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ÚČEL TESTU 

 

Předkládaný manuál byl vytvořen jako manuál pro aplikaci modifikovaného hodnocení předpracovních 
dovedností dle Jacobsové. 

Tato modifikace byla vytvořena jako návrh předpracovního hodnocení pro pacienty po poškození mozku.  

Účelem tohoto hodnocení je zjistit slabé i silné stránky pacienta a na základě toho doporučit vhodný následný 
postup ergoterapeutické intervence, případně doporučit vhodné pracovní zařazení. 

Součástí manuálu je i vlastní text, tabulka hodnocených komponent a také tabulka doporučených časových 
limitů.  

Navržené hodnocení zahrnuje patnáct úkolů, z nichž většina má dílčí úkoly (podúkoly). Pro každý úkol je 
stanoven časový limit, který je uveden u zadání testu. Tento limit byl získán na základě vynásobení průměrných 
časů naměřených u testovaných bez funkčního poškození. 

U jednotlivých testů je vždy popsáno vhodné pracovní prostředí, pracovní pomůcky, instrukce pro zadavatele, 
instrukce pro pacienta, časový limit a dále je přiložena tabulka komponent, jež mohou být hodnoceny. 

Vytvořené hodnocení obsahuje zároveň návrh verze pro hodnocení pacientů s porušenou schopností řeči při 
zachovalé schopnosti komunikace.  
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OBECNÉ INSTRUKCE PRO TERAPEUTA 

Obecné instrukce pro zadavatele 

 

Terapeut, tedy zadavatel, by měl být schopen zajistit vhodné prostředí testovanému. Vzhledem k tomu, že při 
aplikaci tohoto hodnocení jsou terapeut a pacient v přímé interakci, je důležité poskytnout pacientovi přátelský 
přístup a snažit se ho motivovat k dalším úkolům. 

Jednotlivé úkoly a jejich zadání jsou uvedena i s přesnými instrukcemi u vlastního testu. 

Terapeut by se měl také snažit zabezpečit co nejvyšší komfort testovanému. Zároveň by měl dodržovat pořadí 
testů uvedené v manuálu. Terapeut by také měl dodržovat formu zadání instrukcí, které jsou v hodnocení 
uvedeny, neboť stanovené limity pro dokončení úkolů byly určeny na základě aplikace testu v předkládané 
formě. 

Terapeut připravuje pomůcky a dbá na to, aby testovaný pro jejich využití musel křížit středovou osu. Je-li to 
možné, dodržuje jejich rozmístění uvedené u jednotlivých úkolů.  

Způsob hodnocení pacientů by měl být prováděný na základě kvality provedení jednotlivých úkolů a na základě 
zvládnutí časového limitu. Terapeut má k dispozici tabulku komponent činnosti, na něž se při konkrétním 
hodnocení může zaměřit a kdykoli tak má tak možnost zaznamenat výsledky svých pozorování. 

Výsledkem modifikované verze hodnocení předpracovních dovedností by mělo být stanovení silných a slabých 
stránek testovaného. Zjištění silných stránek by mělo sloužit jako základ pro doporučení vhodné profese. 

 

Níže jsou uvedeny kategorie, které by měl terapeut pacientovi zajistit. 

FYZICKÉ PROSTŘEDÍ 

 Tichá, dobře osvětlená místnost 

 Dostatečně velká pracovní plocha 

 Stůl 

 Židle 

KOMFORT TESTOVANÉMU 

 Zajištění ergonomie sedu 

 Dostatečný čas a prostor na testování a jeho vhodné načasování vzhledem k energii klienta 

 Respekt k fyziologickým potřebám testovaného (hlad, žízeň…) 

 Umožnění užití kompenzační pomůcky 

 Zabezpečení dalších pomůcek, jako jsou brýle… 

POSKUTNUTÍ INFORMACÍ 

 Klient by měl být seznámen se skutečností, že jeho čas bude měřen 

 Klient by měl vědět, že v průběhu celého testování se v případě neporozumění zadání může zeptat 
terapeuta na upřesňující otázku 
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 Pacient by měl také vědět, že čas se začíná měřit slovem na pokyn „začněte“ 

 Klientovi by měl být vždy dán prostor pro otázky 

 Klient by měl být seznámen s účelem testu 

KOMPONENTY 

Zde jsou stručně uvedeny komponenty, na něž se terapeut můře během svých pozorování zaměřit.  

Tabulka 1: Fyzická oblast 

KOGNITIVNÍ A PSYCHOSOCIÁLNÍ OBLAST 

porozumění 
zadání verbální 

komunikace 
orientace v 

prostoru 
paměť řazení klasifikace 

numerické 
schopnosti 

A B C 

Tabulka 2: Kognitivní a psychosociální oblast 

A = verbální, B = vizuální, C = verbální 

KOGITIVNÍ A PSYCHOSOCIÁLNÍ  OBLAST 

exekutivní 
funkce 

reakce na 
stres 

pozornost chování psani 

 

  

SENZOMOTORICKÁ OBLAST 

motorika 

síla oko-ruka, cílení 
motorický 

plán 

mobilita 

jemná hrubá stoj rovnováha chůze 
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SOUHRN POMŮCEK 

 

K plnění testu je zapotřebí pracovních pomůcek.  Jejich seznam je zde uveden. Dále bude přiložen seznam 

archů, které byly pro účely testu vyrobeny. 

 jehla o délce: 4,5cm, velikost očka 2mm 

 velké nůžky: velikost cca 20 cm 

 vzor hotového vyšitého výrobku 

 tužka: doporučená délka 15 cm, možno použít nástavec pro úchop 

 látka: 30 x 20 cm 

 nitě (červená, žlutá, modrá) 

 volný listy papíru 8x 

 počítač (nainstalované MS Office, prohlížeče: Mozilla Firefox, Internet Explorer (Microsoft Edge), 

Google Chrome) 

 jednoduchá kalkulačka  

 PET lahev o objemu 1,5l, naplněná vodou, dobře zavřená  

o Rozměry lahve: obvod: cca 26 cm, výška cca: 32 cm, hmotnost 1,5 kg 

 stojan s 6 šrouby: dřevěná deska o rozměrech 15x15x3cm, rozestup šroubů 5 cm 

o 1 šroub a 1 matka (velikost 8) 

o 2 šrouby a 2 matky (velikost 6) 

o 2 šrouby a 2 matky (velikost 4) a 1 šroub a jedna matka velikost 10. 

 plastová miska: rozměry 4x 10 x10 cm 

 časopis o hodnotě 36 Kč,- 

 účtenka o hodnotě 117,-Kč 

 plechovka na mince 

 bankovky a mince: jejich hodnoty a počet  

hodnota 1kč 2kč 5kč 10kč 20kč 50kč 100kč 200kč 500kč 1000kč 2000kč 5000kč 

počet 3 2 1 2 2 1 3 2 1 1 1 1 

 kufřík číslo 1 obsahující 12 pastelek 

o 5 zelených pastelek:  

 2 progresa různých odstínů zelené 

 3 pastelky různé délka nejkratší, dlouhá s nápisem, dlouhá bez nápisu 

o 3 obyčejné tužky, svrchu zelené –1 s nápisem, 1 s tečkami, 1 trojúhelníkového průřezu 
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o 2x propiska zelené barvy 

o 1x oranžová pastelka 

o 1x fix 

 

 kufřík číslo 2: totožná pastelka jako v kufříku 1 doporučená velikost 25x8x0,5 mm 

 zalaminované kartičky se slovy (rozměr kartiček A6, velikost písma 36, formát ARIAL): 

LUCIE BÍLÁ NIZOZEMÍ RÁKOSNÍČEK TESAŘÍK RŮŽE PRAHA 

KAREL GOTT NĚMECKO 
ČERVENÁ 

KARKULKA 
PRASE TULIPÁNY BRNO 

 

 obálka velikosti A5 

 složenka (poštovní poukázka A) 

 miska 

 talíř 

 sušenky 

 tvaroh 

 med 

 lžíce 

 nůž příborový 
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ARCHY 

V tomto manuálu jsou archy přiloženy ve stejné nebo zmenšené podobě. Tisknutelná verze jednotlivých archů 

je uvedena v elektronické verzi práce.  

 Arch 1: arch pro zadavatele 

 Arch 2: arch pro testovaného 

 Arch 3: mapa  

 Arch 4: nákres – lokalizace bodu v prostoru 

 Arch 5: 12 karet 

 Arch 6: adresa 

 Arch 7: zadání pro práci s počítačem 

 Arch 8: výsledný produkt práce na počítači 

 Arch 9: příprava pokrmu – obrázky (zde pouze zmenšená verze, pro testování je doporučen formát 

jednoho obrázku ve velikost A5). 

