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Přílohy 

Příloha 1: Fáze a dělení paměti 

Další informace ke kapitole 2.2.3 - Paměť 

Fáze paměti 

U paměti se, z hlediska procesu, obvykle uvádí tyto fáze: vštěpování (kódování), 

uchovávávní (retence) a vybavování (reprodukce). Kódováním rozumíme přetvoření 

senzorických vstupů do podoby mentálních reprezentací, jež lze uložit do paměti. Jedná 

se transformaci příchozích informací do takové podoby, která je pro lidskou psychiku 

srozumitelná. Retence by se dala popsat jako proces podržení nebo uchování přetvořené 

(zakódované) informace v paměti po různě dlouhé časové období, o nichž bude zmínka 

v další kapitole. Reprodukce je vyhledání informace uložené v dlouhodobé paměti a její 

vyvolání zpět do vědomí. Má dvě základní formy. První formou je spontánní reprodukce 

(free recall), druhou znovupoznání (rekognice), což je vybavování při opětovném přímém 

vnímání stejného či podobného objektu, jehož mentální reprezentace byla již dříve 

uložena do paměti.  Retence je vždy mimovolná, oproti tomu kódování i reprodukce se 

může dít jak mimovolním, tak i vědomým procesem. (Nakonečný, 2011; Plháková, 2003) 

Dělení paměti 

Paměť můžeme rozdělit dle řady hledisek. Z hlediska délky uchování paměťových 

stop lze rozlišit paměť senzorickou (neboli ultrakrátkou), krátkodobou a dlouhodobou. 

Senzorická paměť po dobu jen asi 2 sekundy (Nakonečný, 2011) uchovává informace 

přicházející ze smyslů (Plháková, 2003). Je rozsáhlá – obsáhne veškeré informace, které 

z prostředí proniknou k určitému smyslu, ale pouze malá část informací, kterým člověk 

věnoval pozornost, je následně převedena do krátkodobé paměti (Nolen-Hoeksema 

(2013). Někdy je popisována jako „doznívání vjemu v mozku“ (Nakonečný, 2011). 

Krátkodobá paměť uchovává po dobu 15-30 sekund informace, které potřebujeme ke 

svým psychickým aktivitám (Plháková, 2002). Informace v ní uložená je snadno 

dostupná – lze ji využít jako základ pro rozhodování nebo plnění úkolů v řádu sekund 

(Nolen-Hoeksema (2013). V literatuře lze místo krátkodobé paměti narazit na pojem 

„pracovní paměť“ (nebo také operační paměť), neboť je tato paměť často využívána jako 

„pracovní stůl“ vědomí, na kterém se dočasně uchovávají informace, které člověk 
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aktuálně používá nebo zpracovává (Plháková, 2002), příkladem může být zapamatování 

si telefonního čísla, které má být právě vytočeno (Nakonečný, 2011). Informace se 

z krátkodobé paměti nevytratí, pokud si ji člověk stále opakuje (Sperling, 1967) nebo 

projde jinými formami zpracování (propracování, elaborace) – např. převedení do 

zrakové představy. V takovémto případě se tato informace dostává do dlouhodobé 

paměti (Nolen-Hoeksema (2013). Někteří odborníci se domnívají, že tato paměť je 

neomezená (Nolen-Hoeksema (2013), jiní se zmiňují o určitých hranicích (Plháková, 

2002). Informace jsou z dlouhodobé paměti získávány procesem vybavování, následným 

umístěním do krátkodobé paměti, kde je možné s touto informací manipulovat (Nolen-

Hoeksema (2013).  

Dlouhodobá paměť se následně dělí na explicitní a implicitní. Explicitní paměť 

slouží k vědomému uchování vzpomínek na minulé události a faktických znalostí o světě, 

oproti tomu implicitní paměť k nevědomému ukládání zkušeností, např. provádění 

tělesných pohybů (kopání do míče). (Plháková, 2002; Nolen-Hoeksema 2013; 

Nakonečný, 2011) 

Další rozdělení paměti lze najít ve výše citovaných publikacích.   
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Příloha 2: Kazuistiky 

Kazuistika 1 

Pacient: P. Z., muž (dále pacient 1) 

Věk: 54 let (*1961) 

