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INSTRUKCE 

Tento dotazník se ptá na Vaše potíže a 
schopnost vykonávat určité činnosti. 

Odpovězte prosím na každou otázku 
a vycházejte přitom ze svého stavu v 
minulém týdnu. Zakroužkujte vhodné 
číslo. 

Pokud jste v minulém týdnu tuto 
činnost neprováděl/a, zkuste co 
nejlépe odhadnout, jaká odpověď je 
nejpřesnější. 

Nezáleží na tom, kterou ruku k činnosti používáte 

a na způsobu, jak ji děláte; odpovězte prosím 

podle toho, jak jste schopen/schopna činnost 

provádět. 

 

 

QuickDASH
  



 

 

 Zhodnoťte prosím svou schopnost vykonávat v minulém týdnu dále uvedené činnosti a zakroužkujte číslo pod příslušnou 
odpovědí. 

  
ŽÁDNÉ 
POTÍŽE 

MÍRNÉ 
POTÍŽE 

STŘEDNÍ 
POTÍŽE 

ZÁVAŽNÉ 
POTÍŽE 

NEMOHU 
VYKONÁ-

VAT 

1. otevřít těsně zašroubovaný nebo nový 
uzávěr na sklenici 1 2 3 4 5 

2. provádět namáhavé domácí práce (např. 
umýt podlahu, kachličky) 1 2 3 4 5 

3. nést nákupní tašku nebo aktovku 1 2 3 4 5 

4. umýt si záda 1 2 3 4 5 

5. krájet si jídlo nožem 1 2 3 4 5 

6. rekreační aktivity, při kterých namáháte 
nebo zatěžujete paži, rameno nebo ruku 
(např. golf, používání kladívka, tenis atd.) 

1 2 3 4 5 

 
  

VŮBEC NE TROCHU STŘEDNĚ HODNĚ MIMOŘÁD-
NĚ 

7. Nakolik Vám během minulého týdne vadily 
problémy s paží, ramenem nebo rukou při  
běžných sociálních aktivitách s rodinou, 
přáteli, sousedy nebo zájmovými 
skupinami?  

1 2 3 4 5 

 
  

VŮBEC 
NEVADILY 

TROCHU 
VADILY 

STŘEDNĚ 
VADILY 

VELMI 
VADILY 

VŮBEC TO 
NEMOHU 

DĚLAT 

8. Vadily Vám během minulého týdne 
problémy s paží, ramenem nebo rukou při 
práci nebo jiných pravidelných 
každodenních činnostech?  

1 2 3 4 5 

 
Ohodnoťte prosím, jak silné byly v minulém 
týdnu dále uvedené příznaky (zakroužkujte číslo ŽÁDNÉ MÍRNÉ STŘEDNÍ ZÁVAŽNÉ MIMOŘÁD-

NĚ SILNÉ 

9. bolesti paže, ramena nebo ruky 1 2 3 4 5 

10. brnění (mravenčení) v paži, rameni nebo 
ruce 1 2 3 4 5 

 
  

ŽÁDNÉ POTÍŽE MÍRNÉ 
POTÍŽE 

STŘEDNÍ 
POTÍŽE 

ZÁVAŽNÉ 
POTÍŽE 

TAK VELKÉ 
POTÍŽE, ŽE 
NEMOHU 

SPÁT 

11. Jak velké potíže jste měl/a během 
minulého týdne se spánkem kvůli bolesti 
paže, ramena nebo ruky? (zakroužkujte 
číslo) 

1 2 3 4 5 

 
 
QuickDASH SKÓR POSTIŽENÍ/ PŘÍZNAKŮ = [(součet n odpovědí) - 1] x 25, kde n je rovno počtu zodpovězených otázek. 

n 

QuickDASH skór by se neměl počítat v případě více než 1 chybějící odpovědi. 
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MODUL O PRÁCI (VOLITELNÝ) 

Následující otázky zjišťují dopad Vašich potíží s paží, ramenem nebo rukou na schopnost pracovat (včetně práce v 
domácnosti, je-li to Vaše hlavní zaměstnání). 

Uveďte prosím, jaká je Vaše práce: ____________________________________________________________________

 nepracuji (můžete tuto část vynechat) 

Zakroužkujte prosím číslo, které nejlépe popisuje Vaši tělesnou schopnost v minulém týdnu.  
 

Měl/a jste nějaké potíže při: 
 

ŽÁDNÉ 
POTÍŽE 

MÍRNÉ 
POTÍŽE 

STŘEDNÍ 
POTÍŽE 

ZÁVAŽNÉ 
POTÍŽE 

NEMOHU 
VYKONÁVAT 

1. používání běžných pracovních postupů při 
práci? 1 2 3 4 5 

2. vykonávání běžné práce kvůli bolestem 
paže, ramene nebo ruky? 1 2 3 4 5 

3. provádění práce tak dobře, jak byste si 
přál/a? 1 2 3 4 5 

4. trávení obvyklého množství času při práci? 1 2 3 4 5 

  
 

MODUL O SPORTU/PROVOZOVÁNÍ HUDBY (VOLITELNÝ) 

Následující otázky zjišťují dopad Vašich potíží s paží, ramenem nebo rukou na hraní na hudební nástroj nebo na 
sportování, popř. obojí. 

Pokud provozujete více sportů nebo hrajete na více hudebních nástrojů (případně sportujete i hrajete na nějaký 
nástroj), odpovídejte podle té činnosti, která je pro Vás nejdůležitější. 

Uveďte prosím, jaký sport nebo hudební nástroj je pro Vás nejdůležitější: ______________________________________

 nesportuji ani nehraji na žádný hudební nástroj (můžete tuto část vynechat). 

Zakroužkujte prosím číslo, které nejlépe popisuje Vaši tělesnou schopnost v minulém týdnu.  
 

Měl/a jste nějaké potíže při 
 

ŽÁDNÉ 
POTÍŽE 

MÍRNÉ 
POTÍŽE 

STŘEDNÍ 
POTÍŽE 

ZÁVAŽNÉ 
POTÍŽE 

NEMOHU 
VYKONÁVAT 

1. používání běžných postupů při 
sportování nebo hře na hudební nástroj? 1 2 3 4 5 

2. hře na hudební nástroj nebo sportování 
kvůli bolestem paže, ramena nebo ruky? 1 2 3 4 5 

3. hraní na hudební nástroj nebo 
sportování tak dobře, jak byste si přál/a? 1 2 3 4 5 

4. trávení obvyklého množství času 
cvičením nebo hraním na hudební 
nástroj, případně sportováním? 

1 2 3 4 5 
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SKÓROVÁNÍ VOLITELNÝCH MODULŮ: Sečtěte příslušné hodnoty všech odpovědí; vydělte je čtyřmi (počet položek); 
odečtěte 1 a vynásobte dvaceti pěti. Skór volitelného modulu by se neměl počítat v případě jakékoli chybějící 
hodnoty.  


