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ABSTRAKT 

 

Montrealský kognitivní test: mobilní aplikace 

V této bakalářské práci jsem se věnoval popisu a vysvětlení jednotlivých částí 

montrealského kognitivního testu (Montreal Cognitive Assessment, MoCa), jeho 

implementaci, vzhledu a nedostatkům, které nevyhovovali zadavateli z 1. lékařské 

fakulty Univerzity Karlovy. Úvod obsahuje popis, vysvětlení a názorné ukázky 

jednotlivých domén/ částí montrealského testu, jež jsou přiřazeny k jednotlivým úlohám 

testu. 

Další částí bakalářské práce byla samotná implementace a vývoj multiplatformní 

mobilní aplikace. V této části jsem popsal návrh aplikace, vytvoření technických a 

funkčních požadavků, mezi které se řadí např. dokumentace, licencování, a jakým 

způsobem zajistit multiplatformní funkčnost. Dále jsem se soustředil na popis 

jednotlivých částí programového kódu, vybraných prostředků a tvorby dokumentace. 

V poslední části bakalářské práce se hodnotí a diskutuje přínos a funkčnost mobilní 

aplikace.  

Klíčová slova 

Montrealský kognitivní test (MoCa), multiplatformní mobilní aplikace, kognitivní 

funkce, doména, licence  

  



 

  

ABSTRACT 

 

Montreal cognitive test: mobile application 

In this bachelor thesis I focused at describing and explaining individual parts of 

montreal cognitive assessment, it’s implementation, look a shortages of the application 

which didn’t satisfy requirements of 1. LF UK. Introduction contains description 

,explanation a demonstration of individual parts/ domains of montreal cognitive 

assessment which are assigned to corresponding tasks of test. 

In next part of bachelor thesis I focused at implementation a development of 

multiplatform mobile application. In this part I described design of application created 

technical and functional requirements. For example documentation, licencing and how to 

ensure that it will be multiplatform application. After that I focused at describing each 

part of program code, creating documentation and which program, editors etc. was used. 

Last part of bachelor thesis judge and score, discus pros, cons and functionality of 

mobile aplication. 

Keywords 

montreal cognitive assessment (MoCa), multiplatform mobile application, cognitive 

functions, domain, licence
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1 Úvod 

Montrealský kognitivní test (Montreal Cognitive Assesment, MoCa) byl Vyvinut 

kanadským lékařem Ziadem Nasreddinem a v roce 2005 publikován [20]. Jeho cílem bylo 

zpřesnit screeningovou diagnostiku mírných kognitivních disfunkcí (MCI) a raných stádií 

Alzheimerovy choroby (demence). Do Čech ho uvedl v roce 2006 J. Reban. 

V současnosti je již 7 verze a pomáhá hlavně při vyšetřování demence, ale také může 

odhalit Parkinsonovu chorobu, Huntingtonovu nemoc, mozkové metastáze, roztroušenou 

sklerózu, schizofrenii a jiné. MoCa je spíše používán jako doplňkový test MMSE (Mini 

Mental State Exam), který je vysvětlen blíže v kapitole 2.2.1.  

Hlavním důvodem elektronické verze MoCy je ekologické řešení, které zároveň 

zrychlí práci s informacemi o pacientovi, ať už se jedná o jejich ukládání, dohledání 

či přehlednost. 

Požadavek na vývoj mobilní aplikace přišel od Mgr. Odřeje Bezdíčka, Ph. D., který 

se dlouhodobě věnuje a zabývá zavedením a validací české verze MoCy [1]. Také 

navrhnul zkrácenou verzi MoCy [9], která podle výzkumu a porovnání s americkou verzí 

a také s původní dlouhou verzí testu je méně administrativně a časově náročná. Zároveň 

její úspěšnost/ přesnost odhalit i mírné kognitivní poruchy je 80%. 

V zahraničí již některé anglické verze vyvinuté jsou, avšak nemají dobrá hodnocení, 

především kvůli ceně, a také je čistě na iOS zařízení. [9]. V české republice zatím 

neexistovala mobilní česká verze tohoto testu. Avšak na naší fakultě již první verze 

mobilní aplikace vznikla a tato práce je její aktualizací, a doladěním do zdárného 

publikovatelného konce.  

Cílem bakalářské práce je vytvoření multiplatformní mobilní aplikace pro doktory a 

klinické psychology, která nebude náročná na modifikace, bude se v ní lehce orientovat, 

její kód a dokumentace bude veřejně dostupným materiálem za pomoci vhodně zvolené 

licence a bude vyhovovat jednotlivým požadavkům samotného montrealského 

kognitivního testu. 

 

 

  



 

9 

 

2 Analýza stavu 

Tato kapitola popisuje, o čem MoCa pojednává, co testuje, na co se zaměřuje, její 

požadavky a jak tato aplikace vypadá. Dále líčí současný stav a vzhled aplikace. 

Práce navazuje na již první verzi této aplikace a je jejím vylepšením a doděláním. 

Aplikace měla spoustu nedodělků a nesplněných požadavků od doktorů. Jako byla 

například nemožnost volby verze testu, špatně zvolené velikosti fontů, a nevhodné texty. 

Řešila se hlavně otázka vzhledu, estetických problémů a automatizace co nejvíce úloh. 

Největším nedostatkem předchozí práce byla nedostatečná dokumentace, která 

zapříčinila zdržení pro další vývoj, implementaci a nasazení aplikace na mobilní zařízení. 

Anglická verze této aplikace již existuje a její hodnocení je průměrné (3 hvězdy). 

Obrovskou zásluhu na negativním hodnocení této aplikace na iPad má hlavně cena, která 

je 10$ za měsíc. 

2.1 Montrealský kognitivní test (MoCa) 

Montrealský kognitivní test testuje poruchy kognitivních funkcí člověka. Jelikož test 

obsahuje široké zastoupení testovaných částí, lze ho velmi dobře použít pro hledání 

neurologických poruch ve více kognitivních doménách. Popis jednotlivých kognitivních 

částí viz níže v oddílu 2.3. Používá se především pro detekci Alzheimerovy nemoci 

(demence), mírných kognitivních poruch, ale také pro detekci Parkinsona, deprese, 

primárních mozkových nádorů, roztroušené sklerózy, schizofrenie a jiných nemocí. Celý 

test by neměl trvat déle než 10 minut a testovaná osoba může získat až 30 bodů. Osoby 

s Alzheimerovou chorobou mívají nejnižší skóre. 