DG:  iCMP v povodí ACM l. sin. (před 10 lety) 

NO: st.p. ischemické cévní mozkové příhodě v povodí ACM l. sin.  

 pravostranná spastická hemiparéza lehkého stupně (dominuje spastická dystonie 

flexorů lokte, zápěstí a prstů, na DK spastický syndrom pes equinovarus) 

 fatická porucha 

 organický psychosyndrom 

 další dg. vzhledem k potřebám této BP nevýznamné 

RA: k dg. nezvýznamná 

OA: dle dokumentace se v dětství se s ničím neléčil, 

dle slov pacienta: myopia (korekce brýlemi) a vrozený daltonismus (neschopnost odlišit 

hnědou barvu od zelené) 

FA: neovlivňující kognitivní funkce 

SA: žije s manželkou v RD 

ŠA + PA: VŠ (Ing.), pracoval v obchodním odvětví 

Současná RHB: fyzioterapie, ergoterapie, logopedie 

Abusus: nekuřák, alkohol občas (víno cca 1x týdně) 

Kompenzační pomůcky: brýle 

 

Ergoterapeutické vyšetření 

Pacient orientován osobou, místem i prostorem. Při vyšetření i terapiích 

komunikoval a plně spolupracoval. Přítomna expresivní afázie s nadměrným užíváním 

slova „vole“, bez poruchy artikulace. Na terapii přišel sám bez kompenzačních pomůcek.  
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Vyšetření horních končetin 

DG dle dokumentace: pravostranná spastická hemiparéza lehkého stupně (dominuje 

spastická dystonie flexorů lokte, zápěstí a prstů) 

Dominance: pravák 

PHK 

přítomna spastická dystonie flexorů lokte a prstů, barva kůže a teplota v normě, otoky 

nejsou patrné  

Úchopy: nejsou možné 

Kloubní rozsahy HKK: vyšetřeny orientačně, vzhledem k účelu vyšetření HKK nebyl 

vyšetřován pasivní pohyb 

 výchozí postavení: ramenní kloub: ve středním postavení, loketní kloub: 35° FL, 

zápěstí: 10° FL, MCP kloub: 90° FL, IP2 a IP1: 90° FL 

 aktivní pohyb (z výchozího postavení 1): ramenní kloub: FL 85°, EX 20° (se 

souhybem trupu), ABD 45° (se souhybem trupu), loketní kloub: FL 115°, EX  10°, 

zápěstí: 0°, MCP klouby: 0° 

Svalová síla: vyšetřena orientačně (stisk dlaněmi), snížená – v porovnání s LHK 

Taxe: nebylo možné vyšetřit 

Čití2: Pacientovi byla zjištěna mírná taktilní hypostezie v oblasti dorzální strany předloktí 

a ruky, v ostatních oblastech je taktilní čití v normě. Nebyly zjištěny poruchy v algickém 

a hlubokém čití. Vzhledem k potřebám práce a nebyly testovány další složky čití. Dle 

dokumentace ze vstupního vyšetření ergoterapeutem ÚVN (ze dne: 19. 2. 2016) byla u 

pacienta zjištěna diskriminační hypostezie v oblasti dorzální strany předloktí a ruky, 

termické i vibrační čití bylo v normě. 

LHK 

ve fyziologickém postavení, barva kůže a teplota v normě, otoky a deformity nejsou 

patrné  

Úchopy: všechny úchopy zvládá 

Kloubní rozsahy HKK: v normě 

Svalová síla: v normě 

                                                      
1 z výchozího postavení poté měřen úhel provedeného pohybu 
2 taktilní čití testováno předmětem s tupým hrotem, algické předmětem s ostrým hrotem, bylo 

využito formuláře Kliniky rehabilitačního lékařství VFN a 1. LF UK 
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Taxe: v normě 

Čití: všechny složky čití v normě 

 

Hodnocení ADL 

pADL 

Pacient je ve všech oblastech pADL soběstačný. Je instruovaný v oblasti oblékání horní 

poloviny těla s paretickou končetinou a tuto činnost zvládá bez problémů. Pro snadnější 

manipulaci s tkaničkami používá speciální gumové tkaničky. Chůze je hemiparetická, 

avšak stabilní a pacient ji zvládá bez kompenzačních pomůcek.  Při chůzi do schodů a ze 

schodů se potřebuje občas přidržovat zábradlí nebo zdi (záleží na typu schodů), zvládá 

však samostatně. Pro hodnocení ADL byl použit Barthelův test. Pacient dosáhl v rámci 

Barthelova testu skóre 100 bodů, což značí úplnou nezávislost.   

