
 
 

PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Charakteristika souboru pacientů (tabulka) 

Pacient Pohlaví Strana 

léze 

Věk Gentamicin Velikost 

nádoru 

Operační 

přístup 

1 Ž L 37 ANO 15x7x6 TLB 

2 Ž P 44 NE 12x9x7 RSA 

3 M P 47 ANO 13x10x10 TLB 

4 Ž L 54 NE 28x22x23 RSA 

5 Ž L 57 NE 26x17x19 RSA 

6 Ž P 43 NE 19x16x21 RSA 

7 Ž L 58 NE 33x21x25 RSA 

8 Ž P 35 NE 41x34x31 RSA 

9 M P 46 NE 20x15x15 RSA 

10 Ž L 55 NE 16x13x11 RSA 

11 Ž P 60 NE 44x31x31 RSA 

12 M P 43 ANO 13x9x8 RSA 

13 M P 31 NE 50x50 RSA 

14 M P 53 NE 37x36x31 RSA 

15 Ž L 55 NE 20x17x11 RSA 

16 M P 37 NE 17x11x16 RSA 

17 Ž L 51 ANO 33x31x30 RSA 

18 M P 29 ANO 28x28x27 RSA 

19 M L 48 NE 15x8x8 RSA 

20 Ž P 48 NE  RSA 

21 M P 48 NE 20x15x15 RSA 

22 Ž P 63 ANO 10x8x6 RSA 

23 Ž L 41 NE 31x29x31 RSA 

24 M P 73 ANO 20x15x15 RSA 

25 Ž P 57 NE 11x6x3 RSA 

26 M L 61 ANO 14x7x7 TLB 

27 Ž P 28 ANO 13x5x7 RSA 

28 Ž L 39 NE 15x15x14 RSA 

29 Ž P 56 NE 10x5x5 RSA 

30 Ž L 46 ANO 13x8x8 RSA 

31 Ž L 50 NE 18x10x8 RSA 

32 M P 29 NE 30x20x30 RSA 

 

 



 
 

 

Příloha č. 2: Dynamic Gait Index 

1. Chůze po rovině ____ 

Instrukce: Jděte přirozenou rychlostí ke značce (6 m) 

Hodnocení: 

(3) Normální stav: Chůze 6 m, bez kompenzačních pomůcek, normální rychlost, bez 

ztráty rovnováhy, normální chůzový vzor. 

(2) Mírné zhoršení: Chůze 6 m, používání kompenzačních pomůcek, zpomalení 

rychlosti chůze, mírné odchylky v chůzi. 

(1) Střední zhoršení: Chůze 6 m, pomalá rychlost chůze, abnormální chůzový vzor, 

ztráta rovnováhy. 

(0) Těžká porucha: Nelze ujít 6 m bez pomoci, vážná porucha chůze a nerovnováha. 

 

2. Změna rychlosti chůze ____ 

Instrukce: Jděte vaším přirozeným tempem, na můj pokyn co nejvíce zrychlete, na další 

pokyn co nejvíce zpomalte. 

Hodnocení: 

(3) Normální stav: Schopnost plynule měnit rychlost chůze bez ztráty rovnováhy nebo 

odchylek v chůzi. Zjevný rozdíl mezi normální, rychlou a pomalou chůzí. 

(2) Mírné zhoršení: Je možné změnit rychlost, ale dochází k mírným odchylkám v 

chůzi, nebo nedochází k úchylkám, ale pacient není schopen dosáhnout významné 

změny v rychlosti, nebo používá pomůcky. 

(1) Střední zhoršení: Zvládá pouze drobné změny rychlosti chůze, nebo dosáhne změny 

v rychlosti, ale s významnými odchylkami či ztrátou rovnováhy, ale je schopen srovnat 

a pokračovat v chůzi. 

(0) Těžká porucha: Nelze změnit rychlost chůze, nebo ztrácí rovnováhu a musí se chytit 

nebo být zachycen vyšetřujícím. 

3. Chůze s horizontálním otáčením hlavy ____ 

Instrukce: Jděte přirozenou rychlostí, na povel otočte hlavu vpravo, dívejte se vpravo a 

udržujte přímý směr chůze. Na další povel otočte hlavu vlevo, dívejte se vlevo a jděte 

stále rovně. Na další povel otočte hlavu rovně a pokračujte ve stejném směru pohybu. 

Hodnocení: 

(3) Normální stav: Schopný otáčení hlavou plynule, bez změn chůze. 

