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Číslo testu / Kód pacienta: 

Datum: 

Jméno vyšetřujícího: 

 

Instrukce pro vyšetřujícího: 

1. Vyšetřovaná osoba by měla být testována v botách bez podpatku nebo bez bot a ponoţek. 

2. Pokud musí vyšetřovaná osoba v určité poloţce testu pouţít kompenzační pomůcku, 

ohodnoťte tuto poloţku o jednu kategorii niţším skóre. 

 

Poţadované pomůcky: 

•  stopky 

•  měřící páska nalepena na stěně pro Functional Reach test 

•  pěnová podloţka Tempur, střední hustoty, rozměrů cca 60 cm x 60 cm x 10 cm (4palce)  

•  10 stupňů nakloněna plošina (min. 60 cm x 60 cm) pro stoj 

•  schod vysoký 15 cm pro střídavé kroky 

•  2 na sebe poskládané krabice od bot jako překáţka během chůze 

•  2,5 kg volní váhy pro rychlé zvednutí paţe 

• pevná ţidle s opěrkami a ve vzdálenosti 3 m před ţidlí páskou označené místo pro Get Up 

and Go test 

•  páska pro označeni délky 3 m a 6 m na podlaze pro Get Up and Go test 

 

Přehled: vypočtěte procento skóre 

Sekce 1: ........../ 15 x 100 = ..........  Biomechanické omezení 

Sekce 2: ........../ 21 x 100 = ..........  Limity stability / Vertikálnost 

Sekce 3: ........../ 18 x 100 = ..........  Zvraty / Anticipace 

Sekce 4: ........../ 18 x 100 = ..........  Reaktivita 

Sekce 5: ........../ 15 x 100 = ..........  Smyslová orientace 

Sekce 6: ........../ 21 x 100 = ..........  Stabilita při chůzi 

Celkově: ........../ 108 bodů = .......... Procento celkového skóre 



1. BIOMECHANICKÉ OMEZENÍ  Sekce 1: ........../ 15 bodů 

 

1. OPĚRNÁ BÁZE 

 (3)  Normální: Obě chodidla mají normální opěrnou bázi, jsou bez deformit a bolesti 

 (2)  Na jednom chodidle je přítomna deformita a/nebo bolest 

 (1)  Na obou chodidlech je přítomna deformita nebo bolest 

 (0)  Na obou chodidlech je přítomna deformita a bolest 

 

2. NASTAVENÍ COM 

 (3)  Normální AP a ML COM nastavení a normální segmentální posturální nastavení 

(2)  Abnormální AP nebo ML COM nastavení nebo abnormální segmentální 

posturální nastavení 

(1)  Abnormální AP nebo ML COM nastavení a abnormální segmentální posturální 

nastavení 

 (0)  Abnormální AP a ML COM nastavení 

 

3. SÍLA A ROZSAH POHYBU V KOTNÍCÍCH 

(3)  Normální: Schopen stát na špičkách s maximální výškou a schopen stát na patách 

se zdviţenou přední částí nohou 

(2)  Nedostatečnost buď v chodidle anebo ve flexorech či extenzorech hlezna (např. 

stoj na špičkách méně neţ je maximální výška) 

(1)  Nedostatečnost ve dvou svalových skupinách (např. v bilaterálních flexorech nebo 

současně flexorech a extenzorech 1 chodidla) 

(0)  Nedostatečnost současně flexorů i extenzorů na obou hlezenních kloubech (např. 

stoj na špičkách méně neţ je maximální výška) 

 

4. SÍLA KYČLÍ / LATERÁLNÍHO TRUPU 

(3)  Normální: Abdukuje obě kyčle při zdviţení chodidla mimo podlahu na 10 s 

se současným vertikálním drţením trupu 

(2)  Jemná nedostatečnost: Abdukuje obě kyčle při zdviţení chodidla mimo podlahu 

na 10 s, ale bez současného vertikálního drţení trupu  

(1)  Mírná nedostatečnost: Abdukuje jenom jednu kyčel při zdviţení chodidla mimo 

podlahu na 10 s se současným vertikálním drţením trupu 

(0)  Váţná nedostatečnost: Neschopen abdukovat kyčel při zdviţení chodidla mimo 



podlahu na 10 s se nebo bez současného vertikálního drţení trupu 

 

5.  SED NA PODLAZE A VSTÁNÍ 

 (3)  Normální: Nezávisle sedí na podlaze a vstává 

 (2)  Jemná nedostatečnost: Pouţívá ţidli pro sed na podlaze nebo při vstávání 

 (1)  Mírná nedostatečnost: Pouţívá ţidli pro sed na podlaze a při vstávání 

(0)  Váţná nedostatečnost: Neschopen sedět na podlaze nebo vstát, ani se ţidlí, nebo 

odmítá provést 

 

 

2. LIMITY STABILITY   Sekce 2: ........../ 21 bodů 

 

6. VERTIKÁLNOST SEDU A LATERÁLNY NÁKLON 

 

 ÚKLON 

Levá Pravá 

(3) (3)  Maximální úklon, vyšetřovaný pohybuje svrchním ramenem za střední 

linii těla, velmi stabilně 

(2) (2)  Mírný úklon, svrchní rameno vyšetřovaného dosahuje střední linii těla 

nebo je přítomna nestabilita 

(1) (1)  Velmi malý úklon nebo výrazná nestabilita 

(0) (0)  Ţádný úklon nebo pád (dosahuje limity) 

 