Barthelův test základních všedních činností. 

  Činnost: Provedení činnosti: 
Bodové 

skóre 
Poznámky 

01. Najedení,napití Samostatně bez pomoci 10   

02. Oblékání Samostatně bez pomoci 10   

03. Koupání Samostatně bez pomoci 5   

04. Osobní hygiena Samostatně  5   

05. Kontinence moči Plně kontinentní 10   

06. 
Kontinence 

stolice 
Plně kontinentní 10   

07. Použití WC Samostatně bez pomoci 10   

08. 
Přesun lůžko-

židle 
Samostatně bez pomoci 15   

09. Chůze po rovině samostatně nad 50m 15   

10. 
Chůze po 

schodech 
Samostatně bez pomoci 10 

na točitých schodech se 

potřebuje přidržovat zdi nebo 

zábradlí 

Celkový počet bodů 100 (nezávislý)  
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 iADL 

V oblasti iADL je pacient též zcela soběstačný. Potíže má v oblastech, na které má vliv 

pacientova snížená úroveň fatických funkcí. Dle jeho slov se vždy nějakým způsobem 

dorozuměl a vyřídil si vše, co potřeboval. Největší problém mu dělá nakupování (má-li 

nakoupit dle seznamu) a písemná komunikace (SMS, PC, atd.).  

 

Kompenzační pomůcky: pacient nosí brýle (korektura myopie), v době vyšetření a 

terapie nepoužíval žádné kompenzační pomůcky 

Náhled na svou situaci: normě, pacient si je vědom svých handicapů jak z 

biomechanického, tak i kognitivního hlediska 

Cíl pacienta: cílem pacienta je zejména zlepšit stav kognitivních funkcí – zejména 

v oblasti řeči, dále také funkční stav PHK a PDK  

Zájmy: ekonomika, technologie, četba, procházky 

 

Silné a slabé stránky 

Silné stránky: velká motivace, optimistické naladění, dobré rodinné zázemí, 

soběstačnost 

Slabé stránky: fatická porucha, senzomotorický deficit funkčního stavu PHK a PDK 

 

Cíle 

Krátkodobé cíle (v průběhu 3 týdnů)3: 

 zlepšení výbavnosti slov (zlepšení v subtestu „vybavování slov“ v MoCA testu o 

2-3 slova), korekce nadměrného užívání slova „vole“ 

 zlepšení držení těla v sedu 

 zvýšení pasivního rozsahu pohybů PHK (pasivní rozsahy pohybů LHK se budou 

přibližovat pasivním rozsahům pohybů LHK) 

 zlepšení aktivní hybnosti PHK (po aplikaci botulotoxinu) 

 zlepšení stereotypu chůze 

                                                      
3 cíle, které nejsou uvedené kurzívou, se vztahují k této BP 
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Dlouhodobé cíle (v průběhu 3 měsíců v ÚVN):  

 zlepšení celkové úrovně faktických funkcí (vymizení nadměrného užívání slova 

„vole“, zlepšení v subtestu „vybavování slov“ v MoCA testu o 5-7 slov) 

 zlepšení aktivní hybnosti PHK (po aplikaci botulotoxinu; zvýšení rozsahu pohybu o 15-

20° v ramenním kloubu – bez souhybů, EX v zápěstí a MCP skloubení alespoň o 5-10°) 

 

Plán (u KF): terapie s využitím interaktivní tabule, software: cvičení vytvořená v MS 

PowerPoint 2013 (každý všední den 30 min.) 

