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1 ÚVOD 

Jakékoli zdravotní omezení s sebou nese řadu problémů. Vedle vlastních zdravotních 

komplikací (uveďme například snížení rozsahu pohybu, snížení svalové síly, bolestivost) se 

jedná o problémy psychické a sociální, jež jsou jednou z nejčastějších bariér při zapojení 

člověka do normálního života. Vznikají různým způsobem, velice často jsou však vyústěním 

problémů zdravotních. Vlivem zdravotních omezení (disability) trvají pacientům dříve běžné 

činnosti déle než předtím, nebo se může stát, že pacienti pociťují bolest. Tyto útrapy vedou 

k pocitům úzkosti a ke smutku, jež často ústí ve ztrátu motivace zapojovat se do normálního 

života a v nechuť účastnit se dříve běžných činností. Následkem negativního psychického 

rozpoložení je narušení nejen osobního života, ale i života pracovního. Lidé s disabilitou tak 

často ztrácí své přátele, rozpadají se jim rodinné vztahy a k této nezáviděníhodné situaci se 

připojuje ztráta zaměstnání. 

Pokud člověk přijde o místo, ocitá se ve složité situaci, neboť vlivem disability 

nemůže najít novou práci a nemá tedy dostatečný příjem, který zabezpečuje uspokojení řady 

potřeb (Jelínková, 2009). K tomu se připojuje hrozba vzniku závislosti na druhé osobě, 

nedostatečné možnosti seberealizace a nenaplnění potřeby přirozené činnosti (Vágnerová, 

1999 in Jelínková, 2009). Člověk, který nepracuje je navíc ochuzen o příležitost navázat 

sociální kontakt, což může ústit v izolaci od okolního světa a v důsledku nezaměstnanosti 

může mít narušenou strukturu dne. Z toho důvodu je velmi důležité, aby se tito lidé zařadili co 

nejdříve zpátky do společenského a pracovního života. Klíčovým prostředkem umožňujícím 

co nejrychlejší a nejkompletnější zapojení člověka s disabilitou do všech obvyklých aktivit je 

včasná rehabilitace (Švestková, 2010). 

Posouzení pracovního potenciálu je náplní ergodiagnostiky. K hodnocení pracovního 

potenciálu lidí s disabilitou se používá celá řada testů, které se zaměřují na hodnocení 

konkrétních, potenciálně problematických oblastí. Takovouto problémovou oblastí může být 

například jemná motorika, hrubá motorika, síla, fyzické schopnosti, soběstačnost, kognitivní 

funkce, funkce psychické nebo například bolestivost.  

Jedním z takových testů je i hodnocení dle Jacobsové, které vzniklo v osmdesátých 

letech pro adolescenty s poruchou učení. Toto hodnocení však neřeší pouze fyzickou, 

kognitivní nebo psychickou složku, nýbrž podává komplexní obraz o schopnostech 
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a omezeních člověka za pomoci pečlivě vybrané sady úloh. Jeho další výhodou je, že se 

nezaměřuje pouze na jeden druh zaměstnání, nýbrž na průřez několika. Hodnocení 

předpracovních dovedností dle Jacobsové je jedinečné svou názorností, jednoduchostí 

a snadnou administrací. Vzhledem k těmto pozitivům se nabízí využití i u jiných cílových 

skupin pacientů.  

Cílem této bakalářské práce je tedy modifikovat a následně aplikovat původní test 

podle Jacobsové. Bakalářská práce bude vypracována pro účely Kliniky rehabilitačního 

lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. 

Hodnocení dle Jacobsové vzniklo pro potřeby ohodnocení osob s poruchou učení, což 

je důvodem, proč bude v rámci této práce pozměněno a přizpůsobeno pro testování osob po 

poškození mozku. V rámci úprav bude test zmodernizován, neboť originální verze využívá 

prostředky, které jsou v dnešní době hůře dostupné a neodpovídají moderním požadavkům 

zaměstnavatele. 

Bakalářská práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části je 

přiblížena problematika zaměstnání u osob s poškozením mozku a je zde nastíněn způsob 

ergodiagnostického hodnocení. V praktické části je popsán postup práce při tvorbě 

modifikovaného hodnocení. Dále jsou v praktické části prezentovány výsledky aplikace 

modifikovaného hodnocení předpracovních dovedností na vzorku pacientů po poškození 

mozku a na zdravém vzorku populace. Výsledky obou skupin jsou pak porovnány. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 DEFINICE POJMŮ 

 V historii se používalo mnoho termínů pro označení lidí s postižením, některé však, 

jak zmiňuje Švestková (2010), časem nabyly pejorativního významu. Vznikla tedy potřeba 

sjednocení užité terminologie. World Health Organisation (WHO, neboli Světová 

zdravotnická organizace) v průběhu dvacátého století vydala mnoho publikací, v nichž se 

problematikou zdravotního postižení zaobírá. V těchto publikacích se začal používat anglický 

pojem „disability“. Vzhledem k absenci výstižného českého ekvivalentu se i v České 

republice ustálilo použití anglicismu disabilita. 

Původní definice pocházející z International Classification of Impairments, 

Disabilities and Handicaps – ICIDH z roku 1980 popisuje disabilitu jako jakékoli omezení 

nebo nedostatek (plynoucí z postižení či poškození) schopností pro vykonávání činnosti 

obvyklým způsobem a v takovém rozsahu, který je běžný pro zdravého člověka (WHO, 

1980). 

Po mnoha revizích této klasifikace byla v roce 2001 vydána Mezinárodní klasifikace 

funkčních schopností, disability a zdraví – MKF (v originále International Classification of 

Functional Capacity, Disabilty and Health –ICF), v níž je disabilita definována jako:„Snížení 

funkčních schopností na úrovni těla, jedince nebo společnosti, které vzniká, když se občan se 

svým zdravotním stavem (zdravotní kondicí) setkává s bariérami prostředí.“ (Pfeiffer, 2008). 

Později (v roce 2006) byla definice přijata na základě evropského projektu Measurment 

Health and Disability in Europe, Supporting Policy Development – MHADIE (Švestková., 

2009). 

Důležitost MKF ale nespočívá pouze ve sjednocení terminologie, neboť MKF má svůj 

nezastupitelný význam jako popisný systém všech okolností, které člověku při jeho disabilitě 

brání nebo ho podporují v účasti na běžném životě. Je velice důležité uvědomit si, že 

k hodnocení míry dopadu zdravotního postižení nestačí pouze diagnóza ustavená Mezinárodní 

statistickou klasifikací nemocí a přidružených problémů – MKN, klíčovým je hodnocení 

individuálních funkčních schopností. Jak píše Švestková, 2013: „Funkční diagnóza je 

v průběhu porušeného zdravotního stavu (nemoci, úrazu, vrozené vady) stejně závažná jako 

diagnóza etiologická a s odstupem času je v mnoha situacích i důležitější.“ MKF je publikací, 
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která se konstrukcí funkční diagnózy zabývá, neboť ve své koncepci využívá bio-psycho-

sociální model, v němž je člověk pojímán jako celek, což znamená, že jsou klasifikovány i 

podmínky, ve kterých se daná osoba nachází (Švestková, 2013). Konkrétně jsou hodnoceny 

tělesné struktury, tělesné funkce, aktivity a participace a faktory prostředí a měly by být 

hodnoceny i osobní faktory. Tělesnými funkcemi jsou myšleny fyziologické funkce tělesných 

systémů (včetně funkcí psychických). Anatomické části těla jako orgány, končetiny a jejich 

součásti jsou zahrnuty pod pojmem tělesné struktury, přičemž ztráta či abnormalita tělesných 

funkcí a struktur se v téže publikaci označuje jako porucha (impairment). Aktivity jsou 

činnosti nebo úkoly prováděné člověkem, participace je zapojení se do životní situace. 

(Pfeiffer, 2008). Hodnoceny jsou také faktory prostředí, jimž je dle Jelínkové. (2009) 

v klasifikaci přičítán velký význam, neboť mohou výkon aktivity usnadnit (tzv. facilitace) 

nebo mu bránit (tedy bariéry). 

Kromě zdravotního a funkčního stavu je tak hodnoceno například rodinné a sociální 

prostředí, ve kterém hodnocený žije (Švestková, 2013). Dle Jelínkové (2009) vychází MKF 

z předpokladu, že každý jedinec může mít v určitém směru nějakou poruchu. Závažnost 

poruchy je však hodnocena na základě toho, jakou mírou omezuje aktivity a ovlivňuje životní 

styl či sociální role osoby. MKF tedy, velmi zjednodušeně řečeno, definuje to, co člověk se 

somatickým nebo duševním onemocněním, může a nemůže dělat (Švestková, 2010) a měla by 

sloužit jako logický rámec pro hodnocení lidí s disabilitou.  

V oblasti hledání vhodného pracovního zařazení je tedy nezbytné správným způsobem 

ohodnotit jedincovy schopnosti. Švestková (2008) doslova uvádí: „Disabilita by neměla být 

ztotožňována s neschopností pracovat.” Ergodiagnostické hodnocení je vhodným způsobem, 

jak ohodnotit jedincovy schopnosti. Jak píše Kohoutek (© 2015), jedná se o „Odborné 

diagnostické posouzení aktuálního (resp. zbytkového) pracovního potenciálu a psychofyzické 

zatížitelnosti zejména u osob v produktivním věku a v předpracovní rehabilitaci.“ 

Ergodiagnostika je součástí pracovní rehabilitace. Švestková (2013) uvádí, že pracovní 

rehabilitace je: „specifický nástroj aktivní politiky zaměstnanosti, v rámci něhož si pacienti 

mohou nechat odborně posoudit funkční pracovní potenciál prostřednictvím tzv. 

ergodiagnostického vyšetření, aby tak získali nejen představu o tom, co nesmí, ale i o tom, co 

mohou.“ Dle Jelínkové a Krivošíkové (2007) je ergodiagnostické hodnocení analýzou 

pracovních činností a zbytkového pracovního potenciálu.  
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Cílem ergodiagnostiky je tedy zhodnotit možnosti jedince a poskytnout 

příležitost (nebo alespoň nastínit cestu) k začlenění do běžného života. 

V každé zemi se zaměstnatelnost lidí s disabilitou řeší trochu jiným způsobem. 

V České republice bylo důležitým mezníkem spuštění projektu Rehabilitace-aktivace-práce 

(RAP), jehož hlavním cílem byla podpora a zlepšování rovného přístupu na trh práce pro 

osoby se zdravotním postižením (RAP, © 2015) a v roce 2012 pak projekt PREGNET 

(Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci), jehož cílem bylo mimo jiné zvýšit 

množství ergodiagnostických center a zabezpečit možnost integrace lidí s postižením do 

běžného života (PREGnet, © 2015).  

V České republice se v terminologii zaměstnávání lidí s disabilitou vedle 

ergodiagnostiky a ergodiagnostického hodnocení objevují pojmy pracovní a předpracovní 

rehabilitace. 

Jelínková (2007) jako předpracovní rehabilitaci označuje trénink tolerance zátěže, 

vytrvalosti a nácvik pracovních dovedností. Krivošíková (2011) popisuje roli ergoterapeuta v 

předpracovní rehabilitaci jako nacvičování a výběr těch pracovních činností, které odpovídají 

funkčním schopnostem pacienta. 

Pracovní rehabilitace je pak souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného 

zaměstnání osoby se zdravotním postižením, kterou na základě její žádosti zabezpečují úřady 

práce a hradí náklady s ní spojené, citováno dle § 69, odst 2 zákona č.435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti, (Česko, 2011). 

Šajtarová in Jelínková (2009) definuje pracovní rehabilitaci jako součást rehabilitace 

ucelené, která navazuje na léčebnou rehabilitaci. Součástí pracovní rehabilitace je dle autorky 

předpracovní hodnocení a předpracovní rehabilitace. 

2.2 VYMEZENÍ POJMU POŠKOZENÍ MOZKU 

Jednou z možných a velmi častých příčin disability pacientů jsou následky poškození 

mozku. Jak zmiňuje Navrátil (MPSV, 2012), představuje poranění mozku v současné době 

závažný problém pro svou stoupající četnost a medicínskou i ekonomickou závažnost. 

Následky traumatického poškození mozku se podle stejného zdroje řadí k nejčastějším 

příčinám invalidity, přičemž významný sociálně-ekonomický dopad má zejména těžké 
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poranění mozku. Udává se, že nejvíce pacientů je postiženo ve druhé až čtvrté životní dekádě, 

přičemž muži jsou mnohem častěji postiženi než ženy. 

Vzhledem k tomu, že se v literatuře objevuje mnoho různých diagnóz, jež podle autora 

pod souhrnné označení poškození mozku spadají, je vhodné si pro účely této práce pojem 

vymezit.  

Maršálek (2011) uvádí, že poškozením mozku je myšleno onemocnění nebo 

traumatické poškození mozku. Jako onemocnění označuje cévní mozkové příhody (CMP), 

nádory, infekce, vrozené poškození (hydrocefalus) a degenerativní onemocnění (například 

Alzheimerova choroba). Pod traumatické poškození pak spadají úrazy. Pojem poškození 

mozku zahrnuje i poškození vzniklé sníženou dodávkou kyslíku (hypoxie, infarkt myokardu). 

V literatuře se setkáme s pojmem získané poškození mozku, kterým se obvykle myslí 

akutní poškození bez ohledu na jeho příčinu (úraz hlavy, pooperační poškození, cévní 

mozkové příhody (CMP), hypoxie, anoxie, toxické nebo metabolické působení, infekce, jiné 

záněty), (Maršálek, 2011). Širší definice například dle Powella (2010) pak zahrnuje také 

epilepsii, roztroušenou sklerózu, dětskou mozkovou obrnu a další. 

Následky poškození mozku zahrnují velké množství nejrůznějších projevů. Podrobná 

analýza všech těchto projevů je nad rámec této práce, proto je zde uveden pouze orientační 

přehled následků poškození mozku, jež byl vytvářen na základě literatury zaměřené 

především na následky CMP, nádorů a mozkových traumat. V publikaci Cerebrum jsou jako 

důsledky poranění mozku zmíněny poruchy kognitivních a exekutivních funkcí, fyzických 

a smyslových funkcí, poruchy řeči nebo poruchy komunikace, změny chování a emočního 

prožívání (Maršálek, 2011). 

Oblast fyzická a smyslová zahrnuje sníženou pohyblivost (kam spadají omezené 

rozsahy, plegie, parézy (chabé nebo spastické) obrny hlavových nervů, poruchy čití), dále pak 

nejrůznější poruchy rovnováhy a chůze, rušivé pohyby (atetóza, chorea, hemibalismus, 

tremor), dále uveďme ataxii (poruchu cílení), apraxii (neboli ztrátu schopnosti vykonávat 

koordinované, účelné a naučené pohyby), ze smyslových problémů zmiňme například 

poruchy zraku (fixace pohledem, narušené zrakové vnímání, porušené zorné pole), jako 

poslední uveďme poruchy gnostické (poznávací, rozlišovací), (Pfeiffer 2007; Powell 2010). 