 Arch 10: ciferníky 

 Arch 11a, 11b: zadání otvíracích dob 

 Arch 12: časový plán 

 Arch 13: praktické finančnictví 

 Arch 14: modelové situace 

 Arch 15: modelové situace řešení – pro terapeuta 

 Formulář banky (pouze elektronicky) 

  



 10 

PRACOVNÍ LISTY 

ÚKOL 2: KOMUNIKACE (arch pro zadavatele) - arch 1 

 

Hotel Beroun: 

 

1lůžkové pokoje: ne 

2lůžkové pokoje: 900,-kč osoba/noc 

3lůžkové pokoje: ano, 850,-kč osoba/noc;   

4lůžkové pokoje: ne 

Volno v termínu: ano 

Možnost zvířete: zdarma 

Možnost přistýlky: 100kč za noc (dítě do 12let) 

Parkovné: v ceně 

 

Hotel Zdeněk: 

 

1lůžkové pokoje: ano, cena: 1700,- noc 

2lůžkové pokoje: ne: 700kč osoba/noc 

3lůžkové pokoje: ne 

4lůžkové pokoje: ano: 650kč,- osoba/noc  

Volno v termínu: ano 

Možnost zvířete: doplatek 100kč/noc 

Možnost přistýlky: ne 

Dítě nad 6let: plná cena 

Parkovné: v ceně 

 

 

Oba hotely – pouze polopenze 
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ÚKOL 2: KOMUNIKACE (arch pro testovaného) - arch 2 

 

Terapeut naproti Vám je člověk, který zná informace o 
cenách a možnostech poskytovaných hotely Beroun a 
Zdeněk. 

Vaším úkolem je pomocí otázek na terapeuta zjistit co 
nejvíc informací a dozvědět se tak, ve kterém hotelu je 
levnější ubytování pro 3 dospělé, jedno dítě 8 let staré 
a zvíře (psa). 

Termín ubytování je v termínech od 1.2 do 7.2. Tedy 6 
nocí. 

 

NÁPOVĚDA: 

Mějte přitom na paměti, že existují hotely, které 
neposkytují všechny typy pokojů. Například poskytují 
pouze dvojlůžkové. Jsou hotely, v nichž je výhodnější 
ubytovat malé dítě pomocí přistýlky. Ne každý hotel 
umožňuje ubytování zvířete a v některých hotelech se 
za tuto službu musí platit. Některé hotely si účtují 
příplatek za parkovné. 
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ÚKOL 5: ORIENTACE  (mapa – Vrch pana Kekulého) – arch 3 
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ÚKOL 5: ORIENTACE (lokalizace) – arch 4 

  



 14 

ÚKOL 8: KANCELÁŘSKÉ PRÁCE (12 karet) – arch 5 – náhled 

 

  

PRAHA NIZOZEMÍ RÁKOSNÍČEK BRNO KAREL GOTT LUCIE BÍLÁ 

RŮŽE PRASE TULIPÁNY NĚMECKO 
ČERVENÁ 

KARKULKA 
TESAŘÍK 
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ÚKOL 8: KANCELÁŘSKÉ PRÁCE (adresa) – arch 6 

 

Miloš Novák 

Hadrová 32 

Ústí nad Orlicí 

34567 
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ÚKOL 10: PRÁCE S POČÍTAČEM (zadání) – arch 7 

 

Vaším úkolem bude nyní informace o počasí přenést 
libovolným způsobem do textového editoru. Následně se 
pokuste upravit informace dle zadání. 

 

TEXTOVÝ EDITOR 

 Vyhledané informace se poté pokuste přenést či přepsat 
do textového editoru. 

 Upravte je tak, aby každý den byl na samostatném 
řádku. 

 Použijte formát Times New Roman, velikost 12, 
řádkování 1,5 zarovnání doleva, vše označte tučně. 

 

NÁPOVĚDA: 

Ne vždy je praktické přepisovat informaci jednu po druhé. 
Někdy je vhodné využít funkcí jako je kopie a vkládání. 

Někdy je však nutné text opsat. V takovém případě je vhodné 
zvážit, zda není vhodné nechat spuštěná obě okna zároveň. 
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ÚKOL 10: PRÁCE S POČÍTAČEM (výsledný produkt) – arch 8 

 

POČASÍ V BERLÍNĚ 

 

Po: 15°C 

Út: 18°C 

St: 15°C 

Čt: 14°C 

Pá: 13°C 

So: 15°C 

Ne: 14°C 

Po:13°C 

Út: 12°C 

St: 13°C 

Čt: 14°C 

Pá: 14°C 
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ÚKOL 11: PŘÍPRAVA POKRMU (obrázky) - arch  9a 
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ÚKOL 11 PŘÍPRAVA POKRMU (obrázky) – arch 9b 
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ÚKOL 12: DETEKCE ČASU – CIFERNÍKY – arch 10 
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ÚKOL 12: DETEKCE:ČASU;  PLÁN DNE -  arch 11a  (otevírací doby) 

OTEVÍRACÍ DOBA POŠTA 

 

OTEVÍRACÍ DOBA - BANKA 

Po: 8:00 – 12:00             13:00-15:00 

Út: 8:00 – 12:00             13:30-15:30 

St: 8:00 – 12:00             13:00-15:00 

Čt: 8:00 – 12:00             13:30-15:30 

Pá: 8:00 – 12:00 

So, Ne ZAVŘENO 

 

  

Po: 7:00 – 11:00             13:30-17:00 

Út: 7:00 – 11:00             13:30-17:30 

St: 7:00 – 11:00             13:30-17:00 

Čt: 7:00 – 11:00             13:30-17:30 

Pá: 7:00 – 11:00 

So, Ne ZAVŘENO 
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ÚKOL 12: DETEKCE ČASU – PLÁN DNE, zadání; arch 11b – úkoly a 
zadání 

 

ÚKOLY 

9:00 – 11:00 PORADA v práci 

14:00 – 15:00 OPRAVÁŘ (odemknout doma dveře) 

16:30-18:30 ZUBNÍ (čištění kanálků) 

NAKOUPIT-drogerie, potraviny, lékárna (1,5 hodin) 

DOJÍT NA POŠTU (cca 25 minut) 

VYŘÍDIT BANKU (cca 25 minut) 

ZADÁNÍ 

Představte si, že je úterý večer. Víte, že následující den musíte 
stihnout spoustu věcí. Potřebujete si nařídit budík. Zkuste tedy 
odpovědět, v kolik hodin nejpozději musíte vstát, abyste stihl/a 
všechny povinnosti, jestliže víte, že 45 minut po zazvonění budíku jste 
schopen/ schopna odejít z domu? 

Víte, že přesuny mezi jednotlivými místy trvají vždy 30 minut, tedy 
odkudkoliv kamkoliv trvá cesta 30 minut. 
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ÚKOL 12: POJEM O ČASE – arch 12 

4:30 

5:00 

5:30 

6:00 

6:30 

7:00 

7:30 

8:00 

8:30 

9:00 

9:30 

10:00 

10:30 

11:00 

11:30 

12:00 

12:30 

13:00 

13:30 

14:00 

14:30 

15:00 

15:30 

16:00 

16:30 

17:00 

17:30 

18:00 

18:30 

19:00   
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ÚKOL 13: PRAKTICKÉ FINANČNICTVÍ – arch 13  

 

FORMULÁŘ 

 ČÚ: 19-33425432/0300 

 Variabilní symbol: 3569 

 Specifický symbol 19024356 

 Konstantní symbol 0500 

 Datum splatnosti 20.3 2017 

 Částka 12 500 

 Poznámka: uveďte své příjmení a jméno bez 
diakritiky 
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ÚKOL 14: MODELOVÉ SITUACE - arch 14 

 

1. ZADÁNÍ 

Představte si, že bydlíte v panelákovém domě, vzal/a jste si 
s sebou peněženku, ale bohužel jste si doma zabouchnul klíče 
i telefon. Co uděláte? 

Zkuste vymyslet alespoň dvě možnosti. 

 

2. ZADÁNÍ 

Představte si, že bydlíte v panelákovém domě. Večer Vám 
přijede návštěva. Máte v plánu strávit společně večer. 
Plánoval/ a jste jim uvařit večeři, ale zjistil/a jste, že jste 
zapomněl/a koupit vajíčka, která potřebujete. Návštěva má 
dorazit za 40 minut a vy byste rád/a ještě poklidil/a. Víte jistě, 
že pokud byste vyšel/vyšla do obchodu, nestihnete se vrátit 
do jejich příjezdu. 

 

Co uděláte? 