 

Vyšetření kognitivních funkcí (dále KF) MoCA testem 

Datum vyšetření: 23. 2. 2016 

číslo 

úkolu 
testovaná složka 

dosaže

ný 

počet 

bodů 

max. 

počet 

bodů 

popis chyb 

1 
prostorová orientace-

zručnost 
3 5 

u testu hodin chyběla kontura a obě 

ručičky 

2 pojmenování zvířete 2 3 nepojmenoval první zvíře (lev) 

3 paměť - -  

4 pozornost   

  

zopakování řady čísel 

(jak šla za sebou + 

pozpátku) 

0 2   

klepnutí, když uslyší 

"A" 
1 1   

odečítání 7 od 100 3 3   

5 řeč   

  
opakování vět 0 2   

vybavování slov 0 1 vybavil pouze dvě slova 

6 abstrakce 1 2 
neurčil podobnost mezi hodinkami a 

pravítkem 

7 
pozdější vybavení 

slov 
1 5 

bez nápovědi vybavil jedno slovo, s 

jednou nápovědou dvě slova, s více 

nápověďmi všechna ostatní 

8 orientace 6 6   
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Celkový počet bodů 17 30 
 

Pacient dosáhl v rámci Montrealského kognitivního testu skóre 17 bodů ze 30 možných, 

což značí těžkou kognitivní poruchu. Plného počtu bodů neobsáhl zejména v testu hodin, 

v oblasti řeči a pozdějšího vybavení slov. Zde je však potřeba zohlednit stav fatických 

funkcí. 

Výstupní vyšetření 

Vyšetření kognitivních funkcí MoCA testem 

Datum vyšetření: 11. 3. 2016 

číslo 

úkolu 
testovaná složka 

dosaže

ný 

počet 

bodů 

max. 

počet 

bodů 

popis chyb, poznámky 

1 
prostorová orientace-

zručnost 
4 5 u testu hodin chyběly obě ručičky 

2 pojmenování zvířete 3 3  

3 paměť - -  

4 pozornost   

  

zopakování řady čísel 

(jak šla za sebou + 

pozpátku) 

2 2 
některá čísla nebyl schopen vyslovit, ale 

dokázal je ukázat na prstech správně 

klepnutí, když uslyší 

"A" 
1 1   

odečítání 7 od 100 3 3   

5 řeč   

  
opakování vět 0 2 

vybavil pouze některé části vět, 

významy obou vět si pamatoval  

vybavování slov 0 1 vybavil pouze devět slov 

6 abstrakce 1 2 
neurčil podobnost mezi hodinkami a 

pravítkem 

7 
pozdější vybavení 

slov 
1 5 

bez nápovědi vybavil jedno slovo, s 

jednou nápovědou tři slova, s více 

nápovědmi všechna ostatní 

8 orientace 6 6   

Celkový počet bodů 21 30 
 

Pacient dosáhl v rámci Montrealského kognitivního testu skóre 21 bodů z 30 možných. I 

tento výsledek poukazuje na kognitivní poruchu. V porovnání s prvním vyšetřením je 
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však patrné zlepšení v testu hodin, kdy se mu již podařilo určit všechna číslice, byť 

s velkou časovou prodlevou. Další rozdíl je patrný u druhého úkolu, kdy pojmenoval 

všechna zvířata, a u úkolu 5, kde dokázal vybavit 9 slov (při prvním vyšetření vybavil 

pouze dvě slova). I zde je potřeba zohlednit stav fatických funkcí, který má vliv na 

výsledek testu MoCA.  

 

 

Kazuistika 2 

Pacient: V. P., muž (dále pacient 2) 

Věk: 52 let (*1963) 

DG: st.p. ischemické cévní mozkové příhodě v povodí ACM l. sin. (leden 2016) 

NO: st.p. ischemické cévní mozkové příhodě v povodí ACM l. sin. 

 lehká levostranná hemiparéza s hyperstezií 

 další dg. vzhledem k potřebám této BP nevýznamné 

RA: k dg. nezvýznamná 

OA: dle dokumentace se v dětství se s ničím neléčil 

FA: neovlivňující kognitivní funkce 

SA: žije s manželkou v RD, bez schodů a dalších bariér 

ŠA + PA: SOU, zedník, nyní v ID 

Současná RHB: fyzioterapie, ergoterapie 

Abusus: kuřák 

Kompenzační pomůcky: čtyřbodová hůl 
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Ergoterapeutické vyšetření 

Pacient orientován osobou, místem i prostorem. Při vyšetření i terapiích komunikoval a 

plně spolupracoval. Na terapie přicházel se čtyřbodovou holí. 

