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Návod k používání

Montrealského kognitivního testu MoCA–CZ 1, © Z. Nasreddine MD
Autoři české adaptace: Doc. MUDr. A. Bartoš, PhD, Bc. H. Orlíková
Montrealský kognitivní test (MoCA) byl vytvořen jako rychlý screeningový nástroj pro mírnou
kognitivní poruchu. Metoda testuje různé kognitivní domény: pozornost a koncentraci,
exekutivní funkce, paměť, jazyk, zrakově-konstrukční schopnosti, koncepční uvažování,
počítání a orientaci. Doba administrace MoCA testu je zhruba 10 minut. Maximální dosažitelný
skór je 30 bodů, skór větší nebo roven 26 bodům je považován za normální.
Záznamový formulář tréninkové verze vytvořené v AD Centru je oproti standardní verzi
doplněn o 3 užitečná vylepšení:
1) jsou do něj vloženy instrukce k provedení a jeho vyhodnocení přímo do záznamového archu
ke snazší a spolehlivější administraci,
2) jsou odděleny některé úlohy na zvláštní List pro vyšetřovaného ke snazší manipulaci,
3) jsou přidány kolonky k záznamu výsledků jinak neskórovaných paměťových testů, takže je
možné posoudit více kvalitu paměti.
Tréninková verze byla autorizována autorem původní kanadské verze (Z. Nasreddine) v říjnu
2012. Je dostupná na www.pcp.lf3.cuni.cz/adcentrum v sekci Testy a dotazníky.

1. Zkrácený test cesty
Instrukce:
„Spojte postupně čárou číslice a písmena. Začněte od čísla 1 (administrátor na něj
ukáže) směrem k A, pak od A ke 2 a tak dále a skončete u E (administrátor na něj ukáže).“
Skórování:
1 bod náleží správně propojeným číslicím a písmenům 1–A–2–B–3–C–4–D–5–E. Čáry se nesmí
křížit. Bod může být přiznán i při chybném propojení, jen když se vyšetřovaný/á sám okamžitě
opraví.. Jinak se skóruje 0.

2. Zrakověkonstrukční schopnosti (krychle)
Ukažte testovanému krychli a řekněte instrukci.
Instrukce:
„Okopírujte tuto kresbu co nejpřesněji na volné místo vedle ní.“
Skórování:
1 bod náleží přesné kopii krychle. Kresba musí být trojrozměrná. Žádné čáry nesmí chybět ani
přebývat. Čáry by měly být rovnoběžné, přibližně stejné délky. Lze uznat kresbu kvádru. Pokud
kresba nevyhovuje těmto požadavkům, bod se neudělí.

3. Zrakověkonstrukční schopnosti (hodiny)
Ukažte testovanému volné místo a řekněte instrukci.
Instrukce:
„Nakreslete hodiny. Na ciferník umístěte všechna čísla a vyznačte čas 11 hodin 10
minut.“
Skórování:
Za každé z následujících 3 kritérií náleží testovanému 1 bod. Pokud kritéria pro danou část kresby
nejsou splněna, bod se za tuto část neudělí.
- Kontura (1 bod) – ciferník musí být nakreslen jako kruh. Lze uznat drobné odchylky – např.
ne zcela přesné spojení kružnice.
- Čísla (1 bod) – žádná čísla nesmí chybět ani přebývat. Čísla musí být uvedena ve
správném pořadí a ve správných kvadrantech ciferníku. Mohou být akceptovány i římské
číslice. Čísla mohou být umístěna vně kontury kruhu.
- Ručičky (1 bod) – musí být zakresleny dvě ručičky ukazující správný čas. Ručičky musí
vycházet ze středu ciferníku a poblíž středu ciferníku musí být spojeny. Hodinová ručička
musí být zřetelně kratší než minutová.

4. Pojmenování
Řekněte instrukci a postupně ukazujte na zvířata zleva doprava.
Instrukce:
„Pojmenujte tato zvířata.“
Skórování:
Za každé správné pojmenování je 1 bod. Správné odpovědi: lev, nosorožec, velbloud (nebo
dromedár).

5. Paměť- vštípení
Přečtěte testovanému seznam 5 slov rychlostí 1 slovo za sekundu a sdělte testovanému instrukci
A.
Instrukce A:
„Nyní vyzkoušíme Vaši paměť. Přečtu Vám seznam slov, která si máte teď
zapamatovat a pak si na ně později vzpomenout. Poslouchejte pozorně. Až skončím,
snažte si vzpomenout na co nejvíce slov. Na pořadí nezáleží.“
Do tabulky označte slova, která si testovaný vybavil. Když dá zkoušený najevo, že si nemůže
vzpomenout na další nebo že již všechna slova řekl, přečtěte seznam 5 slov znovu s následující
instrukcí B:
Instrukce B:
„Přečtu Vám stejný seznam slov ještě jednou. Snažte si zapamatovat co nejvíce slov
a poté mi je vyjmenujte, včetně těch, která jste jmenoval/a poprvé.“
Do tabulky označte slova, která si testovaný vybavil v druhém pokusu. Nakonec testovaného
upozorněte instrukcí C:

Instrukce C:
„Na konci testu Vás požádám, abyste si na tato slova znovu vzpomněl/a.“

Skórování:
Za 1. a 2. pokus neudělujte žádné body do celkového skóru MoCA.