 VERTIKÁLNOST 

Levá Pravá 

(3) (3)   Vrátí se do vertikály s velmi malým nebo ţádným přestřelením 

(2) (2)  Očividné přestřelování, ale nakonec se vrátí do vertikály 

(1) (1)  Nedokáţe se vrátit do vertikály 

(0) (0)  Padá při zavřených očích 

 

 

 

 

 



7. FUNKČNÍ DOSAH VPŘED  Dosáhnutá vzdálenost: .......... cm 

 (3)  Maximální: >32 cm 

 (2)  Mírný: 16,5 - 32 cm 

 (1)  Slabý: <16,5 cm 

 (0)  Ţádný měřitelný náklon nebo musí být zachycen 

 

8. FUNKČNÍ LATERÁLNÍ DOSAH  

Dosáhnutá vzdálenost:    Levá .......... cm    Pravá .......... cm 

Levá Pravá 

(3) (3)  Maximální: >25,5 cm 

(2) (2)  Mírný: 10 - 25,5 cm 

(1) (1)  Slabý: <10 cm 

(0) (0)  Ţádný měřitelný náklon nebo musí být zachycen 

 

 

3. ZVRATY - ANTICIPACE POSTURÁLNÍHO NASTAVENÍ    Sekce 3: 

........../18 bodů 

 

9. POSTAVENÍ ZE SEDU 

 (3)  Normální: Postaví se bez pomoci rukou a stabilizuje nezávisle 

 (2)  Postavuje se na první pokus s pomocí rukou 

 (1)  Postavuje se po několika pokusech nebo vyţaduje minimální dopomoc k postavení 

nebo stabilizaci nebo se musí opírat dolními končetinami zezadu o ţidli 

 (0)  Vyţaduje mírnou nebo maximální dopomoc k postavení 

 

10. STOJ NA ŠPICKÁCH 

 (3)  Normální: Stabilní 3 s při dosaţení dobré výšky 

(2)  Zvedne paty od podlahy, ale ne v plném rozsahu (méně neţ kdyţ se opírá rukama, 

tedy s menším nárokem na rovnováhu) NEBO se udrţí 3 s s lehkou nestabilitou 

 (1)  Udrţí se méně neţ 3 s 

 (0)  Neschopen provést 

 

 

 



11. STOJ NA JEDNÉ DK 

 Levá  Čas v sek.: ..........  Pravá  Čas v sek.: .......... 

 (3)  Normální: Stabilní >20 s   (3)  Normální: Stabilní >20 s   

 (2)  Pohyby trupu NEBO 10-20 s  (2)  Pohyby trupu NEBO 10-20 s 

 (1)  Stojí 2-10 s    (1)  Stojí 2-10 s 

 (0)  Neschopen provést   (0)  Neschopen provést 

 

12. STŘÍDAVÉ DOTÝKÁNÍ SCHŮDKU NOHOU  

Počet úspěšných doteků schůdku: .......... Čas v sek.: .......... 

 (3)  Normální: Stojí nezávisle a bezpečně a dokončí 8 doteků schůdku do <10 s 

 (2) Dokončí 8 doteků schůdku (10-20 s) A/NEBO vykazuje známky nestability 

jako neúplné umístění chodidla, nadbytečné pohyby trupem, váhání nebo arytmičnost 

 (1) Dokončí <8 doteků schůdku - bez minimální dopomoci (např. pomocní 

přístroj) NEBO potřebuje >20 s na 8 doteků schůdku 

 (0)  Dokončí <8 doteků schůdku - s dopomocí přístroje 

 

13. STOJ SE ZVEDÁNÍM PAŢÍ 

 (3)  Normální: Zůstává stabilní 

 (2)  Viditelné kývání 

 (1)  Krok ke zachování stability / neschopen rychlého pohybu nebo ztráta rovnováhy 

 (0)  Neschopen provést nebo vyţaduje dopomoc pro udrţení stability 

 

 

4. REAKTIVITA POSTURÁLNÍ ODPOVĚDI   Sekce 4: ........../ 18 bodů 

 

14. IN PLACE RESPONSE - FORWARD 

 (3) Nabývá rovnováhy pomocí kotníků, ţádný pohyb paţí nebo v kyčlích 

 (2) Nabývá rovnováhy pomocí pohybů paţí nebo v kyčlích 

 (1) Dělá krok k nabytí rovnováhy 

(0) Pád, pokud by nebyl zachycen NEBO vyţaduje dopomoc NEBO se nepokusí 

provést 

 

 

 



15. IN PLACE RESPONSE - BACKWARD 

 (3) Nabývá rovnováhy pomocí kotníků, ţádný pohyb paţí nebo v kyčlích 

 (2) Nabývá rovnováhy pomocí pohybů paţí nebo v kyčlích 

 (1) Dělá krok k nabytí rovnováhy 

(0) Pád, pokud by nebyl zachycen NEBO vyţaduje dopomoc NEBO se nepokusí 

provést 

 

16. KOMPENSAČNÍ KROKOVÉ KOREKCE - VPŘED 

(3) Nabývá rovnováhy nezávisle jedním dlouhým krokem (druhý kompenzační krok je 

povolen) 

(2) Více neţ jeden krok je potřebný k obnovení rovnováhy, ale dosahuje stabilitu 

nezávisle NEBO 1 krok s nestabilitou 

(1) Potřebuje mnoho kroků k dosaţení rovnováhy, nebo potřebuje minimální dopomoc 

k zabránění pádu 

 (0) Ţádný krok, NEBO pád, pokud by nebyl zachycen, NEBO padá spontánně 

 

17. KOMPENSAČNÍ KROKOVÉ KOREKCE - VZAD 

(3) Nabývá rovnováhy nezávisle jedním dlouhým krokem (druhý kompenzační krok 

je povolen) 