 

Zkuste vymyslet alespoň tři řešení, která můžete udělat. 
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ÚKOL 14: MODELOVÉ SITUACE (řešení pro terapeuta) – arch 15 

Řešení A:  

 zazvoním na sousedku, která má klíče 

 zavolám od souseda/z budky někomu kdo klíče má 

 zavolám hasiče (od sousedky, z telefonní budky) 

 poprosím někoho venku o půjčení telefonu, abych si mohl/a zavolat 

 dojdu na policii a poprosím o pomoc 

 …. A cokoli smysluplného dalšího 

Řešení B: 

 uvařím něco jiného 

 rozhodnu se, že půjdeme někam na jídlo 

 necháme si přivézt jídlo 

 poprosím souseda, sousedku o vajíčka 

 zavolám jim, zda nemůžou po cestě něco koupit 

 zavolám jim, zda by nevadilo, kdyby čekala 

 ……. A cokoli smysluplného dalšího 

  



 27 

MODIFIKOVANÉ HODNOCENÍ 
PŘEDPRACOVNÍCH DOVEDNOSTÍ DLE 

JACOBSOVÉ 
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ÚKOL 1: VYŠÍVÁNÍ GOMETRICKÉHO TVARU 

POPIS ÚKOLU 

V tomto úkolu je testována schopnost zacházení s velmi drobnými předměty. Úkolem je vyšít 
vlastnoručně nakreslený geometrický tvar. 

PRACOVNÍ POMŮCKY 

 materiál: nit, látka (30x20)cm 

 nástroje: nůžky, jehla, jehelníček, tužka 

 vzor hotového výrobku 

USPOŘÁDÁNÍ 

 Doporučená vzdálenost pomůcek mezi sebou je 10 cm. 

INSTRUKCE PRO TERAPEUTA 

Terapeut rozestaví pomůcky dle výše uvedeného návodu. Poté přečte níže uvedené instrukce. Stopky 
zmáčkne při slově „začněte“. 

INSTRUKCE PRO PACIENTA 

„Před vámi leží látka, tužka, nůžky, jehla, jehelníček, niť. Vaším úkolem bude vyšít srdíčko. Nejprve Vám 
přečtu celý postup najednou, a poté ještě jednou v průběhu činnosti zopakuji. Máte nějaké otázky? Vaším 
úkolem bude vyšít srdíčko o rozměrech zhruba 3x3 centimetry. Nejprve mi ukážete, jak velké asi bude a 
následně jej nakreslíte. Poté si vyberete nit, navlečete ji na jehlu a uděláte uzlík. Pak se pusťte do obšívání. 
Zvolte „štupovací steh“. Takto by to mělo vypadat. Máte nějaké otázky?“ 

„Vaše úkoly jsou následující: 

A Vezměte tužku, ukažte prosím, jak velké si představujete srdíčko o rozměrech 3x3 centimetry a následně jej 
nakreslete na tuto látku (ukáže na látku). Děkuji. Můžeme začít?  

B: Vyberte si nit, ustřihněte ji, navlečte jehlu, udělejte uzlík a vyšijte srdíčko minimálně 8 stehy. Je na Vás, ve 
kterém bodě začnete šít. Zde je ukázka.“  (Ukáže vzor) „Udělejte uzlík, ustřihněte.“ 

ČASOVÝ LIMIT 

 Časový limit 

Úkol 
1A 0:29 

1B 7:02 
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ÚKOL 2: KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTI 

POPIS ÚKOLU 

V tomto úkolu budou testovány komunikační dovednosti, schopnost zjistit informaci a schopnost 
zaznamenat zjištěnou informaci. Dále budou hodnoceny numerické schopnosti a schopnost práce 
s kalkulačkou. 

PRACOVNÍ POMŮCKY 

 arch 1: arch s instrukcemi pro zadavatele  

 arch 2: arch s instrukcemi pro pacienta (v případě výrazné zrakové vady možné přepsat větším 
písmem/zadat ústně) 

 tužka 

 papír 

 kalkulačka 

POPIS ÚKOLU, PŘÍPRAVA PRO TERAPEUTA 

Úkolem pacienta je zajistit co nejvýhodnější ubytování třem dospělým lidem, dítěti a jednomu zvířeti. 
Terapeut má k dispozici arch 1 - arch pro zadavatele, v němž jsou ceny za jednotlivé pokoje uvedeny. Pacient by 
neměl do listu vidět.  

Poté, co terapeut přečte instrukce A, předá arch 2 pacientovi. Ten jej bude mít k dispozici po celou 
dobu. Terapeut zmáčkne stopky. Vypne je, jakmile pacient sdělí, že má přečteno. Následně dá terapeut 
pacientovi prostor pro otázky a poté se přejde k vlastnímu testování - B. Začíná se vždy slovy: „Dobrý den…,.“. 
V té chvíli terapeut zmáčkne stopky. 

Nikdy nesdělujeme pacientovi informace, které nejsou v archu pro zadavatele popsány, tedy například 
nevyčíslujeme cenu hotelů. Důležité je, aby terapeut řekl pacientovi, že má informace o cenách jednotlivých 
pokojů a tyto ceny pacientovi sdělil.  Pokud pacient nebude schopen úkol vyřešit, a nebude tedy schopnen 
počítat, což je náplní úkolu C, prozradíme mu výsledek: Hotely se lišily pouze o 300 Kč, levnější byl hotel 
Beroun. 

K dispozici jsou 2 archy, jeden pro zadavatele, druhý pro pacienta, tužka a papír. Terapeut zabezpečí, 
aby pacient neviděl do archu pro zadavatele. Pacient má k dispozici papír a tužku a arch pro pacienta. 

INSTRUKCE PRO PACIENTA 

A: „V tomto úkolu budou testovány Vaše komunikační schopnosti. Před Vámi je arch, na němž jsou napsané 
instrukce. Ten budete mít k dispozici po celou dobu. K plnění úkolu je nyní zapotřebí prostudovat instrukce na 
Vašem archu, přečíst si je a až budete mít přečteno, začneme. Na všechny úkoly máte vyhrazený určitý čas. 
Rozumíte?“ 

„Máte dočteno. Nyní se Vás zeptám, zda máte nějaké otázky k zadání a zda mu rozumíte. Dobrá začneme“ 

B: „Přejděme tedy k vlastnímu úkolu. Takže, dobrý den….“ 

„ Znám informace o hotelech Beroun i hotelu Zdeněk. Který byste chtěl/a slyšet první?“ 

„…. Hotel Beroun poskytuje dva typy pokojů, dvojlůžkový, kde zaplatíte 900,- korun za osobu za noc a 
čtyřlůžkový, v němž zaplatíte 850,- Kč za osobu za noc…“ 

„ Hotel Zdeněk poskytuje několik typů pokojů. Jednolůžkový, v němž zaplatíte… 

Dále necháme testovaného, aby se zeptal na údaje, které potřebuje vědět. 
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…. Nashledanou.“ Končíme imaginární hovor a vypínáme stopky. 

 C: „ Nyní je Vaším úkolem zjistit odpověď na otázku v zadání. Můžete začít?“ 

ČASOVÝ LIMIT 

 

  

 Časový limit  

Úkol 

2A 1:39 

2B 3:56 

2C 3:29 
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ÚKOL 3: PŘEMÍSTĚNÍ ZÁVAŽÍ 

POPIS ÚKOLU 

Tento úkol testuje schopnost následovat vizuální a zrakové instrukce, svalovou sílu a koordinaci. 

PRACOVNÍ POMŮCKY 

 závaží (naplněná pet lahev o hmotnosti 1,5kg) 

 3 barevné puntíky  

 metr 

 stopky 

INSTRUKCE PRO TERAPEUTA 

Pacient si sedne na židli tak, aby po jeho pravici i levici byla stejná vzdálenost. (Židle je umístěná 
uprostřed stolu). Doprostřed stolu umístíme (pet lahev) a na levou i pravou stranu stolu, do vzdálenosti 50 
centimetrů od pet lahve, umístíme barevné značky. Úkolem je přenášet pet lahev na barevné značky 
v následujícím pořadí. Nejdříve pravou rukou na pravou značku – A (přenos láhve v supinačním držení, 
horizontálně nakloněná lahev), dotknout se značky (vertikálně drženou lahví) a zpět (přenos láhve v pronačním 
držení, lahev končí vertikálně postavená), poté levou rukou na levou značku - B (supinační držení) a zpět 
(pronační držení). Následně oběma rukama do výšky C (vydržet po dobu 20 sekund) a zpět, poté pravou rukou 
doleva - D (supinační držení) a zpět (pronační držení) - křížení osy a levou rukou doprava (supinační držení) a 
zpět (pronační držení) - křížení osy - E. Během vlastního úkolu terapeut pacienta instruuje. Při čtení instrukcí je 
nutné, aby terapeut na pacienta čekal. Přenos lahve by měl být plynulý.  