MoCa test se dá rozdělit do 7 základních testovaných skupin: Zručnost, abstrakce, 

zraková konstrukční schopnost, paměť, jazykové schopnosti, orientace a prostorová 

schopnost a pozornost. Na tyto oblasti se v průběhu testu postupně zaměří a v průběhu 

postupně přezkouší každou tuto oblast pacienta. Test je koncipovaný tak, aby se vždy 

zaměřil na jednu doménu a nepřeskakoval z domény do domény. Jediná výjimka se týká 

testu paměti, která se dělí na krátkodobou a dlouhodobou část. 

Test lze rozlišit na krátkou a dlouhou verzi. Liší se hlavně v náročnosti zpracování a 

délce testu. Krátká verze testu obsahuje všechny domény, nicméně neobsahuje všechny 

úkoly zahrnuté v dlouhé verzi nebo jen jejich část. Český zkrácený MoCa test měl 80% 

úspěšnost k odhalení nějaké mírné kognitivní disfunkce. Lidé, kteří trpí mírnou 

kognitivní disfunkcí, ztrácejí paměť, můžete u nich vidět změny chování, třes, záškuby 

nebo ztrácejí abstraktní myšlení. Tento test je ve zdravotnictví velmi užitečný, jelikož 
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počet kognitivních problému s přibývajícím věkem roste a v nejbližších letech se 

předpokládá nárůst lidí s těmito problémy nad 50 let. Také se řešila mezi kulturní a 

jazyková diference mezi Českou republikou a Amerikou, která porovnávala výsledky 

v různých státech a zjišťovala rozdíly v mentalitě jiných kultur. Po několika testech, 

srovnávání a zkoumání se krátká česká MoCa objevila jako dostačující díky její 80% 

šanci na odhalení a 90% senzitivitě oproti klasické MoCe[1]. 

V MoCa testu lze získat max. 30 bodů v dlouhé verzi nebo 16 bodů v krátké verzi 

testu. Osoby s Alzheimerem, nebo jinou neurologickou nemocí mývají nejnižší skóre ze 

všech testovaných subjektů, a to ve většině kategoriích. Pokud testovaný obdrží méně než 

26 nebo 13 bodů pravděpodobnost demence, vady či poškození je 80-90%. 

2.2 Screeningový test 

Montrealský kognitivní test spadá do skupiny screeningových testů. Screeningové 

testy zkoumají kognitivní stav osoby, a to bez nutnosti podstoupení náročného 

neuropsychologického vyšetření. Testy trvají jednotky až desítky minut k rutinnímu 

vyšetření pacientů s podezřením na výskyt onemocnění (starší lidé, Alzheimer) [21]. 

Výsledky těchto vyšetření jsou většinou rozděleny na dobré a špatné hraničním 

bodem. Viz minimální body MoCa v přechozí kapitole. Výsledek nemusí být zcela 

jednoznačný, a proto je třeba podstoupit diagnostické vyšetření v případě podezření. Tyto 

testy využívají především zdravotní a sociální pracovníci pro zhodnocení kognitivního 

stavu pacienta. V celkem nedávné studii se zjistilo, že tyto testy používá 95% neurologů, 

geriatrů a psychiatrů [22]. Výhoda těchto testů je, že lékař ví výsledky do pár minut, a 

pro seznámení s testem a jeho hodnocením mu stačí krátká chvíle. 

Mezi nejčastější screeningové testy v ČR patří krátký test kognitivní funkcí (MMSE), 

Addenbrookská kognitivní zkouška (ACE) a MoCa.  

2.2.1 Krátký test kognitivních funkcí (MMSE) 

Tento test je nejpoužívanějším testem v lékařských ordinacích, a zároveň se používá 

k diagnostice Parkinsonovy choroby. MMSE zkoumá tyto domény: orientace, pozornost, 

paměť, jazyk, konstrukční schopnost. Test není limitován časem a jeho administrace trvá 

5 až 10 minut [24]. Bodové hodnocení MMSE je: 

• 30-27 bodů – kognitivní funkce v normě 

• 26-25 bodů – hraniční nález, počínající demence 

• 24-18 bodů – lehká demence 

• 17-6 bodů – středně těžká demence 

• Méně jak 6 bodů – těžká demence 
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Existuje i rozšířená verze, která zahrnuje navíc vyjmenování čtyřnohých zvířat, 

abstrakci, dlouhodobou paměť a rozpoznávání. Celkově je možné získat 100 bodů. 

Výhody MMSE je odlišnost stádií demence, jazyková různorodost prověřena v mnoha 

zemích a snadná administrace. Tento test nemůže nahradit komplexní psychodiagnostiku. 

2.2.2 Addenbrookský kognitivní test (ACE) 

Původní vznik ACE testu byl rozšířením MMSE o položky testující exekutivní, 

paměťové, zrakové i prostorové a jazykové funkce. Test má českou verzi a celkový počet 

je 100 bodů. Minimální hranicí pro detekci je 80-90 bodů. Vyhodnocení testu trvá 

přibližně 20-40 minut. 

• Škála pozornost a orientace – časová a prostorová orientace, úkoly v této části 

jsou např. opakování 3 slov, úkol odečítání čísla 7. Celkem v této části můžete 

získat 18 bodů. 

• Škála paměti – Testuje retrográdní/anterográdní paměť, úkolem v této části 

může být vybavení slov. Maximálně lze dosáhnout 26 bodů. 

• Škála slovní produkce – tato část osahuje dva testy verbální plynulosti a v 

obou testech je možno dosáhnout maximálně 7 bodů. Maximum škály je 14 

bodů. 

o Lexikální slovní fluence – Co nejvíce slov na P 

o Sémantické slovní fluence – co nejvíce zvířat 

• Škála jazyka – vyšetřuje psaní, čtení, opakování slov a vět, maximální počet 

bodů je 26 

• Škála zrakově-prostorových schopností – tato škála prověřuje vizuální 

a konstrukční funkce (jako je kresba protínajících se obrazců, kresba hodin, 

počítání teček atd.). Testovaný může dosáhnout až 16 bodů. 