Do poruch řeči a poruch schopnosti komunikovat spadají nejčastěji různé druhy afázií 

a dysartrie.  
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Neuropsychologické a kognitivní komplikace zahrnují poruchy pozornosti 

a soustředění, omezenou orientaci, neschopnost zvládat emoce a ovládat chování, porucha 

exprese (jazyk), problémy s pamětí a učením, narušení zrakově–prostorových schopností 

a vizuálního vnímání, problémy s pohybem (ve smyslu apraxie), potíže činit rozhodnutí a řešit 

problém (exekutivní funkce). Z psychických komplikací, které se pojí s poškozením mozku, 

dále uveďme agitovanost, zmatenost, poruchy chování a sebekontroly, depresi, agresivitu, 

sníženou flexibilitu, narušení orientace (čas, místo, osoba), snížení motivace. (Lippertová – 

Grünerová, 2005; Preiss a Přikrylová-Kučerová (2006) a Maršálek (2011). 

Mnoho autorů uvádí, že poškození mozku patří k velmi závažným problémům, přesto 

je však, vzhledem k nejednotné definici poškození mozku, složité najít přesná čísla, která by 

shrnovala výskyt poškození mozku. ÚZIS (ústav zdravotních informací) ve své Zdravotnické 

statistice z roku 2012 uveřejňuje množství hospitalizovaných osob. Dle těchto dat byly 

hospitalizovány 54 183 osoby pro cévní nemoci mozku, což čítalo 17 % ze všech 

hospitalizací. Počet lidí umístěných v nemocnici pro traumatické (nitrolební) poranění byl 

29628 (ÚZIS, 2012). 

Uvádí se, že ve skupině osob nejvíce ohrožených poraněním mozku jsou zejména 

muži ve věku mezi 15–29 rokem života. Další ohroženou skupinou jsou osoby nad 65 let, 

u nichž často dochází k poranění v důsledku pádů (Cerebrum, © 2016).  

Přestože dle Maršálka (2011) není v České republice nezaměstnanost po poškození 

mozku evidována, v zahraničí se nezaměstnanost pohybuje dle studií u osob po těžkém 

poškození mozku mezi 60–90 % (Maršálek, 2011). 

Z těchto údajů tedy vyplývá, že nezaměstnanost lidí s disabilitou je velmi závažným 

celosvětovým problémem. Vzniká tak celá řada publikací, která řeší možné příčiny 

nezaměstnanosti lidí s disabilitou. Zajímavé jsou například výsledky studie Stergieu Kita 

(2010), na základě nichž se ukázalo, že návratu do práce u lidí s disabilitou brání zejména 

deficit v kognitivních a psychosociálních oblastech. Omezení fyzických schopností má pak 

menší vliv. K podobným závěrům dospěla i Chappell (2003), která jako hlavní bariéru 

a problém při návratu do práce seznal deficit v kognitivních funkcích. (Konkrétně pak 

zmiňuje problémy v pozornosti, koncentraci, paměti a exekutivních funkcích. Dále 

upozorňuje na skutečnost, že přítomnost vlastností jako motivace, flexibilita, schopnost činit 

rozhodnutí, zájem, iniciativa, vytrvalost a trpělivost byly hlavním mezníkem pro návrat 

file:///C:/Users/Anna/Disk%20Google/Vzhledem%20k nejednotné%20definici%20poškození%20mozku,%20je%20složité%20nejít%20souhrnná%20čísla.%20ÚZIS%20ve%20svém%20v………………..%20uveřejňuje%20množství%20hospitalizovaných%20osob.%20http:/www.mpsv.cz/files/clanky/13505/publikace_ZD.pdf
file:///C:/Users/Anna/Disk%20Google/Vzhledem%20k nejednotné%20definici%20poškození%20mozku,%20je%20složité%20nejít%20souhrnná%20čísla.%20ÚZIS%20ve%20svém%20v………………..%20uveřejňuje%20množství%20hospitalizovaných%20osob.%20http:/www.mpsv.cz/files/clanky/13505/publikace_ZD.pdf
file:///C:/Users/Anna/Disk%20Google/Vzhledem%20k nejednotné%20definici%20poškození%20mozku,%20je%20složité%20nejít%20souhrnná%20čísla.%20ÚZIS%20ve%20svém%20v………………..%20uveřejňuje%20množství%20hospitalizovaných%20osob.%20http:/www.mpsv.cz/files/clanky/13505/publikace_ZD.pdf
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do práce). Jako další bariéry při návratu do práce byla identifikována impulsivita, snížená 

sebekontrola a disinhibice. (Leung, 2005; Chappel, 2003). 

Aby lidé po poškození mozku mohli najít pracovní uplatnění, je důležité ohodnotit 

jejich schopnosti. Účelem této kapitoly bylo upozornit na obrovskou škálu následků 

poškození mozku a vyzdvihnout význam adekvátního hodnocení. I kdyby existovaly přesné 

údaje o počtu osob po poškození mozku, nebyly by z hlediska hodnocení pracovních 

schopností a možného návratu do práce příliš hodnotné, neboť vlastní diagnóza nepopisuje 

skutečné možnosti pacienta, proto je tak důležité najít vhodný způsob, jak ohodnotit funkční 

schopnosti člověka. 

2.3 ROLE ERGOTERAPEUTA V ERGODIAGNOSTICE 

Pojem ergoterapie pochází z řeckého ergon (práce) a therapia (léčení, terapie). Dnes už 

se označení léčba prací nepoužívá, namísto toho se používá definice dle České asociace 

ergoterapeutů (ČAE), která hovoří o smysluplném zaměstnávání prostřednictvím činností. Je 

však důležité si uvědomit, že obor ergoterapie byl vybudován právě na základě přesvědčení 

zastánců (průkopníků) o důležitosti smysluplné (a tedy i pracovní) aktivity pro člověka. 

(Jelínková, 2009) 

Ergoterapeut je ten, který na základě vyšetření, rozhovorů, pozorování a nejrůznějších 

hodnocení stanovuje, co je pro člověka důležité, co je pro něj bariérou, co mu omezuje 

participaci v běžném životě a na základě výsledků svých zjištění poté volí činnosti, kterým se 

následně v terapiích věnují. Ergoterapeut tedy zná schopnosti a omezení člověka, jeho 

priority, zájmy a je logické, že při ergodiagnostickém hodnocení zaujímá ergoterapeut své 

místo. K tomuto závěru se přiklání i Krivošíková (2011), která uvádí, že ergoterapeut umí 

ohodnotit fyzickou, kognitivní, psychickou i sociální oblast. 

Pokud bychom se měli ohlédnout zpět do historie, za zmínku stojí skutečnost, že 

ergoterapeuti už od roku 1920 využívají úkolů vycházejících z práce k hodnocení osob 

s fyzickým i mentálním postižením (Šajtarová in Jelínková, 2009). 

Stejná autorka píše, že v třicátých a čtyřicátých letech minulého století byly pracovní 

aktivity součástí léčebných programů a pracovních terapií (industrial therapy). Ve čtyřicátých 

letech se pak dle téže autorky ergoterapie začala orientovat spíše medicínským směrem 

a zájem o pracovní hodnocení ochabl. K tomuto názoru se řadí i Gibson a Strong (2003), 
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který uvádí, že ergoterapeuti stáli dlouhou dobu mimo oblast hodnocení pracovních 

schopností. 

V sedmdesátých a osmdesátých letech dle Pedretti (2013) nastal rozvoj 

ergoterapeutické intervence v hodnocení pracovního potenciálu. První hodnocení sloužila spíš 

jako jakýsi rámec a upozorňovala na to, že zájmy, touhy a priority pacienta by měly být 

klíčové pro jakékoli hodnocení. 

2.4 ERGODIAGNOSTICKÁ HODNOCENÍ 

Poté, co byly vytvořeny rámce pro hodnocení, nastal rozvoj tvorby nejrůznějších testů. 

Ve světě se začínaly tvořit testy standardizované, jejichž cílem bylo začlenit jedince do práce. 

Většina z nich řešila fyzické požadavky na práci a rychlost jejich výkonu, ale existovaly 

i takové, které se soustředily na kvalitu provedení. Velkým mezníkem v oblasti hodnocení se 

stala americká publikace Dictionary of Occupational Titles (DOT), na základě které vznikl 

jakýsi rámec pro tvorbu hodnocení fyzických schopností jedince Functional Capacity 

Evaluation (FCE). Standardizované testy se tak soustředily zejména na fyzickou složku 

výkonu. V poslední době se stává trendem hodnotit v rámci ergodiagnostického testování 

i kognitivní a psychosociální složku (AOTA, © 2016). 

2.4.1 VYUŽÍVANÁ ERGODIAGNOSTICKÁ HODNOCENÍ V ZAHRANIČÍ 

V USA, ale i jinde ve světě, je v problematice zaměstnatelnosti naprosto klíčový DOT 

(Dictionary of Occupational Titles), který měl od doby svého vzniku několik revizí. Jedná se 

o systém popisu pracovních pozic. Dle Gibson a Strong (2003) jsou v DOT shrnuty 

požadavky na práci. Gibson (2003) dále tvrdí, že mnoho autorů zmínilo, že tyto činnosti jsou 

založeny na fyzických požadavcích definovaných v The Revised Handbook of Analysing Jobs 

(RHAJ), což je doprovázející publikace DOT. Fyzické požadavky zahrnují sezení, chůzi, 

zvedání, nošení, šplhání, klečení a dřepání. Tato taxonomie dvaceti fyzických požadavků je 

nejvíce používaná taxonomie pro srovnání fyzických předpokladů pro vykování profese se 

zaměstnáním.(Gibson, 2003) 

Způsob, jak zacházet s DOT popisuje Pedretti (2013). Uvádí, že terapeut by měl 

konzultovat DOT, aby získal informace o pracovních vlastnostech pacienta požadovaných 

očekávanou profesí. DOT obsahuje 12 900 popisů zaměstnání a 20 000 názvů prací. Pokud 

informace není v DOT, je zapotřebí terapeutova analýza pracovní pozice. 
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Gibson a Strong (2003) také uvádějí, že fyzické požadavky z DOT poskytují podklad 

pro sestavení funkčních činností, které jsou vykonávány a pozorovány v Functional Capacity 

Evaluation – hodnocení funkční kapacit). 

Functional Capacity Evaluation (FCE) se do češtiny obvykle nepřekládá, doslovný 

překlad zní hodnocení funkční kapacity. Toto hodnocení bylo vystaveno na základě DOT. 

Jedná se o vyšetření pracovního profilu v laboratorních podmínkách (myšleno zdravotní 

rehabilitační zařízení nebo zařízení pro pracovní rehabilitaci), (Vávra, 2005). Pojmem se dle 

stejného autora rozumí detailní vyšetření fyzických schopností uchazeče o zaměstnání nebo 

pracovníka vzhledem k nárokům jeho pracovního zařazení. Jedná se o testování, které probíhá 

v laboratorních podmínkách, na podkladě hodnocení jednotlivých složek pracovních činností, 

jejichž výběr se opírá o DOT, (Vávra in Andrýsková, 2007). 

Dle Americké asociace ergoterapeutů (AOTA) se složky FCE odvíjejí od účelu 

hodnocení (AOTA, © 2016). Obvykle se začíná rozhovorem s pacientem, poté následuje 

nahrávaný rozhovor a muskuloskeletární screening. Následují funkční testy, které zahrnují 

přenášení, zdvihání, nošení, tahání, tlačení, hodnocení tolerance pozic (sezení, stání, chůze, 

rovnováha, dosahování (natahování, reaching), ohýbání se, klečení, pokrčení, lezení, 

manipulace s objekty, pohyb prstů, úchop rukou, manipulace s předměty v rukách). Během 

FCE se využívá i zaznamenávání bolesti, přičemž se hodnotí subjektivně udávaná míra a také 

její zvládání. FCE může zahrnovat i hodnocení šikovnosti, koordinace rukou, výdrže a jiných 

funkcí specifických pro zaměstnání. FCE zpráva zahrnuje celkovou úroveň fyzických 

požadavků (DOT), souhrn fyzických dovedností potřebných pro jednotlivá zaměstnání. 

(AOTA, © 2016). 

Kromě FCE se v cizině používá ještě jeden přístup obvykle označovaný jako Work–

Place Assessment. Je popisován jako vyšetření pracovních podmínek přímo na pracovišti. 

Toto vyšetření kromě hodnocení ergonomie a fyzických nároků zahrnuje celkové hodnocení 

podmínek. (Vávra, 2005).  

2.4.1.1 STANDARDIZOVANÉ TESTY – využívaná ergodiagnostická hodnocení 

ve vybraných zemích 

Přístup k ergodiagnostickému hodnocení je v každé zemi odlišný. Existuje celá řada 

standardizovaných testů s mezinárodním využitím obvykle inspirovaných FCE, ale objevují 

se i testy, jimž FCE jako základ neslouží. Stručný přehled využívaných hodnocení ve 
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vybraných zemích je uveden v tabulce 1, přičemž bližší informace a význam užitých zkratek 

je uvedený pod touto tabulkou, která není kompletním výčtem. Pod tabulkou jsou uvedeny 

informace k jednotlivým testům v abecedním pořadí. Zajímavé však je, že Renemann (2013) 

provedl rozsáhlou rešerši použití FCE a publikačních činností v jednotlivých zemích a našel 

údaje o totožných zemích, na rozdíl od této práce se však nesoustředil na zjišťování užití 

konkrétních testů, ale na obecné principy jejich provádění.  

A
F

R
IK

A
 

JIŽNÍ AFRIKA 

Valpar Component Samples 

MODAPTS 

Dynamometr 

WASP 

WEST 

PACT 

ERGOKIT 

A
U

S
T

R
Á

L
IE

 

AUSTRÁLIE 

 

Valpar Component Work Samples 

WEST Standart Evaluation 

ERGOS work simulator 

Blankenship FCE 

Isernhagen FCE 

WorkHab Australia FCE 

E
V

R
O

P
A

 NIZOZEMÍ 

Blankenship systém FCE 

ERGOS work simulator 

Erg–Kit FCE 

IWS (Isernhagen work systém) 

RAKOUSKO ErgosWork Simulator 

ŠVÝCARSKO, NĚMECKO IWS 

IRSKO KEY FCE 

 IZRAEL PWPE 

U
S

A
 

USA 

Ergos 

PWPE 

KEY FCE 

BLANKENSHIP FCE 

VALPAR COMPONENTS WORK Samples 

VALPAR JOULE 

BTE Evaluation rehabiliation 

A
S

IE
 

ČÍNA/HONG KONG BTE 

Tabulka 1 Užívaná hodnocení ve vybraných zemích 
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Jako zdroje informací byly použity články od autorů Innesa a Straker (2002); Vávra 

2005; Maršálek (2007, Krivošíková (2011); Ratzon (2015); Gouttebarg (2003); Pedretti 

(2013) Buys a Van Biljon (2007); Cheng a Cheng (2011), Cheng a Cheng (2010), Lee 

(2009). 

