
Příloha č. 1  Schéma hlavních senzomotorických funkcí mozku (Danilov, Y., Tyler, M., 
2005) 
 
 

 
 
 
 
 
Příloha č. 2  Sensory Organization Tesr (SOT) 
(http://resourcesonbalance.com/neurocom/protocols/sensoryImpairment/SOT.aspx) 
 

 



Příloha č. 3 Dotazník pro ABC, volně převzato od Powell, L., E., Meyers, A., M.(1995) 
 

 



Příloha č. 4 Dotazník pro DHI, volně převzato od G.P. Jacobson and C.W. Newman (1990) 

 

 ANO NĚKDY NE 
1. Zhoršuje se závrať při pohledu nahoru?    
2. Cítíte se kvůli svému problému frustrován?    
3. Musel jste pro nemoc omezit cestování?    
4.  Zvětšuje se váš problém při chůzi uličkou v supermarketu?    

5. Máte potíže při uléhání nebo vstávání z postele?    

6. Omezuje váš problém významně vaši účast na sociálních 
aktivitách, jako např.: večeře v restauraci, kino, tanec nebo 
zábavy?   

   

7. Máte kvůli závrati potíže se čtením?     
8. Zhoršují váš problém náročnější aktivity jako sport, tanec, 
domácí práce jako zametání nebo odkládání nádobí?  

   

9. Máte kvůli vašemu problému strach jít ven z domu bez 
doprovodu další osoby?  

   

10. Přivedl vás někdy váš problém do rozpaků před jinými lidmi?     

11. Zhoršuje rychlý pohyb hlavou váše potíže?     
12. Vyhýbáte se výškám kvůli svému problému?     
13. Máte potíže při přetáčení těla v posteli?     
14. Je kvůli vašemu problému pro vás náročné dělat těžké domácí 
práce nebo práci na zahradě?  

   

15. Máte strach, že si kvůli vašemu problému mohou lidi myslet, 
že ste opilý/intoxikován?  

   

16. Je pro vás obtížné jít sám bez doprovodu na procházku?    

17. Je pro vás obtížné jít sám bez doprovodu po chodníku?     
18. Je pro vás kvůli vašemu problému těžké koncentrovat se?     
19. Je pro vás obtížné pohybovat se po bytě ve tmě?     

20. Máte kvůli svým potížím obavu zůstat doma sám?     
21. Cítíte se handicapován kvůli vašemu problému?     
22. Je vo vašich vztazích s členy rodiny a přáteli napětí kvůli 
vašemu problému?  

   

23. Máte depresi kvůli svému problému?    
24. Ovlyvňuje váš problém vaši práci nebo domácí povinnosti?     

25. Zhoršují se vaše potíže při předklonu nebo záklonu?     



Příloha č. 5 DGI, volně převzato od Herman, T. et al. (2009) 

 
1. Chůze Normální stav:  Ujde 20 s, bez kompenzačních pomůcek, dobrá 

rychlost, žádný projev nerovnováhy, normální vzor chůze 3 
Instrukce: Běžte svou normální rych -
lostí odsud až po další značku (20 s) Mírné zhoršení:  Ujde 20 s, s použitím kompenzačních pomůcek, 

nižší rychlost, mírné odchylky v chůzi 2 

Střední zhoršení: Ujde 20 s, malá rychlost, abnormální chůze, 
jasná nerovnováha 1 

Vážná poruc ha:  Neujde 20 s bez pomoci, vážná porucha chůze 
nebo nerovnováha 0 

2. Změna rychlosti ch ůze Normální stav:  Schopný/á plynule měnit rychlost chůze beze ztráty 
rovnováhy a bez odchylek v chůzi. Významný rozdíl mezi normální,  
rychlou a pomalou rychlostí chůze. 

3 Instrukce: Jděte svou normální 
rychlostí (5 s), na pokyn jděte co 
nejrychleji (5s), nebo co nejpomaleji 
(5s) 
 

Mírné zhoršení:  Schopný/á změnit rychlost chůze, ale středně 
velké odchylky v chůzi, případně bez těchto odchylek, ale 
neschopný/á dosáhnout změn rychlosti, nebo nutnost použití 
kompenzačních pomůcek. 

