení do studie (skóre MMSE  ≥ 24, 

nemít v anamnéze CMP, úrazy hlavy, neurologické nemoci, psychiatrické nemoci, být 

bez klinické známky depresí). Po pohovoru byl dobrovolníkŧm udělán test ACE-R 

(italská verze), zahrnující MMSE. Bylo zjištěno, ţe věk a vzdělání mají signifikantní 

vliv na celkové skóre, kdeţto pohlaví ţádný efekt nemělo (Pigliautile et al., 2015). 

V roce 2016 byl pouţit ACE-R ke zhodnocení kognitivního stavu u adolescentŧ 

trpících migrénou s aurou. Studie se zúčastnilo 44 zdravých dobrovolníkŧ a 44 

adolescentŧ s migrénou, odpovídající si věkem (13 – 19) i pohlavím (23 muţŧ, 21 ţen). 

Migrenici byli dodatečně dotazováni na vlastnosti migrény a přítomnost korových 

dysfunkcí během aury. Dle toho byli rozděleni do skupiny s korovou dysfunkcí během 

aury a bez dysfunkce. ACE-R skóre bylo u pacientŧ s migrénou niţší neţ u kontrolní 

skupiny (93,68 ± 3,64 vs 96,91 ± 2,49), taktéţ samotné skóre paměti a plynulosti řeči 

bylo signifikantně vyšší u zdravé populace. Nebyla nalezena ţádná korelace výskytu 

korových dysfunkcí s kognitivním skóre, ačkoli dosáhla kontrolní skupina lepšího 

výsledku. Dále nebyla ţádná souvislost mezi věkem pacientŧ, výskytem korových 

dysfunkcí, trváním aury a frekvencí aury s ACE-R skóre, ani s dílčím skóre pozornosti / 

orientace, paměti a plynulostí řeči. Vzájemný vztah nebyl prokázán ani mezi věkem 
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pacientŧ, výskytem korových dysfunkcí a frekvencí aury s hodnocením zrakově – 

prostorových schopností, ale byla zjištěna pozitivní korelace mezi trváním aury 

a zrakově – prostorových schopností. Skóre pozornosti, paměti, plynulosti řeči 

a zrakově – prostorových schopností se mezi skupinami s korovou dysfunkcí a bez 

významně nelišilo. V neposlední řadě studie prokázala, ţe ACE-R je test se snadnou 

administrací, který lze pouţít k hodnocení kognitivních funkcí u migrenikŧ, a proto by 

do budoucnosti měl být ACE-R otestován na větším vzorku populace (Petrusic et al., 

2016). 

2.4 Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment 

(LOTCA) 

Tento test slouţí ke komplexnímu zhodnocení kognitivních funkcí a je určen 

hlavně pro pacienty po poškození mozku, ale mŧţe být vyuţit i v hodnocení 

percepčních poruch například u autismu, degenerativních poruch nebo poruch učení 

(Itzkovich et al., 2000). 

Nyní existuje druhé upravené vydání, které se skládá z 26 subtestŧ rozdělených 

do 6 skupin - orientace, vizuální percepce, prostorové vnímání, motorická praxe, 

vizuomotorická organizace a myšlenkové operace (Itzkovich et al., 2000). Reliabilita 

testu pro percepci je .87, pro vizuomotorickou sloţku .95 a pro myšlenkové operace .85. 

Validita všech subtestŧ, kromě identifikace objektŧ, je p<.0001(„Occupational and 

Recreational Therapies“, n.d). 

Kromě pŧvodní verze testu existuje také forma pro dětskou populaci od 6 do 12 

let, Dynamic Occupational Therapy Cognitive Assessment for Children (DLOTCA-CH) 

a Dynamic Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment for Geriatric 

Population (DLOTCA-G) pro seniory ve věku 70 let a více. DLOTCA-CH se skládá 

z 22 subtestŧ v pěti kategoriích -  orientace, prostorová percepce, praxe, vizuomotorická 

organizace a navíc obsahuje vyšetření krátkodobé paměti a myšlenkové operace. Doba 

trvání testu je 1 – 1,5 hodiny. V testu DLOTCA-G je navíc přidána kategorie paměť. 

Test poskytuje výběr správné odpovědi z několika otázek, je ve zkrácené formě, 

obsahuje větší díly a zjednodušené obrázky. Testování trvá 30 – 45minut (Sýkorová, 

2010). 
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2.4.1 Provádění testování 

Přibliţná doba administrace testu vychází na 30 – 45 minut, záleţí však na 

kognitivním postiţení pacienta. Tito pacienti jsou často rychle unavitelní a tak by měl 

terapeut při náznaku nervozity, únavy nebo jiných změn chování test ukončit 

a pokračovat jiný den (Itzkovich et al., 2000). Počet sezení a celkový čas vyšetřování se 

zapisuje do bodovacího formuláře. Opakované pouţití testu LOTCA by mělo probíhat 

aţ za 5 – 6 týdnŧ po předchozím vyšetření (Sýkorová, 2010). 

LOTCA obsahuje testovací materiál, manuál a bodovací formuláře. Mezi 

testovací materiál patří např. obrázky rŧzných předmětŧ, barevné dřevěné kostky, 

pegboard sada (deska s otvory + kolíky), puzzle, několik běţných předmětŧ, testovací 

sešit v krouţkové vazbě s dalšími obrázky. Terapeut by se měl před pouţitím testu 

řádně seznámit s postupy a vyhodnocováním jednotlivých testŧ (Itzkovich et al., 2000). 

2.4.2 Testy 

Baterie LOTCA je rozdělena do šesti skupin skládajících se celkem z 26 

subtestŧ. Kromě těchto oblastí se terapeut během testování zaměřuje na další poloţku, 

pozornost. V příloze č. 10 přikládám dva příklady testŧ - Barevná sestava z kostek 

a Geometrické sekvence (materiály, instrukce, udělování bodŧ). 

 

Orientace 

 Orientace místem 

 Orientace časem 

 

Vizuální percepce 

 Identifikace objektů – identifikace osmi předmětŧ běţné potřeby. 

 Identifikace tvarů – rozeznání osmi rŧzných tvarŧ. 

 Překrývající se tvary – identifikace šesti překrývajících se tvarŧ. 

 Stálost objektů – poznání vyfoceného předmětu z rŧzných úhlŧ pohledu. 

 

Prostorové vnímání 

 Orientace na těle – pacient plní pokyny terapeuta, např. poloţte pravou ruku na 

levé ucho. 
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 Prostorové vztahy – pacient určuje, v jakém prostorovém vztahu je určitý 

předmět vŧči jeho tělu, např. na které straně jsou od vás dveře. 

 Prostorové vztahy na obrázku – pacientovi je předloţena fotografie muţe 

a určuje prostorové vztahy z pohledu muţe. 

 

Motorická praxe 

 Motorická imitace – pacient imituje terapeutovy pohyby, jako kdyţ se dívá do 

zrcadla. 

 Utilizace objektů – pacientovi jsou ukázány rŧzné předměty a musí ukázat, 

k čemu se pouţívají. 

 Symbolické činnosti – pacient musí předvádět například čištění zubŧ. 

 

Vizuo-motorická organizace 

 Kopírování geometrických tvarů – pacientovi je ukázáno pět tvarŧ, které musí 

překreslit. 

 Reprodukce 2D modelů – pacientovi je ukázána předloha sloţená ze základních 

geometrických tvarŧ, kterou musí vytvořit. 

 Pegboard konstrukce – pacient vytváří tvar do dírkovaného panelu podle 

předlohy. 

 Barevná sestava z kostek – úkolem je sestavit 3D tvar podle předlohy 

(Obrázek 4). 

  

 

 

 Jednobarevná sestava – klient má za úkol spočítat a říci, kolik kostek je potřeba 

k vytvoření modelu na předloze a poté model zkonstruovat. 

Obrázek 4: Barevná sestava z kostek (Itzkovich et 

al., 2000) 
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 Skládání puzzle – pacientovi je ukázán model motýla rozdělený do devíti čtvercŧ 

a devět odpovídajících částí. Klient má za úkol umístit části na vzor. 

 Kreslení hodin – pacient doplňuje do ciferníku čísla a kreslí hodinové ručičky na 

čas 10:15. 

 

Myšlenkové operace 

 Kategorizace – pacient má k dispozici 14 karet s objekty, které musí roztřídit do 

skupin, skupiny pojmenovat a říci, zda jde skupiny ještě dále roztřídit. 

 RISCA klasifikace objektů nestrukturovaná – klientovi je dáno 18 plastových 

kouskŧ ve třech barvách a třech rŧzných tvarech. Úkolem je kousky roztřídit 

nestrukturovaně (spontánně) do skupin. 

 RISCA klasifikace objektů strukturovaná – klient třídí kousky do skupin, dle 

předem daných kritérií. 

 Sekvence A – pacient dostane 5 kartiček, které obsahují krátký příběh. Úkolem je 

kartičky seřadit tak, jak jdou za sebou a říci k nim příběh. 

 Sekvence B – pokud klient uspěje v sekvenci A, dostane stejný úkol s šesti 

kartami. 

 Geometrické sekvence – skládá se ze dvou sekvencí. Při první musí pacient 

poznat, ţe se tvary podle určitého pravidla opakují a pokračovat v sekvenci na 

papíře. U druhé sekvence pacient rozpoznává změnu v pozici čáry a periodické 

zvyšování počtu čar (Obrázek 5). 

 

 

 

 Logické otázky – pacient odpovídá na 4 matematicko – logické otázky 

(Itzkovich et al., 2000). 

Obrázek 5: Geometrické sekvence (Itzkovich et al., 2000) 
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2.4.3 Hodnocení 

Hodnocení testu LOTCA je v zásadě dvojí. Terapeut získá určitý počet bodŧ, ale 

zároveň i slovní hodnocení kaţdého subtestu, které je doprovodné. Kaţdý subtest má 

svou vlastní stupnici bodování. Většina subtestŧ obsahuje stupnici od 1 (nejniţší) do 4 

(nejvyšší). Výjimkou jsou některé testy z kategorie – myšlenkové operace, kde se 

uděluje bodŧ 5 a u testŧ orientace se dá získat aţ 8 bodŧ.  

