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PŘÍLOHA č. 1 
 

Popis testovaných činností - Funkční test horní končetiny (RÚ  
Hrabyně) 

 
 
A) ČINNOSTI PHK/LHK 
 

1. Sejmout klíče z háčku, postupně odemknout a zamknout 4 různými klíči. Stisknout kliku,   
    vyjmout líče ze zámku a pověsit zpět na háček. Vyzkoušet různé typy háčků a klíčů. 
 

2. Oběma rukama rozvázat a zašněrovat šněrovadlo. Zavázat tkaničku na kličku. 
 

3. Vyšroubovat prsty matku našroubovanou na šroubu s podložkou, sejmout podložku.   
    Nasadit podložku zpět na šrouby, prsty zašroubovat a dotáhnout matku.  
 

4. Prsty vyšroubovat šroub, sejmout a znovu nasadit podložku, šroub prsty zašroubovat a  
    dotáhnout. 
 

5. Vyšroubovat šroubovákem šroubek, sejmout podložku, znovu nasadit a šroubek  
    zašroubovat šroubovákem (oběma rukama). 
 

6. 3x po sobě vyjmout a zasunout dřevěný kolík do zdířky. 
 

7. 3x zasunout konektor do zdířky. 
 

8. 5x zapnout a vypnout vypínač (2. nebo 3. prstem) 
 

9. 3x zasunout zástrčku do zásuvky. 
 

10. Ukazovákem postupně vytočit čísla 1 až 0 na telefonním číselníku. 
 

11. 3x točit plynovým kohoutkem. 
 

12. 1x otevřít a zavřít vodovodní kohoutek. 
 

13. 1x vyšroubovat žárovku z objímky a znovu ji zašroubovat. 
 

14. 1x vyšroubovat žárovku ve vzpažení z volně visící objímky a znovu ji zašroubovat 
(výšku  
      nastavit dle výšky testovaného). 
 

15. Sejmout zástěru z věšáku, nasadit spojené tkanice na krk. Zavázat tkanice kolem pasu za  
      zády na kličku (obě HKK). 
 

16. Uchopit postupně PHK dlaňovým úchopem válec, přendat jej do LHK a položit na stůl.  
      Postupně sundat ze stojanu všech 10 válců o průměru 1-10 cm. Uchopit nejmenší válec  
      LHK, přendat jej do PHK a umístit zpět na stojánek. 
 

17. Střídavě PHK a LHK sejmout ze stojánku na kovový disk (talíř) o průměru 12 cm a  
      položit na stůl. Vzít talíř ze stolu a umístit zpět na stojan (provést střídavě PHK a LHK). 
 

18. Postupně navléknout 5 gumiček na válec o průměru 7 cm (PHK pak LHK). 
 

19. Na papír tužkou nakreslit kružnici podle válce o průměru 10 cm. Vystřihnout kruh  
      nůžkami (obě HKK), časový limit 30 sekund. 
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20. Zapíchnout postupně 5  špendlíků s kovovou hlavičkou do průsečíku čtverečkovaného  
      papíru, podloženého silnou plstí. Špendlíky jsou před rehabilitantem napíchuté na kusu  
      plsti. 
 
B) SÍLA STISKU PHK/LHK 
 

Testuje se síla stisku. Vyšetřovaný stiskne terapeutovu ruku nejprve svojí pravou rukou, 
poté i levou rukou. Sílu stisku porovnáme. Terapeut bere ohled na dominantní ruku a na 
druhu zaměstnání pacienta. 
 
 
 
C) TESTY JEMNÉ MOTORIKY 
 

1. Test jemné motoriky bez podložek PHK/LHK – přemístit 50 kusů nýtků do příslušných 
otvorů. 
 
2. Test jemné motoriky s podložkami – obě horní končetiny – PHK uchopit nýtek, LHK 
uchopit podložku ležící na stole. Podložku nasadit na nýtek, umístit nýtek s podložku do 
odpovídajícího otvoru. 
 
3. Navlékání korálků o průměru 2 cm – navléknout dvacet korálků o průměru 2 cm na 
provázek. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

Zdroj : vlastní materiály autorky 
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PŘÍLOHA č. 2 

 

FUNKČNÍ TEST HK 
Rehabilitační ústav v Hrabyni 

 
 

 
________________________ 

Zdroj : vlastní materiály autorky 
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PŘÍLOHA č. 3 

 
Jebsen - Taylor standardizované hodnocení pro 

jemnou a hrubou motoriku horních končetin 
 
 
Jméno klienta: __________________________________________ 
 
 
Dominantní končetina: ___________________________________ 
 
 
Jméno terapeuta: ________________________________________ 
 
 
 
 
 První testování 

Datum 

administrace:____________ 
 

Druhé testování 

Datum 

administrace:____________ 

Subtest Nedominantní 
končetina 

Dominantní 
končetina 

Nedominantní 
končetina 

Dominantní 
končetina 

Psaní 
    

Karty     

Drobné 
předměty 

    

Simulované 
jedení 

    

Hrací kameny 
    

Velké lehké 
předměty 

    

Velké těžké 
předměty 

    

 
 
Poznámky: 
 

 

________________________ 

Zdroj : Drábečková (2009) 



 

 87

PŘÍLOHA č. 4 

 

Jebsen - Taylor standardizované hodnocení pro 
jemnou a hrubou motoriku horních končetin 

 

Testovací úkoly :  

1) Psaní krátkých vět  

    Vyšetřovaný sedí u stolu, k dispozici mu jsou papíry (4 ks, přichyceny klipsou k  

    podložce), psací pero a karty, na kterých má vzor opisované věty se 24 písmeny.  

    Vyšetřovaný opisuje věty nejprve nedominantní končetinou a poté dominantní  

    končetinou, ale jinou větu. 