BLANKENSHIP FCE 

Blankeship FCE je dle Vávry (2005) systém, který lze složit podle přání výrobce. 

V jednotlivých složkách je testována manipulace s materiálem, výdrž v polohách, statická 

a dynamická síla. Vávra (2005) uvádí, že testování zabere dvě a půl až čtyři hodiny. 

BTE (Baltimorské šetření hybnosti) 

Jedná se o poměrně jednoduchý systém hodnocený počítačovým programem, 

reprodukující všechny běžně používané pracovní činnosti i ADL (Activities of Daily Living – 

běžné denní činnosti). Tento test se používá nejen k hodnocení, ale i k terapii (Krivošíková, 

2011). 

ERGOS WORK SIMULATOR 

Maršálek (2007) popisuje ERGOS jako testování, které zabere 4–5 hodin. Testování se 

účastní 8–10 pacientů a testy jsou jak individuální, tak kolektivní. Program testování lze 

nastavit na pěti stanovištích a jsou měřeny rozsahy pohybu, dynamická a statická síla, výdrž 

kardiovaskulárního aparátu, tolerance sedu, stoje a rychlost a přesnost pohybu při různých 

modelových činnostech, (Krivošíková, 2011). V rámci tohoto testu jsou hodnoceny i další 

položky, jako je: „adekvátnost míry a kontinuity úsilí, časové rozložení výkonu, přesnost 

provedení a analýza chyb při provádění apod,“ (Maršálek, 2007). Na základě databáze, která 

obsahuje popis 1300 pracovních míst, je tak možné doporučit konkrétní pracovní zařazení. 

ERGOKIT  

ERGOKIT je dle Pase (2012) baterie 55 standardizovaných testů hodnotících položky 

související s prací, které mohou být rozřazeny do následujících kategorií: pracovní pozice 

(sezení nebo stání), provádění pohybů (klečení nebo natahování se do výšek), použití rukou a 

prstů (hodnotí se preferovaná ruka) a zvedání a nošení (nepříliš časté zdvihání ze země a 

přenášení na více než 5 metrů).  

IWS: ISERNHAGEN WORK SYSTEM (Iserhaagen Work System)  
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Tento test vznikl v roce 1988 a. skládá se z 27 činností, které byly autorkou (Susan 

Isernhagen) a kolektivem označeny jako nejčastější složky fyzické práce (zvedání závaží, 

práce ve výškách, přenášení, stoj a výdrže). Terapeut (tedy fyzioterapeut či ergoterapeut) musí 

projít školením. (Švestková, 2008).  

KEY Method Functional Capacity assessment 

Jedná se komerční systém, který stejně jako ostatní hodnocení založené na FCE 

zahrnuje činnosti jako je tahání, tlačení, dřepání, klečení a tak dále. Key FCE se nezaměřuje 

pouze na hodnocení možnosti návratu do zaměstnání, ale zaměřuje se i na programy prevence 

a rehabilitace, (© Keymethod, 2016)  

MODAPTS (MODular Arrangement of Predetermined Time Standards) 

Jedná se o komerční souhrn modelových činností, při jejichž provádění byly zdravému 

vzorku populace změřeny průměry. Používá se tedy ke srovnání norem a pacientova výkonu. 

Buys (2007) uvádí, že do MODAPTS patří různorodé činnosti, jako je psaní, čtení, psaní  

a práce na počítači. MODAPTS tak umožňují terapeutům porovnat výsledky pacienta 

s výsledky kvalifikovaných pracovníků. (Buys, 2007). 

PACT (Performance Assessment Capacity Test) 

Dle Krivošíkové (2011) se jedná o rychlý dotazník, který hodnotí reálný vztah k práci. 

PWPE (Physical Work Performance Evaluation) 

PWPE je jedno z mnoha používaných FCE, Stejně jako u ostatních FCE jsou v rámci 

něj hodnoceny pracovní pozice, síla, šikovnost. (Ergoscience, © 2016). 

VALPAR SYSTEM (Valpar modelové činnosti)  

Tento systém pochází z USA. Jedná se o soubor 23 modelových činností, z nichž 

pouze některé provádí ergoterapeut. V rámci Valparu jsou hodnoceny rozsahy pohybů celého 

těla, manuální schopnosti při práci vsedě a ve stoji, v kleku i v úklonu. Při testování jsou 

hodnoceny úchopy, manipulace rovnováha, výdrž a celková hrubá motorika, (Krivošíková, 

2011). 

WASP II (Work Ability Screening Profil) 
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WASP II je hodnocení pocházející z Jihoafrické republiky. Skládá se z 12 pracovních 

úkolů, které zahrnují základní kognitivní schopnosti, psaní, funkční čtení a porozumění, 

funkční matematiku, následování instrukcí, vizuální percepci, řešení problémů, koordinaci 

a šikovnost, dynamické pozice nakládání s penězi, organizování a plánování, počítačové 

dovednosti. Zároveň obsahuje psychosociální testy zahrnující organizaci času, dotazník 

stresu, dotazník společenské přizpůsobivosti v práci, cílevědomost. K hodnocení se využívá 

pěti stupňová škála, podle srovnání s průměrem. Hodnocení rychlosti se odvíjí od 

MODAPST, které udává, jaký čas je očekávání od průměrného pracovníka u daného úkolu. 

(Čerpáno z materiálů na webových stránkách univerzity KwaZulu-Natal. (© University of 

KwaZulu-Natal, 2016). 

WEST (Work Evaluation System Technology)  

Dle Bear–Lehnan (1989) jsou podobné Valparu s tím, že se zaměřují na hodnocení 

funkční kapacity ruky ve spojitosti s celkovým rozsahem pohybu a hybností celého těla.  

WorkHab Australia  

Jedná se o komerční systém hodnocení, o němž nalezneme mnoho informací přímo 

na webových stránkách (Workhab,© 2013). Stejně jako většina testů je založeno na FCE. 

2.4.2 VYUŽÍVANÁ ERGODIAGNOSTICKÁ HODNOCENÍ – ČESKÁ REPUBLIKA 

V rámci projektu RAP (Rehabilitace – aktivace – práce) byly již existující 

standardizované testy rozděleny na podkladě MKF do dvou základních kategorií, konkrétně 

testování prvního a druhého sledu. Následoval projekt PREGnet jež se snažil rozšířit již 

zavedené metodiky a jehož dalším cílem bylo zvýšit množství ergodiagnostických center. 

V rámci projektu PREGnet však byly metodiky změněny na základní, doporučené 

a speciální. Testy uvedené v tabulkách 2 a 3 jsou popsány Švestkovou (2008; 2014). 

Základní metodiky jsou povinnou výbavou ergodiagnostického centra. V tabulce 2 

jsou uvedena hodnocení, jež do základní metodiky spadají. Mimo tato hodnocení spadají do 

základní metodiky i vyšetření (vstupní vyšetření lékařem, základní vyšetření ergoterapeutem 

a fyzioterapeutem, anamnéza odebraná sociálním pracovníkem), úloha kontaktního 

pracovníka, a na závěr kazuistická konference a závěrečná zpráva ergodiagnostiky provedená 

lékařem.  
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ZÁKLADNÍ METODIKY 

NÁZEV TESTOVANÁ OBLAST, INDIKACE 

Jebsen–Taylor 8063 
jemná motorika, síla, koordinace, 

šikovnost, ergodiagnostika 

Purdue–Pegboard, Model #32020 jemná motorika, ergodiagnostika 

Dynamometrie Jamar síla stisku, ergodiagnostika 

BI (Barthel index) pADL (personální všední denní činnosti) 

iADL (Activity of Daily Living) instrumentální všední denní činnosti 

Pracovní křivka dle Emila Kraepelina a 

Richarda Pauliho 
koncentrace pozornosti, ergodiagnostika 

Hodnocení bolesti 

(Projekční hodnocení a VAS) 
objektivizace bolesti, ergodiagnostika 

Modelové činnosti 
instrumentální všední denní činnosti, 

ergodiagnostika 

AMAS 
Activity Matching Ability System 

 

sebehodnotící dotazník porovnávajicí 

nároky pracoviště se subjektivně 

udávanými schopnostmi, Ergodiagnostika 

LOTCA 
(Loewenstein Occupational Therapy Cognitive 

Assessment) 

hodnocení závažnosti poruchy kognitivních 

funkcí 

WHO DAS II 
(World Health Organisation Disability Assessment 

Schedulde II)  

dotazník kvality života  

STRUKTURA DNE 
denní režim, sledování, rozvržení a 

vyplnění dne 

IWS 
(Isernhagen Work System) 

zjištění fyzických předpokladů 

VYŠETŘENÍ ČITÍ  

DOTAZNÍK ZÁJMŮ 
přehled zájmů pacienta, frekvence 

vykonávání aktivity, ovlivnění postižením 

Tabulka 2: Základní metodiky 

Doporučené metodiky zahrnují nejrůznější vyšetření a jsou uvedeny v tabulce 3. 
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DOPORUČENÉ METODIKY 

Psychodiagnostika cílená 

Psychodiagnostika komplexní 

Ergometrie (eventuálně spiroergometrie nebo spirometrie) 

Logopedické vyšetření 

Oční vyšetření 

ORL a audiologické vyšetření 

Psychiatrické vyšetření 

 

Tabulka 3: Doporučené metodiky 

Speciální metodiky pak nejsou povinnou výbavou ergodiagnostických center. Jejich 

přítomnost se odvíjí od zaměření ergodiagnostického centra. Jejich částečný výčet je uveden 

v tabulce č 4.  
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SPECIÁLNÍ METODIKY 

NÁZEV INDIKACE 

FIM 
(Functional Independence Measures) 

všední denní činnosti 

COPM 
(Canadian Occupational Performance Model) 

zjištění problémů v oblastech sebeobsluhy, 

produktivita a volný čas 

RBMT 
(River Meat Behavioral Memory Test) 

vyšetření poruch paměti 

ONT–ONO test 
(Orientační neuropychologické hodnocení, 

Oriënterend Neuropsychologisch Onderzoek) 

vyšetření kognitivních funkcí 

MEAMS 
(The Middlesex Eldery Assessment of Mental 

State) 
vyšetření kognitivních funkcí – u starších osob 

MMSE 
(Mini Mental State Examination) 

zjištění závažnosti demence 

Dotazník schopností zvládat 

problémy 
 

BIT (Behavioral Innatention Test) 
přítomnost nebo absence unilatetrálního visuálního 

neglect syndromu 

JPSA 

(Jacobs Prevocational Skills Assessment) 

zjištění schopnosti provedení úkolů, hodncení 

fyzických, kognitivních i psychosociálních 

dovedností, ergodianostika 

VKT –  

(velký kancelářský test) 
zjištění obecných kognitivních dovedností 

Tabulka 4: Speciální metodiky 

(Švestková, 2014) 

MODELOVÉ ČINNOSTI 

Modelové činnosti jsou specifické tím, že slouží k diagnostice i terapii během 

modelových činností se dá ohodnotit celá řada schopností a dovedností. Jsou různě časově 

náročné a mohou trvat 1–8 hodin (Švestková, 2008). 

Při hodnocení modelových činností je doporučeno hodnotit tyto položky: postoj 

k práci, počet potřebných informací, vlastní pracovní výkon během ergoterapie, únavnost, 

přesnost, čistotu práce a zručnost. (Šajtarová in Jelínková 2009). 

Modelové činnosti nebývají standardizované, což však, dle Švestkové (2014), není 

překážkou k jejich užití, neboť mají velkou výpovědní hodnotu. Orientačně se při nich 

hodnotí čas potřebný k provedení dílčích úkolů srovnáním s časy běžné populace, kvalita 
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provedení činnosti, schopnost pacienta být samostatný a jeho orientace v dané problematice 

apod. (Švestková, 2014). 

2.5 HODNOCNÍ DLE JACOBSOVÉ 

Karen Jacobsová je Kanaďanka, která v roce 1978 vyvíjela test pro mentálně postižené 

adolescenty. Vzniklo tak hodnocení předpracovních dovedností dle Jacobsové (Jacobs 

Prevocational Skills Assessment – JPSA). Jejím cílem bylo zjistit, která práce je pro žáky 

nejvhodnější, případně, jakým směrem zaměřit jejich další vzdělávání (Jacobsová, 1991). 

Jacobsová vytvořila hodnocení skládající se z 15 úkolů, které měl testovaný provádět. 

Úkoly byly koncipovány tak, aby činnosti co nejvíce odpovídaly pracovní náplni, kterou by 

testovaný mohl potenciálně dělat. 

2.5.1 POUŽITÍ A HISTORIE 

Test byl přeložen prof. MUDr. Janem Pfeifferem, DrSc., na Klinice rehabilitačního 

lékařství 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a používán jako 

doplňkové hodnocení. Další pracoviště, kde se v Praze v upravené verzi dlouhou dobu 

používal, byl Jedličkův ústav. Cílovou skupinou v Jedličkově ústavu byli, stejně jako u 

Jacobsové, děti a dospívající s poruchami učení (mentálním postižením). Na základě osobní 

korespondence s Jacobsovou byly zjištěny kontakty na osoby, které toto hodnocení 

v zahraničí používají. Většina z nich používá modifikovanou verzi a všichni ji používají pro 

hodnocení osob s mentálním postižením. 

2.5.2 KOMPONENTY 

Jacobsová (1991) uvádí, že základem pro vývoj jakéhokoliv hodnotícího nástroje je 

pozorování. Mnoho ergoterapeutických intervencí má podle ní základ v pozorování, které je 

bráno i jako objektivní nástroj hodnocení. Na základě pozorování preadolescentní 

a adolescentní populace s poruchou učení na přípravné škole byly odhaleny nedostatky 

(a požadavek nápravy) ve čtrnácti oblastech spojených s prací. Časem se však některé z nich 

ukázaly jako nepraktické a byly vyškrtnuty, jiné naopak přidány. Níže uvedené kategorie jsou 

považovány za kategorie, jež poskytují nejvíce informací: 

Koordinace jemné motoriky: schopnost vykonat drobný pohyb (úchop, psaní) nejpřesnějším 

možným způsobem 
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Koordinace oko–ruka: schopnost využít spolupráci ruky a oka k vykonání úkolu 

Motorický plán: schopnost naplánovat nový nebo neobvyklý pohyb 

Všímavost pro detaily: schopnost zaměření se na důležité aspekty ve svém zrakovém poli 

a vynechání nedůležitého pozadí 

Třídění: schopnost selekce dle vlastností 

Uspořádání a posloupnost: schopnost uspořádání položek podle společných znaků  

Schopnost činit rozhodnutí: schopnost zvážit fakta a učinit závěr bez přílišného zpoždění 

Schopnost řešit problémy: schopnost nalézání řešení pro nový problém (názor Jacobsové 

byl, že dosažení řešení problému je složité). Umístění jednotlivce do situace, která vyžaduje 

tuto schopnost a pozorování, jak si vede, je jednou metodou. Nakonec však od této varianty 

upustila. 