Terapeut se na konci kaţdého úkolu zeptá, zda pacient úkol jiţ dokončil a teprve 

poté zaznamená výsledný počet bodŧ. Bodové i slovní hodnocení se zaznamenává do 

bodovacího formuláře a poznámkového archu (Příloha 11). 

Po dokončení testování by měl být do bodovacího formuláře zapsán změřený čas 

testování a počet sezení. Přibliţná doba testování vychází na 30 – 45minut. 

Manuál neobsahuje bodovou stupnici, dle které by se pacienti mohli počtem 

bodŧ zařadit do určitých skupin a tak stanovit míru deficitu (Itzkovich et al., 2000). 

2.4.4 Využití LOTCA 

Roku 2002 vznikla studie, porovnávající účinnost tří obvykle pouţívaných 

kognitivníchtestŧ, MMSE, LOTCA a Functional Independence Measure (FIM), 

k předpovědi funkčních výsledkŧ. Zúčastnilo se 66 pacientŧ ve stabilizovaném stavu, 

přibliţně tedy do jednoho týdne od iktu. Výsledkem studie bylo, ţe LOTCA je lepší neţ 

MMSE a FIM v predikci funkčních změn stavu po iktu. Ale na druhou stranu je to 

časově náročný a vyčerpávající nástroj. FIM vyţaduje lepší celkový pohled na situaci 

pacienta v době testování, a proto je méně výhodný pro prvotní posouzení. Autoři tvrdí, 

ţe MMSE je s ostatními testy srovnatelný, jednodušší k administraci a potřebuje méně 

času (Zwecker et al., 2002). 

K vyšetření klinické hodnoty aplikační baterie testŧ LOTCA došlo u 59 čínských 

pacientŧ po mrtvici s afázií. Pacienti byli ve studii od roku 2005 do roku 2012, 50 ţen 

a 9 muţŧ ve věku od 24 – 87 let. Kognitivní funkce byly hodnoceny pomocí čínské 

verze druhého vydání LOTCA baterií a jejich jazykové funkce byly testovány pomocí 

Western Aphasia Battery (WAB) stupnice, resp. tyto výsledky LOTCA byly 

analyzovány a porovnávány napříč rŧznými skupinami s ohledem na pohlaví, věk, 

vzdělání, délku nemoci a stupeň afázie. Zjistilo se, ţe se u pacientŧ s afázií (rŧzného 

věku a vzdělání) jednotlivé subtesty, ani celkové skóre testu LOTCA neliší. U rŧzných 

věkových skupin, kromě (myšlenkových operací, vizuo – motorických organizací, 
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pozornosti a celkového skóre), nebyly v subtestech ţádné rozdíly. U skupin s rŧznou 

délkou nemoci, s výjimkou orientace a pozornosti, se výsledky celkové ani subtestŧ 

nelišily. A u skupin rŧzného stupně afázie se celkové skóre i subtesty, kromě 

pozornosti, lišily. LOTCA se tedy jeví jako vhodný test k posouzení kognitivních 

schopností u pacientŧ s afázií (Yu et al., 2013). 

Wang et al. (2014) porovnávali 30 pacientŧ s cévní mozkovou příhodou (CMP) 

a kognitivní poruchou, 30 pacientŧ s CMP bez kognitivní poruchy a kontrolní skupinu 

zdravých lidí, také 30 dobrovolníkŧ. Cílem bylo ohodnotit uţitečnost LOTCA při 

včasném záchytu tzv. Vascular Cognitive Impairment, No Dementia (VCIND), plus 

porovnat testy LOTCA a MMSE. Pohlaví, věk i vzdělání byly ve všech skupinách 

srovnatelné. Celkové skóre LOTCA silně korelovalo s celkovým skóre MMSE stejně 

jako jejich subtesty. Při srovnání skupin mezi sebou bylo celkové skóre i skóre subtestŧ 

LOTCA niţší u kognitivní skupiny, a to zejména u myšlenkových operací, orientace 

a vizuo - motorické organizace. U skupiny pacientŧ s CMP byly subtesty myšlenkových 

operací, vizuo - motorické organizace, pozornosti, orientace a prostorového vnímání 

niţší. Na tomto zjištění se shoduje LOTCA i MMSE. LOTCA tedy, ve srovnání 

s MMSE, dokáţe detekovat VCIND dříve a komplexněji (Wang et al., 2014). 

V roce 2016 vznikla studie zabývající se testem Functional Loewenstein 

Occupational Therapy Cognitive Assessment (FLOTCA), jehoţ cílem je posoudit 

integračně vyšší kognitivní schopnosti u pacientŧ s traumatickým poraněním mozku. 

Skládá se ze tří částí: navigace na mapě, organizace boxu s nářadím a plánování 

denního rozvrhu. Studie hodnotila psychometrické vlastnosti testu za účasti 25 

dobrovolníkŧ s traumatickým poraněním mozku ve věku 18 – 49 let a kontrolní skupiny 

25 zdravých účastníkŧ. Byla prokázána jak validita, tak reliabilita testu, coţ ukazuje na 

to, ţe FLOTCA mŧţe být pouţívána k posouzení vyšších kognitivních schopností ve 

funkci a mŧţe slouţit jako základ pro plánování intervence (Schwartz et al., 2016). 

 

2.5 Přehled manipulačních testů 

Manipulační testy jsou postaveny na podobném principu - přenést určitou věc 

(kostku, plechovku, kolíček atd.) na určité místo (do krabice, na podloţku, do 

plechovky atd.). Pacient k tomu tedy potřebuje zrakovou sloţku, hmat, propriocepci 

i zrakově- prostorovou sloţku. Vybrala jsem pro představu 6 ergoterapeutických testŧ: 
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Nine-Hole Peg Test (NHPT), Purdue Pegboard Test (PPBT), Grooved Pegboard Test, 

Box and Block Test (BBT), Jebsen Hand Function Test (JHFT), Minnesota Manual 

Dexterity Test (MMDT). 

2.5.1 Nine-Hole Peg Test 

Test je zaměřen na ohodnocení obratnosti prstŧ u pacientŧ s neurologickými 

diagnózami (CMP, úrazy mozku, Parkinsonova nemoc) („Rehabilitation Measures 

Database“, 2010), a to pro děti a adolescenty ve věku 5 aţ 19 let a dospělou populaci od 

20 do 94 let. Potřebný čas k provedení testu je 10 minut pro obě končetiny 

(„Occupational and Recreational Therapies“, n.d). 

Jediné potřebné pomŧcky k provedení testu jsou: čtvercová deska s devíti 

jamkami (dřevěná nebo plastová), 9 kolíkŧ (prŧměr 10 mm, výška 15 mm) a k tomu 

stopky, instrukce a normální stŧl (Obrázek 6). Instrukce dávané terapeutem jsou jasné 

a lehké k pochopení (Mathiowetz et al., 1985b). 

 

 

 

Pacient sedí u stolu naproti terapeutovi, testovací sada se nachází podélně dle 

okraje stolu s kulatým zásobníkem k testovací horní končetině. První je testována 

dominantní horní končetina pacienta. Nejdříve proběhne ukázka, pak zkušební test 

a poté samotný test. Pacient uchopuje kolíčky a umisťuje je do odpovídajících dírek. 

Poté je zase všechny po jedné vyndá a umístí do kulatého zásobníku. Testovací sada se 

zásobníkem se přemístí k druhé končetině a test se opakuje. Čas se začíná stopovat, 

jakmile se pacient dotkne kolíčku a je stopnut, kdyţ poslední kolík dopadne do 

zásobníku (Mathiowetz et al., 1985b). 

Obrázek 6: Nine – hole Peg Test („Reha Stim | Nine Hole Peg Test“, 2014) 
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Čas, zvlášť pro dominantní a nedominantní končetinu, se zaznamenává do 

standardizovaného protokolu. Normy pro test byly publikovány v roce 1985 

(Mathiowetz et al., 1985b). Roku 2003 vznikla studie, které se zúčastnilo 703 

dobrovolníkŧ ve věku 21 aţ 71+ let, kteří byli testováni ke stanovení norem NHPT. 

Získané výsledky nebyly statisticky odlišné od pŧvodních norem z roku 1985, a tak tato 

studie podporuje pŧvodní normy a pomáhá ergoterapeutŧm určovat obratnost prstŧ co 

nejpřesněji (Oxford Grice et al., 2003).  

 

2.5.2 Purdue Pegboard Test 

Pŧvodně byl test vytvořen pro testování zručnosti prŧmyslových dělníkŧ, ale od 

té doby byl pouţit pro testování obratnosti v rŧzných populacích, v klinickém prostředí, 

včetně dětí a dospívajících. Na většinu aktivit má pacient 30 s. Terapeut sestavuje 5 

jednotlivých hodnocení pro: pravou ruku (30 s), levou ruku (30 s), obě ruce (30 s), 

součet předchozích tří sloţek a tzv. sestavu rukou (60 s) („Rehabilitation Measures 

Database“, 2010). 

K testování je třeba návod k pouţití, výsledkový arch, testovací obdélníková 

deska obsahující dvě sady 25 otvorŧ s vertikálním systémem a čtyřmi konkávními 

zásobníky v horní části, kolíčky, podloţky a válečky (Obrázek 7), stopky a stŧl. 

(„Rehabilitation Measures Database“, 2010). 

 

 

 

Kolíky jsou umístěny na straně testované paţe a pacient je umisťuje do otvorŧ 

ve svislém směru po dobu 30 s. Čas je zaznamenán do archu. To samé s druhou 

Obrázek 7: Purdue Pegboard Test („Purdue Pegboard Test | Human Evaluation from Lafayette 

Instrument Company“, 2016c; „Purdue Pegboard Test Archives“, 2016d) 
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končetinou, poté úkol vykonávají obě končetiny najednou ve svislém směru a nakonec 

během 60s pacient pomocí obou končetin umisťuje kolík společně s podloţkou 

i válečkem do otvorŧ.  Terapeut zaznamenává počet správně umístěných kolíčkŧ do 

archu. 

 

2.5.3 Grooved Pegboard Test 

Grooved Pegboard Test je manipulační test zručnosti, který se skládá 

z pětadvaceti náhodně rozmístěných otvorŧ a kolíkŧ. Jsou definovány 3 baterie testŧ: 

pro děti (od 5 do 8 let a 12měsícŧ), dospívající (od 9 do 14 let a 12měsícŧ) a pro dospělé 

(od 15 let a výše) („Grooved Pegboard Test“, 2002). 