(2) Mírné zhoršení: Schopen otáčet hlavu plynule s mírnými změnami v rychlosti chůze 

(tj. mírné poruchy plynulosti chůze nebo nutnost použít pomůcky). 



 
 

(1) Střední zhoršení: Schopný otáčet hlavou se středně velkými změnami rychlosti 

chůze, zpomalením, zakolísáním, ale dokáže se srovnat a pokračovat v chůzi. 

(0) Těžká porucha: Provede úkol s výraznými poruchami chůze, tj. ztrácí rovnováhu, 

jde mimo dráhu asi 30 cm, zastavuje, chytá se stěny. 

4. Chůze s vertikálním otáčením hlavy ____ 

Instrukce: Jděte přirozeným tempem, na povel otočte hlavu vzhůru, dívejte se vzhůru a 

udržujte přímý směr chůze. Na další povel otočte hlavu dolů, dívejte se dolů a jděte 

stále rovně. Na další povel vrate hlavu do normální pozice, dívejte se rovně a pokračujte 

ve stejném směru pohybu. 

Hodnocení: 

(3) Normální stav: Zvládá otáčet hlavu beze změny chůze. 

(2) Mírné zhoršení: Provede úkol s mírnou změnou v rychlosti chůze, tj. mírné poruchy 

plynulosti chůze nebo používá pomůcky. 

(1) Střední zhoršení: Provede úkol se středně velkými změnami v rychlosti chůze, 

zpomalením, zakolísáním, které je schopen vyrovnat a pokračovat v chůzi. 

(0) Těžká porucha: Provede úkol s těžkým narušením chůze (tj. zakolísání, ztráta 

rovnováhy, zastavení, zachycení stěny). 

5. Chůze s otočkou ____ 

Instrukce: Jděte přirozeným tempem, na povel se otočte tak rychle, jak můžete do 

protisměru a zůstaňte stát. 

Hodnocení: 

(3) Normální stav: Otočí se bezpečně do tří vteřin a zastaví se rychle bez ztráty 

rovnováhy. 

(2) Mírné zhoršení: Otočí se bezpečně za více jak tři vteřiny a zastaví se bez ztráty 

rovnováhy. 

(1) Střední zhoršení: Otáčí se pomalu, vyžaduje verbální vedení, k otočení a zastavení 

potřebuje několik malých kroků. 

(0) Těžká porucha: Nezvládne se bezpečně otočit, potřebuje pomoc druhé osoby při 

otočení a zastavení. 

6. Překročení překážky ____ 

Instrukce: Jděte přirozenou rychlostí. Až dojdete k překážce, překročte ji, nikoliv 

obejděte a pokračujte v chůzi.  

Hodnocení: 



 
 

(3) Normální stav: Je schopen překročit překážku beze změny rychlosti chůze, bez 

ztráty rovnováhy. 

(2) Mírné zhoršení: Je schopen překročit překážku, ale musí zpomalit a přizpůsobit krok 

bezpečnému překročení. 

(1) Střední zhoršení: Je schopen překročit překážku, ale musí zastavit a pak překážku 

překročí, nutnost verbálního vedení. 

(0) Těžká porucha: Neschopný provést úkol bez pomoci. 

7. Chůze okolo překážek ____ 

Instrukce: Jděte svou normální rychlostí, až přijdete k prvnímu kuželu, obejděte ho 

zprava, až přijdete k druhému kuželu, obejděte ho zleva.  

Hodnocení: 

(3) Normální stav: Je schopen obejít kužely bezpečně bez změny rychlosti chůze, bez 

ztráty rovnováhy. 

(2) Mírné zhoršení: Je schopen obejít kužely, ale musí zpomalit a přizpůsobit krok tak, 

aby kužely neporazil. 

(1) Střední zhoršení: Je schopen obejít kužely, ale musí výrazně zpomalit nebo vyžaduje 

slovní vedení. 

(0) Těžká porucha: Nezvládne obejít kužely, pacient porazí jeden či oba kužely 

nebo vyžaduje fyzickou pomoc. 

8. Chůze po schodech ____ 

Instrukce: Běžte po schodech tak, jako jste zvyklí doma, pokud je potřeba použijte 

zábradlí. Nahoře se otočte a jděte dolů. 

Hodnocení: 

(3) Normální stav: Střídání dolních končetin, bez použití zábradlí. 

(2) Mírné zhoršení: Střídání dolních končetin, musí používat zábradlí. 

(1) Střední zhoršení: Chybí střídání nohou, na každý schod vystoupí oběma nohama, 

musí používat zábradlí. 

(0) Těžká porucha: Nezvládne bezpečně provést úkol. 
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