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Úvod
Ve své práci předkládáme přehlednou informaci o Tes-

tu hodin (dále zkratka CDT = Clock Drawing Test) a Mi-
ni-Mental State Examination a zabýváme se hodnocením 
tří škál Testu hodin, který je určen k vyhledávání demencí. 
Předkládáme první analýzy našich výsledků, kde se jedno-
duchou metodou snažíme určit, která z použitých tří škál 
CDT je nejpraktičtější a se kterou bylo při jejím použití nej-
méně potíží. Posuzujeme snadnou zařaditelnost kreseb ho-
din do jednotlivých stupnic a zda se hodnotitelé ve svých 
výsledcích shodují, tedy ovlivnění subjektivním postojem 
hodnotitele při posuzování kreseb. Další výsledky hodno-
cení dat, která jsou k dispozici, hodláme předložit co nej-
dříve. CDT jsme aplikovali u skupiny pacientů, u kterých 
bylo vyšetření indikováno pro podezření na demenci. Pod-
le Hachinskeho skóre nesplňovali kritéria vaskulární de-
mence, měli tedy pravděpodobnou degenerativní etiopii de-
mence. Všem zařazeným byl proveden MMSE (Mini Men-
tal State Examination) a výkon v pásmu 24 bodů a méně 
byl zařazen do pásma patologie. U části této skupiny byl ta-
ké hodnocen CDT a MMSE s odstupem jednoho roku. Pa-
cienti, kteří nebyli retestováni, byli pacienti, kteří se buď 
nedostavili ke kontrole nebo se přestěhovali.

CDT a MMSE jsou rychlé a jednoduché testy zaměře-
né na vyhledávání demencí, jsou používány zejména u de-
mencí Alzheimerova typu (DAT). CDT není tak obecně 
známý a používaný, jako často užívaný MMSE (8). Podle 
některých autorů se zdá, že CDT je výhodnější a citlivěj-
ší pro záchyt demencí než MMSE (1, 3, 10, 19), jiní autoři 
ale udávají dobrou korelaci výsledků CDT a MMSE (12). 
Ve Folsteinově MMSE nacházíme zaměření především na 
funkce mající spojitost s verbálním projevem, fatickými 
funkcemi, verbální pamětí a učením. Takto jsou zaměře-
ny části na verbální paměť a učení (část 2, 4: zapamatová-

ní tří slov a jejich vybavování po překrytí počítáním), ver-
bální plynulost (část 6: opakování). I v první části orienta-
ce je nutná fluentní řeč a správná percepce a exprese řeči. 
Dále v zaměření na číselné řady a počítání (část 3: pozor-
nost a počítání, odečítání v řadě 5× 100–7) se může proje-
vit porucha řečových funkcí. V části zaměřené na pojme-
nování předmětů, se může projevit možnost anomické afá-
zie (část 8: pojmenování předmětu). Ve funkci psaní a čte-
ní (část 8, 9) je obecně spojitost s fatickými funkcemi (po-
ruchy se mohou objevit u konduktivní afázie, transkorti-
kální senzorické afázie, Wernickeovy i Brocovy afázie) (4). 
Vizuospaciální funkce MMSE zahrnuje jen v jednom bodě 
své 30bodové škály, a to kresbou prolínajících se pětiúhel-
níků. Z uvedeného výčtu vidíme, že převážná část MMSE, 
tedy zejména části 1–6 a 8–9 jsou zaměřeny široce na funk-
ce dominantní hemisféry, a to na oblasti frontální, tempo-
rální i parietální, že zaměření MMSE je zejména na funk-
ce, které jsou modulovány přes řečové funkce nebo přímo 
na fatické funkce.

CDT zachycuje především vizuospaciální poruchy, tedy 
vady zrakově prostorového vnímání. Ty jsou způsobeny ze-
jména poruchami funkce parietální a temporoparietální ob-
lasti nedominantní hemisféry (11). Původní zaměření testu 
bylo na posouzení hemineglectu u lézí parietálních laloků. 
Podrobněji je historie CDT popsána v práci Brodaty a Mo-
orea (3). Vzhledem k možnosti záchytu perseverace a poru-
chy plánování při provádění úkolu můžeme do určité míry 
posoudit i funkční stav frontálních, zejména nedominant-
ních oblastí. Při provádění CDT můžeme samozřejmě sledo-
vat i poruchy motorických výkonných funkcí, zejména apra-
xie, které se mohou projevit při užití tužky a papíru. Může-
me dále zachytit i poruchy typu dysgrafie a poruchy znalos-
ti číselné řady, poruchy paměti při verbálním zadávání testu, 
tak můžeme zjistit i funkční poruchy v dominantní hemisfé-
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ře, zejména ve frontálních, ale i temporálních a parietálních 
oblastech (3, 11). CDT je tedy schopen zachytit poruchy růz-
ných oblastí mozku, je ale zaměřen především na funkce pa-
rietální oblasti nedominantní hemisféry.