Deska je umístěna na okraji stolu ve střední linii a zásobník s kolíčky hned nad 

ní. Všechny kolíky jsou stejné, mají dráţku na jedné straně kulatého tvaru a na druhé 

straně čtvercového tvaru. To samé platí pro otvory v desce (Obrázek 8).  

 

 

   

 

Pacient tedy musí kolíky natočit tak, aby odpovídaly tvaru otvoru v desce. 

Testovaný musí otvory vyplňovat postupně po řadách, co nejrychleji. První skóre je čas 

měřený do té doby, neţ je umístěn poslední kolíček do otvoru v desce. Test mŧţe být po 

pěti minutách přerušen a označen jako neúplný test. Během testování se dále určuje 

druhé skóre - počet spadnutí/upuštění kolíku při jeho špatném tvarovém natočení. 

Obrázek 8: Grooved Pegboard Test („Grooved 

Pegboard“,  2016b) 
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A třetí skóre je počet kolíkŧ správně umístěných pro kaţdý pokus zvlášť. Test se 

provádí dominantní a poté nedominantní rukou.  

Normy podle věku a pohlaví jsou volně dostupné na internetu („Grooved 

Pegboard Test“, 2002). 

Tento test vyţaduje sloţitější vizuálně – motorickou koordinaci neţ většina 

pegboards testŧ („Grooved Pegboard Test“, 2002). 

 

2.5.4 Box and Block Test 

BBT posuzuje jednostrannou manuální zručnost, např. u pacientŧ po CMP, 

s roztroušenou sklerózou, po úrazu mozku, s fibromyalgií nebo geriatrických pacientŧ 

a zabere 2 – 5 minut času („Rehabilitation Measures Database“, 2010). 

Do setu BBT patří stopky, dřevěný box s rozměry 53,7 cm x 25,4 cm x 8,5 cm 

a 150 dřevěných kostek (velikosti 2,5 cm). Dále přepáţka, která by měla být umístěna 

ve středu krabice a rozdělovat ji do dvou kontejnerŧ o 25,4cm (Obrázek 9) 

(„Rehabilitation Measures Database“, 2010). 

 

 

 

Pacient sedí na standardní ţidli u stolu standardní výšky čelem k testovací sadě. 

Terapeut sedí naproti němu a testovací sada je umístěna podél okraje stolu 

s nachystanými kostkami na straně dominantní končetiny. Test probíhá po dobu jedné 

minuty, nejdříve dominantní a potom nedominantní končetinou (Mathiowetz et al., 

1985a). 

Obrázek 9: Box and Block Test („Reha Stim | Box and Block-Test“, 2014a) 
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Během testu terapeut počítá, kolik kostek je přeneseno z jedné strany na druhou. 

Kostky přenesené najednou se počítají jako jedna a kostky, které po přenesení přes 

přepáţku spadnou, se započítávají také (Mathiowetz et al., 1985a). 

Normativní data byla v roce 1985 provedena na 310 muţích a 318 ţenách ve 

věku 20 let a výše. Dále na 471dětech ve věku od 6 do 19 let (Mathiowetz et al., 1985a). 

Tabulka je volně dostupná na internetové stránce. 

(http://www.rehabmeasures.org/Lists/RehabMeasures/PrintView.aspx?ID=917). 

 

2.5.5 Jebsen Hand Function Test 

Test byl sestaven za účelem posoudit širokou škálu funkce ruky pro denní 

činnost u pacientŧ po CMP, poranění mozku, míchy, geriatrických pacientŧ nebo 

například u pacientŧ s artritidou. Pro věkové skupiny (děti 6-12 let, dospívající 13-17 

let, dospělý 18-64 let, starší pacienti 65+). Délka testu se pohybuje od 6 do 30minut 

(„Rehabilitation Measures Database“, 2010). 

K testu jsou třeba: stopky, ţidle (18"výška sedáku), stŧl (30" vysoký), černé 

kuličkové pero, čtyři 8x11" listy bílého papíru naskládány a připevněny svorkou, věty 

napsané velkými písmeny na kartičkách 5x8", pět kartiček 3x5" s linkami pouze na 

jedné straně, prázdné plechovky, dvě sponky na papír, dva uzávěry na lahve, dva halíře, 

5 fazolí (~ 5/8"dlouhý), jedna lţička, dřevěná deska (41 ½"dlouhá, 11 ¼" široká, ¾ 

"tlustá)," C "svorka, překliţka (20" dlouhá, 2 "široká, ½" tlustá) přilepená k desce, 4 

červené dřevěné ploché hrací kameny z dámy (Obrázek 10) („Rehabilitation Measures 

Database“, 2010). 

 

 

 Obrázek 10: Jebsen Hand Function Test („Jebsen Taylor Hand Function 

Test“, 2016c) 
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Test se skládá ze sedmi subtestŧ, které se provádí na dominantní i nedominantní 

končetině.  

 Psaní vět 

 Otáčení karet 

 Zvedání běžných předmětů (halíř, kancelářská sponka, lahvové uzávěry) 

a umístění do nádoby 

 Skládání hracích kamenů z dámy na sebe 

 Nabírání fazolí na lžíci a přenesení do nádoby 

 Přemístění lehkých předmětů 

 Přemístění těžkých předmětů 

 

Test začíná nedominantní končetinou. Měří se čas dokončení daného úkolu 

a celkové skóre (součet časŧ pro kaţdý subtest). Maximální čas na jeden subtest je 120 

s. Čím menší skóre pacient má, tím je funkce končetiny lepší. V testu se hodnotí 

rychlost, nikoli kvalita výkonu.  

Normativní hodnoty byly stanoveny v roce 1992 pro muţe a ţeny ve dvou 

věkových skupinách: 20 aţ 59 let a od 60 do 94 let. Účelem bylo zjistit, zda funkce 

ruky, jak bylo změřeno JHFT, klesá s věkem u osob ve věku nad 60 let. Celkem 121 

muţŧ a ţen bylo seskupeno do následujících věkových kategorií: (1) 60 aţ 69 let (2), 

mezi 70 aţ 79 lety, a (3) 80 aţ 89 let. Bylo prokázáno, ţe funkce ruky se sniţuje 

s věkem u muţŧ i ţen. Byly zde významné korelace mezi věkem a časem potřebným 

k dokončení rŧzných subtestŧ. Během pouhých několika úkolŧ se objevily významné 

rozdíly mezi muţi a ţenami v rámci všech věkových skupin (Hackel et al., 1992). 

 

2.5.6 Minnesota Manual Dexterity Test 

Tento standardizovaný test slouţí k posouzení schopnosti pohybovat malými 

subjekty v rŧzných vzdálenostech („The Minnesota Dexterity Test“, 1998). Časové 

rozpětí testu je variabilní, jelikoţ se doporučují dvě aţ čtyři zkoušky na kaţdou 

končetinu. Pokud jsou například čtyři pokusy, a z toho dva dokončeny, mohl by test 

trvat cca 56 minut (Surrey et al., 2003). Test se vyuţívá například v rehabilitaci po 

zranění, jako prověřování před nástupem do zaměstnání (Surrey et al., 2003, „The 



Diplomová práce  Přehled ergoterapeutických testů s možností 
využití v testování dyspraxií 

 

53 

Minnesota Dexterity Test“, 1998) nebo mŧţe být také pouţit za účelem doloţení 

pokroku pacienta nebo stupně postiţení („The Minnesota Dexterity Test“, 1998). 

Kromě návodu k pouţití je třeba zkušební deska, 60 černých a 60 červených 

plastových diskŧ, výsledková listina, testovací tabulka a stopky (Obrázek 11). 

 

 

 

 

MMDT se skládá ze dvou testŧ:  

 test umisťování - cílem tohoto testu je zjistit, jak rychle dokáţe jedinec umístit 

disky do otvorŧ v desce s vyuţitím pouze jedné ruky.  

 test otáčení - cílem tohoto testu je zjistit, jak rychle dokáţe jedinec jednou rukou 

disk zvednout a druhou rukou otočit a poloţit zpět na desku („The Minnesota 

Dexterity Test“, 1998). 

Počítá se celkový počet sekund nutných k dokončení testu. Sčítá se čas pro test 

umisťování a čas pro test otáčení k získání hrubého skóre. Nezpracované výsledky jsou 

vneseny do grafu podle počtu zkoušek a úkolŧ, který poskytuje (velmi vysoké, vysoké, 

střední, nízká, velmi nízké) procentuální skóre, standardní skóre a skóre pro jednotlivé 

testování. Graf se pouţívá i při testování skupin (Surrey et al., 2003). 

 

Obrázek 11: Minnesota Manual Dexterity Test 

(„Minnesota Manual Dexterity Test“, 2016d) 
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3 CÍLE A HYPOTÉZY 

3.1 Cíle 

V prŧběhu testování bylo cílem zjistit, zda jsou u nás vhodné podmínky pro 

testování vybraných testŧ, zda jsou pokyny pro dobrovolníky dost jasné a pochopitelné, 

zda je udělování bodŧ dostatečně definované a srozumitelné a zda mají testy nějaké 

nedostatky.  

Druhým hlavním cílem bylo zjistit, zda v daných testech, které jsou primárně pro 

určitou diagnózu, chybuje i zdravá populace, coţ by v budoucnu znamenalo moţnost 

jejich vyuţití i pro zdravé lidi. 

 Posledním cílem bylo ověřit si předem stanovené hypotézy. Číselné hodnoty 

v hypotézách testu LOTCA byly stanoveny dle normových hodnot Annes et al. (1996). 

3.2 Hypotézy 

3.2.1 Hypotéza společná pro všechny testy 

Hypotéza č. 1: 

H0 – Všichni probandi nedosáhnou horšího výsledku neţ je norma. 

HA – Alespoň jeden proband dosáhne horšího výsledku neţ je norma. 

3.2.2 Hypotézy pro BBT a NHPT 

Hypotéza č. 2: 

H0 – Mezi dominantní a nedominantní horní končetinou nebude rozdíl. 

HA – Mezi dominantní a nedominantní horní končetinou bude rozdíl. 

Hypotéza č. 3: 

H0 – Mezi ţenami a muţi nebude rozdíl. 

HA – Mezi ţenami a muţi bude rozdíl. 

