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Datum provedení:   I__I I__I   I__I I__I I__I   I__I I__I I__I I__I Iniciály hodnotitele:  I__I I__I I__I 
 den měsíc rok 
 
Toto je částečně strukturovaný rozhovor. Položte prosím všechny otázky. Položte jakoukoli další otázku nezbytnou pro hodnocení 
závažnosti demence u posuzované osoby. Zapište informace získané doplňujícími dotazy. 
 

 
Paměť - otázky určené dotazované osobě: 
 
1. Má posuzovaná osoba problém s pamětí nebo myšlením?  ano  ne 
 
1a. Pokud ano, jedná se o problém soustavný (na rozdíl od občasného)?  ano  ne 
 
2. Dovede si vybavit události, které se staly nedávno?  obvykle  někdy  zřídka 
 
3. Zapamatuje si krátký seznam položek (nákup)?  obvykle  někdy  zřídka 
 
4. Zhoršila se paměť během posledního roku?  ano  ne 
 
5. Je jeho/její paměť natolik narušená, že by to překáželo při každodenních 

aktivitách, které běžně prováděl/a před několika lety (nebo před odchodem 
do důchodu)? (Podle názoru dotazované osoby.)  ano  ne 

 
6. Zapomíná úplně po několika týdnech významnou událost 

(například výlet, večírek, rodinnou svatbu)?  obvykle  někdy  zřídka 
 
7. Zapomíná podstatné detaily vztahující se k této významné události?  obvykle  někdy  zřídka 
 
8. Zapomíná úplně důležité informace ze vzdálené minulosti 

(například datum narození, datum svatby, místo, kde pracoval/a)?  obvykle  někdy  zřídka 
 
9. Řekněte mi o nějaké nedávné události v jeho/jejím životě, kterou by si měl/a pamatovat. (Zjistěte pro pozdější testování takové detaily, 

jako je místo konání, denní dobu, účastníky, jak dlouho událost trvala, kdy skončila a jak se tam posuzovaná osoba nebo další účastníci 
dopravili.) 
V tomto týdnu:  ________________________________________________________________________________________________  
 
 
V tomto měsíci:  _______________________________________________________________________________________________  
 
 

10. Kdy se narodil/a?  _____________________________________________________________________________________________  
 
11. Kde se narodil/a?  _____________________________________________________________________________________________  
 
12. Jakou školu naposledy navštěvoval/a?  ______________________________________________________________________  
 

Název:  ______________________________________________________________________________________________________  
Místo:  _______________________________________________________________________________________________________  
Stupeň:  ______________________________________________________________________________________________________  

 
13. Jaké bylo jeho/její hlavní povolání (nebo partnera v případě, že posuzovaná osoba nebyla zaměstnaná)?  ___________________  
 
14. Jaké bylo jeho/její hlavní poslední zaměstnání (nebo partnera v případě, že posuzovaná osoba nebyla zaměstnaná)?  _________  
 
15. Kdy odešel/odešla (nebo partner/ka) do důchodu a proč?  ____________________________________________________________  
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Orientace -  otázky určené dotazované osobě: 
 
Jak často ví přesně: 
 
1. Kolikátého je? 
 

 obvykle  někdy  zřídka  nevím 
 
 
 
2. Měsíc? 
 

 obvykle  někdy  zřídka  nevím 
 
 
 
3. Rok? 
 

 obvykle  někdy  zřídka  nevím 
 
 
 
4. Den v týdnu? 
 

 obvykle  někdy  zřídka  nevím 
 
 
 
5. Má potíže s časovou posloupností (kdy se něco stalo ve vztahu k jiným událostem)? 
 

 obvykle  někdy  zřídka  nevím 
 
 
 
6. Trefí na známých ulicích? 
 

 obvykle  někdy  zřídka  nevím 
 
 
 
7. Jak často ví, jak se dostat z jednoho místa na druhé mimo okolí svého bydliště? 
 

 obvykle  někdy  zřídka  nevím 
 
 
 
8. Jak často trefí doma? 
 

 obvykle  někdy  zřídka  nevím 
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Úsudek a řešení problémů  -otázky určené dotazované osobě: 
 
1. Kdybyste měl/a obecně zhodnotit jeho/její současné schopnosti řešit problémy, považoval/a byste je za: 

 stejně dobré, jako bývaly vždy 

 dobré, ale ne tak, jako bývaly 

 ucházející 

 špatné 

 zcela neschopen/a 
 
 
2. Zhodnoťte jeho/její schopnost zacházet s malým finančním obnosem (například rozměnit drobné, zanechat malé spropitné): 