(2) Více neţ jeden krok je potřebný k obnovení rovnováhy, ale dosahuje stabilitu 

nezávisle NEBO 1 krok s nestabilitou 

(1) Potřebuje mnoho kroků k dosaţení rovnováhy, nebo potřebuje minimální dopomoc 

k zabránění pádu 

 (0) Ţádný krok, NEBO pád, pokud by nebyl zachycen, NEBO padá spontánně 

 

18. KOMPENSAČNÍ KROKOVÉ KOREKCE - LATERÁLNĚ 

 Vlevo 

(3) Nabývá rovnováhy nezávisle pomocí 1 kroku normální délky/šířky (šikmo nebo 

laterálně OK) 

 (2) Několik kroků, ale rovnováhu nabývá nezávisle 

 (1) Kroky, ale potřebuje dopomoc k prevenci pádu 

 (0) Padá, nebo nemůţe ukročit 

 

 



 Vpravo 

(3) Nabývá rovnováhy nezávisle pomocí 1 kroku normální délky/šířky (šikmo nebo 

laterálně OK) 

 (2) Několik kroků, ale rovnováhu nabývá nezávisle 

 (1) Kroky, ale potřebuje dopomoc k prevenci pádu 

 (0) Padá, nebo nemůţe ukročit 

 

 

5. SENZORICKÁ ORIENTACE   Sekce 5: ........../ 15 bodů 

 

19. SENZORICKÁ INTEGRACE PRO ROVNOVÁHU (MODIFIKOVANÝ CTSIB) 

 

A - Otevřené oči, pevný povrch   B - Zavřené oči, pevný povrch  

Pokus 1 .......... sek.     Pokus 1 .......... sek.   

Pokus 2 ..........sek.     Pokus 2 ..........sek.    

(3) 30 s stabilní     (3) 30 s stabilní    

(2) 30 s nestabilní     (2) 30 s nestabilní    

(1) <30 s      (1) <30 s     

(0) Neschopen provést    (0) Neschopen provést    

 

C - Otevřené oči, pěnová podloţka   D - Zavřené oči, pěnová podloţka 

Pokus 1 .......... sek.     Pokus 1 .......... sek. 

Pokus 2 ..........sek.     Pokus 2 ..........sek. 

(3) 30 s stabilní     (3) 30 s stabilní 

(2) 30 s nestabilní     (2) 30 s nestabilní 

(1) <30 s      (1) <30 s 

(0) Neschopen provést    (0) Neschopen provést 

 

20. INKLINACE - ZAVŘENÉ OČI 

Zvednout špičky 

 (3) Nezávislý stoj, stabilní bez nadbytečných výchylek, výdrţ 30s a vyrovná se s 

gravitací 

 (2) Nezávislý stoj 30s s většími výchylkami jako v úkolu 19.B, NEBO se vyrovná s 

povrchem 



 (1) Vyţaduje dopomoc dotekem, NEBO stojí bez dopomoci 10-20 s 

 (0) Neschopen stát >10 s, NEBO nedosáhne nezávislého stoje 

 

 

6. STABILITA PŘI CHŮZI   Sekce 6: ........../ 21 bodů 

 

21. CHŮZE    Čas: ..........sek. 

 (3) Normální: projde 6 m, dobrá rychlost (<5,5 s), ţádná viditelná nestabilita 

 (2) Jemná nedostatečnost: 6 m, menší rychlost (>5,5 s), ţádná viditelná nestabilita 

(1) Mírná nedostatečnost: 6 m, viditelná nestabilita (široká baze, laterální pohyby 

trupu, nekonstantní kroková dráha) - při jakékoliv rychlosti 

(0) Váţná nedostatečnost: neschopen projít 6 m bez dopomoci, nebo váţné odchylky 

chůze NEBO váţná nestabilita 

 

22. ZMĚNA RYCHLOSTI CHŮZE  

 (3) Normální: Výrazně změní rychlost chůze bez nestability 

 (2) Jemná nedostatečnost: Neschopen změnit rychlost chůze bez nestability 

 (1) Mírná nedostatečnost: Mění rychlost chůze, ale se znaky nestability 

(0) Váţná nedostatečnost: Neschopen dosáhnout změnu rychlosti A známky 

nestability 

 

23. CHŮZE S OTOČENÍM HLAVY - HORIZONTÁLNĚ 

 (3) Normální: provádí otočení hlavy bez změny v rychlosti chůze a při dobré stabilitě 

 (2) Jemná nedostatečnost: provádí otočení hlavy jemně s redukcí v rychlosti chůze 

 (1) Mírná nedostatečnost: provádí otočení hlavy s nestabilitou 

(0) Váţná nedostatečnost: provádí otočení hlavy s redukcí rychlosti A nestabilitou 

A/NEBO nepohne hlavou v moţném rozsahu během chůze 

 

24. CHŮZE S PIVOT OTOČENÍM 

(3) Normální: Otáčí se s chodidly blízko sebe, rychle (<3 kroky, nebo 3 kroky) s 

dobrou stabilitou 

(2) Jemná nedostatečnost: Otáčí se s chodidly blízko sebe pomalu (>3 kroky) s dobrou 

stabilitou 

(1) Mírná nedostatečnost: Otáčí se s chodidly blízko sebe jakoukoliv rychlostí s 



jemnými známkami nestability 

(0) Váţná nedostatečnost: Neschopen otočení s chodidly při sobě jakoukoliv rychlostí 

a výrazně nestabilní 

 