NÁKRES POHYBU A ROZMÍSTĚNÍ 

Rozmístění: 
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Levá ruka Pravá ruka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terapeut označí požadovanou pozici puntíky. Zkontroluje sed pacienta. 

INSTRUKCE PRO PACIENTA: 

 „Vaším úkolem je zvedat závaží, předvedu Vám jakým způsobem. Nejprve přiblížíte ruku k lahvi, poté ji 
uchopíte, sevřete, nadzdvihnete přibližně do této výšky (20 cm), otočíte do vodorovné polohy a vydržíte, než 
napočítám do 3 (3s). Následně ji přemístíte nad tento puntík, podržíte ve výšce, (3s), otočíte do svislé polohy a 
pomalu položíte, tak, aby se lahev dotkla stolu. Poté ji znovu nadzdvihnete, otočíte, vydržíte (3s) a přemístíte 
doprostřed stolu, kde ji opět přidržíte, (3s) otočíte a umístíte na výchozí pozici. Poté vyměníte ruce a uděláme 
totéž. Úkolem je přesunout ji na druhý puntík. Tedy přiblížím, uchopím, sevřu, zdvihnu, otočím, přenesu, dotknu 
se, nadzdvihnu, přenesu zpět, pustím, vrátím se. Rozumíte všemu? V průběhu vás budu instruovat. Můžeme 
začít?“ 

A: „Uchopte prosím pravou rukou lahev, zdvihněte ji alespoň do této výšky (naznačíme pacientovi výšku), otočte 
do vodorovné polohy a držte (jedna, dva, tři) přeneste ji doprava na tento puntík, držte (jedna, dva, tři - 3s). 
Otočte a položte. Poté uchopte, zvedněte, otočte, držte (jedna, dva, tři -3s), přeneste zpět, držte (jedna, dva tři– 
3s ), otočte a položte.“ 

B: „Můžeme přejít k druhé ruce?“ „Uchopte nyní prosím levou rukou levou činku, zdvihněte ji do výšky 20cm, 
vydržte (3s), přeneste ji doleva nad tento puntík a držte ve výšce (3s). Opět ji prosím položte a poté znovu 
zvedněte, podržte (3s), přeneste zpět, držte vy výšce (3s) a položte“ 

C: „Nyní je Vaším úkolem chytit lahev oběma rukama a udržet ji nad stolem ve výšce 20cm po dobu 20 vteřin. 
Rozumíte všemu? Můžeme začít?“ 

„Nadzdvihněte tedy prosím lahev a držte. Sleduji čas, řeknu Vám, až ji budete smět položit.“ 

„Nyní bude vaším úkolem opět chytat lahev jednou rukou, půjde však o to, přemístit ji na opačnou stranu. Tedy 
nejprve uchopím lahev pravou rukou, otočím (víčko směřuje doprava) držím (3s – jedna, dva, tři), přemístím 
doleva, držím (jedna, dva, tři), položím a následně ji otočím (víčko směřuje doleva) a stejným způsobem, přenesu 
zpět. Totéž udělám s levou rukou. Zacílím, uchopím, sevřu, nadzdvihnu asi do této výšky, otočím (víčko směřuje 
doleva), vydržím, přenesu tentokrát doprava, počkám (3s), ťuknu o stůl, nadzdvihnu, otočím (víčko směřuje 
doprava), počkám, přenesu, vydržím, otočím, položím. Rozumíte všemu? 
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Můžeme začít?“ 

D: „Vaším úkolem je nyní uchopit lahev pravou rukou, otočit, vydržte (3s - počítáme), přenést na puntík doleva, 
vydržet (počítáme), ťuknout o stůl, zdvihnout, otočit, vydržet (3s), přenést doprostřed, počkat a položit. Můžeme 
začít? (Zamiřte, uchopte, sevřete, přeneste, dotkněte se, nadzdvihněte, přeneste zpět, pusťte)“ 

E: „Nyní změníme strany. Uchopte prosím lahev levou rukou, otočte, počkejte (3s), přeneste ji na vyznačené 
místo doprava, vydržte (3s), ťukněte o stůl, zdvihněte, vydržte (3s), přeneste zpět, vydržte (3s), položte.“ 

ČASOVÝ LIMIT 

V tomto úkolu je hodnocena kvalita provedení – nikoli čas. 
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ÚKOL 4: ŠROUBOVÁNÍ MATEK 

POPIS ÚKOLU 

V rámci tohoto úkolu je testována schopnost zacházení s drobnými předměty a schopnost rozlišení 
velikosti předmětů. Náplní úkolu je šroubování matek. 

PRACOVNÍ POMŮCKY 

 stojan  

 deska s šrouby  

 matky na každý šroub  

 miska na matky (malá plastová) 

USPOŘÁDÁNÍ 

  

Plastová miska by měla být umístěna tak, aby testovaný musel křížit středovou osu.  

INSTRUKCE PRO TERAPEUTA 

Terapeut umístí matky do misky. Postaví před pacienta stojan s 6 šrouby. Přečte zadání. Krabička 
s matičkami by měla být umístěna tak, aby pacient při užívání matiček musel křížit středovou osu. Časy 
našroubování a odšroubování se sčítají. 

INSTRUKCE PRO PACIENTA 

„Před Vámi stojí stojan s šesti šrouby. Pokuste se v co nejkratším čase na každý šroub našroubovat 
jednu příslušnou matku, zhruba do poloviny. Až tento úkol dokončíte, zapíši váš čas. 

Poté bude vaším úkolem  odšroubovat matky. Opět Vám budu měřit čas. Odšroubované matičky 
odložte do misky umístěné po vaší pravici. Máte otázky? Prosím začněte.“ 

ČASOVÝ LIMIT 

 Časový limit 

Úkol 4 3:24 
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ÚKOL 5: SCHOPNOST ORIENTACE V PROSTORU  

POPIS ÚKOLU 

Úkol slouží k testu orientace v prostoru. 

PRACOVNÍ POMŮCKY 

 A: arch 3 - mapa 

 B: arch 3 - mapa 

 C: arch 4 - lokalizace 

INSTRUKCE PRO TERAPEUTA 

K tomuto úkolu jsou zapotřebí dva pracovní listy. Nejprve předá terapeut arch 3 a zvolí způsob, jakým 
bude pacient popisovat cestu. Akceptovatelné je čtení ulic a ukazování prstem. Záleží vždy na konkrétním 
funkčním poškození. Nastavené limity byly měřeny při čtení a ukazování prstem. Terapeut přečte instrukce a po 
slově „začněte,“ zmáčkne stopky. Po skončení úkolu nechá pacientovi stejný list. Přečte instrukce. Po slově 
„začneme“, zmáčkne terapeut stopky a bude číst pacientovi pomalu a zřetelně instrukce. U třetího úkolu se 
využívá arch 4. Terapeut opět přečte instrukce a po slově „začněte“ zmáčkne stopky.  

Na vyzvání může terapeut zopakovat instrukce, avšak v takovém případě je doporučeno udělat si o 
tom poznámku.  

INSTRUKCE PRO PACIENTA 

A.  „Nyní bude vaším úkolem vyznačit cestu z jednoho místa do druhého. Až začneme, přečtu vám zadání 
a vy mi (zde terapeut volí) ukážete/přečtete cestu. Rozumíte všemu? Začneme.“ 
„ Vaším úkolem je vyjít v místě modré šipky, zastavit se v ulici U Bubliny (zde – terapeut ukáže), dostat 
se do Trnkové (zde) a ulicí U Mirabelky (zde) se vrátit do Dečkové. Ukažte mi prosím, kudy byste šel.“ 

B.  „Vaším dalším úkolem je jít podle instrukcí, které Vám budu číst. Můžeme začít?“ 
„Začínáte v ulici Sluníčková. Na třetí možné odbočce doleva se dejte doleva, poté na konci ulice zabočte 
doprava, na první křižovatce se dejte doleva, jak to bude možné, odbočte doleva. Nyní mi ukažte, kde 
stojíte.“ 

C. „Nyní si otestujeme Vaši představivost. Přečtu Vám popis místa, kde stojíte, a Vaším úkolem bude mi 
ho ukázat. Rozuměl jste instrukcím? Vám popíšu místo, kde stojíte. Rozumíte všemu? Můžeme začít? „ 
„Kde stojíte?“ 

ČASOVÝ LIMIT 

 Časový limit 

Úkol 

5A 3:00 

5B 0:39 

5C 0:23 
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ÚKOL 6: PRÁCE S PENĚZI  

POPIS ÚKOLU 

V tomto úkolu bude hodnocena schopnost zacházet s penězi. 