 žádné zhoršení 

 určité zhoršení 

 závažné zhoršení 
 
 
3. Zhodnoťte jeho/její schopnost řešit složité finanční nebo obchodní transakce (například vést domácí finance, platit účty): 

 žádné zhoršení 

 určité zhoršení 

 závažné zhoršení 
 
 
4. Umí si poradit s haváriemi v domácnosti (například prasklé potrubí nebo malý požár)? 

 stejně dobře jako dřív 

 hůř než dříve, protože má problémy s myšlením 

 hůř než dříve, z jiných důvodů (proč) _____________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  

 
 
5. Rozumí situacím nebo vysvětlením? 

 obvykle  někdy  zřídka  nevím 
 
 
6. Chová* se přiměřeně [tzn. svým obvyklým (premorbidním) způsobem] ve společnosti a při jednání s jinými lidmi? 

 obvykle  někdy  zřídka  nevím 
 
* V této položce se hodnotí chování, nikoli vzhled. 
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Společenský život - otázky určené dotazované osobě: 
 

Pracovní oblast 
 
1. Pracuje ještě posuzovaná osoba?   ano  ne  nehodí se 

Nehodí-li se, pokračujte otázkou 4. 
Pracuje-li, pokračujte otázkou 3. 
Nepracuje-li, pokračujte otázkou 2. 

 
2. Přispěly problémy s pamětí nebo s myšlením k odchodu posuzované osoby do důchodu? 

(Následuje otázka č. 4.)   ano  ne   nevím 
 
3. Má posuzovaná osoba kvůli problémům s pamětí nebo myšlením značné potíže ve své práci? 
 

 zřídka nebo nikdy  někdy  zřídka  nevím 
 

Společenská oblast 
 
4. Řídila posuzovaná osoba někdy auto?   ano  ne 

Řídí auto v současné době?   ano  ne 
Pokud neřídí, je to kvůli problémům s pamětí nebo myšlením?   ano  ne 

 
5. Pokud stále řídí, je to problematické nebo rizikové kvůli zhoršenému myšlení?   ano  ne 
 
6. *Dokáže nakoupit potřebné věci sám/sama? 
 

 zřídka nebo nikdy  někdy  obvykle  nevím 
(Na jakékoli nákupy (Nakoupí omezené množství 
potřebuje doprovod.) věcí, kupuje některé věci dvakrát 
 nebo zapomíná na důležité věci.) 

 
7. Je schopen/a samostatně provádět činnosti mimo domov? 
 

 zřídka nebo nikdy  někdy  obvykle  nevím 
(Většinou není schopen/a (Omezeně nebo formálně (Smysluplně se 
aktivit bez pomoci.) např. chodí do kostela účastní činností, 
 nebo na nějaká setkání, například voleb.) 
 avšak účastní se jen 
 pasivně; chodí do kadeřnictví.) 

 

8. Bere ho/ji někdo s sebou do společnosti mimo domov?  ano  ne 
Pokud ne, proč?  _____________________________________________________________________________________  

 
9. Kdyby náhodný pozorovatel viděl chování posuzované osoby, myslel by si, že je nemocná?   ano  ne 
 
10. Je-li v pečovatelském domě, účastní se přiměřeně tamního společenského života (vědomě)?   ano  ne 
 
DŮLEŽITÉ: 
Je k dispozici dostatek informací, aby se míra postižení posuzované osoby při účasti na společenském životě dala hodnotit? 
Pokud ne, zjišťujte prosím další údaje. 
Společenské události: např. chození do kostela, návštěva přátel nebo rodiny, politická angažovanost, zapojení v profesních 
organizacích, například v advokátní komoře, veřejně prospěšných organizacích, klubech důchodců nebo vzdělávacích programech. 
*Doplňte potřebné informace k objasnění míry schopností posuzované osoby v této oblasti. 
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Domov a koníčky - otázky určené dotazované osobě: 
1a. Jaké změny nastaly ve schopnostech posuzované osoby vykonávat domácí práce? __________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

1b. Co mu/jí jde stále ještě dobře? ____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

2a. Jaké změny nastaly ve schopnostech provozovat koníčky? _____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

2b. Co mu/jí jde stále ještě dobře? ____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

3.   Je-li v pečovatelském domě: co už nemůže dobře dělat (domácí činnosti a koníčky)? _________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
Každodenní činnosti (The Dementia Scale of Blessed): 
 není zhoršení závažné zhoršení 
4.   Schopnost vykonávat domácí práce:  0 0,5  1 

Prosím popište:  _______________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
5.   Na jaké úrovni vykonává domácí práce: 

(Vyberte jednu možnost, není třeba ptát se dotazované osoby přímo.) 