Organizační dovednosti: schopnost jedince organizovat aktivitu a její vlastní výkon 

(schopnost vhodně zacházet s časem a pracovním prostorem) 

Užití nástrojů: schopnost použití běžných nástrojů a vybavení (kladivo a hřebíky) 

Schopnost následovat verbální, psané nebo vizuální instrukce 

Znalosti denního života zahrnující rozpoznávání písmen, znalost abecedy, (schopnost třídit 

podle abecedy), čísel a hodnot čísel, čtení, funkční matematika, schopnost určení času 

Zaměření se na úkoly: schopnost zaměření se na aktivitu po určitou dobu trvání úkolu 

Pozorování chování: komunikační dovednosti, vytrvalost motivace, zodpovědnost, iniciativa, 

dobrá postura, upravený osobní vzhled, pozitivní přístup k terapeutovi a k ostatním žákům 

Jacobsová (1991) hovoří o pracovním chování, pracovní přizpůsobivosti  

a fyzických schopnostech. Mezi fyzické schopnosti řadí koordinaci jemných pohybů, 

koordinaci ruka-oko, motorický plán a používání nástrojů. Jako pracovní chování označuje 

schopnost soustředit se na úkol, schopnost pracovat podle instrukcí zrakových, sluchových  

a psaných, organizační dovednosti a schopnost učinit rozhodnutí. Pracovní přizpůsobivostí 

pak myslí třídění, schopnost soustředit se na provádění úkolu, klasifikaci postupu, řešení 

problému a úkoly denního života. 
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Tyto položky jsou hodnoceny při výkonu jednotlivých úkolů a jsou v jejím návrhu 

zvýrazněny, aby tak terapeut mohl mít kdykoli přehled o hodnocených položkách a na závěr 

měl k dispozici celkový přehled problémových oblastí. 

2.5.3 KLADY A ZÁPORY 

Jednotlivé úkoly jsou v podstatě modelovými činnostmi reprezentující určité vybrané 

profesí. Kladem hodnocení je, že můžeme vidět, ve které oblasti má  pacient potíže. 

 Mezi výhody testování patří komplexnost úkolů, které se zaměřují na mnoho různých 

potenciálně problémových oblastí. Dalším velkým pozitivem hodnocení je jeho jednoduchost 

a přenositelnost, neboť je možné provádět test téměř v jakékoli místnosti a jeho administrace 

je poměrně jednoduchá. Test hodnotí jak fyzické tak kognitivní schopnosti, je tedy pestře 

uspořádaný. 

Jacobsová uvádí, že pro většinu ergoterapeutických hodnocení je klíčové pozorování. 

Pozorování je založeno na subjektivním hodnocení terapeuta, z čehož vyplývají i zápory 

hodnocení. Hodnocení bylo vyvíjeno pro relativně úzkou skupinu mentálně postižených 

adolescentů a není proto příliš používané, což je jeho hlavní nevýhodou. 

2.6 SHRNUTÍ 

Teoretická část práce byla věnována definicím pojmů souvisejících 

s ergodiagnostikou. Zároveň v této části práce byly přiblíženy testy, jež se pro hodnocení 

pracovního potenciálu používají v zahraničí, zvláštní kapitola se zaměřovala na Hodnocení 

předpracovních dovedností dle Jacobsové (JPSA). A právě tomuto hodnocení je věnována 

i praktická část práce, v rámci níž je výchozí hodnocení modifikováno pro účely testování 

osob po poškození mozku.  
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1 CÍL PRÁCE 

Cílem práce je aktualizovat předpracovní hodnocení dle Jacobsové a modifikovat jej 

do podoby vhodné pro  pacienty po poškození mozku. Dílčím cílem práce je aplikovat tuto 

modifikaci na vzorek testovaných bez funkčního poškození a ověřit, zda je dvojnásobný čas 

výkonu naměřený u vzorku populace bez funkčního poškození postačující pro pacienty po 

poškození mozku.  

3.2 POSTUP PRÁCE 

V předkládané bakalářské práci jsou použity prvky kvalitativního i kvantitativního 

výzkumu. Z prvků kvalitativního výzkumu bylo zvoleno pozorování a rozhovor, neboť se 

jedná o testování, při kterém jsou oba zúčastnění (tedy testující i testovaný) v přímé interakci. 

Prvky kvantitativního výzkumu byly použity při měření a následném zpracování časů 

potřebných pro splnění jednotlivých úkolů. 

Pozorování patří do metody kvalitativní. Sama Jacobsová považovala pozorování za 

vhodný hodnotící instrument. Krivošíková (2011) vidí jako výhodu pozorování fakt, že 

poskytuje mnoho informací o pacientovi, které by bylo jiným způsobem obtížné získat. 

Strukturované pozorování je pak specifičtější a systematičtější postup, kdy se pozornost 

pozorujícího terapeuta zaměřuje na konkrétní a podstatné informace. Hendl (2005) jako 

hlavní výhodu pozorování vidí to, že se pomocí něj může terapeut dozvědět, co se skutečně 

děje. Rozhovor, který byl zvolen, měl strukturovaný charakter. Cílem rozhovoru bylo 

seznámit pacienta s účelem testu, dozvědět se jeho zájmy, postoje a názory. 

Praktická část této práce je postavena na využití navržené modifikace hodnocení 

předpracovních dovedností. Tvorba modifikace se opírá především o poznatky uvedené 

v teoretické části.  

3.3 TVORBA TESTU 

K tomu, aby mohla být navržena modifikace, bylo nejprve potřeba podrobně 

prostudovat výchozí hodnocení podle Jacobsové. Jacobsová se snažila, aby úkoly v testu 
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odpovídaly profesím, které by mohli pacienti v její cílové skupině vykonávat (Jacobsová, 

1991). Vytvořila tak modelové činnosti odpovídající potenciálnímu pracovnímu zařazení 

testovaných, což je také důvod, proč v jejím hodnocení nejsou zařazeny například těžké silové 

práce (cílovou skupinou Jacobsové byli mentálně postižení adolescenti). Stejně jako 

v originálním testu dle Jacobsové, i v této modifikované verzi jsou úkoly koncipovány tak, 

aby byly co nejvíce podobné náplni potenciální profese. 

Cílem této práce je modifikovat test pro potřeby hodnocení pacientů po poškození 

mozku, proto byly před vlastní tvorbou navrhované modifikace testu důkladně studovány 

zdravotní a psychické problémy, s nimiž se člověk po poškození mozku setkává. 

Aby byla navržená modifikace použitelná a dala se uplatnit jako terapeutický 

hodnotící nástroj, bylo potřeba stanovit komponenty (tedy oblasti či složky činnosti), jež 

budou v rámci jednotlivých úkolů testovány. Těmito komponentami jsou myšleny dílčí 

schopnosti, které jsou nezbytné pro provedení úkolu. Jako hlavní zdroje pro stanovení 

komponent sloužila literatura o následcích poškození mozku (zpracováno v teoretické části), 

dále pak data uveřejněná na webových stránkách Národní soustavy povolání – NSP 

(zaštiťované Ministerstvem práce a sociálních věcí). Stránky NSP byly využity z toho 

důvodu, že se jedná o oficiální zdroj informací o možných zaměstnáních, které je možné 

v České republice vykonávat. Dalším důvodem použití dat z NSP je fakt, že u jednotlivých 

profesí je uveden popis náplně a požadavky, které jsou nutné pro jejich provádění (tyto 

požadavky zahrnují nezbytné dovednosti, jako například schopnost práce s počítačem, 

numerické schopnosti aj, ale i nároky na vzdělání), MPSV (©2015).  

Profese z databáze Národní soustavy povolání pokrývají širokou škálu odborných 

činností, které často vyžadují dokončené střední či vysokoškolské vzdělání, mnohdy 

i s konkrétním studijním zaměřením. Ne všechny osoby však toto vzdělání mají a cílem testu 

bylo nabídnout vhodné pracovní zařazení všem bez rozdílu předchozího studia, podobně jako 

ve výchozím testu dle Jacobsové. Z tohoto důvodu byly z databáze NSP vybrány pouze ty 

profese, pro jejichž výkon postačuje základní vzdělání, které může dle dat Českého 

statistického úřadu – ČSÚ vykonávat většina populace.  

Pro představu žilo dle údajů z ČSÚ v České republice k roku 2011 0,5 % obyvatelstva 

s nižším než základním vzděláním, neukončené vzdělání mělo 0,3 % obyvatel, 17,2 % 

obyvatel mělo základní vzdělání, střední vzdělání s výučním listem bylo zjištěno u 33 % 

obyvatelstva, 27,1 % občanů dosáhlo středního vzdělání s maturitou, 4,1 % mělo nástavbové 
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a vyšší odborné vzdělání, 12,5 % obyvatelstva čítali vysokoškoláci a u 5,3 % nebylo vzdělání 

zjištěno. Z toho vyplývá, že v roce 2011 mělo 94,2 % obyvatelstva alespoň základní vzdělání. 

(CSU, ©2015) 

Lidé se základním vzděláním však mohou dělat nejen profese, pro něž toto vzdělání 

postačuje, ale mohou si zajistit potřebnou specializaci pomocí akreditovaných kurzů 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – MŠMT a rozšířit si tak spektrum možných 

pracovních míst, o něž se mohou ucházet. Z tohoto důvodu byl navíc z databáze 

akreditovaných kurzů MŠMT sestaven seznam kurzů, které lze absolvovat bez předchozího 

středoškolského vzdělání a pro které nebyla podmínkou praxe v oboru. Tento seznam byl 

sjednocen se seznamem profesí z Národní soustavy povolání a je uveden v příloze 4. (MŠMT, 

© 2015; MPSV © 2015). 

Po podrobném prostudování náplní jednotlivých profesí a kurzů byly stanoveny 

konkrétní úkoly, které jsou charakteristické pro zaměstnání, jež může člověk se základním 

vzděláním vykonávat. Pravděpodobným důvodem, proč se Jacobsová ve svém hodnocení 

zaměřovala především na testování fyzické oblasti je fakt, že testovaní s mentálním 

postižením mají deficit nejčastěji v kognitivní a psychické oblasti Dle Říčana (1997) je 

mentální postižení snížení rozumových schopností, které vzniká prenatální, perinatální nebo 

postnatální etiologií a vede i k významnému omezení v adaptivním fungování dítěte nebo 

dospělého v jeho přirozeném prostředí. U cílové skupiny této práce není ovšem možné 

předem určit, která oblast bude problematická a jak závažný bude následek deficitu. To je 

důvodem, proč jsou v hodnocení zahrnuty různorodé úkoly, jež mohou být pro některé 

pacienty náročné až nesplnitelné. 

Úkoly neslouží pouze ke zjištění celkové schopnosti úkol zvládnout, ale jsou 

postaveny tak, aby se skládaly z několika komponent (složek činností), které může poté 

terapeut označit jako problematické.  

Pro zaznamenávání zjištěných údajů byl vytvořen papírový formulář, v němž je 

u každého úkolu vyznačeno, na které komponenty činnosti se daný úkol zaměřuje. Terapeut 

tak může kdykoliv označit tu komponentu, u níž dochází k nesrovnalosti a do sloupce 

poznámek uvést výsledky svého pozorování. 

Výsledky svých zjištění může terapeut zaškrtat do formuláře na webové stránce, která 

byla pro účely této práce vytvořena. Tato stránka zavrhne nevhodná zaměstnání a kurzy 
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(jejich výčet odpovídá sjednocenému seznamu profesí a kurzů – příloha 4) a nabídne tak 

seznam potenciálně vhodných zaměstnání a kurzů. Proces zavržení nevhodných a nabídnutí 

vhodných zaměstnání se opírá o údaje z NSP, na základě nichž byly u každé profese a kurzu 

označeny ty komponenty, jež jsou pro jejich provedení nezbytné. Vzhledem k tomu, že celé 

hodnocení je koncipováno jako minimum pro výkon dané profese, funguje stránka jako 

rozhraní, které zavržením potenciálně nevhodných zaměstnání (tedy těch, pro něž bylo 

stanoveno minimum, které pacient nesplnil) doporučuje zaměstnání potenciálně vhodná. 

Detailní zvážení zbylých zaměstnání je však potřeba nechat v rukou ergoterapeuta, neboť ten 

dovede z důkladného pozorování pacientových schopností určit, zda je pacient schopen 

zaměstnání vykonávat či nikoliv.  

3.3.1 STANOVOVÁNÍ KOMPONENT ČINNOSTI 

Komponenty činností byly inspirovány výchozí verzí podle Jacobsové, možnými 

následky poškození mozku (uvedeno v teoretické části), dále jako zdroj inspirace pro 

stanovení činností sloužila data uveřejněná v databázi Národní soustavy povolání. Požadavky 

pro výkon jednotlivých profesí jsou v této databázi rozřazeny do tzv. měkkých kompetencí 

a obecných dovedností (MPSV, ©2015).  

Měkké kompetence zahrnují schopnost efektivní komunikace, kooperace, kreativity, 

flexibility, uspokojování zákaznických potřeb, výkonnosti, samostatnosti, řešení problémů, 

plánování a organizování práce, celoživotního učení, aktivního přístupu, zvládání zátěže, 

objevování a orientace v informacích, vedení lidí (leadership) a ovlivňování ostatních. Dále 

databáze zveřejňuje požadavky na takzvané obecné dovednosti, kterými je myšlena 

počítačová způsobilost, způsobilost k řízení osobního automobilu, numerická způsobilost, 

ekonomické povědomí, právní povědomí, jazyková způsobilost v češtině, jazyková 

způsobilost v angličtině a jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce. 

Výše zmíněné informace o požadavcích zaměstnavatelů sloužily jako podklad pro 

tvorbu jednotlivých komponent. Vzhledem k tomu, že byly použity pouze ty profese, pro 

jejichž výkon postačuje základní vzdělání, nebyly některé z komponent vůbec testovány 

(například způsobilost v cizím jazyce, právní způsobilost, neboť tyto dovednosti obvykle 

nejsou u profesí, na něž postačuje základní vzdělání požadovány).  

Byly stanoveny tři základní oblasti testování (stejně jako u Jacobsové), do nichž byly 

zařazeny níže uvedené komponenty činnosti (Tabulka 5, 6 a 7). Toto rozřazení je pouze 
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schématické, neboť konkrétní problém může mít rozdílné příčiny. Pro představu uveďme 

například neschopnost komunikace, která může být způsobena poruchou motoriky (poškození 

motorické mozkové kůry, motorické dráhy, podkorových center, případně poškození 

hlavových nervů) nebo poruchou senzorické či kognitivní složky (poškození asociační kůry 

temporo-parietální a kůry prefrontální), Ambler, 2011) . 