PRACOVNÍ POMŮCKY 

 A: plechovka s penězi (1Kč, 2 kč, 5kč, 10 kč, 20 kč, 50 kč) 

 B: účtenka z obchodu na 112kč 

 C: časopis (cena cca 30 kč) 

Hodnota 1Kč 2Kč 5Kč 10Kč 20Kč 50Kč 100Kč 200Kč 500Kč 1000Kč 2000Kč 5000Kč 

Počet 3 2 1 2 2 1 3 2 1 1 1 1 

INSTRUKCE PRO TERAPEUTA 

V prvním úkolu terapeut vyndá z krabičky bankovky v pořadí dle nákresu a mince vysype z plechovky. 
Následně terapeut přečte zadání A. Pro úkol B i C zůstanou bankovky rozestavěné z prvního úkolu (tedy 
sestupně). Následně přečte zadání. Pro úkol B předá terapeut pacientovi účtenku, pro úkol C si vezme terapeut 
časopis a předá částku. 

PŘESNÉ POŘADÍ: 

 

INSTRUKCE PRO PACIENTA 

A.  „Vaším úkolem je nyní seřadit mince a bankovky od nevyššího po nejmenší a pojmenovat mince.“ 
B. „Nyní si prosím přestavte, že jsem prodavač a vy mi chcete zaplatit tuto částku. Můžete mi jí prosím 

dát?“ 
C. „Teď si otočíme role, vy jste prodavač a já jsem zákazník. Ráda bych si od Vás koupila tento časopis. 

Stojí 36 korun.“ Zde Vám platím. (Podá 100 Kč). „Můžete mi prosím vrátit příslušnou částku?“  

ČASOVÝ LIMIT 

 Časový limit 

Úkol 

6A 0:57 

6B 0:22 

6C 0:20 
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ÚKOL 7: POPIS PŘEDMĚTU 

POPIS ÚKOLU 

V tomto úkolu bude hodnocena schopnost klasifikace a zároveň komunikační schopnosti. 

PRACOVNÍ POMŮCKY 

 kufřík 1:12 různých pastelek a tužek v krabičce 

 kufřík 2 s jednou tužkou pro pacienta 

NÁKRES 

  

Kufříky by měly být umístěny tak, aby testovaný nemohl vidět do kufříku terapeuta. 

INSTRUKCE PRO TERAPEUTA 

Terapeut připraví obě krabičky. Krabičku, v níž je dvanáct tužek si ponechá a dá si pozor, aby pacient 
do této krabičky neviděl. Zároveň podá krabičku s tužkou pacientovi. Ihned ho upozorní, aby jí zatím neotevíral. 

Pokud bude mít pacient nesnáze s otevřením krabičky, může mu terapeout asistovat. 

INSTRUKCE PRO PACIENTA 

„Před Vámi nyní leží krabička, v níž je určitý předmět. Otevřete prosím krabičku tak, abych neviděl/a co 
je uvnitř. Úkolem je popsat mi jednoznačně předmět tak, abych mohl/a z 12 předmětů podobného charakteru 
vytáhnout stejný. Nejedná se o hádanku. V případě, že by uvnitř krabičky bylo autíčko, můžete sdělit, že uvnitř je 
autíčko.“ 

ČASOVÝ LIMIT 

 
Časový limit  

Úkol 7 0:58 
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ÚKOL 8: KANCELÁŘSKÉ PRÁCE 

POPIS ÚKOLU 

Úkol slouží ke zjišťování krátkodobé paměti, logické úvahy, abstrakce, schopnosti abecedního řazení a 
schopnosti psát. 

PRACOVNÍ POMŮCKY 

 arch 6  - adresa 

 obálka 

 papír 

 arch 5: 12 kartiček s 12 slovními spojeními 

NÁKRES ROZESTAVĚNÍ 

KAREL GOTT TULIPÁNY RÁKOSNÍČEK TESAŘÍK 

PRAHA NIZOZEMÍ PRASE RŮŽE 

ČERVENÁ KARKULKA BRNO NĚMECKO LUCIE BÍLÁ 

INSTRUKCE PRO TERAPEUTA 

Terapeut rozestaví kartičky na stůl, podle výše uvedeného pořadí. Postupně budou vykonávány jednotlivé 
úkoly. U každého z úkolů je nutné zapsat čas. U úkolu 8F předá terapeut pacientovi arch 6. 

INSTRUKCE PRO PACIENTA 

A.  „Vaším úkolem je nyní slova na kartičkách uspořádat logicky k sobě. Celkem je možné slova rozdělit do 
šesti různých skupin. Máte nějaké otázky? Začněte.“ 

B.  „Seřaďte prosím nyní kartičky podle abecedy. Máte nějaké otázky? Začněte prosím.“ 
C.  „Nyní je prosím seřaďte za poloviční čas. Není tolerována žádná chyba.“ (Posledních 10 vteřin terapeut 

odpočítává.) 
D.  „Nyní mi zkuste sdělit, co bylo napsáno na první kartičce a na poslední kartičce.“ 
E.  „Vyskytovalo se na kartičkách? Hrobařík? Křemílek? Karel Gott? Sněženka? Nizozemí?“ 
F.  „Vaším úkolem je nyní vzít dva listy papíru, sešít je, přeložit je na polovinu a nadepsat obálku.“ 

ČASOVÝ LIMIT 

 Časový limit  

Úkol 

8A 1:01 

8B 1:18 

8C 0:56 

8D 0:10 

8E 0:17 

8F 2:15 
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ÚKOL 9: PAMĚŤ 

POPIS 

Úkol slouží ke zjišťování krátkodobé paměti, logické úvahy, abstrakce, schopnosti abecedního řazení, 
schopnosti psát. 

PRACOVNÍ POMŮCKY 

 (papír) 

 (tužka) 

 (PC) 

INSTRUKCE PRO TERAPEUTA 

V případě potřeby dáme pacientovi k dispozici tužku, papír nebo počítač pro zápis. Stopky zmáčkneme ihned po 
dočtení otázky každé otázka. Časy u všech z úkolů. 

INSTRUKCE PRO PACIENTA 

„Nyní se Vás budu ptát a Vaším úkolem mi bude odpovědět ihned po dočtení otázky. Na začátku testování bylo 
Vaším úkolem zapamatovat si informace o dvou hotelech.“ 

A. „Zkuste si vzpomenout, jak se jmenovaly?“ 
B. „Vzpomenete si, který z hotelů byl levnější?“ 
C. „Vzpomenete si, který z hotelů neposkytoval možnost třílůžkového pokoje?“ 
D. „Vzpomenete si, kolik kartiček jsem Vám před chvílí rozdala?“ 

ČASOVÝ LIMIT 

 Časový limit 

Úkol 

9A 0:25 

9B 0:08 

9C 0:24 

9D 0:29 
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ÚKOL 10:PRÁCE S POČÍTAČEM 

POPIS ÚKOLU 

V tomto testu jsou 3 úkoly: hledání informací na internetu, práce s Excelem (tabulkovým editorem) a 
práce s Wordem (textovým editorem). 

PRACOVNÍ POMŮCKY 

 počítač s klávesnicí vybavený textovým editorem (Word), tabulkovým editorem (Excel) a internetovým 
prohlížečem. Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer (Microsoft Edge) 

 arch 7 

 arch 8 

 12 karet z úkolu 8 

INSTRUKCE PRO TERAPUTA 

Pacient má tři úkoly, z nichž dva na sebe navazují. Pokud tedy pacient nesplní první úkol A, musí jej 
udělat terapeut aby bylo možné přejít k dalšímu úkolu. Zadání úkolu A terapeut čte.K plnění úkolu B předá 
terapeut pacientovi arch 7 - zadání, které mu předtím přečte a vzor (arch 8). Ke splnění úkolu C jsou zapotřebí 
karty z úkolu 8. Terapeut taktéž čte zadání. 

Pozor! Terapeut může, v případě, že si pacient neví rady, jakým způsobem otevřít nový MS Word či 
Excel, napovědět, avšak měl by si o tom udělat poznámku. Stejně tak může sdělit klávesovou zkratku pro psaní 
stupňů. 

