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Abstrakt 

Bakalářská práce se věnuje problematice snížené soběstačnosti u vybraných 

geriatrických pacientů s omezenou pohybovou schopností a možnostmi zvýšení 

stupně jejich samostatnosti v plnění všedních denních činností prostřednictvím 

fyzioterapeutické intervence, především kinezioterapií. 

V práci jsou popsané fyziologické, psychické a sociální aspekty stárnutí, 

nejčastější geriatrické syndromy a zvláštnosti klinického obrazu starších pacientů. 

Dále se teoretická část zabývá problematikou snížené soběstačnosti u seniorů  

a nabízí možnosti odpovídající fyzioterapeutické intervence s důrazem  

na kinezioterapeutické postupy. 

Praktická část je zpracovaná formou čtyř kazuistik vybraných geriatrických 

pacientů s omezenou mobilitou a různými stupni disability, u nichž jsem se pokusila 

zvýšit stupeň soběstačnosti cestou fyzioterapeutických postupů s převahou léčebné 

tělesné výchovy. Kazuistiky obsahují vstupní a výstupní kineziologické rozbory, 

krátkodobé a dlouhodobé individuální rehabilitační plány, popis cvičebních jednotek 

a výsledky provedených terapií. Na konci každé kazuistiky je zhodnocení dosažení 

zvolených cílů krátkodobého rehabilitačního plánu a navržen postup pro dosažení 

plánu dlouhodobé fyzioterapeutické intervence.  

Součástí bakalářské práce je popis mnou využitých terapeutických 

a vyšetřovacích metod, které jsou součástí kapitoly „metodika“. Získaná data 

a výsledky výzkumu jsou shrnuté v kapitole výsledky a jsou analyzovány  

a porovnány v závěrečné diskuzi. 

Klíčová slova 

Nesoběstačnost; hypokineze; fyzioterapie v geriatre; stárnutí; léčební tělesná 

výchova.  

  



 

Abstract 

The bachelor paper deals with the issue of decreased self-sufficiency in selected 

geriatric patients with limited physical abilities. It also outlines options on increasing 

the level of their independence in fulfilling everyday activities through 

physiotherapeutic intervention, above all through kinesiotherapy.  

The work describes physiological, mental and social aspects of aging, mainly 

geriatric syndromes and specifications of clinical image of elderly patients.  

The theoretical part furthermore deals with the issue of reduced independence of 

seniors and it offers the possibilities of appropriate physiotherapeutic intervention 

with the emphasis on kinesiotherapeutic procedures. 

The practical part is processed in the form of four case studies of selected geriatric 

patients with limited mobility and different levels of disability, in which I tried  

to increase the level of self-sufficiency through physiotherapeutic procedures with 

predominance of therapeutic physical education. The case studies contain initial  

and final kinesiology assessments, short-term and long-term rehabilitation plans, 

description of exercise units and the results of performed therapies. The conclusion 

of each case study includes an evaluation of the achievement of selected aims 

of the short-term rehabilitation plan, and it proposes a procedure to achieve the aims 

of a long-term physiotherapeutic intervention. 

The description of the employed therapeutic and assessment methods is included 

in the “methodology” chapter. The obtained data and results of the research  

are summarised in the chapter “results” and these are analysed and compared  

in the final discussion.  

Keywords 

Dependency; hypo kinesis; physiotherapy in geriatrics; aging; therapeutic 

physical education.   
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1 ÚVOD 

 

„Život je pohyb“ (Aristoteles) 

Před několika lety jsem slyšela o přednášce s tématem o procesu stárnutí 

svalů a jeho prevence, který přednášel na sjezdu SRFM vedoucí katedry 

Rehabilitační a fyzikální medicíny IPVZ MUDr. Jan Vacek, Ph.D. V přednášce 

byla popsána randomizovaná klinická studie, jež porovnává adaptaci svalové 

tkáně na zátěž u mladých dospělých osob a seniorů. Uvádělo se, že při 

zahájení regulérního silového tréninku a zvýšení přijmu živočišných bílkovin, 

se relativní nárůst svalové síly ukázal stejný u obou věkových skupin. Jedním 

ze závěru daného studia byl předpoklad, že redukce svalové tkáni 

 a úbytek svalové síly ve stáří těsně souvisí se sníženou pohybovou aktivitou 

 a nevyváženým příjmem bílkovin, aniž by se prezentoval vyloženě 

involučními změnami organismu seniora. 

Mne zaujala otázka, co je primární ve stáří – degenerativní změny struktur 

organismu, jež omezují funkce anebo ztráta funkčních schopností, jež 

strukturu ničí? Proč relativně zdravý senior nedokáže chodit, protože mu 

ochably svaly dolních končetin nebo mu ochably svaly, protože nechodí? 

Nyní, v době technického pokroku potřebujeme pro každodenní život 

stále méně aktivního pohybu. Při domácí práci využíváme robotické 

spotřebiče, v běžných denních činnostech automatizované servisy a služby, 

pracujeme a trávíme volný čas za počítačem, k cestování používáme technické 

a dopravní prostředky. Otázka negativního vlivu hypodnamie na fyzickou 

zdatnost a funkční schopnosti pro moderního člověka se stává zvláště aktuální. 

První v rizikové zóně je jedna z nejvíce zranitelných skupin obyvatelstva – 

senioři. Dle údajů Českého statistického úřadu na konci roku 2016 podíl osob 

starších šedesáti pěti let v České republice činil 19 %. Dle předpovědi stejného 
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úřadu k roku 2050 budou senioři tvořit skoro 25 % celkového počtu 

obyvatelstva. V této souvislosti je velice pravděpodobné, že procento 

zastoupení nesoběstačných jedinců starších věkových skupin bude mít stále 

větší význam, a to není jenom z humanitního a zdravotního hlediska 

 ale i v socioekonomickou sféře (KALVACH, 2004), (CZSO, 2016),(CZSO, 2014).  

  



12 

 

2 SOUČASNÝ STAV 

2.1 Stárnutí 

2.1.1 Hlavní pojmy 

Senescence (proces stárnutí) je ze zdravotního hlediska biologicky nevratným 

procesem postupné degradace součástí organismu a organismu celkem, který 

nastává po období dospělosti a vždy končí smrtí (JAROŠOVÁ, 2006). 

Ve světové praxi existuje několik variant třídění populace z věkového hlediska. 

Ze zdravotního a sociálního pohledu nejčastěji přijímáme za počátek stáří věkovou 

hranice 65 let  (HOLMEROVÁ, 2007), (ZARAKOWSKA, 2018). 

Holmerová, Rokosová a Vaňková ve své knize „Vybrané kapitoly 

z gerontologie“ také uvádí další rozdělení seniorů: 

 60 až 74 roků - počínající stáří (mladí senioři) 

 75 až 89 let - vlastní stáří (vlastní senioři) 

 90 a vice - dlouhověkost (velmi staří senioři) (HOLMEROVÁ, 2007), 

(ZARAKOWSKA, 2018). 

Proces stárnutí je proces individuální, asynchronní a jeho projevy je možné 

ovlivnit. Z hlediska možností průběhu rozlišujeme dva druhy. Je to fyziologické 

stárnutí, které je normální součástí života a patologické neboli předčasné stárnutí, 

u kterého kalendářní věk osoby je nižší, než funkční (HOLMEROVÁ, 2007).  

V současné době věda dospěla k závěru, že proces stárnutí se řídí genetickým 

programem, zaznamenaným v genomu každého jedince. Ale průběh a tempo 

stárnutí je také do značné míry ovlivněno životním prostředím, fyzickým  

a psychosociálním stavem konkrétní osoby (JAROŠOVÁ, 2006). 
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Stárnutí je centrální multidisciplinární proces, kombinující informace z několika 

samostatných studijních oborů. Základní z nich jsou biologie, sociologie  

a psychologie  (AGHE, 2012), (HÁJKOVÁ, 2016). 

Věda, která usiluje o vysvětlení procesů stárnutí, má název gerontologie 

(HÁJKOVÁ, 2016). 

Gerontologie studuje procesy tělesných, duševních a sociálních změn  

u seniorů, zkoumá změny ve společnosti související se stárnutím populace. Vytváří 

teoretický základ procesu stárnutí pro uplatňování těchto znalostí v medicíně, 

politice, ekonomice a dalších oblastech našeho života (HOLMEROVÁ, 2007). 

Gerontologie můžeme rozdělit do třech odvětví, jsou to: 

 experimentální gerontologie – zabývá se otázkami příčin a mechanismů 

stárnutí, vede výzkum na makroskopické a mikroskopické úrovni; 

 sociální gerontologie – studuje sociální interakce starších lidí, chovaní 

společnosti vůči seniorům; 

 klinická gerontologie – zkoumá zdravotní změny a nemoci staršího veku 

(KALVACH, 2004). 

Geriatrie je odvětvím medicíny, které se specializuje na léčbu stávajících 

onemocnění u jedinců v pozdějším životním období. V České republice je už více 

než 35 let nezávislým zdravotním oborem. Cílem geriatrie je zlepšení zdraví  

a kvality života starších lidí každého zvlášť a jako součástí společnosti 

(HOLMEROVÁ, 2007). 

2.1.2 Mechanismy a příčiny stárnutí 

V současné době výzkumníci teprve začínají chápat biologický základ stárnutí. 

Dnes existuje velké množství teorií, které se snaží vysvětlit mechanismus 

opotřebovaní organismu a jeho systémů, jenž neodvratně vedou ke smrti. Moderní 

teorií se dá rozdělit do dvou hlavních kategorií: teorie programované senescence  
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a teorie poškození DNA, ačkoli první nevylučuje druhou (KUNLIN, 2010), 

(TROEN, 2003). 

Teorie programované senescence vycházejí z biologického časového plánu, 

který může být pokračováním toho, který řídí růst a rozvoj dítěte.  Tedy jde  

o změnu exprese genů, regulujících údržbu, opravy a obranné reakce buňky  

a organismu celkem (KUNLIN, 2010).  

Teorie poškození DNA zahrnují poškození buněk a molekul, zejména DNA  

a RNA, biologickými, chemickými a fyzickými faktory během životní doby jedince. 

Účinky těchto faktorů se kumulují a způsobují destrukce celulárních struktur  

a genetického materiálu na různých úrovních. Dle současného výzkumu, 

výsledkem těchto procesů vznikají neoplastické změny a dekompenzovaná 

apoptóza buněk, které vedou k poruchám funkce orgánu a tkaní organismu 

(KUNLIN, 2010). 

2.1.3 Involuční  procesy vyvolávají tyto změny  

V makroskopickém světě se tyto involuční procesy obyčejně projevují 

somatickými, psychickými a sociálními změnami. 

Somatické změny, charakteristické pro období senescence: 

 celková atrofie a úbytek funkčních buněk všech tkání, včetně tkání mozku, 

kůže, svalů; 

 snížení elasticity orgánu a tkání, hlavně kůže, svalů, cévních stěn, plic aj.; 

 hypoperfuze tkáni a orgánů; 

 snížení regeneračních schopností tkání; 

 oslabení specifické a nespecifické složky imunity; 

 oslabení motorického řízení těla;  

 zhoršení senzorického a senzitivního vnímaní; 

 snížení endokrinních funkcí a zvýšení rezistence tkání vůči hormonům; 

 snížení celkové tělesné vody, hlavně podílu intracelulární tekutiny; 
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 involuční změny pojiv vedou k typickým věkovým změnám kostí  

a chrupavek; 

 zhoršení termoregulace; 

 pokles vylučovací funkce; 

 narušení kvality a délky spánku (HOLMEROVÁ, 2007), (JAROŠOVÁ, 2006). 

Tyto a jiné fyziologické změny, typické pro starší lidi, často podmiňují 

přeměny v psychické a sociální sféře života seniorů (HOLMEROVÁ, 2007). 

Psychické změny charakteristické pro období senescence: 

 snížení psychomotorického tempa; 

 zhoršení kognitivních funkcí; 

 zvýšení emoční lability, vznik úzkostných stavů, depresí; 

 ztráta prostorové orientace; 

 snížení schopnosti sebeovládaní (HOLMEROVÁ, 2007), (JAROŠOVÁ, 2006). 

Ačkoliv uvedené změny postihují velké procento starší populace, jejich projevy 

nemusí byt stejné kvality a kvantity. Je důležité zdůraznit, že inteligence, 

osobnostní rysy, dovednosti starších osob, pokud se neobjeví demence, často 

zůstávají nezměněné. V tomto hraje významnou roli i úroveň intelektu, způsob 

života a vzdělání seniora. (HOLMEROVÁ, 2007), (JAROŠOVÁ, 2006) 

Sociální změny charakteristické pro období senescence: 

Psychický stav jedince je těsně propojen se sociální sférou života. Změnu 

sociální role často přináší odchod senioru do důchodu, smrt členů rodiny  

a kamarádů, nemožnost pokračovat v svých zálibách, změna příjmů aj. 

(JAROŠOVÁ, 2006), (HOLMEROVÁ, 2007). 

K nejčastějším sociálním disabilitám patří: 

 zhoršení schopností navazovat nové kontakty;  

 uzavření se do „vlastního vnitřního světa“, často také souvisí s neochotou  

se adaptovat do nově stávající reality měnícího se světa; 
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 nesoběstačnost; 

 časté sociální konflikty; 

 osamělost; 

 fenomén sociální izolace aj. (HOLMEROVÁ, 2007). 

2.1.4 Zvláštností klinického obrazu seniorů:  

Je jasné, že ze zdravotního hlediska starší lidé vyžadují jiný přístup než mladší 

věkové skupiny. Typické pro geriatrického pacienta je ten fakt, že pouhý seznam 

diagnóz příliš nehovoří o funkčním stavu osoby. Při posouzení zdravotního  

a psychického stavu geriatrických pacientů je nezbytné brát v úvahu další 

odlišnosti klinického obrazu jejich chorob: 

 multimorbidita – přítomnost několika onemocnění současně.  Mnohdy vede 

k polypragmazii – užívání paralelně několika léků (někdy jde až o desítky 

léků); 

 nespecifičnost symptomů – neurčitost a obecnost chorobných projevů, které 

se často redukují na únavu, apatii, bolesti hlavy atd.; 

 mikrosymptomatologie, asymptomatologie – nedostatečné projevy 

chorobných příznaků anebo jejich úplná absence; 

 oligosymptomatologie – malý počet symptomů, které je těžké zařadit  

do projevu určitého klinického syndromu; 

 řetězení komplikace a rekurze projevů – důsledky a komplikace choroby 

vedou ke zhoršení původního onemocnění. Jako příklad je možné uvést 

infekční respirační onemocnění, u kterého v důsledku intoxikace a reakce 

 na antibiotika má pacient vomitus a tím se dostává do stavu dehydratace. 

Dehydratace vede k zahuštění hlenu v průduškách, to způsobí potíže  

s dýcháním a komplikuje sanaci dýchacích cest, čímž se zhoršuje původní 

onemocnění; 

 symptomatologie sekundárního orgánu – patologický proces se projevuje  

na jiném orgánu či orgánovém systému, které mají menší rezervní kapacitu; 
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 sklon k chronicitě a komplikacím; 

 větší riziko úmrtí (HOLMEROVÁ, 2007), (HÁJKOVÁ, 2016). 

2.2  Geriatrické syndromy 

Fyziologické stárnutí není chorobný proces, ale určitý okruh nemocí, který  

ho doprovází. (JAROŠOVÁ, 2006) 

2.2.1 Velké geriatrické syndromy  - «5 I» 

Splynutím a kumulací involučních změn ve starším věku vznikají specifické 

syndromy. Pět nejfrekventovanějších z nich dostaly název «5 I». Jsou to velké 

geriatrické syndromy: 

1. imobilita; 

2. instabilita; 

3. inkontinence; 

4. intelektové poruchy; 

5. iatrogenní poruchy, často související s polypragmazií (POKORNÁ, 2013). 

2.2.2 Geriatrická křehkost  

Dalším, běžně užívaným geriatrickým syndromem je geriatrická křehkost 

(frailty). Jde o multikauzuálně podmíněnou celkovou slabost, zvýšenou 

zranitelnost a pokles funkčních a zdravotních rezerv organismu. Tento závažný 

syndrom ohrožuje zejména starší seniory nepříznivými zdravotními 

komplikacemi, ztrátou mobility a soběstačnosti, nepříznivou prognózou stávajících 

onemocnění, koinfekcemi, až smrtí (FRIED, 2001), (KALVACH, 2008). 

2.2.3 Hypokinetický syndrom ve stáří  

Hypokinetický neboli imobilizační syndrom, je souborem symptomů, které 

vznikají nejčastěji v důsledku dlouhodobého významného snížení pohybové 

aktivity jedince. Příčinou může byt primární částečná nebo úplná ztráta hybnosti, 

respektive aktivní mobility jedince v důsledku nemocí či traumat. Jako příklad sem 
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mohou patřit transversální míšní leze, muskulární dystrofie aj.  Nebo sekundární 

hypomobilita a hypoaktivita spojená s fyzickým, psychickým nebo mentálním 

stavem osoby. Kupříkladu to může být chronická srdeční nedostatečnost, vertigo, 

bolest, hluboká deprese, naordinovaný lékařem klid na lůžku aj. 

 (KALVACH, 2004), (ARCHALOUSOVÁ, 2006) 

Nehybnost a snížení aktivity aktivizují další organické a funkční změny  

v organismu, které mají ještě rychlejší nástup, větší výraznost a těžší průběh u lidí 

starší věkové skupiny, jsou to: 

 opěrně-pohybový systém: ztráta svalové hmotnosti, svalová rekondice, 

zkrácení svalů a vznik kontraktur, osteoporóza, kloubní ankylóza aj.; 

 dýchací soustava: hypoventilace plic v důsledku zmenšení funkčního 

objemu, rozvoj respirační infekce až hypostatické bronchopneumonie, 

přeměna bráničního stereotypu dýchaní na kostální aj.; 

 oběhová soustava: rekondice a zmenšení funkčních rezerv oběhové 

soustavy, zvýšené riziko vzniku trombů, lokální ischemie tkání, dekubity, 

ortostatická hypotenze aj.; 

 vylučovací systém: neschopnost samostatného použití WC, vznik 

močových infekcí, retencí moče, obstipace aj.; 

 trávicí soustava: nechutenství, anebo naopak, v důsledku nerovnováhy 

energetického příjmu a výdajů, vznik nadváhy až obezity aj.; 

 omezení mobility, například při CMP může přispět ke vzniku bolestivých 

stavů, například syndrom „zmrzlého“ ramena aj.; 

 významnou roli hraje i psychická stránka, kde často vznikají poruchy 

nálady, deprivace a deprese (ŠAMÁNKOVÁ, 2003), (KALVACH, 2004). 

Imobilizační syndrom může mít nepříznivý vliv i na další organické systémy, 

včetně nervové soustavy, humorální systémy regulace, kryjících tkaní, orgánů 

 čití aj. (ŠAMÁNKOVÁ, 2003), (KALVACH, 2004). 
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Mimo uvedených syndromů, existuje i řada dalších, včetně syndromu 

dekondice, malnutrice, maladaptace atd. Výše uvedené syndromy většinou 

propojené mezi sebou, jsou multifokálního původu, mají chronický průběh  

a vedou ke snížení samostatnosti seniorů a poklesu kvality jejich života. 

(POKORNÁ, 2013) 

2.2.4 Pády a jejich rizikové faktory ve stáří  

S velkým geriatrickým syndromem – instabilitou je těsně spojen  

tzn. fenomén pádů. Pády ve stáři jsou jedním ze základních mechanismů vzniku 

úrazů a navazujících disabilit. Za nejčastější příčiny pádů u seniorů řada autorů 

považuje multikauzální podmíněnou ztrátu schopnosti úměrně reagovat na změny 

podmínek lokomoce a shoření posturální stability. Dle mechanismů vzniku 

rozlišujeme: 

 pády zhroucením jsou podmíněné náhlým pokles posturálního 

svalového tonu; 

 pády skácením – jejich příčinou je často přechodná ztráta rovnováhy; 

 pády zakopnutím; 

 pády zamrznutím, kde senior nedokáže kompenzovat sílu inercií  

při ztrátě rytmu chůze, kdy noha zůstane na podlaze „zamrznuta“, aniž  

by udělala nákrok; 

 nediferencované pády (KALVACH, 2004). 

Příčiny pádů mohou byt endogenního a exogenního původu. Endogenními 

příčinami rozumíme ty, které jsou spojené se somatickými poruchami.  

Jsou to například poruchy srdeční akce nebo ortostatický syndrom, při kterém 

v důsledku poklesu mozkové perfuze může nastat synkopa. K endogenním 

příčinám také patří vertigo, postižení zraku, poruchy vedení nervových vzruchů, 

osteoartróza nosných kloubů, parezy aj. (KOLÁŘ, 2009), (KALVACH, 2004). 

Exogenní příčiny pádu vychází z podmínek vnějšího prostředí. Může to být 

klouzavý povrch, nevhodná obuv, působení farmaka, násilí (KALVACH, 2004). 
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Pády často hrají zásadní roli v životě seniora. Nejnebezpečnějšími  

a nejčastějšími následky pádů je těžké trauma jako například fraktura krčku 

femuru, žeber, páteře či poranění měkkých tkaní, které spolu se sníženou 

adaptační a reparační schopností organismu mohou mít nepříznivé následky pro 

soběstačnost a kvalitu života seniora. Dokonce i méně vážné trauma často vede 

ke klidu na lůžku a dlouhodobému imobilizačnímu syndromu, u něhož  

se obáváme vzniku nozokomialních infekcí, celkové dekondice, bolestivých stavů 

aj. Opakované pády často doprovázejí úzkosti a deprese. Aby se starší osoby 

vyhnuly opětovné bolesti, raději vynechávají skoro jakýkoliv pohyb, jenž se jim 

zdá rizikový. Tak klesá jejich celková aktivita a soběstačnost a senior se může stát 

trvale odkázaný na péči jiné osoby. Proto je jedním z důležitých cílů fyzioterapie 

hodnocení rizik a  prevence pádů (KOLÁŘ, 2009), (KALVACH, 2004). 

2.3  Soběstačnost geriatrického pacienta 

2.3.1 Hlavní pojmy 

Kvalita života. World Health Organization (WHO) definuje pojem kvalita 

života jako individuální vnímání každé osoby svého vlastního postavení v životě  

v kontextu kultury a hodnotových systémů, ve kterých žijí, a ve vztahu ke svým 

cílům, očekáváním, představám a obavám. Jedná se o široký a komplexní pojem, 

který zahrnuje v sobě další složky: tělesné zdraví, psychický stav, osobní 

přesvědčení, společenské vztahy a vztahy k charakteristickým rysům prostředí 

(WHO, 2004). 

Nejdůležitějšími zásadami pro zachování kvality života seniorů a hlavními cíli 

celé geriatrické péče jsou prevence a omezení impairmentu, eliminace disabilit  

a udržení soběstačnosti seniora (POKORNÁ, 2013). 

Pojetí impairment (postižení), označuje skutečné zdravotní postižení, poruchu 

tělesné struktury, orgánu, organického systému, která vede k poruše fyzické nebo 

psychické funkce jedince (WHO, 2018). 
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K pojmu impairment se vztahuje pojetí disabilita (omezení, porucha 

schopností) je pojmem, který se týká omezení schopnosti vykonávat činnost 

obvyklým a standardním způsobem. Disabilita není tedy jen zdravotním 

problémem. Jedná se o složitý fenomén, který odráží interakci mezi člověkem  

a společností, ve které žije. Jedinec se zdravotním omezením pro překonávání 

obtíží, kterým čelí, vyžaduje zásahy jiných osob za účelem odstranění fyzických  

a sociálních překážek, uspokojení vlastních potřeb (WHO, 2018). 

Zdravotní postižení a snížení schopností vykonávat běžné denní aktivity 

postupně vedou k omezení sebeobsluhy a soběstačnosti seniorů. Tento stav už 

významně zasahuje do sociální roviny a ve zdravotnictví je definován jako 

handicap (znevýhodnění) (POKORNÁ, 2013). 

2.3.2 Charakteristika soběstačnosti 

Soběstačnost je stav, ve kterém jedinec nevyžaduje pomoc, podporu a dohled 

jiné osoby pro přežití a uspokojení svých bazálních potřeb, je schopen pečovat  

o sobě a vykonávat nezbytné sociální role z vlastní iniciativy a to v konkrétním 

životním prostředí, v němž se nachází. (COBURN, 1998), (CHLUMECKÁ, 2005). 

Existuje řada požadavků na zvládnutí bazálních životních potřeb, které jsou 

použitelné na všechny lidi v dospělém věku a jsou nezbytné pro dosažení stavu 

samostatnosti (ZIGURAS, 2004). 

Vyhláška č. 505/2006 Sb. zákona 108/2006 o sociálních službách v příloze č. 1 

vymezuje další lidské schopnosti, nezbytné pro dosažení stavu soběstačnosti:  

 Mobilita  - zahrnuje schopnost osoby sedět, stát, měnit polohy. Sem patří  

i chůze v bytě, v terénu, schopnost otvírat a zavírat dveře, používat 

transportní prostředky, stoupat a scházet po schodech minimálně o jedno 

patro.  

 Orientace - osoba se považuje za orientovanou, pokud je orientovaná časem, 

místem, osobou, je orientovanou psychicky a sociálně.  
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 Komunikace – dle vyhlášky osoba nemá omezení komunikace, pokud  

je schopná použít mluvenou řeč, umí využít jednoduché komunikační 

prostředky, má návyk psát a číst, schopnost porozumění obsahu běžných 

zpráv. 

 Stravování – osoba je soběstačná v této oblasti, jeli schopná vybrat si stravu 

odpovídající svým běžným potřebám, zabezpečit si dopravu na místo 

konzumace, připravit a konzumovat jídlo a nápoje.  

 Oblékání a obouvání – za osobu schopnou si obléct a obout se považuje ta, 

která je fyzicky schopná se obléknout a svléknout, přeměnit obuv, zacházet 

s příslušným oděvem, obuví a jejich součástí, vybrat si oblečení, přiměřené 

aktuální situaci.  

 Tělesná hygiena – pro uspokojení této základní potřeby osoba má být 

schopná uskutečňovat částečnou a celkovou hygienu ve všech jejích 

složkách, umět a být schopná používat hygienické prostředky a elementární 

hygienické nástroje.  

 Výkon fyziologické potřeby – touto schopností rozumíme dovednost osoby 

udržet kontinence moče a stolice, včasně využít záchod, využít patřičné 

hygienické prostředky. 

 Péče o zdraví – soběstačná osoba by měla byt schopná rozeznat, dle 

očividných chorobných příznaků, zda není zdravá, a zajistit pro sebe 

potřebnou pomoc. Dodržovat zdravotní opatření a medicínské kůry. 

Dodržovat preventivní a v případě nutnosti, rehabilitační postupy. 

 Osobní aktivity - osoba nemá omezení v oblasti osobních aktivit, jeli 

schopná navazovat kontakty a komunikovat se svým sociálním prostředím, 

plní-li společenskou roli a výkonové aktivity, odpovídající její aktuálnímu 

sociálnímu postavení, pokud má o to zájem. 

 Péče o domácnost - péče o domácnost zahrnuje v sobě schopnosti osoby 

plnit všední denní činnosti. Jsou to úklid, příprava jednoduchého jídla, 
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nákup, praní, mytí nádobí, zacházení s penězi v rámci domácnosti (MPSV, 

2006). 

Doba vzniku nesoběstačnosti u seniorů může rozdělit na dvě skupiny: 

1. nesoběstačnost, vzniklá před obdobím stárnutí 

2. nesoběstačnost, vzniklá v období stárnutí 

Pokud porovnáváme nesoběstačnost stejné váhy, skoro vždy ta, která vznikla 

před obdobím stárnutí, se snáší jednodušeji, než ta, která vznikla během procesu 

senescence, kdy adaptační schopnosti organismu jsou výrazně nižší.  

(KALVACH, 2004) 

K nejčastějším příčinám nesoběstačnosti ve stáří patří: onemocnění opěrně-

pohybového systému (nejčastěji kloubů), kardiovaskulárního systému, úrazy, které 

jsou typické pro seniory a často spojené s poruchou chůze, ztrátou rovnováhy, 

náhlými pády, metabolickým syndromem a osteoporózou, sníženou reparační 

schopností organismu, neurologická a psychiatrická onemocnění, demence aj. 

(KALVACH, 2004). 

Z předchozího textu je zjevné, že soběstačnost jedince má dvě hlavní proměnné. 

Jsou to aktuální fyzický (zdravotní stav, celková kondice), psychický, sociální  

a ekonomický stav jedince a podmínky vnějšího prostředí, v němž jedinec  

se nachází. Tak pro zvýšení soběstačnosti u seniorů je často postačující zmenšit 

náročnost domácího prostředí nebo poskytnout vhodné kompenzační pomůcky, 

eventuálně odstranit bariéry. Takovým přizpůsobením vnějšího prostředí a také 

návratem všedních dovedností se podrobně zabývá ergoterapie. Zlepšení fyzické  

a funkční zdatnosti osoby je jednou z úloh fyzioterapeuta (KALVACH, 2004), 

(KOLÁŘ, 2009). 

2.3.3 Činnosti každodenního života (Activities of Daily Living) 

ADL ( Activities of Daily Living) je termín užívaný v oblasti zdravotní péče, 

kterým označujeme základní denní aktivity, jež vykonáváme pravidelně. Je možné 
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říct, že ADL je to „to, co normálně děláme“. Například to může být pití, krmení, 

oblékání, koupání, práce, domácí práce aj. Obvykle dělíme ADL na personální 

(pADL) a instrumentální (iADL). K personálním ADL patří například koupání, 

osobní hygiena, kontinence moči, kontinence stolice, použití WC, přesun na lůžko 

– židli, chůze po rovině, chůze po schodech. IADL rozumíme větší soubor 

komplexnějších činností, který se vykonávají v rámci vedení vlastní domácnosti  

a společenského života. Je to například: používaní telefonu, nakládaní s penězi, 

příprava jídla, užívaní léků, nakupování, praní prádla, cestovaní 

 (POKORNÁ, 2013). 

„Activities of daily living“ odkazují na uspokojení základních bazálních 

lidských potřeb a zejména určují úroveň závislostí jedince na péči jiné osoby. Jejich 

samostatná realizace je významným meřítkem soběstačnosti a kvality života 

seniora (POKORNÁ, 2013). 

2.3.4 Hodnocení funkčního deficitu a stupně soběstačností  

V současné době k posouzení funkčního deficitu a stupně soběstačností jedince 

se běžně používá řada škál. Sem patří testy na schopnost plnění ADL, výkonové 

testy, posouzení náročnosti a bezpečnosti domácího prostředí (KALVACH, 2004), 

(KOLÁŘ, 2009). 

1. Posouzením náročnosti a bezpečnosti domácího prostředí  

Posouzením náročnosti a nebezpečí domácího prostředí se primárně zabývá 

ergodiagnostika. Domácí prostředí se oceňuje z pohledu eventuální traumatizace 

klienta, přítomnost bariér a kompenzačních pomůcek. Zahrnuje v sobě také  

i snadnost sociální interakce (KALVACH, 2004). 

2. Výkonové testy  

Analyzují kondici a výkonnost osoby v souvislosti s provedením ADL. 
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 „Sit to stand“ test 

Posuzuje čas potřebný pro vertikalizaci klienta do stoje ze sedu na židli. 

Existuje v různých úpravách. 