Pro účely užití CDT ke skríningu demencí byly vy-
tvořeny mnohé posuzovací stupnice. Ačkoliv chybí sho-
da mezi autory o nejlepším způsobu škálování Testu ho-
din, CDT opakovaně dobře koreloval s ostatními běžnými 
skríningovými metodami zaměřenými na kognitivní funk-
ce (9, 15, 16). Někteří autoři použili zadání ke kresbě ho-
din s předkresleným kruhem standardní velikosti (10, 18, 
20), někteří autoři zadávájí pacientům i kresbu kruhu (17, 
19). Ve své práci Brodaty a Moore (3) zadali kresbu kruhu 
na prázdný papír a pak užili i škály, které v původních pu-
blikacích byly právě se zadáním s kruhem předkresleným. 
Z našich zkušeností vyplývá, že pokud pacient má sám na-
kreslit kresbu hodin včetně kruhu, často jej kreslí velmi 
malý, pak čísla snáze správně rozmístí do podoby ciferní-
ku. Pokud mu dáme kruh předkreslený o velikosti nejlépe 
alespoň 10 cm, často až pak se objeví vizuospaciální poru-
cha ve vadném rozmístění čísel (obrázek 1). Proto používá-
me vždy CDT s předkresleným kruhem. V této studii jsme 
použili posuzovací stupnice pro CDT dle Shulmana (18), 
Hendriksena (10) a škálu dle Sunderlanda (19), ačkoliv její 
původní verze je bez předkresleného kruhu. V literatuře je 
často citovaná stupnice dle Wolf-Kleinové (3, 9, 20) je ale 
nejméně citlivá a je zatížena největšími chybami (3), pro-
to nebyla použita.

Někteří pacienti, a jsou to i naše zkušenosti, mohou 
mít zcela normální či plný počet bodového ohodnocení 
MMSE, ale v Testu hodin výrazně selhávají, to platí i nao-
pak (6, 10), takže se skupiny pacientů s patologickým vý-
sledkem podle těchto dvou metod nepřekrývají. 

Metoda
Vyšetřili jsme 35 pacientů, přičemž 24 z nich bylo re-

testováno po jednom roce. Jednalo se o 13 mužů a 22 
žen, z nich za rok bylo retestováno 9 mužů a 15 žen. Prů-
měrný věk všech 35 pacientů byl 72,2 let, pohyboval se 
v rozmezí 44–89 let, po roce u 24 retestovaných pacientů 
byl průměrný věk 72,6 let pohybující se v rozmezí 44–89 
let. Tito pacienti byli vyšetřeni v neurologické a psychiat-
rické ambulanci na vyžádání praktického lékaře poté, co 
bylo upozorněno okolím pacientů (pečovateli) na mož-
nost demence. Pečovatelé byli rodinní příslušníci a per-
sonál domova důchodců. Potíže, pro které bylo uvažová-
no o možné demenci, byly u všech pacientů poruchy pa-
měti a zhoršení sebeobslužnosti a samostatnosti. Všich-
ni zařazení pacienti splňovali kritéria dle Hachinského 
skóre pro degenerativní etiologii demence, tedy podle po-
čtu bodů neměli vaskulární typ demence. Podezření by-
lo zejména na demenci Alzheimerova typu. Žádný paci-
ent netrpěl fatickou poruchou, žádný neměl poruchu zra-
ku nebo sluchu, která by mu zabraňovala splnit požado-
vaný úkol při vyšetření. Žádný pacient neměl parézu kon-
četin, všichni byli bez neurotopického fokálního patolo-
gického nálezu. Pokud dle MMSE a CDT dosáhli ohod-

nocení v pásmu patologie, byly pak odběrem krevního ob-
razu a základního biochemického vyšetření séra (Na, K, 
Cl, AST, ALT, GMT, urea, kreatinin, glykemie) vylouče-
ny základní možné sekundární demence, cíleným poho-
vorem byla vyloučena deprese.