2 

Střední zhoršení:  Pouze malá schopnost měnit rychlost chůze, 
nebo toho schopný, ale s výrazným odchylkami v chůzi nebo  
ztrátou rovnováhy, ale poté je schopen znovu pokračovat 

1 

Vážná porucha:  Neschopný měnit rychlost, nebo ztratí rovnováhy 
a pacient se musí chytnout stěny nebo být zachycen vyšetřujícím 0 

3. Chůze s horizontálním oto čením 
hlavy 

Normální stav: Schopný/á otáčet hlavou plynule beze změn chůze 
3 

Instrukce: Jděte svou normální 
rychlostí. Na pokyn pokračujte ve 
směru pohybu, ale otočte hlavu 
doprava a dívejte se doprava. Po 
pokynu k pohledu doleva stále 
pokračujte ve směru pohybu, ale otočte 
hlavu doleva a dívejte se také doleva. 
Na pokyn se dívejte opět dopředu a 
stéle pokračujte ve směru pohybu. 
 

Mírné zhoršení:  Schopný/á otáčet hlavou plynule s mírnými   
změnami rychlosti chůze (tj. mírné poruchy v plynulosti chůze  
 nebo nutnost kompenzační pomůcky) 

2 

Střední zhoršení:  Schopný/á otáčet hlavou, ale se středně velkými  
změnami rychlosti chůze, zpomalením, zakolísáním, které je však 
vyrovnáno a vyšetřovaný/á je schopný/á pokračovat v chůzi 

1 

Vážná porucha:  úkol proveden s vážnými poruchami chůze (tj.  
zakolísání více jak o 15o, ztráta rovnováhy, zastavení,  
zachycení se stěny) 

0 

4. Chůze s vertikálním oto čením 
hlavy 

Normální stav:  Schopný/á otáčet hlavou plynule beze změn chůze 
3 

Instrukce: Jděte svou normální 
rychlostí. Na pokyn pokračujte ve 
směru pohybu, ale otočte hlavu vzhůru 
a dívejte se vzhůru. Po pokynu 
k pohledu dolů stále pokračujte ve 
směru pohybu, ale skloňte hlavu dolů a 
dívejte se dolů. Na pokyn se dívejte 
opět dopředu a stéle pokračujte ve 
směru pohybu. 
 

Mírné zhoršení:  Schopný/á otáčet hlavou pouze s mírnými  
změnami rychlosti chůze (tj. mírné poruchy v plynulosti chůze nebo 
 nutnost kompenzační pomůcky) 

2 

Střední zhoršení:  Schopný/á otáčet hlavou, ale se středně velkými  
změnami rychlosti chůze, zpomalením, zakolísáním, které je však  
vyrovnáno a vyšetřovaný/á je schopný/á pokračovat v chůzi 

1 

Vážná porucha:  úkol proveden s vážnými poruchami chůze (tj.  
zakolísání více jak o 15o, ztráta rovnováhy, zastavení,  
zachycení se stěny) 

0 

5. Chůze a otáčení Normální stav:  Bezpečné otočení do 3 sekund a zastavení beze  
ztráty stability 3 

Instrukce: Jděte svou normální 
rychlostí. Na pokyn se co nejrychleji 
otočte do protisměru a zůstaňte stát 
 

Mírné zhoršení:  Bezpečné otočení trvající déle než 3 sekundy  
a zastavení beze ztráty rovnováhy 2 

Střední zhoršení:  Pomalé otáčení vyžadující verbální vedení, k  
otočení a zastavení potřeba několika malých kroků  1 

Vážná porucha:  Neschopnost se bezpečně otočit, k otočení a  
zastavení je třeba pomoc druhé osoby 0 



6. Překro čení překážky Normální stav:  Schopný/á překročit překážku beze změn rychlosti  
chůze, žádný projev nerovnováhy 3 