 «Timed up and go»   

Hodnotí čas, za který se jedinec postaví ze sedu na židli, ujde tři metry, vrátí  

se zpátky a posadí. Mimo posouzení svalové síly, mentální funkce a rovnováhy 

z něj se dá odvádět eventuální nebezpečí pádů. 

 Zkouška rychlosti chůze 

Měříme čas, potřebný pro překonávání určité vzdálenosti, obvykle několika 

metrů anebo vzdálenosti, kterou pacient ujde za stanovený čas. 

 Hodnocení jemné motoriky: test na klíče, test na knoflíku 

Pacient má za úkol otevřít klíčem zámek nebo zapnout knoflíky. 

 MMSE (Minimental state exam) test 

U seniorů se často využívá k určení stupně demence. Obsahuje různorodé 

otázky a úkoly, hodnotící orientace osoby sama sebou, časem a místem, funkční 

stav paměti, schopnost porozumět vyslovenému nebo psanému výroku, schopnost 

se vyjadřovat a plnit jednoduché úkoly. (viz příloha 1.) Výsledky se uvádí 

bodovým hodnocením, které ukazuje na stupeň kognice osoby (KOLÁŘ, 2009). 

K výkonovým testům patří i řada dalších, například pro posouzení stability  

a rovnováhy osoby, hodnocení funkční pohybové aktivity, plnění drobných 

domácích úkolu a dovedností, jako například zkouška vaření čaje, aj. 

 (KALVACH, 2004). 

3. Testy na schopnost plnění všedních aktivit 

Hodnotí závislost klienta na jiné osobě pomocí ocenění možností provádět 

personální a instrumentální aktivity každodenního života (TOPINKOVÁ, 1995). 
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 Katzův index nezávislosti (Katz ADL) 

Katz ADL (Index of Independence in Activities of Daily  Living) byl vymyšlen 

v roce 1964 lékařem Sidnejem Katzem s cílem hodnocení soběstačnosti jedince. 

Obsahoval šest položek: koupání, oblékání, příjem jídla, použití WC, schopnost 

přemisťovaní, kontinence. Má duální systém odpovědí - ano/ne. Výsledek testu má 

čtyři podoby: nezávislost, lehká, těžká nebo úplná závislost. (viz příloha 2.) Index 

ukázal praktičnost a snadnost použití, pak na jeho principu byla sestavena řada 

dalších měřítek v oblasti hodnocení aktivit každodenního života  

(KALVACH, 2004). 

 Barthelův index  

Barthelův index se velice podobá Katzovu indexu nezávislosti, ale mimo 

hodnocení schopnosti klienta provádět osobní každodenní činnosti (pADL), také 

bere v úvahu možnosti jeho lokomoce (viz příloha 3.). Obvykle se ze všech nástrojů 

pro analýzu soběstačnosti geriatrických pacientů používá nejčastěji. Má velký 

význam pro stanovení cílů fyzioterapeutické a ergoterapeutické intervence. 

(KOLÁŘ, 2009), (HOLMEROVÁ, 2007) 

 Test instrumentálních všedních činnosti (Instrumental Activities of Daily 

Living Scale, IADL)  

Toto hodnocení se často využívá u geriatrických pacientů. Test hodnotí 

zvládnutí osobou iADL a obsahuje osm položek: telefonování, finance, vaření, 

užívání léků, nakupování, transport, práce kolem domu, domácí práce. Výsledkem 

testu muže být jeden ze tří stupňů závislostí: nezávislý, částečně závislý nebo 

úplně závislý, který ukazuje na míru sociální a domácí aktivity osoby 

 (viz příloha 4.) (TOPINKOVÁ, 1995). 

 Test funkční soběstačností (FIM) 

FIM je nástroj pro posouzení úrovní samostatnosti osoby v oblasti  

pADL a iADL. Vyhodnocení stupně soběstačnosti závisí na výsledcích pacienta 
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v 18 kategoriích, zaměřených na motorické a kognitivní funkce. Každá kategorie 

nebo položka je hodnocena v sedmi bodové stupnici, kde „1“ (0 % - 25 %)  

je maximální závislost, „7“ (75 % - 100 %) je maximální nezávislost  

(viz příloha 5.). Jako takové mohou být výsledky FIM interpretovány, aby 

naznačovaly úroveň disability nebo míru potřeby péče. Původní meřítko bylo 

určeno pro osoby po CMP. V České republice daný test není populární a používá 

se výjimečně (KALVACH, 2004). 

Existuje celá řada dalších nástrojů pro hodnocení úrovně závislosti osoby. 

Avšak hlavní nevýhodou skoro všech podobných měřítek je jejich neschopnost 

posoudit funkční potenciál klienta a míru vynaloženého úsilí při provedení osobou 

určité činnosti. Při analýze funkčního deficitu klienta fyzioterapeut by si neměl 

omezovat jenom na klasické tabulkové hodnocení a měl by brát v úvahu fyzickou, 

psychosociální a ekonomickou složku hromadně (GRUBEROVÁ, 1998), 

(KALVACH, 2004). 

2.4  Rehabilitace geriatrického pacienta 

2.4.1 Úloha fyzioterapeuta v geriatrické rehabilitaci  

Zásadním cílem rehabilitace v geriatrii je návrat a obnovení nejvyšší úrovně 

fyzické a funkční zdatnosti, maximální eliminace disabilit, dosazení a udržení 

nejvyššího stupně soběstačnosti seniora. Při terapii je třeba vždy brát zřetel na 

zvláštnosti klinického obrazu, komorbiditu a specifikum chorobných procesů 

starších pacientů. Je nezbytné se přizpůsobit individuálním potřebám, 

somatickému, mentálnímu a psychickému stavu pacienta. Rehabilitace 

geriatrických pacientů je proto vždy komprehenzivní proces a vyžaduje 

koordinovanou týmovou práci (KALVACH, 2008).  

Mezioborový zdravotnický tým by se měl skládat z fyzioterapeuta, lékaře, 

eventuálně geriatra, ošetřovatelského personálu, případně logopeda, psychologa, 

ergoterapeuta a další odborníků. Rehabilitační intervence by se měla řídit 
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individuálním terapeutickým plánem, který je sestaven na základě sběru 

anamnestických dat, provedení odborných vyšetření a analýze shromážděných 

informací. Dalšími nezbytnými postupy jsou: definovaní terapeutických cílů, 

průběžná kontrola a včasná korekce léčebního procesu, zhodnocení dosažených 

výsledků (KOLÁŘ, 2009). 

Fyzioterapeutickou intervencí míníme zejména využiti různých druhů energií, 

včetně mechanické, elektrické, termické, k ovlivnění zdravotního stavu pacientů, 

přičemž hlavní oblastí zájmu fyzioterapie je stav a funkčnost opěrně-pohybové 

soustavy. Tak fyzioterapie v geriatrické rehabilitaci často využívá prostředky 

fyzikální terapie (elektroléčbu, magnetoterapii, sonoterapii, fototerapie, vodoléčbu, 

masáž), klimatoterapie, balneoterapie, prostředky manuální medicíny (mobilizace 

a manipulace), reflexní terapie (reflexní masáž, akupresuru), robotiky, 

biofeedbacku aj. Protože se fyzioterapie hlavně zabývá pohybovým systémem, 

vedoucí rolí v dosazení terapeutických cílů hrají kinezioterapeutické postupy 

(KALVACH, 2008), (KOLÁŘ, 2009), (JAVŮREK, 1999). 

2.4.2 Léčebná tělesná vychová v geriatrii 

Léčebná tělesná vychová (LTV) tvoří hlavní složku pohybové terapie 

geriatrických pacientů a je využívána k diagnostice, léčbě, rehabilitaci a prevenci 

nemocí. Úloha pohybové terapie zahrnuje i pedagogicko-psychologickou složku, 

která pomáhá rozvíjet víru pacienta ve své vlastní schopnosti, vědomý postoj  

k výuce a nutnost aktivní účasti na cvičeních (ПОПОВ, 2014). 

Hlavními cíli léčebné tělesné výchovy jsou: 

 udržení přiměřené fyzické kondice a výkonnosti seniora; 

 podpora funkce respiračního a kardiovaskulárního systému; 

 prevence imobilizačního syndromu; 

 prevence úbytku, eventuálně zvýšení svalové hmotnosti; 

 prevence svalových disbalancí a kontraktur; 

 prevence osteoporózy; 

http://referaty.aktuality.sk/oporna-a-pohybova-sustava/referat-2104
http://referaty.aktuality.sk/oporna-a-pohybova-sustava/referat-2104


29 

 

 udržení, eventuálně zlepšení rozsahů pohybů v kloubech; 

 prevence bolestivých stavů; 

 zlepšení rovnováhy; 

 prevence pádů; 

 udržení stavu remise u už diagnostikovaných onemocnění; 

 udržení soběstačnosti a kvality života; 

 zvýšení adaptivních schopností organismu; 

 zlepšení vlastní pohody pacienta (WEBER, 2000), (KALVACH, 2004). 

Pohybovou terapii můžeme třídit různými způsoby. Dle účasti pacienta  

se může rozdělit na pasivní a aktivní LTV. Dle počtu cvičících – na individuální  

a skupinovou. Podle účelu - na posilovací, protahovací, rekondiční, koordinační, 

vytrvalostní, obratnostní aj.  Kinezioterapie může probíhat formou: kondičního 

cvičení, cvičení s využitím pomůcek (míče, posilovací gumy, činek, balančních 

ploch), cvičení na posilovacích přístrojích, cvičení na rotopedu či motodlaze, 

cvičení v bazénu. LTV muže zahrnovat v sobě nácvik chůze, cvičení proti odporu, 

využívat prvky jógy, strečinku a mnoho dalších. K pohybové léčbě patří 

i fyzioterapie na neurofyziologickém podkladě. Jsou to například Bobath 

koncept, Vojtova metoda, metoda PNF, senzomotorické cvičení a jiné. Jsou i další 

třídění léčebné tělovýchovy, avšak v geriatrické rehabilitaci je nejvíce vhodné 

rozdělit LTV z pohledu možnosti účelného ovlivnění konkrétních geriatrických 

symptomů, syndromů anebo onemocnění (ПОПОВ, 2014), (KALVACH, 2008). 

2.4.3 Kinezioterapie u vybraných geriatrických syndromů  

Osteoporóza 

Řídnutí kostní tkáně ve věku nad 50 let zasahuje téměř jednu čtvrtinu českého 

obyvatelstva, ve věku nad 70 let -  skoro polovinu.  Osteoporóza spolu s náhlými 

pády je hlavním rizikovým faktorem zlomenin, jako například fraktura krčku 

femuru, která je schopna dlouhodobě upoutat seniora na lůžko a tak často vede 

k imobilizaci pacienta a v 10 – 20 % případů až k smrti. Příčinami řídnutí kosti  

https://www.fyzioklinika.cz/clanky-o-zdravi/bobath-koncept
https://www.fyzioklinika.cz/clanky-o-zdravi/proprioceptivni-nervosvalova-facilitace-pnf-znamo-jako-kabatova-metoda
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ve starším věku jsou hormonální a metabolické změny, malnutrice a také snížení 

pohybové aktivity (imobilizační syndrom) a zátěží na opěrnou soustavu (upoutání 

na lůžko, absence vertikalizace, chůze) (ROSA, 2007). 

Cíli LTV při osteoporóze jsou: stimulace tvoření plnohodnotné kostní tkáně  

 a podpora formování její konstrukce, eliminace nebo zmenšení bolestivého 

syndromu, zpevnění kosterního svalstva a prevence skeletálních deformací, jako 

například fixovaná hrudní kyfóza (KALVACH, 2008). 

V akutním stadiu nemoci, po frakturách kosti nebo komprese obratlů, kde 

limitujícím faktorem je bolest a pacient je připoután na lůžko, se pohybová terapie 

většinou redukuje na pasivní a izometrické cvičení, dýchací a cévní gymnastiku, 

šetrné protahovaní měkkých tkaní a polohování pro prevenci kontraktur. 

V subakutním stadiu je LTV zaměřena na protažení zkrácených struktur, posílení 

břišních, glutealních a mezilopatkových, případně jiných oslabených svalů. Nácvik 

lokomoce, například chůze o berlích, korekce změněných pohybových stereotypů. 

Také sem patří dechové a relaxační cvičení. Pohybový režim by měl byt adaptován 

na subjektivní potíže a objektivní nález konkrétního jedince. Zvýšení fyzické zátěže 

by mělo byt postupné, pacient by se měl vyhnout náhlým, švihovým pohybům, 

nárazům. Na začátku by měly cvičební jednotky probíhat ve snížených polohách. 

Cvičení by mělo zahrnovat nácviky stability, obratnosti a prevence pádu. 

U chronické latentní formy osteoporózy jsou doporučené každodenní kondiční 

cvičení, pohybové aktivity a rekreační sporty, jako například procházky v terénu, 

pěší turistika, „nordic walking“. Doporučuje se plavání, cvičení na MotoMedu, 

rotopedu aj., avšak tyto aktivity v porovnání s chůzí mají menší nároky na pevnost 

kostní tkáně, méně ji zatěžují a tak méně braní jejímu řídnutí. Kontraindikované 

nárazové, prudké pohyby, skoky, extrémní sporty, pohybové aktivity s vysokým 

rizikem pádů. U každého stadia onemocnění, je nezbytná edukace pacienta 

k samostatnému cvičení a s následujícím „feedbackem“ (KALVACH, 2004). 
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Osteoartróza  

Osteoartróza je nejčastějším degenerativním onemocněním kloubů.  Vyznačuje 

se úbytkem kloubní chrupavky, zmenšením kloubní střepiny, v pokročilých 

stadiích vznikem osteofytů až srůstem (ankylózou) kloubů. Klinicky se projevuje 

bolestmi v kloubech a okolních tkáních, pohybovou ztuhlostí, porušení funkce 

kloubů až je deformací.  Osteoartróza postihuje 12 - 15 % celé české populace  

po dovršení věku 70 let, nalez na RTG má 80 % lidí (KOLÁŘ, 2009). 

Nejčastější místa výskytu jsou ramenní klouby (omartróza), intervertebrální 

klouby páteře (spondylartróza), kyčelní (koxartróza) a kolenní (gonartróza) 

klouby, drobné klouby rukou a nohou (VOS, 2012). 

 Cíle LTV při osteoartróze jsou: prevence, eliminace nebo zmírnění bolestivého 

syndromu, zachování rozsahu pohyblivosti v kloubech, zabránění svalovým 

disbalancím, kontrakturám a atrofií svalů, kolem postiženého kloubu. Redukce 

váhy, prevence imobilizačního syndromu, prevence instability kloubů, prevence  

a reedukace nově získaných nepříznivých pohybových stereotypů, udření 

možnosti chůze a jiné mobility a lokomoce, alespoň udření takové fyzické kondice 

a funkční zdatnosti, aby senior byl schopen sebeobsluhy, včetně samostatného 

provedení hygienických opatření, oblékání, použití WC (KALVACH, 2004). 

Fyzioterapie vždy má být přiměřená individuálním podmínkám, úrovni 

zdatnosti a specifiku klinických projevů onemocnění konkrétního jedince. 

V akutním stádiu, stejně jako i u osteoporózy, jsou vhodná dechová cvičení, cévní 

gymnastika, dá se aplikovat pasivní a izometrické cviky, pokud nevyvolávají 

u klienta zhoršení projevů nemocí, zejména bolestí. Úlevu od bolesti mohou 

přinést trakce spolu s aplikacemi měkkých technik, což je nezbytným doplňkem 

pohybové léčby v průběhu celé fyzioterapeutické intervence. V subakutním stadiu 

se doporučuje cvičení, pomáhající zvětšit kloubní rozsahy v odlehčení: cvičení 

v bazénu, na „redcordu“. Pro pacienta s chronickou artrózou v stabilizovaném 

stavu je bezpodmínečně důležité každodenní kondiční cvičení. Při uplatnění 

https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Omartr%C3%B3za&action=edit&redlink=1
https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Spondylartr%C3%B3za&action=edit&redlink=1
https://www.wikiskripta.eu/w/Koxartr%C3%B3za
https://www.wikiskripta.eu/w/Gonartr%C3%B3za
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cvičebných jednotek je nezbytné řídit se dalšími pravidly: pacient při cvičení  

by neměl dlouhodobě stát a přetěžovat klouby, hlavně ty, které jsou zařazené 

do patologického procesu. Nejúčinnější je aplikace takového cvičebního programu, 

který by zajistil střídavé mírné zatěžování a odlehčování kloubů. LTV by měla 

zahrnovat více mobilizačních a relaxačních cviků, protahování zkrácených skupin 

svalů. Omezení pohybu ve velkých kloubech většinou má určitou posloupnost. 

Tak například, při koxartróze prvotně se omezuje rozsah vnitřní rotace a extenze, 

při omartróze se zmenšuje zevní rotace a abdukce. Fyzioterapeut  by se měl 

při cvičení zaměřit na prevence a odstranění příslušných svalových disbalancí. 

Při výběru vhodných sportovních aktivit se doporučuje vyhnout těm, u kterých 

jsou významně zatížené klouby, nejsou vhodné prudké pohyby, skoky, nárazy. 

Při artróze nosných kloubů se nedoporučuje běh. U tréninku by měly klouby mít 

nejvýhodnější, pokud je to možné, funkční centrované postavení.  Při patologickém 

nálezu zejména v oblasti horních a dolních končetin se také aplikují 

fyzioterapeutické metody na neurofyziologickém podkladě, jako například Vojtova 

metoda, metoda PNF. Pro odlehčení chrupavek se občas používají berle, pacient 

musí být však poučen o jejich správném používání. Jednou z vhodných 

a nejúčinnějších fyzických aktivit pro seniory trpících artrózou, je cvičení 

na rotopedu nebo MotoMedu. Tady je doporučeno dbát na vzpřímené postavení 

trupu a ne na příliš velkou zátěž. Postačující čas je 20 - 30 minut denně 

(KALVACH, 2004). 

Syndrom bolestivého ramene 

Syndrom bolestivého ramene je název pro skupinu onemocnění kloubní 

struktury anebo okolních kloubních měkkých tkaní. Hlavními příznaky je bolest  

a porucha funkce ramenního kloubu. Etiologické mechanizmy mohou být různé, 

patří sem zánětlivé a autoimunní procesy, traumatické strukturální změny anebo 

funkční poruchy v oblasti ramene. Z nejčastějších příčin daného syndromu  

u geriatrických pacientů patří: omartroza, periartritis humeroscapularis (syndrom 

zmrzlého ramena), entezopatie rotátorové manžety, impingement syndrom. 
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Onemocnění může mít akutní a chronický průběh. Omezení pohybu v ramenním 

kloubu velice rychle vede k hypotrofii svalů, zejména rotátorové manžety a rozvoji 

lokální osteoporózy hlavně hlavice humeru. Pro návrat funkce a prevenci 

strukturálních změn je důležité včasné zahájení rehabilitačního procesu. V akutním 

stadiu je nezbytné polohování, doporučuje se relaxační a dechová cvičení. 

V pozdějších fázích základ individuální fyzioterapie tvoří měkké techniky, 

mobilizace, pasivní pohyby, protahovací a posilovací cviky. Jako pomocná metoda 

se často využívá kinesiotaping. V periodě rekonvalescence je velmi důležité 

pasivní a aktivní polohování a zvětšovaní objemu pohybů v kloubu a prevence 

přetížení svalů a kloubů druhé HK.  Pomáhají cvičení s různými pomůckami (tyč, 

teraband, provaz atd.), metody dle McKenzii a metodiky na neurofyziologickém 

podkladě jako PNF, Vojtova metoda aj. Nácvikem funkčního zapojení HK  

do běžných denních činností mimo fyzioterapeuta se zabývá ergoterapeut 

(KALVACH, 2004), (TICHÝ, 2000). 

Vertebrogenní algický syndrom (VAS) 

Vertebrogenní algický syndrom je bolestivý syndrom v oblasti páteře, který  

je částečně doprovázen lokálním omezeném meziobratlové hybnosti, 

mechanickými a strukturálními změnami meziobratlových spojení  

a neurologickým nálezem. I v současné době ve velkém počtu případů, klinický 

obraz a laboratorní metody vyšetření jednoznačně nevysvětlují  příčinu VAS. 

Předpokládá se, že existuje celá řada etiopatologických faktorů, schopných 

explikovat komplexní symptomatologii daného syndromu. Při diagnostice a terapii 

VAS u seniorů je nutno brát v úvahu charakteristicky degenerativní a involuční 

změny, ztlumení senzomotorických schopností, náchylnost k infekčním 

a nádorovým onemocněním, častý výskyt diskogenních potíží ve stáří. 

Fyzioterapeutická intervence v rámcích individuální konzervativní terapie by měla 

odpovídat klinickému nálezu, respektovat individuální reakce pacienta na léčebné 

postupy a nebýt bolestivá. V akutním stádiu se doporučuje klid na lůžku, 

polohování, dechová a relaxační cvičení, měkké techniky, trakce. Dále dle tolerance 
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pacienta se dá aplikovat metoda Mackenzie a SM systém doktora Smíška. 

Při chronickém léčení vertebrogenních obtíží z terapeutických důvodů využíváme 

měkké techniky, manuální odstranění páteřních blokád patřičné elementy LTV, 

kondiční cvičení metody dle Mojžíšové, Mackenzie, SM systém, PNF, DNS 

dle profesora Koláře, cvičení v bazénu, škola zad atd. Chirurgické řešení 

vertebrogenních potíží fyzioterapie zahrnuje všechny příslušné složky pooperační 

rehabilitace, jako péče o jizvu, cévní gymnastiku, dýchací a pohybová cvičení, 

vertikalizace, obnovení funkční hybností, posílení hlubokého stabilizačního 

systému páteře, edukace pacienta a rodiny aj. (KOLÁŘ, 2009), (KALVACH, 2004). 

Vertigo (závratě) 

Vertigo neboli závrať, může zahrnovat dva typy. Právě závratě mohou 

vyvolávat poruchy vestibulárního systému na různých úrovních. Patří sem 

patologie vnitřního ucha, redukce čidel interoceptivní aferentace, poruchy 

n. vestibulocochlearis a vestibulárního centra v CNS. Existuje také nepravé vertigo, 

které se může projevovat při nesouladu zrakových a vestibulárních informací, 

hypoperfuze mozkových tkání, metabolických poruchách, hemolytických 

onemocnění aj. Nepravé vertigo, zejména u starších lidí, může také vyvolovat útlak 

a. vertebralis při blokádách krční páteře, a horních žeber nebo zúžení foramen 

transversum. Závratě mohou způsobit i hemodynamické poruchy v důsledku 

špatného příjmu objemu tekutin (KALVACH, 2004), (KOLÁŘ, 2009). 

U starších věkových skupin vertigo spolu s involučními změnami 

vestibulárního systému, zraku, sluchu, senzomotorických spojů a posturálních 

mechanismů často způsobí poruchy rovnovážného ústrojí, zhoršení prostorové 

orientace, poruchy chůze, strach z pádů, pády a traumatizace aj (KALVACH, 2004). 

Před začátkem terapie při vyšetření pacienta je důležité zjistit jakého původu 

je vertigo. Na pravé vertigo ukazuje nystagmus a případně uchýlení pacienta při 

testech na jednu stranu. Základem léčení by měla být terapie pod kontrolou 

neurologa anebo otorhinolaryngologa. U nepravé závratě plán individuální 
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fyzioterapeutické intervence zaleží na příčině potíží. V každém případě odborná 

literatura doporučuje nastavit seniorovi správný pitný režim, začít terapii 

uvolněním oblasti krční páteře a žeber pomocí měkkých, trakčních a mobilizačních 

technik. Pacient by se měl naučit správnému stereotypu dýchání, LTV by mělo 

obsahovat senzomotorické, rovnovážné, protahovací, relaxační cvičení a cvičení 

na koordinace. Je nezbytné provést edukace správné vertikalizace, případně nácvik 

chůze s pomůckami (KOLÁŘ, 2009), (KALVACH, 2004), (SALABOVÁ, 2018). 

Imobilizační syndrom 

Podstata imobilizačního neboli hypokinetického syndromu už byla popsána 

v části „geriatrické syndromy“. Prevence následků tohoto stavu spočívá 

v postupném dosazení maximálně možného stupně přirozené aktivity a zvýšení 

komplexní trénovanosti organismu jedince. Pokud je pacientovi lékařem 

předepsán klid na lůžku, neboť senior je významně oslaben, začínáme 

s polohováním, s pasivními pohyby, dechovou rehabilitací, cévní gymnastikou. 

Kondiční cvičení zahajujeme dle aktuálního zdravotního stavu pacienta, 

co nejrychleji. Začínáme protahovacími, koordinačními, izometrickými, pokud 

nejsou kontraindikované, cviky. Pak se zaměřujeme na trénink kardiovaskulárního 

systému, udržení a zvětšení rozsahu pohybů, posílení oslabených svalů, zmírnění 

a prevence svalových disbalancí. Mimo jiného cílem rehabilitace je návrat 

ztracených pohybových dovedností, edukace nových a reedukace špatných 

motorických stereotypů, případně návrat lokomočních schopností.  Vertikalizace 

slouží k prevenci ortostatické hypotenze, osteoporózy a vzniku kontraktur 

a je jednou z nezbytných prevencí imobilizačního syndromu. Je důležité ji zahájit 

včasně. Povzbuzujeme seniora v rámci možností k sedu a pak ke stoji a chůzi. 

V průběhu celé rehabilitační intervence motivujeme pacienta k pohybovým 

aktivitám a samostatnému cvičení. V případě potřeby zařazujeme kompenzační 

pomůcky (ŠAMÁNKOVÁ, 2003), (KALVACH, 2004). 
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Diabetes mellitus (DM) u seniorů 

Diabetes mellitus neboli cukrovka je skupina poruch metabolismu inzulinu, 

jenž bez farmakologické kompenzace anebo zahájení režimových a dietních 

opatření vyvolává dlouhodobé zvýšení hladiny glukózy v krvi, polyurie, 

dehydratace, a může vest k diabetické ketoacidóze až smrti. Přesto, že je DM 1. 

typu (inzulin-dependentní diabetes mellitus), vyskytuje se ve starším věku 

relativně často, nejčastější formou diabetu u seniorů je DM 2. typ 

(non-inzulin-dependentní diabetes mellitus) (NAVRÁTIL, 2008).  

DM 2. typ je méně agresivním druhem poruchy tolerance glukózy, než DM 1. 

typ. Často zpočátku probíhá asymptomaticky a skoro jediným příznakem 

je chronický hyperglykemický stav. Akutní potíže mohou vzniknout při velké 

fyzické námaze, stresu nebo nemoci. Mimo redukce váhy a úpravy jídelníčku je 

velice důležité udržení adekvátní úrovně fyzické aktivity, což často postačuje 

k plné kompenzaci hyperglikymie (KALVACH, 2004), (NAVRÁTIL, 2008). 

Pacient s cukrovkou by měl pravidelně cvičit, doporučuje se kondiční 

a relaxační cvičení, přiměřený aerobní trénink (nordic walking, cvičení na 

rotopedu nebo motomedu, plavání atd.) Zátěž a čas tréninku by měl být 

předepsaný lékařem a v souladu s farmakologickou léčbou. Při dlouhodobém 

léčení chorobného procesu je jedinec často ohrožen chronickými komplikacemi. 

Ve fyzioterapeutické praxi se často setkáváme s diabetickou neuropatií 

a s „diabetickou nohou“. Zde můžeme očekávat snížení všech druhů čití, zhoršení 

motorické odpovědi zejména na akrech DKK, trofické změny měkkých tkání 

až bércové vředy. Dle stádia rozvoje komplikací a individuálnímu stavu seniora, 

můžeme aplikovat lymfatickou masáž a šetrné měkké techniky na oblastí DKK, 

případně opatrnou mobilizaci kloubů. V rámci kinezioterapie využíváme 

senzomotorické a posilovací techniky, metody na neurofyziologickém podkladě, 

strečink a pasivní pohyby. Během fyzioterapeutické intervence vždy máme 

zhodnotit trofické změny na končetinách a známky zánětu. Před cvičení by se měl 
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fyzioterapeut přesvědčit o hladině glukózy v krvi seniora. Před a po cvičení 

by se měl zeptat na subjektivní stav pacienta. Během celého cvičení je důležité 

sledovat známky hypoglykemického šoku, jaké jsou například pocení, zblednutí, 

zmatenost klienta. V případě potřeby je nutno ukončit cvičení, podat pacientovi 

cukr a zavolat lékařskou pomoc. Vzhledem k etiopatologické souvislosti stresu 

a DM, u této skupiny by se mělo ještě více věnovat emočnímu stavu a vlastní 

pohodě jedince, případně včas zajistit klientovi potřebnou psychologickou 

podporu (NAVRÁTIL, 2008), (KALVACH, 2004). 

Ischemická choroba srdeční (ICHS) 

ICHS v gerontologii patří k jednomu z nejčastějších onemocnění 

kardiovaskulárního systému. Nejčastější příčinou je ateroskleróza koronárních 

tepen, v důsledku se zhoršuje perfuze srdečního svalu. Onemocnění často probíhá 

latentně a projevuje se v pokročilém stádiu anginou pectoris, ischemií nebo 

infarktem myokardu. Druhou variantou je postupné provázání fyzické zátěže, 

narůst symptomů. Sem patři palpitace, dušnost, zmatenost, stenokardie 

(NAVRÁTIL, 2008). 

Léčení se začíná z úpravy diety, životního stylu a nastavení režimových 

opatření. Terapie by měla odpovídat klinickému nálezu a subjektivním pocitům 

pacienta. Kardiaky rozdělujeme do čtyř funkčních skupin. K první patří osoby, 

jež měly projevy choroby v anamnéze, ale v současnosti potíže daného druhu 

nemají. Cílem kinezioterapie je udržení a zvýšení jejich fyzické zdatnosti. 

Doporučuje se kondiční, aerobní, relaxační cvičení. Silové cvičení a rekreační 

sporty dle individuální tolerance. Cvičební jednotka u seniorů, patřících k dané 

skupině by měla trvat 30 až 45 minut. Druhá funkční skupina se skládá z osob, 

majících klinické projevy srdeční ischemie pří výrazném zvýšení fyzické zátěže, 

které však nezpůsobí žádné funkční omezení v každodenním životě. Hlavním 

cílem LTV u seniorů s podobným omezením je udržení fyzické kondice, adaptace 

kardiovaskulárního systému na potřebnou úroveň pohybové aktivity a udržení 
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hranice tolerance fyzické zátěže. Kondiční cvičení by tedy mělo trvat 20 až 30 

minut a mělo by mít vytrvalostní charakter. U třetí skupiny kardiaků se obtíže 

vyskytují už při plnění běžných denních činností. Cvičit s danou skupinou 

se nedoporučuje vice než 15 - 20 minut v kuse. Cvičební jednotka by měla 

zahrnovat dechové, dle tolerance protahovací a relaxační cvičení, pacienti nesměji 

vykonávat posilovací a rychlostní cviky, zadržovat dech. U čtvrté skupiny pacientů 

jde o obtíže z vykonávání vitálních funkcí, u nich často není možná  

ani vertikalizace do sedu. Zde je fyzioterapie kontraindikována a skoro jedinou 

dovolenou metodou individuálního cvičení je opatrná dechová gymnastika 

(HÁJKOVÁ, 2016), (NAVRÁTIL, 2008), (KALVACH, 2004). 