25. KROK PŘES PŘEKÁŢKU 

(3) Normální: Schopen překročit 2 na sobě poskládané krabice od bot bez změny 

rychlosti a s dobrou stabilitou 

(2) Jemná nedostatečnost: Překročí 2 na sobě poskládané krabice od bot, ale zpomalí, 

s dobrou stabilitou 

(1) Mírná nedostatečnost: Překročí 2 na sobě poskládané krabice od bot s nestabilitou 

nebo se dotkne krabice 

(0) Váţná nedostatečnost: Nedokáţe překročit krabice od bot A spomalí rychlost 

s nestabilitou nebo nemůţe provést bez asistence 

 

26. TIMED "GET UP & GO"   Get Up & Go: Čas .......... sek. 

 (3) Normální: Provede rychle (<11 s) s dobrou stabilitou 

 (2) Jemná nedostatečnost: Provede pomalu (>11 s) s dobrou stabilitou 

 (1) Mírná nedostatečnost: Provede rychle (<11 s) s nestabilitou 

 (0) Váţná nedostatečnost: Provede pomalu (>11 s) A s nestabilitou 

 

27. TIMED "GET UP & GO" S DVOJITÝM ÚKOLEM Dvojitý úkol: Čas .......... sek. 

(3) Normální: Bez viditelných změn mezi průměrnou hodnotou v sedu a ve stoji 

při počítání pozpátku a ţádné změny v rychlosti chůze 

(2) Jemná nedostatečnost: Zaznamenatelné zpomalení, váhání nebo chyby v počítání 

pozpátku NEBO pomalá chůze (10%) při dvojitém úkolu 

(1) Mírná nedostatečnost: Ovlivňuje OBĚ kognitivní úkol A zpomalí chůzi (>10%) 

při dvojitém úkolu 

(0) Váţná nedostatečnost: Neschopen počítat pozpátku během chůze nebo zastavuje 

chůzi během mluvení 

 

 

 

 

 



BESTEST - INSTRUKCE 

 

BIOMECHANICKÉ OMEZENÍ 

 

1. OPĚRNÁ BAZE 

Instrukce pro vyšetřujícího: Vyšetřete přítomnost deformit na chodidlech, nebo zda si 

vyšetřovaný stěţuje na bolesti chodidel např. při abnormální pronaci/supinaci, nadbytečný 

nebo chybějící prst, bolest z plantární fascitidy, burstitidy apod. 

Pacient: Stůjte na chodidlech a sdělte, zda jste měl nedávno bolest v chodidlech, kotnících 

nebo dolních končetinách. 

 

2. NASTAVENÍ COM 

Instrukce pro vyšetřujícího: Dívejte se na pacienta z boku a představte si vertikální linii 

přes pacientovo center of body mass (COM) k jeho chodidlům. U dospělého stojícího 

vzpřímeně jde tato vertikální linie před obratli u umbiliku a přechází cca 2 cm před laterálním 

maleolem, centrována mezi oběma chodidly. Abnormální segmentální posturální nastavení 

jako např. skolióza nebo kyfóza nebo asymetrie mohou i nemusí ovlivnit COM nastavení. 

Pacient: Stůjte uvolněně, dívejte se přímo před sebe. 

 

3. SÍLA A ROZSAH POHYBŮ V KOTNÍCÍCH 

Instrukce pro vyšetřujícího: Poţádejte pacienta, aby nechal odpočívat prsty rukou ve vašich 

rukou pro oporu během toho, kdyţ stojí na špičkách tak vysoko, jak je moţné, a pak během 

stoje na patách. Sledujte rozsah zvednutí pat a špiček nohou. 

Pacient: Nechte odpočívat prsty v mých rukou pro oporu během stoje na špičkách. Pak se 

postavte na paty tak, ţe zvedněte špičky. Zachovejte kaţdou pozici 3 s. 

 

4. SÍLA KYČLÍ / LATERÁLNÍHO TRUPU 

Instrukce pro vyšetřujícího: Poţádejte pacienta, aby nechal odpočívat prsty ve vašich rukou 

během toho, kdyţ zvedá DK ze země do strany a drţí dosaţenou pozici. Počítejte 10 s, dokud 

je jeho chodidlo mimo podlahy s narovnaným kolenem. Pokud musí pacient vyuţít mírnou 

silu na vaše ruce, aby zachoval trup rovně, ohodnoťte jako bez zachování trupu vertikálně. 

Pacient: Nechte odpočívat vaše prsty v mých rukou během zvedání DK do strany. Drţte, 

dokud vám nepovím povolit. Snaţte se udrţet trup vertikálně, dokud drţíte DK na stranu. 

 



5. SED NA PODLAZE A VSTÁNÍ 

Instrukce pro vyšetřujícího: Začnete, kdyţ pacient stojí vedle masivní ţidle. Pacienta 

povaţujeme za sedícího, kdyţ má obě gluteální půlky na podlaze. Pokud potřebuje k splnění 

úkolu víc času neţ 2 minuty, s nebo bez ţidle, ohodnoťte 0. Pokud vyţaduje fyzickou 

dopomoc, ohodnoťte 0. 

Pacient: Jste schopen sedět na podlaze a pak se postavit v čase kratším neţ 2 minuty? Pokud 

potřebujete ţidli pro pomoc při sedání nebo vstávání, udělejte to s pomocí ţidle, ale ovlivní to 

vaše skóre. Oznamte mi, kdyţ nejste schopen sedět na podlaze nebo se postavit bez mé 

pomoci.  