Pacienti byli vyšetřeni Mini-Mental State Examination 
Testem (MMSE) (8). Ti s výkonem 24 bodů a méně, byli 
zařazeni do pásma jasné patologie. Pacienti byli dále vyšet-
řeni CDT. Předložili jsme list papíru s předkresleným kru-
hem o velikosti 10 cm se slovní výzvou: „Vepište, prosím, do 
předkresleného kruhu čísla tak, jak jsou na ciferníku ho-
din, a pak doplňte ručičky tak, aby ukazovaly na 11 hodin 
a 10 minut.“ K hodnocení kreseb hodin jsme použili škály 
dle Shulmana (18), dle Sunderlanda (19) a dle Hendrikse-
na (10). Původní Sunderlandova škála (19) používá zadá-
ní s ručičkami na 3:00 a Shulmanova škála 1:45 hodin (18). 
Hendriksenova škála v zadání čas, který mají ručičky ukazo-
vat, blíže nespecifikuje (10). Naše zadání času 11:10 vychá-
zí z Luriovské tradice (11), kdy lze následně na kresbě sle-
dovat další parametry, například jestli ručičky svírají úhel 
blížící se 90 stupňům, nebo jestli tento úhel je tupý či ostrý, 
což v Luriovském pojetí vyšetření dává další informace (11). 
Ručičky při udání času 11:10 svírají pravý úhel, ale nejsou 
v hlavních směrech na ciferníku. Dodržet tento úhel je mno-
hem těžší než při zadání 3:00 hodin, kdy jsou ručičky v hlav-

Obrázek 1. Při spontánní kresbě kruhu pro ciferník se může skrýt vizuospaciální 
porucha v kresbě příliš malé, v předkresleném kruhu o větším průměru se pak 
může demaskovat.

1. Test hodin s kresbou kruhu ciferníku pacientem
2. Test hodin u téhož pacienta s kresbou kruhu předkreslenou 
vyšetřujícím lékařem předem 

1.

2.
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ních směrech v daných kvadrantech ciferníku. Další zpraco-
vání v takových podrobnostech patří samozřejmě již do ru-
kou neuropsychologa, zadání hodin 11:10 je v naší práci uži-
to pro jednotnost pro všechny pacienty a pro event. využití 
získaných kreseb k další analýze. Všechny testy hodin byly 
pak hodnoceny dvěma nezávislými hodnotiteli. Dále uvádí-
me znění jednotlivých použitých škál CDT:

1. Škála dle Hendriksena a kolektivu (10)
Tato škála je úpravou stupnice dle Dal Pana (5). Hend-

riksen s kolektivem testovali svoji verzi na skupině 99 paci-
entů s vysokým výkonem v MMSE (pro tento účel si ve své 
práci určili hranici výkonu nad 26 bodů MMSE). Z nich 
53 pacientů splňovalo kritéria pro lehkou demenci podle 
DSM III-R. Odhaleno bylo z této skupiny 39,2 % pacien-
tů jako dementních. Tito by dle samotného MMSE unik-
li jako falešně negativní a diagnóza demence by tak neby-
la rozpoznána.

Doporučená hranice pro patologickou kresbu hodin je 
tři body a méně. Výsledný součet může dosahovat i zápor-
ných hodnot, minimum je –3. Takto má stupnice specifici-
tu 1.00 ve skupině pacientů s MMSE nad 26 bodů. Stupni-
ce je koncipována i pro společné kumulativní skóre s MM-
SE, kdy patologie je při součtu výsledků MMSE a CDT 
31 bodů a méně. Při tomto nastavení má senzitivitu 0,765 
a specificitu 0,90. Znění škály dle Hendriksena viz tabul-
ka 1.

2. Škála CDT dle Sunderlanda a kolektiv (19)
V této škále se hodnotí na 10bodové stupnici, kde je 10 

bodů nejlepší a 1 bod nejhorší výkon. Autoři stupnice udává-
jí senzitivitu 0,78 a specificitu pak 0,96. Doporučená hrani-
ce pro patologickou kresbu ciferníku je skóre pět bodů a mé-
ně. V původním znění škály je pacient pobídnut ke kresbě 
hodin včetně kruhu ciferníku a zadání pro znázornění času 
bylo 1:45 hod. Znění škály viz tabulka 2 a příklady patolo-
gických kreseb hodin dle této škály viz obrázek 2.