3.2.3 Hypotézy pro test LOTCA 

Test Praxis 

Hypotéza č. 4: 

H0 – Plného počtu bodŧ dosáhne alespoň 95,92 % probandŧ. 

HA – Plného počtu bodŧ dosáhne méně neţ 95,92 % probandŧ. 
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Kopírování geometrických tvarů 

Hypotéza č. 5: 

H0 - Plného počtu bodŧ dosáhne 100 % probandŧ. 

HA – Plného počtu nedosáhne 100 % probandŧ. 

 

Pegboard konstrukce 

Hypotéza č. 6: 

H0 – Plného počtu bodŧ dosáhne alespoň 93,88 % probandŧ 

HA – Plného počtu dosáhne méně neţ 93,88 % probandŧ. 

 

Barevná sestava kostek 

Hypotéza č. 7: 

H0 – Plného počtu bodŧ dosáhne alespoň 67,35 % probandŧ. 

HA – Plného počtu bodŧ dosáhne méně neţ 67,35 % probandŧ.  

 

Jednobarevná sestava kostek 

Hypotéza č. 8: 

H0 – Plného počtu bodŧ dosáhne alespoň 87,76 % probandŧ. 

HA – Plného počtu bodŧ dosáhne méně neţ 87,76% probandŧ. 
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4 METODIKA 

4.1 Charakteristika probandů 

Testování se zúčastnilo 30 dobrovolníkŧ sloţených ze 16 ţen a 14 muţŧ. Věk 

testujících osob se pohyboval od 22 let do 29 let a všichni zúčastnění byli studenti 

vysokých škol (2. lékařská fakulta UK - fyzioterapeuti, medici, VŠE, ČVUT, ČZU 

a Farmaceutická fakulta v Hradci Králové). Většina probandŧ měla dominantní pravou 

končetinu, jen dva muţi levou končetinu (Tabulka 1). 

 

 

 

4.2 Průběh měření 

Pro testování byly vybrané ergoterapeutické testy, pro jejichţ splnění je třeba, 

aby měl dotyčný plán pohybu. Testování probíhalo v osvětlených prostorech FN Motol. 

Kaţdý proband byl testován individuálně a stejnou osobou (Obrázek 12).  

Testy byly aplikovány v následujícím pořadí: Box and Block, Nine Hole Peg 

Test a vybrané podčásti testu LOTCA. Testy BBT a NHPT byly propŧjčeny z dětské 

ergoterapie FN Motol a LOTCA z dospělé ergoterapie FN Motol. K prŧběhu testování 

jsem dostala instrukce od ergoterapeutŧ a u testu LOTCA jsem podstoupila zaškolení 

k testování. 

Výsledky testŧ byly zaznamenávány do bodového archu a poté vyhodnoceny. 

Celkový čas administrace testŧ byl 15 minut. 

 

 

 

Věk průměr 25,3

směr. odchylka SD 2,12

věkové rozpětí 22-29

Pohlaví ženy 16

muži 14

Pref. ruky praváci 28

leváci 2

Složení testovaného vzorku

Tabulka 1: Sloţení testovaného vzorku 



Diplomová práce  Přehled ergoterapeutických testů s možností 
využití v testování dyspraxií 

 

57 

 

 

 

4.3 Zpracování dat 

Pro zpracování naměřených hodnot byla pouţita základní deskriptivní (popisná) 

statistika. Pro zjištění rozdílŧ mezi pohlavím, věkem a dominantními horními 

končetinami byla pouţita jednofaktorová ANOVA. 

Naměřené hodnoty byly vyhodnoceny a srovnány s normovými hodnotami testŧ. 

Normové hodnoty nebyly dostupné ani v nemocnici Motol ani ve Všeobecné fakultní 

nemocnici v Praze.  

Hodnoty testu Box and Block byly porovnány s normami z roku 1985. Studie se 

zúčastnilo 628 dobrovolníkŧ (318 ţen a 310 muţŧ) a probandi byli rozděleni do 12 

věkových kategorií. U kaţdé věkové kategorie byl udán prŧměrný počet přehozených 

kostek a SD jak pro pravou, tak pro levou horní končetinu (Mathiowetz et al., 1985a). 

Své výsledky jsem porovnávala s prvními dvěma věkovými kategoriemi (20 - 24 let, 25 

- 29 let) a určovala počet lidí, splňujících nebo nesplňujících normové hodnoty (prŧměr 

+ 1 SD a - 1 SD). Studii s normativními hodnotami jsem získala z volně dostupné 

webové stránky (http://www.rehabmeasures.org). 

Získané výsledky v Nine-Hole Peg Testu byly porovnány s normami, které 

vznikly v roce 2003 při testování 703 dobrovolníkŧ ve věku 21 aţ 71+ let. Tyto normy 

nejsou pŧvodní normy z roku 1985, ale jejich hodnoty nejsou od pŧvodních hodnot 

statisticky významně odlišné. U kaţdé věkové kategorie byl udán prŧměrný čas zvlášť 

pro pravou a levou horní končetinu a jejich SD (Oxford Grice et al., 2003). Hodnoty 

Obrázek 12: Prŧběh testování 
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jsem porovnávala opět jen s prvními dvěma věkovými kategoriemi (21 - 25 let, 26 - 30 

let) a opět určovala počet lidí, splňujících nebo nesplňujících normové hodnoty (prŧměr 

+ 1 SD a - 1 SD). Normativní hodnoty jsem získala z volně dostupné internetové 

stránky (http://www.rehabmeasures.org). 

Hodnoty testu LOTCA, k porovnání s výsledky, byly vzaty ze studie z roku 

1996, která porovnávala starší a mladší zdravé Američany. Věkové skupiny byly 

rozděleny na věk 17 - 25 let a 40 - 75 let (Annes et al., 1996). Své probandy jsem tedy 

porovnávala s mladší skupinou Američanŧ. Nejdříve jsem se zabývala tím, kolik 

procent probandŧ získalo plný počet v jednotlivých testech oproti Američanŧm a poté 

tím kolik probandŧ splnilo normové hodnoty v naměřeném čase pro kaţdý vybraný test. 
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5 POZNATKY Z TESTŮ A VÝSLEDKY  

Výsledky jsou rozděleny do dvou částí. První část výsledkŧ se zabývá testy 

samotnými a prŧběhem jejich testování. Druhá část získanými výsledky z testování 

probandŧ a hypotézami.  

5.1 Poznatky z testů 

5.1.1 Box and Block 

U prvního testu (BBT) měli probandi za úkol přendat co nejvíce kostek přes 

přepáţku z jedné strany na druhou, a to nejdříve dominantní a poté nedominantní 

končetinou. Limitující čas byl jedna minuta. Více informací o testu viz kapitola číslo 2 - 

Ergoterapeutické testy, strana 48. Nejčastější dotazy ohledně testu byly, zda mohou 

dobrovolníci brát více kusŧ najednou a zda záleţí na barvách kostek.  

S provedením testu neměli probandi ţádné potíţe, pouze u tří z nich došlo 

k sebrání více kostek najednou a dvěma se podařilo během testování přehodit kostku 

tak, ţe spadla aţ na zem. Díky časovému stresu většina probandŧ během testování 

naráţela do dřevěné přepáţky, coţ mohlo zpŧsobit zpoţdění a následné sníţení počtu 

přenesených kostek. Kaţdý proband si zvolil vlastní strategii přenášení kostek. Někteří 

sledovali zrakem svou končetinu během celého testu, někteří naopak sledovali jen box, 

z kterého byly kostky vybírány, a vŧbec nesledovali, kam kostka dopadá.  

Všichni účastníci vyuţívali úchop s terminální opozicí palce a ukazováku. 

Někteří uchopovali kostky rovnou, někteří si pomáhali posunem kostky přes krajní 

desku boxu, neţ ji uchopili.  

Ani ve slovním sdělení ergoterapeutŧ, ani v získaných informacích, nebylo 

definováno startovní rozloţení kostek - zda mají být zarovnány do roviny nebo ne. 

Počáteční rozloţení kostek by mohlo hrát roli v konečných výsledcích, jelikoţ 

zarovnané kostky se uchopují hŧře neţ kostky náhodně rozloţené. Toto zjištění bylo 

potvrzeno několika probandy. Test dokončilo všech 30 dobrovolníkŧ. 

5.1.2 Nine Hole Peg Test 

Při testu NHPT účastníci umisťovali kolíčky do odpovídajících otvorŧ a poté je 

zase všechny po jedné vyndali a umístili do kulatého zásobníku. Čas byl měřen od 
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prvního dotyku po poslední umístění do zásobníku, a to pro kaţdou končetinu zvlášť. 

Více informací o testu viz kapitola číslo 2 - Ergoterapeutické testy, strana 46.  

Povrch zásobníku byl kluzký, a tak několika dobrovolníkŧm (muţŧm) během 

testu kolíky ze zásobníku vylétly na stŧl nebo spadly na zem, jinak se splněním úkolu 

probandi neměli ţádný zásadní problém. V tomto případě byl test ukončen a proveden 

znovu. Zde vyvstává otázka, zda díky dalšímu pokusu nebyly poté výsledky lepší. Při 

provedení tohoto testu poţívali zúčastnění tzv. pinzetový úchop. Test dokončilo všech 

30 probandŧ. 

5.1.3 LOTCA 

Z testu LOTCA byla vybrána část Motorická praxe (motorická imitace, utilizace 

objektŧ, symbolické činnosti) a několik částí z Vizuo- motorické organizace (kopírování 

geometrických tvarŧ, pegboard konstrukce, barevná sestava kostek, jednobarevná 

sestava). V první části se udělovaly jen body a v druhé (Vizuo- motorická organizeca) 

se navíc měřil čas. Podrobnější informace k testŧm viz kapitola číslo 2 – 

Ergoterapeutické testy, strana 42 – 43.  

 

Motorická praxe 

V části motorická praxe měli zúčastnění potíţe u testu motorická imitace. 

Problémem bylo uvědomit si, co znamená provádět pohyb, jako kdyţ se díváte do 

zrcadla. Ze čtyř úkolŧ motorické imitace dělali dobrovolníci chyby hlavně v posledním 

úkolu (opozice palce proti 3. a 4. prstu, pohyb se 3x opakuje), kde zaměňovali prsty. 

Chyb se dopustili jak muţi, tak ţeny.  