2.3 Kognitivní domény 

Tato podkapitola se soustředí na vysvětlení jednotlivých domén testovaných testem.  

Popisuje jednotlivé domény, představuje vybrané úlohy testu se zaměřením na danou 

doménu a odůvodňují proč jsou důležité, a čím přispívají. 

1. Zručnost 

Tato doména prověřuje schopnost motorických dovedností pacienta jako je například 

svalová slabost či třes. Může se jednat o genetické onemocnění (např. Parkinsonova 

či Huntingtonovu nemoc), zranění či poruchu způsobenou stárnutím.  
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1.1. V této části testu má testovaná osoba za úkol nakreslit, co nejlépe krychli podle 

předlohy, vzestupně střídat písmena a čísla, nakreslit ciferník hodin a označit 

kolik je hodin podle zadání. Z této domény může pacient dostat až 5 bodů. 

 

2. Abstrakce 

Abstrakce je složitější kognitivní funkce, která se snaží o zpracování myšlenek 

či některých analytických poznatků. Tyto informace se pak snaží přiřadit k informacím 

v mozku nebo porovnat jednotlivé znaky.  

2.1   Schopnost abstrakce je v testu zkoušena přiřazením dvou věcí do podobných 

či naprosto stejných skupin. V této části lze získat 2 body. 

 

 

3. Zrakovou konstrukční schopnost  

Tato část zkoumá vnímání a předávání informací jak mozku, tak i tělu. Zraková 

porucha může vést ke snížení motorických funkcí člověka. To může vést k nekoordinaci 

těla a mysli, a často docházet ke ztrátě orientace, neodhadnutí vzdálenosti, což může vést 

ke zranění. Další příklad nastává kupříkladu při oblékání. Člověk vidí, že musí strčit ruku 

do pravého rukávu, ale není schopen se trefit a sladit získané informace s pohyby těla. 

3.1 Tento test se prověřuje již s testem zručnosti pro kontrolu funkčnosti 

koordinace těla, pravidel a získaných informací. Dále se kontroluje testem 

nakreslení hodin (např. pacient může hodiny nakreslit do jedné poloviny, na 

přeskáčku nebo nakreslit sloupec čísel). 

 

4. Paměť 

Tato část domény kontroluje paměť, schopnost vybavení si slov či vizuální 

představivosti testovaného. Je úzce spjata s pozorností (např. učení se na koncertě 

Obrázek 2-1: Test zručnosti 

Obrázek 2-2: Test abstrakce 
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nebo v tichosti domova). V testu se paměť testuje prakticky v každé úloze. Tato 

skutečnost také poukazuje na to, proč mají pacienti s Alzheimerovo nemocí nejnižší 

skóre. 

Paměť rozdělujeme na dlouhodobou, střednědobou a krátkodobou. Dále se může 

ještě lišit způsob získávání informace (např. sluchem, zrakem, psaním). Schopnost 

ukládání informace z krátkodobé na dlouhodobou ovlivňuje více faktorů (např. počet 

opakování nebo zajímavost tématu pro danou osobu). 

4.1. V testu se zkouška paměti hlavně soustředí na vybavení slov, které se pacient má 

naučit pro test krátkodobé i dlouhodobé paměti. Slova pak musí zopakovat např. 

na začátku a na konci testu. Z testu dlouhodobé paměti lze získat 5 bodů. 

 

5. Jazykové schopnosti (řeč) 

Jazykové schopnosti člověka jsou hlavním komunikačním prostředkem lidstva. Díky 

řeči se můžeme dorozumívat, sdílet své myšlenky či vyjadřovat své emoce. V testu se 

zkoumá schopnost lehce a rychle nacházet slova a jejich správné přiřazení do skupin. 

Vadu řeči může způsobit například Parkinsonova nemoc, mozková mrtvice či demence. 

Obrázek 2-3: Test krátkodobé paměti 

Obrázek 2-4: Test dlouhodobé paměti (aplikace) 
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5.1. Testovací úlohy této domény jsou poznávání zvířat, opakování vět a slovní 

zásoba slov na písmeno „K“. Celkový počet bodů za doménu je 6. 

  

6. Orientace a prostorová orientace 

Schopnost orientace je od pradávna velmi důležitou schopností. Člověk se musí umět 

orientovat v prostoru, aby nalezl cestu domů, do práce atd. K této doméně se řadí také 

čas. Člověk může mít potíže s částmi obrazu, pohybujících se objektů či může trpět 

desorientací v čase i směru.  

6.1. V testu je to například dotaz na čas, období a místo, kde se pacient nachází. Dále, 

to může být úloha na orientaci podle šipek, čísel, abecedy atd. Za tuto část lze 

získat 1 bod za každé určení položky na obrázku níže. 

 

 Obrázek 2-5: Test prostorové orientace 

Obrázek 2-5: Test řeči 

Obrázek 2-6: Test rozpoznání zvířat 
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7. Pozornost 

Pozornost je kognitivní funkce důležitá pro člověka. Schopnost být neustále 

v pozoru, závisí na prostředí či na vnitřním rozpoložení člověka (např. stres, únava, hluk 

nebo zápach). Člověk se může soustředit na jednotlivé smyslové vjemy zvlášť (zrak, 

sluch, čich, hmat, chuť). Většina mozkové aktivity vyžaduje pozornost, ať již 

k zapamatování údajů či hledání v obrazu, textu atd.  

7.1 V testu se pozornost kontroluje například testem pozornosti při zaznění písmena 

abecedy, kde se po stisknutí tlačítka start začne předčítat řada písmen, a po zaznění 

zadaného písmenka testovaný klepne na tlačítko ťuk. Dalčím úkolem může být odčítání 

čísla 7 od 100, a pak dále pokračot v řadě. V této části lze získat celkem 6 bodů. 