    Vzorové věty: 

VELRYBY ŽIJÍ V MODRÉM OCEÁNU 

KVĚTINY KRÁSNĚ VONÍ POD OKNY 

 

2) Otáčení karet 

    Vyšetřovaný sedí u stolu, na kterém leží 5 karet (velikost 6,5 x 11 cm). Karty jsou  

    umístěny 11 cm od spodního okraje stolu, je mezi nimi mezera 4 cm. 
 

 
 

    Testovaný má za úkol postupně obrátit všechny karty. Začíná nedominantní  

    končetinou, poté dominantní. V tomto testu je důležitá rychlost otáčení, ne způsob  

    uspořádání karet nebo jejich umisťování. 

 

3) Sbírání malých předmětů a jejich umisťování do nádoby 

    K tomuto testu potřebujeme 1 prázdnou plechovku, 2 kancelářské sponky na papír  

    (velikost 2,5 cm), 2 korunkové uzávěry z láhve a 2 mince (hodnota 1 Kč). 

    Vyšetřovaný sedí u stolu  a předměty jsou umístěny 11 cm od spodního okraje stolu a  

    jsou vzdáleny 4 cm od sebe. Plechovka leží uprostřed stolu. Vyšetřovaný má za úkol  

    nedominantní a poté dominantní HK umístit předměty do plechovky uprostřed. 
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Rozmístění předmětů : 

 

 

4) Simulované jedení 

    Zde je potřeba 5 kusů velkých fazolí, které jsou položeny v řadě 10-19 cm dlouhé.   

    Fazole jsou uspořádány stejným směrem, svisle, jsou mezi nimi mezery 4 cm.  

    Umístěny jsou 11 cm od spodního okraje stolu. Dále je potřeba prázdná plechovka a  

    čajová lžička. 

 

 

    Úkolem vyšetřovaného je pomocí čajové lžičky nabrat postupně všechny fazole a  

    vložit je do plechovky. Začíná nedominantní HK, pokračuje dominantní HK. 

 

5) Vrstvení kamenů ze stolní hry dáma 

    Nyní má vyšetřovaný za úkol ze 4 standardně velkých hracích kamenů za hry dáma  

    sestavit komín (navrstvit kameny na sebe). Kameny jsou položeny uprostřed stolu  

    v řadě, vzdáleny 11 cm od spodního okraje stolu. Vyšetřovaný při zahájení testu  

    nejprve nedominantní končetinou na sebe poskládá libovolně kameny tak, aby  

    postavil komín. Poté staví znovu, ale dominantní končetinou.  
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6) Pohybování velkými prázdnými plechovkami 

    V tomto subtestu má vyšetřovaný za úkol přemístit od sebe 5 prázdných plechovek  

    (průměr 8 cm). Plechovky jsou umístěny v řadě vedle sebe a jsou od sebe vzdáleny 4  

    cm.  

 

 

7) Pohybování velkými plnými plechovkami 

    Obdoba předešlého úkolu, pouze jsou plechovky naplněny výplni na hmotnost 0,45  

    kg každá. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

Zdroj : Drábečková (2009) 
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PŘÍLOHA č. 5 

 

Nine Hole Peg Test - skórovací formulář 
 
 

Jméno : ___________________________________________________ 
 
 
 
 
Dominantní horní končetina (zakroužkujte) :    Pravá     Levá 
 
 
 
Čas potřebný ke splnění testu : 
 
 
 
Datum : _________   Dominantní HK : _______  Nedominantní HK : _______  
 
 
 
Datum : _________   Dominantní HK : _______  Nedominantní HK : _______ 
 
 
Datum : _________   Dominantní HK : _______  Nedominantní HK : _______ 
 
 
Datum : _________   Dominantní HK : _______  Nedominantní HK : _______ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

________________________ 

Zdroj : 
http://www.rehabmeasures.org/PDF%20Library/Nine%20Hole%20Peg%20Test%20Instructions.pdf
[cit. 2012-06-11] 
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PŘÍLOHA č. 6 
 
 

 

Frenchayský test paže 
 

 
Úkol Poznámky Body 

 
1. Narýsovat linku pomocí pravítka, 
paretická ruka drží pravítko 
 

  

 
2. Uchopit paretickou rukou válec, 
postavit ho přibližně 15cm od okraje 
stolu, zvednout ho do výšky asi 30cm 
a přemístit, aniž by válec upadl 
 

  

 
3. Paretickou rukou zvednout 
sklenici, která je do poloviny 
naplněna vodou a je umístěna 15-
30cm  od okraje stolu, napít se a 
vrátit sklenici zpět na místo, aniž by 
se cokoliv rozlilo 
 

  

 
4. Sejmout a přemístit pružinový 
kolíček na prádlo z kolíku o průměru 
10 mm, dlouhého 15 cm, umístit ho na 
čtvercovou podložku o straně 10 cm, 
vzdálenou 15-30 cm od okraje stolu. 
Pacient nesmí upustit kolíček na 
prádlo ani převrátit kolík. 
 

  

 
5. Učesat si postiženou rukou vlasy 
(nebo česání imitovat); musí se česat 
na temeni, směrem dolů vzadu na 
hlavě a dolů po každé straně hlavy. 
 