Při určení času, intenzity a náročnosti cvičení u kardiaků se řídíme výsledky 

zátěžových testů. Tepová frekvence, kterou nesmíme při cvičení překročit, 

se nazývá tréninková TF a tvoři 60 % maximální TF. Před a po provedení cvičebné 

jednotky fyzioterapeut provádí kontrolu známek kardio-respirační insuficience 

(HÁJKOVÁ, 2016). 

LTV u pacientů, kteří prodělali IM, by měla byt zahájena včas a obsahovat 

cvičení určené k prevence žilních trombóz, dechovou gymnastiku a cvičení 

zaměřené na udržení rozsahu pohyblivosti v kloubech. S kondičním cvičením 

začínáme těsně po stabilizaci stavu pacienta už na lůžku. Kondiční cvičení 

pokračuje během celé fyzioterapeutické intervence. Vertikalizace a nácvik chůze 

s pacientem uskutečňujeme v co nejbližší době, dle zdravotních a fyzických 

možností osoby (HÁJKOVÁ, 2016). 
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3 CÍL PRÁCE 

Cílem bakalářské práce: 

Zhodnotit možný vliv fyzioterapie, zejména kinezioterapie, na zvýšení 

schopností plnění personálních ADL a zvýšení stupně samostatné lokomoce 

u vybraných seniorů, trvalé žijících v Domově důchodců.  

Za tímto účelem navrhnout krátkodobý RHB-plán, provést terapii a posoudit 

dosažení mých kladených cílů. Dále pak navrhnout dlouhodobý RHB-plán, který 

by vycházel z výsledků krátkodobého RHB-plánu.   
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4 METODIKA 

4.1 Kritéria výběru výzkumného souboru 

 věk nad 75 let; 

 neschopnost samostatné chůze - 2 probandi;  

 stížená chůze - 2 probandi;  

 omezení mobility a nedostatek pohybové aktivity po dobu minimálně 1 roku, 

hypokinetický syndrom; 

 absence závažného neurologického nálezu, který by mohl ovlivnit správnost 

experimentu; 

 Barthel index se rovná 80 bodů a méně; 

 splnění MMSE testu nad 18 bodů, umožňující smysluplnou spolupráci 

při terapii; 

 trvalé bydlení v domově pro seniory. 

4.2 Časový rozsah terapii 

Terapie se uskutečnila v průběhu dvou měsíců (osmi týdnů), pacienti během 

dané doby absolvovali 10 terapií. Dva (vstupní a výstupní) kineziologické rozbory. 

Cvičební jednotka trvala 45 až 60 minut dle možností pacienta.   

4.3 Místo terapie 

Terapie se konala na lůžkové části Domova pro seniory „Zahradní Město“ na 

adrese Sněženková  2973/8  106 00  Praha 10.  
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4.4 Sběr anamnestických dat 

Anamnéza je jednou z hlavních metod zdravotního výzkumu. Pro sběr 

anamnestických dat jsem ve své práci využila metodu rozhovoru se zkoumanou 

osobou a výpis informací z její zdravotní dokumentace. Cílem rozhovoru bylo 

získání základních informací o aktuálním onemocnění probanda, proběhlých 

studiích, léčbě a jejích výsledcích. Další otázky se kladly v rámci sběru dat pro 

osobní, rodinnou, sociální, pracovní, farmakologickou, alergologickou, případně 

gynekologickou, sportovní anamnézu a abúzus. Při sběru dat jsem také 

zaměřovala pozornost na subjektivní pocity a vlastní hodnocení pacienta. Součástí 

této kapitoly je výpis se zdravotní dokumentace, se soupisem aktuálních  

a anamnestických zdravotních údajů a lékařských diagnóz (KOLÁŘ, 2009), 

(БРОКГАУЗ, 2013). 

Také jsem využila vstupní rozhovor s pacientem, jako psychopedagogickou 

metodu pro navázání prvního kontaktu a stanovení si stylu konverzace tak, aby 

bylo dosáhnuto nejvyššího možného stupně psychické kompatibility s pacientem, 

která, jak jsem přesvědčená, v mnoha ohledech určuje úspěch celkové terapie 

(ПОПОВ, 2014). 

4.5 Použité vyšetřovací metody 

Vyšetřovací metody se používají nejenom během vstupního a výstupního 

kineziologického rozboru, ale v průběhu celé terapie, kdy včasná analýza zpětné 

vazby od pacienta, buď slovně vyjádřené přání anebo mimovolní odpověď 

organismu, by měla přispívat k cílenějšímu zaměření fyzioterapeutických postupů 

(JANDA, 2004). 

4.5.1 Aspekce 

Aspekcí rozumíme fyzické vyšetření pohledem s tím, že hodnotíme celkové 

držení, konfiguraci a anatomické složení těla pacienta, přirozené pohyby a chování 



42 

 

osoby, svalovou souhru, disbalance a přestavbu pohybových stereotypů. Ve své 

práci jsem využila danou metodu při prostudování anamnézy, vyšetření stoje, 

chůze, hodnocení stavu kůže, sliznic, jizev a také u speciálních testů, kde jsem 

analyzovala zvládnutí respondentem potřebných úkolů a různorodých životních 

situací (HALADOVÁ, 2010). 

4.5.2 Palpace 

Palpace (latinské „palpatio“ - hladit) je jedním ze základních způsobů 

fyzioterapeutického vyšetření. Pohmatem zkoumáme stav tkání a orgánů pacienta, 

hodnotíme zpětnou vazbu od pacienta o jeho pocitech v průběhu vyšetření. 

Palpace umožnují určit umístění řady orgánů, přítomnost patologických útvarů, 

vyhodnotit některé z fyzikálních parametrů tkání - hustotu, pružnost, 

porazitelnost, teploty, vlhkost a určit bolestivé oblasti. Palpace může být povrchní 

a hluboká, muže se lišit úrovní tlaku, přičemž dle řady autoru, čím menším tlakem 

působíme, tím je naše vnímání kvalitativní a přísnější (KOLÁŘ, 2009). 

V rámcích své práce jsem využívala tuto vyšetřovací metodu při vstupním, 

výstupním kineziologickém rozboru a v průběhu samotné terapie zejména 

k posouzení fyzických parametrů kůže, podkoží, některých šlach, fascií, kostí. 

Pohmatem jsem sledovala svaly v uvolněném stavu a v jejich funkčním zapojení. 

Pomocí pohmatu jsem zjišťovala existence trigger  a tender pointů, určovala 

reflexní změny a reakcí probandu na dotyk včetně hodnocení povrchového čití 

respondentů, a hyperalgických zón. Pomocí palpací jsem určovala stav HSSP 

pacienta a kontrolovala provedení lokalizovaného dýchání (KOLÁŘ, 2009), 

(LEWIT, 2003). 

4.5.3 Vyšetření stoje  

Držení těla člověka ve stoji může dát velké množství informací o  funkci 

nervové a pohybové soustavy, o psychomotorickém vývoji a zdravotním stavu 

osoby, o náchylnosti k přetížení struktur a pohybových schopnostech jedince. 

Vyšetření stoje jsem prováděla ve dvou polohách. Buď ve stoji s oporou o chodítko, 
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dle lokomočních schopností pacienta. Posturu jsem vyšetřovala zezadu, z boku 

a zepředu pohledem a pomocí olovnice (RYCHLÍKOVÁ, 1997), 

(HALADOVÁ, 2010). 

4.5.4 Vyšetření chůze 

Vyšetření chůze je velice důležitá součást kineziologického rozboru, protože 

mimo narušeného lokomočního stereotypu může ukazovat na poruchy nervové 

a svalové soustavy, závažné neurologické syndromy, poruchu senzoriky 

a senzitivity aj. Při vyšetření chůze jsem si registrovala aspekce souhyby těla 

a končetin probandů během švihové a stojné fáze chůze, rytmus, pravidelnost, 

délku a symetrii kroků, způsob došlapu a odvíjení chodidla, rozsahy pohybů 

v kyčelních a kolenních kloubech. Konfigurace a souhyby DKK, HKK, pánve 

a páteře, vzájemné postavení LS a ThL přechodů, krční lordózu, předsun hlavy, 

protrakce ramen, souhyby rukou, eventuálně použité pomůcky. Zařazovala jsem 

druh chůze podle profesora Jandy mezí proximálním, perineálním a akrálním 

typem. Při vyšetření modifikace chůze jsem nejčastěji využívala chůze pozpátku, 

chůze po špičkách a chůze po patách, ostatní modifikace pro moje probandy 

nebyly zvladatelné (KOLÁŘ, 2009). 

4.5.5 Antropometrické vyšetření 

Antropometrie (řecký Ανθρωπος -člověk a μετρεω - míra) – je jedním 

z hlavních metod antropologického výzkumu, která zahrnuje měření lidského těla 

a jeho částí za účelem zjištění, věkových, pohlavních, rasových a další vlastnosti 

a odlišností anatomických struktur různých jedinců a která umožňuje 

kvantitativně charakterizovat jejich variabilitu. V závislosti na předmětu studie 

rozlišujeme somatometrii (měření živého člověka), kraniometrii (měření lebky), 

osteometrii (měření kostí) a řadu dalších odvětví této metody 

 (ПОДДУБНЫЙ, 2001). 

Ve fyzioterapii v rámci antropometrie zjišťujeme zejména další charakteristiky 

lidského těla: váhu a výšku, délky, odvody a šířky segmentů těla, relativní poměry 
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- indexy, jaké jsou BMI – body mass index, střední postavení hrudníku, pružnost 

hrudníku aj. K měření využíváme antropometrické body – jsou to určité kostní 

prominence, které se dají najít metodou aspekce a palpace na povrchu těla pod 

vrstvou měkkých tkání (HALADOVÁ, 2010). 

Ve své práci v rámci zjištění informací o tělesných poměrech a charakteristikách  

jsem využila metr a váhu. Pomocí palpace jsem kontrolovala tep pacienta. 

Při analýze získaných dat jsem věnovala velkou pozornost symetrii somatických 

znaků a dynamice změn antropometrických hodnot (KOLÁŘ, 2009). 

4.5.6 Měření pohyblivosti páteře a kloubů  

Zkoušky dynamiky páteře 

K testování dynamiky páteře používáme řadu zkoušek, často pojmenovaných 

dle jejích autorů, které nám pomáhají zjistit aktivní pohyblivost cele páteře, 

a její jednotlivých úseků a porovnat zjištěné hodnoty se stanovenými normami 

(KOLÁŘ, 2009). 

Ve své práci jsem použila další distance a zkoušky: 

 Forestierova fleche: měříme vzdálenost protuberantia occipitalis externa 

od stěny, ke které se proband přitiskne zády. Ukazuje míru předsunu hlavy, 

v normě by se měl protuberantia occipitalis externa dotýkat zdi. 

 Čepojovova vzdálenost – ukazuje rozsah pohybu v krční páteře 

při předklonu hlavy. Měříme o kolik cm se zvětší distance mezi sedmým 

krčním  obratlem a námi označeným bodem na zadní sutaně krku. Bod 

označujeme při neutrálním postavení hlavy, odměřeném 8 cm kraniálně od 

C7. Distance by se měla prodloužit o 2,5 – 3 cm. 

 Lenochův příznak – také ukazuje dynamiku rozvíjení krční páteře. Při flexi 

v Cp by se měla brada respondenta dotknout incissury jugularis, pokud ne – 

příznak se počítá za pozitivní. 
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 Ottova inklinační vzdálenost – na začátku zkoušky odměříme 30 cm 

kaudálně od sedmého krčního obratle a pak změříme o kolik cm se zvětší 

registrovaná vzdálenost při předklonu. Normativní ukazatel – 3 – 3,5 cm. 

 Ottova reklinační vzdálenost – provedení této zkoušky je na začátku stejné, 

jako u předchozí, avšak se měří zmenšení distance a to při záklonu 

probanda. V normálu by se vzdálenost měla zkrátit o 2,5 cm. Obě Ottovy 

zkoušky pomáhají zhodnotit dynamiku pohybů v hrudním úseku páteře. 

 Stiborova vzdálenost – zkoumá rozvíjení hrudní a bederní páteře, jako 

funkčního celku. Pacient provede maximální flexi trupu, přičemž 

fyzioterapeut změří zvětšení rozestupu mezí sedmým krčním a pátým 

bederním obratlem. Distance by se měla prodloužit o 7 - 10 cm. 

 Schoberova vzdálenost analyzuje pohyblivost bederního úseku páteře. 

Pro provedení daného testu od začátku označíme bod, odměřeného od 

pátého bederního obratle 10 cm. V normálu rozpětí se má zvětšit o 3 cm. 

 Thomayerova zkouška pomáhá nám zhodnotit mobilitu celé páteře. 

Respondent jde do maximálního možného předklonu, kde sledujeme  

vzdálenost jeho prstů od podlahy. 0 - 10 cm považujeme za normu, více než 

10 cm označujeme za omezený rozsah, pokud jedinec je schopen položit 

na podlahu prsty, celé ruce, občas i předloktí – mluvíme o různých stupních 

hypermobility. 

 Lateroflexe – test slouží k orientačnímu hodnocení symetrie úklonu do obou 

stran. Je důležité, aby proband udělal úklony v jedné rovině, a tak většinou 

provádí pohyb s přitisknutými zády ke zdi (KOLÁŘ, 2009), 

(HALADOVÁ, 2010). 

Goniometrie 

Pro zjištění kloubního rozsahu jsem ve své práci využila planimetrickou 

goniometrickou metodu. Dle zásad goniometrického měření by se mělo dodržovat 

především přesných výchozích poloh v základním anatomickém postavení, 

proband by neměl měnit polohu nedynamického segmentu, ke kterému je 
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přiložené nepohyblivé rameno goniometru, hodnocený pohyb by se měl  

uskutečňovat v jedné rovině, bez souhybů a rotací aj.. V reálném výzkumu se mi 

nepodařilo úplně dodržet všechny zásady dané metody, moji pacienti občas nebyli 

schopni provést správný izolovaný pohyb v potřebném segmentu v jedné rovině  

a vyjít tak z určité polohy, ale jsem se snažila přiblížit techniku provedení 

co nejvíce ideálu. Změřené rozsahy jsem do své práce zaznamenala metodou SFTR, 

také jsem uvedla, jestli pohyby byly změřené pasivním anebo aktivním 

provedením. Celý proces jsem se snažila přizpůsobit aktuálnímu stavu 

a možnostem pacientů (JANDA, 2004), (KOLÁŘ, 2009), (HALADOVÁ, 2010). 

4.5.7 Vyšetření hypermobility 

Dle Vladimíra Jandy hypermobilita není vyloženě svalovou poruchou, 

ale zvýšená pasivita pojivých a svalových tkaní, těsně související se stavem 

nervové a opěrně-pohybové soustavy celkem. Dělí se na lokální, generalizovanou 

patologickou a konstituční, přičemž generalizovaná patologická vzniká jako 

příznak některých neurologických poruch, lokální je kompenzačním 

mechanismem při kloubních blokádách a omezení rozsahu v pohyblivých 

segmentech, konstituční je vrozenou specifičností svalo-vazového aparátu 

některých jedinců. Ve své práci jsem použila metodu vyšetření hypermobility 

profesora Jandy a profesora Lewita, které obsahuje systém zkoušek pro určení 

stupně projevu poruchy bez stanovení jejich příčin. Profesor Janda dle výsledků 

provedených zkoušek určuje normální rozsah a hypermobilní rozsah pohybu, 

profesor Lewit ve své knize „Manipulační léčba“ uvádí klasifikace hypermobility 

dle Sachseho, kteří dělili rozsah pohybu v kloubech na tři stupně: „A“ - 

hvpomobilní až normální, „B“ -  lehce hypeilobilní a „C“ -  výrazně hypermobilní 

(JANDA, 2004), (LEWIT, 2003). 

4.5.8 Vyšetření zkrácených svalů 

Svalovým zkrácením rozumíme stav svalové tkáně, při které sval bez 

anatomické a strukturální patologie v klidu má menší délku a při pohybu menší 
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protažitelnost, než fyziologická norma. Při tom tento jev nemůže být vysvětlen 

změněnou aktivitou nervového systému a je určen zejména individuálním 

sklonem posturálních svalů ke zkrácení za určitých životních podmínek, včetně 

silového zatížení, pohybových zvyků a omezení mobility jedince. Jsou určité 

skupiny svalů, které typicky vyšetřujeme na zkrácení, kvůli jejich stereotypní 

reakce na patologické jevy a změny pohybové aktivity jedince (JANDA, 2004). 

Ve své práci jsem využila systém vyšetření „nejčastěji zkrácených svalových 

skupin“, uvedený v knize profesora Vladimíra Jandy – „Svalové funkční testy“. 

Profesor dle výsledků provedených standardních zkoušek třídí svaly dle stupňů  

protažitelnosti na „nejsou zkrácené“ – označují je jako „0“, svaly „malé zkrácení“ 

– „1“ a svaly s „velkým zkrácením“ – „2“. Vyšetření „nejčastěji zkrácených 

svalových skupin“ je subjektivní hodnocení fyzioterapeutem svalové 

stretchablility, a tak pro věrohodnost experimentu jsem prováděla porovnávání 

vždy sama, v přibližně stejnou časovou dobu a dle vlastních pocitů, stejnou silou. 

Vyšetření jsem přizpůsobovala každému probandovi individuálně a brala jsem 

v úvahu především symetrie nálezu, věkovou přiměřenost a somatický stav 

konkrétního jedince a bolest (JANDA, 2004), (KOLÁŘ, 2009). 

4.5.9  Vyšetření svalové síly 

Je pomocná analytická vyšetřovací metoda, která se používá k hodnocení síly 

jednoho anebo skupiny svalů. Metoda vychází ze subjektivního posouzení 

odborníkem schopnosti vykonat pacientem určitý pohyb, a to proti různým 

stupňům odporu kladených testujícím, proti gravitaci, anebo dokonce 

i s vyloučením zemské tíže. Po třech pokusech uskutečnění anebo neuskutečnění 

přesně popsaného pohybu odborník zaznamená, jestli má sval odpovídající stupeň 

síly. Rozeznáváme další stupně: stupeň 5 – 100 % (normal), 4 – 75 % (good), stupeň 

3 – 50 % (fair), tupeň 2 – 25 % ( poor), stupeň 1 – 10 % (trace) a stupeň 0 – žádná 

odpověď (JANDA, 2004). 
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Ve svém hodnocení jsem použila také známky „+” a „-”, které pomáhají vice 

upřesnit stupeň svalové sily a znamenají  +/- 5 – 10 %. U této vyšetřovací metody 

jsem se také setkala s komplikovaností určení stupně síly svalu v segmentech 

s omezenou hybností, při bolestivých stavech a kontraindikace provedení určitých 

pohybů u svých pacientů. Při zkoušení jsem neustále musela hledat náhradní 

mechanismy testování, musela jsem se přizpůsobit k významným změnám 

svalových schopností, souvisejících s příjmem léků, únavou, náladou a celkovým 

momentálním stavem pacienta. Všechny hodnocení jsem zaznamenala ve formě 

tabulky a  označila „*“ ty hodnoty, které nebyly z různých důvodů vyšetřeny 

v patřičném pohybovém rozsahu (JANDA, 2004). 

4.5.10 Vyšetření úchopů 

Dá se říci, že funkční úchop je nejdůležitější funkce naší ruky, a je velice tenký 

a náročný pro lidsky CNS nastroj. Úchop je nezbytnou součástí skoro všech 

denních aktivit, její testování má velký význam pro diferenciální diagnostiku 

onemocnění různých orgánů a orgánových soustav: nervového, opěrně-svalového 

systému, smyslových orgánů. Také úchopová funkce rukou má neocenitelný vliv 

na míru soběstačností osoby (HALADOVÁ, 2010). 

Ve své práci jsem použila testování podle Nováka. Každému z probandů jsem 

provedla tři zkoušky na jemnou motoriku (jemný úchop): štipec (pinzetový), 

špetka a leterální (klíčový) úchop a tři zkoušky na silový úchop: kulový, válcový, 

háček. Hodnotila jsem schopnost pacienta úchop provést, sílu úchopu a symetrii 

nálezu (HALADOVÁ, 2010). 

4.5.11 Neurologické vyšetření 

Ve své práci jsem použila prvky neurologického vyšetření k ověření stavu 

nervové periferické a centrální soustavy, k eliminaci řady závažných 

neurologických onemocnění, které by mohly ovlivnit čistotu experimentu 

(OPAVSKÝ, 2003). 
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1. Šlachookosticové reflexy 

Jsou to fyziologické napínací reflexy, které vyvoláváme pružným a prudkým 

úderem kladívka po šlaše nebo periostevému bodu poblíž šlachy příslušného 

svalu. Jako odpověď čekáme svalový záškub konkrétního svalu určité intenzity 

a počtu kmitů kolem třech. V rámci své bakalářské práce jsem vyšetřovala 

bicipitové, tricipitové, brachioradiální, styloradiální, radiopronační a palmární 

reflexy na HKK a patelární, medioplantární a reflex Achyllovy šlachy na DKK. 

Hyporeflexie a areflexie, zejména na akrech dle rady autorů, patří staršímu věku, 

zatím co hyperreflexie, pseudoklonus a klonus mohou ukazovat na závažné 

onemocnění centrální nervové soustavy, být následkem CMP. Na to by mohl 

ukazovat i asymetrický nález. Za normoreflexie jsem označovala normální reflex 

odpověď, vyvolanou jen úderem kladívka, při hyporeflexii jsem k vyvolání reflexu 

používala facilitační manévry, za hyperreflexii jsem považovala motorickou 

odpověď zvýšené intenzity s počtem kmitů vice, než tři. (OPAVSKÝ, 2003), 

(OPAVSKÝ, 2003), (AMBLER, 2011). 

2. Břišní reflexy (epigastrický, mezogastrický, hypogastrický) 

Vyšetřením daných reflexů mohou pomoci odhalit řadu neurologických 

onemocnění, jako jsou leze pyramidové dráhy, roztroušenou sklerózu v relativně 

raném stadiu, poruchy preferenčních nervů ze segmentu TH6 –TH12 aj. Vyšetření 

jsem prováděla škrábáním jehlou na konci neurologického kladívka napříč břicha 

pacienta ve třech liniích: pod dolními žebry, přes pupek a podél podbřišku. 

Očekávanou motorickou odpovědí je záškub břišních svalů (SLEZÁKOVÁ, 2014). 

3. Vyšetření čití 

Vyšetření čití je nepostradatelnou a důležitou součástí fyzioterapeutického 

kineziologického rozboru. Smyslové vnímání člověka je řídícím mechanismem  

činnosti pohybového systému, poruchy čití jsou často spojené se změnami 

rovnovážné a pohybové schopnosti člověka. Vyšetření čití, mimo jiného, hraje 

velkou roli v diagnostice a terapii opěrně-svalové soustavy (HALADOVÁ, 2010). 

https://www.wikiskripta.eu/w/Reflex_patel%C3%A1rn%C3%AD
https://www.wikiskripta.eu/w/Reflex_patel%C3%A1rn%C3%AD
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Ve své práci jsem použila vyšetření povrchového a hlubokého čití. Taktilní čití 

jsem zkoumala pomocí štětečku na akrech a v jednotlivých dermatomech. Algické 

čití jsem kontrolovala pomoci palpací, štípání nebo píchání jehlou na konci 

neurologického kladívka. Termické vnímání jsem ověřovala pomocí zkumavek 

s vodou různé teploty, diskriminační a lokalizační čití jsem vyšetřovala pomocí 

dotyku prstu, nebo ostrého předmětu (dvou ostrých předmětů). Při určení vnímaní 

polohocitu a pohybocitu pacientem používala jsem pasivní pohyby. Pacient měl 

za úkol popsat, polohu nebo pohyb části těla se kterou jsem manipulovala, 

se zavřenýma očima. Při zkoumání stereognozie senior měl se zavřenýma očima 

poznat předmět hmatem. Většinou jsem pro daný test vybírala tužku, klíče 

a zápisník (HALADOVÁ, 2010). 

 

4. Vyšetření patologických reflexů 

Při vyšetření patologických reflexů jsem především kontrolovala přítomnost 

pyramidových zánikových jevů, které jsou vybavitelné při lezích motorického 

okruhu ve kterékoli části jeho průběhu. Patří sem: zkouška Dufouna, 

Mingazziniho, Ruseckého, Barré, Hanzalův příznak, které se vyšetřuje na HKK 

a také zkouška Mingazziniho, zkouška Barré (I,II,III) a fenomén šikmých bérců, 

které se vybavují na DKK. Pří poruše centrálního neuronu motorické dráhy jsou 

vybavitelné flekční a extenční pyramidové iritační jevy. Ve svém kineziologickém 

rozboru jsem vyšetřovala Justerův, Trömnerův, Hoffmanův a dlaňobradový 

příznak na HKK. Na DKK pro ověření extenčních iritačních jevů jsem zkoumala 

příznak Babinského, Vítkův sumační jev, zkoušku Oppenheima, Chaddocka, 

Gordona. Pro ykontrolu výskytu pyramidových flekčních iritačních jevů jsem 

provedla zkoušku dle Rossolima, Žukovského-Kornilova, Mendela a Bechtěreva 

(OPAVSKÝ, 2003). 
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5. Vyšetření mozečkových funkce 

Při vyšetření mozečkových funkce se zpravidla rozlišujeme testy na funkce 

neocerebelli a paleocerebelli. Sem patří zkoušky poruchy koordinace a přesnosti 

prováděných pohybů, hypermetrie, diadochokineze a cerebelární dysartrie a 

funkce paleocerebelly, kde kontrolujeme přítomnost velké a malé asynergie. 

Pro nemožnost nebo nestabilnost stoje a chůze, testovaní velké asynergie probandů 

mi nebylo umožněno provést. Malou asynergie jsem vyšetřovala pomocí zkoušky 

„vychýlení testované osoby směrem dozadu vsedě“ neboli „záklon trupu dozadu 

(vsedě)“, kde při náhlém pasivním záklonu trupu dorsálním směrem by pacient 

měl reflexním zapojením posturálního trupového svalstva a ventrálním pohybem 

HKK a DKK udržet vzpřímenou polohu těla. U zkoušky „posazení se zkříženýma 

rukama na hrudi“ pacient s poškozením neocerebella se nedokáže posadit a místo 

toho bude převážně zvedat DKK. Za patologický nalez při zkoušení záklonu hlavy 

a trupu se zavřenýma očima vsedě považujeme volný pád pacienta dozadu. 

V rámci diagnostiky neocerebellarních funkcí jsem používala zkoušky „otvíraní 

klíčem zámku“, „kmitavý pohyb“, „dotknutí prstem nosu se zavřenými 

očima“a „rotačních pohybu HKK ve předpažení“. Také jsem všímala cerebelární 

dysartrie (OPAVSKÝ, 2003).  

6. Vyšetření hlavových nervů 

Diagnostika poruch kraniálních nervů je velmi obtížná a specifická. Většinou je 

to úlohou neurologa, který k tomu využívá různorodé nástroje a přístrojová 

vyšetření.  Avšak existuje řada zkoušek, dostupných pro fyzioterapeuta, jež 

umožňuje odhalit patologii funkcí hlavových nervů. (EHLER, 2012) 

Při vyšetření jsem kontrolovala především symetrie nálezu a jeho přiměřenost 

věku pacienta.   Při vyšetření n. olfactoria jsem zkoumala čich pacienta pomocí 

kávy, schopnost určit její vůní. U n. optici jsem hodnotila ostrost zraku, a oblast 

zorného pole. Jako ukazatele poškození okohybného nervu (n. okulomotorius) 

jsem si všímala poklesu víčka (ptózu), rozbíhavé šilhání oka (strabismus 
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divergens) a rozšíření nebo zúžení zornice (mydriázu nebo miózu). U n. trigemini 

v rámci vyšetření motorických vláken jsem kontrolovala tonus a funkce žvýkacích 

svalů a masseterový reflex. Senzitivní složku jsem ověřovala pomocí palpace 

obličeje respondenta v oblasti inervace každé ze třech větve zvlášť. V normálu 

by měl pacient cítit dotyk na symetrické straně obličeje a se stejnou intenzitou. 

Šestý hlavový nerv – n. abducens je zodpovědný za pohyb oka do stran. 

Tak na jeho poškození ukazuje sbíhavé šilhaní očí (strabismus convergens). Pro 

hodnocení funkčního stavu n. facialis, který inervuje mimické svalstvo, jsem 

používala funkční svalový test podle profesora Vladimíra Jandy. Při vyšetřovaní 

n. vestibulocochlearis jsem zkoumala sluchovou ostrost, rovnovážné reakční 

a statické funkce a prováděla Hautantovou zkoušku. Hlavním kritériem pro 

posouzení funkčnosti nervů je symetrie nálezu a současná přítomnost nystagmu. 

Zkoumání n. glossopharyngeus jsem prováděla formou dotazování, kde jsem 

se ptala na obtíže při polykání a vnímání hořké chuti. U ústního projevu pacienta 

jsem si také všímala, jestli nejsou dysartrické příznaky. Pro orientační vyšetření 

n. vagu jsem prováděla ortostatický test, při kterém po 15 - 20 sekundách 

po vertikalizaci probanda z lehu na lůžku jsem kontrolovala jeho srdeční frekvenci, 

která by měla být vyšší, než tato hodnota, změřená těsně před vertikalizací. 

Pro určení leze n. accessorii jsem prováděla funkční testování elevace a addukce 

lopatky, také mnou byl testován kožní sval (m. platysma).  Dvanáctý hlavový 

nerv (n. hypoglossus), inervuje svalstvo jazyka, proto jsem pro ověření jeho funkce 

aspekce kontrolovala polohu, vzhled a pohyb jazyka v dutině ústní 

(OPAVSKÝ, 2003). 

Při neurologickém vyšetření a hodnocení výsledků jsem brala v úvahu 

eventuální fyziologické involuční degenerativní změny CNS a PNS, svých 

probandů. Rozhodující pro mě byla asymetrie patologického nálezu anebo výskyt 

patologických symptomů, reakcí a reflexu, které by neměly mít místo u každé 

věkové skupiny. Přeměřené snížení vybavitelnosti fyziologických reflexů, času 

fyziologických motorických odpovědí nebo snížení ostrosti senzitivních 

https://el.lf1.cuni.cz/neuroslovnik/default/slovnik.html#Hautant
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a senzorických vjemů jsem nepovažovala za neurologickou patologii a pro 

usnadnění diferenciální diagnostiky skutečných neurologických onemocnění jsem 

označovala podobný nález zkratkou „bpnn“ - bez patologického neurologického 

nálezu (KALVACH, 2004). 

4.5.12 Speciální testy 

1. Barthelův index  

Barthelův index se používá  k měření soběstačnosti osoby v oblasti 

personálních všedních aktivit (pADL) a mobility. (viz příloha 3)  Obsahuje deset 

položek s určitými druhy činností, které dle pravděpodobnosti jejich provedení  

a potřebné k tomu fyzické pomoci, hodnotíme určitým počtem bodů. Podle jejich 

součtu na konci testování řadíme osobu do jedné z čtyř kategorií závislostí:  

 0 – 40 bodů - vysoce závislá osoba 

 41 – 60 bodů závislost středního stupně 

 61 – 95 bodů závislost lehčího stupně 

 95 - 100 bodů nezávislá osoba (KOLÁŘ, 2009), (HOLMEROVÁ, 2007) 

 

2. MMSE (Minimental state exam) 

Zkouška Mini-Mental State Examination ( MMSE ) je užíván zejména 

v medicíně třicetibodový dotazník, který se používá k měření kognitivních poruch 

a v geriatrii zejména ke screeningu demencí. V ústavech geriatrické péče se často 

provádí opakovaně v dohodnutých časových intervalech k odhadu závažnosti 

a progrese kognitivních poruch a ke sledování průběhu kognitivních změn. MMSE 

test obsahuje jednoduché otázky a úkoly z několika oblastí, jenž ověřuje orientace 

klienta časem, místem, a sebou, zkoušky na krátkodobou a dlouhodobou paměť, 

úroveň schopnosti verbální komunikace, a základní motorické dovednosti. 