6. Pozornost
6A – opakování číslic
Dopředu
Instrukce:
„Řeknu Vám řadu číslic. Až skončím, opakujte je ve stejném pořadí, v jakém jste je
slyšel/a.“
Čtěte rychlostí jedna číslice za sekundu.
Skórování:
1 bod se počítá za správné zopakování všech po sobě jdoucích číslic.
Pozpátku
Instrukce:
„Nyní Vám řeknu další řadu číslic. Až skončím, opakujte je v opačném pořadí, než
jste je slyšel/a.“
Čtěte rychlostí jedna číslice za sekundu.
Skórování:
1 bod se počítá za správné zopakování všech číslic pozpátku.

6B – vyťukávání písmene A
Instrukce:
„Přečtu Vám řadu písmen. Pokaždé, když řeknu písmeno A, ťukněte rukou o stůl.
Když řeknu jiné písmeno, neťukejte.“
Skórování:
Jako chyba se počítá, když testovaný ťukne při jiném písmenu, nebo neťukne při písmenu A.
Přidělte 1 bod, pokud testovaný neudělá chybu, nebo se splete pouze 1krát.

6C – odečítání sedmiček
Instrukce:
„Odečtěte od čísla 100 číslo 7 a pak pokračujte v odčítání 7, dokud Vás nezastavím.“
Pokud je potřeba, instrukci řekněte ještě 1x.
Skórování:
V tomto úkolu mohou být uděleny až 3 body. Žádný bod se neudělí, pokud testovaný neodečte
správně ani jednou. Testovaný dostane 1 bod, pokud odečte jednou správně; 2 body dostane,
pokud odpoví správně 2–3krát; 3 body dostane, pokud odečte správně 4–5krát. Každý odečet se
hodnotí odděleně. To znamená, že i když je testovaný jednou odečte špatné číslo a dále pokračuje
v odčítání 7, počítá se každý správný odečet 7. Např. testovaný odpoví 92 – 85 – 78 – 71 – 64. I
když 92 je špatně, ostatní odečty jsou správné a testovaný získává 3 body.

7. Opakování vět
Instrukce A:
„Přečtu Vám větu. Opakujte ji po mně přesně tak, jak jsem ji řekl/a.“ (pauza)
„Pouze vím, že je to Jan, kdo má dnes pomáhat.“
Po opakování věty testovaným, řekněte instrukci B:
Instrukce B:
„Nyní Vám přečtu další větu. Opakujte ji po mně přesně tak, jak jsem ji řekl/a.“
(pauza)
„Když jsou v místnosti psi, kočka se vždy schová pod gauč.“
Skórování:
Za každou správně opakovanou větu je udělen 1 bod. Odpověď musí být přesná. Nelze uznat
vynechání slova (např. vynechání pouze nebo vždy), nahrazení slova (např. Pouze vím, že je to
Jan, kdo dnes pomohl; záměna množného čísla psi za jednotné pes) nebo přidání slova.

8. Slovní produkce na počáteční písmeno „K“
Instrukce:
„Vaším úkolem bude vyjmenovat co nejvíce slov, která začínají určitým písmenem.
Můžete vyjmenovávat jakákoliv slova. Nesmíte však říkat vlastní jména a názvy
(např. Barbora, Bratislava) a slova, která se liší pouze koncovkou (např. malba,
malíř, malovat). Po 1 minutě Vás zastavím. Jste připraven/a? (pauza) Vyjmenujte co
nejvíce slov, která začínají písmenem K. Teď.“ Po uplynutí 60 sekund.“ Stop.“
Skórování:
Přidělte 1 bod, pokud vyšetřovaný vyjmenuje 11 a více slov během 1 minuty.

9. Abstrakce
Požádejte vyšetřovaného, aby Vám vysvětlil, co mají společného dvě slova. Začněte s příkladem.
Instrukce A:
„Řekněte mi, co mají společného pomeranč a banán.“
Jestliže vyšetřovaný odpoví konkrétní podobností (např. obě jsou sladké), pak se ještě jednou
zeptejte (můžete se zeptat pouze 1x navíc):
„Co mají ještě jiného společného?“
Pokud vyšetřovaný neodpoví správně (ovoce), řekněte:
„Ano, ale obojí je také ovoce.“
Nedávejte vyšetřovanému žádné další nápovědy nebo instrukce a pokračujte instrukcí B.
Instrukce B:
„Nyní mi řekněte, co mají společného vlak a bicykl?“
Po odpovědi se zeptejte ještě jednou.
„Nyní mi řekněte, co mají společného hodinky a pravítko?“

Skórování:
Bodují se pouze 2 poslední pokusy. Za každý správně zodpovězený pokus se počítá 1 bod.
Následující odpovědi lze považovat za SPRÁVNÉ:
vlak – bicykl = dopravní prostředky, způsoby cestování, oběma můžete jet na výlet
hodinky - pravítko = nástroje na měření, používají se k měření.
Ostatní odpovědi musíme hodnotit jako NESPRÁVNÉ. Nesprávné je například:
vlak – bicykl = obojí má kola
hodinky - pravítko = jsou na nich číslice.