INSTRUKCE PRO PACIENTA: 

A.  INTERNETOVÝ PROHLÍŽEČ 
„Před Vámi je počítač. Vaším úkolem je teď vyhledat informace o počasí v Berlíně na další týden.“ 
Terapeut upřesní datum dalšího týdne, jestliže to pacient neudělá sám. „ Můžeme začít?“ 
 

B. TEXTOVÝ EDITOR 
„Nyní Vám předám zadání, které Vám nejprve přečtu. Po jeho přečtení přejdeme k úkolu.“ ….„Rozumíte 
všemu? Prosím, začněte“ 
 

C. TABULKOVÝ EDITOR 
„Vaším úkolem je nyní spustit Excel. Pokuste se prosím přepsat slova z karet po vaší levici tak, aby vždy 
spojení z jedné karty bylo na samostatném řádku. Až budete mít dopsáno, bude Vaším úkolem za 
pomoci funkce tabulkového editoru seřadit slova abecedně. Pokud si nejste postupem jisti, můžete 
využít internet k hledání odpovědi. Začneme?“ 

ČASOVÝ LIMIT 

 Časový limit čas 

Úkol 

10A 2:08 

10B 7:18 

10C 3:32 
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ÚKOL 11: PŘÍPRAVA POKRMU 

POPIS ÚKOLU 

Úkolem je vytvořit jednoduchý dezert na základě obrázkového návodu. 

PRACOVNÍ POMŮCKY 

 kus měkkého tvarohu 

 nádobka s medem 

 lžička na míchání 

 příborový nůž na nanášení 

 plastová miska 

 balíček sušenek 

 arch 9: obrázků znázorňující postup přípravy nepečeného dezertu 

ZADÁNÍ PRO TERAPEUTA 

Obrázky se rozmístí na stole v náhodném pořadí. Ostatní ingredience a pomůcky se rozmístí dle obrázkového 
návodu na stole.  

ROZMÍSTĚNÍ POMŮCEK - DOPORUČENÉ 

Jednotlivé položky by mezi sebou měly mít rozestup cca 10 cm. 

ZADÁNÍ PRO PACIENTA 

„Vaším úkolem je nyní dle instrukcí na obrázkovém návodu vyrobit medový tvaroh. Poté jej namažte na sušenky, 
tak aby výsledný produkt vypadal jako na obrázku. Rozumíte všemu? Prosím, začněte“. 

ČASOVÝ LIMIT 

 Časový limit 

Úkol 11 4:08 
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ÚKOL 12: POJEM O ČASE 

POPIS ÚKOLU 

V rámci tohoto úkolu bude testována pacientova schopnost detekovat čas, porovnat hodnoty mezi sebou a 
udělat si časový plán. 

PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ 

 stůl, židle 

PRACOVNÍ POMŮCKY 

 arch 10: obrázky s hodinami 

 papír, tužka 

 arch 11a, 11b 

 arch 12 

INSTRUKCE PRO TERAPEUTA 

Terapeut položí před pacienta tužku a papír a jeho úkolem je zakreslit čas 15:25 (A). Dalším úkolem je 
nakreslit jiný ciferník a na něj nakreslit 8:15 (čtvrt na devět) - (B). Následně použije terapeut arch 10 požádá 
pacienta o určení hodin ukazujících pozdější dobu, jestliže pacient ví, že se oba časy odehrávají po poledni. 
V posledním úkolu (D) má pacient za úkol zjistit, v kolik hodin musí vyjít z domu, aby stihl všechny úkoly ve 
svém diáři. K tomu terapeut poskytne pacientovi arch 11a, 11b, a arch 12. 

INSTRUKCE PRO PACIENTA 

A: „Namalujte prosím ciferník hodin. Nemusíte psát čísla, avšak naznačte pozici každé hodiny na ciferníku. 
Nakreslete čas 15:25. Můžete začít.“ 

B: „Nyní prosím namalujte opět ciferník a nakreslete čas 8 hodin a 10 minut. Můžete začít.“ 

C: „Určete prosím, kolik hodin je na tomto obrázku a řekněte mi, které hodiny ukazují pozdější čas, jestliže víte, 
že oba časy se odehrávají po poledni. Můžete začít.“ Terapeut předá arch 10. 

D: „Posledním úkolem je naplánovat si svůj den. Zde je pracovní list, v němž je napsáno, co vše musíte během 
dne stihnout a jak dlouho to pravděpodobně zabere. Zároveň jsou na něm napsány otevírací doby míst, kde se 
musí zastavit. Vaším úkolem je určit, v kolik hodin musíte vyjít z domu, jestliže víte, že odkudkoliv kamkoliv trvá 
cesta 30 minut (tedy půl hodiny).“  

Můžete začít.“ Terapeut předá arch 11a, 11b a 12 

ČASOVÝ LIMIT 

 Časový limit 

Úkol 

12A 0:55 

12B 0:43 

12C 0:07 

12D 4:50 
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ÚKOL 13: PRAKTICKÉ FINANČNICTVÍ 

POPIS ÚKOLU 

V rámci toho úkolu je testována schopnost praktického finančnictví, tedy schopnost převést částku ve prospěch 
jiného účtu. Na výběr jsou dvě možnosti – převod pomocí složenky, nebo pomocí online formuláře, přičemž 
testovaný si může zvolit formu. 

PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ 

 místnost vybavená PC 

PRACOVNÍ POMŮCKY 

 počítačový formulář 13m 

 složenka – poštovní poukázka A 

 arch 13 

INSTRUKCE PRO TERAPEUTA 

Terapeut nejprve dá pacientovi na výběr ze dvou možností. Poté přečte zadání instrukcí a předá arch 13 

Další postup se odvíjí od verze, jakou testovaný zvolí. V případě počítačové podoby je zapotřebí, aby terapeut 
spustil online formulář, v případě složenky poskytne terapeut složenky k vyplnění. Stopky zmáčkne ve chvíli, kdy 
pacient začne vyplňovat. 

INSTRUKCE PRO PACIENTA 

„V tomto úkolu bude vaším úkolem převést určitou částku na jiný účet. Na výběr máte dvě možnosti, jak toto 
udělat. Buď si můžete zvolit počítačovou formu a nebo můžete využít papírové složenky. Kterou z forem 
zvolíte?“ Na základě odpovědi pacienta připraví buď online formulář na počítači, nebo složenku 

13: „Vaším úkolem bude zaplatit poplatek za kurz a vybral/a jste si formu složenky. Jedná se o platbu za kurz, 
který po Vás vyžaduje zaměstnavatel. Zde je formulář instrukcí a zde je složenka. Prosím vyplňte níže uvedené 
údaje.“ 

13m: Vaším úkolem bude zaplatit poplatek za kurz, který po Vás vyžaduje zaměstnavatel. Platíte po internetu. 
Zde si prosím otevřete formulář (ukáže na formulář) a vyplňte níže uvedené údaje.“ 

 

ČASOVÝ LIMIT 

 Časový limit 

Úkol 13 1:52 

 13m 2:24 
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ÚKOL 14: MODELOVÉ SITUACE 

POPIS ÚKOU 

V tomto úkolu bude hodnocen pacientova schopnost řešit problematické situace. 

PRACOVNÍ POMŮCKY 

 arch 14 

 arch 15: pomůcka pro terapeuta 

 (případně pro terapeuta pracovní list 14 s řešením úkolů)  

INSTRUKCE PRO TERAPEUTA 

Terapeut přečte pacientovi zadání, poté mu předá arch číslo 14 a požádá ho, aby zadání přečetl nahlas. 
Následně se zeptá, zda se může začít a zmáčkne stopky. 

 INSTRUKCE PRO PACIENTA 

„ Před Vámi leží kartička se zadáním. Tu prosím nahlas přečtěte a poté se pokuste odpovědět na zadání.“ 

Terapeut počká, až pacient dočte, poté se zeptá: „můžeme začít?“ a zmáčkne stopky.  

ČASOVÝ LIMIT 

 Časový limit 

Úkol 14 1:52 
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ÚKOL 15: ROVNOVÁHA STOJE  

POPIS ÚKOLU 

V rámci toho úkolu bude testována schopnost rovnováhy, konkrétně stoje na jedné noze se zavřenýma očima. 
V rámci toho úkolu by měl terapeut také zjistit, zda je pacient schopen samostatné lokomoce (vozík, chůze…), 
avšak tento úkol není měřen. 

PRACOVNÍ POMŮCKY 

Žádné. 

INSTRUKCE PRO TERAPEUTA 

V tomto úkolu je zapotřebí pacienta jistit a v případě nebezpečí pádu mu poskytnout zevní oporu. I z toho 
důvodu je dobré test provádět na místě, kde se pacient může snadno chytit. 

Terapeut přečte zadání a následně bude pacienta jistit. Terapet mačká stopky se slovem začněte. 