S ostatními částmi motorické praxe (utilizace objektŧ, symbolické činnosti) 

problémy nebyly. Za kaţdý správně provedený úkol byl udělen jeden bod, čas se zde 

neměřil. Získané body všech tří testŧ se sčítaly dohromady a hodnotily jako sloţka 

Praxis. 
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Kopírování geometrických tvarŧ  

Probandovi bylo ukázáno 5 tvarŧ, které měl překreslit na papír. Tvary byly 

v určeném pořadí (kolo, trojúhelník, diamant, krychle a speciální tvar) (Obrázek 13).  

 

 

 

 

Body se udělovaly podle toho, kolik je daná osoba schopna okopírovat tvarŧ. 

V kritériích kopírování byla udána jen poznámka, ţe krychle musí mít 3D pohled. 

Kritéria ohledně přetaţení čar, nedodrţení přesných mezer u posledního tvaru nebo 

ohledně velikosti překreslených tvarŧ uvedena nebyla.  

Čtyři ţeny tak kreslily tvary malé a předpokládalo se, ţe jejich časy budou 

nejrychlejší. Tento předpoklad však výsledky nepotvrdily. Prvních tří nejrychlejších 

časŧ nedosáhla ani jedna z nich.  

Body byly strhávány za nedodrţení tvaru (hlavně u speciálního tvaru), jeden 

proband ve spěchu místo tvaru diamantu nakreslil čtverec, další nakreslil opět 

trojúhelník a jedna ţena nakreslila pětiúhelník. Tyto chyby byly zpŧsobeny nejspíše 

kvŧli časové tísni, coţ potvrdili i probandi. Nakreslený pětiúhelník přisuzuji síle zvyku, 

jelikoţ ţena byla studentkou farmacie.  

 

Pegboard konstrukce  

Dobrovolníci měli za úkol sestrojit tvar dle předlohy. Při sestrojení museli 

dodrţet přesný tvar trojúhelníku, pouţít tedy správný počet kolíčkŧ a umístit je do 

správných otvorŧ a řad s dodrţením úhlŧ (Obrázek 14).  

Plný počet bodŧ (4 body) byl za správné sestrojení, tedy za splnění všech 

poţadavkŧ. Tři body za správný počet a úhly, ale špatné umístění na desce. Dva body, 

Obrázek 13: Kopírování geometrických tvarŧ 
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kdyţ je dotyčný schopen sestrojit kolmou a rovnoběţnou čáru, ale není schopen udělat 

šikmou linii nebo uzavřít úhly. A jeden bod za nesplnění úkolu.  

 

 

 

 

Dva muţi a jedna ţena špatně umístili tvar na desce. Jedna ţena neuzavřela úhly 

a získala tak 2 body a další ţena neuzavřela úhly a celý tvar posunula o jednu řadu dál. 

Pro tuto kombinaci chyb zde hodnocení nebylo a tak byly ţeně uděleny dva body. 

Moţná uţ by tato kombinace byla autorem testu povaţována za nesplnění úkolu (1 bod), 

a proto postrádám v hodnocení bliţší informace pro získání jednoho bodu.  

Zajímavé bylo, ţe mezi celkovými pěti chybujícími probandy byli čtyři 

fyzioterapeuti, pro které je v profesi prostorové vidění dŧleţité. Někteří dobrovolníci 

zdŧraznili, ţe před dokončením úkolu se museli na obrazec podívat shora, aby viděli, 

zda mají úhly uzavřené. Toto naznačuje, ţe tito probandi budou mít s prostorovou 

představivostí nejspíše také problémy, jelikoţ by jinak kontrolní pohled nepotřebovali, 

jako ostatní kolegové.  

Dále v testu není uvedeno, zda se má předloha sestrojit dominantní končetinou 

nebo oběma končetinami. Obě končetiny při sestrojování pouţilo jen pět probandŧ, 

z toho 3 ţeny. A jelikoţ byl úkol na čas, mohlo toto zapojení obou končetin zajistit 

rychlejší čas, jak dokazují i výsledky. Nejrychlejší čas u ţen byl 25 s, coţ získala 

probandka, pouţívající obě končetiny, ale jen se ziskem tří bodŧ. Druhý nejrychlejší čas 

26 s získala další ţena z pětice s plným počtem bodŧ. U muţŧ byl nejrychlejší čas 27 s, 

kterého dosáhli 2 probandi z třiceti, přičemţ jeden z nich pouţíval také obě končetiny. 

Pokud tedy má být test hodnocen i dle času, mělo by být zadáno, zda pouţít obě 

končetiny či nikoliv. 

Obrázek 14: Pegboard konstrukce 
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Barevná sestava z kostek   

Úkolem bylo sestavit barevné kostky dle předlohy. V tomto úkolu neměli 

testovaní ţádné problémy a všichni dosáhli plného počtu bodŧ (Obrázek 15). 

 

 

 

 

Jednobarevná sestava  

Jednobarevná sestava se skládala z dvou částí. V první části musel dotyčný 

(podle obrázku) určit počet kostek potřebných k sestavení konstrukce a poté ji sestavit 

(Obrázek 16). 

 

 

 

 

Chyb se probandi dopouštěli při určování počtu kostek, buď řekli o kostku více  

nebo méně. Chybovali hlavně muţi (4 z 5). K dispozici měl kaţdý deset kostek, ačkoliv 

jich bylo potřeba jen devět. Během sestavování kostek problémy ani chyby nebyly. 

Zajímavé však bylo, ţe většinu ţen, ačkoliv měly model sestrojen správně, na konci 

přebytečná kostka zmátla.  

Obrázek 15: Barevná sestava kostek 

Obrázek 17: Jednobarevná sestava 
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5.2 Výsledky testování 

U testu Box and Block (Tabulka 2) byly výsledky probandŧ rozděleny dle 

věkových skupin (20 - 24 let, 25 - 29 let), pohlaví (muţ, ţena) a ruky. 

 

 
 

  

U ţen (20 - 24 let, PHK), celkem 5, byl prŧměrný počet kostek, přehozených 

přes přepáţku, 69,2 se směrodatnou odchylkou 5,4. Při porovnání výsledkŧ se 

standardními hodnotami (prŧměrná hodnota 88 kostek +1SD a -1SD) se do norem 

nevešla ţádná ţena. Všechny ţeny byly svými výsledky pod normovou hodnotou. Při 

pouţití LHK byl prŧměrný počet kostek 70,4 s SD 5,7. Zde se do normy vešla 1 ţena. 

U této skupiny byla tedy LHK úspěšnější. 

Druhá věková skupina ţen (25 - 29 let), celkem 11, měla u PHK prŧměrnou 

hodnotu 75,45 a SD 9,3. Do normové hodnoty se vešly 3 ţeny a zbytek byl opět pod 

hodnotou. U LHK dosáhly prŧměru 77,82 a SD 9,2. Dle výsledkŧ se do normy vešly 3 

ţeny a 2 ţeny se dostaly dokonce nad normovou hodnotu. Zde byla LHK opět 

úspěšnější. 

Mladší muţi (20 - 24 let), celkem 6, dosáhli prŧměrné hodnoty u PHK 76 a SD 

5,8. Do normy spadli pouze 2 muţi. U LHK byl prŧměr 77 a SD 9,47. Normovou 

hodnotu splnili pouze 2 muţi, ale jeden muţ byl nad hodnotou.  

Starší muţi (25 - 29 let), celkem 8, měli pro PHK prŧměr 78,88 a SD 9.  Normu 

splnilo 6 muţŧ. U LHK normu splnilo 7 muţŧ. Opět u obou věkových skupin muţŧ 

byla LHK lepší.  

Pohlaví Věk Počet
Průměrná 

hodnota

Směrodatná 

odchylka SD

Průměrná 

standardní 

hodnota

Počet 

probandů 

nad 

normovou 

hodnotou

Počet 

probandů v 

normě

Počet 

probandů 

pod 

normovou 

hodnotou

20 - 24 5 69,2 5,4185 88 0 0 5

25 - 29 11 75,45 9,326 86 0 3 8

20 - 24 6 76 5,7735 88,2 0 2 4

25 - 29 8 78,88 8,9783 85 0 6 2

Celkem 30 74,9 8,8 86,8 0 11 19

20 - 24 5 70,4 5,678 83,4 0 1 4

25 - 29 11 77,82 9,1633 80,9 2 3 6

20 - 24 6 77 9,4692 86,4 1 2 3

25 - 29 8 80,38 9,1233 84,1 0 7 1

Celkem 30 76,4 9,5 83,7 3 13 14

MUŽI

Levá   

horní 

končetina

Pravá 

horní 

končetina

Výsledky Box and Block - porovnání počtu kostek

ŽENY

MUŽI

ŽENY

Počet kostek Porovnání s normovou hodnotou

Tabulka 2: Výsledky Box and Block - porovnání počtu kostek 



Diplomová práce  Přehled ergoterapeutických testů s možností 
využití v testování dyspraxií 

 

65 

V součtu tedy dosáhlo celkem 19 (pro pravou) a 14 (pro levou končetinu) 

probandŧ horších výsledkŧ neţ je stanovená norma z roku 1985 (Mathiowetz et al., 

1985a). Tímto odmítám H0 č. 1 a přijímám HA - Alespoň jeden proband dosáhne 

horšího výsledku neţ je norma.  

Dle tabulky vidíme, ţe LHK byla lepší jak u ţen, tak u muţŧ, a to v obou 

věkových kategoriích.  

Kromě dvou muţŧ, kteří měli dominantní končetinu levou, byla dominantní 

končetina pravá. Z tabulky číslo 3 je vidět, ţe u mladších ţen byla dominantní ruka 

rychlejší jen u 20 % z nich a ve starší věkové skupině u 45, 45 % ţen. Kdeţto u muţŧ 

(Tabulka 4) byla dominantní horní končetina rychlejší v 50 %, a to v obou věkových 

kategoriích. Statisticky významné rozdíly mezi dominantní a nedominantní rukou však 

nalezeny nebyly. K dokázání statisticky významného rozdílu by se musel testovat větší 

vzorek probandŧ. Tudíţ nezamítám H0 č. 2 - Mezi dominantní a nedominantní horní 

končetinou nebude rozdíl. A nepřijímám HA - Mezi dominantní a nedominantní horní 

končetinou bude rozdíl. 