 

 

LIMITY STABILITY 

 

6. VERTIKÁLNOST SEDU A LATERÁLNÍ NÁKLON 

Instrukce pro vyšetřujícího: Pacient sedí pohodlně na pevné, rovné a ţidli bez opěrek nebo 

lavičce s chodidly na podlaze. Je v pořádku, pokud pacient zvedne ischium nebo chodidlo 

při úklonu. Sledujte, zda se vrací do vertikality lehce bez přestřelování pohybu. Ohodnoťte 

nejhorším skóre na kaţdé straně. 

Pacient: Zkřiţte vaše paţe na hrudi. Umístěte chodidla na šířku ramen. Poţádám vás zavřít 

oči a naklonit se do jedné strany tak daleko, jak můţete. Budete zachovávat záda rovné a 

budete se naklánět do strany tak daleko, jak to jde, bez ztráty rovnováhy nebo pouţití vašich 

rukou. Nechte oči zavřené. Kdyţ uţ jste nakloněn co nejvíce, vraťte se do začátečné pozice. 

Je v pořádku zvednout jednu půlku pánve nebo chodidlo. Opakujte na druhou stranu. 

 

7. FUNKČNÍ DOSAH VPŘED 

Instrukce pro vyšetřujícího: Vyšetřující umístní pravítko na konec prstu, kdyţ jsou paţe v 

90°  flexe. Pacient by neměl zvedat paty, rotovat trup ani dělat výraznou protrakci lopatky. 

Pacient musí zachovat paţe paralelně s pravítkem a můţe pouţít méně postiţenou paţi. 

Zaznamená se maximální horizontální vzdálenost dosáhnutá pacientem. Zaznamenejte 

nejlepší dosah. 

Pacient: Stůjte normálně. Zvedněte obě paţe rovno před sebe, s narovnanými prsty. 

Natáhněte prsty a sáhněte vpřed tak daleko, jak můţete. Nezvedejte paty. Nedotýkejte se 

pravítka ani stěny. Kdyţ jste dosáhli tak daleko, jak můţete, vraťte se do normální pozice ve 

stoji. Poţádám vás provést úkol dvakrát. Dosáhnete tak daleko, jak můţete. 



 

8. FUNKČNÍ LATERÁLNÍ DOSAH 

Instrukce pro vyšetřujícího: Vyšetřovaný stojí rovnoměrně na obou chodidlech tak, ţe paţe 

má v 90° abdukce a od konečků prstů začíná pravítko. Zaznamená se maximální horizontální 

vzdálenost dosáhnutá pacientem. Zaznamenejte nejlepší dosah. Ujistěte se, ţe pacient začíná 

z neutrální pozice. Pacient má povoleno zvednout jednu patu od podlahy, ale nesmí zvedat 

celé chodidlo. 

Pacient: Stůjte normálně s chodidly od sebe na šířku ramen. Paţe jsou podél těla. Zvedněte 

jednu paţi do strany. Vaše prsty by se neměli dotýkat pravítka. Natáhněte prsty a sáhnete do 

strany tak daleko, jak můţete. Nezvedejte špičku nohy od podlahy. Dosáhněte tak daleko, jak 

můţete. (OPAKUJTE na druhou stranu) 

 

 

ZVRATY - ANTICIPACE POSTURÁLNÍHO NASTAVENÍ 

 

9. POSTAVENÍ ZE SEDU 

Instrukce pro vyšetřujícího: Zaznamenejte začátek pohybu a dopomoc rukou na opěrkách 

ţidle, na stehnech nebo zvednutí paţí vpřed. 

Pacient: Zkřiţte paţe přes vaši hruď. Snaţte se nepomáhat si rukama, pokud to jde. Nenechte 

vaše dolní končetiny opírat se zezadu o ţidli kdyţ stojíte. Prosím, postavte se teď. 

 

10. STOJ NA ŠPIČKÁCH 

Instrukce pro vyšetřujícího: Dovolte pacientovi vyzkoušet tento test dvakrát. Zaznamenejte 

nejlepší výkon. (Pokud máte podezření, ţe pacient nestojí v jeho plné výšce, poţádejte ho 

zvednout se tak, ţe se bude drţet vašich rukou.) Ujistěte se, ţe se pacient dívá na bod 

ve vzdálenosti 1-4 m před sebou. 

Pacient: Umístěte vaše chodidla na šířku paţí. Ruce poloţte na boky. Pokuste se zvednout 

na špičky tak vysoko, jak to jde. Budu počítat hlasitě do 3 sekund. Snaţte se udrţet tuto pozici 

minimálně 3 sekundy. Dívejte se rovno před sebe. Zvedněte se na špičky teď. 

 

11. STOJ NA JEDNÉ DK 

Instrukce pro vyšetřujícího: Dovolte pacientovi vyzkoušet test dvakrát a zaznamenejte 

nejlepší výkon. Zaznamenejte čas, kdy je pacient schopen udrţet pozici, do maxima 30 

sekund. Zastavte počítání, kdyţ pacient zvedá ruce z boků nebo poloţí chodidlo na podlahu.  



Pacient: Dívejte se rovno před sebe. Nechte ruce poloţené na bocích. Zvedněte jednu dolní 

končetinu za sebe. Nedotýkejte se zvednutou DK druhé DK. Setrvejte v pozici na jedné noze 

tak dlouho, jak můţete. Zvedněte nohu teď. (OPAKUJTE na druhou stranu) 

 

12. STŘÍDAVÉ DOTÝKÁNÍ SCHŮDKU NOHOU  

Instrukce pro vyšetřujícího: Pouţijte standardní výšku schůdku 15 cm. Počítejte úspěšné 

doteky a celkový čas k vykonání 8 doteků. Pacientovi je dovoleno dívat se na své nohy. 