 žádná smysluplná činnost 
(Provádí jednoduché úkony, jako je například stlaní postele, pouze pod dohledem.) 

 vykonává pouze omezené množství činností 
(Pod dohledem umyje nádobí tak, že je přijatelně čisté, prostírá na stůl.) 

 některé činnosti vykonává samostatně 
(Obslouží domácí spotřebiče, např. vysavač; uvaří jednoduchá jídla.) 

 vykonává obvyklé činnosti, ale na nižší úrovni než dříve 

 obvyklé činnosti vykonává normálně 
 
DŮLEŽITÉ: 
Je k dispozici dostatek informací, abychom mohli hodnotit míru postižení schopností posuzované osoby, pokud jde o DOMÁCNOST A 
KONÍČKY? 
Pokud ne, zjišťujte prosím další údaje. 
Domácí práce: vaření, praní, úklid, nakupování potravin, vynášení odpadků, práce na zahradě, jednoduchá údržba a základní opravy 
v domácnosti. 
Koníčky: vyšívání, malování, ruční práce, čtení, zábava, fotografování, pěstování rostlin, návštěva koncertů nebo divadel, práce se 
dřevem, sportování. 
 

© Všechna práva vyhrazena, Washington University, St. Louis, MO. 

Copyright 2001 by Washington University
in St. Louis, Missouri. All rights reserved.

CDR® 
Clinical Dementia Rating Assessment Protocol



CDR - Czech Republic/Czech - Version of 07 May 08 - Mapi Research Institute. 
ID3317 

KLINICKÉ HODNOCENÍ DEMENCE© - ZÁZNAMOVÝ LIST 6/10 N.CDR_WSHEET_1 
 

 
Péče o sebe - otázky určené dotazované osobě: 
 
*Odhadněte duševní schopnosti posuzované osoby v následujících oblastech: 
 
A.   Oblékání (The Dementia Scale of Blessed) 

 0 soběstačný 
 1 příležitostně špatně zapnuté knoflíky atd. 
 2 špatné pořadí úkonů, často nějakou součást oblečení vynechá 
 3 neschopen/a se obléci 

 
B.   Mytí, péče o zevnějšek 

 0 soběstačný 
 1 potřebuje poradit 
 2 někdy potřebuje pomoc 
 3 vždy nebo skoro vždy potřebuje pomoc 

 
C.   Stravovací návyky 

 0 jí čistě; správné příbory 
 1 jí nepořádně; lžící 
 2 jí jednoduchá tuhá jídla 
 3 musí být krmen/a 

 
D.   Ovládání svěračů (The Dementia Scale of Blessed) 

 0 normální funkce; zcela ovládá 
 1 příležitostně se v noci pomočí 
 2 často se v noci pomočí 
 3 neudrží moč ani stolici 

*Skóre 1 použijte v případě, pokud je péče o sebe oproti původní úrovni narušena, i když nepotřebuje poradit. 
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Paměť - otázky určené posuzované osobě: 
 
1. Máte problémy s pamětí nebo myšlením?  ano  ne 
 
2. Před chvílí mi váš (manžel/ka atd.) vyprávěl/a nějaké vaše nedávné zážitky. Řekl/a byste mi o tom něco? (Pobízejte ke sdělování 

detailů, jako je místo konání události, část dne, účastníci, jak dlouho událost trvala, kdy skončila a jak se tam posuzovaná osoba 
nebo jiní účastníci dopravili.) 

 
 V tomto týdnu 

1,0 - Převážně správně _________________________________________________________________________ 

0,5  _________________________________________________________________________ 

0,0 - Převážně špatně _________________________________________________________________________ 
 
 V tomto měsíci 
1,0 - Převážně správně _________________________________________________________________________ 

0,5  _________________________________________________________________________ 

0,0 - Převážně špatně _________________________________________________________________________ 
 
 

3. Řeknu vám jméno a adresu a vy si je na pár minut zapamatujte. Opakujte jméno a adresu po mně: (opakujte, dokud posuzovaná 
osoba neopakuje správně nebo maximálně 3x). 
 