3. Škála dle Shulmana a kolektiv (18)
V této škále se hodnotí stupeň poruchy dle uvedených 

kritérií. Patologický je druhý stupeň a horší. Udávaná 
senzitivita je 0,86 a specificita 0,72. V původním zadání 
autorů měl pacient označit ručičkami 3:00 hodiny, kruh 
měl předkreslený o průměru 10 cm. Znění škály (tabul-
ka 3). Příklady patologických kreseb hodin dle této škály 
viz obrázek 3.

Získané výsledky hodnocení pacientů byly následně 
statisticky zpracovány. Testována byla hypotéza: střední 
hodnota výsledků bodového ohodnocení od dvou hodno-
titelů v rámci každé škály jsou čísla shodná. Testování by-
lo provedeno dvouvýběrovým párovým testem na střední 
hodnotu. Hladina významnosti byla volena 0,05. Do zpra-
cování byly zařazeny všechny testy hodin, tedy i z retes-
tace za jeden rok. Vyřazeny byly testy nezařaditelné ales-

Tabulka 1. Znění škály dle Hendriksena
a) 1 bod za každou splněnou následující podmínku

1. Všech 12 čísel je přítomno
2. Čísla jsou kolem vnitřku kruhu
3. Čísla jsou ve správném pořadí
4. Čísla symetricky rozmístěna, zejména osy 6–12 

a 3–9 jsou zachovány
5. Dvě ručičky jsou přítomny

b) Minus 1 bod za každé následující
1. Další čísla jsou přidána nebo se opakují
2. Jsou přítomny pomocné čáry (tzv. segmentace)
3. Všechna nebo některá čísla jsou rotována

Tabulka 2. Znění škály dle Sunderlanda
10.–6. Kresba ciferníku s kruhem a čísly převážně intaktní

10. Ručičky ve správné pozici
9. Lehké chyby v pozici ručiček
8. Těžší chyby v pozici minutové a hodinové ručičky
7. Pozice ručiček je zřetelně mimo správný směr
6. Nesprávné nebo žádné užití hodinových ručiček navzdory opa-

kované instrukci (např. užití digitálního displeje, zakroužkování 
čísel)

5.–1. Kresba ciferníku s kruhem a čísly zcela nesprávnými
5. Nahromadění čísel v kruhu s čísly v jednom místě ciferníku nebo 

obrácené pořadí čísel. Ručičky stále mohou být nějakým způsobem 
přítomny

4. Další deformace číselné sekvence. Integrita obrazu hodin je již 
zrušena (např. chybí čísla nebo jsou vně kruhu)

3. Čísla a kruh ciferníku již nejsou spojeny v kresbě v jeden celek, 
ručičky nejsou přítomny

2. Kresba má jisté znaky vycházející z instrukce předtím získané, 
ale je to jen velmi přibližná podoba ciferníku

1. Dále jen pokusy neiterpretovatelné a případně bez pokusů

Obrázek 2. Příklady stupňů poruch v kresbě ciferníku dle Sunderlanda

Obrázek 3. Příklady stupňů poruch v kresbě ciferníku hodin dle Shulmana
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poň jedním hodnotitelem v rámci každé škály zvláště, pro-
to byl u každé škály srovnán různý počet CDT. Testování 
uvedené hypotézy, jak se liší hodnocení mezi dvěma osoba-
mi, ukazuje ovlivnění použití dané škály subjektivním hle-
diskem hodnotitele, tedy do jaké míry je použití dané škály 
objektivní. Množství nezařaditelných testů v rámci každé 
škály dále ukazuje na pohodlí při jejich užití. 

Ačkoliv je Hendriksenova škála koncipována i pro mož-
né použití kumulativně s MMSE, do statistického zpraco-
vání jsme zařadili jen výsledky bez součtu s MMSE. Před-
pokládáme, že při koncepci MMSE, kde jsou jednoznačně 
dány otázky a odpovědi, je jen malé ovlivnění subjektivním 
hlediskem hodnotitele a je předem pravděpodobné, že roz-
díly mezi hodnotitely by pak byly mírnější než u samotné-
ho hodnocení kresby hodin. Navíc se v této práci zabýváme 
právě jen rozdíly mezi škálami v hodnocení kresby hodin.