Pacient: Poloţte ruce na boky. Dotýkejte se špičkou nohy střídavě na vrcholku schůdku. 

Pokračujte, dokud se kaţdé chodidlo dotkne schůdku čtyřikrát (8 celkových doteků). Budu 

měřit, jak rychle to dokáţete. Začněte teď. 

 

13. STOJ SE ZVEDÁNÍM PAŢÍ 

Instrukce pro vyšetřujícího: Pouţijte 2,5 kg závaţí. Pacient bude ve stoji zvedat závaţí 

oběma rukama do výšky ramen. Vyšetřovaný by to měl provést tak rychle, jak to dokáţe. 

Ohodnoťte o jednu kategorii níţe, pokud musí být závaţí lehčí neţ 2,5 kg a/nebo vyšetřovaný 

zvedne závaţí do výšky méně neţ 75°. 

Pacient: Zvedněte toto závaţí oběma rukama z pozice před sebou do výšky ramen. Proveďte 

to tak rychle, jak můţete. Nechte lokty narovnané, kdyţ zvedáte závaţí a drţte v konečné 

pozici, dokud napočítám do 3. Začněte teď. 

 

 

REAKTIVITA POSTURÁLNÍ ODPOVĚDI  

   

14. IN PLACE RESPONSE - FORWARD 

Instrukce pro vyšetřujícího: Stůjte před pacientem a umístěte ruce na jeho ramena a jemně 

potlačte pacienta dozadu, aţ bude kontrahovat svaly na přední straně bérce (a prsty se právě 

začínají extendovat) a pak náhle povolte. Pacient nesmí vědět, kdy povolíte tlak. Ohodnoťte 

jenom lepší odpověď ze dvou pokusů, pokud je pacient nepřipraven nebo jste ho tlačili příliš. 

Pacient: Při tomto testu vás budu tlačit, abych otestoval vaši balanční reakci. Stůjte normálně 

s chodidly na šířku ramen, paţe podél těla. Nedovolte, aby vás mé ruce potlačili dozadu. Kdyţ 

tlak povolím, zachovejte balanci bez pomoci kroků. 

  

15. IN PLACE RESPONSE - BACKWARD 

Instrukce pro vyšetřujícího: Stůjte za pacientem, umístěte ruce na jeho lopatky a 



izometricky drţte proti tlaku pacienta vzad, aţ bude téměř zvedat paty, bez jakéhokoli pohybu 

trupem. Náhle povolte. Pacient nesmí vědět, kdy povolíte tlak. Ohodnoťte jenom lepší 

odpověď ze dvou pokusů, pokud je pacient nepřipraven nebo jste ho tlačili příliš. 

Pacient: Stůjte s chodidly na šířku ramen, paţe podél těla. Nedovolte, aby vás mé ruce 

potlačili vpřed. Kdyţ tlak povolím, zachovejte balanci bez pomoci kroku.  

  

16. KOMPENSAČNÍ KROKOVÉ KOREKCE - VPŘED 

Instrukce pro vyšetřujícího: Stůjte před pacientem na straně, s rukama na jeho ramenou 

a poţádejte ho tlačit vpřed. (Ujistěte se, ţe pacient má prostor pro krok vpřed). Poţádejte 

pacienta naklonit se, aţ budou jeho ramena a boky na úrovni začátku špiček chodidel. Kdyţ je 

v této pozici, náhle povolte vaši oporu. Test musí vyvolat u pacienta provedení kroku. Buďte 

připraven zachytit pacienta. 

Pacient: Stůjte s chodidly na šířku ramen, ramena podél těla. Nakloňte se vpřed proti mým 

rukou aţ za vaši limitu náklonu vpřed. Kdyţ vás pustím, udělejte cokoliv, co je potřebné, 

včetně kroku, abyste se vyhnul pádu. 

 

17. KOMPENSAČNÍ KROKOVÉ KOREKCE - VZAD 

Instrukce pro vyšetřujícího: Stůjte za pacientem na straně s rukama na jeho lopatkách 

a poţádejte ho naklonit se dozadu. (Ujistěte se, ţe pacient má prostor pro krok vzad). 

Poţádejte ho, aby se naklonil, aţ budou jeho ramena a boky na úrovni konce pat. Kdyţ je 

pacient v této pozici, povolte vaši oporu. Test musí vyvolat u pacienta provedení kroku. 

Buďte připraven zachytit pacienta. 

Pacient: Stůjte s chodidly na šířku ramen, ramena podél těla. Nakloňte se dozadu proti mým 

rukou aţ za vaši limitu náklonu vzad. Kdyţ vás pustím, udělejte cokoliv, co je potřebné, 

včetně kroku, abyste se vyhnul pádu. 

  

18. KOMPENSAČNÍ KROKOVÉ KOREKCE - LATERÁLNĚ 

Instrukce pro vyšetřujícího: Stůjte za pacientem, umístěte jednu ruku na pravou (nebo 

levou) stranu pánve a poţádejte ho naklonit celé tělo vertikálně na vaši ruku. Poţádejte ho 

naklonit se tak, aţ bude střední linie pánve nad pravým (nebo levým) chodidlem a pak náhle 

povolte vaši oporu.  Buďte připraven zachytit pacienta. 

Pacient: Stůjte s chodidly při sobě, paţe podél těla. Nakloňte se na mou ruku, aţ za vaší 

limitu náklonu na stranu. Kdyţ vás pustím, ukročte, je-li to potřebné, abyste se vyhnuli pádu. 