(viz příloha 1.) (PANGMAN C. Vernan, 2000). 

Ve své práci jsem využila MMSE pro ověření kognitivních a mentálních 

schopností probandů. Jako kritérium pro výběr výzkumného souboru jsem zvolila 
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splnění testu nad 18 bodů, což zabraňuje začlenění do výzkumného souboru osob 

s těžkou poruchou kognitivních funkcí, při které není možná smysluplná 

spolupráce při terapii. (KALVACH, 2004) 

3. Test «Timed up and go»   

Test Timed Up and Go ( TUG ) slouží k posouzení mobility a stability člověka. 

Zkouška se často aplikuje u starších lidí pro svou jednoduchost a snadnost použití. 

Test určuje čas, za který osoba se zvedne ze sedu ze židle či lůžka, ujde tři metry, 

otočí se, vrátí se zpátky a posadí se. Testovaná osoba by měla během zkoušky mít 

na sobě běžnou obuv a používat veškeré prostředky pro mobilitu, které běžně má 

k dispozici. (YIM-CHIPLIS, 2000), (BISCHOFF, 2003) 

Dle jednoho z klinických výzkumů, uvedený na stránkách American College    

of Rheumatology, skóre do deseti sekund koresponduje o běžné úrovni hybnosti 

dospělé osoby, výsledek mezi jedenácti a dvaceti sekundami je ve fyziologických 

mezích pro zdravého křehkého seniora, pokud mentálně zdravý jedinec potřebuje 

na splnění testu více než 20 sekund, to můžene znamenat, že při jeho mobilitě 

je nutná pomoc jiné osoby, skóre 30 sekund a více naznačuje, že osoba má závažné 

problémy s lokomocí a může být náchylná k pádům (ACR, 2015). 

Hodnocení bolestí 

Pro hodnocení bolestí, prožívané pacientem, jsem využila verbální 

jednorozměrnou škálu intenzity bolesti, kde na stupnice od 0 do 10 osoba hodnotí 

bolest v daném okamžiku, přičemž žádná bolest se vyznačuje nulou, a nejhorší 

bolest, kterou respondent někdy v životě zažil, představuje číslo. Současně jsem 

se ptala i na další aspekty bolestí: nepříjemnost, propojenost s denními aktivitami, 

čas trvání aj., které jsem zaznamenala slovním popisem v kineziologických 

rozborech (BREIVIK, 2008), (KALVACH, 2004). 
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4.6 Použité terapeutické metody 

4.6.1 Hlavní metoda – LTV 

1. Respirační fyzioterapie - nácvik bráničního dýchání 

Respirační fyzioterapie se zabývá zejména hledáním a využitím 

nejefektivnějších odborných cvičebních metodik k ovlivnění procesu dýchání 

jedince. Dvěma hlavními mechanismy dýchaní člověka jsou kostální a brániční typ 

dýchání, přičemž brániční typ dýchání je ergonomičtější, než kostální a přispívá 

k správné funkce posturálního svalstva a aktivitě hlubokého stabilizačního 

systému (KOLÁŘ, 2009). 

V rámcích své bakalářské práce jsem využívala reedukace dýchacího stereotypu 

a nácvik bráničního dýchaní dle profesora Kolaře. Cvičení jsem začínala 

zkoumáním dýchacího stereotypu a zkouškou nitrobřišního tlaku.  Následující 

terapeutické postupy jsem přizpůsobovala aktuálnímu nálezu. Cvičení jsem 

začínala zejména z polohy na zádech se zvednutými a opřenými DKK. Využívala 

jsem elementy reflexní stimulace, palpací, uvědomení vlastního pohybu, metody 

lokalizovaného dýchání. Postupem cvičení nácvik diafragmálního dýchání  

se konal také i vsedě (KOLÁŘ, 2009). 

2. Cvičení na aktivaci hlubokého stabilizačního systému páteře (HSSP) 

Mechanika a stereotyp dýchání je těsně spojen s funkcí HSSP. Bránice, břišní 

svaly a svaly pánevního dna se účastní jak respirace, tak posturální stabilizace. 

Nácvik správné aktivace svalů hlubokého stabilizačního systému jsem skoro vždy 

navazovala na trénink břišního typu dýchání. K aktivace HSSP jsem využívala 

cvičení s elementy DNS dle profesora Kolaře a prvky metody  Ludmily Mojžíšové. 

Terapie se začínala ze stejné výchozí polohy na zádech, jako u nácviku bráničního 

dýchaní. Cvičení se konalo ve statických polohách, pak se přidal pohyb HKK  

a DKK. Později, během kondičního cvičení a nácviku vertikalizace a chůze, jsem 

vedla pacienty k současnému aktivnímu zapojení svalů HSSP (KOLÁŘ, 2009). 

https://cs.wiktionary.org/w/index.php?title=ergonomi%C4%8Dt%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD&action=edit&redlink=1
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3.  Kegelové cvičení 

Kegelové cvičení se obvykle používá k posílení svalů pánevního dna (musculus 

levator ani, m. iliococcygeus, m. coccygeus). Jedná se o svaly, které poskytují 

podporu vnitřních orgánu jako například močového měchýře, střeva, dělohy aj. 

Jako součásti močových a análních svěračů se účastní se udržování kontinence. 

Pomáhá udržovat optimální vnitrobřišní tlak (LA PERA, 1996). 

Cvičení se obvykle provádějí za účelem snížení stresové inkontinence. Skládají 

se z opakovaných kontrakcí, výdrže a relaxace pánevních svalů v různých 

polohách a modifikacích, také s využitím pomůcek. Ve své terapii jsem volila 

zejména polohu vleže, výjimečně vsedě. Cvičení se konalo dle schématu: 1 sec / 10 

sec x 10, kde kontrakce trvala jednu vteřinu, relaxace deset vteřin, opakování deset 

krát. Dle schopností pacienta jsme se snažili prodloužit čas kontrakce na 3 až 5 

vteřin. Pomůcky jsme u cvičení nepoužívali (ČEPICKÝ, 2017).  

4. Strečink (protahování) 

Protahování je forma kinezioterapii, při které se záměrně natahuje sval, šlacha, 

nebo svalová skupina s cílem zlepšení její pružnosti, zvětšení rozsahu pohybu, 

dosáhnutí pohodlného svalového tonu a stavu funkční svalové rovnováhy 

v segmentu. Ve své terapii jsem použila metodu statického pasivního 

protahování, při kterém jsem pasivně natahovala sval pacienta, oddaluje se jeho 

začátek od úponu, dokud proband nepocítí jemné napětí, a pak jsem jej udržovala 

v této poloze bez jakéhokoli pohybu po dobu třiceti vteřin anebo dokud neucítí 

uvolnění svalstva (ARNHEIM, 2000). 

Další mnou aplikovanou metodou byla PIR s protažením. Je to metoda 

strečinku podle profesora Jandy, u které fyzioterapeut pasivně nastavuje segment 

těla pacienta do určité polohy, čímž napíná vybraný sval, dále vyzývá klienta, aby 

kladl mírně izometrický odpor po dobu 10 vteřin. S výdechem pacient plynule 

uvolňuje odpor a fyzioterapeut jemně protahuje relaxovaný sval během deseti 
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vteřin. Terapie se pokračuje z dosazené polohy. Protažení se opakujte tři až šestkrát 

(RYCHLÍKOVÁ, 1997). 

5. Posílení svalů 

Při terapii jsem použila analytické účelné posilování oslabených svalů. 

Analytické posilování vychází ze svalového testu, kde na začátku terapie 

určujeme sílu vybraného svalu (skupiny svalů) a dáváme si za cíl, o kolik chceme 

sval posílit. Cvičení dle účelu a možností pacienta se dá volit izometrické anebo 

izotonické, koncentrické anebo excentrické.  Podle Karly Kabelíkové, autorky 

knihy „Cvičení k obnovení a udržování svalové rovnováhy“, počet opakování pro 

zvýšení svalové síly by měl být v rozmezí 10 - 12 krát. Přitom silová zátěž by měla 

být dostatečně velká, ale neměla by být nadměrná, aby se  do pohybu nezapojily 

i další silnější svaly (synergista), pro které cvik nebyl určen (KABELÍKOVÁ, 1997). 

6. Cvičení na neurologickém podkladě  

 Proprioreceptivní neuromuskulární facilitace (PNF) 

PNF je fyzioterapeutická metoda na neurofyziologickém podkladě. Vychází  

ze znalostí o kineziologii přirozených pohybů, jako je úchop a chůze. Využívá 

reflexní  odpověď organismu na diagonální a spirální charakter cvičení.  V rámci 

mnou zahájené terapie jsem využívala prvky této metody za účelem posílení 

oslabených svalových skupin, relaxace přetížených struktur a nastavení správného 

timingu motorických vzorů pacientů. Pracovala jsem v první a druhé diagonále  

ve flekčním a extenčním vzorci. Využívala jsem posilovací techniku „pomalý 

zvrat“ a relaxační techniku „kontrakce - relaxace“ (HOLUBÁŘOVÁ, 2012), 

(HOLUBÁŘOVÁ, 2012). 

 Senzomotorická stimulace 

Metodika využívá znalostí reflexního řízení pohybů a funkční propojenosti 

dostředivých a odstředivých nervových drah. V své terapii jsem používala danou 

metodu zejména s cílem ovlivnit svalovou koordinaci, posturální stabilitu a zmírnit 
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poruchy rovnováhy respondentů. V rámci senzomotorického cvičení mnou byly 

využity cvičení „trojbodové opory“ a cvičení na nestabilních plochách vsedě, 

při kterém pacienti buď seděli na nafukovací čočce anebo se o ni opírali chodidly 

(KOLÁŘ, 2009). 

 

7.  Nácvik správných pohybových stereotypů dle Jandy 

Nácvik správných pohybových stereotypů dle Jandy začínáme vyšetřením 

vybraných pohybových vzorů, kde sledujeme její přestavbu v oblasti zapojení 

synergických svalových skupin a timingu. V své práci jsem vyšetřovala následující 

pohybové stereotypy: extenzi v kyčelním kloubu, abdukci v kyčelním kloubu, flexi 

trupu, flexi šíje, abdukci v ramenním kloubu, zkoušku kliku. Při reedukaci 

chybného provedení jsem využívala elementy analytického svícení, kde si proband 

trénoval uvědomění si a uskutečnění izolovaného pohybu konkrétního svalu nebo 

skupiny svalů. Začínala jsem s rozdělením vzorce na pohybové a statické 

komponenty. Například u extenze v kyčelním kloubu statickým komponentem 

bylo přitlačení pánví k lůžku, pohybovým komponentem byla vlastní extenze. 

Pak se pohyb prováděl pasivně, aby jej pacient prožil. Senior se snažil uvědomit 

si svaly, potřebné pro pohyb „punktum mobilum“ a stabilizaci „punktun fixum“. 

Aktivní provedení pohybu se začínalo z izometrické kontrakce, pak následoval 

nácvik aktivního provedení v různých rozsazích. Pohyb se prováděl pod mou 

stálou kontrolou maximálně možným správným způsobem. Pak se pohyby  

spojovaly do původního motorického komplexu. V průběhu celé terapie jsme 

se snažili zapojit nově vybudovaný pohybový stereotyp do globálních vzorů 

(KOLÁŘ, 2009). 

8. Nácvik vertikalizace a chůze 

Somatické změny ve vyšším věku sebou mohou přinášet stařecké změny stoje 

a chůze. Stoj se stává méně stabilní a má kolísavý charakter. Chůze se zpomaluje, 

kroky se stávají kratší, zhoršuje se rovnováha seniora. Kvůli involučním změnám 
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svalových a nervových tkání, vertikalizace do stoje a reedukace stereotypu chůze 

se často stává poměrně složitým úkolem pro geriatrického pacienta. Vertikalizace 

pacienta do stoje se skoro vždy nacvičuje po dosažení stabilního sedu pacientem 

(KALVACH, 2004). 

Nácvik se začínal posílením svalů DKK, zejména m. quadriceps   vsedě, 

případně vleže a posílení svalů HKK a trupového svalstva, zejména m. triceps 

brachii, stabilizátorů lopatky a ramenního kloubu, břišního svalstva. Současně 

se prováděl strečink zkrácených svalů hlavně DKK, zad, přičemž snahou bylo 

dosažení nulového postavení velkých kloubů. Důležitou roli  hrálo i  správné 

nastavení výšky chodítka. Při vertikalizaci pacienta jsem mu pomáhala s udržením 

rovnováhy a odlehčovala pohyb, přidržovala ho v podpaždí. Ve stoje jsem 

kontrolovala známky ortostatické hypotenze a vertiga, sledovala jsem svalovou 

souhru a správné postavení v kloubech a celou posturu, práci s těžištěm, rozložení 

váhy a stabilitu. Při dosažení samostatného stabilního stoje, jsme s probandem 

přešli na nácvik chůze ve vysokém chodítku (KOLÁŘ, 2009). 

Při nácviku a reedukaci chůze v chodítku, jsme se s probandy snažili přiblížit 

k maximálně správnému, ergonomickému  způsobu chůze. Přístup ke každému 

seniorovi a náročnost tréninku jsem volila individuálně, řídila jsem se ale i dalšími 

všeobecnými zásadami: upravovala jsem rytmus, pravidelnost, délku a symetrii 

kroků, způsob nášlapu a odrazu chodidla od podložky, dopínání kolen během 

stojné fáze, flexe, extenze a rotace v kyčelních kloubech. Konfiguraci a souhybům 

pánve a páteře, fyziologickému vzájemnému postavení LS a ThL přechodů, krční 

lordóze, předsunu hlavy, protrakci ramen, způsobu, kterým se pacient opírá  

o chodítko aj. (KALVACH, 2004), (KOLÁŘ, 2009). 

9. Kondiční cvičení 

Termín kondičního cvičení ve zdravotnictví se používá pro soubor 

tréninkových technik, cílených na rozvoj pohybových schopností a dovedností 

jedince, které zahrnuje rychlostní, obratnostní, silovou a vytrvalostní složku. 
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Kondiční trénink by mimo jiného měl podporovat funkce vestibulárního, 

kardiovaskulárního, trávicího systému a celého metabolismu. Pozitivní ovlivnění 

psychiky a emočního stavu jedince (KOLÁŘ, 2009). 

Ve své terapii jsem použila individuální kondiční cvičení, které trvalo 10 až 25 

minut dle aktuálního stavu probanda. Cvičební jednotka se skládala ze tří částí. 

Úvodní část obsahovala aerobní zahřívací cviky, během hlavní části, pacient 

si procvičoval všechny základní svalové skupiny s tím, že důraz vždy byl kladen 

na oslabené svaly a pohyby, které dělaly pacientovi potíže. Na závěr jsem 

do cvičení zařazovala protahovací a uvolňovací cviky. Celý proces jsem upravovala 

pro geriatrického pacienta. Proto jsem před a po cvičení kontrolovala známky 

kardio-respirační insuficience. Náročnost cvičení jsem zvyšovala postupně, 

dle zdravotního stavu pacienta, povely byly stručné, výstižné a dostatečně hlasité 

(KALVACH, 2004). 

4.6.2 Pomocné metody  

 Techniky měkkých tkaní (TMT) 

TMT je soubor terapeutických postupů, které provádí lékař nebo fyzioterapeut 

za účelem diagnostiky, ovlivnění reflexních změn, trofiky, protažení a posunu 

měkkých tkání vůči sobě a jiným strukturám organismu. Měkkými tkáněmi 

rozumíme kůži, podkožní vazivo, fascie a svaly. K základním prostředkům 

manuální terapie, které jsem použila u svých probandů, patřily fasciální  techniky, 

manuální ovlivnění trigerpointů a tenderpointů, ošetření jizev (LEWIT, 2003). 

 Postizometrická svalová relaxace (PIR)  

PIR  je technika, která se používá zejména u terapií hypertonu svalových vláken 

a celých svalů, ovlivňování intramuskulárních a okosticových spouštěcích bodů. 

Svým provedením je podobná technice strečinku „PIR s protažením“, avšak 

po uvolnění odporu pacienta výměnou za pasivní protažení svalu 

fyzioterapeutem, následuje postizometrická svalová relaxace. Ke zvýšení efektu 
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se zde často používají facilitační techniky, jako jsou synchronizace pohybu 

s dýcháním a souhybem očí (LEWIT, 2003), (RYCHLÍKOVÁ, 1997). 

 Mobilizační techniky 

Je soubor vyšetřovacích postupů a terapeutických technik pro přesný návrat 

původní kloubní hybnosti, při funkčních poruchách kloubního aparátu. Ve své 

práci jsem uplatňovala „prosté mobilizace“ dle profesora Levita, které mají několik 

základních principů. Vždy, před zahájením samotné mobilizace, se provádí 

vyšetření kloubní vůle a zjištění mechanické bariéry. Pak je důležitá správná fixace 

proximálního a manuálního kontaktu distálního segmentu, příslušná výchozí 

poloha v kloubu, správný směr pohybů (HÁJKOVÁ, 2014). 

Mobilizace skoro vždy začínáme distrakcí, pak posouváme segment do bariéry 

a dosahujeme stavu předpětí. Během mobilizace provádím předpětí vždy jedním 

směrem, a vyšetřujeme i ošetřujeme patologickou barieru. Při vyšetření 

i ošetření postupuji tak, že po dosažení předpětí se nikdy nevracím do původního 

postavení, po té provádím repetitivně pohyb, vždy v jednom směru. Nesmíme 

ztratit stav předpětí a vrátit kloub do funkčního neutrálního postavení. Pohyby 

opakujeme deset až patnáctkrát. Při terapii v bakalářské práci jsem nejčastěji 

používala mobilizace krční a hrudní páteře, mobilizace kolenního a ramenního 

kloubu (LEWIT, 2003), (HÁJKOVÁ, 2014). 

 Trakce 

Trakce je jeden z druhů mechanoterapie. Jde o manipulaci, při které 

fyzioterapeut oddaluje povrchy kloubních ploch v ose kloubu. Trakce často bývají 

velmi účinné, například u radikulárního syndromu. Specifika provedení dané 

manipulace u křehkých seniorů spočívá v tom, aby trakce byla provedená 

maximálně opatrně a nenásilně. Ve své terapii jsem využívala manuální trakce 

krční a bederní páteře, kolenních a kyčelních kloubů (LEWIT, 2003). 
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5 SPECIÁLNÍ ČÁST 

5.1 Kazuistika 1. 

5.1.1 Souhrn vstupního kineziologického rozboru 

Status praesens: 

Proband 1.; 

rok narození: 1925 (93 let); 

pohlaví: žena;  

výška: 162 cm; 

váha: 67 kg; 

BMI: 25,5; 

TF klidové: 66/min; 

TF po 30 min tréninku: 92/min; 

DF v klidu: 15/min; 

dominantní HK – pravá. 

Nynější onemocnění: pacientka si stěžuje na špatnou paměť, vertigo  

při záklonu hlavy, omezení mobility. Udávala dřívější chronické bolesti L – páteře, 

jež se při pohybech zhoršovaly, zejména rotačních. Přítomny jsou hyperalgické 

zóny na kraniální časti zad. Pády a úrazy v poslední době neguje, dušnost, bolesti 

na hrudi neguje. 

MMSE = 17  bodů, dne 14.12.2017; 

MMSE = 19  bodů, dne 19.02.2018. 

Dle zdravotní dokumentace pacientka trpí generalizovanou aterosklerózou 

a středně těžkou vaskulární demencí. Dalšími onemocněními jsou hypakusis, 

polyartróza nosných kloubů: koxartróza, gonartróza; cervikokraniální syndrom, 

inkontinence III stupně, obstipace, osteoporóza, stav po polytraumatu po pádu 

v roce 2015 s komocí mozku, frakturou nosu a IV žebra, luxací pravého ramene, 
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stav po fraktuře a následné osteosyntéze pertrochanterica femoris l. dx.  7.2017. 

Dle objektivního nálezu pacientka je orientovaná osobou, částečně časem 

a místem, je normostenická, hydratace je dobrá. C-páteř: krční lordóza 

je prohloubená, zvýšené napětí extenzorů krku a skalenových svalů, blokáda 1. a 2. 

žebra, anteflexe, retroflexe jsou omezené, lateroflexe a rotace jsou omezené více 

vlevo, vertigo při záklonu hlavy, které se zmírní po mobilizaci C-Th přechodu 

a 1. a 2. žebra, fixovaná hrudní kyfóza, lehká nefixovaná skolióza vpravo, hlava 

je v protrakci. L páteř: bederní lordóza je zvýšená, pánev v mírně anteverzním 

postavení, lateroflexe, retroflexe, rotace je omezená. Lasegova zkouška je negativní 

bilaterálně. Pánev: bez patologického nálezu, pacientka úmyslnou kontrakci svalů 

pánevního dna neprovede. HHK a pletenec ramenní: konfigurace bez 

patologického nálezu, bez otoku, ramena jsou v protrakci, lopatky jsou v protrakci 

a elevaci více vpravo, adduktory lopatek jsou oslabené, extensory krku mají 

zvýšené napětí, jsou bolestivé při palpaci, na horní části zad jsou triggerpointy 

a hyperalgické zóny. Délky a obvody horních končetin jsou stejné nebo se jedná 

o bezvýznamný rozdíl, pohyblivost v kloubech bez patologického nálezu, 

šlachookosticové reflexy jsou snížené symetrické, přiměřené věku, síla svalů 

horních končetin je snížená v průměru o 25 % symetricky, neurologické vyšetření 

bez patologického neurologického nálezu. DKK a pletenec pánevní: pacientka 

má lehké plochonoží obou chodidel, nepřinášející subjektivní potíže, lehká 

hypotrofie svalů dolních končetin, výraznější na pravém stehně a hýždích, 

konfigurace dolních končetin bez patologického nálezu, bez otoků, kůže je čistá, 

bez trofických změn, bez zvýšené pigmentace, bez známek zánětu, délka dolních 

končetin je stejná, artritický vzhled kolenních kloubů, omezení pasivního 

a aktivního pohybu v kyčelních kloubech (PP PDK  S: 0°- 10°- 85° s pokrčenou 

LDK, F: 15° - 0°- 15°;  R: 15° - 0°- 10° tvrdá zarážka, pohyb je bolestivý; 

PP LDK  S: 0°-0°-80° s nataženou PDK, 0°-0°-110° s pokrčenou PDK; F: 30°-0°-35°, 

R: 30°-0°-25°) a kolenních kloubech (PP PDK  S: 0°-0°-115°; PP LDK  S: 0°-0°-110°), 

loupavý fenomén, hallicis valgus bilaterálně, ostatní klouby dolních končetin 
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bez patologického nálezu. Šlachookosticové reflexy jsou snížené symetricky, 

přiměřeně věku, síla svalů dolních končetin je snížená o 25 % - 50 %, významnější 

na pravé dolní končetině, o 75 % snížena síla mm glutejí maximus bilaterálně, 

hyperalgické zóny na kraniální části zad, ostatní čití bez patologického nálezu, 

další neurologický nález bez patologie. 

Mobilita a aktivita: zvládá stoj s oporou a chůzí v chodítku, s kterým ujde 

po chodbě 6 - 10 kroků (1- 1,5 m) bez přestávek. Chůzi limituje závrať. Chabé 

držení těla. Pacientka 2 roky nebyla venku, nechodí po společné chodbě, skoro 

nechodí ani na záchod. Pohybuje se kolem lůžka, mimo kondiční cvičení na lůžku, 

v  rámci RHB hrazené pojišťovnou, které absolvuje v průběhu roku desetkrát, další 

pohybové aktivity nemá. 

Test na personální ADL - 55 bodů - závislost středního stupně: pacientka 

zvládne osobní hygienu a koupání jenom s dopomocí, je inkontinentní, stolici 

neudrží asi z 50 %, má omezenou mobilitu: ujde po chodbě 6 - 10 kroků (1 - 1,5 m) 

bez přestávek, vozík nepoužívá. 

5.1.2 Krátkodobý RHB-plán 

Cíle jsou: 

1. eliminace nebo zmírnění vertiga;  

2. zlepšení celkové kondice a zvýšení síly svalů o 10 - 20 %; 

3. aktivace svalů pánevního dna; 

4. zlepšení chůze na 20 - 30 kroků (5 m) s chodítkem bez přestávek; 

5. úprava životního prostředí s cílem usnadnit samostatné zvládnutí 

základních ADL; 

6. zlepšení samostatného provedení hygienických potřeb; 

7. zvýšení motivace pacientky k pravidelné pohybové aktivitě. 

5.1.3 Terapie 

Návrh terapeutických postupů: 
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1. TMT v oblasti páteře, šetrná mobilizace páteře a žeber, terapie fascií, 

protahování zkrácených svalů, prvky SMS, facilitace proprioceptorů, 

exteroceptorů. 

2. analytické posilování a syntetické posilování s využitím prvků PNF 

oslabených svalů; 

3. aktivizace svalů pánevního dna, aby pacientka zvládla provedení úmyslné 

kontrakce třikrát za sebou (hodnotím dle subjektivního pocitu pacientky) 

4. nácvik stability, posílení svalů DKK, nácvik správného stereotypu chůze, 

trénink chůze; 

5. nácvik ADL s využitím pomůcek; 

6. terapie pohyblivosti horních končetin; 

7. motivační besedy s pacientkou; 

8. před a po každé cvičební jednotce kontrola známek kardio-respirační 

insuficience (tep, dýchání, absence periferního pulzního deficitu, cyanosy).  

Složení cvičebných jednotek: 

 kontrola známek kardio-respirační insuficience před a po cvičení (tep, 

dýchání, absence periferního pulzního deficitu, cyanosy); 

 kondiční cvičení  7x, cvičení se zaměřením na uvolnění C, Th páteře, 

kolenních a kyčelních kloubů, posílení svalů DKK, břišních, 

mezilopatkových svalů a svalů pánevního dna dle Kegela, relaxační a 

mobilizační cvičení, protahování zkrácených svalů, nácvik stability ve stoji, 

nácvik a reedukace chůze, reedukace dynamických stereotypů, nácvik 

samostatného provedení hygienických opatření nácvik diafragmalního 

dýchání; 

 mobilizace 4x: C-Th páteře, mobilizace kolenních, kyčelních kloubů; 

 měkké techniky 5x: terapie triggerpointy a hyperalgických zón; 

 motivační besedy s pacientkou 7x; 

 instruktáž samostatného cvičení 1x.  
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5.1.4 Dlouhodobý RHB-plán  

Cíle jsou: 

1. eliminace nebo zmírnění inkontinence a obstipace 

2. zvýšení možnosti mobility: možnost samostatného pohybu v rámci 

svých místností, po společné chodbě, v terénu 

3. prevence relapsů VAS 

4. samostatné provedení hygienických potřeb 

5. prevence imobilizačního syndromu, 

6. prevence pádů, 

7. zlepšení nálady a motivace pacientky 

8. dosažení splnění personálních ADL na 90 - 100 bodu dle Barthelova 

indexu 

5.2 Kazuistika 2. 

5.2.1 Souhrn vstupního kineziologického rozboru 

Status praesens: 

Proband 2.; 

rok narození: 1921 (97 let); 

pohlaví: žena; 

výška: 164 cm; 

váha: 59,5 kg;  

BMI: 22,1;  

TF klidové: 64/min; 

TF po 20 min tréninku: 90/min; 

DF v klidu: 14/min; 

dominantní HK – pravá. 
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Nynější onemocnění: Pacientka si stěžuje na únavu, emoční labilitu, udává 

občasný kašel, bolest pravého kolene - na stupnici od 0 do 10 bolest ohodnotí 

stupněm 3, bolest pravého ramene - na stupnici od 0 do 10 bolest ohodnotí 

stupněm 6, vertigo při změnách polohy hlavy, občas při chůzi, pacientka se obává 

pádu, je nestabilní ve stoji. 

MMSE = 29  bodů, dne 6.3.2018 

Dle zdravotní dokumentace: generalizovaná ateroskleróza, chronická 

ischemická choroba srdeční, srdeční arytmie: od 6. 2017 implantován 

kardiostimulátor, arteriální hypertenze na medikaci, chronické onemocnění ledvin 

na podkladě nefrosklerózy, stav po hysterektomii, stav po cholicistoktomii, stav  

po luxaci pravého ramena v roce 2006, stav po fraktuře krčku pravého femuru 

v roce 2014, m. Parkinson. 

Dle objektivního nálezu: pacientka je orientovaná místem, časem, osobou, 

spolupracuje. C-Th páteř: retroflexe v C-páteře je omezená, rotace, lateroflexe jsou 

omezené více vlevo,  krční lordóza je prohloubená, hlava je v předsunu, ramena 

jsou v protrakci, pravé je výše o 3 cm než levé (po korekci zvládne nulové 

postavení), klíčních kostí jsou asymetrické, pravá je o 1 cm výš, než levá 

a je nepatrně rotována dovnitř, zvýšené napětí extenzorů krku, v oblasti 

trapézových a mezilopatkových svalů jsou triggerpointy. Retroflexe, lateroflexe 

a rotace Th-L patře jsou omezené, fixovaná hrudní kyfóza, L páteř: vyrovnaná LS 

lordóza, Lasegová zkouška je negativní bilaterálně, Pánev: bez patologického 

nálezu, je v lehce retroverzním postavení, pacientka zvládne úmyslnou kontrakci 

svalů pánevního dna maximálně třikrát za sebou. HHK:  Konfigurace horních 

končetin bez patologického nálezu, bez otoku, kůže je čistá, bez trofických změn, 

stisk je oslaben, sílu svalů v pravém ramenním kloubu nelze vyšetřit, vzhledem 

k omezení kloubního rozsahu, síla ostatních svalů HKK je symetrická, je snížena 

v průměru o 25 – 50 %, pohyb v pravém rameni je omezen pro bolest 

(S: AP 10°- 0°- 20°, PP 20°- 0°- 60°; F: AP 20°- 0°-0°, PP 35°- 0°- 0° je porušen 
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skapulohumerální rytmus; R: 30°- 0°- 40°), věku přiměřená hybnost ostatních 

kloubů. DKK:  Dolní končetiny jsou bez otoků, kůže je čistá, bez trofických změn, 

bez známek zánětu zvýšená pigmentace bérců, palpační nejsou bolestivé. Síla svalů 

- symetrická. Citlivost je normální. Bolest při pasivním a aktivním pohybu 

v pravém kyčelním kloubu při extenzi, abdukci a addukci v krajních polohách. 

Kolena mají artritický vzhled kloubů, bolestivost při mobilizaci čéšek, bolestí 

omezená maximální flexe, věku přiměřená hybnost ostatních kloubů, lehce snížená 

klenba nožní bilaterálně, ochablý vzhled glutealního svalstva, ostatní nález bez 

patologie. 

Mobilita a aktivita: pacientka se dovede zvednout ze sedu sama. Pacientka 

zvládá stoj a chůzi s oporou. Používá nízké chodítko, po chodbě s ním ujde 20 - 30 

metrů bez přestávek, bez něj se pohybuje kolem lůžka a opírá se o nábytek. 