 Prvky 1 2 3 4 5 
 Jan Novák, Obchodní ulice 42 Plzeň 
 Jan Novák, Obchodní ulice 42 Plzeň 
 Jan Novák, Obchodní ulice 42 Plzeň 
 

(Podtrhněte prvky, které posuzovaná osoba v jednotlivých pokusech správně zopakovala.) 
 
4. Kdy jste se narodil/a? __________________________________________________________________________________ 
 
5. Kde jste se narodil/a? __________________________________________________________________________________ 
 
6. Jakou školu jste naposledy navštěvoval/a? 
 

Název:______________________________________________________________________________________________ 
 
Místo: ________________________________________  Stupeň: __________________________________________ 
 

7. Jaké bylo vaše hlavní povolání (nebo partnera v případě, že posuzovaná osoba nebyla zaměstnaná)? __________________ 
 
8. Jaké bylo vaše hlavní poslední zaměstnání (nebo partnera v případě, že posuzovaná osoba nebyla zaměstnaná)? ________ 
 
9. Kdy jste (nebo partner) odešel/odešla do důchodu a proč? _____________________________________________________ 
 
10. Zopakujte jméno a adresu, které jsem vás požádal/a, abyste si zapamatoval/a: 
 
 Prvky 1 2 3 4 5 

 Jan Novák, Obchodní ulice 42 Plzeň 
 
(Podtrhněte prvky, které posuzovaná osoba správně zopakovala.) 
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Orientace - otázky určené posuzované osobě: 
 
1. Kolikátého je dnes?  správně  špatně 

______________________________________________________________ 

2. Který je den v týdnu?  správně  špatně 

______________________________________________________________ 

3. Který je měsíc?  správně  špatně 

______________________________________________________________ 

4. Který je rok?  správně  špatně 

______________________________________________________________ 

5. Jak se to tady jmenuje?  správně  špatně 

______________________________________________________________ 

6. Ve kterém jsme městě?  správně  špatně 

______________________________________________________________ 

7. Kolik je hodin?  správně  špatně 

______________________________________________________________ 

8. Ví posuzovaná osoba, kdo je dotazovanou osobou (podle vašeho úsudku)?  správně  špatně 

______________________________________________________________ 
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Úsudek a řešení problémů - otázky určené posuzované osobě: 
 
Instrukce: Nedosáhne-li posuzovaná osoba v úvodní odpovědi hodnocení 0, snažte se zjistit, jak nejlépe problému rozumí. Zakroužkujte 
nejpřiléhavější odpověď. 
 
Podobnosti: 
 
Příklad: „Co mají tužka a pero společné?“ (Pomůcky ke psaní.) 
 
„Co mají společné tyto věci?“ Odpověď posuzované osoby 
 
1. cibule ......květák _______________________________________________  

(0 = zelenina) 
(1 = potraviny, rostliny, mohou se vařit, atd.) 
(2 = nepřiléhavá odpověď; rozdíly; kupují se) 

 
2. psací stůl ......knihovna _______________________________________________  

(0 = nábytek, vybavení pracovny; na obou jsou knihy) 
(1 = nohy ze dřeva) 
(2 = nepřiléhavá odpověď, rozdíly) 

 
Rozdíly: 
 
Příklad: „Jaký je rozdíl mezi cukrem a octem?“ (Sladké vs. kyselé.) 
 
„Jaký je rozdíl mezi těmito věcmi?“ Odpověď posuzované osoby 
 
3. lež ......omyl _______________________________________________  

(0 = jeden je úmyslný, jeden neúmyslný) 
(1 = jeden je špatný, druhý dobrý – nebo vysvětlí pouze jeden pojem) 
(2 = něco jiného, podobnosti) 

 
4. řeka ......kanál _______________________________________________  

(0 = přírodní, umělý) 
(2 = něco jiného) 

 
Počítání: 
 

5. Kolik desetníků má dvoukoruna?  správně  špatně 
 

6. Kolik dvoukorun je v 54 korunách?  správně  špatně 
 
7. Odečtěte 3 od 20 a pokračujte odečítáním 3 od každého  

 nově získaného čísla až do konce.   správně  špatně 
 
Úsudek: 
 