 



SENZORICKÁ ORIENTACE 

 

19. SENZORICKÁ INTEGRACE PRO ROVNOVÁHU (MODIFIKOVANÝ CTSIB) 

Instrukce pro vyšetřujícího: Dělejte testy podle pořadí. Zaznamenejte čas, dokud byl 

pacient schopen stoje během kaţdých podmínek do maxima 30 sekund. Opakujte podmínky, 

pokud nebyl schopen stát 30 sekund a zaznamenejte oba pokusy (průměr pro kategorii). 

Pouţijte pěnovou podloţku Temper foam střední hustoty, 10 cm vysokou. Pacient by neměl 

stát na pěnové podloţce mezi jednotlivými testy. Naklánění nebo kyčelní strategie během 

testu by měli být hodnoceny jako “nestabilita”. 

Pacient: Během následujících 4 testů budete stát na pěnové podloţce nebo normální podlaze, 

s očima otevřenýma nebo zavřenýma. Umístěte vaše ruce na boky. Chodidla by měla být u 

sebe, aţ by se měla téměř dotýkat. Dívejte se přímo před sebe. Pokaţdé stůjte tak stabilně, jak 

je moţné, dokud vám neřeknu stop. 

 

20. INKLINACE – ZAVŘENÉ OČI 

Instrukce pro vyšetřujícího: Dopomoţte pacientovi na rampu. Pacient zavře oči a vy 

začněte počítat čas. Zopakujte, pokud nebyl schopen stát 30 s a zprůměrujte oba pokusy. 

Zaznamenejte, pokud jsou výchylky větší neţ na rovném povrchu se zavřenýma očima (Test 

15B), nebo kdyţ je špatné postavení ve vertikále. Dopomoc zahrnuje lehký dotek kdykoliv 

během testu. 

Pacient: Prosím postavte se na nakloněnou rampu se špičkami směrem k vrcholu rampy. 

Stůjte s chodidly na šířku ramen. Poloţte ruce na boky. Začnu počítat, kdyţ zavřete oči. 

 

STABILITA PŘI CHŮZI    

 

21. CHŮZE – ROVNÝ POVRCH 

Instrukce pro vyšetřujícího: Umístěte pro pacienta 2 značky 6 m od sebe viditelně na rovný 

povrch pro chůzi. Pouţijte stopky pro měření času chůze. Pacient bude začínat se špičkami 

nohou na značce. Začněte počítat, kdyţ se první chodidlo zvedá od podlahy a ukončete, kdyţ 

jsou obě chodidla za další značkou. 

Pacient: Kráčejte vaší normální rychlostí od první značky k další značce a zastavte. 

 

 



22. ZMĚNA RYCHLOSTI CHŮZE 

Instrukce pro vyšetřujícího: Dovolte pacientovi udělat 2-3 kroky jeho normální rychlostí a 

pak řekněte “rychle”, po 2-3 krocích řekněte “pomalu”. Pacient můţe udělat 2-3 kroky 

předtím, neţ zastaví. 

Pacient: Začněte chodit vaší normální rychlostí. Kdyţ vám řeknu “rychle”, kráčejte tak 

rychle, jak můţete. Kdyţ řeknu “pomalu”, kráčejte velmi pomalu. 

  

23. CHŮZE S OTOČENÍM HLAVY - HORIZONTÁLNĚ 

Instrukce pro vyšetřujícího: Poţádejte pacienta otočit hlavu a drţet ji otočenou tak, ţe se 

dívá ponad své rameno, dokud mu neřeknete podívat se ponad opačné rameno kaţdý 2-3 

kroky. Pokud má pacient omezení hybnosti krku, povolte mu kombinovat pohyby hlavy a 

trupu (enbloc). 

Pacient: Začnete chodit vaší normální rychlostí, kdyţ vám řeknu “vpravo”, otočte hlavu 

a podívejte se vpravo. Kdyţ řeknu “vlevo”, otočte hlavu a podívejte se vlevo. Pokuste se 

kráčet po rovné linii. 

 

24. CHŮZE S PIVOT OTOČENÍM 

Instrukce pro vyšetřujícího: Předveďte pivot otočení. Kdyţ pacient kráčí normální 

rychlostí, řekněte “otočit a zastavit”. Počítejte kroky od otočení aţ do dosaţení stability. 

Nestabilitu představuje stoj o široké bázi, nadpočetný krok nebo pohyb trupu a paţí. 

Pacient: Začněte kráčet vaší normální rychlostí. Kdyţ vám řeknu “otočit a zastavit”, otočte se 

čelem do opačného směru tak rychle, jak dokáţete, a zastavte. Po otočení by měli být vaše 

chodidla blízko sebe. 

 

25. KROK CEZ PREKAŢKU 

Instrukce pro vyšetřujícího: Umístěte 2 na sebe naskládané krabice 30 cm vysoké 3 m od 

místa, kde bude pacient začínat chůzi. Pouţijte stopky pro měření času chůze. Abyste získali 

průměrnou hodnotu, vypočtěte podíl času a 6m. Dívejte se, zda pacient váhá, dělá krátké 

kroky nebo se dotkne překáţky. 

Pacient: Začněte kráčet vaší normální rychlostí. Kdyţ přijdete ke krabicím, překročte je 

ponad, ne kolem, a zůstaňte kráčet. 