10. Paměť- oddálené vybavení
Instrukce:
„Před několika minutami jsem Vám přečetl/a seznam slov. Řekněte mi co nejvíce
slov, která si z něj pamatujete.“
Označte každé slovo, které si vyšetřovaný vybaví spontánně bez nápovědy.
Skórování:
Přidělte 1 bod za každé správně vybavené slovo pouze bez nápovědy.

NEPOVINNÝ TEST – Nepřidělujte žádný bod do celkového skóru MoCA.
Oddálené vybavení bez nápovědy můžete doplnit vybavením s nápovědou. Ke každému slovu,
které testovaný nevybavil, poskytněte kategoriální nápovědu. Pokud ani po kategoriální nápovědě
správné slovo nevybaví, poskytněte testovanému nápovědu výběrem ze 3 možností. Označte
slova, která si testovaný vybavil, a rovněž způsob jejich vybavení.
Instrukce pro KATEGORIÁLNÍ NÁPOVĚDU:
„V seznamu, který jsem Vám četl/a, byl/a … část těla.“
Instrukce pro NÁPOVĚDU VÝBĚREM ze 3 možností:
„ Které z následujících slov tam podle Vás bylo: nos, tvář, ruka?“
Pro daná slova použijte následující nápovědy:
- Tvář
o kategoriální nápověda: část těla;
o nápověda výběrem ze 3 možností: nos, tvář, ruka
- Samet
o kategoriální nápověda: druh tkaniny;
o nápověda výběrem ze 3 možností: pytlovina, bavlna, samet
- Kostel
o kategoriální nápověda: typ stavby;
o nápověda výběrem ze 3 možností: kostel, škola, nemocnice
- Kopretina
o kategoriální nápověda: druh květiny;
o nápověda výběrem ze 3 možností: růže, kopretina, tulipán
- Červená
o kategoriální nápověda: barva;
o nápověda výběrem ze 3 možností: červená, modrá, zelená
Skórování:
Nápovědy slouží pouze k doplnění informací o druhu poruchy paměti. Porucha paměti vyznačující
se zhoršenou výbavností může být pomocí nápovědy zlepšena. Naopak poruchy paměti
způsobené zhoršeným vštípením nemohou být zlepšeny nápovědou.

11. Orientace
Instrukce 1:
„Kolikátého je dnes?“
Pokud zkoušený neuvede celou odpověď, zeptáme se ho doplňujícími otázkami.
„Řekněte mi, jaké je dnes přesné datum/ měsíc/ rok/ den v týdnu?“
Instrukce 2:
„Nyní mi řekněte přesný název tohoto místa a města, ve kterém jsme.
Skórování:
Přidělte 1 bod za každou správnou odpověď. Odpovědi musí být přesné (přesný název nemocnice
či kliniky). Nepřidělte žádné body, pokud se vyšetřovaný splete v datu či dnu v týdnu o 1 den.

Celkový skór:
Sečtěte všechny skóry na pravé straně formuláře v bílých polích. Přidejte navíc 1 bod
každému, kdo má 10-12 let vzdělání, nebo přidělte navíc 2 body každému, kdo má 4-9 let
vzdělání. Maximum bodů je 30. Skór větší nebo roven 26 je pokládán za normální.

Paměťový nepovinný skór:

*

Sečtěte všechny body z polí označených symbolem .

Návod k používání

Montrealského kognitivního testu MoCA–CZ 2, © Z. Nasreddine MD
Autoři české adaptace: Doc. MUDr. A. Bartoš, PhD, Bc. H. Orlíková
Montrealský kognitivní test (MoCA) byl vytvořen jako rychlý screeningový nástroj pro mírnou
kognitivní poruchu. Metoda testuje různé kognitivní domény: pozornost a koncentraci,
exekutivní funkce, paměť, jazyk, zrakově-konstrukční schopnosti, koncepční uvažování,
počítání a orientaci. Doba administrace MoCA testu je zhruba 10 minut. Maximální dosažitelný
skór je 30 bodů, skór větší nebo roven 26 bodům je považován za normální.
Záznamový formulář tréninkové verze vytvořené v AD Centru je oproti standardní verzi
doplněn o 3 užitečná vylepšení:
1) jsou do něj vloženy instrukce k provedení a jeho vyhodnocení přímo do záznamového archu
ke snazší a spolehlivější administraci,
2) jsou odděleny některé úlohy na zvláštní List pro vyšetřovaného ke snazší manipulaci,
3) jsou přidány kolonky k záznamu výsledků jinak neskórovaných paměťových testů, takže je
možné posoudit více kvalitu paměti.
Tréninková verze byla autorizována autorem původní kanadské verze (Z. Nasreddine) v říjnu
2012. Je dostupná na www.pcp.lf3.cuni.cz/adcentrum v sekci Testy a dotazníky.