Vyšetření horních končetin 

DG dle dokumentace: lehká levostranná hemiparéza s hyperstezií 

Dominance: pravák 

PHK 

Aspekce: ve fyziologickém postavení, bez otoků a deformit 

Úchopy: v normě 

Kloubní rozsahy HKK: vyšetřeny orientačně, vzhledem k účelu vyšetření HKK nebyl 

vyšetřován pasivní pohyb 

 výchozí postavení: fyziologické 

 aktivní pohyb: v normě, v IP1 a IP2 skloubení 2. a 3. prstu mírně omezený 

rozsah do extenze (do plného rozsahu chybí 10°) 

Svalová síla: vyšetřena orientačně (stisk dlaněmi), v normě 

Taxe: v normě 

Čití4: Při vyšetření taktilního čití byla zjištěna mírná hyperstezie v celé oblasti PHK, 

algické i hluboké čití je v normě. Vzhledem k potřebám práce nebyly testovány další 

složky čití. Dle dokumentace ze vstupního vyšetření ergoterapeutem ÚVN (ze dne: 13. 2. 

2016) byly ostatní složky čití v normě.  

 

LHK 

Aspekce: ve fyziologickém postavení, bez otoků a deformit 

Úchopy: v normě 

Kloubní rozsahy HKK: v normě 

Svalová síla: vyšetřena orientačně (stisk dlaněmi), v normě – stejná v porovnání s PHK 

Taxe: v normě 

Čití: všechny složky čití v normě 

 

 

                                                      
4 taktilní čití testováno předmětem s tupým hrotem, algické předmětem s ostrým hrotem, bylo 

využito formuláře Kliniky rehabilitačního lékařství VFN a 1. LF UK 
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Hodnocení ADL 

pADL 

Pacient je téměř ve všech oblastech pADL soběstačný, výjimku tvoří chůze, při které 

potřebuje tříbodovou hůl. Pro chůzi do schodů i ze schodů se přidržuje zábradlí. Pro 

hodnocení ADL byl použit Barthelův test. Pacient dosáhl v rámci Barthelova indexu 

skóre 90 bodů, což poukazuje na lehkou závislost. 

  Činnost: Provedení činnosti: 
Bodové 

skóre 
Poznámky 

01. Najedení,napití Samostatně bez pomoci 10   

02. Oblékání Samostatně bez pomoci 10   

03. Koupání Samostatně bez pomoci 5   

04. Osobní hygiena Samostatně bez pomoci 5   

05. Kontinence moči Plně kontinentní 10   

06. 
Kontinence 

stolice 
Plně kontinentní 10   

07. Použití WC Samostatně bez pomoci 10   

08. 
Přesun lůžko-

židle 
Samostatně bez pomoci 15   

09. Chůze po rovině S pomocí 50m 10   

10. 
Chůze po 

schodech 
S pomocí 5 

na točitých schodech se 

potřebuje přidržovat zdi nebo 

zábradlí 

Celkový počet bodů 90 (lehká závislost)  

 

 iADL 

V oblasti iADL má pacient potíže s oblastmi, které jsou vázané na využívání paměti a 

prostorové orientace:  

nákup: s doprovodem, většinou nakupuje manželka 

transport: s doprovodem nebo s podrobnou mapou a vyznačeným cílem 

léky: využívá dávkovač a upomínky na mobilním telefonu 

hospodaření s penězi: provádí manželka 

V ostatních testovaných oblastech iADL je soběstačný (příprava jídla, vedení 

domácnosti, funkční komunikace, domácí práce). 
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Kompenzační pomůcky: pacient vlastní tříbodovou hůl, jiné pomůcky neužívá 

Náhled na svou situaci: normě, pacient si je vědom svých handicapů jak z 

biomechanického, tak i kognitivního hlediska 

Cíl pacienta: cílem pacienta je zejména zlepšit stav kognitivních funkcí v oblasti paměti 

a prostorové orientace, dále by rád pacient zlepšil svoji chůzi tak, aby již nemusel 

používat tříbodovou hůl 

Zájmy: pes, zahrada 

 