  

Obrázek 2-6: Test pozornosti 
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Obrázek 2-7: Česká lokalizace dlouhého montrealského kognitivního testu 

 Pro větší přehlednost celého testu, zde je seznam všech domén a úloh pro 

jednotlivé verze. 
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Obrázek 2-8: Česká lokalizace krátkého montrealského kognitivního testu 
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3 Návrh aplikace 

Aplikace bude sloužit k testování kognitivních funkcí pacienta, ukládání jeho 

výsledků, hodnocení a zjednodušení vyhledávání. Samostatná aplikace je plně funkční 

jak na PC a Androidu ve dvou balíčcích. Jeden pro krátkou verzi a druhý pro dlouhou 

verzi testu. Pro zabezpečení proti ztrátě veškerého postupu jsem využíval průběžného 

ukládání na více disků počítače a cloudového uložiště. 

3.1 Funkční požadavky na aplikaci 

1. Veřejně dostupný 

1.1. Mobilní aplikace bude veřejně dostupná ke stažení společně 

s dokumentací. Vývojář vybere správný druh licence dle vlastní volby.  

2. Lehký, přehledný a lehce modifikovatelný kód 

2.1. Kód aplikace bude dodržovat zásady pro psaní přehledného kódu 

(odsazení, komentáře, vhodné názvy, objektově orientovaný atd.). 

3. Možnost kreslit, přehrávat zvuk a psát 

3.1. Aplikace musí umožňovat všechny funkce a obsahovat všechny 

možnosti, jako by test probíhal na papíře. 

4. Hodnotit test 

4.1. Hodnocení aplikace bude možno provádět během nebo po dopsání testu. 

Hodnocení bude probíhat před exportem dat. 

3.2 Technické požadavky na aplikaci 

1. Multiplatformní mobilní aplikace 

1.1. Kód aplikace se bude snažit o fungování na více platformách bez nutnosti 

měnit větší části kódu, nebo vývojář zajistí, aby byl kód vhodný pro 

jednotlivé mobilní platformy.  

2. Dokumentace 

2.1. Vývojář vytvoří dokumentaci, jež bude dodávána s aplikací. 

Dokumentace se bude soustředit hlavně na uživatelskou příručku 

popisující ovládání samotné aplikace a přípravu vývojového prostředí. 

3. Sběr a úschova dat 

3.1. Data shromažďována aplikací budou snadno exportovatelná, dále 

zpracovatelná a budou obsahovat základní údaje o pacientovi pro 

identifikaci takto získaných dat. 
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3.3 Technologie pro vývoj multiplatformních zařízení 

V dnešní době, pokud někdo chce vyvíjet aplikaci, která by fungovala na více 

platformách (Android, iOS, Windows Phone) je potřeba napsat tu samou věc třikrát 

a pokaždé, tak jak daná platforma vyžaduje. Nejenom, že je to časově náročné, ale také 

cenově.  

Jednou z možností, jakou se vydat, je využití vývojového prostředí Xamarin od 

společnosti Microsoft, které podporuje jak iOS, Windows Phone, tak i Android. Díky 

nativnímu překladu .NET kódu je lehké využívat širší možnosti a funkcionalit dané 

platformy. Další podobná prostředí jsou Appcelerator Tiranium či PhoneGap 

Architecture.  

3.4 Licence 

Softwarová (SW) licence slouží v informatice jako právní nástroj, jenž nám definuje 

používání a distribuci softwaru. V české republice je chápán jako druh autorského práva.  

Existuje velmi mnoho druhů SW licencí. A zaleží na požadavcích, a hlavně na 

autorovi, kterou licenci si vybere. Příklady licencí můžou být BSD, MIT, GNU GPL 

(General Public License) a například CC (Creative Commons license). Tvorba licencí je 

velmi složitý proces, který se hodně organizací snaží zjednodušit pro jednodušší 

používání. 

Pro tuto aplikaci jsem zvolil licenci CC ve verzi 4.0, jelikož má snadnou 

implementaci a uživatel si může vybrat přesně jen to, co chce a co má v požadavcích. 

Cílem této licence je zpřístupnění díla veřejnosti, za dodržení podmínek danou licencí. 

Autor vytváří výjimky, kdy je dílo možné použít. Licence chrání autora a jeho zájmy. 

3.5 Návrh aplikace pomocí diagramu 

Diagram případu užití využíváme pro popis chovaní mezi systémem a uživatelem 

z pohledu uživatele. Diagram slouží pouze jako popis, co od systému čekáme, ale neříká 

nám nic o vnitřních procesech ani postupech. 

Z diagramu můžeme vidět 3 aktéry (pacient, doktor, mobilní systém). Mobilní 

aplikace obsahuje test, který obsahuje několik knihoven. Tyto knihovny jsou v diagramu 

popsány a začleněny do testu pomocí šipek s textem „extend“. Pacient má přístup jen 

k základním informacím, které o sobě napíše do aplikace a pak k samotnému testu. 

Základní informace se přidruží k testu pomocí šipky a textu „include“. Doktor má přístup 

jak k testu, jelikož ho hodnotí, tak i k mobilnímu systému, z kterého poté zálohuje a otvírá 

exportovaná data. Poté, co doktor ukončí test a exportuje data, aplikace přiřadí cestu se 
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zadanými parametry (zadanými pacientem v základních informacích), a uloží pod 

příslušným jménem v předem nastavené složce.  

 

3.6 Struktura aplikace 

Aplikace se rozděluje na krátkou a dlouhou verzi. Po spuštění programu se zobrazí 

rozhraní pro vyplnění základních údajů pacienta. Po zadání údajů se zobrazí instrukce 

k úloze, kterou lze opětovně zobrazit kliknutím na nápovědu v pravém horním rohu 

aplikace. Všechny instrukce lze pustit jako nahrávku kliknutím na ikonu repráčku vedle 

tlačítka s nápovědou.  Kromě samotné úlohy, je zde také tlačítko možnosti pro další 

možnosti testu (např. hodnocení úlohy, přesun na další test nebo smazaní kreslených 

úloh). Některé úlohy obsahují ikonu repráčku i v samotné úloze (např. čtení vět pro 

zopakování pacientem nebo přečtení sekvence slov pro zapamatování). Některé části 

testu potřebují předat zařízení doktorovi. Tyto části jsou zdůrazněny v každé nápovědě 

Obrázek 3-1: Diagram případu užití 
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úlohy, které se to týká. Většinu hodnocení testu provádí doktor, protože menší část úloh 

byla zautomatizována. Výsledky se exportují do CSV souboru, který se ukládá podle dat 

uvedeným pacientem v úvodní části aplikace. 