1. Zkrácený test cesty
Instrukce:
„Spojte postupně čárou číslice a písmena. Začněte od čísla 1 (administrátor na něj
ukáže) směrem k A, pak od A ke 2 a tak dále a skončete u E (administrátor na něj ukáže).“
Skórování:
1 bod náleží správně propojeným číslicím a písmenům 1–A–2–B–3–C–4–D–5–E. Čáry se nesmí
křížit. Bod může být přiznán i při chybném propojení, jen když se vyšetřovaný/á okamžitě opraví.
Jinak se skóruje 0.

2. Zrakověkonstrukční schopnosti (kvádr)
Ukažte testovanému kvádr a řekněte instrukci.
Instrukce:
„Okopírujte tuto kresbu co nejpřesněji na volné místo vedle ní.“
Skórování:
1 bod náleží přesné kopii kvádru. Kresba musí být trojrozměrná. Žádné čáry nesmí chybět ani
přebývat. Čáry by měly být rovnoběžné. Objekt musí být jasně kvádr (např. kratší svislé strany
nesmí mít více než ¾ délky delší horizontální strany). Pokud kresba nevyhovuje těmto
požadavkům, bod se neudělí.

3. Zrakověkonstrukční schopnosti (hodiny)
Ukažte testovanému volné místo a řekněte instrukci.
Instrukce:
„Nakreslete hodiny. Na ciferník umístěte všechna čísla a vyznačte čas 4 hodiny 5
minut.“

Skórování:
Za každé z následujících 3 kritérií náleží testovanému 1 bod. Pokud kritéria pro danou část kresby
nejsou splněna, bod se za tuto část neudělí.
- Kontura (1 bod) – ciferník musí být nakreslen jako kruh. Lze uznat drobné odchylky – např.
ne zcela přesné spojení kružnice.
- Čísla (1 bod) – žádná čísla nesmí chybět ani přebývat. Čísla musí být uvedena ve
správném pořadí a ve správných kvadrantech ciferníku. Mohou být akceptovány i římské
číslice. Čísla mohou být umístěna vně kontury kruhu.
- Ručičky (1 bod) – musí být zakresleny dvě ručičky ukazující správný čas. Ručičky musí
vycházet ze středu ciferníku a poblíž středu ciferníku musí být spojeny. Hodinová ručička
musí být zřetelně kratší než minutová.

4. Pojmenování
Řekněte instrukci a postupně ukazujte na zvířata zleva doprava.
Instrukce:
„Pojmenujte tato zvířata.“
Skórování:
Za každé správné pojmenování je 1 bod. Správné odpovědi: žirafa, medvěd (nebo konkrétní druh
medvěda), hroch.

5. Paměť- vštípení
Přečtěte testovanému seznam 5 slov rychlostí 1 slovo za sekundu a sdělte testovanému instrukci
A.
Instrukce A:
„Nyní vyzkoušíme Vaši paměť. Přečtu Vám seznam slov, která si máte teď
zapamatovat a pak si na ně později vzpomenout. Poslouchejte pozorně. Až skončím,
snažte si vzpomenout na co nejvíce slov. Na pořadí nezáleží.“
Do tabulky označte slova, která si testovaný vybavil. Když dá zkoušený najevo, že si nemůže
vzpomenout na další nebo že již všechna slova řekl, přečtěte seznam 5 slov znovu s následující
instrukcí B:
Instrukce B:
„Přečtu Vám stejný seznam slov ještě jednou. Snažte si zapamatovat co nejvíce slov
a poté mi je vyjmenujte, včetně těch, která jste jmenoval/a poprvé.“
Do tabulky označte slova, která si testovaný vybavil v druhém pokusu. Nakonec testovaného
upozorněte instrukcí C:
Instrukce C:
„Na konci testu Vás požádám, abyste si na tato slova znovu vzpomněl/a

Skórování:
Za 1. a 2. pokus neudělujte žádné body do celkového skóru MoCA.

6. Pozornost
6A – opakování číslic
Dopředu
Instrukce:
„Řeknu Vám řadu číslic. Až skončím, opakujte je ve stejném pořadí, v jakém jste je
slyšel/a.“
Čtěte rychlostí jedna číslice za sekundu.
Skórování:
1 bod se počítá za správné zopakování všech po sobě jdoucích číslic.
Pozpátku
Instrukce:
„Nyní Vám řeknu další řadu číslic. Až skončím, opakujte je v opačném pořadí, než
jste je slyšel/a.“
Čtěte rychlostí jedna číslice za sekundu.
Skórování:
1 bod se počítá za správné zopakování všech číslic pozpátku.

6B – vyťukávání písmene A
Instrukce:
„Přečtu Vám řadu písmen. Pokaždé, když řeknu písmeno A, ťukněte rukou o stůl.
Když řeknu jiné písmeno, neťukejte.“
Skórování:
Jako chyba se počítá, když testovaný ťukne při jiném písmenu, nebo neťukne při písmenu A.
Přidělte 1 bod, pokud testovaný neudělá chybu, nebo se splete pouze 1krát.

