
Neurobehaviorální vědy II. Otázky z neurologie k ústní části státní zkoušky. 
 

Součástí otázek je také prověřování znalostí z neurologické propedeutiky 
 
1. Cévní mozková příhoda: rozdělení, patogeneze, klinický obraz supra a infratentoriální lokalizace, 

management akutní a chronické fáze  
2. Ischemická cévní mozková příhoda včetně žilních trombóz: rozdělení, klinický obraz,  diagnostika,  

léčba, komplikace. Status lacunaris cerebri 
3. Intracerebrální hemoragie: rizika, příčiny, rozdělení, klinický obraz, diagnostika, léčba, komplikace 
4. Subarachnoideální krvácení: příčiny, diagnostika,  léčba, komplikace. Vaskulární malformace. 
5. Úrazy hlavy: příčiny, dělení, klinický obraz, diagnostika, komplikace, léčba 
6. Subdurální a epidurální hematom. Komoce. Kontuze. Klinický obraz, diagnostika, léčba 
7. Úrazy míchy akutní a chronické: dělení, klinický obraz, diagnostika, komplikace, léčba  
8. Nádory míchy a cévní onemocnění míchy: typy, klinický obraz typických míšních poruch, 

diagnostika, komplikace, léčba   
9. Mozkové nádory: dělení, klinický obraz, diagnostika, komplikace, léčba  
10. Kmenové nádory a nádory zadní jámy lební: klinický obraz, diagnostika, komplikace, léčba  
11. Roztroušená skleróza mozkomíšní: klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, komplikace, 

léčba  
12. Virové a bakteriální infekce mozku a míchy, meningitidy, TBC: rozdělení, klinický obraz, diagnostika, 

léčba.  
13. Herpetické infekce: rozdělení, klinický obraz, diagnostika, léčba, komplikace  
14. Neuroborrelioza: klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, léčba  
15. Polyneuropatie a polyradikulopatie: příčiny, dělení, klinický obraz, diagnostika, léčba  
16. Paraneoplastické syndromy postihující nervový systém. Metastázy. Dělení, klinický obraz, 

diagnostika, léčba 
17. Bolesti hlavy primární a sekundární: typy, klinický obraz, diagnostika, léčba. Status migrenicus 
18. Léze hlavových nervů (okohybné poruchy, neuralgie trigeminu, paréza lícního nervu): klinický obraz, 

diagnostika, komplikace, léčba   
19. Parkinsonova nemoc: příčiny, klinický obraz, diagnostika, léčba 
20. Vertebrogenní poruchy, radikulární syndrom (syndrom kaudy a konu, výhřez meziobratlové 

ploténky): klinické nálezy, diagnostika, léčba  
21. Degenerativní onemocnění páteře (cervikální myelopatie, bederní stenóza): klinický obraz, 

diagnóza, diferenciální diagnóza, léčba, komplikace    
22. Primární a sekundární svalová onemocnění (myopatie, myotonie, myositidy): klinický obraz, 

diagnóza, diferenciální diagnóza, léčba  
23. Porucha nervosvalového přenosu: klinický obraz, diagnóza, diferenciální diagnóza, léčba 
24. Úrazové a kompresivní léze periferních nervů: klinický obraz, diagnóza, diferenciální diagnóza, léčba 

včetně rehabilitace 
25. Epilepsie a epileptické syndromy obecně. Příčiny, diagnóza, diferenciální diagnóza, léčba 
26. Fokální  a generalizované epileptické záchvaty: klinický obraz, diagnóza, léčba. Status epilepticus  
27. Onemocnění motoneuronu. Syringomyelie. Spasticita. Příčiny, klinický obraz, diagnóza, diferenciální 

diagnóza, léčba 
28. Hydrocefalus: typy, příčiny, klinický obraz, diagnóza, léčba. Likvorová hypotenze. 
29. Závratě: klinický obraz, příčiny, diagnostika, diferenciální diagnostika, léčba 
30. Edém mozku, apalický syndrom, smrt mozku. Klinický obraz, příčiny, diagnostika, léčba 
31. Poruchy nervového systému při metabolických a autoimunitních chorobách, otrava CO: příčiny, 

klinický obraz, diagnóza, léčba, komplikace  
 