3.7 Naplnění funkčních požadavků aplikace 

1. Lehký, přehledný a lehce modifikovatelný kód 

Objektově orientovaný přístup, zaručí přehledné a lehce modifikovatelné 

řešení, které se snaží, o co nejefektivnější a nejjednodušší docílení efektivnosti 

kódování. Objektové řešení je efektivní hlavně v přehlednosti a úpravě v jedné 

části kódu. 

2. Veřejně dostupný 

Zdrojový kód je volně dostupný na gitovém uložišti [10]. V gitovém 

uložišti se nachází wiki, která obsahuje uživatelský manuál, popis instalace 

vývojového prostředí s odkazem na oficiální stránky pro případ nefunkčnosti 

postupu uvedeného ve wiki. Také obsahuje informace o licenci CC (Creative 

Commons License), kterou jsem použil pro licencování této práce. Informace 

o licenci jsou jak ve wiki jako odkaz, tak i v aplikaci v hlavním souboru 

aplikace jako offline oznámení o licenci programu. 

3. Možnost kreslit, přehrávat zvuk a psát 

V aplikaci jsou zvolené takové prostředky, aby bylo těmto požadavkům 

vyhověno. Důvod těchto požadavků plyne ze samotné podstaty testování, 

která obsahuje úlohy na poslech, psaní a kreslení. 

4. Hodnocení testu 

Cílem aplikace je vyhodnocení odpovědí testovaného. Tento požadavek 

byl vyřešen pomocí menu v levém horním rohu aplikace. Doktor má možnost 

testovaného hodnotit po každé úloze, nebo až na konci celého testu. Některé 

úlohy je nutno hodnotit ihned po testu, jelikož náležitosti těchto úloh 

nedovolují hodnocení později (např. test dlouhodobé paměti). 

3.8 Naplnění technických požadavků aplikace 

1. Multiplatformní mobilní aplikace 

Z důvodu požadavků pro multiplatformní aplikaci, jsem zvolil Python 

a Kivy díky jeho vlastnosti, která nám zaručí použití stejného kódu pro 

všechny platformy, protože obsahuje většinu protokolů pro práci s nativním 

prostředím platformy, tudíž jednoduchá konverze na jednotlivé systémy.  

Z důvodu nevlastnění iOS ani Windows Phone a hlavně kvůli menšímu 

zastoupení těchto platforem na trhu, jsem netestoval aplikaci na těchto 
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zařízeních. Nicméně díky zvolené technologii by převod na tyto platformy 

neměl být složitý.  

2. Sběr a úschova dat 

Vyplňování a sběr dat probíhá částečně samostatně a částečně za pomoci 

doktora, jelikož průběh testu zcela nedovoluje samostatné vyplnění. Při 

každém předání, je pacient vždy upozorněn o předání zařízení psychologovi 

v instruktážním oknu před každou úlohou.  

3. Hodnocení 

Hodnocení některých úloh probíhá samostatně, avšak některé úlohy musí 

hodnotit doktor, jelikož není možné některé části úlohy zautomatizovat (např. 

úlohy pro kreslení). Hodnocení může probíhat buď po každé úloze nebo při 

předání zařízení či po skončení testu. Jednotlivé body doktor přiřazuje podle 

výsledků dosažených pacientem tam, kde to program nemůže vykonat 

automaticky (např. v úloze prostorové orientace). 

4. Dokumentace 

Jako dokumentace mobilní aplikace může sloužit tato bakalářská práce, 

anebo popis ve wiki na gitovém uložišti, kde aplikaci lze nalézt. Dokumentace 

obsahuje popis struktury kódu, instalaci a nastavení vývojového prostředí 

a uživatelskou dokumentaci, která popisuje postup a možnosti samotné 

aplikace při vyplňování testu. 
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3.9 Průběh testu 

Po spuštění se zobrazí dotazník se základními údaji o uživateli. Tyto údaje zároveň 

slouží jako identifikátor pro export do tabulkového souboru a obrázků vybraných úloh. 

Viz Obrázek 3-2: První pohled do aplikace. 

Každá úloha začíná instruktážním oknem, které slouží jako nápověda s tím, co má 

pacient za úkol. Příklad instrukce najdete na Obrázek 3-3: Příklad instrukce. 

Tuto nápovědu si vyplňující může znovu zobrazit kliknutím na příslušnou ikonu, či ji 

může pustit jako hlasovou zprávu ikonou repráčku v pravém horním rohu každé úlohy. 

Viz Obrázek 3-4: Náhled úlohy.  

Obrázek 3-2: První pohled do aplikace 

Obrázek 3-3: Příklad instrukce 
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Úloha může obsahovat také zvukovou stopu pro přehrání zadané věty nebo slov. Tato 

funkce slouží pro větší míru osamostatnění od doktora, jež nemusí zařízení přebírat od 

pacienta, nebo špatné výslovnosti či přeřeknutí doktora, anebo jeho neschopnosti mluvit 

(např. kvůli bolesti krku).  Tato možnost také zabraňuje zkreslení výsledku jinou intonací 

slov. 

Po dokončení testu předá vyplňující zařízení doktorovi, a ten ho zkontroluje 

a vyhodnotí úlohy. Doktor může hodnotit jen některé úlohy z důvodu automatizace či již 

vyplnění u úloh, které pacient vyplňoval, když měl zařízení v ruce doktor. Ten poté test 

ukončí a exportuje si výsledky. 