6C – odečítání sedmiček
Instrukce:
„Odečtěte od čísla 90 číslo 7 a pak pokračujte v odčítání 7, dokud Vás nezastavím.“
Pokud je potřeba, instrukci řekněte ještě 1x.
Skórování:
V tomto úkolu mohou být uděleny až 3 body. Žádný bod se neudělí, pokud testovaný
neodečte správně ani jednou. Testovaný dostane 1 bod, pokud odečte jednou správně; 2 body
dostane, pokud odpoví správně 2–3krát; 3 body dostane, pokud odečte správně 4–5krát. Každý
odečet se hodnotí odděleně. To znamená, že i když je testovaný jednou odečte špatné číslo a dále
pokračuje v odčítání 7, počítá se každý správný odečet 7. Např. testovaný odpoví 82 – 75 – 68 –
61 – 54. I když 82 je špatně, ostatní odečty jsou správné a testovaný získává 3 body.

7. Opakování vět
Instrukce A:
„Přečtu Vám větu. Opakujte ji po mně přesně tak, jak jsem ji řekl/a.“ (pauza)
„Pták může snadno narazit do zavřených oken, když je tma a větrno.“
Po opakování věty testovaným, řekněte instrukci B:
Instrukce B:
„Nyní Vám přečtu další větu. Opakujte ji po mně přesně tak, jak jsem ji řekl/a.“
(pausa)
„ Starostlivá babička poslala potraviny před více než týdnem.“
Skórování:
Za každou správně opakovanou větu je udělen 1 bod. Odpověď musí být přesná. Nelze uznat
vynechání slova (např. vynechání snadno nebo více než), nahrazení slova (např. větrno za vítr,
záměna jednotného čísla pták za množné ptáci) nebo přidání slova.

8. Slovní produkce na počáteční písmeno „P“
Instrukce:
„Vaším úkolem bude vyjmenovat co nejvíce slov, která začínají určitým písmenem.
Můžete vyjmenovávat jakákoliv slova. Nesmíte však říkat vlastní jména a názvy
(např. Barbora, Bratislava), čísla a slova, která se liší pouze koncovkou (např.
malba, malíř, malovat). Po 1 minutě Vás zastavím. Jste připraven/a? (pauza)
Vyjmenujte co nejvíce slov, která začínají písmenem P. Teď.“ Po uplynutí 60 sekund.“
Stop.“
Skórování:
Přidělte 1 bod, pokud vyšetřovaný vyjmenuje 11 a více slov během 1 minuty.

9. Abstrakce
Požádejte vyšetřovaného, aby Vám vysvětlil, co mají společného dvě slova. Začněte s příkladem.
Instrukce A:
„Řekněte mi, co mají společného mrkev a brambora.“
Jestliže vyšetřovaný odpoví konkrétní podobností (např. obě jsou do polévky), pak se ještě jednou
zeptejte (můžete se zeptat pouze 1x navíc):
„Co mají ještě jiného společného?“
Pokud vyšetřovaný neodpoví správně (zelenina), řekněte:
„Ano, ale obojí je také zelenina.“
Nedávejte vyšetřovanému žádné další nápovědy nebo instrukce a pokračujte instrukcí B.
Instrukce B:
„Nyní mi řekněte, co mají společného diamant a rubín?“
Po odpovědi se zeptejte ještě jednou.
„Nyní mi řekněte, co mají společného dělo a puška?“

Skórování:
Bodují se pouze 2 poslední pokusy. Za každý správně zodpovězený pokus se počítá 1 bod.
Následující odpovědi lze považovat za SPRÁVNÉ:
Diamant - rubín = drahokamy.
Dělo - puška = zbraně, používají se pro zabíjení lidí, používají se ve válce.
Ostatní odpovědi musíme hodnotit jako NESPRÁVNÉ. Nesprávné je například:
Diamant - rubín = klenoty, šperky, těží se ze země, jsou v zemi.
Dělo - puška = výstřely, střelivo.

10. Paměť- oddálené vybavení
Instrukce:
„Před několika minutami jsem Vám přečetl/a seznam slov. Řekněte mi co nejvíce
slov, která si z něj pamatujete.“
Označte každé slovo, které si vyšetřovaný vybaví spontánně bez nápovědy.
Skórování:
Přidělte 1 bod za každé správně vybavené slovo pouze bez nápovědy.