Není stabilní, bojí se pádů, chabé držení těla, nechodí ven, chodí po chodbě bez 

dohledu, udává, že denně ujde 200 - 300 metrů, chůze po špičkách, po patách – 

nelze, 2 - 3 krát týdně cvičí 15 - 20 minut (sama, nebo se skupinou), další pohybové 

aktivity nemá. Dle vyšetření mají všechny základní pohybové stereotypy změněný 

mechanismus a timing.  

Neurologický nález: mírná rigidita svalů končetin, lehký klidový třes HKK, 

šlachookosticové reflexe jsou snížené symetrické nebo se nevybavují,  Rombergova 

zkouška – negativní, ostatní neurologický nález bez patologie. 

Test na personální ADL - 70 bodů - závislost lehčího stupně: pacientka zvládne 

oblékání, osobní hygienu a koupání jenom s dopomocí, kvůli ztrátě rovnováhy 

a omezení pohybu v pravém ramenním kloubu, je občas inkontinentní  (uvádí, 

že únik moči se stává 5 - 6 krát za týden, pokud nestihne jít na záchod dle 

obvyklého režimu přes den, anebo v noci, pokud vypije před spánkem více než půl 

skleničky vody), nedovede chodit po schodech, ale bere to jako dovednost, kterou 

pro soběstačnost nepotřebuje, vzhledem k tomu, že v Domově pro seniory je všude 

zajištěn bezbariérový přístup. Dle subjektivního pocitu také pacientku omezuje 

chronická únava. 
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5.2.2 Krátkodobý RHB-plán   

Cíle jsou: 

1. eliminace nebo zmírnění bolesti v pravém ramenním kloubu, zvětšení 

rozsahu pohybů; 

2. zlepšení celkové kondice a posílení břišních svalů a svalů DKK; zvýšení 

svalové síly svalů pánevního dna, aby pacientka zvládala provedení úmyslné 

kontrakce 10 krát za sebou (hodnotím dle subjektivního pocitu pacientky); 

3. zlepšení stability a nácvik správného stereotypu chůze; 

4. samostatné provedení hygienických potřeb; 

5. samostatné oblékaní. 

5.2.3 Terapie 

Návrh terapeutických postupů: 

1. terapie pohyblivosti horních končetin s využitím prvků PNF a PIR, 

analytické a syntetické posilovací techniky, TMT a mobilizace v oblasti 

pravého ramenního kloubu; 

2. kondiční cvičení, analytické posilování a syntetické posilování s využitím 

prvků PNF břišních svalů a svalů DKK; 

3. Kegelové cvičení; 

4. TMT v oblasti páteře, šetrná mobilizace páteře a žeber, terapie fascií, 

protahování zkrácených svalů, prvky SMS, facilitace proprioceptorů, 

exteroceptorů, nácvik stability, posílení svalů DKK, vertikalizace do sedu, 

vertikalizace do stoje; 

5. terapie pohyblivosti horních končetin 

6. terapie s využitím ergoterapeutických pomůcek; 

7. terapie pohyblivosti horních končetin, samostatné oblékání; 

8. před a po každé cvičební jednotce kontrola známek kardio-respirační 

insuficience (tep, dýchání, absence periferního pulzního deficitu, cyanosy).  
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Složení cvičebných jednotek:  

 kondiční cvičení X 7, cvičení se zaměřením na zlepšení rozsahu hybnosti 

v pravém ramenním kloubu s prvky PNF, udržení rozsahu hybností 

v kyčelních, kolenních a hlezenních kloubech, posílení břišního svalstva, 

mezilopatkových svalů, svalů dolních končetin a pánevního dna dle Kegelu, 

protahování zkrácených svalů (hlavně m. triceps surae, m. periformis), 

relaxační a mobilizační cvičení, aktivace HSSP -  terapie v poloze „leh na 

zádech“  

 reedukace chůze, balanční cvičení, senzomotorická cvičení, cvičení 

se zaměřením na uvolnění C, Th páteře, reedukace vadných dynamických 

stereotypů, nácvik diafragmalního dýchání, nácvik samostatného provedení 

hygienických potřeb, tejpování; 

 mobilizace 4x: C-Th páteře, mobilizace a trakce kolenních, kyčelních kloubů 

a hlezenních, malých kloubů chodidla, ramenních kloubů; 

 měkké techniky 5x: na oblast zad (hlavě m. trapezius - kranialní snopce), 

uvolnění svalů rotátorové manžety s využitím metody PIR, terapie 

triggerpointů a hyperalgických zón; 

 motivační besedy s pacientkou 2x; 

 instruktáž samostatného cvičení 1x. 

5.2.4 Dlouhodobý RHB-plán:  

Cíle jsou: 

1. udržení a zlepšení možnosti samostatné chůze; 

2. eliminace nebo zmírnění inkontinence;  

3. prevence imobilizačního syndromu;  

4. prevence pádů; 

5. udržení motivace ke cvičení a kontrola dobré nálady pacienta; 

6. udržení značení  Bartheluva indexu na úrovni 70 bodů nebo výše. 
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5.3 Kazuistika 3. 

5.3.1 Souhrn vstupního kineziologického rozboru 

Status praesens: 

Proband 3.; 

rok narození: 1934 (84 let); 

pohlaví: žena; 

výška: 169 cm; 

váha: 77 kg;  

BMI: 27;  

TF klidové: 72/min; 

TF po 20 min tréninku: 86/min; 

DF v klidu: 16/min; 

dominantní HK – pravá. 

Nynější onemocnění: Pacientka si stěžuje na bolest v oblasti pravého kyčelního 

kloubu při pohybu, bolest hodnotí  stupněm 5, na stupnice bolesti od 0 do 10, 

omezení mobility.  

MMSE =  30 bodů, dne 7. 11. 2016  

MMSE =  29 bodů, dne 22. 3. 2018  

Dle zdravotní dokumentace: arteriální hypertenze, chronická žilní insuficience. 

Deprese. Stav po urocystitidě, mikrobiálním ekzému oblasti pravé hýždě, 

fluidothoraxu 6.2016. Polyartróza nosných kloubů. Cholecystektomie od roku 1976, 

stav po hysterektomii v roce 1978, adnexetomie v roce 2001. 

Dle objektivního nálezu: pacientka je orientovaná místem, časem, osobou, 

spolupracuje. Normostenická. Obézní. Hydratace je dobrá. Dýchání – klidová 

eupnoe, tep je pravidelný. Sed je stabilní, stoj a chůzi nezvládá. Chabé držení těla. 

C-Th páteř: retroflexe v krční páteři je omezená, lateroflexe, rotace jsou omezené 
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bilaterálně více vpravo. Krční lordóza je zvýšená, zvýšené napětí extenzorů krku. 

Zvětšená a fixovaná hrudní kyfóza. L- páteř: bederní lordóza je výrazně zvýšená, 

pánev v anteverzním postavení. V Th-L přechodu anteflexe a retroflexe jsou 

omezené, lateroflexe a rotace jsou omezené bilaterálně, Lasegova zkouška 

je negativní bilaterálně. Pánev: nelze vyšetřit, pacientka není schopná provést 

úmyslnou kontrakci svalů pánevního dna 30 krát za sebou. HHK a pletenec 

ramenní: konfigurace bez patologického nálezu, bez otoku, ramena jsou 

v protrakci, lopatky jsou v protrakci a elevaci, jsou oslabené adduktory lopatek, 

jsou bolestivé při palpaci. Délky a obvody horních končetin nemají významný 

rozdíl, síla svalů je symetrická, jsou zkrácené extensory krku a m. pectoralis major 

et minor bilaterálně, je omezen rozsah pohybu v ramenních kloubech.  PP PHK 

S: 20°-0°-80°; F: 110°-0°-0°*, AP: 70°-0°-0° je porušen skapulohumeralní rytmus; 

T: 35°-0°-85°; R: 60°-0°-45°. PP  LHK  S: 15°-0°-100°; F: 120°-0°-0°; T: 30°-0°-90°; 

R: 80°-0°-50° T: 30°-0°-90°. V pravém ramenním kloubu jsou abdukce a rotace 

bolestivé v krajních polohách, věku přiměřená hybnost ostatních kloubů, 

šlachookosticové reflexy jsou snížené symetrické, síla svalů horních končetin 

je snížená v průměru o 25 % symetrické, neurologický nález bez patologie. 

DKK a pletenec pánevní: konfigurace dolních končetin genu varum, bez otoků, 

kůže čistá, bez trofických změn, bez pigmentace, bez známek zánětu. Oslabení 

fixátorů pravého kyčelního kloubu, hypermobilita v oblasti pravého kyčelního 

kloubu, PDK je v zevní rotaci – 75°, pasivní vrácení PDK do neutrálního postavení 

je občas bolestivé, pacientka toto postavení v kyčelním kloubu samostatně neudrží. 

Při vertikalizaci pacientky: flekční postavení v levém koleně - 15°, pacientka ho 

nedovede propnout, při snaze je propnutí bolestivé.  Hyperextenze pravého kolene 

– 10°, po pasivním nastavení PDK do fyziologické polohy během doby stání (20 s) 

PDK se rotuje z 20° na 80° (aspekce). Svaly DKK jsou oslabení více vpravo, délka 

dolních končetin je stejná, DKK bez otoků, věku přiměřená hybnost ostatních 

kloubů. Prokrvení a inervace jsou v normě. Ostatní nález bez patologie. 
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Mobilita a aktivita: Pacientka nezvládá chůzi ani stoj, ve vysokém chodítku 

se udrží s dopomocí, sama se do stoje nezvedne. Pacientka se zvládne samostatně 

přesunout z postele na židli nebo klozetové křeslo a zpátky během 1 min 3 s, 

dle pacientky - v noci a z neobvyklé polohy občas není schopná se rychle 

přesunout, přesun může trvat do několika minut. Před rokem chodila ve vysokém 

chodítku, nyní bipedální lokomoci nezvládá pro slabost svalů DKK. Vozík 

nepoužívá. 

Test na personální ADL - 65 bodů - závislost lehčího stupně: pacientka zvládne 

osobní hygienu a koupání jenom s dopomocí, je částečně inkontinentní, chůzi 

nezvládá. 

5.3.2 Krátkodobý RHB-plán 

Cíle jsou: 

1. eliminace nebo zmírnění bolesti v oblasti pravého kyčelního kloubu 

při pohybu a v levém kolenním kloubu při vertikalizaci; 

2. zmírnění disbalance svalů pravého kyčelního kloubu; 

3. zlepšení celkové kondice a posílení svalů DKK umožňující samostatnou 

vertikalizaci do stoje a chůze ve vysokém chodítku; 

4. nácvik samostatné vertikalizace do stoje a chůze s odlehčením PDK 

ve vysokém chodítku; 

5. reedukace a nácvik přesunu z lůžka na klozetové křeslo; 

6. samostatné provedení hygienických potřeb; 

7. zvládnutí personálních ADL na 75b dle Bartheluva indexu (dosažení plné 

kontinence, zvládnutí chůze s dopomocí). 

5.3.3 Terapie 

Návrh terapeutických postupů: 

1. terapie svalové dysbalance a triggerpointů s využitím prvků PNF a PIR, 

techniky na protažení zkrácených svalů, reedukace špatných pohybových 
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stereotypů, TMT a mobilizační techniky na oblast DKK; 

2. analytické posilování vnitřních rotátorů svalů DKK, terapie svalových 

disbalancí s využitím prvků PNF a PIR, techniky na protažení zkrácených 

svalů, TMT pravého kyčelního kloubu; 

3. kondiční cvičení, analytické posilování a syntetické posilování s využitím 

prvků PNF oslabených svalů; 

4. nácvik stability, posílení svalů DKK, vertikalizace do stoje, nácvik chůze 

ve vysokém chodítku; 

5. cílený nácvik přesunu z lůžka na klozetové křeslo, kondiční cvičení, posílení 

svalů HKK 

6. terapie pohyblivosti horních končetin, uspořádaní věcí kolem lůžka, použití 

pomůcek; 

7. Kegelové cvičení, 

8.  nácvik chůze 

Složení cvičebných jednotek: 

 kondiční cvičení 8x - cvičení se zaměřením na uvolnění C, Th páteře, 

kolenních a kyčelních kloubů, posílení svalů dolních končetin, břišních, 

mezilopatkových svalů a svalů pánevního dna dle Kegelu, relaxační a 

mobilizační cvičení, stretching zkrácených svalů, zejména m. pereformis, 

flexorů a zevních rotátorů kyčelních kloubů, nácvik správné vertikalizace, 

stoje a chůze s odlehčením PDK ve vysokém chodítku, nácvik 

koordinovaného zapojení HSSP při pohybu, kontrola známek kardio-

respirační insuficience před a po cvičení (tep, dýchání, absence periferního 

pulzního deficitu, cyanosy); 

 mobilizace 4x: C-Th páteře, mobilizace kolenních, kyčelních kloubů; 

 měkké techniky 5x: uvolnění čéšek bilaterálně, uvolnění paravertebrálních 

svalů hlavně v bederní oblasti a extensorů krku; 

 motivační besedy s pacientkou – dle potřeby;  

 instruktáž samostatného cvičení 2x. 
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5.3.4 Dlouhodobý RHB-plán:  

Cíle jsou: 

1. prevence vzniku bolestivých syndromu v kyčelních, kolenních a ramenních 

kloubech; 

2. prevence zániku svalové disbalance v pravém kyčelním kloubu; 

3. zvýšení možnosti mobility; 

4. samostatné provedení hygienických potřeb; 

5. eliminace nebo zmírnění inkontinence; 

6. prevence imobilizačního syndromu; 

7. prevence pádů; 

8. udržení motivace pacientky k pohybu; 

9. dosažení splnění personálních ADL minimálně na 80 bodů dle Barthelova 

indexu. 

5.4 Kazuistika 4. 

5.4.1 Souhrn vstupního kineziologického rozboru 

Status praesens: 

Proband 4.; 

rok narození: 1941 (77 let); 

pohlaví: muž; 

výška: 169 cm; 

váha: 101 kg;  

BMI: 29;  

TF klidové: 58/min; 

TF po 20 min tréninku: 72/min; 

DF v klidu: 15/min; 

dominantní HK – pravá. 
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Nynější onemocnění: Pacient si stěžuje na chronické bolesti v oblasti kolenních 

a kyčelních kloubech při pohybu bilaterálně, omezení mobility. Na stupnici 

od 0 do 10 bolest v kolenou hodnotí stupněm 6, v kyčli - stupněm 5. Uvádí, 

že s touto intenzitou bolesti přetrvávají obtíže od začátku roku 2017. Bolest 

a omezení pohybů v ramenních kloubech bilaterálně. Bolest přetrvává 6 měsíců. 

Na stupnici od 0 do 10 bolest při pohybu hodnotí stupněm 7. V klidu, v noci bolesti 

nejsou. Dušnost, bolesti na hrudi, vertigo: neguje. 

Dle zdravotní dokumentace: diabetes mellitus 2. typu, diabetická artropatie, 

esenciální (primární) hypertenze, chronická venózní insuficience, lymfedém bérců, 

gonartróza, omartroza, hyperplazie prostaty, generalizovaná ateroskleróza, ICHS, 

TEP kyčelních kloubů  

Dle objektivního nálezu: Pacient je celkově orientován místem a časem, 

orientován osobou, spolupracuje. Normostenický. Hydratace je dobrá. Dýchání – 

klidové eupnoe, tep je pravidelný. Má atopický ekzém - ekzémová ložiska jsou na 

zádech, na hrudníku vlevo od sterna, na hýždích. C- páteř: je zvýšená krční 

lordóza, hlava je v předsunu, jsou omezené retroflexe, lateroflexe a rotace v krční 

páteři, zvýšené napětí extenzorů krku. Th-L páteř: je  fixovaná hrudní kyfóza, jsou 

oslabené mezilopatkové svaly, jsou triggerpointy v oblasti trapézových svalů a 

adduktoru lopatek. V Th-L páteře jsou omezené anteflexe, retroflexe, rotace a 

lateroflexe bilaterálně vice vpravo. Bederní lordóza je lehce vyhlazena. Jsou 

zkrácené paravertebralní svaly. Pánev: postavení pánve nelze vyšetřit, HHK a 

pletenec ramenní: Konfigurace HKK bez patologického nálezu, bez otoku. 

Omezená hybnost v ramenních kloubech bilaterálně  

PHK:  

S  10°- 0°- 75° (AP)    

15°- 0°- 105°(PP)  

F  40°- 0°- 0° (AP)  

85°- 0°- 0° (PP)  

T  30°- 0°- 90° 

R  40°- 0°- 30° 

 

LHK:  

S  10°- 0°- 95°*(AP)  

20°- 0°- 120°(PP)  

F   45°- 0°- 0° (AP)  

95°- 0°- 0° (PP)  

T   35°- 0°- 85° 

R   50°- 0°- 45° 
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Věku přiměřená hybnost ostatních kloubů HKK. Jsou oslabené svaly 

ramenního kloubu - extensory, abduktory a rotátory o cca 50 %, flexory, 

adduktory o cca 25 %. Mimo horizontální addukci (není bolestivá), všechny 

pohyby v ramenou jsou bolestivé skoro v celém průběhu, nejvíce na konci 

v krajních polohách. V klidu, v noci bolesti nejsou.  

DKK a pletenec pánevní: konfigurace dolních končetin bez patologického 

nálezu, délka dolních končetin je stejná, svaly – symetrické, atopický ekzém 

na ventrální straně pravého stehna a na hýždích bilaterálně. Jizvy po implantaci 

TEP jsou zhojené, světlerůžové, jsou na úrovni kůže. Jizva v oblasti levého kyčle 

je méně protažitelná a posunutá vůči spodině, citlivost kůže kolem jizev 

je normální, bolestivé body nejsou. Rozsah pohybů v kyčelních kloubech 

je omezen: PDK: extenze – nelze, výchozí poloha – FL- 15°,  ABD - 25°, VR - 25°, 

LDK: extenze – nelze, výchozí poloha – FL- 15°,  ABD - 25°, VR - 30°, flexe, 

stejně jako ostatní pohyby, v obou kyčelních kloubech je vyšetřena 

s flektovanými koleny, je  90°, maximální rozsah nelze vyšetřit pro TEP kloubů, 

zevní rotaci a addukci nelze vyšetřit pro TEP kloubů. Je omezena aktivní 

a pasivní hybnost v kolenou bilaterálně: S: PDK: 0°-40°-100° (PP), 

LDK: 0°-30°-110° (PP), klouby mají artrotický vzhled. Jsou symetrické otoky 

chodidel a bérců, zvýšena pigmentace kůže bérců, jsou jizvy po bércových 

vředech, varices cruris. Hlezenní klouby a chodidla jsou oteklé symetrické, 

pohyb je omezen. Dorzální flexe nelze, nulové postavení – nelze, 

PDK: S: 0°-10°-45°, F: 10°-0°-5°, LDK: S: 0°-5°-40°, F: 15°-0°- 5°. Posturální svaly 

DKK jsou zkrácené, zejména flexory kyčelních a kolenních kloubů, včetně 

m. triceps sure, paravertebrální a hrudní svaly. Svalová síla DKK je oslabena 

o cca 50 %, nejvíce oslabené extenzory a abduktory  kyčelních kloubů. Jsou 

snížené všechny druhy povrchového čití na chodidlech a bércích, ostatní 

neurologický nález bez patologie. Mobilita: pacient má stabilní sed, zvládá 

přesun lůžko – židle (vozík). Pacient je schopen se postavit a stát v chodítku 
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jenom s dopomocí, stoj není stabilní, stoj je v předklonu, ramena jsou v elevaci, 

pacient se nedokáže  narovnat s oporou o lokte a chodidla. Naléhá na chodítko 

hrudníkem, má tendence přenášet váhu na ruce. Chůzi nezvládá. Používá 

mechanický vozík. Je schopen neomezeně se přemisťovat v rámci Domova 

pro seniory, je schopen mobility na vozíku v terénu. 

Mini mental state examination =  21 bodů, dne 7. 11. 2016  

Mini mental state examination =  25 bodů, dne 1. 3. 2018  

Test na personální ADL - 80 bodů - závislost lehčího stupně: pacient 

zvládne koupání jenom s dopomocí, nezvládá chůzi.  

Čas, potřebný pro přesun z lůžka na vozík a zpátky je 39 s (dle vlastní 

modifikace testu «Timed up and go»). 

5.4.2 Krátkodobý RHB-plán 

Cíle jsou: 

1. eliminace nebo zmírnění bolesti v oblasti kolenních a kyčelních kloubů 

při pohybu, vertikalizace stoje, eventuálně chůze; 

2. eliminace nebo zmírnění bolesti a zvětšení aktivního pohybu  

v ramenních kloubech; 

3. posílení svalů DKK o 25 %; 

4. dosažení stabilního stoje a chůze ve vysokém chodítku; 

5. zvládnutí personálních ADL na 85b dle Bartheluva indexu (zvládnutí 

chůze s dopomocí). 

5.4.3 Terapie 

Návrh terapeutických postupů: 

1. TMT, mobilizace a šetrná trakce DKK (kyčelní a kolenní klouby), terapie 

fascií, protahování zkrácených svalů kaudální části zad, terapie 

pohyblivosti DKK. 
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2. terapie pohyblivosti horních končetin s využitím posilovacích  

a protahovacích technik, využití prvků PNV; TMT a terapie triggerpointů 

na kraniální oblast zad; 

3. analytické a syntetické posilování s využitím prvků PNF oslabených 

svalů DKK; 

4. nácvik stability, posílení svalů DKK, vertikalizace do stoje, nácvik chůze 

ve vysokém chodítku; 

5. nácvik chůze, kondiční cvičení, motivace pacienta. 

Složení cvičebných jednotek:  

 kondiční cvičení 8x, cvičení se zaměřením na uvolnění C, Th páteře, 

ramenních, kolenních a kyčelních kloubů s využitim prvků PNF, posílení 

svalů dolních končetin, břišních, mezilopatkových, relaxační a 

mobilizační cvičení s využitim prvků PIR, stretching zkrácených svalů, 

nácvik správné vertikalizace, nácvik stoje a chůze ve vysokém chodítku, 

nácvik koordinovaného zapojení HSSP při pohybu, kontrola známek 

kardio-respirační insuficience před a po cvičení (tep, dýchání, absence 

periferního pulzního deficitu, cyanosy); 

 mobilizace 4x: C-Th páteře, mobilizace kolenních, kyčelních, ramenních 

kloubů; 

 měkké techniky 5x: uvolnění čéšek bilaterálně, uvolnění 

paravertebrálních svalů hlavně v bederní oblasti a extensorů krku;  

 motivační besedy s pacientkou – dle potřeby;  

 instruktáž samostatného cvičení 1x. 

5.4.4 Dlouhodobý RHB-plán 

Cíle jsou: 

1. eliminace anebo snížení bolesti a zvětšení rozsahu hybnosti ramenních 

kloubů; 



80 

 

2. udržení možnosti chůze s vybranými pomůckami; 

3. udržení celkové kondice a prevence imobilizačního syndromu; 

4. samostatné provedení koupání; 

5. prevence pádů; 

6. udržení motivace pacientky k pohybu; 

7. dosažení splnění personálních ADL minimálně na 95 bodů dle Barthelova 

indexu. 
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6 VÝSLEDKY 

V této kapitole uvádím výsledky, dosažené čtyřmi probandy po absolvování 

deseti terapií. Určila jsem frekvenci 2 -3 terapeutických jednotek za týden, celý 

průběh terapií trval dva měsíce. 

6.1 Kazuistika 1. 

6.1.1 Souhrn, výstupního kineziologického rozboru   

Nynější onemocnění: Vertigo při záklonu hlavy se zmírnilo. Zlepšila 

se mobilita a zvýšila se pohybová aktivita - pacientka cvičí každé ráno 15 min 

samostatně vsedě na lůžku – před zahájením RHB mimo kondiční cvičení 

v rámci RHB, které provádí FZT na lůžku 10 krát za rok, další pohybové 

aktivity neměla. Pohybuje se s chodítkem po celé místnosti a je schopná jít 

bez přestávky 3 až 5 metrů, dojít s chodítkem na záchod. Před zahájením RHB 

se pacientka pohybovala spíš kolem lůžka, na záchod skoro nechodila. Chůze    

je stabilnější a zýšila se rychlost chůze. Při kontrole fyzioterapeuta, je schopná 

lepšího stereotypu chůze, délka kroků je vetší o 25 %. Při běžné chůzi však tyto 

dovednosti nepoužívá. Chabé držení těla se významně neupravilo. Při cvičení 

je lepší funkční vycentrování páteře, hlavy a ramenních kloubů. Zhoršila 

se extenze v kyčelních kloubech. Při snaze o extenzi kyčelního kloubu pacientka 

udává bolest v oblasti  bederní páteře. Pacientka uvádí subjektivní menší únavu 

svalů po cvičebné jednotce, než na začátku fyzioterapie. Přestože základní 

pohybové stereotypy při vyšetření se zlepšily, pacientka je nedokázala zařadit 

do všeobecných denních aktivit a tak používá náhradní úlevové hybné vzory. 

Vyšetření rozsahu pohyblivosti ukázalo, že se zvýšil rozsah pohyblivosti krční 

a bederní páteře, hlavně do anteflexe a lateroflexe bilaterálně v bederním úseku 

páteře, do extenze, lateroflexe vpravo a rotace hlavně vlevo (o 15°) v krčním 
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oddílu páteře.  Rozsahy pohyblivosti kloubů dolních a horních končetin jsou 

bez výrazných změn (+/- 5°). Zmenšilo se napětí flexoru kyčelních a kolenních 

kloubů, mm. trapezii. Vyšetření rotátorů a adduktorů kyčelního kloubu 

na zkrácení bylo obtížné provést pro bolestivé omezení pohybů v kyčelních 

kloubech v krajních polohách, přesto dle pocitů pacientky bolest při pasivních 

pohybech před zahájením RHB a po její ukončení se zmenšila z 5 stupňů 

až na 3 stupně dle desetistupňové škály bolesti. Také o 1 stupeň (vyšetření 

zkrácených svalů dle Jandy) se zmenšilo zkrácení mm. quadrates lumborum 

bilaterálně. Síla některých svalových skupin se zlepšila v průměru o 10 %. 

Vzdálenost, kterou pacientka je schopná ujít s chodítkem bez přestávek   

se zvýšila z 6 - 10 kroků (1 - 1,5 m) na  12 - 15 kroků (3 m). Čas testu Timed 

up and go (TUG) se zmenšil o 30 s (zlepšení o 32 %). Barthel index se zvýšil 

z 55 bodů na 65 bodů, což posunulo stupeň závislosti pacientky při provedení 

ADL ze středního stupně na závislost lehkého stupně. Pacientka udává 

částečné zlepšení nálady, což spojuje se zdařilými vyhlídkami RHB. 

6.1.2 Hodnocení dosazení cílů krátkodobého RHB-plána 

Tabulka 1 Proband 1. Hodnocení dosazení cílů krátkodobého RHB-plána 

cíl výsledek komentář 

1. eliminace nebo zmírnění 

vertiga 
dosazeno 

vyskytuje se méně a s menší 

intenzitou (dle pacientky) 

2. zlepšení celkové kondice 

a zvýšení síly svalů o 10 - 

20 % 

dosazeno 

částečně 

síla svalů se zvýšila u 7 svalových 

skupin o 5 - 10 %, subjektivně 

 se zlepšila vytrvalost 

3. zvýšení síly svalů 

pánevního dna 
dosazeno 

pacientka zvládne úmyslnou 

kontrakci svalů pánevního dna 3 

krát za sebou (ze slov pacientky), 

metodu hodnocení vaginální 

palpace nebylo možné použít pro 

nesouhlas pacientky 
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cíl výsledek komentář 

4. zlepšení v hodnocení 

samostatné chůze na 20 -30 

(5 m) kroků s chodítkem 

bez přestávek 

dosaženo 

částečně 

pacientka zvládá ujít s chodítkem 

bez přestávek 12 - 15 kroků (3 m) 

5. úprava životního 

prostředí s cílem usnadnit 

samostatné zvládnutí 

základních ADL 

nedosazeno 

kontrola ukázala, že životní 

prostředí je uspořádáno optimálně 

pro provedení základních ADL, 

pacientka odmítla jakékoliv změny 

6. zvětšení chopnosti 

samostatného provedení 

hygienických potřeb 

dosaženo 

částečně 

provedení hygienických potřeb 

 se usnadnilo kvůli zvýšení 

mobility a stability pacientky 

7. zvýšení motivace 

pacientky 
dosaženo 

pacientku více motivovaly 

dosažené výsledky, než motivační 

besedy 

 

6.1.3 Dlouhodobý RHB-plán 

Tabulka 2 Proband 1. Dlouhodobý RHB-plán 

cíl návrh terapeutických postupů 

1. eliminaci nebo zmírnění 

inkontinence a obstipace 

pokračování Kekulova cvičení, nastavení režimu 

stravovaní a exkrece, cvičení na zvýšení mobility 

 a stability 

2. zvýšení možnosti 

mobility: možnost 

samostatného pohybu v 

rámci vlastních místností, 

po společné chodbě, v 

terénu 

cvičení na pohyblivost páteře, hlavně C-páteře, 

nastavení pitného režimu, nácvik stability ve stoje 

a při chůzi, obnovení dovedností chůze, volba 

vhodných pomůcek, nácvik lokomoce na vozíku 

s dohledem 

3. prevence relapsů VAS 
relaxační a mobilizační cvičení, cvičení dle 

MacKenzii  

4. samostatné provedení 

hygienických potřeb 

cvičení na pohyblivost páteře, hlavně C-páteře, 

nastavení pitného režimu, nácvik stability ve stoj 

 a při chůzi 
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cíl návrh terapeutických postupů 

5. prevence imobilizačního 

syndromu 

edukace, kontrola a motivace ke kondičnímu 

cvičení během 15 minut 2 krát denně. (V rámci 

krátkodobé RHB už byla poučena), 2 krát za 

týden LTV s cílem nácviku chůze, chůze po 

schodech, zvýšení celkové kondice, 3-5 krát za 

týden procházky venku 

s dohledem, edukace rodiny 

6. prevence pádů 

nácvik stability v rámci LTV, použití pacientem 

vhodných pomůcek, kontrola příjmu tekutin 

a kontrola známek kardio-respirační insuficience 

před a po cvičení, instruktáž pacienta  

o pravidlech samostatné lokomoce, pravidelná 

mobilizace a udržení pohyblivosti C-páteře 

7. zlepšení nálady a 

motivace pacientky 

edukace rodiny, fyzioterapeutická intervence, 

zařídit pohovory s psychologem, nastavení 

pitného režimu 

8. dosažení splnění 

personálních ADL na 90 - 

100 bodu dle Barthelova 

indexu 

splnění všeho výše uvedeného 

6.2 Kazuistika 2. 

6.2.1 Souhrn, výstupního kineziologického rozboru   

Nynější onemocnění: Pacientka si stěžuje na únavu, emoční labilitu, udává 

občasný kašel, bolest pravého kolene stejné intenzity, jak před terapií 

na stupnici od 0 do 10 bolest ohodnotí stupněm 3, bolest pravého ramene 

se zmírnila - na stupnici od 0 do 10 bolest ohodnotí stupněm 5, přetrvává 

vertigo při změnách polohy hlavy, občas při chůzi, pacientka se obává pádu, 

je nestabilní ve stoji.  