8. Kdybyste přijel/a do neznámého města, jak byste našel/našla přítele, kterého byste rád/a viděl/a? 

(0 = hledat v telefonním seznamu, v seznamu obyvatel města, jít na městský úřad, zavolat společnému kamarádovi) 
(1 = zavolat policii, zavolat na telefonní ústřednu – obvykle neposkytují adresy) 
(2 = nejasná odpověď) 

 
9. Jak posuzovaná osoba hodnotí svoje postižení a životní situaci a jak rozumí tomu, proč je testovaná (i když už to bylo hodnoceno, 

uveďte zde svůj osobní názor): 
  dobrý náhled  částečný náhled  malý náhled 
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Iniciály hodnotitele:    I__I I__I I__I 
 

OBLAST DEMENCE NEPŘÍTOMNA 
 
 

CDR 0 

SPORNÁ NEBO 
ODLOŽENÁ DIAGNÓZA  

 
CDR 0,5 

MÍRNÁ DEMENCE  
 
 

CDR 1 

STŘEDNÍ DEMENCE  
 
 

CDR 2 

ZÁVAŽNÁ DEMENCE  
 
 

CDR 3 
PAMĚŤ Nepřítomnost poruchy 

paměti nebo mírná 
občasná 
zapomnětlivost. 

Soustavná mírná 
zapomnětlivost, 
vybavování událostí je 
částečné, „benigní“ 
zapomnětlivost. 

Střední porucha paměti, 
výraznější pro nedávné 
události, porucha 
negativně ovlivňuje 
každodenní činnosti. 

Závažná porucha paměti, 
uchovává pouze dobře 
naučený materiál, nový 
materiál rychle zapomíná. 

Závažná porucha paměti, 
zachovány pouze 
fragmenty. 

 0  0,5  1  2  3  

ORIENTACE Plně orientován. Plně orientován s 
výjimkou mírných obtíží při 
orientaci v čase. 

Střední obtíže při orientaci 
v časové ose, orientován 
místem vyšetření, ale 
může být někde 
dezorientován místem. 

Závažné obtíže při 
orientaci v čase, většinou 
je dezorientován v čase, 
často místem. 

Pouze orientován osobou. 
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ÚSUDEK A 
ŘEŠENÍ 
PROBLÉMŮ 

Dobře vyřeší 
každodenní problémy: 
úsudek v porovnání 
s minulostí dobrý. 

Pouze mírné obtíže při 
řešení problémů, určování 
podobností a rozdílů. 

Střední obtíže při řešení 
problémů, určování 
podobností a rozdílů, 
sociální úsudek je obvykle 
zachován. 

Závažné obtíže při řešení 
problémů, určování 
podobností a rozdílů; 
sociální úsudek je obvykle 
narušen. 

Neschopen tvořit úsudek 
nebo řešit problémy. 
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SPOLEČENSKÝ 
ŽIVOT (ČINNOSTI 
MIMO DOMOV) 

Je soběstačný na 
běžné úrovni, pokud jde 
o práci a nakupování, 
pracovní a finanční 
záležitosti, zájmové a 
společenské aktivity. 

Tyto aktivity jsou mírně 
narušeny. 

Tyto aktivity není schopen 
vykonávat samostatně, i 
když se některých z nich 
může účastnit; na první 
pohled vypadá normálně. 

Mimo domov nedokáže 
být soběstačný. Vypadá 
natolik zdravě, že jej lze 
zapojovat do činností 
mimo domov. 

Mimo domov nedokáže 
být soběstačný. Působí 
příliš nemocně, takže jej 
nelze zapojit do činností 
mimo domov. 
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DOMOV A 
KONÍČKY 

Život doma, zájmová 
činnost a intelektuální 
zájmy jsou dobře 
zachovány. 

Život doma, zájmová 
činnost a intelektuální 
zájmy jsou mírně 
narušeny. 

Mírné ale nepochybné 
zhoršení funkcí doma, 
náročnější domácí práce 
nevykonává; opouští 
náročnější koníčky a 
zájmy. 

Je schopen vykonávat 
pouze jednoduché domácí 
práce; zájmy jsou velmi 
omezené, nedostatečně 
zachovány. 

Nevykonává žádné 
domácí práce. 
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PÉČE O SEBE Plně soběstačný. Potřebuje poradit. Potřebuje pomoc při 
oblékání, hygieně, 
udržování osobních věcí. 

Vyžaduje značnou pomoc 
při péči o sebe; častá 
inkontinence. 
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