 

  

  

Obrázek 3-4: Náhled úlohy 
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4 Implementace 

Program je rozdělen na hlavní program (main.py) a tři podpůrné programy, které 

program využívá pro práci s testy a informacích o osobách. Dále jsou zde složky 

s obrázky a zvuky potřebnými pro dané testy a zadání.   

Prvním souborem je main.py, který definuje úvodní stránku pro zisk informací 

o pacientovi a také všechny třídy ze souboru tests.py. V hlavním souboru je definované 

pořadí a většina knihoven potřebných pro správný chod aplikace. Nejdůležitější částí 

tohoto souboru je definice kolotoče (carousel), definice cesty, která se musí měnit podle 

definice systému (Windows, Android) a příkazu import pro Kivy, jelikož mobilní 

aplikace Kivy Launcher nesmí tuto řádku obsahovat. 

Soubor person.py obsahuje kód obsahující informace o pacientovi a detaily o exportu 

souborů. 

Soubor utils.py zahrnuje informace o vzhledu menu možností. Dále obsahuje 

informace pro kreslení, práci se zvukem a vyskakujícími okny. 

Nejdůležitější soubor je tests.py, který pojímá jednotlivé testy a celou logiku 

aplikace. Každý test je definován jako vlastní třída, jenž obsahuje většinou 3 funkce. 

Jedna pro deklarování proměnných, jedna pro vykreslení jednotlivých políček, tlačítek 

Obrázek 4-1: Stromová struktura složky 
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atd. a poslední pro funkci (např. součet a podmínky všech odpovědí u odečítání čísla 7). 

Další funkce jsou použité pro hodnocení nebo uložení úlohy. 

Pro práci s daným prostředím a kódem bylo nutné shlédnout všechny používané 

aplikace, knihovny, programovací jazyky a zjistit, na kterém SW, OS atd. bude nejlepší 

práci zahájit. Popis vybraných prostředků najdete v kapitole 4.1. Tento seznam použitých 

prostředků není nutné dodržovat a byl zvolen jen dle mých preferencí. 

Aplikace se zdrojovými kódy je dostupná na gitovém uložišti [10]. 

4.1 Vybrané Technologie 

4.1.1 Linux 

 Linux je svobodný, volně šiřitelný a dostupný operační systém za jehož vývojem 

stojí řada vývojářů, firem a jedinců. Ve své práci jsem zvolil distribuci Ubuntu 19.04 TS. 

Důvod použití Linuxu je čistě z vývojářských důvodů. Linux používá volné licence 

GNU GPLv2. Některé aplikace či části SW nejsou výhradně open source a jejich šíření 

je jen omezeno.  

4.1.2 Python 

 Je vysokoúrovňový skriptovací jazyk s podporou objektového, imperativního 

nebo funkcionálního programování. Mobilní aplikace je napsaná v tomto jazyce 

s využitím knihovny funkcí Kivy, která umožňuje nasazení na OS android, iOS či po 

pozdější úpravě i na PC. Z důvodu návaznosti na přechozí práci je používán Python 

ve verzi 2.7. 

4.1.3 OS Android 

 Je mobilní operační systém založený na jádře Linuxu, z čehož vyplývá, že se jedná 

o open source. Jedná se o nejrozšířenější OS na světě a největší podíl na vývoji má firma 

Google. Minimální verzí pro aplikaci je verze 4.4. 

4.1.4 Creative Commons license 

 Creative Commons licence je soubor veřejných licencí, kde se definuje, jaká práva 

autor má a za jakých podmínek se smí jeho dílo využít. CC licence stále stoupá v oblibě. 

Hlavním důvodem je mezinárodní srozumitelnost, jež se umocnila přechodem na v 4.0. 

Licence obsahuje celkem 6 skupin pod kterou lze licenci uzavřít. Každá tato skupina má 
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svojí vlastní ikonu, která určuje jednotlivé podmínky nebo je lze chápat jako limitující 

podmínky pro nakládání s dílem. Seznam všech možných licencí CC viz obrázek níže. 

 

4.2 Nastavení vývojového prostředí 

V linuxech je potřeba otevřít terminál a nainstalovat si programovací jazyk python 

pomocí příkazu. 

sudo apt-get install python 

sudo apt-get update 

Dále nainstalovat editor např. PyCharm, Visual Studio Code, Android studio, 

SubLime Text atd. V našem případě VS Code, jelikož lze spouštět kód přímo v editoru.  

Obrázek 4-2: Ukázka Creative Commons licence 
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Po spuštění je potřeba zaškrtnout podporu pro Python. 

Dále File → Otevřít složku a vybrat složku s úlohou. 

Kliknout a otevřít main.py a kdekoli v editoru kliknout pravým → Run Python file 

in Terminal. 

  

Obrázek 4-3: Podpora Pythonu v VS Code 

Obrázek 4-4: Spuštění terminálu 
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Důležité je mít vpravo nahoře Python a vlevo dole Python ve verzi 2.7. Tohoto lze 

dosáhnout překleknutím výběru či předchozím krokem. 

Updatujeme pip v terminálovém okně 

python -m pip install --upgrade pip 

Instalace Kivy (novější verze nejdou kvůli podpoře Python2 

python -m pip install kivy==1.10.1 

Instalace kivy neobsahuje knihovny, proto je nainstalujeme pomocí tohoto příkazu 

sudo apt-get install -y \ 

    python-pip \ 

    build-essential \ 

    git \ 

    python \ 

    python-dev \ 

    ffmpeg \ 

    libsdl2-dev \ 

    libsdl2-image-dev \ 

    libsdl2-mixer-dev \ 

    libsdl2-ttf-dev \ 

    libportmidi-dev \ 

    libswscale-dev \ 

    libavformat-dev \ 

    libavcodec-dev \ 

    zlib1g-dev 

 

A podporu pro práci se zvukem 

sudo apt-get install -y \ 

    libgstreamer1.0 \ 

    gstreamer1.0-plugins-base \ 

    gstreamer1.0-plugins-good  

Pro spuštění v editoru je nutno připsat příkaz do main.py 

Import kivy 

Dále je nutné přepsat cestu uložení do jakékoli složky v PC v main.py. 

Nyní již stačí kliknout pravým tlačítkem do okna editoru a dát Run Python File 

from terminal.  