  

 
Celkem  
 

 

 
 
 

 

 

 

________________________ 

Zdroj : Lippert-Grüner (2005) 
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PŘÍLOHA č. 7 

 

Frenchayský test paže - rozšířená verze 
 

 
Úkol 

 
Poznámky Body 

1. Otevřít a zavřít zavírací 
sklenici pomocí obou 
rukou;paretická ruka drží 
pravítko. 

  

2. Narýsovat linku pomocí 
pravítka; paretická ruka drží 
pravítko. 

  

3. Uchopit, zvednout a položit 
velkou láhev paretickou 
končetinou. 

  

4. Uchopit, zvednout a položit 
malou láhev paretickou 
končetinou. 

  

5. Uchopit, zvednout sklenici 
paretickou končetinou a zvednout 
k ústům. 

  

6. Připnout 3 kolíčky na 
papírovou desku oběma 
končetinami; neparetická 
končetina drží desku. 

  

7. Uchopit a zvednout hřeben a 
imitovat česání paretickou 
končetinou. 

  

8. Vytlačit pastu na zuby z tuby 
na kartáček oběma končetinami; 
paretická ruka drží tubu s pastou. 

  

9. Zvednout nůž a vidličku oběma 
rukama a imitovat krájení na 
papírové desce. 

  

10. Postavit se, uchopit smeták a 
zamést podlahu oběma 
končetinami. 

  

 
Celkem  
 

 

 
Hodnocení: 
10b. = dokončení celého úkolu 
10 – 5b. = dokončení celého úkolu ve stupňovitě zhoršené kvalitě 
5b. = nekvalitní dokončení celého úkolu 
5 – 0b. = dokončení pouze části úkolu  
 
 
________________________ 

Zdroj : materiály Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze 
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PŘÍLOHA č. 8 

 

 

Skóre vizuálního hodnocení funkčního úkolu ruky (SVH) 
 

A) dosahování – reaching (funkce horní kočetiny) 
0 – žádný výkon 
1 – náznak intence bez pohybu 
2 – částečný pohyb bez dostižení cíle 
3 – dostižení cíle, ale neefektivní třes, inkoordinace, ataxie, žádný úchop 
4 – dostižení, úchop, ale nekvalitní 
5 - kvalitní výkon 
 
B) Příprava úchopu a úchop (funkce ruky) 
0 – žádný výkon 
1 – náznak otevření ruky 
2 – otevření ruky plus náznak opozice palce 
3 – výkon jako v bodě 2 plus dorzální flexe zápěstí před úchopem (částečně) 
4 – dorzální flexe zápěstí, otevření dlaně, opozice palce, ale ne kvalitní 
5 – kvalitní, téměř fyziologický, fyziologický výkon 
 
C) Manipulace (funkce horní končetiny) 
0 – žádný výkon  
1 – naznačený pokus 
2 – částečně, bez užitečného výkonu 
3 – celý úkon proveden, značně nekvalitně, velké chyby, velké synergie 
4 – cely úkon proveden, vykonání žádaného úkonu, zřetelná nejistota, inkoordinace 
apod. 
5 - kvalitní, téměř fyziologický, fyziologický výkon 
 
D) Uvolnění úchopu (funkce ruky) 
0 – žádný výkon  
1 – náznak 
2 – nefunkční pokus o uvolnění 
3 – částečné uvolnění úchopu, ale málo funkční, velké synergie, inkoordinace 
4 – plné uvolnění, funkčně dostatečné, i když patrné synergie, inkoordinace 
5 – kvalitní, téměř fyziologický, fyziologický výkon 
 
 
 
 
Výsledné skóre : 
součet počtu bodů A+B+C+D 
 
 
 
 
 
________________________ 

Zdroj : Hillerová et al. (2006) 
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PŘÍLOHA č. 9 

ACTION                             Patient Name: ___________________________ 

RESEARCH                       Rater Name: ____________________________ 

ARM TEST                         Date: __________________________________ 
 
 
Instrction 
There are four subtests: Grasp, Grip, Pinch, Gross Movement. Items in each are ordered so that: 
 
Items in each are ordered so that: 
· if the subject passes the first, no more need to be administered and he scores top marks for  
  that subtest; 
· if the subject fails the first and fails the second, he scores zero, and again no more tests  
  need to be performed in that subtest; 
· otherwise he needs to complete all tasks within the subtest 
 
Activity                                                                                                                         Score a 
 
Grasp 
1. Block, wood, 10 cm cube (If score = 3, total = 18 and to Grip)                              _______                                                    
    Pick up a 10 cm block 
2. Block, wood, 2.5 cm cube (If score = 0, total = 0 and go to Grip)                          _______ 
    Pick up 2.5 cm block 
3. Block, wood, 5 cm cube                                                                                          _______ 
4. Block, wood, 7.5 cm cube                                                                                       _______ 
5. Ball (Cricket), 7.5 cm diameter                                                                               _______ 
6. Stone 10 x 2.5 x 1 cm                                                                                              _______ 
 
Grip 
1. Pour water from glass to glass (If score = 3, total = 12, and go to Pinch)               _______ 
2. Tube 2.25 cm (If score = 0, total = 0 and go to Pinch)                                            _______ 
3. Tube 1 x 16 cm                                                                                                        _______ 
4. Washer (3.5 cm diameter) over bolt                                                                        _______ 
 
Pinch 
1. Ball bearing, 6 mm, 3rd finger and thumb                                                               _______ 
    (If score = 3, total = 18 and go to Grossmt)  
2. Marble, 1.5 cm, index finger and thumb                                                                 _______ 
    (If score = 0, total = 0 and go to Grossmt)                                                               
3. Ball bearing 2nd finger and thumb                                                                          _______ 
4. Ball bearing 1st finger and thumb                                                                           _______ 
5. Marble 3rd finger and thumb                                                                                   _______ 
6. Marble 2nd finger and thumb                                                                                  _______ 
 
Grossmt (Gross Movement) 
1. Place hand behind head (If score = 3, total = 9 and finish)                                     _______ 
2. (If score = 0, total = 0 and finish                                                                             _______ 
3. Place hand on top of head                                                                                        _______ 
4. Hand to mouth                                                                                                         _______ 
________________________ 

Zdroj : http://www.strokecenter.org/wp-content/uploads/2011/08/action_research_arm_test.pdf, 
[cit. 2012-06-11] 
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PŘÍLOHA č. 10 

 
The Chedoke Arm and Hand Activity Inventory 

(CAHAI) 
 

(obrázky testovacích úkolů) 
 