 Mobilita a pohybová aktivita se významně nezlepšila. Při kontrole 

fyzioterapeuta, je schopná lepšího stereotypu chůze. Při běžné chůzi však tyto 

dovednosti nepoužívá. Základní pohybové stereotypy při vyšetření se zlepšily. 
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Stereotypy globální vycházející z ADL přesto pacientka nedokázala zařadit do 

všedních denních činností. Zvýšil se rozsah pohyblivosti hrudní a bederní 

páteře, hlavně do anteflexe a lateroflexe bilaterálně. Zvětšil se rozsah pohybu 

v pravém ramenním kloubu: AP: flexe o 25°, abdukce o 5°, PP: flexe o 30, 

abdukce o 20°, zlepšil se skapulohumerální rytmus. Rozsahy pohyblivosti 

ostatních kloubů dolních a horních končetin jsou bez výrazných změn (+/- 5°). 

Zmenšilo se napětí extenzorů hlavy a krku a flexoru kolenních kloubů. Snížilo 

se zkrácení paravertebrálních zádových svalů bilaterálně. Síla některých 

svalových skupin se zvýšila v průměru o 10 %. Čas testu 

„Timed up and go“ (TUG) se zlepšil bezvýznamně. Barthel index se zvýšil ze 70 

bodů na 75 bodů. Pacientka udává, že dle její subjektivního pocitu nedošlo 

k významnému zlepšení ani fyzického ani psychického stavu. 

 Hodnocení dosažení cílů krátkodobého RHB-plána 

Tabulka 3 Proband 2. Hodnocení dosazení cílů krátkodobého RHB-plána 

cíl výsledek komentář 

1. eliminace nebo zmírnění 

bolesti a zvětšení rozsahu 

pohybů v  pravém 

ramenním kloubu 

dosaženo 

pacientka udává, zmírnění bolesti 

pravého ramene v klidu, také bolest 

se zmírnila při pasivním pohybu všemi 

směry ze stupně 6 na stupeň 5, zvětšil 

se rozsah pohybu: AP: flexe o 25°, 

abdukce o 5°, PP: flexe o 30, abdukce 

o 20°, zlepšil se skapulohumerální 

rytmus (aspekce: je vidět rotace 

lopatky při abdukci) 
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cíl výsledek komentář 

2. zlepšení celkové kondice 

a posílení břišních svalů a 

svalů DKK 

dosaženo 

flexe  a flexe s rotací trupu dle 

funkčního svalového testu se zlepšila o 

5 – 10 %, o stejnou hodnotu se zlepšila 

flexe v pravém kyčelním kloubu a 

abdukce i addukce v levém kyčelním 

kloubu. Po 20 minutách fyzické zátěže 

po 1. LTV TF pacientky dosahovala 

92/min, po 7. LTV -  84/min, což 

ukazuje na zvýšení trénovanosti 

organismu 

3.  zvýšení síly svalů 

pánevního dna, aby 

pacientka zvládala 

provedení úmyslné 

kontrakce 10 krát za sebou 

(hodnotím dle 

subjektivního pocitu 

pacientky) 

dosaženo 

pacientka zvládala provedení úmyslné 

kontrakce 10 krát za sebou (hodnotím 

dle subjektivního pocitu pacientky) 

4. zlepšení stability a nácvik 

správného stereotypu 

chůze s chodítkem bez 

přestávek 

dosaženo 

dle subjektivního pocitu se stabilita 

pacientky nezlepšila,  pacientka 

si není jista při chůzi, nezvládá 

lokomoce bez chodítka a stoj 

bez opory po dobu více než 2 s, obává 

se pádu. Při chůzi s FZT pacientka 

dovede dočasně upravit stereotyp 

chůze, narovnat  se v chodítku, dělat 

delší o 10 cm kroky a odpoutat 

chodidlo od podlahy, ale při delší 

chůzi pacienta, se vrací k původnímu 

stereotypu - šouravá chůze 

5. samostatné provedení 

hygienických potřeb 
nedosaženo 

pacientka je zvyklá na pomoc 

personálu Domova pro seniory 

při provádění hygienických potřeb 

 a tím postrádá motivaci k 

samostatnému provedení   

6. samostatné oblékání dosaženo  

zmírnění bolesti a zvětšení  rozsahu 

pohybu v ramenním kloubu, nácvik 

správného oblékaní a použití dlouhé 

lžíce na boty umožnily pacientce se 

oblékat úplně samostatně 
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6.2.2 Dlouhodobý RHB-plán 

Tabulka 4 Proband 2. Dlouhodobý RHB-plán 

cíl návrh terapeutických postupů 

1. udržení a zlepšení 

možnosti samostatné chůze 

motivace pacientky k pohybu, trénink chůze s FZT, 

cvičení na zlepšení stability, cvičení na pohyblivost 

páteře, hlavně C-páteře, mobilizace C-páteře, 

aerobní fyzické aktivity minimálně 3 krát za týden, 

výběr vhodných pomůcek 

2. eliminace nebo zmírnění 

inkontinence 

pokračování Kekulova cvičení, nastavení režimu 

stravovaní a exkrece, cvičení na zvýšení mobility 

a stability 

3. prevence imobilizačního 

syndromu 

edukace, kontrola a motivace ke kondičnímu cvičení 

během 15 minut 2 krát denně. (V rámcích 

krátkodobé RHB už byla poučena), 2 krát za týden 

LTV s cílem nácviku chůze, chůze po schodech, 

zvýšení celkové kondice, 3-5 krát za týden 

procházky venku s dohledem, edukace rodiny 

4. prevence pádů 

nácvik stability v rámcích LTV, použití pacientem 

vhodných pomůcek, kontrola příjmu tekutin 

a kontrola známek kardio-respirační insuficience 

před a po cvičení, instruktáž pacienta o pravidlech 

samostatné lokomoce, pravidelná mobilizace 

a udržení pohyblivosti C-páteře 

5. udržení motivace ke 

cvičení a kontrola vlastní 

pohody pacienta 

edukace rodiny, fyzioterapeutická intervence, 

měření výkonů pacientky a následující oznámení 

kladných výsledků, pokud jsou, zařídit pohovory 

s psychologem, nastavení pitného režimu 

6. udržení značení 

Bartheluva indexu na 

úrovni 70 bodů nebo výše 

trénink a udržení každodenních životních činností 

minimálně na současné úrovni 
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6.3 Kazuistika 3. 

6.3.1 Souhrn, výstupního kineziologického rozboru   

Bolest v oblasti pravého kyčelního kloubu při pohybu, se zmírnila ze stupně 

5 na stupeň 3 a objevuje se jenom v krajních polohách při pasivní vnitřní rotaci 

a při prudkém pohybu PDK.  

Dle objektivního nálezu: C-Th páteř: zvětšil se rozsah pohybu  krční páteře 

doprava, lateroflexe a rotace do obou stran jsou symetrické. Ostatní nálezy jsou 

beze změn. Th-L přechod: lateroflexe a rotace se zvětšily o 5 stupňů bilaterálně.  

Pánev: bez patologického nálezu. HHK a pletenec ramenní: aktivní abdukce 

v pravém ramenním kloubu se zvětšila o 15°, pasivní – o 5°, zmírnila se bolest 

při pohybu, zvětšil se rozsah pohybu horizontální flexe. V pravém ramenním 

kloubu abdukce a rotace jsou bolestivé v krajních polohách. 

DKK a pletenec pánevní: V pravém kyčelním kloubu se zmenšila bolest 

při flexi, tak se zvýšila pasivní flexe o 15°, síla flexoru a extensoru dolních 

končetin se zvýšila natolik, že pacientka je schopna se zvednout ze zvýšené 

polohy (sedu na lůžku) do stoje s oporou o vysoké chodítko, zvládá stoj 

v chodítku. S dopomocí udělá několik kroků a je schopna flektovat PDK 

v kyčelním  a kolenním kloubu. Ostatní nález je bez významných změn. 

Test na personální ADL - 70 bodů - závislost lehčího stupně: pacientka 

zvládne osobní hygienu a koupání jenom s dopomocí, chůzi nezvládá, vozík 

nepoužívá.  
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6.3.2 Hodnocení dosazení cílů krátkodobého RHB-plána 

Tabulka 5 Proband 3. Hodnocení dosazení cílů krátkodobého RHB-plána 

Cíl výsledek komentář 

1. eliminace nebo zmírnění 

bolesti v pravém kyčelním 

kloubu při pohybu a v 

levém kolenním kloubu při 

vertikalizaci 

dosaženo 

v pravém kyčelním kloubu 

se zmenšila bolest při flexi o 2 stupně, 

objektivně - pasivní flexe v pravé kyčli 

se zvětšila o 15°,  bolest v levém 

kolenním kloubu je přítomna 

při chůzi, ale pacientka udává, že 

bolest není tak intenzivní, jako na 

začátku RHB a hodnotí ji stupněm 4.  

2. zmírnění disbalance 

svalů pravého kyčelního 

kloubu 

dosaženo  

vzhledem k strukturálním změnám 

v oblasti pravého kyčelního kloubu  

není možné eliminovat svalovou 

disbalanci, avšak po 8 cvičení 

je pacientka schopna slabé flexe 

v pravém kyčelním kloubu (PDK 

při tom je v trvalé zevní rotaci), 

zmenšilo se napětí m. pereformis, 

PDK snadněji se vrací do neutrální 

polohy při pasivním nastavení 

a pohyb v pravé kyčli je méně 

bolestivý 

3. zlepšení celkové kondice 

a posílení svalů DKK 

umožňující samostatnou 

vertikalizaci do stoje a 

chůze  ve vysokém 

chodítku 

 

dosaženo 

pacientka je schopna se zvednout 

ze zvýšené polohy (sedu na lůžku) 

do stoje s oporou o vysoké chodítko, 

zvládá stoj v chodítku po dobu 1-2 

min. S dopomocí udělá několik kroků 

dopředu a zpátky ve vysokém 

chodítku. Při chůzi je pravá dolní 

končetina v odlehčení a v zevní rotaci 

(75°), při chůzi pacientka pravé 

chodidlo odpoutá  a zvedne nad 

podlahu o 2 cm. 

4. reedukace a nácvik 

přesunu z lůžka 

na klozetové křeslo 

dosaženo 

test «Timed up and go»  (Vlastní 

modifikace) ukázal, že pacientka 

zvládá přesun o 11 s rychleji 
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Cíl výsledek komentář 

5. zvýšení možnosti 

samostatného provedení 

hygienických potřeb 

 

nedosaženo  

provedení hygienických potřeb 

pomocí sekundárních postupů 

se neukazují efektivní (uspořádání 

věcí kolem lůžka, použiti pomůcek). 

Zvýšení  mobility pacientky 

na potřebnou úroveň nebylo dosaženo 

6. zvládnutí personálních 

ADL na 75b dle Bartheluva 

indexu (dosažení plné 

kontinence, zvládnutí 

chůze s dopomocí). 

dosaženo 

částečně 

hodnocení dle Bartheluva indexu 

na konci terapie je 70 b, pacientka 

udává, že kvůli úpravě režimu 

konzumace tekutin a zlepšení fyzické 

zdatnosti (stíhá si přesednout na 

klozetové křeslo a tak zabrání úniku 

moči) je kontinentní v posledních 

třech týdnech (5 bodů). Avšak funkční 

chůzi s dopomocí nezvládá (0 bodů). 

 

6.3.3 Dlouhodobý RHB-plán 

Tabulka 6 Proband 3. Dlouhodobý RHB-plán 

Cíl návrh terapeutických postupů 

1. prevence vzniku 

bolestivých syndromů 

v kyčelních, kolenních 

a ramenních kloubech 

LTV 2-3 krát týdně se zaměřením na eliminaci 

svalových disbalancí, relaxační a protahovací 

cvičení, korekce vadných dynamických stereotypů, 

kontrola FZT provedení chůze v chodítku a kontrola 

FZT funkčního stavu kyčelních, kolenních 

a ramenních kloubů, prevence pádu 

2. prevence problémů 

svalové disbalance  

v pravém kyčelním kloubu 

posílení svalů - fixátorů pravého kyčelního kloubu, 

cvičení na zmírnění svalových disbalancí, 

polohování, začlenění PDK do pohybové aktivity 

3. zvýšení mobility 

pacientky 

nácvik chůze s pomůckou, zajištění vozíku pro 

pacientku - lokomoce na vozíku (také v terénu) 

4. samostatného provedení 

hygienických potřeb 

zvýšení mobility a stability pacientky, motivace 

pacientky k samostatnému provedení hygienických 

potřeb 

5. eliminace nebo zmírnění 

inkontinence 

pokračování Kekulova cvičení, dodržování režimu 

stravování a exkrece, cvičení na zvýšení mobility 

a stability 
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Cíl návrh terapeutických postupů 

6. prevence imobilizačního 

syndromu 

edukace, kontrola a motivace k samostatnému 

kondičnímu cvičení vleže a vsedě na lůžku během   

15 minut 2 krát denně. (V rámci krátkodobé RHB 

už byla poučena), zajištění vozíku, aby pacientka 2-3 

krát za týden mohla absolvovat skupinové LTV, 

konající se  pro všechny zájemce v Domově 

pro seniory, nácviku chůze, edukace rodiny 

7. prevence pádů 

jakákoliv vertikalizace  pod dohledem personálu, 

cvičení na stabilitu vsedě, ve stoje, použití vhodných 

pomůcek pacientem při chůzi a přesunech, kontrola 

příjmu tekutin a  kontrola známek kardio-respirační 

insuficience - zvlášť před a po cvičení, instruktáž 

pacienta o pravidlech samostatné lokomoce, 

pravidelné mobilizace a udržení pohyblivosti 

C-páteře, relaxační a mobilizační cvičení na C-Th -

páteř 

8. udržení motivace 

pacientky k pohybu 

edukace rodiny, fyzioterapeutická intervence, 

registrace výkonů pacientky a následující oznámení 

kladných výsledků, pokud jsou, zajistit pohovory 

s psychologem, nastavení pitného režimu 

9. dosažení splnění 

personálních ADL 

minimálně na 80 bodů dle 

Barthelova indexu 

zlepšení mobility pacientky: nácvik chůze 

s pomůckou, zajištění vozíku pro pacientku - 

lokomoce na vozíku (také v terénu), samostatné 

provedení hygienických potřeb pacientkou, udržení 

schopností provádět už dosažené ADL. 

 

6.4 Kazuistika 4. 

6.4.1 Souhrn výstupního kineziologického rozboru  

Objektivně se zvětšil rozsah pohybu v C- páteři vlevo, nyní lateroflexe 

a rotace krční páteře skoro symetrické do obou stran, o 5° se zvětšila extenze, 

také o cca 5° se zvětšily lateroflexe a rotace v Th-L páteře, pohyby jsou více 

symetrické. Na uvolnění pohybů také ukazují i zkoušky na dynamiku páteře. 
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Pacient uvádí, že se cítí volnější při otáčení hlavy, zmenšilo se napětí svalů 

zadní strany krku.   

Snížila se bolest při pohybu v oblasti pravého ramenního kloubu. 

Na stupnici od 0 do 10 bolest v pravém ramenním kloubu hodnotí stupněm 6 

(sníženo o 1 stupeň), stupněm 7 v levém ramenním kloubu (bez dynamiky). 

Během terapií bolest a omezení pohybů v obou ramenních kloubech se snížily, 

avšak, na konci terapií se vrátila bolest do levého ramenního kloubu a tak 

se v něm zmenšil i rozsah hybnosti: FL - 70° (o 5°) - AP, - 95° (o 10°) - PP; 

ABD - 80° (o 5°) - PP; ZR – 15°- AP, 25° - PP, VR - 30 (o 5°). V pravém ramenním 

kloubu rozsahy pohybu se zvětšily: FL - 95° (o 5°) - AP, - 120° (o 15°) - PP; 

ABD- 55° (o 10°) - AP, - 95° (o 20°) - AP; HADD – (90°) - PP, VR - 60 (o 5°) - PP. 

Dle subjektivního pocitu pacienta - během měsíce bolesti v kyčelních 

a kolenních kloubu se snížily :  na stupnici od 0 do 10, bolest v kolenou při chůzi 

hodnotí stupněm 5 (sníženo o 1 stupeň), v oblasti kyčlí - stupněm 3 (sníženo o 2 

stupně). Zvětšil se aktivní a pasivní rozsah pohybu: v kyčelních kloubech: PDK: 

výchozí poloha – FL- 5° (zvětšeno o 10°),   ABD - 30°(zvětšeno o 5°),  LDK: 

výchozí poloha – FL- 10° (zvětšeno o 5°),  ABD - 30° (zvětšeno o 5°), v kolenních 

kloubech: PDK: výchozí poloha – FL -30°(AP), 25°(PP)  - zvětšeno o 5°, 

maximální FL - 100° (AP), 115 (PP) (zvětšeno o 5°),   LDK: výchozí poloha –  

FL - 40°(AP) - (zvětšeno o 15°), 30°(PP) - (zvětšeno o 10°), maximální FL - 110° 

(PP) - zvětšeno o 10 °. V hlezenních kloubech je dosaženo výchozího nulového 

postavení a v pravém hlezenním kloubu je dorzální flexe 5°. Nohy a lýtka jsou 

otekle symetrické. Svalová síla extensorů kyčelních kloubů, flexorů a extensorů 

kolenních kloubů se zvýšila o 25 %. 

Mobilita: Také se zlepšila i mobilita pacienta: Test «Timed up and go» 

zvládá o 7 vteřin rychleji, než na začátku terapií. Před začátkem terapií 

se pacient zvládal postavit a stát v chodítku jenom s dopomocí, stoj nebyl 

stabilní, pacient se nedokázal narovnat s oporou o lokte a chodidla. Naléhal na 
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chodítko celým hrudníkem. Nyní se pacient zvedne z lůžka s oporou o vysoké 

chodítko sám, zvládá stabilní stoj: kontakt s podlahou – distální třetina 

chodidla, prsty a palec, DKK jsou v trojflexi, pacient je v předklonu a opírá 

se o chodítko předloktím a hrudníkem, na požádání je schopen stáhnout 

ramena dolů a narovnat se v chodítku do největšího vzpřímení, jenž dovoluje 

omezená extenze v kolenních kloubech (40°). Chůze vychází ze stejného 

postavení, DKK jsou v trojflexi, pacient jde jen po špičkách, naléhá na vysoké 

chodítko hrudníkem. Pán ujde 300 metrů po chodbě, chůze je pravidelná 

a stabilní, schody nezvládá.  

Test na personální ADL - 85 bodů - závislost lehčího stupně: pacient zvládne 

koupání jenom s dopomocí, chůzi nyní zvládá.  

6.4.2 Hodnocení dosazení cílů krátkodobého RHB-plána 

Tabulka 7 Proband 4. Hodnocení dosazení cílů krátkodobého RHB-plána 

Cíl výsledek komentář 

1. eliminace nebo 

zmírnění bolesti v 

oblasti kolenních 

a kyčelních kloubů při 

pohybu, vertikalizaci, 

stoje, eventuálně chůze 

dosaženo 

na stupnici od 0 do 10 bolest v kolenou při 

chůzi hodnotí stupněm 5 (sníženo o 1 stupeň), 

v oblasti kyčlí - stupněm 3 (sníženo o 2 

stupně). Pacient je schopen samostatné chůze 

v chodítku 

2. eliminace nebo 

zmírnění bolesti 

a zvětšení aktivního 

pohybu v ramenních 

kloubech 

dosaženo 

částečně 

snížila se bolest při pohybu v oblasti pravého 

ramenního kloubu. Na stupnici od 0 do 10 

bolest v pravém ramenním kloubu hodnotí 

stupněm 6 (sníženo o 1 stupeň), stupněm 7 

v levém ramenním kloubu (bez dynamiky). 

V levém ramenním kloubu se zmenšil rozsah 

hybnosti: FL - 70° (o 5°) - AP, - 95° (o 10°) -PP; 

ABD - 80° (o 5°)- PP; ZR – 15°(AP),    25° (PP), 

VR-30 o 5°. V pravém ramenním kloubu 

rozsahy pohybů se zvětšily: FL - 95° (o 5°) - AP, 

- 120° (o 15°) -PP; ABD- 55° (o 10°)- AP, - 95° (o 

20°)- AP; HADD – 90° (PP), VR - 60 (o 5°) - PP (o 

5°) - AP, - 95° (o 10°) - ABD- 55°      (o 10°)- AP, - 

95° (o 20°)- AP; HADD – 90° (PP), VR-60 (PP) o 5° 
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Cíl výsledek komentář 

3. posílení svalů DKK a 

HKK o 25 % 

dosaženo 

částečně 

svalová síla extensorů kyčelních kloubů, 

flexorů a extensorů kolenních kloubů se 

zvýšila o 25 %. Ostatní svalové skupiny beze 

změn 

4. dosažení stoje a chůze 

ve vysokém chodítku 
dosaženo  

pacient se zvedne z lůžka s oporou o vysoké 

chodítko sám, zvládá stabilní stoj. Pán ujde 

300 metrů po chodbě, chůze je stabilní a má 

pravidelný rytmus 

5. zvládnutí 

personálních ADL na 

85b dle Bartheluva 

indexu (zvládnutí chůze 

s dopomocí) 

dosaženo 

test na personální ADL na konci terapií 

ukázal 85 bodů - závislost lehčího stupně: 

pacient nyní zvládá chůzi ve vysokém 

chodítku samostatně. 

 

6.4.3 Dlouhodobý RHB-plán  

Tabulka 8 Proband 4. Dlouhodobý RHB-plán 

cíl návrh terapeutických postupů 

1.     eliminace anebo 

snížení bolesti a zvětšení 

rozsahu hybnosti 

ramenních kloubů 

trakce a mobilizace ramenních kloubů, posílení 

mezilopatkových svalů, stretching zkrácených 

hrudních svalů, relaxační, mobilizační cvičení a cvičení 

na zvětšení rozsahu pohybu v ramenních kloubech, 

cvičení dle Mackenzie, nácvik správného pohybového 

stereotypu abdukce v ramenním kloubu, s využitím 

prvků PNF a PIR, uvolnění C a TH páteře, obnovení 

dovedností chůze, nácvik správného rozložení váhy 

při chůzi s oporou, volba vhodných pomůcek 
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cíl návrh terapeutických postupů 

2.    eliminace anebo 

snížení bolesti a zvětšení 

rozsahu hybnosti 

kyčelních kloubů,  

posílení glutealních a pelvifemorálních svalů, 

stretching zkrácených flexorů a adduktorů kyčelního 

kloubu (vhodných u TEP), relaxační, mobilizační 

cvičení a cvičení na zvětšení rozsahu pohybu v 

kyčelním kloubu, nácvik správného pohybového 

stereotypu abdukce v ramenním kloubu s využitím 

prvků PNF. PIR na uvolnění C a TH páteře, obnovení 

dovedností chůze, nácvik správného rozložení váhy 

při chůzi s oporou, volba vhodných pomůcek, úprava 

špatných pohybových stereotypů – hlavně extenze 

a abdukce kyčelních kloubů 

3.     eliminace anebo 

snížení bolesti a zvětšení 

rozsahu hybnosti 

kolenních kloubů 

trakce a mobilizace kolenních kloubů, posílení 

extensorů kolenních kloubů, stretching m. triceps sure, 

cvičení: cévní gymnastika, senzomotorika, nácvik 

chůze ve vysokém chodítku, trénink na motomedu 

nebo rotopedu 2 krát týdně, Terapie má probíhat s 

ohledem na snížení povrchového čití DKK pacienta, 

jednou za týden by se měl konat monitoring 

současného stavu kolenních kloubů, lýtek a chodidel 

pacienta, včetně aspekce (kontrola stavu pokožky), 

palpace (pokud je to možné) a kontrola rozsahu 

hybnosti jednotlivých kloubů DKK. Zařazení 

konzultace s lékařem dle potřeby 

4.     udržení možnosti 

chůze s vybranými 

pomůckami 

chůze s vybranými pomůckami 2 krát denně (korelace 

zátěží dle možnosti pacienta), prevence zvětšení bolesti 

a zmenšení hybnosti v DKK, posílení svalů DKK, 

trénink na motomedu nebo rotopedu 2 krát týdně, 

uvolnění blokád C- páteře, snížení hypertonu 

extensorů krku 

5.     udření celkové 

kondice a prevence 

imobilizačního syndromu 

edukace, kontrola a motivace ke kondičnímu cvičení 

během 15 minut 2 krát denně, účasti pacienta v LTV 

v domově pro seniory, chůze s vybranými pomůckami 

2 krát denně, trénink na motomedu nebo rotopedu 2 

krát týdně, 3 - 5 krát za týden procházky venku 

s dohledem, edukace rodiny, motivace pacienta 

k pohybu dle potřeby 
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cíl návrh terapeutických postupů 

6.     samostatné koupání  

zvětšení mobility, stability pacienta, zvětšení 

kloubního rozsahu v ramenních kloubech, nácvik 

samostatného provedení koupání vsedě a použití 

vhodných pomůcek 

7.     prevence pádů 

nácvik stability v rámci LTV, použití pacientem 

vhodných pomůcek, kontrola příjmu tekutin a 

kontrola známek kardio-respirační insuficience před 

a po cvičení, instruktáž pacienta o pravidlech 

samostatné lokomoce, pravidelná mobilizace a udržení 

pohyblivosti C-páteře, procházky v terénu pod 

dohledem rodiny nebo personálu 

8.     udržení motivace 

pacientky k pohybu 

edukace rodiny, fyzioterapeutická intervence, 

domluvit pohovory s psychologem – dle potřeby, 

nastavení pitného režimu 

9.     dosažení splnění 

personálních ADL 

minimálně na 95 bodů dle 

Barthelova indexu 

splnění  vše výše uvedeného 
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6.5 Souhrn 

Tabulka 9 Charakteristika souboru na začátku terapii 

proband věk (let) pohlaví chůze na 

začátku 

terapií 

Barthel 

index 

Minimental 

state exam 

1. 93 žena chodící 55 19 

2. 97 žena chodící 70 29 

3. 84 žena nechodící 65 29 

4. 77 muž nechodící 80 24 

 

 

Tabulka 10 Počet dosazených cílů krátkodobého RHB-planu 

proban

d 

celkov

ý počet 

cílů 

dosažen

é cíle 

(počet) 

dosažen

é cíle 

(%) 

částečně 

dosažen

é cíle 

(počet) 

částečně 

dosažen

é cíle 

(%) 

nedosažen

é cíle 

(počet) 

nedosažen

é cíle (%) 

1. 7 3 43 % 3 43 % 1 14 % 

2. 6 4 67 % 0 0 % 2 33 % 

3. 6 4 67 % 1 14 % 1 17 % 

4. 5 3 60 % 2 29 % 0 0 % 
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Tabulka 11 Změna stupňů soběstačností do a po terapii (pADL) 

 

 

 

Obrázek 1 Graf splnění pADL 

  

proband 
před 

terapií (%) 

před terapií 

(stupeň 

závislosti) 

po terapii 

(%) 

po terapii 

(stupeň 

závislosti) 

o kolik % 

se změnilo 

1. 55 střední 65 lehký 10 

2. 70 lehký 75 lehký 5 

3. 65 lehký 70 lehký 5 

4. 80 lehký 85 lehký 5 
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Tabulka 12 Adaptovaný test Timed up and go (TUG) 

proband 
před 

terapií (s) 

po terapii 

(s) 

rozdíl od 

původního 

času (s) 

o kolik 

procent se 

zrychlil 

(%) 

zlepšil se / 

zhoršil se 

1. 95 65 30 32 % zlepšil se 

2. 63 61 2 3 % zlepšil se 

3. 53 42 11 21 % zlepšil se 

4. 39 32 7 18 % zlepšil se 

 

 

 

Obrázek 2 Timed up and go 
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Tabulka 13 Lokomoce 

proband 
lokomoce před 

terapií  

lokomoce po 

terapii  
progrese 

1. 4 5 +1 

2. 5 5 0 

3. 1 2 +1 

4. 1 3 +2 

 

Legenda:  

1 - samostatná vertikalizace do sedu, stabilní sed, samostatný přesun lůžko - židle, 

nestabilní stoj ve vysokém chodítku 

2 - samostatná vertikalizace do stoje, stabilní stoj ve vysokém chodítku, chůze ve 

vysokém chodítku s dopomocí 

3 - chůze ve vysokém chodítku samostatná  

4 - chůze v nízkém chodítku samostatná v rámci místností, chůze s oporou kolem lůžka 

5 - chůze v nízkém chodítku samostatná v rámci veřejné chodby 
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Tabulka 14 Dynamika změn svalové síly vybraných svalových skupin. 

 

Legenda: 

KI - kontraindikovaný pohyb 

* - orientační hodnota, vyšetření není možné provést v plném rozsahu pro bolest 

** - orientační hodnota, vyšetření není možné provést v plném rozsahu pro mechanické omezení rozsahu 

pohybu 

 

  

Proband

Měření

Strana L P L P L P L P L P L P L P L P

Flexory krku-

obloukovitá flexe

Flexe trupu

Flexe trupu s rotací 4 4- 4 4- 2 2 2+ 2+ 2 2 2+ 2+ 4 4 4 4

Kaudální posunutí s 

addukcí
2+ 2+ 3+ 3+ 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4 4- 4-** 4-** 4** 4**

Abdukce s rotací 3+ 3+ 3+ 3+ 4 4- 4 4- 4 4- 4 4 4* 4* 4-* 4*

Flexe v ramenním 

kloubu
4- 4- 4 4 4 3* 4 3* 4 4* 4 4* 4* 4* 4* 4*

Extenze v ramenním 

kloubu
4 4 4 4 4 3-* 4 3-* 4 4-* 4 4-* 3* 3* 3* 3+*

Abdukce v ramenním 

kloubu
4 4 4 4 4+ 3+* 4+ 3+* 4+ 3+* 4+ 3+* 3* 3* 3-* 3+*

Horizontální abdukce 

v ramenním kloubu
4- 4- 4- 4- 4- 3-* 4 4-* 4- 4-* 4 4 4 4 4 4

Horizontální addukce 

v ramenním kloubu
4 4 4 4 4- 3- 4 3 4- 4- 4 4 4 4 4 4

Zevní rotace 

v ramenním kloubu
3-* 3-* 3-* 3-* 3** 3-** 3** 3-** 3* 2* 3* 2+* 3-* 3-* 3-* 3*

lo
ke

tn
í 

kl
o

u
b Extenze v loketním 

kloubu
4- 4- 4 4 4 4+ 4 4+ 4 4+ 4+ 4+ 5 5 5 5

Flexe v kyčelním 

kloubu
4- 3 4- 3 4 3+ 4 4- 3 1 3 3- 4 4 4 4

Extenze v kyčelním 

kloubu
2+ 2+ 2* 2* 4* 3+ 4* 3+* 3 1 3+ 1 2+* 2+* 3** 3**

Addukce v kyčelním 

kloubu
4 4- 4 4- 2* 3-* 2+* 3-* 3 1 3 1 KI KI KI KI 

Abdukce v kyčelním 

kloubu
3+ 3 3+ 3+ 2* 2+* 2+* 2+* 1 1 2 1 3* 3* 3+* 3+*

Zevní rotace v kyčelním 

kloubu
3* 3* 3* 3* 3* ** 3* ** 3* ** 3* ** 4- 1 4- 2 KI KI KI KI 

Vnitřní rotace 

v kyčelním kloubu
3* 3* 3* 3* 3* ** 3-* ** 3* ** 3* ** 3 1 3 2 3+* 3+* 3+* 3+*

Flexe v kolenním 

kloubu
3+ 3+ 3+ 3+ 4 4+* 4 4+* 3+ 3- 3+ 3- 3+** 3+**

4+*

*

4+*

*
Extenze v kolenním 

kloubu
4- 4- 4 4 4 4* 4 4* 4- 3- 4- 3- 3** 3** 4** 4**

Sv
al

y 
h

o
rn

í k
o

n
če

ti
n

y

Lo
p

at
ka

R
am

e
n

n
í k

lo
u

b

Sv
al

y 
d

o
ln

í k
o

n
če

ti
n

y

K
yč

e
ln

í k
lo

u
b

K
o

le
n

n
í 

kl
o

u
b

5

4- 4- 2+ 3 2- 3+ 5 5

do terapie po terapii
Sv

al
y 

tr
u

p
u

4- 4 4+ 4+ 4- 4

Lo
ka

liz
ac

e 1. 2. 3. 4. 

do terapie

5

po terapii do terapie po terapii do terapie po terapii
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Tabulka 15 Přirůst svalové sily vybraných valových skupin  

 

Legenda: 

KI - kontraindikovaný pohyb 

* - orientační hodnota, vyšetření není možné provést v plném rozsahu pro bolest 

** - orientační hodnota, vyšetření není možné provést v plném rozsahu pro mechanické omezení rozsahu 

pohybu 

  

Proband

Strana L P L P L P L P

Flexory krku-

obloukovitá flexe

Flexe trupu

Flexe trupu s rotací  + 10%  + 10%  + 10%  + 10%

Kaudální posunutí s 

addukcí
 + 25%  + 25%  + 10%  + 10%**  + 10%**

Abdukce s rotací  + 10%  - 10%*

Flexe v ramenním 

kloubu
 + 10%  + 10%

Extenze v ramenním 

kloubu
+ 10%*

Abdukce v ramenním 

kloubu
 - 10%* + 10%*

Horizontální abdukce 

v ramenním kloubu
 + 10% 25%*  + 10%  + 10%

Horizontální addukce 

v ramenním kloubu
 + 10%  + 10%  + 10%  + 10%

Zevní rotace 

v ramenním kloubu
 + 10%  - 10%*

lo
ke

tn
í 

kl
o

u
b Extenze v loketním 

kloubu
 + 10%  + 10%  + 10%

Flexe v kyčelním 

kloubu
 + 10%  + 30%

Extenze v kyčelním 

kloubu
 - 10%*  - 10%*  + 10%  + 10%**  + 10%**

Abdukce v kyčelním 

kloubu
 + 10% 10%*  + 15%  + 10%*  + 10%*

Zevní rotace v kyčelním 

kloubu
 + 15%

Vnitřní rotace 

v kyčelním kloubu
10%* **  + 15%

Flexe v kolenním 

kloubu
 + 25%**  + 25%**

Extenze v kolenním 

kloubu
 + 10%  + 10%  + 25%**  + 25%**

Sv
al

y 
d

o
ln

í k
o

n
če

ti
n

y

 + 15%  + 15%

Sv
al

y 
tr

u
p

u

 + 10%  + 10%

K
o

le
n

n
í 

kl
o

u
b

K
yč

el
n

í k
lo

u
b

4. 
Sv

al
y 

h
o

rn
í k

o
n

če
ti

n
y

Lo
p

at
ka

R
am

en
n

í k
lo

u
b

1. 2. 3. 