Výsledky
V následujících tabulkách 4 a 5 vidíme základní pře-

hled výsledků. V tabulce 4 je pro každou škálu uvedeno, 

jak byl daný pacient hodnocen v bodových hodnotách, a to 
oběma hodnotiteli zvlášť. V tabulce 4 uvádíme výsledky 
vyšetření při zařazení do studie a po jednom roce. Vzhle-
dem k tomu, že v této studii posuzujeme jen užití Testu ho-
din jako takového, nejsou zde uvedeni pacienti v dynamice 
svého patologického procesu, tedy v tabulce v pravé a levé 
polovině není na jednom řádku tentýž pacient. Dynamické 
změny u pacientů včetně zohlednění výsledků v MMSE bu-
de zpracováno a předloženo v literatuře v budoucnu, tato 
data vzhledem k rozsahu a zaměření článku nyní neuvádí-
me. Dále viz legenda k tabulkám. V tabulce 5 jsou uvedeny 
rozdíly středních hodnot výsledků hodnotitelů č. I a č. II.

Důležitý faktor v pohodlí při používání škály CDT je 
fakt, jestli se dají bez potíží všechny kresby hodin zařa-
dit do této škály. Z uvedené tabulky 4 vyplývá, že nebylo 
možno zařadit hodnotitelem č. I do škály dle Sunderlanda 
z 59 kreseb hodin šest testů, hodnotitelem č. II pět testů, 
přičemž se v nezařaditelnosti shodli ve čtyřech případech. 
Dle Schulmana nezařadil hodnotitel č. I dva testy, hodno-
titel č. II nezařadil jeden test, v jednom případě z nezařa-
zených se shodli. Soubor takto nezařaditelných testů je ale 
velmi malý, nebyl statisticky testován. Porucha, pro kterou 
nebyly zařaditelné kresby hodin dle Sunderlandovy škály, 
byla perserverace v číselné řadě, tu tato škála vůbec neu-
važuje. Žádná potíž v zařaditelnosti se nevyskytla u škály 
dle Hendriksena. 

Testování hypotézy
Po vyřazení kreseb hodin, které nebylo možno podle 

některé škály ohodnotit, bylo porovnáno u Hendriksenovy 
škály 59 dvojic testů, Sunderlandovy škály 51 dvojic testů 
a u Shulmanovy škály 57 dvojic testů. Dle zpracování tes-
tem v tabulce 5 je statisticky významný rozdíl mezi střední-
mi hodnotami výsledků hodnotitelů č. I a č. II v rámci škály 
dle Sunderlanda. Střední hodnoty se statisticky významně 
neliší u škály Hendriksenovy a Shulmanovy. Hypotéza by-
la tedy pro Hendriksenovu a Shulmanovu škálu potvrzena, 

Tabulka 3. Znění škály dle Shulmana
1. stupeň: vizuospaciální chyby
a) lehce narušeny mezery mezi čísly 
b) kreslí čísla vně kruhu
c) otáčí list papíru, takže některá čísla jsou rotována
d) kreslí v pomocných čárách, tzv. segmentace
2. stupeň: chyba v označení hodin
a) chybí minutová ručička
b) kreslí jedinou čárou od 12 ke 3
c) píše slova „3 hodiny“
d) píše znovu číslovku 3
e) zakroužkovává číslo 3
f) není schopen označit 3:00 hodiny
3. stupeň: vizuospaciální chyby
a) středně chybné rozmístění mezer mezi čísly 

(nelze označit 3:00)
b) chybí čísla 
c) perseverace:

aa) opakuje kruh 
ab) pokračuje za 12 dále 13, 14, 15…

d) pravolevá záměna: píše čísla proti směru hodin
e) dysgrafie: neschopen napsat správně čísla.
4. stupeň: velmi chybné rozmístění čísel
a) plete čas – píše v minutách, dnech, měsících apod.
b) kreslí schéma lidského obličeje na ciferník
c) píše slovo hodiny
5. stupeň: neschopen provést jakýkoliv smysluplný pokus o 
splnění úkolu

Tabulka 5. Rozdíly středních hodnot výsledků hodnotitelů č. I a č. II
testy H I H II Su I Su II Shu I Shu II
stř. hodnota 2,94915 2,88136 6,33333 6 2,4386 2,40351
rozptyl 3,01461 3,10637 7,42667 6,32 1,50063 1,10213
pozorování 59 59 51 51 57 57
t stat 0,5624 2,08248 0,36236
t krit 2,00172 2,00856 2,00324
legenda: H = škála dle Hendriksena, Su = škála dle Sunderlanda, 
Shu = škála dle Shulmana, římské číslice I a II označují ke každé 
škále výsledky od hodnotitele č. I a č. II.

