
 
 

 

TEST MANUÁLNÍ ZRUČNOSTI-36 

Instrukce: Prosím vyberte jednu odpověď na základě toho, jak obtížné je pro Vás splnit následující 

úkoly. Nezáleží na tom, jakou rukou budete úkol plnit, nesmíte však použit žádné pomůcky.  

Jednoduché (4) = Mohu splnit úkol bez jakéhokoliv problému 

Mírně obtížné (3) = Obvykle jsem schopen splnit úkol sám, ačkoliv jeho plnění vyžaduje více úsilí než 

před tím (před stávající diagnózou/ stavem/ disabilitou) Občas se objeví bolest či diskomfort.  

Velmi obtížné (2) = Je pro mě velmi obtížné úkol splnit sám. V případě, že mi může pomoct někdo z okolí, 

spolehnu se na něj.  

Nedovedu (1) = Nejsem schopen úkol sám splnit 

Téměř nikdy nedělám (0) = Úkol nejsem schopen splnit, ani kdybych chtěl. 

1.  Sníst sendvič   

2.  Vypít sklenici vody  

3.  Zvednout z poloviny naplněný džbán vody  

4.  Použít lžičku nebo vidličku  

5.  Namazat chleba máslem nebo marmeládou  

6.  Nakrájet maso nožem  

7.  Vymáčknout zubní pastu  

8.  Vyčistit si zuby  

9.  Učesat si vlasy  

10.  Umýt si ruce  

11.  Vyždímat ručník  

12.  Zapnout si poklopec  

13.  Zapnout si bundu  

14.  Zapnout si knoflíky  

15.  Zapnout suchý zip či háček  

16.  Ostříhat si nehty  

17.  Zavázat si tkaničky  

18.  Použít ovladač  

19.  Vytočit telefonní číslo  

20.  Vzít za kliku  

21.  Odemykat  

22.  Nést nákupní tašku  

23.  Otevřít již načatou zavařovací sklenici  

24.  Otevřít ještě nenačatou zavařovací sklenici  

25.  Přelít tekutinu z lahve do sklenice  

26.  Otevřít lahvičku s léky s dětskou pojistkou  

27.  Otevřít obálku bez použití dopisního nože  

28.  Oloupat ovoce či zeleninu  

29.  Počítat peníze/manipulovat s nimi (bankovky i 
mince) 

 



 
 

 

30.  Vytahovat věci z peněženky (bankovky, papíry, 
kreditky) 

 

31.  Čitelně napsat 3 až 4 věty  

32.  Listovat knihou  

33.  Zamíchat a rozdat karty  

34.  Používat kladivo nebo šroubovák  

35.  Složit oblečení  

36.  Vyndat CD/DVD z obalu a vložit do přehrávače  

 

 

Konečné skóre: 
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