 

1. OTEVŘÍT PLECHOVKU OD KÁVY 

  
2. VYTOČIT „911“ 

  
3. NARÝSOVAT ČÁRU POMOCÍ PRAVÍTKA A TUŽKY 
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4. ZE DŽBÁNU NALÍT VODU DO SKLENICE 

  
5. VYŽDÍMAT ŽÍNKU 

  
6. ZAPNOUT 5 KNOFLÍK Ů 

  
7. OSUŠIT SE RUČNÍKEM 
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8. NA ZUBNÍ KARTÁ ČEK DÁT PASTU NA ZUBY 

  
9. NA TALÍ ŘI NAKRÁJET HMOTU P ŘÍBOREM 

  
10. ZAPNOUT ZIP 

  
11. VYLEŠTIT BRÝLE 
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12. ZVEDNOUT LAVOR NA STŮL 

  
13. VYNÉST TAŠKU S POTRAVINAMI PO 4 SCHODECH 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________ 

Zdroj : http://www.cahai.ca/layout/content/CAHAI-Manual-English.pdf, [cit. 2012-06-11] 
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PŘÍLOHA č. 11 

Chedoke Arm and Hand Activity Inventory 
Skórovací formulá ř 

CAHAI-Verze 13 
 

Jméno:                                                                                                         Datum: 
 
 

Škála aktivity 
1. celková závislost (<25% úsilí) 
2. maximální závislost (úsilí 25-49%) 
3. střední závislost (úsilí 50-74%) 
4. minimální závislost (>75% úsilí) 

5. dohled  
6. modifikovaná nezávislost (kompenzační 
pomůcka) 
7. úplná nezávislost (včas, bezpečně) 

 
                                                                  Postižená končetina: 

 
Skóre 

 

1. Otevřít plechovku od kávy 
 

 drží plechovku  drží víko  

 

2. Vytočit telefonní číslo „911“ 
 

 drží sluchátko  vytočí číslo  

 

3. Narýsovat čáru pomocí pravítka 
 

 drží pravítko  drží pero  

 

4. Nalít sklenici vody ze džbánu 
 

 drží sklenici  drží džbán  

 

5. Vyždímat žínku 
 

   

 

6. Zapnout 5 knoflíků 
 

   

 

7. Osušit se ručníkem 
 

 dosáhne na ručník  uchopí konec 
ručníku 

 

 

8. Dát zubní pastu na kartáček 
 

 drží pastu  drží kartáček  

 

9. Rozřezat hmotu příborem 
 

 drží nůž  drží vidličku  

 

10. Zapnout zip 
 

 drží zip  zatáhne za zip  

 

11. Vyleštit brýle 
 

 drží brýle  leští čočky  

 

12. Zvednout lavor na stůl 
 

   

 

13. Vynést tašku do schodů 
 

   

Celkové skóre 
   

           
/91 

Poznámky 
 
 
 
 

________________________ 

Zdroj : http://www.cahai.ca/layout/content/CAHAI-Manual-English-v2.pdf, vlastní překlad autorky 
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PŘÍLOHA č. 12 

 

Purdue Pegboard - výsledkový list 
 
 
 
Jméno: _________________________________ Dominantní HK:     PHK/LHK 
 
Test proveden z důvodu: 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
Jméno terapeuta: ___________________________ Datum: _________________ 
 
 
 
 1. 

 
2. 3. Průměr Skóre 

Pravá ruka 
 

     

Levá ruka 
 

     

Obě ruce 
 

     

Pravá+levá+obě 
 

     

Kompletování 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________ 

Zdroj : Svozílková (2008) 
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PŘÍLOHA č. 13 

 

Box and Blocks - skórovací formulář 
 
 

Jméno : ___________________________________________________ 
 
 
 
 
Dominantní horní končetina (zakroužkujte) :    Pravá     Levá 
 
 
 
Počet kostek přemístěných za 1 minutu : 
 
 
 
Datum : _________   Dominantní HK : _________  Nedominantní HK : _______ 
 
 
 
Datum : _________   Dominantní HK : _________  Nedominantní HK : _______ 
 
 
 
Datum : _________   Dominantní HK : _________  Nedominantní HK : _______ 
 
 
 
Datum : _________   Dominantní HK : _________  Nedominantní HK : _______ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

________________________ 

Zdroj :  
http://www.rehabmeasures.org/PDF%20Library/Box%20and%20Blocks%20Test%20Instructions.pdf 
[cit. 2012-06-11] 
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PŘÍLOHA č. 14 
 

ZÁKLADNÍ FUNKČNÍ TESTY dle NovákaZÁKLADNÍ FUNKČNÍ TESTY dle NovákaZÁKLADNÍ FUNKČNÍ TESTY dle NovákaZÁKLADNÍ FUNKČNÍ TESTY dle Nováka    
 
a) jemný, precizní úchopa) jemný, precizní úchopa) jemný, precizní úchopa) jemný, precizní úchop    
 
1. štipecštipecštipecštipec - úchop dvěma prsty. Může být nehtový nebo bříškový (pinzeta). Slouží k udržení  
                  psacích potřeb a malých nástrojů a k jemné diferencované manipulaci. 
 
2. špetka špetka špetka špetka - úchop třemi prsty. Může sbírat celé předměty a provádíme jemné práce. 
 
3. laterální úchoplaterální úchoplaterální úchoplaterální úchop - mezi radiální hranou ukazováku a ulnární stranu druhého článku palce  
                               - tzv. klíčový. 
 