     

26. TIMED "GET UP & GO"     

Instrukce pro vyšetřujícího: Pacient bude sedět na ţidli, opřený zády o opěradlo.  Měřte čas, 



odkdy jste řekli “jděte”, dokud se nevrátí na ţidli. Zastavte měření, kdyţ je pacient půlkami 

na sedadle ţidle. Ţidle by měla být pevná s opěrkami pro případ potřeby. Nalepte na podlahu 

značku 3 m před nohama ţidle. 

Pacient: Kdyţ řeknu “jděte”, postavte se ze ţidle, kráčejte vaší normální rychlostí k značce 

na podlaze, otočte se kolem ní a vraťte se do sedu na ţidli. Budu měřit, jak dlouho vám to 

bude trvat. 

 

27. TIMED "GET UP & GO" S DVOJITÝM UKOLEM  

Instrukce pro vyšetřujícího: Před začátkem, vyzkoušejte s pacientem, jak počítat pozpátku 

od čísla mezi 90 a 100 po třech, abyste se ujistili, ţe zvládne kognitivní úlohu. Poté ho 

poţádejte počítat pozpátku od jiného čísla a po pár číslech řekněte “jděte” pro Get up and Go 

úkol. Měřte čas, odkdy jste řekli “jděte”, dokud se pacient nevrátí na ţidli.Zastavte měření, 

kdyţ je pacient půlkami na sedadle ţidle. Ţidle by měla být pevná s opěrkami pro případ 

potřeby. 

Pacient: a) Počítejte pozpátku po třech počínajíc od 100, NEBO b) Říkejte náhodná čísla. 

Kdyţ vám řeknu “jděte”, postavte se ze ţidle, kráčejte vaší normální rychlostí k značce na 

podlaze, otočte se kolem ní a vraťte se do sedu na ţidli. Během toho ale pokračujte v říkání 

čísel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2. 
 

Dynamic Gait Index 

 

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 porucha: Neujde 20 s bez pomoci, vážná porucha chůze 
nebo nerovnováha. 0 

2. Změna rychlosti chůze 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 otočením 
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 otočením 
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. Překročení 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 překážek 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. 3. 
 

Activities - specific Balance Confidence  
 
Instrukce: Pro každou z následujících aktivit určete svoji sebejistotu pomocí odpovídajícího čísla 
z tabulky. (1 – Vůbec si nevěřím, 10 – Zcela si věřím) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Vůbec 
si 
nevěřím 

... Jsem si 
poněkud 
jistý/á 

... Jsem si 
středně 
jistý/á 

... Jsem si 
celkem 
jistý/á 

... ... Jsem si 
zcela 
jistý/á 

 

Jak moc jste si jistý/á, že neztratíte rovnováhu nebo nezačnete být nestabilní, když...  

… chodíte okolo domu?  

… jdete po schodech nahoru a dolů?  

… se skloníte a zvednete obuv z podlahy v šatně?  

… si podáváte malou plechovku z poličky ve výši očí?  

… si stoupnete na špičky a saháte na něco nad úrovní hlavy?  

… se postavíte na židli achcete pro něco dosáhnout?  

… vytíráte podlahu?  

… jdete z domu k autu zaparkovanému na okraji vozovky?  

… nastupujete a vystupujete z auta?   

… jdete přes parkoviště k obchodnímu domu?  

… jdete do svahu?   

… jdete v obchodním domě, kde vás lidé rychle předcházejí?  

… jdete v obchodním domě a narážejí do vás ostatní lidé?  

… nastupujete na eskalátor a vystupujete z něj a držíte se zábradlí?  

… nastupujete na eskalátor a vystupujete z něj a máte zavazadla, takže se nemůžete chytit 
zábradlí?  

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 4. 

 
Dizziness Handicap Inventory  

 Ano Ne Někdy 

Zhoršuje se závrať při pohledu vzhůru?    

Cítíte se svými potížemi frustrován/a?     

Omezujete kvůli svým potížím služební nebo rekreační cestování?     

Zvětšuje se váš problém při chůzi uličkou v supermarketu?     

Máte kvůli svým obtížím problém při ulehání nebo vstávání z postele?     

Omezují váš problém významně účast na společenských aktivitách jako je návštěva 
restaurace, kina, tancování nebo účast na večírcích?    

Máte kvůli závrati problémy se čtením?     

Zvyšují závrať náročnější aktivity jako je sport, tanec či domácí práce, jako je 
zametání nebo uklízení nádobí?     

Obáváte se kvůli svým potížím odejít z domu bez doprovodu?     

Uvedl vás někdy váš problém do rozpaků před jinými lidmi?    

Zvyšují rychlé pohyby hlavy vaše potíže?    

Vyhýbáte se výškám kvůli svému problému?    

Máte potíže při přetáčení v posteli?     

Je pro vás kvůli vašim potížím obtížné provádět namáhavé práce v domácnosti a na 
zahradě?    

Bojíte se, že si kvůli vašim potížím lidé mohou myslet, že jste pod vlivem drog?    

Je pro vás kvůli vašim problémům obtížné jí samostatně na procházku?    

Je pro vás obtížné jít sám bez doprovodu po chodníku?     

Je pro vás těžké se kvůli vašim potížím soustředit?    

Je pro vás obtížé se kvůli tvým potížím pohybovat potmě v bytě?    

Bojíte se kvůli vašim potížím zůstat doma sám/sama?    

Cítíte se kvůli tvým potížím hendikepován/a?     

Zasahují vaše potíže do vašeho vztahu k ostatním členům rodiny nebo přátelům?     

Cítíte se kvůli svým obtížím deprimován/a?    

Jsou vaše potíže na překážku vaší práci nebo domácím povinnostem?    

Zvyšuje se váš problém při předklonu nebo zákolonu?    

celkem:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