Tabulka 5: Senzomotorická oblast 

KOGNITIVNÍ A PSYCHOSOCIÁLNÍ OBLAST 

porozumění 

zadání verbální 

komunikace 

orientace v 

prostoru 
paměť řazení klasifikace 

numerické 

schopnosti 
A B C 

Tabulka 6: Kognitivní a psychosociální oblast 

A = verbální, B = vizuální, C = verbální 

KOGITIVNÍ A PSYCHOSOCIÁLNÍ  OBLAST 

exekutivní 

funkce 
reakce na stres pozornost chování psaní 

Tabulka 7: Kognitivní a psychosociální oblast 

3.3.2 VÝBĚR ÚKOLŮ 

Jednotlivé úkoly byly navrhovány tak, aby je, stejně jako u Jacobsové, bylo možné 

provádět v běžné místnosti bez zvláštního vybavení (tedy s požadavkem nízké pořizovací 

ceny a využitím standardního vybavení ergoterapeutické dílny, se stručnou administrací, pro 

niž je požadován minimální trénink). Úkoly jsou stručné a navrženy tak, aby byly zajímavé  

a tak, aby doba trvání úkolů byla limitována. 

Co se teoretických kritérií týče, bylo cílem zachovat propojenost s prací a vymyslet 

vhodnou adaptaci pro hodnocení senzomotorických, kognitivních a psychosociálních oblastí. 

Navrženy byly tyto úkoly: Vyšívání geometrického tvaru, šroubování matek, přenos závaží, 

komunikační dovednosti, orientace v prostoru, práce s penězi, praktické finančnictví, 

SENZOMOTORICKÁ OBLAST 

motorika 
síla 

oko-ruka, 

cílení 
motorický plán  

mobilita 

jemná hrubá stoj rovnováha chůze 
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kancelářské práce, paměť, práce s počítačem, příprava potravy, pojem o čase, modelové 

situace a rovnováha v stoji. 

3.4 ZPŮSOB TESTOVÁNÍ  

Navržené hodnocení čítá celkem 15 úkolů, z nichž některé mají dílčí úkoly, které jsou 

značeny písmeny (například 1A, 1B…). Pro modifikace je užíváno písmeno „m“, například 

13m. 

Celkově bylo testováno 16 osob. Před začátkem testování byl s každou z nich veden 

krátký rozhovor, jehož účelem bylo vysvětlit pacientovi podstatu a účel testu a zároveň 

rozhovor sloužil k vzájemnému představení. Následně byl s pacientem podepsán informovaný 

souhlas a byla odebrána anamnéza. Po odběru anamnézy začal vlastní test. Pro vlastní 

testování sloužila jako hlavní metoda pozorování. 

Testovaným bez funkčního poškození stejně jako pacientům po poškození mozku byl 

po celou dobu měřen čas a naměřené výsledky byly poté porovnány. Konkrétně byly 

srovnány výsledky časů naměřených u testovaných po poškození mozku s dvojnásobkem časů 

naměřených u testovaných bez funkčního poškození (stejně jako u Jacobsové). 

Limit pro dokončení každého úkolu musel být, vzhledem k časovým omezením 

pracovišť omezen. a byl nastaven na dvacet pět minut. V případě, že se pacientovi podařilo 

úkol splnit v časovém limitu, byla zhodnocena kvalita jeho výkonu a následně bylo zváženo, 

zda v jednotlivých položkách hodnocených v rámci úkolu uspěl, či nikoliv. 

3.5 VÝBĚR VZORKU PACIENTŮ – CHARAKTERISTKA 

TESTOVANÉHO VZORKU 

Test byl nejprve aplikován u vzorku populace bez funkčního poškození, aby mohla být 

ověřena jeho proveditelnost a náročnost úkolů, zároveň byly osoby bez funkčního omezení 

testovány proto, aby mohly být nastaveny orientační limity pro každý z úkolů. Pro určení 

limitů byl stejně jako u Jacobsové stanoven předpoklad, že dvojnásobek naměřeného času 

u osob bez funkčního poškození by měl pacientům po poškození mozku postačovat. Zároveň 

byl stanoven předpoklad, že zdravý testovaný vzorek by neměl mít s jednotlivými úkoly 

problém. 
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Věkové rozmezí testovaných se pohybovalo mezi 22–59 lety, aby byl splněn 

požadavek produktivního věku testovaných. Při výběru bylo zohledněno několik faktorů – 

pohlaví (snaha byla otestovat stejný počet zástupců obou pohlaví), věk (byl omezen na 

produktivní), vzdělání (ovlivňuje možný pracovní výkon). 

Charakteristika testovaného vzorku zdravé populace 

U zdravého vzorku testovaných byla obě pohlaví zastoupena rovnoměrně a průměrný 

věk testovaných byl 43 let. Byli testováni tři vysokoškoláci, tři lidé se středoškolským 

vzděláním, jeden člověk byl vyučen a jedna osoba dosáhla pouze základního vzdělání. 

Celkově bylo otestováno osm osob. 

  
Pohlaví 

 

Věkové rozmezí 

 

Nejvyšší ukončené 

vzdělání 

ženy muži 20–30 31–40 41–50 51–60 ZŠ SŠ VŠ Jiné 

Počet 4 4 2 1 2 3 1 3 3 1 

Tabulka 8: Charakteristika testovaného vzorku zdravé populace souhrnně 

 Pohlaví Věk Vzdělání Profese 

A žena 46 VŠ učitel 

B žena 22 SŠ student 

C muž 24 VŠ student IT 

D muž 49 VŠ lékař 

E žena 57 SŠ vrátná 

F muž 58 SŠ podnikatel  

G žena 53 ZŠ prodavačka  

H muž 35 vyučen kuchař 

Tabulka 9: Charakteristika testovaného vzorku zdravé populace konkrétně 

Charakteristika vzorku pacientů po poškození mozku 

Pacienti po poškození mozku byli testováni na 2 pracovištích, a to v ERGO–Aktivu 

(nestátní nezisková organizace) a na Klinice rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty UK 

a Všeobecné fakultní nemocnice). Soubor čítal 8 pacientů, přičemž v testovaném vzorku byla 

obě pohlaví zastoupena rovnoměrně a průměrný věk pacientů byl 47 let. Nejmladšímu 

testovanému bylo 28 let a nejstarší testované 59 let. Většina testovaných měla ukončeno 
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alespoň středoškolské vzdělání, pouze jeden pacient střední školu kvůli svému onemocnění 

nedokončil. 

 
Pohlaví 

 

Věkové rozmezí 

 

Nejvyšší ukončené vzdělání 

ženy muži 20–30 31–40 41–50 51–60 ZŠ SŠ VŠ vyučen 

Počet 4 4 1 2 0 5 1 4 2 1 

Tabulka 10: Charakteristika testovaných pacientů po poškození mozku souhrnně 

 Pohlaví Věk Diagnóza Vzdělání 
Poslední 

zaměstnání 

A žena 51 iCMP SŠ účetní 

B muž 58 KCT VŠ (ČVUT) architekt 

C muž 55 astrocytom frontálně vpravo SŠ (stavební) řidič 

D žna 59 iCMP SŠ účetní 

E žena 35 iCMP vyučena květinářka 

F muž 56 iCMP VŠ (ČVUT) opravář tiskáren 

G muž 28 KCT ZŠ student 

H žena 35 iCMP SŠ evidence majetku 

Tabulka 11: Charakteristika pacientů po poškození mozku konkrétně 

3.6 NAVRŽENÉ ÚKOLY A NAMĚŘENÉ VÝSLEDKY 

V této kapitole bude porovnávána navržená modifikace s původním hodnocením dle 

Jacobsové. Jako první bude uveden název úkolu v modifikované verzi, jako druhý pak název 

úkolu v původním hodnocení. Zároveň u každého úkolu bude tabulka s naměřenými časy u 

pacientů po poškození mozku a dvojnásobkem času naměřeného u testovaných bez funkčního 

poškození. Současně je komentována úspěšnost v jednotlivých úkolech. Pro označení 

testovaných bez funkčního poškození bude v tabulkách užíván pojem zdravý vzorek. 

ÚKOL 1: Vyšívání geometrického tvaru x sešívání kůže  

V původním testu Jacobsové byla položka sešívání kůže. Zaměstnání, ve kterých by 

však sešívání kůže nebo jemu podobná činnost byla zahrnuta, nejsou v dnešní době nijak 

rozšířena a navíc na webových stránkách MŠMT nebyl nalezen žádný akreditovaný kurz, jež 

by sešívání zahrnoval. Proto, s ohledem na seznam kurzů a profesí, byla do hodnocení 
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namísto sešívání kůže zařazena položka šití. Tento úkol slouží ke zhodnocení třesu, 

schopnosti cílit a schopnosti práce s velmi drobnými předměty (jemné motoriky). Skládá se za 

dvou podúkolů – kresby tvaru (A) a vlastního vyšívání (B), jež zahrnuje navlečení jehly, 

udělání uzlíku, vyšití a zakončení uzlíkem. 

 
Průměrný čas 

Vzorek po poškození mozku Zdravý vzorek – dvojnásobný čas 

Úkol 
1A 0:21 0:29 

1B 6:02 7:02 

Tabulka 12: Výsledky - 1. úkol 

V tomto úkolu uspěly všechny testované osoby. Dvojnásobný čas potřebný pro výkon 

úkolu postačoval u obou dílčích úkolů. 

ÚKOL 2: Komunikační schopnosti  

S ohledem na stanovené komponenty bylo začleněno hodnocení komunikačních 

dovedností. V Jacobsové testu byla schopnost řeči testována pouze otázkami, které mohl 

pacient terapeutovi položit a dále pojmenováváním nástrojů. Obě původně testované 

schopnosti, komunikace i pojmenování, jsou velmi důležité, a proto byly i v návrhu nové 

verze zachovány. Navíc byl přidán test, v němž je pacientovým úkolem klást otázky a naložit 

s odpověďmi. V tomto testu si pacient přečte tištěné instrukce (A), následně je požádán, aby 

kladl otázky terapeutovi a zjistil tak, ve kterém ze dvou hotelů je levnější ubytování (B) 

Vzhledem k tomu, že pacient má po celou dobu plnění úkolu k dispozici tužku a papír 

(případnou modifikací je počítač), může navíc terapeut pozorovat, jak nakládá se zjištěnými 

instrukcemi – zda je schopen zápisu. V rámci tohoto úkolu jsou tedy nově testovány také 

numerické schopnosti a schopnost použití dnes už běžných nástrojů (C). 

 
Průměrný čas 

Vzorek po poškození mozku Zdravý vzorek –dvojnásobný čas 

Úkol 

2A 1:28 1:39 

2B 4:11 3:56 

2C 4:23 3:29 

Tabulka 13: Výsledky - 2. úkol 
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Z první skupiny testovaných bez funkčního omezení neuspěl jeden člověk ve výpočtu 

(B), úkoly A a C měly stoprocentní úspěšnost. Ze skupiny pacientů po poškození mozku 

neuspěli dva pacienti v úkolu C a jeden z pacientů v úkolu B. Zdravým testovaným byl 

v průměru při čtení, komunikaci a výpočtu naměřen kratší čas a u posledních dvou podúkolů 

(B, C) byl naměřený průměrný čas pacientů po poškození mozku vyšší než dvojnásobek 

průměrného času zdravého vzorku. 

ÚKOL 3: Svalová síla 

Vzhledem k odlišné cílové skupině (věkově, ale i diagnózou), bylo začleněno 

orientační hodnocení svalové síly. Tento úkol slouží ke zjištění možného třesu, problému 

s cílením, přítomnosti apraxie, především je ale zaměřen na orientační hodnocení svalové síly. 

Jedním z nejčastějších omezení plynoucích z poškození mozku je snížení rozsahu pohybu. To 

je důvodem, proč je pacient požádán, aby v rámci tohoto úkolu manipuloval s těžkým 

předmětem (konkrétně s lahví o hmotnosti 1,5 kg). Tento úkol se soustředí zejména na 

hodnocení kvality provedení. Vzhledem k tomu, že na každý úkol byl vyhrazen určitý čas, 

celková doba provedení by měla být shodná.  

Úkol A zahrnuje manipulaci s lahví pravou rukou, stejně jako úkol D. Úkol B a E zahrnují 

manipulaci levou rukou. V rámci úkolu C je pacient požádán o držení lahve oběma rukama 

a je tak hodnocena jeho síla.  

 
Průměrný čas 

Vzorek po poškození mozku Zdravý vzorek –dvojnásobný čas 

Úkol 

3A 0:13 0:30 

3B 0:13 0:30 

3C 0:22 0:42 

3D 0:15 0:29 

3E 0:13 0:30 

Tabulka 14: Výsledky - 3. úkol 

Pacienti po poškození mozku však měli u prvních dvou podúkolů (3A, 3B) 

a u posledního podúkolu (3E) čas mírně kratší než testovaní bez funkčního poškození. 

Tabulka těchto časů je pouze orientační, neboť smyslem úkolu nebylo měřit čas, ale hodnotit 

kvalitu provedení. Úspěšnost se lišila, úkol zvládli všichni testovaní bez funkčního poškození, 
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tři pacienti po poškození mozku nezvládli provést úkol u jedné horní končetiny, z důvodu 

přítomné parézy.  

ÚKOL 4: Šroubování matek 

Tento úkol byl zachován téměř beze změn, týká se především prací v továrně, pro 

které není vyžadována velké svalová síla a přenášení závaží s vysokou hmotností. Cílem 

úkolu je zhodnocení jemné motoriky, cílení a zároveň také třídění, neboť šrouby i matky jsou 

různě veliké (principem je vyhledat příslušnou dvojici). Byl měřen čas pro našroubování a 

odšroubování matek. 

 
Průměrný čas 

Vzorek po poškození mozku Zdravý vzorek –dvojnásobný čas 

Úkol 4 2:05 3:24 

Tabulka 15: Výsledky - 4. úkol 

V tomto úkolu také uspěli všichni testovaní. Vzorek pacientů po poškození mozku měl 

čas jen mírně delší než zdravý vzorek testovaných a dvojnásobný časový limit v průměru 

pacientům po poškození mozku postačoval. 

ÚKOL 5: Schopnost orientace v prostoru 

V hodnocení dle Jacobsové byla schopnost orientace testována pomocí mapy 

a plastikové folie. Úkolem pacienta bylo vyznačit trasu z určeného místa na jiné určené místo 

a nepřetáhnout přitom kontury ulic. 

Tento úkol byl v modifikovaném návrhu vzhledem k odlišné klientele pozměněn, 

neboť jednou z nejčastějších diagnóz spadajících do poškození mozku je CMP, která velmi 

často ústí v hemiparézu a není proto vhodné testovat pacienty pomocí kresby čáry. Mohlo by 

se stát, že pacient v testu neuspěje pouze díky přítomné paréze, třesu či jiné diagnóze, 

orientace však schopen je. 

Byla tedy navržena modifikace, v níž by bylo úkolem pacienta číst jména ulic, jimiž 

prochází. I tato verze je však problematická například u afázie, neboť při tomto následku 

poškození mozku by člověk nemohl úkol vůbec plnit. Aby byla modifikace splnitelná pro co 

nejširší spektrum pacientů, byla navržena ještě další varianta v podobě ukazování cesty. 