Graf 1. Rozdíly středních hodnot výsledků hodnotitelů č. I a č. II

legenda : osa x: H I/II = škála dle Hendriksena, výsledky hodnotitelů 
č. I a č. II, Su I/II = škála dle Sunderlanda, výsledky hodnotitelů č. 
I, II, Shu I/II = škála dle Shulmana, výsledky hodnotitelů č. I a č. II., 
osa y: bodové hodnoty středních hodnot výsledků testů.
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pro Sunderlandovu nikoliv. Situaci mezi středními hodnota-
mi výsledků v testech z tabulky 5 zobrazuje graf 1.

Diskuze
Při testování hypotézy jsme došli k závěru, že se od sebe 

významně neliší výsledky od hodnotitelů č. I a č. II při pou-
žití škál dle Hendriksena a Shulmana. Tyto dvě škály jsou te-
dy nejméně zatíženy chybou ze subjektivního pohledu hod-
notitele. Naproti tomu, Sunderlandova škála je podle výsled-
ků nejvíce postižena chybou způsobenou subjektivním do-
jmem hodnotitelů. Hypotéza testuje shodu mezi hodnotite-
li v bodovém ohodnocení, tedy v pásmu patologie i normál-
ních výsledků. Proto by bylo vhodné otestovat i shodu v za-
řazení do pásma patologie podle uvedených škál jako další 
faktor ukazující za možnou výhodu některé z nich. 

Pokud uvažujeme o nezařaditelnosti kresby CDT do 
škály, pak byl tento problém největší u Sunderlandovy šká-

ly. Zde se projevila skutečnost, že u Sunderlanda nebyla zo-
hledněna možnost výskytu perseverace při psaní čísel do 
ciferníku, kdy pacient pokračuje dále za číselnou řadu 1…
12. Perseverace není v našich ambulantních zkušenostech 
vzácný fenomén a pomíjení této poruchy se jeví jako zá-
važný problém této škály. Potíž se zařaditelností se vyskytl 
i u Shulmana, i když méně často než u Sunderlanda. Potíž 
byla v zařazení ciferníku, kde byl větší počet ručiček než 
dvě, ale přitom se nejednalo o segmentace. Jedna kresba 
ciferníku byla také shodně nezařazena oběma hodnotiteli 
při dobře umístěných ručičkách, ale již zřetelně nenormál-
ně rozmístěných číslech. Pro malý vzorek vyšetření v naší 
práci nelze spolehlivě statisticky hodnotit fenomén nezařa-
ditelnosti do škál CDT. Nezohlednění perseverace u Sun-
derlanda se ale jeví jako výrazná nevýhoda.

Z výše uvedených důvodů hodnotíme jako nejpraktič-
tější škálu dle Hendriksena. Jako druhá nejvýhodnější se 

Tabulka 4. Výsledky testů v prvním a druhém roce
H I H II Su I Su II Shu I Shu II HI/2 HII/2 Su I/2 Su II/2 Shu I/2 Shu II/2
0 0 4 4 3 3 2 1 4 4 3 3
0 0 1 1 5 5 5 5 10 10 1 1
4 5 8 8 1 2 4 4 5 5 3 3
1 3 5 5 3 3 4 3 6 6 2 2
3 4 8 9 1 2 1 0 1 4 5 3
2 1 4 4 3 3 2 0 4 4 4 3
5 5 9 9 0 1 3 2 4 5 3 3
5 5 10 10 0 1 2 3 5 5 3 3
5 5 8 9 2 2 4 5 10 10 1 1
0 0 1 1 5 5 3 3 6 6 3 2
4 5 10 10 1 1 5 5 8 7 2 2
3 2 3 nelze 3 3 4 3 5 5 3 3
1 1 4 4 3 3 0 1 4 4 3 3
4 3 7 6 2 2 4 5 9 9 1 1
2 2 4 4 3 4 3 4 9 7 2 1
4 4 9 5 1 3 -3 0 2 2 5 4
4 4 10 7 2 2 2 2 nelze nelze 3 3
2 2 4 4 3 3 3 3 5 5 nelze 2
5 5 10 9 nelze nelze 3 3 7 7 2 2
3 1 5 4 3 3 4 4 nelze 5 3 1
1 2 5 4 3 3 4 4 nelze 9 3 3
5 5 10 10 1 1 0 0 4 4 3 3
1 0 4 2 4 4 3 4 6 6 2 2
4 3 nelze nelze 3 3 3 2 nelze nelze 3 3
4 5 8 8 1 2 ∅ : 2,71 2,75 5,70 5,86 2,74 2,38
4 4 5 4 3 3