Lo
ka

liz
ac

e
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7 DISKUZE 

Předpokladem úspěšné terapie je vždy stanovení adekvátních a reálných 

cílů na základě důkladně provedené diagnostiky a určení účelných 

terapeutických postupů (KOLÁŘ, 2009).  

Před zahájením své bakalářské práce jsem se seznámila s okruhem 

literatury, tykající se práce s geriatrickými pacienty. Po provedení vstupních 

kineziologických rozborů se většina mých předpokladů potvrdila. U každého 

seniora mnou vybraného byl nalezen pestrý soubor symptomů, syndromů, 

funkčního omezení a zdravotních rizik, které by mohly byt indikované 

k fyzioterapeutické intervenci, zejména kinezioterapii.  Avšak při stanovení cílů 

krátkodobého rehabilitačního plánu a volby terapeutických postupů jsem             

se rozhodla, že se zaměřím pouze na disability, omezující u mých 

probandů  samostatnou lokomoci a plnění všedních denních činností. 

Překvapivě mnou vybraní pacienti měli téměř stejné disability,  různě 

zastoupené. Dle subjektivního a objektivního nálezu seniory limitovala zejména 

nedostatečná kondice, snížená svalová síla, vertigo, bolestivý syndrom                

a omezení hybnosti kloubů, hlavně ramenních, částečná inkontinence. 

Při výběru terapeutických metod řešení prvních dvou bodů jsem vycházela 

z předpokladu, že nižší fyzická zdatnost, slabost svalů a omezené funkční                   

i lokomoční schopnosti mých probandů souvisí s deficitem fyzické zátěže                  

a cíleného tréninku, aniž by byly vyloženě limitované jejich zdravotními 

rezervami. To potvrzovaly práce řady autorů, například Zdeněk Kalvach ve své 

knize „Geriatrie a gerontologie“ uvádí studie, ukazující že udržení určité 

úrovně pohybové aktivity u seniorů,  je schopno zpomalit a v některých 

případech dočasně zastavit  degeneraci svalové tkáně a pokles svalové sily               

ve stáří. Autor také uvádí, že adaptivní schopnosti svalových tkání, dle řady 
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autorů, významně neklesají  ve stáří, což znamená, že za určitých podmínek 

(kvalitní strava, posilovací trénink) se dá zvýšit svalová síla a výkonnost                   

u starších dospělých, stejně jako i u mladších skupin (KALVACH, 2004), 

(TOPINKOVÁ, 1995).  

Jiná randomizovaná studia uvádí, že svalová hmotnost klesá o 1 až 2 % 

ročně po dosažení věku 50 let. Najednou může klesnout i svalová síla o 12 -1 5 % 

každých 10 let. Zpomalení rychlosti procesu ztráty svalové síly a svalové hmoty 

u starších dospělých je však možné dosáhnout pomocí odporového tréninku 

(silové tréninkové cvičení s progresivním zatížením, kdy svaly vyvíjejí sílu proti 

vnějšímu zatížení). Autoři doporučují, aby se starší dospělí účastnili silového 

tréninku 2-3 krát týdně (PAPA V. Evan, 2017). 

Za tímto účelem jsem volila jeden ze základních terapeutických postupů, 

posilovací techniky. Výstupní kineziologický rozbor ukázal, že během 

fyzioterapeutické intervence u všech probandů došlo ke zvýšení síly některých 

vybraných svalových skupin. Přičemž u probanda 2 a probanda 3 se ukázal 

silový přírůstek především těch svalů, které byly tréninkem zasaženy (břišní 

svaly, svaly DKK a HKK). Jejich silový přírůstek činil v průměru 15 %. Při tom 

nedošlo k oslabení jiných měřených svalových skupin. U probanda                       

1 a probanda 4 sice došlo k oslabení určitých skupin svalů,                                  

ale to se pravděpodobně vysvětluje vznikem nebo zhoršením bolestivého 

omezení vedlejších tělesných segmentů. Jiné trénované skupiny reagovaly 

přírůstkem silové složky, a některé z nich se posílily o 10 až 25 %.  

Vzhledem k tomu, že trénink probíhal relativně krátkou dobu a funkční 

obvody trupu, DKK a HKK probandů se významně nezměnily, konstatovala 

bych získání daného efektu jako zvýšení svalové výkonnosti, dosažené aktivací 

celého pohybového systému, zvýšením nervové aferentace a funkční adaptací 

svalů na zátěž, obnovením a přírůstem svalové tkaně. Tento názor potvrzuje 

několik studií. Například autoři článku „Adaptability of elderly human muscles 
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and tendons to increased loading“ uvedeného v anglickém časopisu „Journal of 

Anatomy“ píšou, že pokles svalové síly a výkonnosti ve stáří je výsledkem 

kombinovaného účinku změn ve svalové stavbě, mechanických vlastnostech 

šlach, nervově-svalové nerovnováze (snížení aktivity agonisty a zvýšená 

aktivita antagonisty) a nevyváženosti napětí jednotlivých vláken uvnitř svalů. 

Popsaný výzkum potvrzuje, že většina těchto změn se dá snadno ovlivnit 

během 14 týdnů cíleným silovým tréninkem (ARICI, 2006).  

Procento přírůstku svalové síly jsem hodnotila dle svalového testu, který      

je subjektivní metodou diagnostiky a je zatížen významnou chybou. Dosažený 

mnou efekt terapií se shoduje s výsledkem jiné proběhlé studie, která proběhla 

před několika lety. Velká metaanalýza různých typů programů silových cvičení 

dospěla k závěru, že cvičení během 12 až 24 týdnů mohou zvýšit svalovou sílu 

alespoň o 25 % u mužů a žen ve věku nad 50 lety, přičemž větší zlepšení             

je spojeno s vyšší intenzitou cvičení. (PAPA V. Evan, 2017) 

Z dalších zdrojů je vidět, že nejlepší efekt pohybové terapie má kombinace 

aerobního a anaerobního cvičení, kde se zároveň trénuje pohybový                             

a kardiovaskulární systém. Přičemž za nejpříznivější aerobní vytrvalostní 

trénink se považuje rychlá chůze. Zdeněk Kalvach ve své knize uvádí,                      

že samotná hypokineze se jeví významným rizikovým faktorem pro zdraví.              

Za dolní hranicí inaktivity pro staršího dospělého jedince se považuje 

energetický výdej méně, než 1000 kcal týdně. To odpovídá rychlé chůzi 

v rozsahu šestnácti kilometrů. (KALVACH, 2004). 

Mimo silového tréninku pro zvýšení schopnosti lokomoce a úrovně 

soběstačnosti jsem tedy zařadila do cvičebných jednotek kondiční a protahovací 

cvičení, nácvik vertikalizace a chůze. Po absolvování všech terapií mobilní 

schopností mých probandů se změnili následovně: Probandi 1 a 2 na začátku 

terapií byli schopni samostatné chůze s oporou o nízké chodítko, jež byla 

limitovaná fyzickou zdatností a závratěmi. Probandi 3 a 4 na začátku terapií 
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chůzi nezvládali, vertikalizace do stoje a stoj ve vysokém chodítku zvládali 

pouze s dopomocí. Proband 1 se zlepšil v oblasti chůze s nízkým chodítkem                

a stabilitě. Po terapii se zmírnil pocit závratě při změnách poloh a lokomoce, 

zlepšila se celková vytrvalost. Test „Timed up and go“ ukázal snížení rizika 

pádů. Jeho výsledný čas  se zlepšil o 32 %. Dle subjektivního pocitu pacientky            

a vlastního pozorování,  rozhodující úlohu zde hrálo zmírnění vertiga, které 

seniora významně limitovalo.  

U probanda číslo 2 dle její subjektivního pocitu nedošlo ke zlepšení chůze 

ani stability. V testu „Timed up and go“ se pacientka také významně nezlepšila, 

čas při závěrečném opakování testu se zkrátil o 3 % (2 s). To se pravděpodobně 

dá vysvětlit tím, že pacientka už byla se zkouškou seznámena, věděla její 

průběh a byla více na ni připravena, než při prvním pokusu.  

Proband 3 je nyní schopna se zvednout ze zvýšené polohy (sedu na lůžku) 

do stoje s oporou o vysoké chodítko, zvládá samostatný stoj v chodítku.               

S dopomocí udělá několik kroků, PDK při tom udeřuje v odlehčení. Je schopna 

zpevnit a mírně flektovat PDK v kolenním kloubu, zmírněla se bolest v pravém 

kyčelním kloubu při pohybu a v levém kolenním kloubu při vertikalizaci. 

Modifikovaný test „Timed up and go“ zvládá o 21 % rychleji. Subjektivně cítí 

usnadnění přesunu z lůžka na židli, které má velký význam pro pacientku               

při přesunu na klozetové křeslo. U tohoto mechanismu přesunu je patrné 

dosažení daného výsledku ve smyslu zvýšení svalové síly a celkové kondice 

pacientky. Tyto změny jsou pravděpodobně důsledkem individuálního 

rehabilitačního cvičení. Výsledek modifikovaného testu «Timed up and go» byl 

také ovlivněn cíleným nácvikem přesunu lůžko - klozetové křeslo.  

Proband číslo 4, který zvládl modifikovaný test «Timed up and go» během 

závěrečného vyšetření o 7 s rychleji (zlepšení o 18 %). Před začátkem terapií 

pacient zvládal se postavit a stát v chodítku pouze s dopomocí, stoj nebyl 

stabilní, pacient nedokázal se narovnat s oporou o lokte a chodidla, kvůli 
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omezení extenze v kolenních kloubech. Nyní se pacient zvedne z lůžka               

s oporou o vysoké chodítko sám, v něm zvládá stabilní stoj. Aktivní extenze 

v kolenních kloubech se zvětšila, i když DKK v kolenou nedosahují nulového 

postavení, ale dovoluje seniorovi stabilní chůzi s oporou o vysoké chodítko. 

Nyní pacient ujde 300 metrů po chodbě. Tento úspěch je pravděpodobně dán 

tím, že má relativně dobrou kondici a svalovou sílu. Senior je významně mladší 

než ostatní probandi. Ztratil schopnost lokomoce poměrně nedávno,                      

pro zvýšení bolestí v oblasti kolenních kloubů. Momentálně bolesti, limitující 

pohyb nemá, ale bez dopomoci se bál postavit a trénovat chůzi samostatně.  

Konstatovala bych, že po cíleném nácviku chůze (případně i vertikalizace) 

zřejmě se zvýšily lokomoční schopností u probandů 3 a 4. Mechanismus 

dosažení efektu u probanda 1 je diskutabilní. Avšak zlepšení testu «Timed up 

and go» u všech probandů může ukazovat na pozitivní vliv kondičního              

a lokomočního tréninku na mobilitu a vytrvalost. Efekt kondičního                         

a protahovacího cvičení jsem neměla možnost zhodnotit zvlášť. Ale u probanda 

čislo 4 v průběhu terapií došlo ke zlepšení rozsahu pohybů v kolenních 

kloubech a u probanda číslo 3 se patrně  zlepšila koordinace při pohybech           

a ovládaní PDK při přesunech a ve stoji.  

Nežádoucími účinky terapií se stalo zvýšení bolestivého syndromu u 1 a 4 

probandů a pravděpodobně s tím spojené snížení svalové sily v příslušných 

segmentech těla. Přičemž u probanda číslo 1 patrně bolesti v oblasti  bederní 

páteře vznikly v souvislosti s  neschopností pacientky aktivovat HSSP během 

posilovacího tréninku což přivedlo k VAS. U probanda číslo 4 se bolesti 

v oblasti levého ramenního kloubu výrazně zvýšily od začátku aktivní chůze ve 

vysokém chodítku, co spolu se zvýšenou bolestivou reakcí na AP může 

ukazovat na přetížení okolních kloubních struktur během tréninků. 

(KOLÁŘ, 2009) 



108 

 

Nácvik správných pohybových stereotypů dle Jandy a vylepšený stereotyp 

chůze nebyl přenesen žádným probandem do každodenních aktivit. Příčinu 

vidím ve zhoršenou schopnost reedukace motorických dovedností u seniorů            

a krátký čas fyzioterapeutické intervence (KOLÁŘ, 2009), (KALVACH, 2004) 

Autoři článku „Adaptability of elderly human muscles and tendons                    

to increased loading“ zaznamenali významné přínosy skoro jakýkoliv 

pohybových aktivit pro seniory v činnostech každodenního života, zlepšení 

jejich vytrvalosti a chůze. Uvádí se, že mnoho starších dospělých má potíže               

v dosažení doporučených dávek denní tělesné aktivity. Proto by se měli 

odborníci zaměřit na to, co starší dospělí mohou dělat místo toho, co zcela 

nezvládají. Znamená to, že provádění  jakékoliv pohybové aktivity, ač nemá 

určitou terapeutickou cílenost a vyloženě správný pohybový stereotyp je lepší, 

než „nedělat nic" (ARICI, 2006). 

Dle řady studií silovým a aerobním tréninkem se dá pozitivně ovlivnit 

rovnovážné a koordinační funkce seniorů a dokonce i  stereotyp jejich chůze. 

Jedna taková studie uvádí, že u výzkumného souboru žen, mezi padesátým             

a sedmdesátým rokem, které měly systematický kondiční trénink více než jeden 

rok, bylo registrováno zlepšení rozsahu pohybů v kyčelních kloubech, zejména 

do flexe a rotace. (KALVACH, 2004), (KOLÁŘ, 2009). 

Studie Сooperova ústavu, která sledovala souvislosti  aerobního tréninku        

a úmrtností na 10 000 mužů, prokázaly scestnost teorii o rozhodující úloze 

genetického kódu na délce života a ukázaly přímý vztah dlouhodobé vysoké 

úrovně pohybové aktivity na kvalitu života ukazatele mortality 

(COGGAN, 1992). 

Jak už jsem zmiňovala výše, při zahájení  RHB jsem plánovala především        

se věnovat určitým seniory omezujícím disabilitám. U dvou ze čtyř svých 

probandů (1. a 2. probanda) jsem nalezla významné, nepravé vertigo, které          
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je limitovalo při lokomoci a při plnění činností každodenního života. 

K ovlivnění závratě a zlepšení stability jsem volila jako hlavní terapeutické 

metody cvičení na základě senzomotorického učení, šetrné mobilizační 

techniky a techniky měkkých tkaní. Dodatečně jsme se s respondentkami 

pokusili upravit jejích pitní režim. Po terapii u probanda číslo 1 došlo                      

ke zlepšení stability, snížení pocitu závratě. Avšak u probanda číslo 2 dle 

objektivního a subjektivního nálezu k zmírnění vertiga a  patrnému zlepšení 

stability při lokomoci nedošlo. To může být vysvětleno řadou příčin.  Závratě       

se mohou objevit jako primární porucha vestibulárních a nervových struktur, 

nebo být symptomem jiného onemocnění. Dle neurologického vyšetření             

a medicínské dokumentace  u obou probandů, jsem předpokládala sekundární 

vertigo. Pravděpodobné je, že u 1 probanda významnou etiologickou roli hrála 

hypoperfuze mozkových tkání. To se mohlo stát důsledkem hemodynamické 

poruchy, vyvolávané špatným pitným režimem nebo  útlaku a. vertebralis při 

blokádách krční páteře a horních žeber. Zřejmě se to podařilo ovlivnit 

zahájenou mnou fyzioterapií. Také na zlepšení stability a zmírnění vertiga            

se mohlo podílet zvětšení pohybové aktivity pacientky, jež mohlo stimulovat 

mozkovou perfuzi a senzomotorické cvičení, zvyšující nervovou aferentaci. 

Ještě vidím jako jeden z možných mechanismů efekt placebo od zahájené 

terapie, který by se mohl uplatnit například u závratě psychogenního původu. 

U probanda číslo 2 pravděpodobně etiopatogeneze vertiga mohla mít jinou 

příčinu. Například moje neurologické vyšetření nemohlo být tak přesné                      

a příčina závratě vycházela z primární poruchy vestibulárního systému. 

Významnou roli také mohli hrát farmaka, například hypotenziva                                   

a psychofarmaka. Vertigo mohla způsobit některá závrativá onemocnění 

periferního typu, jako například perilymfatická pištěl, benigní paroxysmální, 

traumatické poškození středního ucha aj. Závratě ale mohlo způsobit i zhoršení 

srdeční funkce nebo mechanický útlak a. vertebralis, který se mi nepodařilo 

odstranit (KALVACH, 2004), (KOLÁŘ, 2009), (SALABOVÁ, 2018).  
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Řada autorů uvádí, že nefarmakologické alternativy pro léčení závratě, 

včetně individuální fyzioterapeutické intervence, představují důležitou 

terapeutickou příležitost, protože nepředstavují riziko nežádoucích účinků, 

které se obvykle vyskytují u starších pacientů, pro něž je typická 

polypragmazie. Přes to je důležitá přesná diferenciální diagnostika příčin 

vertiga a zvolení účelných terapeutických metod. Tak například jedna 

randomizovaná studie erapie benigního paroxysmálního vertiga (BPV) uvádí 

další informaci. V této studii byli zkoumáni starší pacienti s BPV  většinou ženy. 

Pacienti měli značný počet komorbidit. Cílená terapie BPV, která probíhala 

pomocí repozičních kanálových manévrů byla u jedné výzkumné skupiny 

doplněná klasickou individuální RHB závratě. Zjištění naznačují, že zlepšení 

zdravotního stavu u starších pacientů s chronickým BPV, redukce recidiv BPV  

a počet manévrů k dosažení negativních výsledků testů na BPV nebyl ovlivněn 

dodatečnou individuální fyzioterapeutickou intervencí (RIBEIRO, 2016), 

(KALVACH, 2004). 

Analýzou vlastní zkušenosti a odborné literatury usuzuji, že rozhodující 

úlohu v efektivní terapii závratě u mých probandů  by měla hrát důkladná 

diagnostika a správný odhad  příčin vertiga. Pro dosažení efektu terapií               

u probanda číslo 2 je třeba provést doplňující cílené vyšetření a korekce              

RHB – plánu. 

Omezení soběstačnosti ve vyšším věku je často spojeno s bolestivým 

syndromem v oblasti ramenních kloubů, jenž může vést ke ztrátě anebo 

omezení funkce celé HK, případně HKK (KALVACH, 2004). 

Moji dva probandi měli významně omezenou schopnost samostatného 

oblékání a provedení hygienických potřeb (učesání nebo umytí) kvůli 

syndromu bolestivého ramene. U probanda číslo 2 chorobný proces zasáhl 

dominantní pravou HK, u probanda číslo 2 obě HKK, přičemž větší omezení 

byla také u pravé dominantní HK. Nález na RTG u obou probandů ukázal 
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rozsáhlou osteoartrózu postižených oblastí. Při fyzioterapeutickém vyšetření 

mnou bylo zjištěno, že bolesti u pacientů vznikají při AP, hlavně abdukční                

a rotační složky už na začátku provedení. Rozsah PP byl větší než AP a výrazná 

bolest při něm vzniká převážně v krajních polohách. Tak jsem předpokládala, 

že jde hlavně o funkčním omezení a v souhlasu s nálezem jsem volila jako 

hlavní kinezioterapeutickou metodu cvičení s použitím prvků PNF. Jako 

pomocné metody jsem použila kondiční cvičení, TMT a mobilizační techniky. 

(KOLÁŘ, 2009), (HOLUBÁŘOVÁ, 2012).  

Výsledky terapií byly následující: U probanda 1 došlo ke zmírnění bolesti 

v oblasti pravého ramene a zvětšení rozsahů  při AP a PP, zlepšil                               

se skapulohumerální rytmus. U probanda 2 se bolest při pohybech v oblasti 

pravého ramenního kloubu lehce snížila. V levém ramenním kloubu bolest               

na konci terapií měla stejnou intenzitou, jako před zahájením.  Také v levém 

ramenním kloubu se zmenšily rozsahy pohybů. V pravém ramenním kloubu 

rozsahy pohybu se nepatrně zvětšily.  

Zvýšení bolestí v oblasti levého ramenního kloubu se spojuje s přetížením 

okolokloubních struktur během lokomočního tréninku, při kterém pacient měl 

významné zatížení  HKK. Toto zatížení zřejmě nedokázala kompenzovat mnou 

volená terapie. Avšak celkový pozitivní vliv terapií na funkční stav ramenních 

kloubů 2 a 4 probanda považuji za prokázaný. 

Tento posudek potvrzuje i některá odborná literatura. Tak například 

v jednom ze článků online časopisu „Manuální terapie“ se uvádí, že stupeň 

funkčního omezení pohybů v ramenních kloubech souvisí s každodenní 

fyzickou aktivitou pacientů. Denní fyzická aktivita souvisela se zmírněním 

potíže u 83 % probandů. Hlavními faktory terapeutického účinku fyzické 

aktivity byly vhodné rehabilitační strategie, opatrná fyzická aktivita a vyhýbání 

se velkému množství sedavých činností (YANG, 2014). 
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Únik moči se pozoroval u tří ze čtyř mých probandů. Ve snaze ovlivnit 

inkontinentní stav probandů 1 a 2 jsem zařadila do terapeutického programu 

cvičení svalů pánevního dna na základě  Kegelovy metody. S probandem                  

3. jsme volili jinou cestu a rozhodli natrénovat rychlý přesun lůžko – klozetové 

křeslo.  

Po absolvování terapií probandy 1 a 2 udávali subjektivní zlepšení síly svalů 

pánevního dna, avšak významné zlepšení kontinence dosaženo nebylo. 

Opakem je  proband 3, který svaly pánevního dna neposilovala, ale dosáhla 

zlepšení kontinentního stavu tím, že nyní je schopna rychlého přesunu lůžko – 

klozetové křeslo i za ztížených okolních podmínek – například v noci.  

Z oblasti ADL mohou konstatovat, že  zahájená mnou kinezioterapie spolu 

s pomocnými fyzioterapeutickými metodami posunula moje probandy 

dopředu v oblasti plnění ADL. Dle Barthelova indexu praband 1 se zlepšil            

o 10 %, proband 2 a 3 se zlepšili o 5 %, proband 4 se zlepšili o 5 %.  

Úprava životního prostředí s cílem usnadnit samostatné zvládnutí 

základních ADL v rámci takového sociálního zařízení, jako je Domov pro 

seniory, prospěšným nebylo. Provedení hygienických a režimových potřeb 

v Domově pro seniory je zařízeno na takové úrovni, že jejich zlepšení, pomocí 

sekundárních postupů, jaké jsou například uspořádání věcí kolem lůžka, 

použití pomůcek aj. se neukázalo efektivním. Starší pacienti, zvyklí na existující 

podmínky je nechtěli významně měnit. Například dva ze čtyř mých probandů 

odmítli návrh na umístění mísy na noc, vysvětlují to tím, že už jsou zvyklí               

na pleny. 

 Dle mého názoru skutečným cílem dosažení zvýšení samostatnosti mých 

pacientů v oblasti sebeobsluhy by bylo zlepšení jejich mobility a aktivity.  

Pro mne bylo překvapující, že zvýšená emoční labilita a sklon ke vzniku 

depresivních stavů, podmíněných organickým syndromem u probanda číslo 1 
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zřejmě významně neovlivnily motivovanost pacientky během fyzioterapeutické 

intervence a výsledky její terapií. Seniorka byla upřímně ráda, když                        

se jí věnovala  pozornost a ona uvěřila v přínosnost zahájené terapie. 

Méně významný pokrok v porovnávání s ostatními respondenty skoro         

ve všech hodnocených sférách ukázal proband 2. Připisuji tuto skutečnost 

většímu věku seniora a významnému stupni demotivovanosti. Pacientka byla 

hodná, měla srovnatelné, s ostatními probandy, motorické schopnosti  a snažila                

se o cvičení, avšak běžné neúspěchy a absence víry v dosažení                            

pro ni prospěšných výsledků, významně ovlivnily proces naší spolupráce. 

Opačným případem se stal proband 4, který byl nejmladším ze sledované  

skupiny a v době terapií se ještě nesrovnal se stavem nechodicího/vozíčkáře. 

Senior tak měl významnou  motivaci k pohybu a  cvičení (i samostatnému). 

Zlepšil se tak v samostatné lokomoci nejvíce ze sledované skupiny. 

Kinezioterapie dle odborné literatury a moderních výzkumů má i další 

pozitivní účinky na starší populaci.  

Studium na konci minulého století uskutečnil Jeremy Morris. Byl                   

to skotský epidemiolog, který se zabýval otázkami vztahu fyzické aktivity                

k prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Dle jeho článku v časopise „Sports 

Medicine“, je nízká úroveň chůze jedním z hlavních faktorů dnešní rozšířené 

ztráty zdravotního potenciálu lidí se sedavým životním stylem. Tento dopad se 

projevuje v narušené funkční kapacitě, nadváze, náchylnosti k nemocem, 

invaliditě, předčasné smrti. Chůze je ideální jako trénink pro nastartování 

každodenní pohybové aktivity, včetně neaktivních, imobilních starších lidí, pro 

které se doporučuje postupný pomalý, pravidelný třicetiminutový trénink. 

Tepová frekvence při tréninku by neměla přesahovat  70 % maximální TF. 

(MORRIS, 1997) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Epidemiologist
https://en.wikipedia.org/wiki/Physical_activity
https://en.wikipedia.org/wiki/Cardiovascular_disease
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Od 1. května 2007 do 30. dubna 2008 byla provedena randomizovaná, 

kontrolovaná 52-týdenní prospektivní studie, která zkoumala vliv silového           

a výkonnostního tréninku na kognitivní funkce senioru. Výzkumu se zúčastnili 

155 žen žijících v komunitě ve věku 65 až 75 let.  Studia prokázala, 

že šestiměsíční při frekvenci tři krát týdně silový trénink střední nebo vysoké 

intenzity zlepšil kognitivní funkce, hlavně její paměťové a verbální složky,                

u seniorů. Také byla registrovaná zvýšená selektivní pozornost a zvýšení 

schopnosti řešení konfliktních situací seniorů po dlouhodobém tréninku 

rychlou chůzí. (LIU-AMBROSE, 2010) 
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8  ZÁVĚR 

Cílem mé bakalářské práce bylo zhodnotit možný vliv krátkodobé 

fyzioterapie, zejména kinezioterapie, na zvýšení schopností plnění personálních 

ADL a zvýšení stupně samostatné lokomoce u vybraných seniorů, trvalé žijících 

v Domově důchodců. Dle mého názoru cíl mé práce byl splněn.  

 Tvrzení jsem podložila výstupním kineziologickým rozborem probandů. 

Mnou volená pohybová terapie se ukázala, jako přínosná a efektivní strategie 

ovlivnění soběstačnosti a lokomočních schopností mých probandů. 

Předpokládám, že dalším pokračováním terapie daným směrem by se 

kladně ovlivnila fyzická zdatnost, kvalita života, i kognitivní funkce 

zkoumaných seniorů. 
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9 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ABD - addukce 

ADD - abdukce 

ADL  - Activities of Daily Living, činnosti každodenního života  

(pADL - personální ADL, iADL - instrumentální ADL) 

aj. – a jiné 

AP – aktivní pohyb 

ATB – antibiotika, antibakteriální 

atd. – a tak dále 

BMI – Body mass index 

bpn – bez patologického nalezu 

bpnn – bez patologického neurologického nalezu 

BPV - benigního paroxysmální vertigo 

CMP – cévní mozková příhoda 

CNS – centrální nervová soustava 

Co – kostrč (os coccigeus) 

Cp – krční obratle, (vertebrae cervicales) 

dx. (dexter) -  pravý (é, á) 

DF – dýchací frekvence 

DKK, DK – dolní končetiny, dolní končetina 

DM – Diabetes mellitus  

DNS – dynamická neuromuskulární stabilizace 

EV - everze 

EX  - extenze 

F – frontální rovina 

FIM – test funkční soběstačností 

FL – flexe 

h. EX – extenze v abdukci 

h. FL (HADD) - horizontální addukce 

HKK, HK – horní končetiny, horní končetina 

HSSP – hluboký stabilizační systém páteře 

I – indikace, indikováno 

ICHS – ischemická choroba srdeční 

IM – infarktem myokardu 

INV - inverze 
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IPVZ – Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví 

Katz ADL – Katzův index nezávislosti  

kcal – kilokalorie 

KI – kontraindikace, kontraindikováno 

L – levý (é, á) 

l. dx., lat. dx. (lateris dextri) – pravá strana 

l. sin., lat. sin. (lateris sinistri) – levá strana 

Lp – bederní obratle (vertebrae lumbales) 

LTV – léčebná tělesná výchova 

m. – morbus, nemoc  

m – metr 

min – minuta, minut 

n. – nervus 

P – pravý (é, á) 

PIR – postizometrická relaxace 

PNS – periferní nervová soustava 

PP – pasivní pohyb 

R - rotace 

R. D – radiální dukce 

RHB – rehabilitace, rehabilitační 

RTG – rentgenologické vyšetření 

S - sagitální rovina 

s – sekundy 

sin. (sinistri) – levý (é, á) 

SMS – senzomotorické stimulace  

Sp – křížové obratle (vertebrae sacrales) 

SRFM – společnost rehabilitační a fyzikální medicíny 

stp. – stav po 

T - transverzální rovina 

tč. – toho casu 

TEP - totální endoprotéza 

TF – tepová frekvence 

THp – hrudní obratle, (vertebrae thoracicae) 

TMT – techniky měkkých tkaní 

UL. D – ulnární dukce 

VAS – vertebrogenní algický syndrom 

WHO - World Health Organization, Světová zdravotnická organizace 
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Příloha 1: MMSE (Minimental state exam) test 

 

Zdroj: (KALVACH, 2004) 
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Příloha 2: Katzův index nezávislosti  

 

 

Zdroj: (KOLÁŘ, 2009) 
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Příloha 3: Barthelův index a modifikovaný Barthelův index 

 

Zdroj: (KOLÁŘ, 2009) 
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Příloha 4: Test instrumentálních všedních činnosti  

 

Zdroj: (KALVACH, 2004) 
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Příloha 5: Test funkční soběstačností (FIM) 

 

Zdroj: (KALVACH, 2004)  
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Příloha 6: Celý vstupní kineziologický rozbor Proband 1. 