Celkově tak vznikly dvě možné varianty pro splnění úkolu. Pacientovým úkolem je dostat se 
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z jednoho místa do druhého a libovolným způsobem ukázat cestu – akceptovatelné je tedy 

čtení ulic (první z variant), i ukazování prstem (varianta druhá), přičemž terapeut by měl být 

schopen zvolit vhodnou modifikaci testu. Problémem těchto modifikací je však čas, který je 

měřen. Ukazování a čtení trvají jinak dlouho, z toho důvodu bude, pokud tato možnost 

nastane, čas měřen u všech variant, aby tak mohl být orientačně nastaven čas pro splnění dané 

modifikace. 

Zatímco předchozí úkol hodnotí pacientovu schopnost aktivně navigovat, v dalším 

dílčím úkolu (5B) je testována pacientova schopnost orientovat se podle instrukcí terapeuta. 

Pacient má před sebou pracovní list s náčrtem (mapy) a terapeut mu popisuje cestu k cíli. Po 

dočtení instrukcí se terapeut pacienta zeptá, kde na mapce se nachází. Byla také hodnocena 

schopnost abstrakce, kde je úkolem pacienta určit místo, kde se nachází s tím, že tuto pozici 

má určit na základě popisu terapeuta (5C). 

Pohyb po budově, který měla Jacobsová ve svém testu, nebyl začleněn, vzhledem k 

nemožnosti zajistit testovaným podobné podmínky a vzhledem k předpokladu výrazného 

rozptylu naměřených výsledků v důsledku rozdílné závažnosti funkčního poškození. Bylo 

však zařazeno testování schopnosti rovnováhy v stoji (viz dále – Úkol 15).   

 
Průměrný čas 

Vzorek po poškození mozku Zdravý vzorek –dvojnásobný čas 

Úkol 

5A 1:48 3:00 

5B 0:36 0:39 

5C 0:30 0:23 

Tabulka 16 : Výsledky - 5. úkol 

Úspěšní byli v tomto úkolu všichni ze vzorku testovaných bez funkčního poškození, 

jeden pacient po poškození mozku neuspěl u prvního (5A) a posledního podúkolu (5C), druhý 

dílčí úkol (5B) nezvládli splnit dva pacienti po poškození mozku. V posledním podúkolu 

nestačil pacientům po poškození mozku ani dvojnásobný čas pro jeho splnění. Všichni 

z testovaných měli za úkol ukázat cestu. 

ÚKOL 6: Práce s penězi 

U tohoto úkolu byl oproti původní verzi rozšířen podbod pojmenování mincí o jejich 

vzestupné řazení dle nominální hodnoty. Hodnocena je tedy nejen schopnost pojmenování, ale 
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i znalost hodnot peněz a schopnost porovnání hodnot mezi sebou (6A). Dalším úkolem je 

stejně jako u Jacobsové vybrat z částky konkrétní sumu (6B). Posledním úkolem pak zůstává 

vracení peněz (6C). 

 
Průměrný čas 

Vzorek po poškození mozku Zdravý vzorek –dvojnásobný čas 

Úkol 

6A 0:28 0:57 

6B 0:16 0:22 

6C 0:28 0:20 

Tabulka 17: Výsledky - 6. úkol 

V tomto úkolu uspěli všichni zdraví testovaní, i všichni z pacientů po poškození 

mozku, avšak pacienti po poškození mozku celkově dosáhli vyšších časů. A u posledního 

úkolu (6C), tedy vrácení peněz průměrný čas pacientů překročil dvojnásobek časů zjištěných 

u testovaných bez funkčního poškození. 

ÚKOL 7: Komunikační schopnost pastelka x hřebíky a schopnost klasifikace  

Schopnost klasifikace byla v původním testu testována pomocí porovnávání délky 

hřebíků. V modifikované variantě je úkolem pacienta popsat co nejpřesněji předmět, který 

drží v ruce (pastelku). Ideálně by měl určit alespoň čtyři vlastnosti, které jsou pro ni 

charakteristické (barva, délka, tvar, vzhled…). 

 
Průměrný čas 

Vzorek po poškození mozku Zdravý vzorek –dvojnásobný čas 

Úkol 7 1:08 0:58 

Tabulka 18: Výsledky - 7. úkol 

V tomto úkolu neuspěli dva pacienti po poškození mozku, testovaní bez funkčního 

poškození uspěli všichni. Průměrný čas pacientů po poškození mozku byl o deset vteřin vyšší 

než dvojnásobek časů zjištěných u testovaných bez funkčního poškození. 

ÚKOL 8: Kancelářské práce 

Stejně jako u Jacobsové, i v návrhu modifikované verze se vykytuje hodnocení 

schopnosti abecedního řazení. Bylo vyrobeno 12 kartiček, z nichž lze utvořit šest dvojic, které 

k sobě logicky patří. Tento úkol je nový. V druhém podbodu tohoto úkolu je hodnocena 
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pacientova schopnost řadit abecedně. Stejně jako u prvního úkolu je mu rozdáno 12 karet, 

které má seřadit, přičemž po skončení úkolu je pacientovi oznámen čas, který potřeboval 

k dokončení úkolu. Třetím úkolem (8C), jehož cílem je vyzkoušet schopnost pacienta 

reagovat na stres, je zvládnout řazení pod časovým tlakem. Pacient se dozví svůj předchozí 

výsledek a následně je požádán o zrychlení na poloviční čas, přičemž posledních deset vteřin 

terapeut odpočítává. V rámci tohoto úkolu je možné pozorovat pacientovu schopnost nakládat 

s prostorem, kterou Jacobsová požadovala za důležitou. Úkol 8D se týká bezprostřední paměti 

stejně jako úkol 8E. V úkolu 8F je hodnocena schopnost nadepsat obálku a vložit do ní 

přeložený list papíru. Na rozdíl od původní verze však již nebyla testována schopnost nalézt 

informaci v telefonním seznamu, vzhledem k tomu, že telefonní seznamy dnes již nepatří 

mezi hlavní zdroj informací. Pacientovi byl přidělen arch s instrukcemi. 

 
Průměrný čas 

Vzorek po poškození mozku Zdravý vzorek –dvojnásobný čas 

Úkol 

8A 1:00 1:01 

8B 1:29 1:18 

8C 0:54 0:56 

8D 0:12 0:10 

8E 0:15 0:17 

8F 1:31 2:15 

Tabulka 19: Výsledky - 8. úkol 

V těchto úkolech byli pacienti po poškození mozku celkově méně úspěšní. První tři 

dílčí úkoly pacienti i testovaní bez funkčního poškození zvládli, avšak pacienti po poškození 

mozku měli poměrně vysoké časy. Ve čtvrtém podúkolu neuspěli dva pacienti po poškození 

mozku, jeden pacient po mozkovém poškození neuspěl v pátém dílčím úkolu. Poslední dílčí 

úkol zvládli všichni pacienti po poškození mozku. V podúkolech 8B a 8D měli pacienti po 

poškození mozku v průměru více než dvakrát vyšší časy průměrných výsledků u testovaných 

bez funkčního poškození.  

ÚKOL 9 :Paměťové schopnosti 

V testu je orientačně hodnocena mimovolní paměť. Testovaný není předem 

upozorněn, že bude paměť testována. V tomto úkolu pokládá terapeut pacientovi otázky 
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související s předchozími úkoly. Tento test také slouží nejen k orientačnímu zjištění paměti 

ale i k zjištění pozornosti při plnění úkolů. 

 

Průměrný čas 

Vzorek po poškození mozku Zdravý vzorek –dvojnásobný čas 

Úkol 

9A 0:04 0:25 

9B 0:03 0:08 

9C 0:04 0:24 

9D 0:04 0:29 

Tabulka 20: Výsledky - 9. úkol 

V tomto úkolu byla úspěšnost poměrně zajímavá. Testovaní bez funkčního poškození 

měli problém s úkolem číslo 9A, který dva z nich nesplnili, a s úkolem 9C, ve kterém neuspěl 

jeden testovaný. Pacienti po poškození mozku měli celkově kratší časy, ale v úkolu 9D byli 

neúspěšní (úkol splnili pouze 3 pacienti) a úkol 9C nesplnil jeden z pacientů. 

 ÚKOL 10: Práce  s počítačem 

Úkol práce s počítačem si kladl za cíl otestovat schopnost vyhledání informací (úkol 

10A) na internetu, v úkolu 10B byla hodnocena schopnost práce s textovým editorem MS 

Word a ve třetím úkolu 10C byla hodnocena schopnost práce s MS Excelem. 

 
Průměrný čas 

Vzorek po poškození mozku Zdravý vzorek –dvojnásobný čas 

Úkol 

10A 1:57 2:08 

10B 5:58 7:18 

10C 5:48 3:32 

Tabulka 21: Výsledky - 10. úkol 

V rámci tohoto úkolu v prvním dílčím úkolu 10A uspěli všichni testovaní. V úkolu 

10B neuspěli dva pacienti po poškození mozku a dva tetovaní bez funkčního poškození, úkol 

10C splnili všichni pacienti po poškození mozku, jeden testovaný bez funkčního poškození 

v úkolu neuspěl. Dvojnásobný čas naměřený u testovaných bez funkčního poškození 

postačoval v úkolech  
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ÚKOL 11: Příprava jídla 

Tento úkol byl zachován, byl jen trochu pozměněn recept a obrázky – viz příloha 2. 

 

 
Průměrný čas 

Vzorek po poškození mozku Zdravý vzorek –dvojnásobný čas 

Úkol 11 3:28 4:08 

Tabulka 22: Výsledky - 11. úkol 

V tomto úkolu uspěli všichni testovaní a dvojnásobný čas pacientům po poškození 

mozku postačoval. 

 ÚKOL 12:Pojem o čase  

V původním hodnocení měl tento úkol několik podúkolů – schopnost určit čas na 

hodinách, schopnost určit čas na digitálních hodinách a schopnost porovnat časy. 

V modifikované verzi byl první úkol změněn, pacient má za úkol namalovat dva ciferníky 

(12A, 12B), na nichž vyznačí různé časy. Tato položka byla začleněna ke zjištění případného 

neglect syndromu. Inspirace pro výběr tohoto testu byla v „Testu hodin“
1
. Úkol 12C je 

podobný výchozímu porovnávání časů. Zároveň byl začleněn úkol, který zjišťuje, zda je 

testovaný schopen naplánovat si svůj den (12D). Testovaný dostane seznam povinností pro 

daný den a má za úkol naplánovat si, v kolik hodin musí vyjít z domu, jestliže chce všechno 

stihnout. 

 
Průměrný čas 

Vzorek po poškození mozku Zdravý vzorek –dvojnásobný čas 

Úkol 

12A 0:58 0:55 

12B 0:56 0:43 

12C 0:06 0:07 

12D 4:49 4:50 

Tabulka 23: Výsledky - 12. úkol 

                                                 
1
 Test hodin má nejrůznější varianty, které se liší tím, co vše má za úkol pacient nakreslit. Cílem všech možných 

variant kresby ciferníku je mimo zjištění neglect syndromu například i hodnocení počínající demence (Bartoš, 

2015) 
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V úkolech 12 A, B, C uspěli všichni testovaní, v úkolu 12 D jeden z pacientů po 

poškození mozku neuspěl. V úkolech 12A, 12B,12C nesplnili pacienti po poškození mozku 

dvojnásobný časový limit naměřený u testovaných bez funkčního poškození. 

ÚKOL 13: Praktické finančnictví X internetové bankovnictví/složenka 

Vypracovány byly dvě možnosti vhodné k testování této oblasti. První z nich vychází 

z originálního testu a její podstatou je vyplnění složenky dle zadaných instrukcí. K velkým 

pozitivům této varianty patří její názornost, neboť už při průběhu pacientova vyplňování 

vyvstává příležitost k hodnocení pacientovy schopnosti jemné motoriky a cílení, vzhledem 

k tomu, že se pacient musí trefit do políčka. Zároveň je nucen psát číslo účtu pozadu, což je 

poměrně náročná aktivita. Internetové bankovnictví je druhou navrženou možností (13m). 

Úkolem pacienta je vyplnění internetového formuláře banky.  

 
Průměrný čas 

Vzorek po poškození mozku Zdravý vzorek –dvojnásobný čas 

Úkol 13 1:11 1:52 

 13m 1:34 2:24 

Tabulka 24: Výsledky – 13. úkol 

Uspěly všechny testované osoby. Šest pacientů zvolilo klasickou verzi složenky, dva 

pacienti zvolili počítačovou formu zadání. U testovaných osob bez funkčního poškození byla 

preferovaná počítačová forma, zvolilo ji pět osob. Složenku zvolili tři testovaní bez funkčního 

poškození. Dvojnásobný časový limit postačoval v obou variantách tohoto úkolu.  

ÚKOL 14: Modelové situace 

V rámci tohoto úkolu byla hodnocena schopnost řešení modelových situací. Testovaní 

si měli představit, že se ocitli ve dvou modelových situacích (A, B). V první modelové situaci 

měli testovaní vyřešit situaci, že si zabouchli klíče a mobil (přičemž u sebe měli peněženku) 

a měli nalézt alespoň dvě řešení, jak nastalou situaci vyřešit. Druhá modelová situace byla 

navržena tak, že si testovaní představili situaci, že očekávají návštěvu, které chtějí uvařit. Při 

vaření však zjistí, že nekoupili všechny ingredience. Nákup však do příjezdu návštěvy 

nestihnout. Úkolem bylo nalézt tentokrát alespoň tři řešení pro tuto imaginární situaci. 

Výsledky obou úkolů byly poté sečteny. 
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Průměrný čas 

Vzorek po poškození mozku Zdravý vzorek –dvojnásobný čas 

Úkol 14 1:11 1:52 

 

Úkol úspěšně splnili všichni testovaní, pacientům po poškození mozku trval trochu 

déle, avšak dvojnásobný čas postačoval. 

 ÚKOL 15: Rovnováha 

Jacobsová testovala schopnost pohybu (a zároveň orientace) pomocí chůze po budově. 

Protože však je tato položka obtížně přenositelná, bylo zjišťováno, zda je člověk schopen 

přesunu na 10 metrů. Tento úkol nebyl vzhledem ke komplikované možnosti určení limitů 

měřen, je však doporučeno ho hodnotit ve vytvořených formulářích.  

K mnoha profesím je zapotřebí schopnost rovnováhy. Návrhem tedy bylo testovat 

schopnost rovnováhy s využitím štaflí. Úkolem pacienta by bylo vylézt na druhý schůdek a 

omýt šmouhu na okně. Ne všechna pracoviště jsou však vybavena štaflemi a navíc by mohlo 

dojít k nepříjemnému pádu. Proto byl navržen test rovnováhy stoje s pohybem končetin a se 

zavřenýma očima. (Inspirováno Rombergem)
2
 

 
Průměrný čas 

Vzorek po poškození mozku Zdravý vzorek –dvojnásobný čas 

Úkol 15 2:02 2:32 

 

Úkol splnili všichni testovaní, avšak testovaným po poškození mozku trval déle. Dvojnásobný 

čas postačoval. 