INSTRUKCE PRO PACIENTA 

„ Postavte se prosím. Nyní odlepte jednu nohu od podložky a postupně zavřete oči. Zkuste vydržet v pozici po 
dobu alespoň deseti sekund. Během úkolu Vás budu jistit. Máte nějaké otázky? Prosím, začněte.“ 

ČASOVÝ LIMIT 

 Časový limit 

Úkol 15 2:32 
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OMEZENÉ ŘEČOVÉ SCHOPNOSTI  

 

Tato varianta byla vytvořená jako doporučení pro hodnocení osob s omezenými řečovými schopnostmi 
při zachovalé schopnosti porozumění. Do této skupiny patří některé druhy afázií, dysartrie či poruchy hlavových 
nervů.  

Jedná se o návrh přizpůsobení, aby lidé s omezenými řečovými schopnostmi mohli být také otestováni. 
V případě narušené schopnosti porozumění psanému projevu může terapeut dané zadání přečíst. 

ÚKOL 1: VYŠÍVÁNÍ GEOMETRICKÉHO TVARU 

A. Stejné jako výchozí. 
B. Stejné jako výchozí. 

ÚKOL 2:  KOMUNIKACE 

A. Stejné jako výchozí. 
B. Testovaný obdrží  navíc instrukce od terapeuta (pracovní list.1) 
C. Testovaný se pokusí vypočítat, sdělit své výsledky. 

ÚKOL 3: ZVEDÁNÍ ZÁVAŽÍ 

A. Stejné jako výchozí. 
B. Stejné jako výchozí. 
C. Stejné jako výchozí. 
D. Stejné jako výchozí. 
E. Stejné jako výchozí. 

ÚKOL 4: ŠROUBOVÁNÍ MATEK 

A. Stejné jako výchozí. 
B. Stejné jako výchozí 

ÚKOL 5: ORIENTACE V PROSTORU (není vyžadováno čtení ulic) 

A. Stejné jako výchozí. 
B. Stejné jako výchozí. 
C. Stejné jako výchozí. 

ÚKOL: PENÍZE 

A. Seřadit od nejmenšího po největší, ukázat na prstech, nevyžadováno čtení. 

B. Stejné jako výchozí. 
C. Stejné jako výchozí. 

ÚKOL 7: POPIS PASTELKY  

(Hodnotíme především schopnost klasifikace, je možno instrukce zadat jak ústně, tak písemně). 

A. „Před Vámi leží mnoho tužek různých barev a velikostí. Vaším úkolem je dát na jednu kupičku tužky 
stejného druhu. Například tužky, voskovky, propisky.“ 

B. „Vyberte prosím všechny zelené tužky a dejte je na jednu kupičku.“ 

ÚKOL 8: KARTOTÉKA 

A. Stejné jako výchozí. 
B. Stejné jako výchozí. 
C. Stejné jako výchozí. 
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D. Terapeut dá na výběr a čte v pořadí dle rozestavění (nákres) 
E. Stejné jako výchozí. 

ÚKOL 9: PAMĚŤ  

Terapeut přečte následující otázky. V případě, že je klient schopen psát, je zadání totožné s výchozí modifikací. 
Pokud má však testovaný problém se psaním, uvádí terapeut výčet možností. 

A.  „ Na začátku testování jsem Vám rozdala informace o dvou hotelech. Vzpomenete si, jak se 
jmenovaly? Byl to Bedřich? Zbyněk? Zdeněk? Znojmo? Beroun?“ 

B. „ Byl levnější Zdeněk?“ 
C.  „Poskytoval Bedřich možnost ubytování na 3 lůžkovém pokoji?“ 
D. „Vzpomenete si, kolik kartiček jste před chvílí řadil/a? Ukažte/ vyberte z nabízených karet.“ 

ÚKOL 10: PRÁCE S POČÍTAČEM 

A. Stejné jako výchozí. 
B. Stejné jako výchozí. 
C. Stejné jako výchozí. 

ÚKOL 11: PŘÍPRAVA POKRMU 

Stejné s výchozím. 

ÚKOL 12: POJEM O ČASE 

A. Stejné jako výchozí. 
B. Stejné s výchozím. 
C. Ukažte prosím, které z hodin ukazují pozdější čas, jestliže víte, že oba se odehrávají po poledni. 
D. Stejné s výchozím. 

ÚKOL 13: PRAKTICKÉ FINANČNICTVÍ 

Stejné s výchozím. 

ÚKOL 14: MODELOVÉ SITUACE 

Zadání stejné jako výchozí, klient se může pokusit znázornit, naznačit.  

ÚKOL 15: MOBILITA 

Stejné jako výchozí. 

 



PŘÍLOHA 3  
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prostor pro poznámky 

1a                        

1b                        

2a                        

2b                        

2c                        

3a,d                        

3b,e                        

3c                        

4a                        

5a                        

5b                        

5c                        

6a                        

6b                        

6c                        

7                        

8a                        

8b                        

8c                        
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prostor pro poznámky 

8d                        

8e                        

8f                        

9a                        

9b                        

9c                        

9d                        

10a                        

10b                        

10c                        

11                        

12a                        
12b                        
12c                        
12d                        
13                        

13m                        

14                        

15                        

 

 

JM = jemná motorika 

HM = hrubá motrika 



PŘÍLOHA 4  

SJEDNOCENÝ SEZNAM AKREDITOVANÝCH KURZŮ A PROFESÍ 

  

Administrativní pracovník/pracovnice 
Aranžerské práce 
Sekretář/ka 
Asistent/ka 
Autolakýrník - přípravář 
Barista 
Barman 
Soustružení kovových materiálů 
Vrtání kovových materiálů 
Frézování kovových materiálů 
Broušení kovových materiálů 
Celní deklarant 
Autolakýrník - finální povrchová úprava 
Čtení a kreslení technické dokumentace 
Daňová evidence 
Daňová evidence (s využitím výpočetní 
techniky) 
Daňový specialista 
Dělník ve strojírenské výrobě 
Dělník výroby bednění 
Dělník výroby dřevařských polotovařů 
Dělník výroby dřevěných obalů, palet a dílců 
Detektiv koncipient 
Dispečer logistiky 
Dispečer pultu centrální ochrany 
Dlaždič, dlaždič prefabrikovaných dlažeb 
Domovník 
Pracovník v kartonážní výrobě 
Dráteník/drátenice 
Dřevorubec 
Elektrické instalace 
Elektromechanik pro TZ 
Evidence zásob zboží a materiálu 
Elektrické rozvody 
Filmová tvorba - práce s kamerou a osvětlením 
Finanční poradce 
Florista 
Fotograf architektury a krajiny 
Fotograf osob, exteriéru a interiéru 
Fotoreportér 
Holičské a kadeřnické práce 
Hospodyně 
Hrobník 

Chemik pro obsluhu zařízení 
Chovatel zvířat (se zaměřením na péči v zoo 
prodejnách a zájmových chovech) 
Chov a výcvik psů 
Chůva pro děti do zahájení povinné školní 
docházky 
Chůva pro dětské koutky 
Kamnář montér topidel 
Keramik - modelář 
Klempíř stavební 
Klempíř strojní 
Knihovník/knihovnice 
Kočí v lesní těžbě, Jezdec pro přípravu a testaci 
mladých koní 
Konstruktér CAD 
Konzultant (se zaměřením na osobní finance) 
Kosmetické služby 
Košíkář, výroba z proutí a pedigu 
Kouč 
Krupiér 
Kuchař expedient 
Květinář 
Lakýrník a natěrač 
Lektor 
Lektor dalšího vzdělávání 
Lešenář 
Malíř 
Mechanik kolejových vozidel 
Manikúra a pedikúra včetně nehtové 
modeláže 
Manikúra včetně nehtové modeláže 
Manipulace se zbožím a materiálem 
Manipulační práce se zbožím ve skladu 
Marketing 
Maskér/ka 
Mediátor/mediátorka 
Mechanik motorových lokomotiv 
Místní zástupce cestovní kanceláře 
Tiskový mluvčí 
Montér mechanických zábran 
Montér ocelových konstrukcí 
Montér strojů a zařízení 
Montér suchých staveb 



