Test POBAV

Verze A

Zde přeložte na polovinu
Pořadí

Obrázek

Číslo Pořadí
obr.

Obrázek

Číslo
obr.

Nevyplňujte – tabulka pro hodnotitele

1. Pojmenované (zapište počet obrázků):

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

2. Vybavené celkem: ……………………

9.

19.

10.

20.

A) ponechává se:
• pojmenovaný špatně a vybavený stejně
nebo správně (např. prase – prase nebo
prase – hroch)
• nepojmenovaný a přesto vybavený
(např. 0 – hroch)

Příjmení a jméno:...............................................................
Dnešní datum: ………………………............
Datum narození: .................................Věk:………let
CELKOVÝ počet let vzdělání: …………let

• chybně: ..……….... • vůbec: ..……….......
počet CHYB v pojmenování celkem:
orientační norma ≤ 1
A) mezi chyby počítáme: špatný, zkomolený
nebo nadřazený pojem (např. cibule, kabát,
uch, nosonožec, oblečení)
B) jako správné počítáme: také podobný
název, zdrobnělinu nebo podřazený pojem
(např. slepička, lípa)

B) odečítá se:
• neexistující (konfabulace):
– ……...
• opakující se (počítá se jako jeden): – ………
počet SPRÁVNĚ vybavených obrázků
(po odečtu chyb):
orientační norma ≥ 7
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POKYNY K POUŽÍVÁNÍ TESTU POBAV
Písemné Pojmenování OBrázků A jejich Vybavení
Doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.

1. část					

Písemné pojmenování obrázků

Administrace: Přeložte List pro vyšetřovaného na polovinu podél čárkované čáry uprostřed. Nejprve podejte instrukci.
Zdůrazněte, že obrázky je třeba pojmenovat a zároveň si pamatovat. Teprve poté předložte pouze horní část listu s obrázky.
Pojmenování obrázků není časově omezeno.
Důležité! Po dopsání názvu posledního obrázku je potřeba List pro vyšetřovaného okamžitě otočit, aby si vyšetřovaný
nemohl prohlížet obrázky.
Pokud vyšetřovaný při psaní zároveň jmenuje názvy nahlas, požádejte ho, aby přestal. Je potřeba zachovat jednotné testování u všech osob a také zabránit zvýhodnění pomocí hlasitého vštěpování. Mělo by jít o písemnou zkoušku bez používání
hlasitých slov.
Pokud na konci nejsou všechny obrázky pojmenovány, můžete podat neutrální otázku: „Máte to hotové? Je to všechno?“

*

*

*

INSTRUKCE: „Za chvíli před sebou uvidíte 20 obrázků.“ (Obrázky přitom NEukazujte). „Pod každý obrázek napíšete jeho název
jedním celým slovem. Nepoužívejte zkratky.“ (pauza) „Zároveň se snažte si každý obrázek zapamatovat. Později budete psát
zpaměti názvy obrázků, které jste si zapamatoval/a. Pište konstantním plynulým tempem“.

2. část					

Vybavení obrázků za 1 minutu

Administrace: Otočte List pro vyšetřovaného přeložený v polovině. Vyšetřovaný vidí pouze dolní část BEZ OBRÁZKŮ.
Odměřujte na stopkách 1 minutu. Podle aktuální situace je možné ukončit test dříve dohodou s vyšetřovanou osobou.
„Pokud se Vám již nedaří vzpomenout si na další obrázky, můžete skončit.“
INSTRUKCE: „Nyní napište do této tabulky co NEJRYCHLEJI (pauza) co NEJVÍCE (pauza) názvů obrázků v LIBOVOLNÉM pořadí.
Máte na to jednu minutu. Je to jasné? Můžeme začít? Teď!“
Po 1 minutě: „Děkuji, uplynul nám časový limit jedné minuty.“

Vyhodnocení
Vyhodnocení 1. části: Po skončení celého testování zjistěte počet chyb v pojmenování, které jsou dvojího typu: 1) obrázky
nepojmenované vůbec nebo 2) pojmenované chybně. Tyto chyby si můžete označit zakroužkováním čísla obrázku.
Správné názvy obrázků jsou: 1. ježek, 2. kalhoty, 3. velbloud, 4. ucho, 5. želva, 6. ponožka, 7. lev, 8. česnek, 9. klokan,
10. ananas, 11. hroch, 12. kukuřice, 13. netopýr, 14. kaktus, 15. labuť, 16. pila, 17. zebra, 18. košile, 19. slepice, 20. strom.
Jako správně pojmenované uznáváme i názvy s gramatickými chybami (např. netopír, pyla).
Kromě správných názvů tolerujte také výrazy: džíny, manžestráky, pantalóny, dromedár, jednohrbý velbloud, boltec, ušní
boltec, lvíče, klokanice, hrošík, kukuřičný klas, turkyně (kukuřice), pilka, listnatý strom, lípa, dub, buk, jasan, javor, jabloň,
ev. další druhy odpovídající nakreslenému stromu. Ostatní názvy jsou chybné.
Většina starších osob by měla udělat chybu v pojmenování nejvýše jednoho obrázku.
Vyhodnocení 2. části: Zjistěte počet správně vybavených slov. Pro vlastní kontrolu zapisujte ke každému názvu obrázku buď
číslo obrázku nebo zkratku chyby.
Chyby jsou dvojího typu a označte je takto: 1) K – konfabulace, což je vymyšlený název nepřítomného obrázku (např. krtek),
2) OP – opakování. Od celkového počtu odečtěte počet chyb, a tak dostanete počet správně vybavených názvů obrázků.
Většina starších osob by si měla vzpomenout na 7 a více správných názvů obrázků.
Bližší informace jsou v původním článku Bartoš A. Netestuj, ale POBAV: písemné záměrné Pojmenování OBrázků A jejich Vybavení jako krátká
kognitivní zkouška. Cesk Slov Neurol N 2016; 2016; 79/112(6), 671-679 dostupném volně na www.csnn.eu.
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