Silné a slabé stránky 

Silné stránky: velmi dobrá funkční schopnost postižené HK, dobrá motivace, 

optimistické naladění, dobré rodinné zázemí 

Slabé stránky: deficit v oblasti paměti a prostorové orientace, nutnost používat 

tříbodovou hůl 

 

Cíle 

Krátkodobé cíle (v průběhu 3 týdnů)5: 

 zlepšení paměti a prostorové orientace (viditelné zlepšení v subtestu „prostorová 

orientace“ (bez změny bodového ohodnocení) a v subtestu „pozdější vybavení 

slov“ – vybaví alespoň dvě slova s nápovědou) 

 zlepšení chůze (zlepšení stability při chůzi – menší opora o tříbodovou hůl při chůzi) 

Dlouhodobé cíle (v průběhu 3 měsíců v ÚVN):  

 zlepšení paměti a prostorové orientace (zlepšení v subtestu „prostorová orientace“ 

a v subtestu „pozdější vybavení slov“ o 1-2 body) 

 zlepšení iADL v oblasti nakupování, transportu, hospodaření s penězi 

 zlepšení chůze (chůze bez tříbodové holi) 

Plán (u KF): terapie s využitím interaktivní tabule, software: Trénink nakupování (každý 

všední den 30 min.) 

                                                      
5 cíle, které nejsou uvedené kurzívou, se vztahují k této BP 
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Vyšetření kognitivních funkcí MoCA testem 

datum vyšetření: 26. 2. 2016 

číslo 

úkolu 
testovaná složka 

dosaže

ný 

počet 

bodů 

max. 

počet 

bodů 

popis chyb 

1 
prostorová orientace-

zručnost 
2 5 

pacientova krychle postrádá 3D 

zobrazení, u testu hodin chyběly ručičky 

a číslice 

2 pojmenování zvířete 3 3  

3 paměť - -  

4 pozornost   

  

zopakování řady čísel 

(jak šla za sebou + 

pozpátku) 

2 2   

klepnutí, když uslyší 

"A" 
1 1   

odečítání 7 od 100 3 3   

5 řeč   

  
opakování vět 2 2   

vybavování slov 1 1  

6 abstrakce 1 2 
neurčil podobnost mezi vlakem a 

bicyklem 

7 
pozdější vybavení 

slov 
0 5 nevybavil žádné slovo ani s nápovědou 

8 orientace 6 6   

Celkový počet bodů 21 30 
 

 

Pacient dosáhl v rámci Montrealského kognitivního testu skóre 21 bodů ze 30 možných. 

Tento dosažený počet bodů poukazuje na středně těžkou kognitivní poruchu. Potíže měl 

u úkolů testující prostorovou představivost a dlouhodobou paměť, kde nevybavil žádné 

slovo.  
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Výstupní vyšetření 

Vyšetření kognitivních funkcí MoCA testem 

datum vyšetření: 11. 3. 

číslo 

úkolu 
testovaná složka 

dosaže

ný 

počet 

bodů 

max. 

počet 

bodů 

popis chyb, poznámky 

1 
prostorová orientace-

zručnost 
3 5 

krychle byla v porovnání s prvním 

testem znatelně lepší, stále však 

nedostačující, u testu hodin chyběla 

většina číslic 

2 pojmenování zvířete 3 3  

3 paměť - -  

4 pozornost  

 

zopakování řady čísel 

(jak šla za sebou + 

pozpátku) 

2 2  

klepnutí, když uslyší 

"A" 
1 1   

odečítání 7 od 100 3 3   

5 řeč  

 
opakování vět 2 2  

vybavování slov 1 1  

6 abstrakce 2 2  

7 
pozdější vybavení 

slov 
1 5 

bez nápovědi vybavil pouze jedno 

slovo, s více nápověďmi dvě slova 

8 orientace 6 6   

Celkový počet bodů 24 30 
 

 

Ve výstupním vyšetření dosáhl pacient dosáhl skóre 24 bodů ze 30 možných, což stále 

značí středně těžkou kognitivní poruchu. V porovnání s výsledky prvního testu je patrné 

zlepšení v překreslení krychle, ačkoli její výsledný obraz stále nebyl dostatečný, proto se 

výsledné bodování této části subtestu neměnilo. Další rozdíl je patrný u testu hodin, kdy 

již správně určil ručičky. Byla zde vidět také snaha o umístění číslic, z nichž některá 

umístil správně. V subtestu hodnotící dlouhodobou paměť vybavil – na rozdíl od prvního 

testování - pacient již jedno slovo a s více nápověďmi dvě slova.  
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Příloha 3: Tabulka se cvičeními v programu NEUROP-3 