Instrukce: Jděte svou normální 
rychlostí, překročte překážku (krabici 
od bot) a pokračujte v chůzi 
 

Mírné zhoršení:  Schopný/á překročit krabici, ale se zpomalením  
chůze a nastavení kroku k bezpečnému překročení krabice 2 

Střední zhoršení:  Schopný/á překročit krabici, nutnost zastavení a  
až následného překročení. Nutnost verbálního vedení 1 

Vážná porucha:  Neschopný/á provést úkol bez pomoci 0 
7. Chůze okolo p řekážek Normální stav:  Schopný/á obejít kužely bezpečně beze změny  

rychlosti, žádný projev nerovnováhy 3 
Instrukce: Jděte svou normální 
rychlostí. První kužel obejděte zprava, 
druhý zleva. 
 

Mírné zhoršení:  Schopný/á obejít oba kužely, ale nutnost 
zpomalení a nastavení kroku 2 

Střední zhoršení:  Schopný/á obejít kužely, ale nutnost výrazně  
zpomalit, aby byl úkol splněn, nebo nutnost verbálního vedení 1 

Vážná porucha:  Neschopný/á obejít kužely, shození jednoho nebo  
obou kuželů nebo nutnost fyzické pomoci 0 

8. Chůze po schodech Normální stav:  Střídá dolní končetiny, bez použití zábradlí 3 
Instrukce: Jděte po schodech jako 
doma (za použití zábradlí pokud je 
třeba). Nahoře se otočte a běžte dolů. 
 

Mírné zhoršení:  Střídá dolní končetiny, nutnost použít zábradlí 2 
Střední zhoršení:  Na každý schod vystoupí oběma nohama, 
nutnost použít zábradlí 1 

Vážná porucha:  neschopný/á bezpečně provést úkol  0 
 celkem: 

 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 6 Stabilogram 
 

 



Příloha č. 7 Statokineziogram 

 
 
 
 
 
 
Příloha č.8 Produkty firmy NeuroCom 
(http://resourcesonbalance.com/neurocom/protocols/functionalLimitation/us.aspx) 
 

 

 



Příloha č. 9 Orientační korelace mezi klinickou klasifikací Hardingové a současnou 
klasifikací na úrovni DNA (Zumrová, A. et al., 2007) 
 

 
 
 
Příloha č. 10 Možné příčiny rozvoje ataxie (Sudarsky, L.) 

Structural causes Chiari malformation, Dandy Walker cyst, Posterir fossa tumor 
with or without hydrocephalus  

Toxic 
Alcohol, Phenytoin, Cytosine arabinoside, Amiodarone, 
Lithium, Metals (methylmercury, lead, thallium, bismuth, 
manganese), toluene 

Common and rare metabolic disorders 
Hypothyroidism, Ataxia with vitamine E deficiency, 
Abetalipoproteinemia, Refsum s disease, Organic acidurias, 
Urea cycle disorders, Cerebrotendinous xanthomatosis 

Inflammatory and immune mediated 
Multiple sclerosis, Post infectious ataxia of childhood, Miller-
Fisher syndrome, Gluten ataxia, Paraneoplastic cerebellar 
degeneration, Ataxia with anti-GAD antibodies 

Autosomal dominant hereditary ataxia 

SCA-1, SCA-2, SCA-3 (Machado-Joseph disease), SCA-4, 
SCA-5, SCA-6, SCA-8, SCA-10, AD ataxia with retinal 
degeneration (SCA-7), DRPLA, Episodic ataxia, types 1 and 
2 

Autosomal recessive Friedreich s ataxia, ataxia telangectasia, AR Friedreich like 
ataxias (ARSACS) 

Mitochondrial disorders, sporadic neurodegenerative ataxia Multiple system atrophy, Pure cerebellar cortical 
degeneration 

 



Příloha č. 11 SARA 



 



Příloha č. 12 BESTest ( Horak, F., B., 2006, překlad Gitschinská,E.) 













 