 

                

 

 

I kdyţ podle tabulky číslo 2 jsou muţi ve výsledcích úspěšnější, rozdíl ve 

výsledcích byl statisticky nevýznamný a opět by bylo třeba otestovat více probandŧ. H0 

č. 3 nezamítám - Mezi ţenami a muţi nebude rozdíl a HA nepřijímám - Mezi ţenami 

a muţi bude rozdíl. 

 

 

 

 

 

ŽENY

Věk n - počet
D - ruka 

rychlejší

% 

vyjádření 

20-24 5 1 20,00%

25-29 11 5 45,45%

ŽENY celkem 16 6 -

MUŽI

Věk n - počet
D - ruka 

rychlejší

% 

vyjádření 

20-24 6 3 50,00%

25-29 8 4 50,00%

MUŽI celkem 14 7 -

Tabulka 3: Rychlost dominantní ruky v % - ţeny Tabulka 4: Rychlost dominantní ruky v % - muţi 
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V testu Nine - Hole Peg Test (Tabulka 5) byli probandi rozděleni do věkových 

skupin (21 - 25 let a 26 - 30 let) na muţe a ţeny a opět dle pravé a levé končetiny.  

 

 

 

 

U ţen mladšího věku (21 - 25 let), celkem 9, dosáhla PHK prŧměrného času 

17,11s a SD 0,99. LHK 18,33s a SD 2,1. U pouţití PHK normové hodnoty dosáhlo 6 

ţen a u LHK 3 ţeny a 2 dosáhly nadnormové hodnoty. 

Starší skupina ţen (26 - 30 let), celkem 7, měla prŧměrný čas pro PHK 17,14s 

a SD 2. Normových hodnot dosáhly 4 ţeny. LHK ruka měla prŧměrný čas 18,14s a SD 

1,96, do normy se tedy vešlo 5 ţen.  

Muţi (21 - 25 let), celkem 8, měli prŧměrný čas 18,5s a SD 2,6 pro PHK, kdeţto 

pro LHK 19,38s a SD 3,2. Normy u PHK i LHK dosáhlo vţdy 5 muţŧ.  

Starší muţi (26 - 30 let), celkem 6, dosáhli u PHK prŧměru 17,5s a SD 2,3. Do 

normy se vešli 3 muţi a jeden muţ měl čas ještě rychlejší. LHK dosáhla v prŧměru 

18,5s a SD 2,5, normy tedy dosáhli 4 muţi. 

Při testování PHK se do normových hodnot vešlo 18 probandŧ (ţeny i muţi) 

plus jeden proband měl čas ještě rychlejší. A 11 probandŧ mělo výsledek horší. Pro 

LHK byli 2 probandi s lepším výsledkem, neţ je norma, 17 v normě a 11 pod normou.  

V součtu tedy dosáhlo celkem 11 (pro pravou) a 11 (pro levou končetinu) 

probandŧ horších výsledkŧ neţ testovaný vzorek probandŧ z roku 2003 (Oxford Grice 

et al., 2003). Proto odmítám H0 č. 1 a přijímám HA - Alespoň jeden proband dosáhne 

horšího výsledku neţ je norma. 

Pohlaví Věk Počet
Průměrná 

hodnota

Směrodatná 

odchylka SD

Průměrná 

standardní 

hodnota 

Počet 

probandů 

nad 

normovou 

hodnotou

Počet 

probandů v 

normě

Počet 

probandů 

pod 

normovou 

hodnotou

21 - 25 9 17,11 0,9938 16,04 0 6 3

26 - 30 7 17,14 2,0304 15,9 0 4 3

21- 25 8 18,5 2,5981 16,41 0 5 3

26 - 30 6 17,5 2,2913 16,88 1 3 2

Celkem 30 17,6 2,1 16,3 1 18 11

21 - 25 9 18,33 2,1082 17,21 2 3 4

26 - 30 7 18,14 1,9588 16,97 0 5 2

21- 25 8 19,38 3,1991 17,53 0 5 3

26 - 30 6 18,5 2,5 17,84 0 4 2

Celkem 30 18,6 2,6 17,4 2 17 11

ŽENY

MUŽI

Pravá 

horní 

končetina

Levá   

horní 

končetina

ŽENY

MUŽI

Čas (s) Porovnání s normovou hodnotou

Výsledky Nine Hole Peg Test - porovnání časů

Tabulka 5: Výsledky Nine - Hole Peg Test - porovnání času 
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Dominantní končetina u mladších ţen byla rychlejší u 77,78 % ţen a u starší 

skupiny u 85,71 % (Tabulka 6). U muţského vzorku nebylo dosaţeno tak vysokého 

procentuálního zastoupení jako u ţen. Zde byla, u mladších, dominantní končetina 

rychlejší jen v 50 % a u starších muţŧ v 66,67 % (Tabulka 7). 

Při porovnání končetin je v normě 18 + 1 s lepším časem pro pravou končetinu 

a 17 + 2 s lepším časem pro levou končetinu.  Rozdíl však není statisticky významný. 

A tak nezamítám H0 č. 2 - Mezi dominantní a nedominantní horní končetinou nebude 

rozdíl a nepřijímám HA - Mezi dominantní a nedominantní horní končetinou bude 

rozdíl. 

 

            

 

Ohledně rozdílu mezi ţenami a muţi je to stejné, statisticky nevýznamné. H0 

č. 3 nezamítám - Mezi ţenami a muţi nebude rozdíl a HA nepřijímám - Mezi ţenami 

a muţi bude rozdíl. 

 

Test LOTCA se vyhodnocoval počtem bodŧ a naměřeným časem. V tabulce č. 8 

je uveden prŧměrný počet bodŧ, získaných v kaţdém jednotlivém testu, dále je zde 

uvedena SD a počet lidí, kteří získali plný počet bodŧ.  

 

 

 

 

ŽENY

Věk n - počet
D - ruka 

rychlejší

% 

vyjádření 

21-25 9 7 77,78%

26-30 7 6 85,71%

ŽENY celkem 16 13 -

MUŽI

Věk n - počet
D - ruka 

rychlejší

% 

vyjádření 

21-25 8 4 50,00%

26-30 6 4 66,67%

MUŽI celkem 14 8 -

Tabulkové hodnoty

Test
Průměrný počet 

bodů 

Směrodatná 

odchylka SD

Počet lidí s 

dosažením plného 

počtu bodů

Počet lidí s 

dosažením plného 

počtu bodů (%)

Počet lidí s 

dosažením plného 

počtu bodů (%)

Praxis 3,8 0,43 13 43,33% 95,92%

Kopírování geometrických tvarů 3,83 0,45 26 86,67% 100,00%

Pegboard konstrukce 3,77 0,56 25 83,33% 93,88%

Barevná sestava kostek 4,0 0 30 100,00% 67,35%

 Jednobarevná sestava 3,83 0,37 25 83,33% 87,76%

Měřené hodnoty

Výsledky LOTCA - porovnání bodů

Tabulka 6: Rychlost dominantní ruky v % - ţeny 

 
Tabulka 7: Rychlost dominantní ruky v % - muţi 

 

Tabulka 8: Výsledky LOTCA - porovnání bodŧ 
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V testu Praxis dosáhlo plného počtu bodŧ 13 probandŧ, tedy 43,33 %. 

Američanŧ (17 - 25 let) v tomto testu dosáhlo plného počtu 95,92 %. Proto zamítám H0 

č. 4 - Plného počtu bodŧ dosáhne alespoň 95,92 % probandŧ a přijímám HA – Plného 

počtu bodŧ dosáhne méně neţ 95,92 % probandŧ (Tabulka č. 8). 

 

U kopírování geometrických tvarŧ mělo úspěšnost plného počtu bodŧ 86,67 % 

probandŧ tedy 26 lidí. Američani měli v tomto testu úspěšnost stoprocentní. H0 č. 5 - 

Plného počtu bodŧ dosáhne 100 % probandŧ je zamítnuta a přijata HA - Plného počtu 

nedosáhne 100 % probandŧ (Tabulka č. 8). 

 

Při sečtení získaných bodŧ dosáhlo plného počtu bodŧ v pegboard konstrukci 

celkem 83,33 % (Tabulka č. 8). Američtí probandi získali však 93,88 % (Annes et al., 

1996). Na základě výsledkŧ odmítám H0 č. 6 – Plného počtu bodŧ dosáhne alespoň 

93,88 % probandŧ. A přijímám HA – Plného počtu dosáhne méně neţ 93,88 % 

probandŧ. 

 

Pouze v barevné sestavě kostek dosáhlo plného počtu bodŧ více probandŧ z ČR 

(100 %) neţ Amerických probandŧ (67,35 %), (Tabulka č. 8). Z toho dŧvodu je u tohoto 

testu přijata H0 č. 7 – Plného počtu bodŧ dosáhne alespoň 67,35 % probandŧ. 

 

V posledním testu, jednobarevné sestavy, bylo úspěšných 25 probandŧ, 83,33 %. 

Američanŧ plného počtu bodŧ dosáhlo 87,76 %. Procentuální rozdíl v tomto testu je 

nejmenší v porovnání s ostatními, ale i tak je H0 č. 8 zamítnuta – Plného počtu bodŧ 

dosáhne alespoň 87,76 % probandŧ. A přijata HA – Plného počtu bodŧ dosáhne méně 

neţ 87,76% probandŧ (Tabulka č. 8). 
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Tabulka 9 znázorňuje získaný prŧměrný čas v jednotlivých testech a počet 

probandŧ splňujících normovou hodnotu.  

 

 

 

 

Normových časových hodnot dosáhlo v testu kopírování geometrických tvarŧ 28 

probandŧ, 1 byl nad normou a 1 účastník pod hranicí normy. Nulová hypotéza č. 1 - H0 

- Všichni probandi nedosáhnou horšího výsledku, neţ je norma, je zamítnuta a přijata 

HA – Alespoň jeden proband dosáhne horšího výsledku, neţ je norma (Tabulka č. 9). 

 

U pegboard konstrukce bylo v normovém rozpětí 25 lidí, 3 nad hodnotou a 2 pod 

ní. Na základě výsledkŧ je zamítnuta H0 č. 1 - Všichni probandi nedosáhnou horšího 

výsledku neţ je norma. A přijata HA – Alespoň jeden proband dosáhne horšího 

výsledku neţ je norma (Tabulka č. 9). 