 

Vysvětlivky: POZ – pozornost, JAZ – jazykové schopnosti, ZPS – zrakově-prostorové 

schopnosti SLU – sluchová percepce, EXF – exekutivní funkce, PAM – paměť; zelené 

políčko – cvičení vhodné pro interaktivní tabuli 

 

 

 

 

 

 Název cvičení  trénovaná oblast      Název cvičení Trénovaná oblast   

 ABT  POZ     MIXER JAZ  

ADAM  JAZ    MOS  ZPS, EXF   

ALEX  ZPS     NATE PAM, JAZ   

AFFEKT       NUQ POZ, PAM   

AUDIO SLU     OPKIS ZPS   

BART EXF     ORION  POZ   

BILAT  POZ     PAARE PAM, JAZ   

DOTS ZPS, POZ     PUMEM POZ, PAM   

E16  EXF     PYRA POZ   

FIGUR  ZPS     QUICK POZ, EXF   

FLASH  ZPS, POZ     R4 EXF   

FRAG ZPS     R5 EXF   

GARAGE EXF     RAUM PAM   

GONGO  POZ, EXF     REFIND PAM   

HANOI  EXF     SAETZE JAZ   

HALLO JAZ     SAT66 POZ   

HRP ZPS     SEMDI  JAZ   

IGATA  EXF    SCHACH EXF   

IAT JAZ     SNOW ZPS   

JUMPS EXF     SPEED  POZ   

KATEGO EXF     SPUR  POZ   

KOMM JAZ     STOP  POZ, EXF   

KIQ  ZPS, POZ, PAM     SUDOKU POZ, EXF   

LAMPEN EXF     TELEG EXF   

LABYR PAM, EXF     VEWO JAZ   

LAGER EXF     VIGIL POZ   

LISEQ PAM     WOTAB POZ   

LONDON EXF     ZICK ZPS, JAZ   

MEMORY PAM        
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Příloha 4: Postup vytvoření objektu v MS PowerPoint reagující na 

dotyk na interaktivní tabuli 

Vytvoření objektu 

Postup: Vložení → Obrazce → zvolit si nějaký obrazec a kliknout levým tlačítkem myši 

 

Přiřazení funkce „Akce“ k objektu 

Postup: Vložení → Akce  

 

 

 

 

2 

1 2 

1 
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Další postup: Umístění myši → Přejít na cíl hypertextového odkazu → zvolit si z výběru 

požadovanou akci 

 

Před prací na tabuli 

Postup: spustit v PC prezentaci (např. stisknutím tlačítka F5) 

Jak to potom na tabuli funguje?  

Po dotyku na modrý objekt se na tabuli spustí požadovaná akce – v tomto případě přechod 

na následující snímek.  

                  

 

 

 

 

 

1 

2 
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Příloha 5: Informovaný souhlas 

 

Informovaný souhlas 

 

Já,         jsem seznámen/a a souhlasím se záměrem 

Kateřiny Holubové, narozené 13. 5. 1992, použít informace o mém zdravotním stavu a 

výsledná data z mého testování. Získaná data budou anonymní s ohledem na etický kodex 

ergoterapeutů a ochranu dat a budou součástí materiálů určených k bakalářské práci 

s názvem „Využití interaktivní tabule v ergoterapii u pacientů po poškození mozku“, 

která je psána v souvislosti s ukončením studia ergoterapie na 1. lékařské fakultě 

Univerzity Karlovy. 

Pro účely zmíněné bakalářské práce také souhlasím s pořízením a použitím 

fotografických záznamů v průběhu terapie. 

 

 

V     Dne      

 

Podpis      
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Příloha 6: Fotografie práce s panely na rakouské klinice 

 

 

 

Obr. 18 – Práce s hmotnými objekty na horizontálním panelu 

Obr. 19 – Roztříštění a pozastavení hry na horizontálním panelu z důvodu 

naklonění trupu 