legenda:
H = škála dle Hendriksena, Su = škála dle Sunderlanda, 
Shu = škála dle Shulmana, nelze = kresba která nelze 
zařadit dle dané škály, římské číslice za zkratkami škál I a 
II = označení pro výsledky hodnotitele č. I a č. II, označení 
za lomítkem číslicí 2 značí, že se jedná o druhé testování, 
po roce, nelze = označení testu hodin, který podle dané 
škály byl daným hodnotitelem nezařaditelný, ∅ = průměry 
hodnot. 

5 5 10 10 0 0
2 2 nelze nelze 3 3
1 0 5 6 3 2
4 4 9 5 1 2
4 4 5 3 1
5 3 9 8 1 2
2 1 4 4 3 3
5 5 9 8 2 1
5 4 10 9 1 1

∅ : 3,11 2,97 6,42 6,13 2,23 2,34
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jeví Shulmanova škála. Sunderlandovu škálu nedoporuču-
jeme užívat vůbec.

Chybu v CDT, kdy ručičky ukazují správným směrem, 
ale čísla jsou chybně rozmístěna, řeší Rouleau (17). Jeho sys-
tém přeložil ve své práci Preiss (16). Rouleau posuzuje od-
děleně rozmístění čísel a číselnou řadu a dále způsob kres-
lení ručiček. Tuto škálu jsme nepoužili proto, že ve variantě 
dle Rouleaua se používá zadání se spontánní kresbou kruhu 
a ta je pak také zvlášť bodově hodnocena (17). Nám se spon-
tánní kresby kruhu neosvědčily a nepoužívali jsme je.

Naskýtá se otázka, proč někteří pacienti trpí vizuospaci-
álním defektem více než jinými deficity (2,14). V literatuře 
můžeme nalézt snahy o rozlišení různých typů demencí po-
dle výkonu v CDT. Ala s kolektivem (1) zjišťuje ve své stu-
dii, že se u demence s Lewyho tělísky časně rozvíjí vizuos-
paciální poruchy. Také u Alzheimerovy choroby byla refe-
rována možnost časných vizuospaciálních poruch, objevují-
cích se dříve než např. poruchy paměti (3, 19) zachytitelné 
v MMSE či jiných testech. O možné rozlišení multiinfarktové 
demence a Alzheimerovy choroby podle CDT se snažil Hen-
driksen (10), který předpokládal, že segmentace, kreslení ci-
ferníku s použitím pomocných čar, může být patognomické 
pro multiinfarktovou demenci. Byly publikovány také práce, 
které se pomocí CDT snažily porovnat výkon pacientů s DAT 
s pacienty s demencí při Parkinsonově chorobě (5) nebo při 
Huntingtonově chorobě (17), ve snaze najít pro každou choro-
bu specifické rysy v kresbě hodin. Vzhledem k nejednotnos-
ti výsledků studií v této otázce zůstáváme skeptičtí, zda jde 
podle rysů kresby CDT nebo míry vizuospaciálních poruch 
diferencovat mezi jednotlivými chorobami způsobujícími de-
menci. V každém případě CDT může odhalit demence, které 
MMSE zůstávají skryté a naopak (6, 7, 10). 

Někteří pacienti, a jsou to i naše zkušenosti, mohou mít 
zcela normální či plný počet bodového ohodnocení MMSE, 
ale v testu hodin výrazně selhávají (6, 10). Výsledky CDT 
zařazených do pásma patologie při normálním MMSE a na-
opak se podrobně zabýval Ferruci (7). Jeho práce ukazuje 
na možnost snížit počet falešně negativních vyšetření na de-
mence při současném užití CDT a MMSE. Také Sunderlan-
dova skupina (19) se zabývala podobným problémem a pou-
kázala na to, že zaměření vyšetření i na vizuospaciální defi-
cit zvýší záchyt dementních pacientů, protože u Alzheime-
rovy demence může být tento deficit časným příznakem.