 

Barevná sestava kostek měla 1 účastníka pod normovými hodnotami, 14 

v normě a 15 probandŧ s lepším časem neţ je norma. Zamítám H0 č. 1 - Všichni 

probandi nedosáhnou horšího výsledku neţ je norma. A přijímám HA – Alespoň jeden 

proband dosáhne horšího výsledku neţ je norma (Tabulka č. 9). 

 

V jednobarevné sestavě nebyl ani jeden proband s horším výsledkem neţ je 

norma, ba naopak 15 dosáhlo normativních hodnot a 15 bylo ještě nad hodnotami. 

Tudíţ přijímám H0 č. 1- Všichni probandi nedosáhnou horšího výsledku neţ je norma 

(Tabulka č. 9). 

 

Dle tabulky byla největší úspěšnost v testu jednobarevné sestavy, kdeţto 

nejméně se probandŧm dařilo v pegboard konstrukci. Při porovnání výsledkŧ mezi 

Test Průměrný čas
Směrodatná 

odchylka SD

Počet probandů 

nad normovou 

hodnotou

Počet probandů v 

normě

Počet probandů 

pod normovou 

hodnotou

Kopírování geometrických tvarů 18,7 4,95 1 28 1

Pegboard konstrukce 32,8 4,83 3 25 2

Barevná sestava kostek 14,7 4,67 15 14 1

Jednobarevná sestava 9,6 3,67 15 15 0

Měřené hodnoty Porovnání s normou

Výsledky LOTCA - porovnání časů

Tabulka 9: Výsledky LOTCA - porovnání časŧ 
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pohlavími, věkem, dominancí ruky atd. nebyly nalezeny ţádné statisticky významné 

rozdíly. 
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DISKUZE 

Za spolupráce s dětskými a dospělými ergoterapeuty byly probádány 

ergoterapeutické testy a vybrány ty, nebo jen jejich část, které zahrnují testování určité 

percepce (zrak, sluch, propriocepce atd.). Testy, které obsahují zpracování určité 

percepce, se našly jak v dětských testech, tak i v dospělých.  

Diskuze k teoretické části 

Diagnostická metoda k zjišťování deficitŧ dílčích funkcí u školních dětí 

(příručka) od Briggite Sindelar se nezabývá jen jednotlivými modalitami, ale i jejich 

kombinací (Sindelar, 2007). Je to jediná metoda, z nalezených testŧ, která obsahuje 

testování auditivní sloţky (Příloha 4).  

Při hodnocení dítěte nezjišťujeme pouze, zda dítě slyší dané písmeno ve slově, 

ale také, zda si například slovo opakuje. Neboli vyhledává k auditivním informacím, 

pomocí artikulační motoriky, taktilně kinestetický vzruch, coţ je jedna 

z kompenzačních strategií. Dále podle hodnocení mŧţeme určit, zda má dítě poruchu 

rozeznat písmeno (například „O“) na začátku slova (osel, okno, opice) nebo má 

problémy rozeznat fonémy uprostřed slova (most, dort, notes) (Sindelar, 2007). 

Při rŧzných kombinacích vyšetřovaných písmen by se dalo pomocí metody 

zjistit, zda má dotyčný problém s rozeznáváním souhlásek nebo samohlásek ve slově, 

zda mu dělá obtíţe rozeznat dané písmeno na začátku, uprostřed nebo na konci a tím 

odhalit jeho moţnou auditivní dyspraxii.  

Jak bylo jiţ v práci zmíněno, nejedná se přímo o test, ale tato příručka slouţí 

pouze k pozorování dítěte a usnadnění stanovení poruchy v dílčích funkcích. Hodnocení 

není dle stanovených norem, ale je postaveno spíše na subjektivním hodnocení 

vyšetřujícího terapeuta. Z tohoto dŧvodu bych tuto metodu pro testování dyspraxií 

u dospělé populace nevolila. Jediné, o čem by se dalo uvaţovat, je jiţ zmíněné auditivní 

členění, protoţe v jiných testech nebylo nalezeno. Muselo by se však stanovit přesné 

hodnocení, kolik špatně zodpovězených slov uţ dyspraxie je anebo není. 

Standardizovaný Sensory Integration and Praxis Test, skládající se ze 17 testŧ 

a obsahující normativní vzorek téměř 2000 dětí, ţijících ve Spojených státech, se jeví 
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jako nejbohatší test, co se týče modalit. Zabývá se aspekty praxe, vestibulárním, 

proprioceptivním, taktilním a vizuálním systémem (Bodison a Mailloux, 2006).  

Ačkoliv je test určen dětské populaci, v rozmezí 4 let a 8 let + 11 měsícŧ, našla 

by se řada úkolŧ, které by byly obtíţné i pro dospělé jedince. Například subtest Figure – 

Group Perception je svou obtíţností postupně odstupňován a některé figury bylo, dle 

vlastní zkušenosti, velmi obtíţné rozeznat do vypršení času.  

Na rozdíl od ostatních ergoterapeutických testŧ jsou v SIPT i subtesty na 

postrotační nystagmus a testy na balanc. Ohledně praktických dovedností zahrnuje 

SIPT, kromě posturální praxe, testy na kopírování předlohy, testy na provádění pohybŧ 

dle slovních instrukcí, konstrukční praxi, sekvenční praxi a orální praxi. Dále obsahuje 

i testy na bilaterální motorickou koordinaci, která taktéţ v ostatních testech není 

obsaţena. V neposlední řadě se test zabývá také přímo kinestézií a testy na taktilní 

vnímání (Finger Identification, Graphesthesia, Localization of Tactile Stimule). Jelikoţ 

má při testech dítě zavřené oči, je testován opravdu přímo taktilní systém.  

Velkou nevýhodou tohoto testu je, ţe pokud ho chce terapeut pouţívat, musí 

nejdříve absolvovat speciální kurz. Ten obsahuje 4 moduly, přičemţ čtvrtý modul je 

věnován přímo prŧběhu testování. SIPT se pouţívá hlavně v zahraničí, u nás v ČR ho 

vlastní pouze nemocnice Motol, ale jinak se u nás nepouţívá.  

Dalším velkým záporem tohoto testu je, ţe si ho terapeut nemŧţe vyhodnotit 

sám. Vyplněný protokol, coţ se terapeut učí také aţ na kurzu, posílá do Western 

Psychological Services k vyhodnocení a zaslání tzv. WPS TEST REPORT (Příloha 9). 

Vyhodnocení výsledkŧ se navíc musí zaplatit. Buď 310 liber za 10 kompletních baterií 

nebo 150 individuálních testŧ. Nebo druhá moţnost, 617 liber za 25 kompletních baterií 

či 375 individuálních testŧ. 

K zakoupené sadě dostane terapeut sice manuál, ale ten není kompletní. Nejsou 

zde podrobně popsány všechny subtesty, ale jen udán příklad. Tímto si autoři nejspíše 

zajišťují nutnost absolvování kurzu.  

Ačkoliv má test velké zápory, z nalezených ergoterapeutických testŧ by byl, dle 

mého názoru, pro testování dyspraxií u dospělých pacientŧ nejvhodnější. Vyvstává tedy 

otázka, zda vyslat terapeuty na školení SIPT a přijmout peněţité podmínky pro 

vyhodnocování nebo si pro vyhodnocování testu udělat podmínky vlastní.  
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Pokud bychom si měli pro testování smyslových vjemŧ vybrat z kognitivních 

testŧ pro dospělé, nejvhodnější test by byl Addenbrook test (ACE). Kognitivní testy 

obsahují z modalit pouze zrakově prostorové funkce, přičemţ ACE je má nejobsáhlejší. 

Obsahuje jak kreslení krychle, hodin, tak navíc sloţku percepční schopnosti, kdy musí 

testovaný například jen pomocí zraku spočítat tečky na obrázku nebo přečíst neúplná 

písmena, viz Příloha 9. Test by se tedy na zrakovou percepci pouţít dal. 

Z testu LOTCA by se dala vyuţít například kategorie – vizuální percepce 

(Identifikace tvarů, Překrývající - se tvary, Stálost objektů), prostorové vnímání 

(Orientace na těle, Prostorové vztahy, Prostorové vztahy na obrázku), motorická praxe 

(Motorická imitace), vizuo - motorická organizace (Pegboard konstrukce, Barevný tvar 

kostek, Jednobarevný design) nebo RISCA klasifikace objektŧ. 

Čistě zraková percepce je vyuţita u testŧ Identifikace tvarů, Překrývající se 

tvary. U testu Stálost objektů, kdy se proband dívá na předměty v nezvyklých úhlech, uţ 

je třeba zrakové vnímání propojit s vnímáním prostoru. U kategorie prostorového 

vnímání uţ je zapojena i zraková sloţka. Motorická imitace zahrnuje schopnost vnímání 

body schématu, ale opět uţ je vnímání propojeno se zrakem. Pegboard konstrukce, 

Barevný tvar kostek a Jednobarevný design propojují zrakový systém, taktilní systém, 

plánování pohybu i prostorové vnímání. Tyto sloţky v těchto testech od sebe nelze 

oddělit. RISCA klasifikace objektŧ je test, kde pacient potřebuje rozeznat objekty podle 

tvaru a barvy. Zde se tedy testuje hlavně zraková percepce. Propojené modality 

v testech je těţké od sebe rozdělit a věnovat se jen jedné z nich.  

Manipulační testy, zmíněné v kapitole (2.5 Přehled manipulačních testŧ), taktéţ 

v sobě obsahují několik modalit najednou. Při manipulaci s předmětem je třeba 

zpracovat jak zrakové, taktilní nebo proprioceptivní vjemy, tak mít i plán prováděného 

pohybu a prostorovou orientaci. Dále například u Box and Block potřebuje testovaný 

odhad vzdálenosti a hloubky při přehazování kostky. Při podtestu Jebsen Hand Function 

Test (Zvedání běžných předmětů - halíř, kancelářská sponka, lahvové uzávěry 

a umístění do nádoby) je vyuţita hlavně sloţka taktilní, ale jelikoţ jsou u toho oči 

otevřené, na výsledku se podílí i zrakový systém. 
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Diskuze k praktické části 

V praktické části bylo cílem zhodnotit prŧběh testování vybraných 

ergoterapeutických testŧ a jejich výsledky. K testování byly vybrány testy Box and 

Block, Nine – Hole Peg Test a vybrané subtesty z LOTCA (Praxis Test, Kopírování 

geometrických tvarů, Pegboard konstrukce, Barevná sestava kostek, Jednobarevná 

sestava kostek). Výsledky byly porovnány se studiemi z roku 1985 pro test Box and 

Block (Mathiowetz et al., 1985a), 2003 pro Nine – Hole Peg Test (Oxford Grice et al., 

2003) a 1996 pro test LOTCA (Annes et al., 1996). 