    

            
 štipec špetka laterální úchop 

    
    
b) silový úchopb) silový úchopb) silový úchopb) silový úchop    
 
4. uchopení míčemíčemíčemíče nebo koulekoulekoulekoule, která představuje základní pracovní postavení ruky          
   (kulový úchop) 
 
5. háčekháčekháčekháček - sloužící k nošení břemen 
 
6. uchopení válce, až sevření ruky do pěsti (válcový úchopválcový úchopválcový úchopválcový úchop) 
 

 

  

 

koule háček válec 
________________________ 

Zdroj : Haladová & Nechvátalová (2005) 
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PŘÍLOHA č. 15 

 
 

Informovaný souhlas 
 
 
Já, ……………………………………………………, jsem seznámen/a a souhlasím se 
záměrem Terezy Sádlové, použít informace o mém zdravotním stavu, s ohledem na 
etický kodex ergoterapeutů a ochranu dat, ve své bakalářské práci s názvem „Vyšetření 
úchopu u neurologických pacientů po cévních mozkových příhodách a traumatech 
mozku“, která je psána v souvislosti s ukončením studia Ergoterapie na 1. lékařské 
fakultě Univerzity Karlovy roku 2012. 
 
 
 
 
V ………………………..  Dne ……………………………. 
 
 
Podpis ……………………………….. 
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PŘÍLOHA č. 16 
VYŠETŘENÍ č. 1 
  
Iniciály : A   Pohlaví : muž   Věk : 60 
Diagnóza : iCMP s pravostrannou symptomatikou 
 

HORNÍ KON ČETINA 
PHK LHK 

fx : 100°  ex: 30° fx: 180°   ex: 40° 
abd:80° 
hor.add.: 100° 

abd: 180°         
hor.add.: 135° 

rameno 

vr:  60°    zr: 60° 

rameno 

vr:  90°    zr: 80° 
fx : 140° fx: 145° 

loket 
sup: 90°   pr: 90° 

loket 
sup: 90°   pr: 90° 

dfx : 40° 
pfx: 50° 

dfx: 50°    
pfx: 60° 

Rozsahy 
pohybů 
(aktivně) 

zápěstí 
uln.d.: 20° 
palm.d.: 20° 

Rozsahy 
pohybů 
(aktivně) 

zápěstí 
uln.d.: 30°      
palm.d.:20° 

taktilní 0 taktilní 0 
termické 0 termické 0 
algické 0 algické 0 
polohocit 0 polohocit 0 

Čití 

pohybocit 0 

Čití 

pohybocit 0 
Tonus lehká spasticita Tonus v normě 
Dominance ANO Dominance NE 
 

 

FRENCHAYSKÝ TEST PAŽE 
 Úkol Poznámky Body 
1 Narýsovat linku pomocí pravítka,  

paretická ruka drží pravítko. 
 1 

2 Uchopit paretickou rukou válec, 
postavit ho 15 cm od okraje stolu, 
zvednout ho do výšky 30 cm a  
přemístit jej, aniž by válec upadl. 

 1 

3 Paretickou rukou zvednout sklenici, 
která je do poloviny naplněna vodou 
a je umístěna 15-30 cm od okraje stolu, 
napít se a vrátit sklenici zpět na místo. 

 1 

4 Sejmout a přemístit pružinový kolíček 
na prádlo z kolíku, umístit ho na čtvercovou 
podložku vzdálenou  15-30 cm od okraje 
stolu. 

 1 

5 Učesat si postiženou rukou vlasy  
(nebo česání imitovat). 

 1 

 Celkem 5 
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PŘÍLOHA č. 17 
VYŠETŘENÍ č. 2 
 
Iniciály : B  Pohlaví : muž   Věk : 64 
Diagnóza : iCMP s pravostrannou symptomatikou 
 

HORNÍ KON ČETINA 
PHK LHK 

fx :  165° ex: 45° fx: 180°  ex: 45° 
abd: 160°      
hor.add.: 160° 

abd: 180°       
hor.add.: 135° 

rameno 

vr: 80°     zr: 80° 

rameno 

vr: 90°     zr: 80° 
fx : 130° fx: 145° 

loket 
sup: 80°   pr: 80° 

loket 
sup: 90°   pr: 90° 

dfx : 50°    
pfx: 60° 

dfx: 50°    
pfx: 60° 

Rozsahy 
pohybů 
(aktivně) 

zápěstí 
uln.d.: 10°     
palm.d.: 10° 

Rozsahy 
pohybů 
(aktivně) 

zápěstí 
uln.d.: 30°    
palm.d.: 20° 

taktilní ↓ taktilní 0 
termické ↓ termické 0 
algické ↓ algické 0 
polohocit ↓ polohocit 0 

Čití 

pohybocit ↓ 

Čití 

pohybocit 0 
Tonus lehká spasticita Tonus v normě 
Dominance ANO Dominance NE 
 

 

FRENCHAYSKÝ TEST PAŽE 
 Úkol Poznámky Body 
1 Narýsovat linku pomocí pravítka,  

paretická ruka drží pravítko. 
 1 

2 Uchopit paretickou rukou válec, 
postavit ho 15 cm od okraje stolu, 
zvednout ho do výšky 30 cm a  
přemístit jej, aniž by válec upadl. 

 1 

3 Paretickou rukou zvednout sklenici, 
která je do poloviny naplněna vodou 
a je umístěna 15-30 cm od okraje stolu, 
napít se a vrátit sklenici zpět na místo. 

 0 

4 Sejmout a přemístit pružinový kolíček 
na prádlo z kolíku, umístit ho na čtvercovou 
podložku vzdálenou  15-30 cm od okraje 
stolu. 