3.7 CELKOVÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ  

Výsledky u jednotlivých úkolů byly předloženy v předchozí kapitole, tato kapitola 

slouží jako celkové shrnutí výsledků a jejich prezentace pomocí grafů. 

                                                 
2
 Rombergův test se užívá v neurologii k vyšeření stoje (Krivošíková, 2011). 
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3.7.1 POMĚR TRVÁNÍ ÚKOLŮ 

Čísla v grafu č.1 na svislici ukazují poměr časů naměřených u jednotlivých úkolů, 

(jejichž pořadová čísla jsou uvedena na vodorovné ose) u obou skupin testovaných, v pořadí 

pacienti po poškození mozku versus testovaní bez funkčního poškození. To znamená, že je-li 

číslo na svislici rovno jedničce, čas obou skupin byl stejný, je-li číslo vyšší než jedna, 

znamená to, že pacientům po poškození mozku trval dílčí úkol delší dobu. Z těchto výsledků 

je patrné, že čas pacientů po poškození mozku byl obvykle delší než čas testovaných bez 

funkčního poškození. To potvrzují i průměry časů u jednotlivých skupin, neboť průměrná 

doba celého testu u pacientů po poškození mozku byla 53minut a 51 sekunda (průměrná 

odchylka byla 15minut a 2 sekunda) a u druhého testovaného vzorku byl průměrný čas 

32minut a 7 sekund, přičemž směrodatná odchylka se pohybovala okolo 4 minut a 45 sekund 

(graf číslo 2). Průměrná doba testovaní včetně přípravy a administrace byla u testovaných bez 

funkčního poškození 60 minut, u pacientů po poškození mozku zabralo hodnocení průměrně 

80 minut. 

 

Graf 1: poměr trvání úkolů - pacienti po poškození mozku versus testovaní bez 

funkčního poškození 

Pacienti po poškození mozku v testovaném vzorku byli rychlejší v úkolu č. 3, tedy 

v přenosu lahve a v úkolu č. 9, tedy v hodnocení paměti, naopak mnohonásobně horší čas byl 

u těchto pacientů naměřen u úkolu 10C, tedy v práci s Excelem. Celkový čas pacientů byl 
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tedy delší, stejně tak jako byla větší směrodatná odchylka. Průměrně trvala doba přípravy, 

testování a administrace u pacientů po poškození mozku 80 min, u testovaných bez funkčního 

poškození trval průměrně celý test (s přípravou a vyhodnocením) 50 minut. 

 

Graf 2: Celkový čas obou testovaných skupin 

3.7.2 CELKOVÁ ÚSPĚŠNOST V PROVEDENÍ ÚKOLŮ 

Lze shrnout, že v testovaném vzorku byli úspěšnější pacienti bez funkčního poškození. 

Pouze ve třech úkolech měli pacienti po poškození mozku lepší úspěšnost, konkrétně se 

jednalo o 8C (jednání pod stresem), 9A (krátkodobá paměť),10C (práce s Excelem). 

V grafu 3 jsou zaznamenány úspěšnosti dílčích úkolů. Z těchto dat vyplývá, že pro 

pacienty byl zdaleka nejproblematičtější úkol číslo 9D, což je zajímavý fenomén, neboť dílčí 

úkoly v rámci úkolu 9 se týkaly paměti. V podúkolech 9A, 9B, 9C, (jež zkoumaly, kolik si 

toho pacient zapamatoval o úkolu číslo 2) měli pacienti excelentní časy i ve srovnání se 

zdravými testovanými. V úkolu 9D byli pak pacienti dotázáni na předchozí úkol a mnozí 

z nich neuspěli. Za zmínku se zde stojí výsledky v grafu 4, z nichž lze vyčíst skutečnost, že 

zdraví testovaní měli o hodně kratší čas u dílčích úkolů druhého úkolu (tedy v komunikačních 

schopnostech), pacienti po poškození mozku, u nichž byl v těchto úkolech naměřen delší čas, 

neměli ale obvykle problém si vzpomenout (úkol tedy splnili rychleji než pacienti po 

poškození mozku). V testovaném vzorku všech osob byla tedy pozorována nepřímá úměra 

mezi časem pro splnění úkolu číslo 2A, 2B, 2C a číslo 9A, 9B a 9C. 
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Výsledky u úkolu číslo 9D jsou také zajímavé, neboť pacienti po poškození mozku 

měli průměrný čas 4 vteřiny, zatímco zdraví testovaní měli průměrný čas 14 vteřin (tedy více 

než třikrát delší). Zdraví testovaní však byli v tomto úkolu úspěšnější (graf.3.).  

 

Graf 3: Úspěšnost splnění jednotlivých úkolů - testovaní po poškození mozku 

 

Graf 4: Úspěšnost splnění jednotlivých úkolů: testovaní bez funkčního poškození 
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Zajímavý je i následující graf (graf 5), jež vyjadřuje závislost rychlosti u dílčích úkolů 

v závislosti na pohlaví. 

 

Graf 5: Poměr trvání úkolů - ženy/muži 

Jako poslední uveďme graf 6, který zobrazuje úkol 8B a 8C, v němž bylo cílem 

vyvolat v testovaných dojem časové tísně a ověřit tak jejich jednání pod stresem.  

 

Graf 6: Zrychlení na 8. Úkolu 
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Z grafu je patrné, že všichni z úspěšných testovaných se zrychlili, někteří však, jak 

ukazovaly graf 3 a graf 4, neuspěli. Účelem bylo ohodnotit schopnost testovaných zvládat 

stresovou situaci. Cílem nebylo dosáhnout opravdu polovičního času, účelem bylo zhodnotit, 

jak testovaný na stres reaguje a jakým způsobem ovlivňuje jeho výkon. 

  



44 

4 DISKUZE 

Cílem práce bylo modifikovat hodnocení předpracovních dovedností dle Jacobsové. 

Karen Jacobsová vyvíjela svůj test k hodnocení adolescentů s mentálním postižením. To je 

definováno jako snížení rozumových schopností a adaptačního chování (Valenta, 2012). 

Cílovou skupinou této práce, pro niž byla modifikace výchozího hodnocení vytvářena, jsou 

osoby po poškození mozku. Poškození mozku však může ústit v problémy v senzomotorické, 

psychosociální i v kognitivní oblasti (Lippertová – Grünerová, 2005) a i z toho důvodu bylo 

vhodné výchozí hodnocení rozšířit. Dalším důvodem modifikace výchozí verze je skutečnost, 

původní verze hodnocení pochází z osmdesátých let, i z toho důvodu bylo hodnocení 

modifikováno a upraveno pro použití u osob po poškození mozku.  

Nejprve si bakalářská práce kladla za cíl vytvořit hodnocení, které se bude skládat 

z úkolů odpovídajících činnostem, jež může člověk se středním vzděláním s výučním listem 

nebo maturitou (které je celkově nejrozšířenější) v rámci svých profesí vykonávat. Následně 

se však ukázalo, že v České republice existuje 1706 profesí, které toto kritérium splňují, 

přičemž mnohé z nich vyžadují konkrétní specializaci (jako například elektrotechnika, 

zdravotnictví), (MPSV, ©2015), kterou velice často lidé nemají. (Pro příklad uveďme, že 

jestliže má člověk vystudované gymnázium, neznamená to, že může pracovat jako kuchař či 

zdravotní sestřička nebo elektrotechnik.). Oproti tomu profese, pro něž je postačující základní 

vzdělání nevyžadují konkrétní specializaci a jsou tak dostupné širšímu spektru osob. Dle dat 

ČSÚ (2014) má alespoň základní vzdělání 94 % obyvatelstva. Na základě těchto zjištění byl 

tedy stanoven předpoklad základního vzdělání. Zároveň byl stanoven předpoklad, že každý 

jedinec může, bez ohledu na své předchozí vzdělání absolvovat akreditovaný kurz (který 

nemá jako podmínku předchozí vzdělání či zkušenost) k rozšíření svých znalostí Novým 

cílem tedy bylo otestovat osoby s alespoň základním vzděláním. 

Avšak hledání pacientů s pouhým základním vzděláním bylo velice obtížné, což 

potvrzují i data ČSÚ, která uvádí, že pouze základní vzdělání má jen 17,2 % obyvatelstva 

(ČSÚ, ©2015) a tedy většina populace má vzdělání vyšší než základní. Vzhledem k těmto 

skutečnostem byl v průběhu aplikace testu výběr pacientů mírně pozměněn tak, aby mezi 

testovanými byli zástupci všech stupňů vzdělání, což se podařilo splnit v obou vzorcích 

testovaných (po poškození mozku i bez funkčního poškození). Otestovány byly osoby 

v produktivním věku, celkový průměrný věk skupiny testovaných bez funkčního poškození 
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byl 43 let a průměrný věk pacientů po poškození mozku byl 47 let. V jednotlivých testech se 

mezi sebou lišily výsledky žen a mužů, propastnější rozdíl mezi pohlavími byl zjištěn 

zejména u pacientů po poškození mozku, přičemž horší úspěšnost měly v průměru ženy, 

stejně tak měly ženy v průměru horší časy (viz kap. Celkové shrnutí výsledků, graf 2).Tyto 

výsledky byly neočekávané, neboť snahou bylo test vytvořit tak, aby byl pestrý a zahrnoval 

úkoly, v nichž se mohou uplatnit jak ženy, tak muži. Naměřené výsledky u pacientů po 

poškození mozku však mohly být způsobeny rozdílnou závažností funkčního poškození u žen 

a mužů.  

Stejně jako u výchozího hodnocení dle Jacobsové byly vyznačeny komponenty (dílčí 

schopnosti nezbytné pro provádění úkolu – například jemná motorika, hrubá motorika), jež 

mají být pozorovány. Z hlediska pracovního zařazení je však důležité to, zda jedinec úkol 

zvládl a není tak důležitá příčina možného neúspěchu. Z pohledu ergoterapie je taktéž vhodné 

hodnotit výkon člověka komplexně (Krivošíková, 2011) a na podkladě ICF hodnotit možná 

omezení vzhledem k funkčním schopnostem (Jelínková, 2009). Protože by však hodnocení 

mohlo být využitelné jako screeningový nástroj pro zjišťování možných obtíží, byla 

v navržené verzi ponechána tabulka hodnocených komponent. Pokud by tedy terapeut měl 

zájem zjistit, v jakých komponentách činnosti má jedinec pravděpodobně problém, mohl by 

využít vyhotovenou tabulku (příloha 3) a zaškrtat oblast ve které se omezení projevuje. 

Tabulka je však pouze orientační a zaměřuje se jen na hlavní komponenty činnosti, konkrétní 

využití závisí vždy na konkrétním jedinci a na tom, jakým způsobem mu bylo hodnocení 

přizpůsobeno a na co se tedy bude zaměřovat.  

Původně bylo v plánu otestovat pacienty po poškození mozku s omezenými řečovými 

schopnostmi, avšak bohužel tito pacienti odřekli svou účast. Z toho důvodu nebyla vytvořená 

varianta pro testování pacientů s narušenými schopnostmi vyzkoušena v praxi. Její návrh je 

uveden v příloze 2. 

I samotný výběr úkolů s sebou nese řadu omezení. V modifikované verzi nejsou na 

rozdíl od FCE (Functional Capacity Evaluation – viz teoretická část) zastoupeny nejčastější 

pracovní polohy a fyzicky náročné činnosti. Vybrané úkoly odpovídají činnostem, které byly 

často zastoupeny v seznamu profesí a kurzů, jež odpovídají předpokladu základního vzdělání. 

Zároveň byly úkoly zvoleny tak, aby zahrnovaly činnosti, které může člověk po poškození 

mozku vykonávat (komunikace, práce s PC, administrativní činnost atd…). Vzhledem k tomu, 

že termín poškození mozku však zahrnuje široké spektrum diagnóz, které ústí v nejrůznější 
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funkční poškození, nebyly žádné profese ani kurzy ze seznamu, na základě něhož byly 

vybírány jednotlivé úkoly, předem vyloučeny.  

Jednotlivé úkoly jsou koncipovány jako nezbytná minima pro výkon potenciálních 

profesí, avšak nebylo možné otestovat potenciální minima všech profesí.  

Navržené hodnocení by celkově mohlo sloužit jako prvotní filtr možných směrů 

potenciálních profesí s tím, že přesnější možnost pracovního zařazení by mohla být testována 

dalšími testy (například IWS by mohlo být použito v případě, že by člověk uspěl ve svalové 

síle a mohl by tedy teoreticky pracovat v továrnách a v těch oblastech, kde je zapotřebí 

manuální zručnosti í síly, Purdue Pegboard by mohlo být použito k hodnocení jemné 

motoriky, atp.). Zároveň by při výběru pracovního zařazení mělo být přihlédnuto k zájmům 

a předchozím zkušenostem testovaného. 

Výsledky mohly být významným způsobem ovlivněny několika faktory, 

k nejdůležitějším však patří skutečnost, že hodnocení je založeno na pozorování. Přestože se 

Hendl (1995), Krivošíková (2011) i Jacobsová (1991) shodují na skutečnosti, že pozorování je 

vhodnou metodou hodnocení pacientů, je důležité si uvědomit, že to, jaké výsledky hodnotitel 

udá, závisí do značené míry na jeho osobní zkušenosti, preferencích, zaměření a znalostech. 

Uváděné výsledky jsou tedy do značené míry subjektivní a ovlivněny pozorovatelem, což 

jako jednu z nevýhod uvádí i sám Hendl (1995).  

Výsledky jednotlivých testů mohly být významným způsobem zkresleny tím, zda 

testovaný využíval dominantní horní končetinu a zda případná hemiparéza byla přítomna na 

dominantní horní končetině. Dominance horní končetiny významným způsobem ovlivňuje 

funkční schopnosti člověka, jako popisuje i Koukolík (2012). 

Zkreslení mohlo nastat také skutečností, že pacienti byli testováni na dvou různých 

pracovištích a tedy v různých fázích rehabilitačního procesu. Je možné, že pakliže by 

hodnocení bylo prováděno až ve chvíli, kdy by se člověk přestal zlepšovat, byly by výsledky 

jiné.  

Předchozí pracovní zaměření testovaných mohlo také ovlivnit výsledky. Pokud 

například testovaný vykonával práci technického charakteru, mohl být v takových úkolech 

úspěšnější, což ovšem není na škodu, neboť je pravděpodobné, že v případě hledání nové 

práce bude chtít pacient vykonávat profesi, kterou zná a se kterou má zkušenost. 
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Při plnění jednotlivých úkolů vyvstaly také nesrovnalosti, které zde budou 

komentovány.  Například položka šití byla začleněna s cílem testovat velmi jemnou motoriku 

a cílení. V přiloženém seznamu se vyskytuje poměrně hodně povolání, kde je manipulace 

s jehlou důležitá. Ukázalo se však, že muži často při šití obracejí látku a tedy mají delší časy, 

zatímco zkušenost žen s šitím je mnohem větší. Skutečnost, že šití se stále ještě učí spíše ženy 

než muži, potvrzují i data Českého statistického úřadu (2013–2014), z nichž je patrné, že 

množství žen studujících odborná učiliště v textilním odvětví je mnohem vyšší než množství 

studujících mužů (ČSÚ,2014b).  