 
Obrázek 4-5: Kontrola verzí 
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4.3 Uživatelský manuál 

1. Instalace mobilní aplikace Kivy Launcher z 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.kivy.pygame  

2. V mobilním zařízení vytvořte složku s názvem „kivy“ do rootu uložiště. Viz 

Obrázek 4-7. 

3. Z gitového uložiště si stáhněte jednotlivé verze MoCy a vložte do vytvořené 

složky https://github.com/koudelkaMatej/MoCa---Czech-Version 

4. Spusťte aplikaci Kivy Launcher a vyberte krátkou nebo dlouhou verzi 

 

5. Vyplňte údaje o pacientovi a řiďte se instrukcemi před každou úlohou. 

 

6. Pro posun na další úlohu využijte tlačítka možnosti v levém horním rohu. 

 

7. Pokud instrukce píše „TENTO TEST ZPRACOVÁVÁ TESTUJÍCÍ!!!“ 

předejte zařízení doktorovi, který po úloze rovnou udělí body. Body přidá 

pomocí menu možnosti. Ostatní body může přidělit až po skončení testu. 

Doktor nebo pacient může spustit hlasovou zprávu pomocí ikony repráčku, 

aby nemusel číst. 

Obrázek 4-6: Kivy Launcher 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.kivy.pygame
https://github.com/koudelkaMatej/MoCa---Czech-Version
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8. Poslední stránka slouží jako upozornění pro předání doktorovi, který poté 

může dát možnosti a další test pro hodnocení testu od začátku. 

 

9. Výsledky exportů se ukládají do složky „výsledky“ v rootu zařízení.  

Viz Obrázek níže 

 

10. Výsledky se ukládají podle zvolené verze do podsložek KV a DV 

 

Obrázek 4-7: Root zařízení 
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11. Výsledek se ukládá jako CSV soubor, který lze otevřít v tabulkovém editoru 

či lze jinak zpracovat. Dále se zde ukládají obrázky (screenshoty) některých 

úloh (např. kreslení). 
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5 Testování 

Aplikace byla prozatím nasazena na mém telefonu a telefonu doktora. Aplikace by 

mohla být také plně funkční na PC zařízení, avšak pro toto nasazení je nutné mít 

nainstalované potřebné knihovny, programovací jazyky a vše potřebné, jako pro vývoj 

aplikace programátorem. Test z důvodu pandemie COVID-19 probíhal pouze na osobách 

blízkých, nikoli na reálných pacientech. 

Během testování na příbuzných jsem byl nucený používat příručku pro hodnocení 

jednotlivých úloh. Především z důvodu neznalosti přesného bodování za jednotlivé 

úlohy. Během testování jsem nenarazil na výrazně větší problém. Jediná úloha, která dle 

mého testování potřebuje modifikaci, je úloha se slovy začínajícími na K. Je prakticky 

nereálné, psát slova tak rychle, jak je testovaný říká. Ovšem za předpokladu, že testovaný 

nemá poruchu této kognitivní funkce.  

Testování mé rodiny dopadlo dobře, jen jeden člen byl na hranici 26 bodů, jež je 

hraniční hodnota pro detekci mírné poruchy kognitivní funkce. Nejvíce chyb testovaný 

nasbíral na testu paměti a na práci s čísli (odečítání čísla 7). Subjekt nemá problémy 

s vybavením si věcí z minulosti a navštívených míst, avšak čísla mu odjakživa dělali 

problémy.  
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6 Závěrečná diskuse 

Tato aplikace, by měla mít velký vliv na spotřebu papíru a ukládání dat o pacientovi, 

který tento test podstoupí. Dále by se dala považovat za další krok k digitalizaci 

a urychlení práce a prohledání jako takové. Přínos této aplikace a její relevantnosti oproti 

klasické papírové verzi je potřeba otestovat.  

Vzhledem k výzkumům, které probíhají po celém světě, se počet kognitivních poruch 

objevuje stále častěji a dříve s přibývajícím věkem, než tomu bylo doposud. Z tohoto 

hlediska si myslím, že testy na detekci těchto poruch mají potenciál předejít horším 

následkům anebo zachycení nemoci dřív, než stav pacienta bude na tolik vážný, že se 

nebude moci postup nemoci zpomalit.  

Dle mého úsudku by aplikace potřebovala další vylepšení, co se funkčnosti týče. Ať 

už by se jednalo o zamezení pacientům vyplňovat body či ochranu proti špatně zadaným 

datům, které jsou způsobený jazykovou funkcionalitou knihovny. Další úloha, která by 

stála za zmínku je jmenování slov od písmena K. Tato úloha, dle mého názoru nemá 

v současném stavu moc smysl, jelikož není možné ani v lidských silách psát rychleji, než 

pacient říká slova. Za předpokladu, že pacient netrpí žádnou poruchou řeči či je zcela 

zdráv. Dalším důvodem je, že po každém přidání slova je nutné kliknout do pole, kam se 

slovo píše. Avšak využití této aplikace má z mého pohledu budoucnost, už jen kvůli 

benefitům dnešní doby a elektronické podobě. Mezi výhody může patřit snadnost 

přístupu, rychlého vyhledávání a například lehké a levné dostupnosti elektronických 

zařízení. 

Ovšem aplikace nese i rizika k níž se pojí systémové chyby, chyby HW, anebo 

uživatel nebyl dostatečně poučen o chodu aplikace či je nepozorný, co se týče 

elektronického zařízení, jako je např. skoro vybitá baterie mobilního zařízení. Tyto chyby 

či nepozornosti mohou vést ke ztrátě již vyplněných dat nebo jejich ztrátě po uložení. 

Z tohoto důvodu je třeba tyto data zálohovat i na jiné médium. 

Tato aplikace si může najít uplatnění hlavně u psychologů, nicméně pokud bude mít 

někdo z rodiny pocit, že jeho příbuzný trpí neurologickou poruchou, může aplikaci využít 

jako rozhodující faktor a zkusit krátkou verzi testu na příslušníku rodiny.  