 1 

5 Učesat si postiženou rukou vlasy  
(nebo česání imitovat). 

 1 

 Celkem 4 
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PŘÍLOHA č. 18 
VYŠETŘENÍ č. 3 
 
Iniciály : C  Pohlaví : žena  Věk : 68 
Diagnóza : hCMP s levostrannou symptomatickou 
 

HORNÍ KON ČETINA 
PHK LHK 

fx : 180°  ex: 45° fx:  140° ex: 20° 
abd: 180°      
hor.add.: 135° 

abd: 80°       
hor.add.: 100° 

rameno 

vr:  90°    zr: 90° 

rameno 

vr: 30°    zr: 30° 
fx : 145° fx: 80° 

loket 
sup: 90°  pr: 90° 

loket 
sup: 40°  pr: 40° 

dfx : 50°    
pfx: 60° 

dfx: 10°    
pfx: 20° 

Rozsahy 
pohybů 
(aktivně) 

zápěstí 
uln.d.: 30°     
palm.d.: 20° 

Rozsahy 
pohybů 
(aktivně) 

zápěstí 
uln.d.: 5°     
palm.d.: 5° 

taktilní 0 taktilní ↑ 
termické 0 termické ↑ 
algické 0 algické ↑ 
polohocit 0 polohocit 0 

Čití 

pohybocit 0 

Čití 

pohybocit 0 
Tonus v normě Tonus těžká spasticita 
Dominance ANO Dominance NE 
 

 

FRENCHAYSKÝ TEST PAŽE 
 Úkol Poznámky Body 
1 Narýsovat linku pomocí pravítka,  

paretická ruka drží pravítko. 
 1 

2 Uchopit paretickou rukou válec, 
postavit ho 15 cm od okraje stolu, 
zvednout ho do výšky 30 cm a  
přemístit jej, aniž by válec upadl. 

 0 

3 Paretickou rukou zvednout sklenici, 
která je do poloviny naplněna vodou 
a je umístěna 15-30 cm od okraje stolu, 
napít se a vrátit sklenici zpět na místo. 

 0 

4 Sejmout a přemístit pružinový kolíček 
na prádlo z kolíku, umístit ho na čtvercovou 
podložku vzdálenou  15-30 cm od okraje 
stolu. 

 0 

5 Učesat si postiženou rukou vlasy  
(nebo česání imitovat). 

 0 

 Celkem 1 
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PŘÍLOHA č. 19 
VYŠETŘENÍ č. 4 
 
Iniciály : D  Pohlaví : muž  Věk : 67 
Diagnóza : iCMP s pravostrannou symptomatikou 
 

HORNÍ KON ČETINA 
PHK LHK 

fx : 80°    ex: 20° fx: 180°  ex: 45° 
abd: 90°      
hor.add.: 80° 

abd: 180°       
hor.add.: 135° 

rameno 

vr: 80°    zr: 20° 

rameno 

vr: 90°    zr: 80° 
fx : 100° fx: 145° 

loket 
sup:  60° pr: 60° 

loket 
sup: 90°  pr: 90° 

dfx : 20°    
pfx: 30° 

dfx: 50°    
pfx: 60° 

Rozsahy 
pohybů 
(aktivně) 

zápěstí 
uln.d.: 20°     
palm.d.: 10° 

Rozsahy 
pohybů 
(aktivně) 

zápěstí 
uln.d.: 30°      
palm.d.: 20° 

taktilní 0 taktilní 0 
termické 0 termické 0 
algické 0 algické 0 
polohocit 0 polohocit 0 

Čití 

pohybocit 0 

Čití 

pohybocit 0 
Tonus střední spasticita Tonus v normě 
Dominance ANO Dominance NE 
 

 

FRENCHAYSKÝ TEST PAŽE 
 Úkol Poznámky Body 
1 Narýsovat linku pomocí pravítka,  

paretická ruka drží pravítko. 
 1 

2 Uchopit paretickou rukou válec, 
postavit ho 15 cm od okraje stolu, 
zvednout ho do výšky 30 cm a  
přemístit jej, aniž by válec upadl. 

 1 

3 Paretickou rukou zvednout sklenici, 
která je do poloviny naplněna vodou 
a je umístěna 15-30 cm od okraje stolu, 
napít se a vrátit sklenici zpět na místo. 

 0 

4 Sejmout a přemístit pružinový kolíček 
na prádlo z kolíku, umístit ho na čtvercovou 
podložku vzdálenou  15-30 cm od okraje 
stolu. 

 1 

5 Učesat si postiženou rukou vlasy  
(nebo česání imitovat). 

 0 

 Celkem 3 
 

 



 

 108

PŘÍLOHA č. 20 
VYŠETŘENÍ č. 5 
 

Iniciály : E  Pohlaví : žena  Věk : 48 
Diagnóza : iCMP s pravostrannou symptomatikou 
 

HORNÍ KON ČETINA 
PHK LHK 

fx : 160°  ex: 40° fx:  180° ex: 45° 
abd: 170°        
hor.add.: 135° 

abd: 180°       
hor.add.: 135° 

rameno 

vr:  90°    zr: 80° 

rameno 

vr:  90°   zr: 80° 
fx : 140° fx: 145° 

loket 
sup:  80°  pr: 80° 

loket 
sup: 90°  pr: 90° 

dfx : 40°    
pfx: 50° 

dfx: 50°    
pfx: 60° 

Rozsahy 
pohybů 
(aktivně) 

zápěstí 
uln.d.: 20°     
palm.d.: 10° 

Rozsahy 
pohybů 
(aktivně) 

zápěstí 
uln.d.: 30°     
palm.d.: 20° 

taktilní 0 taktilní 0 
termické ↑ termické 0 
algické 0 algické 0 
polohocit 0 polohocit 0 

Čití 

pohybocit 0 

Čití 

pohybocit 0 
Tonus střední spasticita Tonus v normě 
Dominance ANO Dominance NE 
 

 

FRENCHAYSKÝ TEST PAŽE 
 Úkol Poznámky Body 
1 Narýsovat linku pomocí pravítka,  

paretická ruka drží pravítko. 
 1 

2 Uchopit paretickou rukou válec, 
postavit ho 15 cm od okraje stolu, 
zvednout ho do výšky 30 cm a  
přemístit jej, aniž by válec upadl. 