NEPOVINNÝ TEST – Nepřidělujte žádný bod do celkového skóru MoCA!
Oddálené vybavení bez nápovědy můžete doplnit vybavením s nápovědou. Ke každému slovu,
které testovaný nevybavil, poskytněte kategoriální nápovědu. Pokud ani po kategoriální nápovědě
správné slovo nevybaví, poskytněte testovanému nápovědu výběrem ze 3 možností. Označte
slova, která si testovaný vybavil, a rovněž způsob jejich vybavení.
Instrukce pro KATEGORIÁLNÍ NÁPOVĚDU:
„V seznamu, který jsem Vám četl/a, byl/a …. dopravní prostředek.“
Instrukce pro NÁPOVĚDU VÝBĚREM ze 3 možností:
„ Které z následujících slov tam podle Vás bylo: loď, člun, auto?“
Pro daná slova použijte následující nápovědy:
- Člun
o kategoriální nápověda: dopravní prostředek;
o nápověda výběrem ze 3 možností: loď, člun, auto
- Meruňka
o kategoriální nápověda: druh ovoce;
o nápověda výběrem ze 3 možností: hruška, jablko,meruňka
- Kytara
o kategoriální nápověda: hudební nástroj;
o nápověda výběrem ze 3 možností: kytara, harfa, housle
- Stůl
o kategoriální nápověda: kus nábytku;
o nápověda výběrem ze 3 možností: židle, stůl, postel
- Zelená
o kategoriální nápověda: barva;
o nápověda výběrem ze 3 možností: zelená, žlutá, černá
Skórování:
Za vybavení po nápovědě se nepřidělí žádný bod. Nápovědy slouží pouze k doplnění informací o
druhu poruchy paměti. Porucha paměti vyznačující se zhoršenou výbavností může být pomocí
nápovědy zlepšena. Naopak poruchy paměti způsobené zhoršeným vštípením nemohou být
zlepšeny nápovědou.

11. Orientace
Instrukce 1:
„Kolikátého je dnes?“
Pokud zkoušený neuvede celou odpověď, zeptáme se ho doplňujícími otázkami.
„Řekněte mi, jaké je dnes přesné datum/ měsíc/ rok/ den v týdnu?“
Instrukce 2:
„Nyní mi řekněte přesný název tohoto místa a města, ve kterém jsme.
Skórování:
Přidělte 1 bod za každou správnou odpověď. Odpovědi musí být přesné (přesný název nemocnice
či kliniky). Nepřidělte žádné body, pokud se vyšetřovaný splete v datu či dnu v týdnu o 1 den.

Celkový skór:
Sečtěte všechny skóry na pravé straně formuláře v bílých polích. Přidejte navíc 1 bod
každému, kdo má 10-12 let vzdělání, nebo přidělte navíc 2 body každému, kdo má 4-9 let
vzdělání. Maximum bodů je 30. Skór větší nebo roven 26 je pokládán za normální.

Paměťový nepovinný skór:

*

Sečtěte všechny body z polí označených symbolem .

Příloha 7 – Záznamový arch české verze dotazníku GDS-15

Příloha 8 – Záznamový arch dotazníku FAQ-CZ

Příloha 9 - Seznam neuropsychologických metod použitých k diagnostice
MCI
Dotazníky:
Dotazník změněných schopností seniora (AD8-CZ)
Dotazník funkčního stavu (FAQ-CZ)
Geriatrická škála deprese (GDS-15)
Philadelphská škála nálady u seniorské populace (PGCMS)
Dotazník Alzheimerovy nemoci (DAN)

Testové metody:
Detekuj kognitivní deficit efektivně (DEKODE)
Rey Auditory-Verbal Learning Test (RAVLT)
Reyova-Osterriethova komplexní figura (ROCF)
Wechslerova inteligenční škála pro dospělé (WAIS III) – 6 subtestů (Podobnosti, Informace,
Opakování čísel, Doplňování obrázků, Kostky, Symboly - Kódování
Trail Making Test (TMT)
Test pojmenování obrázků a jejich vybavení (POBAV)
Bentonův vizuálně retenční test (BVRT)

Příloha 10 – Znění informovaného souhlasu s účastí na výzkumu

Příloha 11 – Síla jednotlivých vlivů na výsledné skóry testů MoCA-CZ a
rozdíly v bodech a p-hodnotách mezi výzkumnými skupinami
MoCA-CZ 2 bez korekce
Testy jednotlivých vzájemných vlivů
Závislá proměnná: MoCA-CZ 2 bez korekce
Typ III Suma

Hladina

Zdroj

čtverců

Správnost modelu

1622.671a

11

147.516

11.661

.000

Průsečík

474.499

1

474.499

37.508

.000

Zdravotní stav

119.238

2

59.619

4.713

.011

2.092

1

2.092

.165

.685

Pohlaví

23.385

1

23.385

1.849

.177

Zdravotní stav* Věk * Pohlaví

11.268

2

5.634

.445

.642

9.600

2

4.800

.379

.685

79.802

2

39.901

3.154

.046

2.079

1

2.079

.164

.686

Chyba

1480.135

117

12.651

Celkem

59782.000

129

3102.806

128

Věk

Zdravotní stav * Pohlaví
Zdravotní stav * Věk
Věk * Pohlaví

Celkem správně

df

Průměr čtverce

F

významnosti

a. koeficient determinace = 0,523 (adjustovaný koeficient determinace = 0,478)

Párové porovnání
Závislá proměnná: MoCA-CZ 2 bez korekce

95% Interval spolehlivosti rozdílůa
(I) Zdravotní (J) Zdravotní Průměrný Směrodatná
stav
Zdraví
AD

Hladina
významnostia

Spodní hranice

Horní hranice

.873

.000

5.907

10.148

4.659*

.875

.000

2.535

6.784

-3.368*

.984

.003

-5.759

-.978

stav

rozdíl (I-J)

AD

8.027*

MCI
MCI

chyba

Založeno na odhadovaných minimálních průměrech.
*. Průměrný rozdíl je signifikantní na hladině významnosti 0,05.
a. Adjustace pro mnohonásobné porovnávání: Bonferroni.