Kvůli pandemii COVID-19 je hodnocení od doktora nedostatečné, kvůli nemožnosti 

vyzkoušet aplikaci na reálných pacientech. Hodnocení uživatelské dokumentace je dle 

názoru doktora dostatečně popsané a jednoduše proveditelné. Aplikace je příjemná. Testy 

jsou převedeny do elektronické formy a jejich vyplňování funguje. Aplikace se může zdát 

místy nepřehledná a nedostatečně výrazná. V některých případech je vkládání informací 
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zdlouhavé. Vyhodnocení bodů pro jistotu kontroluje. Pro výsledky a ohodnocení rozdílu 

oproti klasické papírové verzi bude potřeba počkat, než současná situace po celém světě 

skončí.  

Během vývoje aplikace jsem se potýkal s několika problémy. Jako například první 

spuštění aplikace pro debug nebo přizpůsobení se linuxovému prostředí. 

Největší problém v úvodních částí práce jsem měl s neustálím pokrokem technologií. 

Jelikož aplikace byla původně psaná na starší technologii, než je nyní. To mělo za 

následek, že návody na stránkách Kivy nefungovali přesně tak, jak by měly. Dalším 

faktorem, který mě zdržel od vývoje aplikace, byly nedostatečné znalosti systému Linux, 

přes které jsem se nakonec dostal. 

Při vyvíjení jsem se potýkal hlavně s neznalostí jazyka Python, který jsem znal pouze 

povrchově a dále také s knihovnou Kivy, která tyto neznalosti dále prohloubila. Další část 

problému vývoje aplikace byl fakt, že aplikace již obsahovala části kódu, které jsem 

musel pochopit, porozumět jim a naučit se principy používání knihovny Kivy. Největší 

problémy mi však způsoboval Python jako takový, jelikož jedno špatné odsazení 

či nesmazání všech částí navazujícího kódu vedlo k nefunkčnosti či jen částečné 

funkčnosti aplikace. Dalším problémem vývoje byl přesun dokončené aplikace 

na zařízení s Android systémem. Původní přesun na mobilní zařízení měl být pomocí 

APK souboru, který by se šel nahrát na Google Play Store, popřípadě stáhnout jako 

spustitelný instalační soubor. Avšak od tohoto způsobu jsem byl nucen odstoupit a využil 

jsem tudíž oficiální aplikaci od organizace Kivy. 

V této bakalářské práci mě bavilo testování mých úprav v kódu a následné nasazení 

do aplikace, neustále neúspěchy a hledání jejich řešení. Během práce jsem se naučil 

komunikovat se „zákazníkem“, naučil se vytvářet požadavky nebo vybrat a aplikovat 

licenci. Celkově mě práce bavila a přinesla mi spoustu nových zajímavých informací do 

života. 

  



 

36 

 

7 Závěr 

V bakalářské práci jsem se setkal pro mě s novými technologiemi, novým 

programovacím jazykem, a hlavně jsem se musel přizpůsobit měnícím se požadavkům a 

úpravě jednotlivých částí kódu dle zadavatele. Dále jsem zjistil a popisoval jednotlivé 

kognitivní funkce a přiřadil k nim genetické poruchy a způsoby jakými mohou vznikat.  

Během celého procesu vývoje a implementace jsem byl nucený naučit se orientovat 

v kódu, který byl napsaný cizí osobou bez jakékoli dokumentace. Byl jsem postaven do 

pozice, ve které jsem se sám musel rozhodnout, které prostředky použít a přizpůsobit se 

jíž napsané aplikaci. Dále jsem musel rozhodnou, za jakých licenčních podmínek a 

omezení budu chtít aplikaci používat a potom ji licencovat vhodně zvolenou variantou. 

Zadání práce bylo velmi otevřené, a proto bylo nutné stanovit požadavky tak, aby se 

aplikace, co nejvíce přiblížila klasické verzi testu. Další požadavky vyplynuli během 

práce, anebo byli přáním zadavatele práce. Všechny požadavky 1. LF UK uvedené 

v zadání a probírané v konzultacích byli splněny. Kvůli současné situaci ve světě 

způsobenou pandemií COVID-19 se budu stále podílet na vývoji mobilní aplikace, kde 

se budou řešit a vylepšovat některé funkce díky poznatkům, jež vzniknou až v ostrém 

provozu aplikace, která v současné situaci není možná. 

Průběžné požadavky mě nutili vymýšlet logiku jednotlivých úloh a přepisovat již 

napsaný kód. Nejjednodušším řešením bylo většinou napsat úlohu znova od začátku, 

jelikož již napsaný kód, by se jen těžko přepisoval. Druhá možnost byla postupně přidávat 

jednotlivé prvky úlohy.  

V neposlední řadě jsem se poučil o psaní odborných prací, správného citování a 

řádného formátování textu.  
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Seznam použitých výrazů a zkratek 

• MoCa: Montralský kognitivní test (Montreal Cognitive Assessment). 

• Android: Operační systém . 

• iOS: Operační systém. 

• Linux: Operační systém. 

• Windows Phone: Operační systém 

• Root: kořenový adresář zařízení. 

• 1. LF UK: První lékařská fakulta Univerzity Karlova. 

• Gitové uložiště: Verzovací uložiště s repozitářovou strukturou. 

• Gogle Play Store: Oficiální obchod s aplikacemi pro Android zařízení. 

• APK: Spustitelný program na Android. Podobný EXE souboru na PC. 

• Debug: Ladění počítačového programu či jeho testování 

• Export: Přenesení do jiného zařízení, souboru, jazyka atd. 

• CSV: Souborový formát pro tabulková data 

• Python: Programovací skriptovací jazyk 

• OS: Operační systém 

• Platforma: Pracovní prostředí (HW i SW) 

• HW: Hardware – Fyzické části počítače 

• SW: Software – Programová část počítače (nelze si na ni šáhnout) 

• Cloudové uložiště: Externí vzdálené internetové uložiště. Nejčastěji Google 

Drive,  OneDrive, iCloud atd. 

• Screeningový test: Vyšetření předem definované skupiny osob 

• Wiki: „Knihovna znalostí“ obsahuje, návody, pojmy atd. 
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