
 

Příloha č. 1 – WHODAS 2.0 – Dotazník Světové zdravotnické organizace k hodnocení 

disability 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

(Ustün, 2010) 

Příloha č. 2 – ICF klinický formulář KRL pro BI a TBI pacienty 



 

 

ICF  klinický formulář KRL  pro BI a TBI pacienty   Datum:   

Krátký seznam tělesných funkcí Kvalifikátor 
     b114 Orientační funkce     (čas, místo, osoba)  
     b117 Intelektuální funkce   (včetně retardace, demence)  

     b130 Funkce energie a puzení (pudy, tempo)  
     b140  Funkce pozornosti  
     b144 Funkce paměti  
     b152 Emocionální funkce  
     b156 Percepční funkce  
     b164 Kognitivní funkce vyššího stupně   
     b167 Mentální funkce řeči 
    b260 Proprioceptivní funkce 

    b265 Dotykové funkce 

    b280 Vnímání bolesti 

 

 

 

 
     b420 Funkce krevního tlaku  
     b525 Funkce defekační  
     b620 Funkce močení  

     b640 Sexuální funkce  

     b710 Funkce kloubní hybnosti   
     b770 Funkce chůze (chůzových vzorů)  
     b730 Funkce svalové síly  
     b735 Funkce svalového tonu  
     b765 Funkce mimovolní hybnosti  
   

Krátký seznam tělesných struktur 

První 
kvalifikátor: 
Rozsah 

impairmentu 

Druhý 
kvalifikátor: 

Druh změny 

Třetí 
kvalifikátor: 

Lokalizace 

impairmentu 

     s110 Struktura mozku    
     s410 Struktura kardiovaskulárního system    
     s720 Struktury oblasti ramen    
     s730 Struktura horní končetiny    
     s750 Struktura dolní končetiny    

Krátký seznam AKTIVIT a PARTICIPACE 
domén 

Kvalifikátor 
výkonu 

Kvalifikátor 
kapacity  

     D110 Pozorování    

     D115 Naslouchání    

     D175 Řešení problémů   

     d210 Činnosti – jeden úkol    

     d220 Činnosti – vice úkolů   

     d310 Komunikace, příjem mluvených zpráva    
     d330 Mluvení    
     d345 Psaní zpráv   
     d350 Konverzace    
     d410 Změna základní pozice těla   
    d420 Přemisťovat se   



 

    d430 Zvedání a nošení předmětů   
     d440 Využití ruky a jemných pohybů        
     d445 Využití ruky a paže   
     d450 Chůze    
     d465 Pohybovat se při použití různých pomůcek   
     d470 Používání dopravních prostředků   
     d475 Řízení vozidla   
    d510 Sám se umýt   
     d520 Péče o části těla    
     d530 Používání toalety   
     d540 Oblékání   
     d550 Příjem potravy   
     d560 Pití   
     d570 Péče o své zdraví   
     d620 Získávání nezbytných věcí a služeb   

     d630 Příprava jídla   

     d640 Vykonávání domácích prací   

     d650 Starat se o objetky v domácnosti   

     d760 Rodinné vztahy   

     d770 Intimní vztahy   

     d850 Placené zaměstnání   

     d860 Základní ekonomické jednání   

     d870 Ekonomická soběstačnost   

     d920 Rekreace a volný čas   

 

Krátký seznam environment 

Kvalifikátor  
bariéra nebo 

facilitátor 
     e110 Produkty nebo látky k osobní spotřebě  

     e120 Produkty a technologie pro osobní pohyblivost v bytě i venku  

     e310 Nejbližší rodina  

     e320 Přátelé  

     e410 Jednotlivé postoje členů nejbližší rodiny  

     e420 Individuální postoje přátel  

     e570 Služby sociálního zabezpečení, systémy a principy řízení  

     e575 Služby základní sociální podpory, systémy a principy řízení  

  
Jiné kategorie:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(Angerová, Švestková a Sládková, 2008). 

 

Příloha č. 3 – Test FIM – grafické znázornění  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Hamilton, 1991) 

 

 

 