MoCA-CZ 2 s korekcí
Testy jednotlivých vzájemných vlivů

Závislá proměnná: MoCA-CZ 2 s korekcí
Typ III Suma

Hladina

Zdroj

čtverců

Správnost modelu

1565.656a

11

142.332

11.831

.000

Průsečík

451.531

1

451.531

37.532

.000

Zdravotní stav

127.627

2

63.814

5.304

.006

.398

1

.398

.033

.856

Pohlaví

13.585

1

13.585

1.129

.290

Zdravotní stav* Věk * Pohlaví

10.180

2

5.090

.423

.656

8.692

2

4.346

.361

.698

88.598

2

44.299

3.682

.028

.276

1

.276

.023

.880

Chyba

1407.569

117

12.031

Celkem

63099.000

129

Věk

Zdravotní stav * Pohlaví
Zdravotní stav * Věk
Věk * Pohlaví

df

Průměr čtverce

F

významnosti

Celkem správně
2973.225
128
a. koeficient determinace = 0,527 (adjustovaný koeficient determinace = 0,482)

Párové porovnání
Závislá proměnná: MoCA-CZ 2 s korekcí
(I) Zdravotni

(J) Zdravotni

stav

stav

rozdíl (I-J)

AD

7.959*

MCI
MCI

Zdraví
AD

Průměrný Směrodatná

Hladina

95% Interval spolehlivosti rozdílua

významnostia

Spodní hranice

.851

.000

5.891

10.027

4.681*

.853

.000

2.609

6.752

-3.278*

.960

.003

-5.609

-.947

chyba

Založeno na odhadovaných minimálních průměrech.
*. Průměrný rozdíl je signifikantní na hladině významnosti 0,05.
a. Adjustace pro mnohonásobné porovnávání: Bonferroni.

Horní hranice

MoCA-CZ 1 bez korekce
Testy jednotlivých vzájemných vlivů
Závislá proměnná: MoCA-CZ 1 bez korekce
Typ III Suma
Zdroj

čtverců

Hladina
df

Průměr čtverce

F

významnosti

1920.024a

11

174.548

14.405

.000

Průsečík

452.708

1

452.708

37.361

.000

Zdravotní stav

161.506

2

80.753

6.664

.002

2.767

1

2.767

.228

.634

Pohlaví

18.212

1

18.212

1.503

.223

Zdravotní stav* Věk * Pohlaví

22.351

2

11.176

.922

.400

Zdravotní stav * Pohlaví

18.609

2

9.305

.768

.466

101.000

2

50.500

4.168

.018

3.380

1

3.380

.279

.598

Chyba

1417.697

117

12.117

Celkem

60479.000

129

Správnost modelu

Věk

Zdravotní stav * Věk
Věk * Pohlaví

Celkem správně
3337.721
128
a. koeficient determinace = 0,575 (adjustovaný koeficient determinace = 0,535)
Párové porovnání
Závislá proměnná: MoCA-CZ 1 bez korekce
95% Interval spolehlivosti rozdílua

(I) Zdravotni

(J) Zdravotni

Průměrný

Směrodatná

Hladina

stav

stav

rozdíl (I-J)

chyba

významnostia

Spodní hranice

AD

8.542*

.854

.000

6.467

10.618

MCI

3.908*

.856

.000

1.829

5.987

MCI

-4.634*

.963

.000

-6.973

-2.295

Zdraví
AD

Založeno na odhadovaných minimálních průměrech.
*. Průměrný rozdíl je signifikantní na hladině významnosti 0,05.
a. Adjustace pro mnohonásobné porovnávání: Bonferroni.

Horní hranice

MoCA-CZ 1 s korekcí
Testy jednotlivých vzájemných vlivů
Závislá proměnná: MoCA-CZ 1 bez korekce
Typ III Suma

Hladina

Zdroj

čtverců

Správnost modelu

1813.278a

11

164.843

14.360

.000

Průsečík

443.377

1

443.377

38.625

.000

Zdravotní stav

156.585

2

78.293

6.820

.002

6.686

1

6.686

.582

.447

Pohlaví

11.603

1

11.603

1.011

.317

Zdravotní stav* Věk * Pohlaví

18.787

2

9.394

.818

.444

Zdravotní stav * Pohlaví

15.178

2

7.589

.661

.518

100.153

2

50.077

4.362

.015

8.479

1

8.479

.739

.392

Chyba

1343.047

117

11.479

Celkem

63758.000

129

Věk

Zdravotní stav * Věk
Věk * Pohlaví

df

Průměr čtverce

F

významnosti

Celkem správně
3156.326
128
a. koeficient determinace = 0,574 (adjustovaný koeficient determinace = 0,534)

Párové porovnání
Závislá proměnná: MoCA-CZ 1 s korekcí
(I) Zdravotni

(J) Zdravotni

stav

stav

rozdíl (I-J)

AD

8.294*

MCI

3.856*

MCI

-4.439*

Zdraví
AD

Průměrný Směrodatná

Hladina

95% Interval spolehlivosti rozdílua

významnostia

Spodní hranice

.832

.000

6.274

10.314

.833

.000

1.832

5.879

.937

.000

-6.715

-2.162

chyba

Založeno na odhadovaných minimálních průměrech.
*. Průměrný rozdíl je signifikantní na hladině významnosti 0,05.
a. Adjustace pro mnohonásobné porovnávání: Bonferroni.