Montér suchých stěn a stropních podhledů 
Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizací 
Montér zateplovacích systémů 
Montér zdicích systémů 
Mzdové účetnictví (s využitím výpočetní 
techniky) 
Nástrojář pro řezné nástroje 
Návrhář software 
Obchodní cestující 
Obchodní referent 
Obchodní zástupce maloobchodu 
Obchodní zástupce/zástupkyně 
Obsluha a údržba čelního nakladače 
Obsluha hydraulické ruky 
Obsluha lesního kolového traktoru 
Obsluha balících strojů 
Obsluha CNC obráběcích strojů 
Obsluha CNC strojů 
Obsluha čistíren odpadních vod 
Obsluha elektrovozíku (plošinový a tahač; 
vstup: řidič průkaz: B, C, D nebo T) 
Obsluha elektrovozíku (ručně vedený) 
Obsluha elektrovozíku (vysokozdvižný 
volantový do 5 tun), vstupní požadavky 
Obsluha elektrovozíku a motovozíku (ručně 
vedený, plošinový a tahač, vysokozdvižný 
volantový do 5 tun) 
Obsluha elektrovozíku a motovozíku 
(vysokozdvižný volantový nad 5 tun) 
Obsluha křovinořezu 
Obsluha křovinořezu a benzínové sekačky 
Obsluha křovinořezu a motorové sekačky 
Obsluha lanových systémů 
Obsluha motorové řetězové pily 
Obsluha motovozíku (vysokozdvižný volantový 
do 5 tun) 
Obsluha lanovky na přibližování 
Obsluha motorové pily, křovinořezu a 
benzínové sekačky 
Obsluha osobního počítače 
Obsluha pálicích pecí 
Obsluha sauny 
Obsluha sauny pro děti a dospělé 
Obsluha zdvihacích zařízení (jeřábů s 
elektrickým pohonem třídy „O“) 
Obsluha zdvihacích zařízení (jeřábů třídy "A", 
"D") 
Oceňování nemovitostí 
Omítkář 
Operátor call centra 
Operátor digitálních tiskařských strojů 
Opravář strojů a zařízení 

Operátor a programátor robotizovaného 
pracoviště 
Opravy a údržba pneumatických a 
hydraulických zařízení 
Opravy karoserií 
Opravy silničních vozidel 
Organizačně technický pracovník 
Ovocnář 
Školkař 
Sadovník 
Zelinář 
Památkář 
Pečovatel/ka (o děti ve věku od 0 do 15 let) 
Pečovatel/ka (o děti ve věku od 3 do 15 let) 
Pedagogické minimum pro instruktory 
odborného výcviku 
Podlahář povlakových podlah 
Pedikúra včetně nehtové modeláže 
Personalista 
Piercing (vpravování cizorodých předmětů do 
lidského těla) 
Písař/Písařka 
Pivovarnické a sladovnické práce 
Počítačová gramotnost (dle Sylabů ECDL 
Advanced) 
Počítačová gramotnost (dle Sylabů ECDL Core) 
Počítačová gramotnost (dle sylabu ECDL) 
Počítačový grafik 
Podlahář dřevěných podlah 
Podlahář plovoucích podlah 
Podnikový ekolog 
Prodavač 
Pokladní 
Pokrývač skládaných krytin 
Pomocné práce při úpravě a zpracování textilií 
a kůže 
Pomocné práce v keramické dílně 
Pomocné prodavačské práce 
Pomocné zednické práce 
Poradce pro výživu 
Poradce zdravého životního stylu (mimo 
oblast zdravotnictví) 
Portrétní fotograf 
Potrubář 
Práce v ubytovacím zařízení 
Pracovník audiovizuální tvorby 
Pracovník cestovní kanceláře 
Pracovník dohledového centra 
Pracovník liberalizované energetiky 
Pracovník mezinárodní autodopravy 
Pracovník numerické simulace 
Pracovník pro získávání finančních zdrojů 



Pracovník provozu chemické čistírny a provozu 
mokrého čištění 
Pracovník silniční nákladní dopravy 
Pracovník spisové služby 
Pracovník turistického informačního centra 
Pracovník v odpadovém hospodářství 
Pracovník/pracovnice grafického studia 
Pracovník/pracovnice ve spisové službě 
Programátor 
Programátor a obsluha průmyslových robotů 
Programátor CNC strojů 
programátor www aplikací 
Projektový manažer 
Provoz solárií pro nezdravotnické pracovníky 
Provoz solárií pro zdravotnické pracovníky 
Průvodce cestovního ruchu 
Průvodce Prahou 
Překladatel 
Příprava minutek 
Příprava pokrmů pro rychlé občerstvení 
Příprava pokrmů studené kuchyně 
Příprava teplých pokrmů 
Realitní makléř/ka 
Recepční 
Redaktor 
Referent specialista zahraničně politických 
vztahů a služby 
Ruční krajkář/krajkářka ( se zaměřením na 
šitou krajku) 
Ruční mytí automobilů 
Krajinář 
Ruční práce v produkčním zemědělství 
Ruční tkadlec/tkadlena 
Servisní technik (se zaměřením na 
elektronické zabezpečovací systémy) 
Servisní technik klimatizace osobních 
automobilů 
Seřizovač vstřikovacích lisů pro zpracování 
plastů 
Skladník 
Obsluha zdvihacích zařízení (jeřábů s 
elektrickým pohonem tříd "O") 
Složitá obsluha hostů 
Sommelier 
Správce nemovitostí 
Správce operačních systémů pro malé a 
střední organizace 
Správce počítačové sítě 
Správce sítí pro malé a střední organizace 
Starožitník 
Stavební technik 
Stavební truhlář 

Úpravy a opravy oděvů 
Strážný 
Stříhání a kosmetická úprava psů 
Stříhání oděvů (střihová služba) 
Šička interiérového vybavení 
Šička oděvních výrobků 
Tapetář 
Technik bazénu 
Technik BOZP 
Technik kvality 
Technik PC a periférií 
Technik výpočetních systémů 
Tesař 
Tetování (aplikace ozdobných obrazců) 
Točíř keramiky 
Topenář 
Truhlář nábytkář 
Trvalé líčení (permanentní make-up) 
Tvorba www aplikací 
Tvorba www stránek 
Účetnictví 
Účetnictví (s využitím výpočetní techniky) 
Účetnictví a daňová evidence 
Účetnictví a daňová evidence, s využitím 
výpočetní techniky 
Údržba veřejné zeleně 
Údržbářské práce 
Úklidové práce (se zaměřením na domácnosti) 
Úklidový pracovník - speciální práce 
Úklidový pracovník administrativních ploch 
Úklidový pracovník v potravinářských 
provozech 
Úklidový pracovník ve zdravotnických a 
nemocničních zařízeních 
Umělecký keramik (zaměřen na modelování) 
Vazač břemen 
Vazačské práce 
Vedoucí detektiv 
Vedoucí dětských kolektivů 
Vedoucí provozu - mistr/mistrová 
Vedoucí zájezdu 
Vinohradník - vinař 
Vizážistika a barvové poradenství 
Vlásenkářské práce  
Vodárenský technik vodovodních a 
kanalizačních sítí 
Výpomoc při obsluze hostů 
Výpomoc při přípravě pokrmů 
Výroba dekorativních předmětů z pedigu 
Výroba chleba a běžného pečiva 
Výroba příloh 
Výroba restauračních moučníků 



Výroba zákusků a dortů 
Výrobce skeletových dřevostaveb 
Výškový specialista 
Zahradní návrhář 
Základní kovoobráběčské práce 
Základy grafologie 
Základy managementu kvality 
Základy obsluhy osobního počítače 
Základy podnikání 
Základy znakového jazyka 
Zámečník 
Zámkař 
Zdravotník zotavovacích akcí 
Zedník 
Zhotovování dámských kostýmů a plášťů 
Zhotovování sukní, halenek a šatů 
Zprostředkovatel obchodu 
Zvukový technik 
Elektrická zařízení 
Výrobce rámových dřevostaveb 
Podlahář bezespárových podlah 

Výroba jemného pečiva 
Výroba a zpracování modelovací a 
marcipánové hmoty 
Řemeslná výroba perníků 
Pracovník provozu prádelny 
Úklidové práce v ubytovacím zařízení - 
pokojská 
Pracovník silniční osobní dopravy 
Ruční krajkář/krajkářka ( se zaměřením na 
krajku paličkovanou) 
Lepení folií na okna 
Lepení folií na automobily 
Strážník obecní a městské policie 
Výroba trvanlivého pečiva 
Výroba knedlíků 
Obsluha zdvihacích zařízení (jeřábů třídy "A") 
Operátor strojů a zařízení pro výrobu plastů 
Zpracovatel textilií 
 
 
(MPSV, © 2015; MŠMT  © 2015)
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VZOR INFORMOVANÉHO SOUHLASU 

Já…………………………………………., narozena  ………………..,  jsem srozuměn/a 

s tím, že mé údaje a výsledky mých testů budou anonymně použity v souladu s etickým 

kodexem ergoterapeutů a právy pacientů  do bakalářské práce psané Annou Rejtarovou 

v souvislosti s ukončením bakalářského studia na 1.LF UK. 

 

Datum:                                                                                             Podpis testovaného: 

……………………………….                                                   ………………………………. 
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