Podle některých autorů se zdá, že zaměření CDT na 
poruchy ve vizuospaciálních funkcích je výhodnější a 
citlivější pro záchyt demencí, než jaké je zaměření struktury 
testu MMSE (1, 3, 10, 19). Objevují se i práce, kdy MMSE 
použitá samostatně, je považována za málo citlivou a nedo-
poručuje se k vyšetření časných stadií demencí (13). Hend-
riksenova škála byla původně koncipována a úspěšně testo-
vána na záchyt demencí u pacientů s MMSE nad 26 bodů, 
tedy v pásmu normy (10). Již vlastní koncepcí by měla výraz-
ně zvýšit senzitivitu skríningu demence rozšířením na pás-
mo normy MMSE, autoři tedy počítali s tím, že se dle MM-
SE a CDT nepřekrývají skupiny patologických pacientů dle 
obou metod. To by mohlo znamenat, že použití MMSE ja-
ko jediné metody, podle které by byla popisována tíže Alz-

heimerovy demence, by bylo chybné právě u časnějších sta-
dií, že by tak mohla být oddálena terapie této nemoci paci-
entům, kde její efekt by mohl být ještě velkým přínosem. Mu-
síme si uvědomit, že zde hodnotíme „bed-side“ testy, které 
mají svá omezení a nenahradí komplexní neuropsychologic-
ké vyšetření zaměřené na vyhledání demence event. zamě-
řené na dynamiku kognitivních poruch. Někdy je ale těmto 
testům dáván nadměrný význam a je podle nich např. často 
řízena terapie. Tyto testy by ale měly plnit funkci skríningo-
vých metod s dostatečnou senzitivitou a o dynamice změn 
kognitivních poruch dávají informace orientační. Současné 
použití CDT a MMSE se jeví jako výhodné zejména u skrí-
ningu demencí. Naše další vyhodnocení získaných dat bu-
de zaměřeno i tímto směrem, a to jak na vyhodnocení citli-
vosti CDT a MMSE, ale i v citlivosti posouzení změn kogni-
tivních poruch. K tomu máme k dispozici data retestace po 
jednom roce u velké části vyšetřených.

Pro úplnost uvádíme, že provedení testu hodin podle na-
šich zkušeností běžně trvá kolem pěti minut, obvykle nepře-
sáhne 10 minut i u těžce postižených pacientů. Pokud máme 
již základní zkušenosti s tímto testem a případně se zde uve-
denými škálami k jeho hodnocení, pak na první pohled po-
známe patologický nález. Je pravda, že užití škálovacích sys-
témů v běžné neurologické praxi zdržuje a prodlužuje pro-
vádění tohoto vyšetření. Považujeme ale za vhodné použí-
vat k zácviku alespoň v úvodu práce s CDT některou ze škál. 
CDT je velmi jednoduchý, navíc oproti MMSE nepotřebu-
je k provedení žádný předtištěný formulář, může být bez vět-
ších potíží prováděn v terénu po zácviku i středním zdravot-
nickým personálem nebo i personálem v kontaktních míst-
nostech pro seniory a sociálními pracovnicemi. 

Závěr
Prokázali jsme, že při použití škál CDT dle Hendriksena 

a Shulmana nedochází ke statistickým odlišnostem ve střed-
ních hodnotách výsledků mezi dvěma hodnotiteli. To ale ne-
platí pro škálu dle Sunderlanda. Škála dle Sunderlanda je také 
zatížena největší měrou potížemi se zařaditelností některých 
kreseb hodin do svého bodového systému. Jedná se o kresby 
s perseverací v číselné řadě. Tuto možnost chyby v CDT Sun-
derlandova škála neobsahuje. Na základě těchto našich vý-
sledků nedoporučujeme používat Sunderlandovu škálu CDT 
a doporučujeme používat škálu dle Hendriksena. 

Je žádoucí, aby byla uskutečněna studie ke standardiza-
ci českých překladů škál CDT se zhodnocením jejich sen-
zitivity a specificity v našich podmínkách. K tomuto úče-
lu část potřebných dat máme již k dispozici, je nutné je co 
nejdříve analyzovat.

Naše práce přinesla další data, která po statistické analý-
ze budou v nejbližší době předložena. Z diskuze a z předběž-
ných výsledků bychom ale měli akceptovat nabízející se smě-
ry k dalším analýzám. Důležité bude další statistické porovná-
ní výsledků CDT a MMSE po jednom roce a rozdíly v dyna-
mice změn mezi CDT a MMSE, tyto výsledky bychom chtě-
li předložit v krátké budoucnosti. Měli bychom také porovnat 
rozdíly mezi jednotlivými škálami v zařazení pacientů do pás-
ma patologie.
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