Horní hranice

Příloha 12 – Srovnání v ČR nejčastěji užívaných metod pro skríning kognitivních funkcí
Doména
MMSE
Orientace časem
a místem

ACE-CZ
Orientace časem a
místem

Paměť

Oddálené
vybavení 5 slov,
kategorická
nápověda,
rekognice

Oddálené
vybavení 3 slov

Pozornost a
pracovní paměť

Vštípení 5 slov,
Opakování číslic,
Vyťukávání
písmene A,
Odečítání 7
Zkrácený test
cesty, Kresba
hodin,
Fonemická
fluence,
Abstrakce

Opakování 3
slov, Okamžité
vybavení 3 slov,
Odečítání 7

Oddálené vybavení
3 slov, volné
vybavení,
rekognice,
retrográdní paměť,
anterográdní paměť
Opakování 3 slov,
Okamžité vybavení
3 slov, Odečítání 7

Ne

Fonemická fluence,
Kresba hodin

Kresba hodin

Posílání dopisu

Fatické funkce

Pojmenování
zvířat,
Opakování vět,
Fonemická a
sémantická
fluence

Pojmenování
předmětů,
Opakování
sousloví,
Třístupňový
příkaz, Čtení
příkazu, Psaní
věty

Sémantická
verbální
fluence

Příkazy,
Pojmenování
předmětů a prstů,
Porozumění,
Schopnost
mluvené řeči

Vizuospaciální
dovednosti

Kresba krychle,
kresba hodin

Kresba 2
šestiúhelníků

Kresba hodin

Překreslování
tvarů, Psaní
dopisu

Konstrukce obrazců

Obkreslení
obrázků, Kresba
hodin,
Skládání žetonů

Trvání (v min.)
Snadnost
vyhodnocení
Záchyt MCI
Alternativní verze

10-15
Ano

5-10
Ano

Fonemická a
sémantická
verbální fluence,
Porozumění
příkazům,
Opakování slov a
sousloví,
Pojmenování,
Porozumění, Čtení,
Psaní
Percepční
schopnosti, Kresba
krychle, kresba
hodin, kresba 2
šestiúhelníků
20-40
Ano

10-30
Ne

40
Ano

10-45
Ano

Ano
Ano

Ne
Ne

Ano
Ne

Ne
Ne

Ano
Ne

Ne
Ano

Časoprostorová
orientace

Exekutivní funkce

7MST
Orientace
časem a
místem
Oddálené
vybavení 16
obrázků,
kategorická
nápověda
Pouze v rámci
ostatních
subtestů

ADAS-cog
Orientace časem
a místem

Metoda
MDRS
Orientace časem a místem

MoCA
Orientace časem
a místem

Oddálené
vybavení 10 slov,
rekognice 12
slov,
zapamatování si
instrukce
Správné plnění
instrukcí

Verbální vybavení (čtení a
iniciace vět), rekognice
(verbální a vizuální)

Číselná řada, Dvojitý příkaz,
Jednoduchý příkaz, Imitace,
Početní úkoly, Verbální
rekognice, Vizuální
přiřazování
Komplexní verbální
iniciace/perseverace,
Perseverace souhlásek a
samohlásek, Dvojité střídavé
pohyby, Střídavý tapping,
Grafomotorický obrazec,
Shody a rozdíly, Podobnosti,
Induktivní usuzování,
Odlišnosti, Podobnosti
(mnohotný výběr)
Podobnosti, Čtení, Psaní,
Sémantická verbální fluence

NCSE
Orientace časem,
místem a osobou

FAB
Ne

VFT
Ne

CDT
Ne

Oddálené
vybavení 4 slov,
kategorická
nápověda,
rekognice
Kresba z paměti
Opakování
číslic, Počty

Pouze v rámci
ostatních
subtestů

Pouze
v rámci
ostatních
subtestů

Pouze
sémantická

Pouze v rámci
ostatních
subtestů

Pouze
v rámci
ostatních
subtestů

Pouze v rámci
ostatních
subtestů

Podobnosti,
Rozhodování

Podobnosti,
Fonemická
fluence,
Pěst-hranadlaň,
Konfliktní
instrukce, Gono go,
Uchopovací
chování
Podobnosti,
Fonemická a
sémantická
fluence

Fonemická
verbální
fluence

Naplánování
kresby

Fonemická a
sémantická
fluence

Ne

Ne

Ne

Provedení
kresby

10-30
Ano

10
Ano

5-10
Ano

5-10
Ano

Ano
Částečně

Ne
Ne

Ano
Ano

dle skórování
Ano

Porozumění,
Opakování,
Pojmenování,
Slovní projev