Úkol zvedání závaží oproti šití náročný nebyl. Přestože všichni testovaní pacienti měli 

ve zdravotnické dokumentaci uvedenou oslabenou svalovou sílu, jen tři pacienti některé 

z dílčích úkolů nesplnili, přičemž dva z hodnocených byli pacienti s hemiparézou. Z těchto 

dat lze tedy usoudit, že navržené minimum je pravděpodobně příliš nízké. 

Komunikační schopnosti jsou velice důležité a hrají v našich životech klíčovou roli. 

Keyton (2013) uvádí, že stoupá poptávka po zaměstnancích s dobrými komunikačními 

schopnostmi zejména na úřednické pozice. Dekay (2012) se klaní ke stejnému názoru s tím, 

že uvádí, že nedílnou součástí pracovního procesu je i schopnost interprofesní komunikace. 

K důležitosti komunikace se vyjadřuje například i Koukolík (2003), který upozorňuje na 

skutečnost, že se jedná o nedílnou součást lidského projevu. Z toho důvodu byly zařazeny 

hned dva testy, které se komunikací zabývají. Jejich cílem bylo prokázat, zda je člověk 

schopen zjistit informace a s těmito informacemi zacházet. Za zmínku stojí fakt, že ti pacienti, 

kteří se nezeptali na vyšší množství položek (nesplnili tedy úkol), měli problém i v jiných 

oblastech, které souvisely s běžnými činnostmi a s kognitivními funkcemi. Překvapivě 

složitým byl i sedmý test, tedy popis pastelky. Dva pacienti nezvládli sdělit dostatečné 

množství informací o předmětu, který měli v ruce. Na hodnoceném vzorku osmi lidí se tedy 

potvrdilo, že poškození mozku můžu vést k narušeným komunikačním schopnostem.  

Dalším poměrně náročným úkolem pro pacienty byla i orientace v prostoru, což se 

dalo očekávat vzhledem k tomu, že při poškození mozku bývá narušena představivost, 

abstrakce a velmi často se objevují i problémy s orientací (Pfeiffer, 2007). Mnozí testovaní 

měli problém zorientovat se na mapě a ztráceli se v kvantu viditelných informací. Co však lze 

označit jako problematickou oblast pro testované po poškození mozku, je lokalizace bodu na 

mapě podle popisu. Tento úkol vyžaduje poměrně velkou schopnost představivosti a navíc 



48 

pacienti byli instruováni mapu neotáčet. Neúspěch pacientů však neznamená, že je úkol příliš 

složitý, neboť zdraví testovaní neměli s touto položkou problém.  

Hospodaření s finančními zdroji je velmi důležité, proto bylo testováno nejen úkolem 

práce s penězi, ale i v rámci dalšího úkolu i takzvané praktické finančnictví. Předpoklad byl, 

že většina testovaných bude preferovat internetovou formu platby, avšak vyskytli se i tací, 

kteří raději platí složenkou. Z toho důvodu byly tedy v rámci tohoto úkolu testovaným 

nabídnuty obě varianty a testovaní si mohli vybrat, kterou variantu zvolí. To může být 

důvodem toho, proč v úkolu uspěli všichni testovaní. Jedinou nepříjemností u počítačové 

podoby úkolu byla volba klávesnice, neboť různí pacienti jsou zvyklí na různé druhy 

klávesnic. 

Stejně tak se nesrovnalost objevovala i v úkolu, v němž byla testována práce 

s počítačem. Ukázalo se, že mnoho pacientů je zvyklých na starší verzi Microsoft Office a že 

někteří pacienti neuměli pracovat s internetovým vyhledávačem a nebyli schopni zadat 

správná klíčová slova. Pacienti, kteří neměli problém vyhledat informace na internetu, neměli 

většinou problém ani se spuštěním a přenosem dat, naopak ti testovaní, kteří dlouho hledali na 

internetu, nezvládli většinou ani základní obsluhu MS Word. Je tedy otázkou, zda je úkol 

příliš složitý, nebo zda testovaní nemají potřebné předpoklady pro práci s počítačem. Celkově 

lze shrnout, že je problematické určit minimum pro práci s počítačem. Náplní většiny profesí, 

v nichž je zapotřebí práce s počítačem, je zejména zadávání dat do připraveného formuláře 

a je tedy otázkou, zda není vhodnější namísto práce s textem testovat schopnost text přepsat. 

Pokud by však byl test prováděn tímto způsobem, mohl by mít člověk s hemiparézou velký 

problém vzhledem k časovým limitům činnost zvládnout, přestože základní práce na počítači 

schopen je. Vzhledem k tomu, že modifikovaná verze hodnocení byla navrhována jako 

nezbytné minimum pro výkon dané profese a požadavek na počet úderů za časový úsek není 

nikde uveřejněn, nebyla nakonec rychlost psaní testována. Byl ponechán původní návrh, 

neboť umožňuje hodnocení schopnosti orientace v textu a nových informacích a podává tak 

komplexnější informaci.  

Z výsledků, které byly naměřeny v úkolu 9 -Hodnocení paměti, je možné soudit, že 

pacientům po poškození mozku dělal tento úkol menší problém než pacientům bez funkčního 

poškození. První tři dílčí úkoly (9A, 9B, 9C), v nichž pacienti po poškození mozku dosáhli 

kratších časů a stejné (nebo i lepší) úspěšnosti, se týkají vybavení si úkolu číslo 2. Doba 

potřebná pro splnění druhého úkolu byla však u pacientů po poškození mozku mnohem delší 
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než u testovaných bez funkčního poškození. Je tedy možné, že pacientům, kterým dělal druhý 

úkol obecně větší problémy, trvalo vybavení si tohoto úkolu kratší dobu, neboť s daty 

z druhého úkolu pracovali déle a celkově jim druhý úkol činil větší obtíže. Tato domněnka by 

odpovídala i teorii učení. Je však nutné poznamenat, že byl testován příliš malý vzorek a že se 

může jednat o náhodný jev. Druhý zajímavý výsledek byl zjištěn u posledního dílčího úkolu, 

kde byli testovaní dotázáni na data o předchozím úkolu. Testovaní bez funkčního poškození 

měli poměrně dlouhé časy, což však mohlo být způsobeno tím, že se snažili si výsledek 

vybavit. Pacienti po poškození mozku naopak měli časy celkově kratší – graf 3, avšak horší 

úspěšnost. (Uspěli pouze tři z osmi testovaných pacientů po poškození mozku a sedm z osmi 

pacientů bez funkčního poškození). 

Řazení dle společných znaků a řazení dle abecedy mělo jasný záměr a většina pacientů 

bez problému úkol splnila. Problém byl s třetí položkou, kde pacient musel jednat pod 

stresem, neboť u některých pacientů se nepodařilo stres navodit, což však mohlo být 

způsobeno nízkou motivací (Koukolík, 2003).  

Byl také testován pojem o čase. Ukázalo se, že mnoho testovaných má tendenci, 

vzhledem k měřenému času kresby, zjednodušit nákres na úkor přesnosti. Někteří pacienti, 

pravděpodobně ze stejného důvodu, nedělali rozdíl mezi ručičkami (minutová a hodinová), 

když však byli upozorněni na tuto chybu, opravili ji. Plán času překvapivě nečinil velký 

problém, celkově však byly naměřeny relativně vysoké časy. Příprava pokrmu zpravidla 

testované bavila. S obrázkovým návodem neměl problém žádný z pacientů a se samotnou 

přípravou také ne. Muži měli při přípravě mnohem delší časy než ženy, což je možná 

způsobeno menší zkušeností mužů s vařením. V úkolu hodnotícím řešení modelových situací 

pacienti věděli, jak se zachovat. Žádný z pacientů neměl s úkolem problém. Položka mobility 

byla hodnocena úkolem na rovnováhu, která má významný vliv na chůzi a celkovou obratnost 

člověka. Původní záměr byl zařadit do modifikované verze výstup na žebřík, avšak ještě před 

testováním bylo od původního záměru upuštěno a byl vybrán bezpečnější test inspirovaný 

Rombergovým testem (aby nedošlo k náhodnému poranění nebo pádu pacientů). Nevržený 

úkol, vzhledem k tomu, že pacient má při jeho plnění zavřené oči a stojí na jedné noze, 

podává kvalitní informaci o stavu rovnovážného ústrojí.  

Při příležitosti tvorby bakalářské práce vznikl také koncept webové stránky 

(tpd.floop.cz), jež by mohla testování, ale i hledání vhodného zaměstnání usnadnit. Zároveň 
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bylo navázáno spojení s autorkou původního hodnocení, která nabídla další spolupráci a 

možnou publikaci. 

Jednou z otázek práce bylo zjistit, zda pacientům po poškození mozku bude 

postačovat dvojnásobek času naměřeného u osob bez funkčního poškození. Z výsledků práce 

je patrné, že se našly úkoly, v nichž průměrně dvojnásobek času naměřený u testovaných bez 

funkčního poškození pacientům nepostačoval, což znamená, že pro mnohé pacienty nebylo 

možné dokončit některé úkoly ve stanoveném limitu. Možných příčin je několik – veliká 

škála diagnóz, jež mohou zapříčinit různou závažnost funkčního poškození u testovaných 

pacientů a takzvaná chyba malých čísel
3
 (příloha 1, graf 1, 2). Vyvstala tedy otázka, zda 

dvojnásobek průměrných časů naměřených u testovaných bez funkčního poškození ponechat 

jako limit pro splnění úkolu. Pokud by byl limit nastaven na průměrný čas testovaných 

pacientů po poškození mozku, jednalo by se v některých případech až o více než trojnásobek 

času naměřeného u testovaných bez funkčního poškození, což znamená, že pacientovi po 

poškození mozku by trvala činnost třikrát déle, než zdravému jedinci. V takovém případě je 

ale dobré zvážit, zda pacienta (který má takto zhoršený výkon) na danou pracovní pozici 

obsadit, neboť se jedná o výrazné zpomalení v pracovním výkonu, které by mohlo pro 

potenciálního zaměstnavatele znamenat velikou ztrátu. Na základě naměřených výsledků se 

ukázalo, že žádný z pacientů nepřekračoval časový limit ve všech úkolech. To tedy znamená, 

že u všech testovaných se podařilo nalézt silné stránky, na jejichž základě by mohlo být 

doporučeno vhodné pracovní odvětví. I z toho důvodu byl dvojnásobek času jako limit 

ponechán. (Navržené hodnocení je tedy koncipováno tak, aby hodnotitel doporučil pracovní 

odvětví na základě těch úkolů, v nichž pacient uspěl (splnil časový limit a provedl kvalitně 

úkol) a tedy patří k jeho silným stránkám). Pro náležité zodpovězení otázky by bylo potřeba 

otestovat větší množství pacientů a větší množství osob bez funkčního testování. 

  

                                                 
3
 Chyba malých čísel neboli zákon malých čísel poukazuje na chyby, které mohou vzniknout při hodnocení příliš 

malého vzorku. (Kahneman 2012) 
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5 ZÁVĚR 

Zaměstnávání osob po poškození mozku je velice důležitým tématem, zvláště pak 

proto, že pacientů po poškození mozku stále přibývá (Cerebrum, © 2016).  Vzhledem k tomu, 

že poškození mozku může různým způsobem ovlivnit funkční schopnosti, je zapotřebí co 

nejpřesněji ohodnotit zbytkový pracovní potenciál, aby se takto znevýhodnění lidé mohli co 

nejdříve navrátit do pracovního procesu.  

Teoretická část práce se zabývala možnými následky poškození mozku a jejich 

dopadem na život člověka. Zároveň poskytovala přehled užívaných ergodiagnostických testů 

u nás i v zahraničí. Cílem praktické části bakalářské práce bylo navrhnout a aplikovat 

modifikaci testu dle Karen Jacobsové nejprve na vybraný vzorek populace bez funkčního 

poškození a poté na vzorek populace po poškození mozku a zjistit, zda je tato modifikace 

vhodná k hodnocení pracovního potenciálu. Zároveň bylo cílem ověřit, zda je dvojnásobný 

čas naměřený u testovaných bez funkčního poškození postačující.  

Byla tedy navržena modifikace, která čítá patnáct úkolů, z nichž některé zůstaly 

zachovány a některé byly oproti původní verzi přidány nově. Z nových úkolů bylo přidáno 

například hodnocení práce s počítačem, hodnocení komunikačních dovedností nebo například 

orientační hodnocení svalové síly. Byl také změněn způsob testování tělesného schématu 

(namísto sestavování rozstříhaného panáčka se testuje pomocí testu hodin), orientace na mapě 

a bylo vynecháno například sešívání kůže.  

Navržená modifikace je přiložena k práci v podobě manuálu. Modifikované hodnocení 

předpracovních dovedností dle Karen Jacobsové bylo použito celkem u šestnácti osob, z 

čehož osm osob bylo bez funkčního poškození a osm pacientů bylo po poškození mozku.  

Dílčím cílem práce bylo ověřit, zda je dvojnásobný čas naměřený u testovaných bez 

funkčního poškození postačující pro pacienty po poškození mozku. Vyskytly se úkoly, 

v nichž tento dvojnásobný čas v průměru nepostačoval, celkově lze však shrnout, že 

u každého jedince se podařilo nalézt oblast, v níž dvojnásobek času stačil.  

Testovaní na vytvořené hodnocení reagovali dobře, označovali je jako zábavné a 

přicházeli s vlastními návrhy na jeho rozšíření. Zajímali se o své výsledky, chtěli znát své 

silné stránky a vědět, jak uspěli v porovnání s ostatními. 
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Naměřené časy jednotlivých subtestů měly u pacientů po poškození mozku širší 

rozptyl než u testovaných bez funkčního poškození. Jednoznačně nezvládnuté úkoly, 

popřípadě velmi špatné časy pacientů po poškození mozku mohou poukazovat na výrazné 

funkční omezení v hodnocených oblastech. Fakt, že testovaný splnil úkol, pravděpodobně 

znamená, že zvládnul nastavené minimum a vzhledem k předpokladu práce by mu měla být 

doporučena profese podobného ražení s ohledem na jeho osobní priority, motivaci a vzdělání. 

Pro všechny testované jedince i jedince s disabilitou se na základě použití navržené 

modifikace testu podařilo odhalit jejich „silné“ a „slabé“ stránky a hodnocení tak splnilo účel. 
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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 



 7 

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) 
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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 
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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 
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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. 
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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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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 
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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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