 0 

3 Paretickou rukou zvednout sklenici, 
která je do poloviny naplněna vodou 
a je umístěna 15-30 cm od okraje stolu, 
napít se a vrátit sklenici zpět na místo. 

 0 

4 Sejmout a přemístit pružinový kolíček 
na prádlo z kolíku, umístit ho na čtvercovou 
podložku vzdálenou  15-30 cm od okraje 
stolu. 

 1 

5 Učesat si postiženou rukou vlasy  
(nebo česání imitovat). 

 1 

 Celkem 3 
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PŘÍLOHA č. 21 
VYŠETŘENÍ č. 6 
 
Iniciály : F  Pohlaví : žena  Věk : 87 
Diagnóza : iCMP s levostrannou symptomatikou 
 

HORNÍ KON ČETINA 
PHK LHK 

fx : 180°  ex: 45° fx:  180° ex: 45° 
abd: 180°      
hor.add.: 135° 

abd: 180°       
hor.add.: 135° 

rameno 

vr:  90°    zr: 80° 

rameno 

vr: 90°     zr: 80° 
fx : 145° fx: 145° 

loket 
sup:  90°  pr: 90° 

loket 
sup: 90°   pr: 90° 

dfx : 50°    
pfx: 60° 

dfx: 50°    
pfx: 60° 

Rozsahy 
pohybů 
(aktivně) 

zápěstí 
uln.d.: 30°      
palm.d.: 20° 

Rozsahy 
pohybů 
(aktivně) 

zápěstí 
uln.d.: 30°     
palm.d.: 20° 

taktilní 0 taktilní 0 
termické 0 termické 0 
algické 0 algické 0 
polohocit 0 polohocit ↓ 

Čití 

pohybocit 0 

Čití 

pohybocit ↓ 
Tonus v normě Tonus lehká spasticita 
Dominance ANO Dominance NE 
 

 

FRENCHAYSKÝ TEST PAŽE 
 Úkol Poznámky Body 
1 Narýsovat linku pomocí pravítka,  

paretická ruka drží pravítko. 
 1 

2 Uchopit paretickou rukou válec, 
postavit ho 15 cm od okraje stolu, 
zvednout ho do výšky 30 cm a  
přemístit jej, aniž by válec upadl. 

 1 

3 Paretickou rukou zvednout sklenici, 
která je do poloviny naplněna vodou 
a je umístěna 15-30 cm od okraje stolu, 
napít se a vrátit sklenici zpět na místo. 

 0 

4 Sejmout a přemístit pružinový kolíček 
na prádlo z kolíku, umístit ho na čtvercovou 
podložku vzdálenou  15-30 cm od okraje 
stolu. 

 1 

5 Učesat si postiženou rukou vlasy  
(nebo česání imitovat). 

 0 

 Celkem 3 
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PŘÍLOHA č. 22 
VYŠETŘENÍ č. 7 
 
Iniciály : G  Pohlaví : muž  Věk : 52 
Diagnóza : iCMP s pravostrannou symptomatikou 
 

HORNÍ KON ČETINA 
PHK LHK 

fx : 160°  ex: 30° fx: 180°  ex: 45° 
abd: 160°      
hor.add.: 120° 

abd: 180°       
hor.add.: 135° 

rameno 

vr: 50°      zr: 60° 

rameno 

vr: 90°     zr: 80° 
fx : 130° fx: 145° 

loket 
sup: 90°    pr: 90° 

loket 
sup: 90°   pr: 90° 

dfx : 50°    
pfx: 60° 

dfx: 50°    
pfx: 60° 

Rozsahy 
pohybů 
(aktivně) 

zápěstí 
uln.d.: 30°     
palm.d.: 20° 

Rozsahy 
pohybů 
(aktivně) 

zápěstí 
uln.d.: 30°     
palm.d.: 20° 

taktilní ↑ taktilní 0 
termické ↑ termické 0 
algické 0 algické 0 
polohocit 0 polohocit 0 

Čití 

pohybocit 0 

Čití 

pohybocit 0 
Tonus střední spasticita Tonus v normě 
Dominance ANO Dominance NE 
 

 

FRENCHAYSKÝ TEST PAŽE 
 Úkol Poznámky Body 
1 Narýsovat linku pomocí pravítka,  

paretická ruka drží pravítko. 
 1 

2 Uchopit paretickou rukou válec, 
postavit ho 15 cm od okraje stolu, 
zvednout ho do výšky 30 cm a  
přemístit jej, aniž by válec upadl. 

 1 

3 Paretickou rukou zvednout sklenici, 
která je do poloviny naplněna vodou 
a je umístěna 15-30 cm od okraje stolu, 
napít se a vrátit sklenici zpět na místo. 

 0 

4 Sejmout a přemístit pružinový kolíček 
na prádlo z kolíku, umístit ho na čtvercovou 
podložku vzdálenou  15-30 cm od okraje 
stolu. 

 0 

5 Učesat si postiženou rukou vlasy  
(nebo česání imitovat). 

 0 

 Celkem 2 
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PŘÍLOHA č. 23 
VYŠETŘENÍ č. 8 
 
Iniciály : H   Pohlaví : žena  Věk : 74 
Diagnóza : iCMP s levostrannou symptomatikou 
 

HORNÍ KON ČETINA 
PHK LHK 

fx :  180° ex: 45° fx: 160°  ex: 45° 
abd: 180°      
hor.add.: 135° 

abd: 160°       
hor.add.: 130° 

rameno 

vr: 90°     zr: 80° 

rameno 

vr: 90°    zr: 80° 
fx : 145° fx: 120° 

loket 
sup: 90°   pr: 90° 

loket 
sup: 80°   pr: 80° 

dfx : 50°    
pfx: 60° 

dfx: 40°    
pfx: 50° 

Rozsahy 
pohybů 
(aktivně) 

zápěstí 
uln.d.: 30°     
palm.d.: 20° 

Rozsahy 
pohybů 
(aktivně) 

zápěstí 
uln.d.: 20°     
palm.d.: 10° 

taktilní 0 taktilní ↓ 
termické 0 termické ↓ 
algické 0 algické 0 
polohocit 0 polohocit ↓ 

Čití 

pohybocit 0 

Čití 

pohybocit ↓ 
Tonus v normě Tonus těžká spasticita 
Dominance ANO Dominance NE 
 

 

FRENCHAYSKÝ TEST PAŽE 
 Úkol Poznámky Body 
1 Narýsovat linku pomocí pravítka,  

paretická ruka drží pravítko. 
 1 

2 Uchopit paretickou rukou válec, 
postavit ho 15 cm od okraje stolu, 
zvednout ho do výšky 30 cm a  
přemístit jej, aniž by válec upadl. 