Během testování jsem přišla na několik nedostatkŧ a nejasností v testech, díky 

kterým by mohly být ovlivněny výsledky. Například u testu Box and Block není 

definováno rozloţení kostek na začátku testu. Dle mého názoru by toto rozloţení mohlo 

hrát roli v počtu přehozených kostek, jelikoţ rozházené kostky se uchopují lépe neţ 

zarovnané. Několik probandŧ vyslovilo stejný pocit z testu. Protoţe je test primárně 

určen pacientŧm s CMP, RS nebo úrazem mozku, chápu, ţe se na takovéto detaily dŧraz 

neklade, ale na druhou stranu i těmto pacientŧm se musí lépe uchopovat kostky 

rozházené neţ zarovnané. Pokud by byly podmínky pro všechny stejné, byly by 

výsledky více objektivní, ale časová náročnost by se zvýšila. 

Většina probandŧ měla dominantní končetinu pravou, a tak se dalo předpokládat, 

ţe tato končetina bude mít výkon lepší. Na druhou stranu, touto končetinou se celý test 

začínal, takţe, kdyţ poté proband plnil test nedominantní končetinou, uţ měl tzv. 

získaný grif na přendávání kostek, coţ mu mohlo pomoci k lepšímu výsledku. Kromě 

získaného grifu byly přehozené kostky v jiné výchozí poloze neţ pro dominantní 

končetinu (více rozházené), coţ mohl být druhý faktor ovlivňující to, ţe získané 

hodnoty levou končetinou odpovídaly více normovým hodnotám 

To, ţe bylo tolik mladých a zdravých jedincŧ pod hodnotami normy, přikláním 

k jejich ,,lenosti“. Někteří jedinci byli velmi soutěţiví, a jakmile se řeklo, aby přehodili 

co nejvíce kostek, tak se snaţili o nejlepší výsledek. Většina jedincŧ však zaujala k této 

informaci flegmatický postoj. Toto je ovšem jen má subjektivní domněnka z hodnocení 

a je tedy moţné, ţe jedinci s horšími výsledky mohou mít určité problémy s úkoly 

tohoto rázu a tedy dyspraxii.  
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U testu Nine – Hole Peg Test vyvstala otázka, zda díky opakovanému pokusu 

kvŧli spadnutí kolíku na zem, nemají probandi ve výsledku lepší čas. Tato myšlenka je 

dosti pravděpodobná, jelikoţ si proband kolíčky lépe osahá, najde si zpŧsob, jak je lépe 

uchopit a celkově mu to na druhý pokus musí jít lépe. Jediné řešení, co mě během 

testování napadlo, je zastavit stopovaný čas, neţ se kolík dostane zpět do zásobníku 

a poté v testu pokračovat.  

V Praxis Testu byly největší problémy s motorickou imitací. Probandi, ačkoliv 

byli ze zdravé populace, měli problém s uvědoměním si, jakou končetinou pohyb 

napodobit. Často při prvním úkolu dlouho váhali a nejvíce chyb měli v úkolu (opozice 

palce proti 3. a 4. prstu). Bylo to nejspíše dáno tím, ţe se pořádně nesoustředili na daný 

úkol nebo si nedokázali upřesnit, které prsty se dotýkají a pouţili prsty jiné. 

V hodnocení nebyla poznámka, jak ohodnotit probanda, který se sice splete (nejspíše 

svou nepozorností a snahou splnit úkol rychle), ale ještě neţ úkol dokončí tak se opraví.  

V kopírování geometrických tvarŧ byly dělány chyby hlavně z dŧvodu časového 

stresu. Toto bylo potvrzeno převáţnou většinou probandŧ. Nemyslím si, ţe by zdravá 

populace vysokoškolákŧ měla problém s nakreslením základních tvarŧ jako je kruh, 

trojúhelník, kosočtverec nebo krychle. Jediné, kde bych viděla opravdu problém, byl 

poslední, tzv. speciální tvar, kde mohli probandi udělat chybu díky špatné zrakově – 

prostorové schopnosti. V hodnocení mi chyběla poznámka o velikosti překresleného 

tvaru (čím menší obrázek, tím by mohl být čas rychlejší). Toto se však u mých 

probandŧ nepotvrdilo.  

Při sestrojení Pegboard konstrukce museli probandi dodrţet přesný tvar 

trojúhelníku, pouţít tedy správný počet kolíčkŧ a umístit je do správných otvorŧ a řad 

s dodrţením úhlŧ. Nejvíce účastníci chybovali ve správném rozloţení trojúhelníku na 

desce. Tato chyba mohla být příčinou nepozornosti k slovním instrukcím, které byly 

podávány. Další chyby byly v neuzavření úhlŧ nebo v kombinaci obojího. Při 

neuzavření úhlŧ, tedy neschopnosti spojit si daný obrazec dohromady z jiného úhlu 

pohledu, by se dalo povaţovat za určitou formu dyspraxie. Ale jelikoţ test není určen 

pro dyspraxii, nemŧţeme tuto domněnku potvrdit.  
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Při sestavování Barevné sestavy kostek nebyly problémy ani s provedením úkolu 

ani s hodnocením. 

V Jednobarevné sestavě měli probandi více potíţe s určením počtu kostek neţ se 

sestrojením dle předlohy. Na obrázku nebyly všechny kostky vidět, a tak si musel 

proband představit a dopočítat chybějící kostky. Chybování v tomto prostorovém 

vnímání by mohlo opět značit určitou dyspraxii.  

Testy byly vybrány tak, aby obsahovaly spíše plánování pohybu neţ testování 

jednotlivých modalit. Samozřejmě se na plnění testŧ modality podílely, ale nelze je pro 

testování oddělit samostatně. Například u Kopírování geometrických tvarŧ je dŧleţitá 

zraková percepce pro rozeznání tvaru, ale poté je třeba tvar nakreslit, a to uţ je zapotřebí 

plán pohybu, taktilní systém nebo propriocepce.  

Dle mého názoru jsou ergoterapeutické testy na testování dyspraxií aţ moc 

jednoduché a muselo by se více specifikovat jejich hodnocení. I kdyţ se mezi mými 

probandy našli jedinci, kteří v testech chybovali, pořád je to jen malý vzorek lidí. Proto 

by se muselo testování rozšířit na větší populaci, aby měly výsledky větší hodnotu 

a ukázaly, zda by testy mohly být ukazateli dyspraxií  nebo to bylo jen zapříčiněno 

jinými faktory, jako nepozorností.  

Nejpřijatelnější z testŧ se jeví dětský SIPT, který by mohl být obtíţný i pro 

dospělou populaci a tak odhalit některé dyspraxie. Z toho dŧvodu mi přijde velká škoda 

vlastnit na ergoterapii v FN Motol tak hodnotný test a řádně ho nevyuţít. Jelikoţ 

z celkových 17 subtestŧ se u nás vyuţívá jen pouhých pět.  
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ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo probádat dětské a dospělé ergoterapeutické testy a zjistit, 

zda se některé z nich (nebo jejich část) nedají pouţít k testování dyspraxií.  

V teoretické části práce byly vybrané ergoterapeutické testy stručně popsány. 

V popisu jsou zahrnuty obecné informace, pro koho je test určen, pro jakou věkovou 

skupinu, prŧběh testování, stručný popis subtestŧ, hodnocení testu. A nakonec bylo 

zmíněno několik zahraničních studií, které ve své práci testy vyuţívaly. 

Praktická část byla zaměřena na prŧběh testování u vybraných testŧ. Zda jsou 

pokyny dostačující a jasné, zda jsou u nás vhodné podmínky pro testování, zda je 

udělování bodŧ dostatečně definované, srozumitelné a zda mají testy nějaké nedostatky.  

Druhý hlavní cíl praktické části se týkal samotných výsledkŧ. Jestli v daných 

testech, které jsou primárně určeny pro rŧzné diagnózy, chybuje i zdravá populace, coţ 

by v budoucnu znamenalo moţnost jejich vyuţití i pro zdravé lidi. 

Zmíněné testy v sobě obsahují testování několika senzorických systémŧ, ale tyto 

systémy jsou mezi sebou propojené a je těţké je od sebe oddělit. Testy by tak musely 

být zmodifikované, aby se mohla testovat jen jedna modalita. Samozřejmě se našly 

i testy, které testují čistě jednu modalitu. Ale tyto testy (metody) nejsou hodnoceny dle 

norem (Diagnostická metoda k zjišťování deficitŧ dílčích funkcí u školních dětí - 

Auditivní členění) nebo mají například příliš záporŧ pro vyuţití (SIPT).  

Navzdory všem svým záporŧm by z testŧ nejvíce vyhovoval dětský SIPT, který 

obsahuje takové subtesty, které by mohly být obtíţné i pro dospělou populaci a tím 

odhalit některé dyspraxie. 

Při testování na zdravých vysokoškolácích se ukázalo, ţe i tito jedinci chybují. 

Mohlo by se tedy uvaţovat o tom, ţe jde o nějaký druh dyspraxie. Pro potvrzení 

výsledkŧ této studie a přesnější objektivizaci určení hranice dyspraxie je však zapotřebí, 

aby proběhl rozsáhlejší výzkum s vyšším počtem probandŧ.  
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Příloha 8: Srovnání nejpouţívanějších kognitivních testŧ (Orlíková et al., 2014) 
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Příloha 9: Adenbrookský kognitivní test (revidovaná verze 2010) – zrakově – 

prostorové schopnosti, percepční schopnosti (Bartoš a Ralsová, 2010) 
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Příloha 10: Příklady testŧ LOTCA - Barevná sestava z kostek a Geometrické sekvence 

(Kopecká, 2005) 

 

 
 

 

 

 
 



Diplomová práce  Přehled ergoterapeutických testů s možností 
využití v testování dyspraxií 

 

118 

Příloha 11: LOTCA – vyhodnocovací arch a poznámkový arch (Kopecká, 2005) 
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