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List pre vyšetrovaného          Test    POBAV  verzia  1 IČO: 

 
Tu preložte na polovicu --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Dátum: ……………………….. 

Meno a priezvisko: ……………………………………. 

Dátum narodenia: ………………Vek: …………rokov 

CELKOVÝ počet rokov vzdelania ………….…rokov 

Nevypĺňajte – tabuľka pre hodnotiaceho 

 

1.Pomenovanie (zapíšte počet obrázkov): 

 chybne: ..………●  vôbec:..………... 
celkový počet CHÝB v pomenovaní: 

orientačná norma ≤ 1 

A) medzi chyby počítame: nesprávny, skomolený 
alebo nadradený pojem (napr.. cibuľa, kabát, 
oblečenie) 
B) medzi správne počítame: podobný názov, 
zdrobnelinu alebo podradený pojem  
(napr. sliepočka, lipa) 

 
2. Vybavené celkom: …………………… 
 

A) ponecháva sa:  

 pomenovaný nesprávne 
a vybavený rovnako alebo správne 
(napr. prasa– prasa alebo prasa – hroch) 

 nepomenovaný a predsa vybavený  
(napr. 0 – hroch) 

B) odpočítava sa:  

 neexistujúci (konfabulácia):           –……... 

 opakujúce sa (počíta sa ako jeden): –……… 

počet SPRÁVNE vybavených obrázkov 
(po odčítaní chýb): 

 orientačná norma ≥  7 
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POKYNY K POUŽÍVANIU TESTU POBAV  
Písomné Pomenovanie OBrázkov A ich Vybavenie 

 
Doc. MUDr. Aleš Bartoš, PhD. 

 

1. časť             Písomné pomenovanie obrázkov                                                  

Administrácia: Preložte List pre vyšetrovaného na polovicu, pozdĺž čiarkovanej čiary, ktorá je uprostred. Najprv 

povedzte inštrukciu a až potom predložte iba hornú časť s obrázkami. Pomenovanie obrázkov nie je časovo 

obmedzené.  

Dôležité! Po dopísaní názvu posledného obrázka, je potrebné List pre vyšetrovaného okamžite otočiť, aby si 

nemohol opäť prezerať obrázky. 

Pokiaľ vyšetrovaný pri písaní zároveň pomenováva názvy aj nahlas, požiadajte ho, aby prestal. Je potrebné 

zachovať jednotné testovanie u všetkých osôb a tiež zabrániť zvýhodneniu pomocou hlasitého vštepovania. Malo 

by ísť o písomnú skúšku bez používania hlasitých slov. 

Ak na konci nie sú všetky obrázky pomenované, môžete poskytnúť neutrálnu otázku: „Máte to hotové?  

Je to všetko?“ 

* * * 
INŠTRUKCIA: „Za chvíľu pred sebou uvidíte 20 obrázkov.“ (Obrázky pritom NEukazujte). „Pod každý 

obrázok napíšete jeho názov jedným slovom.“ (pauza) „Zároveň sa snažte si každý obrázok 

zapamätať. Neskôr budete písať z pamäti názvy obrázkov, ktoré ste si zapamätal/a.“  

2. časť         Vybavenie si obrázkov za 1 minútu                                                 

Administrácia: Otočte List pre vyšetrovaného preložený na polovicu. Vyšetrovaný vidí iba dolnú časť  

BEZ OBRÁZKOV. Odmerajte na stopkách čas 1 minútu. Podľa aktuálnej situácii je možné ukončiť test skôr a to 

dohodou s vyšetrovanou osobou „Pokiaľ sa Vám už nedarí spomenúť si na ďalšie obrázky, môžete skončiť.“ 

INŠTRUKCIA: „Teraz napíšte do tejto tabuľky čo NAJRÝCHLEJŠIE (pauza) čo NAJVIAC (pauza) 

názvov obrázkov v ĽUBOVOĽNOM poradí. Máte na to jednu minútu. Rozumiete tomu? Môžeme 

začať? Teraz!“  

Po 1 minúte: „Teraz test vyhodnotím.“ 

              Vyhodnotenie                                                

Vyhodnotenie 1. časti: Po skončení celého testovania zistite počet chýb v pomenovaní, ktoré sú dvojakého 

typu: 

1) obrázky nepomenované vôbec alebo 2) pomenované nesprávne. Tieto chyby si môžete označiť zakrúžkovaním 

čísla obrázka. 

 

Správne názvy obrázkov sú: 1. jež 2. nohavice, 3. ťava, 4. ucho, 5. korytnačka, 6. ponožka, 7. lev, 8. cesnak, 9. 

klokan, 10. ananás, 11. hroch, 12. kukurica, 13. netopier, 14. kaktus, 15. labuť, 16. píla, 17. zebra, 18. košeľa, 19. 

sliepka, 20. strom. 

Okrem správnych názvov akceptujte aj výrazy: ježko, džínsy, menčestráky, dromedár, ťava jednohrbá, lalok, ušní 

lalok, ponožky, levica, kengura, hrošík, kukuričný klas, pílka, listnatý strom, lipa, dub, buk, jaseň, javor, jabloň a 

ďalšie druhy zodpovedajúce nakreslenému stromu. Ostatne názvy sú nesprávne.  

Väčšina starších osôb by mala urobiť chybu v pomenovaní najviac jedného obrázka. 

Vyhodnotenie 2. časti: Zistite počet správne vybavených slov. Pre vlastnú kontrolu zapisujte ku každému 

názvu obrázka buď číslo obrázka alebo skratku chyby.  

 

Chyby sú dvojakého typu a označte ich takto: 1) K – konfabulácia, 2) OP – opakovanie. Od celkového počtu 

odpočítajte počet chýb a dostanete počet správne vybavených názvov obrázkov.  
 

Väčšina starších osôb by si mala spomenúť na 7 a viac správnych názvov obrázkov. 
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Bližšie informácie sú v pôvodnom 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 voľne dostupné na www.csnn.eu. 

 
  

http://www.nudz.cz/adcentrum
http://www.csnn.eu/