 1 

3 Paretickou rukou zvednout sklenici, 
která je do poloviny naplněna vodou 
a je umístěna 15-30 cm od okraje stolu, 
napít se a vrátit sklenici zpět na místo. 

 1 

4 Sejmout a přemístit pružinový kolíček 
na prádlo z kolíku, umístit ho na čtvercovou 
podložku vzdálenou  15-30 cm od okraje 
stolu. 

 1 

5 Učesat si postiženou rukou vlasy  
(nebo česání imitovat). 

 1 

 Celkem 5 
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PŘÍLOHA č. 24 
VYŠETŘENÍ č. 9 
 

Iniciály : I    Pohlaví : muž   Věk : 28 
Diagnóza : iCMP s pravostrannou symptomatikou 
 

HORNÍ KON ČETINA 
PHK LHK 

fx : 100°  ex: 20° fx: 180°  ex: 45° 
abd: 80°      
hor.add.: 90° 

abd: 180°       
hor.add.: 135° 

rameno 

vr: 60°      zr: 60° 

rameno 

vr: 90°     zr: 80° 
fx : 100° fx: 145° 

loket 
sup: 40°   pr: 50° 

loket 
sup: 90°   pr: 90° 

dfx : 50      
pfx: 60° 

dfx: 50°    
pfx: 60° 

Rozsahy 
pohybů 
(aktivně) 

zápěstí 
uln.d.: 10°     
palm.d.: 10° 

Rozsahy 
pohybů 
(aktivně) 

zápěstí 
uln.d.: 30°     
palm.d.: 20° 

taktilní 0 taktilní 0 
termické 0 termické 0 
algické 0 algické 0 
polohocit ↓ polohocit 0 

Čití 

pohybocit ↓ 

Čití 

pohybocit 0 
Tonus těžká spasticita Tonus v normě 
Dominance NE Dominance ANO 
 

 

FRENCHAYSKÝ TEST PAŽE 
 Úkol Poznámky Body 
1 Narýsovat linku pomocí pravítka,  

paretická ruka drží pravítko. 
 1 

2 Uchopit paretickou rukou válec, 
postavit ho 15 cm od okraje stolu, 
zvednout ho do výšky 30 cm a  
přemístit jej, aniž by válec upadl. 

 0 

3 Paretickou rukou zvednout sklenici, 
která je do poloviny naplněna vodou 
a je umístěna 15-30 cm od okraje stolu, 
napít se a vrátit sklenici zpět na místo. 

 0 

4 Sejmout a přemístit pružinový kolíček 
na prádlo z kolíku, umístit ho na čtvercovou 
podložku vzdálenou  15-30 cm od okraje 
stolu. 

 0 

5 Učesat si postiženou rukou vlasy  
(nebo česání imitovat). 

 0 

 Celkem 1 
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PŘÍLOHA č. 25 
VYŠETŘENÍ č. 10 
 

Iniciály : J   Pohlaví : žena   Věk : 68 
Diagnóza : iCMP s pravostrannou symptomatikou 
 

HORNÍ KON ČETINA 
PHK LHK 

fx : 150°  ex: 30° fx: 180°  ex: 45° 
abd: 110°      
hor.add.: 100° 

abd: 180°       
hor.add.: 135° 

rameno 

vr:  70°    zr: 60° 

rameno 

vr: 90°     zr: 80° 
fx : 120° fx: 145° 

loket 
sup: 40°   pr: 40° 

loket 
sup: 90°   pr: 90° 

dfx : 30°    
pfx: 40° 

dfx: 50°    
pfx: 60° 

Rozsahy 
pohybů 
(aktivně) 

zápěstí 
uln.d.: 10°     
palm.d.: 10° 

Rozsahy 
pohybů 
(aktivně) 

zápěstí 
uln.d.: 30°     
palm.d.: 20° 

taktilní 0 taktilní 0 
termické ↑ termické 0 
algické ↑ algické 0 
polohocit 0 polohocit 0 

Čití 

pohybocit 0 

Čití 

pohybocit 0 
Tonus těžká spasticita Tonus v normě 
Dominance ANO Dominance NE 
 

 

FRENCHAYSKÝ TEST PAŽE 
 Úkol Poznámky Body 
1 Narýsovat linku pomocí pravítka,  

paretická ruka drží pravítko. 
 1 

2 Uchopit paretickou rukou válec, 
postavit ho 15 cm od okraje stolu, 
zvednout ho do výšky 30 cm a  
přemístit jej, aniž by válec upadl. 

 0 

3 Paretickou rukou zvednout sklenici, 
která je do poloviny naplněna vodou 
a je umístěna 15-30 cm od okraje stolu, 
napít se a vrátit sklenici zpět na místo. 

 0 

4 Sejmout a přemístit pružinový kolíček 
na prádlo z kolíku, umístit ho na čtvercovou 
podložku vzdálenou  15-30 cm od okraje 
stolu. 

 0 

5 Učesat si postiženou rukou vlasy  
(nebo česání imitovat). 

 0 

 Celkem 1 
 

 