Anamnéza 

Osobní anamnéza: pacientka prodělala běžná dětská onemocnění, 

appendektomie v roce 1987, polytrauma s komocí mozku, zlomeninu nosní 

kosti a 4. žebra v roce 2004, luxaci pravého ramene po pádu v roce 2010. 

Operace na obě oči pro kataraktu v roce 2011. Peretrochanterická fraktura 

femoris l. dx. a následující osteosyntéza v červenci 2017. Infekce močových cest 

v červenci dvacátého, provedená ATB terapie. 

Rodinná anamnéza: otec zamřel orientačně ve věku 70 let, příčina smrti 

není známa, byl kuřák od mládí. Matka zamřela ve věku 80 let, příčina smrti 

není známa. Z chronických onemocnění měla žilní varixy na DKK, o jiných 

chronických onemocněních není známo. Pacientka má jednu sestru ve věku 92 

let, která v současnosti žije v Praze, trpí aterosklerózou, artrózou, 

hypercholesterinemií. Další sourozence pacientka nemá. Manžel zamřel v roku 

2007 na srdeční nedostatečnost. Předchozí generace -  nikdo už nežije. Běžné 

onemocnění a příčiny smrti nejsou známy. Pacientka má dvě děti: syna od roku 

1961 a dceru od roku 1948, oba bydlí v Praze. Má pět vnuků, všichni nezletilí. 

Dědičné choroby v rodině neguje. 

Sociální anamnéza:  rodinný stav – vdova od roku 2007. Od té doby bydlela 

s dětmi v rodinném domě, kde měla vlastní pokoj. Od roku 2013 bydlí 

v Domově pro seniory. Rodina za paní chodí jednou za týden. Uspokojivé 

sociální a ekonomické zázemí. 

Pracovní anamnéza: absolvovala obchodní veřejnou školu. Pracovala od 18 

let jako prodavačka v rodinném pekařství. Práci charakterizuje jako nestresující 

a velice příjemné. V důchodě od roku 1985. 

Farmakologická anamnéza: piramil, furon, verospiron, kalnormin, 

bisoprolol, stacyl, yasnal, oxazepam, milurit, thiamin, citalec. 
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Alergologická anamnéza: pacientka trpěla atopickou dermatitidou 

neznámého původu dvakrát do roka, posledních 5 let potíže nemá. 

Gynekologická anamnéza:  menarche v 14 letech, cyklus byl pravidelný, 2 

těhotenství, menopauza od roku 1981. 

Sportovní anamnéza:  Celý život kondiční cvičení 1-2 krát za týden, 

volejbal, bruslení - rekreačně. V současné době kondiční cvičení vleže na lůžku 

v rámci rehabilitace (10 krát do roka). 

Abúzus: Alkohol příležitostně, velmi málo; kouřila během 5 let v mládí, 

drogy  neguje. 

Vyšetření vstoje  

Vyšetření stoje aspekcí: 

Vyšetření stoje je provedeno s oporou o chodítko. 

Pohled zepředu 

Hodnocená oblast Výsledek 

Konfigurace nohou symetrické, hallicis valgus bilaterálně 

Symetrie malleolů Symetrické 

Symetrie lýtek symetrické, bez trofických změn 

Pately Symetrické 

Symetrie stehen hypotrofie svalů, výraznější na P stehně 

Symetrie crist symetrické, ve stejné výšce 

Symetrie pupku symetrické, je stejně vzdálen od krist 

Thorakobrachiální trojúhelník levý větší (nepatrně) 

Symetrie ramen pravé je výše (nepatrně) 

Symetrie klíčních kostí Symetrické 

Symetrie obličeje Symetrický 

Symetrie uší Symetrické 

Symetrie očí symetrické, jsou na stejně vzdálené od nosu 

 

https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Menarche&action=edit&redlink=1
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Pohled z boku 

Hodnocená oblast Levý bok 

Konfigurace nohou symetrické, je mírně snížena klenba nožní 

Postavení kolen symetrické, konfigurace bpn 

Postavení pánve v mírně anteverzním postavení 

Bederní lordóza je zvýšená 

Hrudní kyfóza je zvýšená, fixovaná 

Krcní lordoza je zvýšená, 

Postavení ramen jsou v protrakce 

Postavení hlavy je v předsunu 

Postavení uší o 4 cm před osou pohybu ramenního kloubu 

Pohled zezadu  

Hodnocená oblast Výsledek 

Symetrie pat Symetrické 

Symetrie Achillovi šlachy symetrické, bpn 

Symetrie lýtka symetrické, nejsou trofické změny 

Popliteální rýchy Symetrické 

Symetrie stehen symetrické, hypotrofie svalů, hlavně svalů pravého 

stehna Symetrie subgluteální rýhy Symetrické 

Symetrie zadních spin Symetrické 

Symetrie crist Symetrické 

Thorakobrachiální 

trojúhelník 
levý větší (nepatrně) 

Symetrie lopatek 

jsou v protrakci, pravá lopatka ve vetší protrakci 

než levá. Nepatrná elevace pravé lopatky vůči levé. 

Oslabené jsou adduktory lopatek 

Symetrie trapézových svalů symetrické, zvýšené napětí extenzorů krku 

Symetrie ramen pravé je výše (nepatrně) 

Symetrie uší Symetrické 

Hlava ve středním postavení 

Skolióza nepatrné, nefixované stranové zakřivení vpravo 
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Vyšetření stoje pomocí olovnice: 

Vyšetření stoje je provedeno s oporou o chodítko. 

Zezadu: olovnice se spustí z protuberantia occipitalis externa jde podél 

columna vertebralis, přičemž v hrudním úseku prochází o 1 cm vpravo od Th 

páteře a v bederním úseku o 0,5 cm vlevo od L páteře, prochází intergluteální 

rýhou dopadá mezi patami (symetrické). 

Z boku: olovnice se spustí ze zevního zvukovodu, prochází těsně před 

ramenním kloubem, těsně před trochanterem major, dopadá o 14 cm před 

zevním kotníkem 

Zepředu: olovnice se spustí z processus xyphoideus prochází pupíkem, 

spadá do středu mezi nohama. 

Analýza chůze 

Pacientka se dovede zvednout ze sedu sama po 2-3 pokusech. Pacientka 

zvládá stoj s oporou a chůzi v chodítku. Ujde 1- 1,5 metra po chodbě. Není 

stabilní. 

Vyšetření stoje je provedeno s oporou o chodítko. 

Vyšetření chůze 

Hodnotíme Výsledek 

Šířka báze střední 

Délka kroku 15 cm 

Rytmus kroku nepravidelní 

Způsob došlapu šouravá chůze 

Odvíjení nohy od podložky neodvíjí, nohu táhne po podlaze 

Postavení nohou nohy jsou v zevní rotaci přibližně 15° 

Klenby nohou lehce snížena klenba nožní 

Extenze v kolenních kloubech  (v 

předšvihové fáze) 

kolena se dopínají 

Extenze v kyčelním kloubu 0° (aspekce) 

Rotace pánve (sumární do stran) téměř bez rotace (aspekce) 

Anteverze pánve při kroku nepatrná 
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Hodnotíme Výsledek 

Retroverze pánve při kroku nepatrná 

Postavení pánve anteverzní 

Zapojení břišních svalů břišní svaly jsou zapojeny rovnoměrně 

Zapojení pletence ramenního opírá se o chodítko 

Souhyby v rameni bez souhybů (opírá se o chodítko) 

Souhyby v lokti bez souhybů (opírá se o chodítko) 

Rotace těla nerotuje se ani nehýbe se vůči pánvi 

Typ chůze dle Jandy peroneální 

Stabilita chůze chůze není stabilní, opora o chodítko 

Modifikace chůze 

Modifikace chůze Výsledek 

Chůze pozpátku  provede v chodítku (bez přestávky udělá 

maximálně 3 kroky) 

Chůze po čáře neprovede 

Chůze po čáře se zavřenými očima neprovede 

Chůze při vzpažených rukou (dle Jandy) neprovede 

Chůze se zavřenýma očima neprovede 

Chůze stranou 
jenom s oporou – qadropidalní lokomoce 

v sagitální rovině. 

Chůze po schodech neprovede 

Chůze se zvýšenou rychlosti neprovede 

Chůze ve dřepu neprovede 

Chůze po špičkách neprovede 

Chůze po patách neprovede 

Vyšetření základních hybných stereotypů (dle Jandy) 

Zkouška Norma Pacient 

E
x

te
n

ze
 v

 k
y

če
ln

ím
 k

lo
u

b
u

 

1. m. gluteus maximus 

2. ischiokrurální svaly 

3. paravertebrální svaly na 

kontralaterální straně L/S 

přechodu 

4. paravertebrální svaly na 

homolaterální straně L/S 

přechodu 

5. paravertebrální svaly na 

kontralaterálnim Th/L přechodu 

6. paravertebrální svaly na 

homolaterálním  Th/L přechodu 

Pacientka extenzi v kyčelním 

kloubu neprovede pro bolest 

v oblasti Lp a slabosti 

glutealních a ischiokrurálních 

svalů. Při pokusu o extenzi 

DK probíhá izometrická 

kontrakce paravertebrálních a 

ischiokrurálních svalů. 

timing: 5;4;3;2 
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Zkouška Norma Pacient 

A
b

d
u

k
ce

 v
 k

y
če

ln
ím

 

k
lo

u
b

u
 

1. m. gluteu medius a minimus 

2. m. tensor fascie latae 

3. m.quadratus lumborum 

(stabilizační funkce) 

4. m. rectus femoris (stabilizační 

funkce) 

5. m. iliopsoas (stabilizační funkce) 

6. Břišní svaly (stabilizační funkce) 

Abdukce v kyčelním kloubu je 

možná tensorovo – qadratový 

mechanismus. 

timing: iniciační fáze – 2; 4,5 

(izometrická aktivita);                

 3 (dynamická aktivita),            

 6 (jsou zapojené minimálně)  

F
le

x
e 

tr
u

p
u

 

1. m.rectus abdominis 

2. m.obliques abdominis externus, 

internus 

zásady: 

a) pohyb je bez souhybu pánve 

b) je proveden pomalou 

obloukovitou flexí. 

c) není elevace DKK 

d) aktivace m. iliopsoas - rotace 

pánve 

 

modifikace: 

a) spolu s plantární flexí 

timing: fazická aktivita                           

m. sternocleidomastoideus 

symetrické, bilateralně; 1; 2 

zásady: 

a) pohyb je bez souhybu 

pánve 

b) v iniciační fázi je pohyb 

trhavý 

c)  flexe trupu probíhá bez 

elevace DKK 

d) není: pacientka zvládne 

zvednout trup po dolní 

úhel lopatek 3krát za 

sebou. Plynulý pohyb 

ve stejném rozsahu 

zvládne jednou. 

modifikace: 

a) neprovede 

F
le

x
e 

k
rk

u
 v

le
že

 n
a 

zá
d

ec
h

 

1. m. longus coli, m.longus capitis, 

hyoidální svaly 

2. mm. scaleni 

zásady: 

a) provedení obloukovitou flexi 

 

modifikace: 

a) Zkouška vydře 30 s 

b) Odpor na čelo 

timing: fazická aktivita 

m. sternocleidomastoideus 

symetrické, bilateralně; 1; 2 

 

a) v iniciační fázi je pohyb 

trhavý, po upravení 

pacientka provede 

obloukovitou flexi 3krát 

za sebou 

modifikace: 

a) nesvede (výdže 7 s) 

b) svede s minimálním 

odporem 2 krát 
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Zkouška Norma Pacient 

A
d

d
u

k
ce

 v
 r

am
en

n
ím

 k
lo

u
b

u
 

1. m. supraspinatus, m. deltoideus 

(prvních 10 st spolu) 

2. m. deltoideus 

Stabilizace: 

3. kontralaterální m. trapezius, 

4. homolaterální m. trapezius, 

5. kontralaterální m. quadratus 

lumnorum, 

6. homolaterální m. quadratus 

lumnorum 

7. kontralaterální m. peroneus 

timing: 1; 2; 4 (fazická aktivita); 

5; 3; 6; 7                            

Po upravení pacientka provede 

addukci v ramenním kloubu 

v s pravmém časovém zapojení 

v rozsahu F: 75°-0°-0° 

K
li

k
 

1. Horní a dolní stabilizátory 

lopatky 

2. m.serratus anterior 

neprovede 

Antropometrické vyšetření 

Délky na horní končetině (cm) 

Délka LHK PHK 

Acromion-dactilion (celá HK) 74 73,5 

Acromion-processus styloidu radii (paže a předloktí) 55 54,5 

Acromion-laterální epiconyl humeru (paže) 25 24,5 

Olecranon-processus styloideus ulne (předloktí) 30 30 

Spojnice mezi processus styloideus - dactilion (ruka) 19 19 

Dactilion-dactilion (rozpětí paží) 165 

 

Délky na dolní končetině (cm) 

Délka LDK PDK 

SIAS - malleolus medialis (funkční délka) 88 88 

Symphysa-malleolus medialis (funkční délka) 73 73 

Pupek-malleolus medialis (funkční délka) 89 89 

Trochanter major-malleolus lateralis (anatomická délka) 86 85 

Trochanter major-laterální epykondyl femuru (stehno) 46 45 

Hlavička fibuly-malleolus lateralis (bérec) 40 40 

V zatížení obkreslit plosku nohy- zmeřit nejvzdálenější body 24 24 
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Obvody na horní končetině (cm) 

Obvody LHK PHK 

M. biceps brachii relaxovaný 30 30,5 

M. biceps brachii v kontrakci 31 31 

Přes loketní kloub- přes olecranon 25 25 

Přes nejširší místo předloktí 22 22,5 

Přes zápěstí 13,5 14 

Přes hlavičky metakarpů 19 19 

Obvody na dolní končetině (cm) 

Obvody LDK PDK 

Obvod stehna (10cm nad patelou) 52 50 

Nad patelou (těsně nad kolenem) 32 30 

Přes patelu 42 40 

Pod patelou (tuberositas patelae) 38 36 

Nejsilnější místo na bérci 37 35 

Obvod přes malleoly 25 25 

Přes nárt a patu 31 32 

Přes hlavičky metatarzů 24 24,5 

Šířkové rozměry centimetrem (cm) 

Měřeno Naměřeno 

Obvod břicha (přes pupík) 92 

Obvod boků (přes trochantery) 110 

Střední postavení hrudníku (max nádech+max výdech)/2 (90+86)/2=88 

Pružnost hrudníku (max nádech-max výdech) 90 – 96=4 

Obvod hrudníku (cm) 

Obvod Naměřeno 

Mesosternální (střed sterna-dolní úhel lopatek) 89 

Xyfosternální (processus xyfoideus-dolní úhel lopatek 90 

Dýchaní 

Pacientka má kostální typ dýchání, brániční dýchání nezvládá. Pacientka 

zvládá lokalizované dýchání do: spodní části hrudníku, střední části 

hrudníku. Pacientka nezvládá lokalizované dýchání do: obou boků, do 

břicha. 
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Vyšetření rozsahu pohyblivosti kloubní 

Zkoušky na dynamiku páteře 

Zkouška Naměřeno 

Forestierova fleche (vzdálenost protuberantia occipitalis 

externa od stěny) 
8 cm 

Čepojovova vzdálenost (C7 + 8 cm kranialně) zvětšeno o 2cm 

Lenochův příznak ( brada- sternum) nedotýká se 2 cm 

Ottova inklinační vzdálenost (C7 + 30 cm kaudálně) zvětšeno o 3cm 

Ottova reklinační vzdálenost (C7 + 30 cm kaudálně) zmenšen o 3cm 

Stiborova vzdálenost (C7 až L5) zvětšeno o 8 cm 

Schoberova vzdálenost (L5 + 10 cm kraniálně) zvětšeno o 3cm 

Thomayerova (předklon) není možné 

Lateroflexe L- 14 cm, P - 15 cm 

Goniometrie 

V tabulce jsou uvedené hodnoty pasivního pohybu, pokud se hodnoty 

aktivního pohybu lišilo od  pasivního pohybu více než o 10% – v záznamu 

uvedené AP a PP. 

Legenda:   

AP - provedeno měření aktivního pohybu 

PP - provedeno měření pasivního pohybu 

* - pohyb je omezen pro bolest 

** - pohyb je omezen mechanicky (tvrdá zarážka) 

Horní končetina (PP) 

Kloub L P 

Ramenní kloub 

S (EX/FL) 10°-0°-150° 15°-0°-135° 

F (ABD/ADD) 170°-0°-0°  skapulohumeralní 

rytmus  není porušen 

170°-0°-0° skapulohumeralní 

rytmus není porušen 

T (h. EX/FL) 20°-0°-110° 20°-0°-105° 

R (ZR/VR) 70°-0°-65°* 60°-0°-60°* 

Loketní kloub 

S (EX/FL) 0°-0°-150° 0°-0°-150° 

Předloktí 

R  (ZR/VR) 90°-0°-90° 90°-0°-90° 

Zápěstí 
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Kloub L P 

S (D.FL/P.FL) 70°-0°-80° 70°-0°-75° 

F (R.D/UL.D) 15°-0°-25° 15°-0°-30° 

Dolní končetina (PP) 

Kloub L P 

Kyčelní kloub 

S (EX/FL) 
0°-0°-80° s nataženou PDK 

0°-0°-110° s pokrčenou PDK 

0°-10°-85° s nataženou LDK 

0°-10°-85° s pokrčenou LDK 

F (ABD/ADD) 30°-0°-35°* 35° -0°-30°* 

R (ZR/VR) 30°-0°-25° 15° -0°-10°* 

Kolenní kloub 

S (EX/FL) 0°-0°-110° 0°-0°-115° 

Hlezenní kloub 

S (D.FL/P.FL) 10°-0°-55° 10°-0°-50° 

F (INV/EV) 30°-0°-20° 30°-0°-20° 

Páteř (AP) 

Segment  

C1-C7  

S (EX/FL) 30°-0°-35° 

F (L/P) 30°-0°-30° 

R (L/P) 40°-0°-55° 

TH1-L5  

F (L/P) 20°-0°-25° 

R (L/P) 15°-0°-20° 

Vyšetření hypermobility 

Vyšetření L P L P 

 dle Lewita dle Jandy 

Extenze trupu (bederní páteř) A -  

Flexe trupu (bederní páteř) A HM není  

Lateroflexe trupu A A HM není HM není 

Rotace trupu A A - - 

Rotace hlavy a krční páteře A A HM není HM není 

Dorzální flexe v radiocarpalním kloubu 

«Zkouška sepjatých rukou» 

A A HM není HM není 
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Vyšetření L P L P 

Dorzální flexe v  

metakarpofalangeálních kloubech 

«Zkouška sepjatých prstů» 

A A HM není HM není 

Extenze v loktech A  HM není  

Abdukce v ramenním kloubu A A - - 

Přibližování loktu k rameni protilehlé 

strany «Zkouška šály» 

A A HM není HM 

Dotek obou rukou na zádech mezi 

lopatkami «Zkouška zapažených paží» 

A A HM není HM 

Přibližování špiček prstů k acromionu 

lopatky druhé strany «Zkouška 

založených paží» 

A A HM není HM není 

Vyšetření extenze (hyperextenze) v 

kolenu 

A A - - 

Flexe v kolenním kloubu «Zkouška 

posazení na paty» 
nelze vyšetřit 

Vyšetření rozsahu vnitřní a vnější 

rotace v kyčli 

A A - - 

Vyšetření zkrácených svalů (dle Jandy) 

Legenda:   

0-nejde o zkrácení, 

1-malé zkrácení, 

2-velké zkrácení. 

* - vyšetření je orientační (pohyb je bolestivý) 

** - vyšetření je orientační (pohyb je omezen mechanicky) 

Zkrácené svaly L P 

m. triceps surae- m.gastrocnemius 1 1 

m. triceps surae- m.soleus 1 1 

flexory kyčelního kloubu 1 2** 

flexory kolenního kloubu 1 1 

adduktory kyčelního kloubu 1* 1* 

m.pirifirmis 2* 2* 

m.quadratus lumborum 1 1 

paravertebrální zádové svaly 2 (>15 cm) 

m.pectoralis major-část sternální dolní 1* 1* 

m.pectoralis major- část sternální střední a horní 1* 1* 

m.pectoralis major-část klavikulární a m.pectoralis minor 1* 1* 

m.trapezius 2 2 

m.levator scapulae 1 1 

m.sternocleidomastoideus 1 1 
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Vyšetření svalové síly (dle Jandy) 

Legenda:   

* - vyšetření je orientační (pohyb je bolestivý) 

** - vyšetření je orientační (pohyb je omezen mechanicky) 

Sval  L P Symetrie 

m. frontalis 
5 4+ nepatrně asymetrické 

provedení 

m. orbicularis oculi 5 5 symetrické provedení 

m. corrugator supercilli 5 5 symetrické provedení 

m. procerus 5 5 symetrické provedení 

m. nasalis 5 

5 

 

m. orbicularis oris 5 5 symetrické provedení 

m. zygomaticus major 5 5 symetrické provedení 

m. risorius 5 5 symetrické provedení 

m. levator anguli oris 5 4 asymetrické provedení 

m. depressor labii inferioris 5 5 symetrické provedení 

m. depresor anguli oris 5 5 symetrické provedení 

m.mentalis 5 5 symetrické provedení 

m. bucinator 4 4 symetrické provedení 

Platysma 5 5 symetrické provedení 

Svaly trupu 

Pohyb L P 

Flexory krku-obloukovitá flexe 4- 

Flexory krku-předsunutí hlavy 

(sternocleidomastoideus) 

4 

Extensory krku 4+ 

Flexe trupu 4- 

Flexe trupu s rotací 4 4- 

Extenze trupu 3- 

Elevace pánve 3+ 3+ 

Svaly horní končetiny 

Pohyb L 

 

 

 

P 

Lopatka 

Addukce lopatky 3+ 3+ 

Kaudální posunutí s addukcí 2+ 2+ 

Elevace lopatky 4+ 4+ 

Abdukce s rotací 3+ 3+ 
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Pohyb L 

 

 

 

P 

Ramenní kloub 

Flexe v ramenním kloubu 4- 4- 

Extenze v ramenním kloubu 4 4 

Abdukce v ramenním kloubu 4 4 

Horizontální abdukce v ramenním kloubu 4- 4- 

Horizontální addukce v ramenním kloubu 4 4 

Zevní rotace v ramenním kloubu 3-* 3-* 

Vnitřní rotace v ramenním kloubu 3* 3-* 

Loketní kloub 

Flexe v loketním kloubu 4 4 

Extenze v loketním kloubu 4- 4- 

Předloktí 

Supinace předloktí 4 4+ 

Pronace předloktí 4+ 4+ 

Zápěstí 

Flexe s addukcí 4 4 

Flexe s abdukcí 4 4 

Extenze s addukcí 4 3+ 

Extenze s abdukcí 4 3+ 

Svaly dolní končetiny 

Pohyb L P 

Kyčelní kloub 

Flexe v kyčelním kloubu 4- 3 

Extenze v kyčelním kloubu 2+ 2+ 

Addukce v kyčelním kloubu 4 4- 

Abdukce v kyčelním kloubu 3+ 3 

Zevní rotace v kyčelním kloubu 3* 3* 

Vnitřní rotace v kyčelním kloubu 3* 3* 

Kolenní kloub 

Flexe v kolenním kloubu 3+ 3+ 

Extenze v kolenním kloubu 4- 4- 

Hlezenní kloub 

Plantární flexe (m. triceps surae) 3+ 3 

Plantární flexe (m. soleus) 3+ 3 

Supinace s dorzální flexí 3- 3- 

Supinace s plantární flexí 3- 3- 

Plantární pronace 3- 3- 
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Vyšetření úchopů 

Silový úchop 

Typ úchopu L P Sila je stejná 

Kulový udělá 100% udělá 100% ano, stisk je oslaben 

 
Válcový udělá 100% udělá 100% ano, stisk je oslaben 

 
Háček udělá 100% udělá 100% ano, stisk je oslaben 

 Jemná motorika 

Typ úchopu L P Sila je stejná 

Štipec (pinzetový) udělá 100% udělá 100% ano, stisk je oslaben 

 
Špetka udělá 100% udělá 100% ano, stisk je oslaben 

 
Laterální (klíčový) udělá 100% udělá 100% ano, stisk je oslaben 

 
Neurologické vyšetření 

Vyšetření fyziologických reflexů: 

Horní končetina 

Reflex L P 

Šlachookosticové reflexy 

Bicipitový normoreflexie normoreflexie 

Tricipitový hyporeflexie hyporeflexie 

Brachioradiální hyporeflexie hyporeflexie 

Styloradiální nevybavuji nevybavuji 

Radiopronační nevybavuji nevybavuji 

Palmární nevybavuji nevybavuji 

Dolní končetina 

Reflex L P 

Šlachookosticové reflexy 

Patelární normoreflexie normoreflexie 

Reflex Achyllovy šlachy normoreflexie normoreflexie 

Medioplantární nevybavuji nevybavuji 

Trup  

Reflex L P 

Kožní reflexy 

Hypogastrický hyporeflexie hyporeflexie 

Mezogastrický hyporeflexie 

Epigastrický hyporeflexie hyporeflexie 
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Vyšetření patologických reflexů 

Horní končetina 

Reflex L P 

  Pyramidové jevy zánikové 

Zkouška Mingazziniho bpnn bpnn 

Zkouška Ruseckého bpnn bpnn 

Dufourova zkouška bpnn bpnn 

Hanzalův příznak bpnn bpnn 

Zkouška Barré bpnn bpnn 

Pyramidové jevy iritační 

Justerův příznak bpnn bpnn 

Trömnerův příznak bpnn bpnn 

Hoffmanův příznak bpnn bpnn 

Marinesca-Radoviciho příznak (dlaňobradový) bpnn bpnn 

Dolní končetina 

Reflex L P 

Pyramidové jevy iritační - tenčníex 

Babinského příznak bpnn bpnn 

Oppenheimova zkouška bpnn bpnn 

Chaddockova zkouška bpnn bpnn 

Vítkův sumační jev bpnn bpnn 

Gordonova zkouška bpnn bpnn 

Pyramidové jevy iritační - flekční 

Zkouška dle Rossolima bpnn bpnn 

Zkouška dle Žukovského-Kornilova bpnn bpnn 

Zkouška dle Mendela a Bechtěreva bpnn bpnn 

Pyramidové jevy zánikové 

Zkouška Mingazziniho bpnn bpnn 

Zkouška Barré (I,II,III) bpnn bpnn 

Fenomén šikmých bérců bpnn bpnn 

Vyšetření čití 

Povrchové čití 

Podnět Reakce 

Taktilní bpnn 

Algický hyperalgické zóny jsou na kraniální časti zád, bpnn 

Termický bpnn 
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Podnět Reakce 

Diskriminační bpnn 

Lokalizační bpnn 

Hluboké čití 

Testováno Reakce 

Polohocit bpnn 

Pohybocit bpnn 

Stereognozie bpnn 

Vibrační není testované 

Vyšetření mozečkových funkcí 

Vyšetření Výsledek 

Paleocerebellum 

Velká asynergie není možné provést pro ztrátu stability 

Malá asynergie 

záklon trupu dozadu (ve stoji) není možné provést pro ztrátu 

stability 

záklon trupu dozadu (vsedě) vertigo, bpnn 

záklon hlavy a trupu se 

zavřenýma očima (vsedě) 

vertigo, bpnn 

posazení se zkříženýma 

rukama na hrudi 

není možné provést 

Neocerebellum 

Porucha koordinace bpnn 

Porucha přesnosti prováděných pohybů bpnn 

Přestřelování pohybů (hypermetrie) bpnn 

Dysdiadochokineza /adiadichokineza bpnn 

Cerebelární dysartrie bpnn 

Vyšetření hlavových nervů 

Nerv Výsledek 

n. olfactorius hyposmie, bpnn 

n. opticus bpnn 

n. oculomotorius bpnn 

n. trochlearis bpnn 

n. trigeminus bpnn 

n. abducens bpnn 

n.facialis bpnn 

n. vestibulocochlearis bpnn 

n. glossopharyngeus bpnn 

n. vagus bpnn 

n. accesorius bpnn 

https://el.lf1.cuni.cz/neuroslovnik/default/slovnik.html#Hyposmie
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Nerv Výsledek 

n. hypoglosus bpnn 

Legenda: bpnn - nález symetrický, bez výrazného neurologického postižení. Nález 

odpovídá involučním změnám. 

Speciální testy 

Barthel index  

 

Legenda: * - samotné provedení hygienických opatření problém nevyvolává, limituje ho 

vertigo, pocit nejistoty a omezení stability a mobility při samostatném provedení.  

Oblékání
samostatně 

10b.
s pomocí 5b. neprovede 0b.

Koupání *
samostatně 

10b.
s pomocí 5b. neprovede 0b.

Osobní hygiena *
samostatně 

10b.
s pomocí 5b. neprovede 0b.

Použití WC
samostatně 

10b.
s pomocí 5b. neprovede 0b.

Chůze po rovině
samostatně 

10b.
s pomocí 5b.

na vozíku 50m 

5b.
neprovede 0b.

Chůze po schodech
samostatně 

10b.
s pomocí 5b. neprovede 0b.

Přesun lůžko – židle
samostatně 

10b.
s pomocí 5b.

s malou 

pomocí 10b.

vydrží sedět 

5b.

55 bodů - závislost středního stupně

Kontinence moči

plně 

kontinentní 

10b.

občas 

inkontinentní 

5b.

inkontinentní 

0b.

Kontinence stolice

plně 

kontinentní 

10b.

občas 

inkontinentní 

5b.

inkontinentní 

0b.

Personální ADL

Najedení, napití
samostatně 

10b.
s pomocí 5b. neprovede 0b.
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MMSE (Minimental state exam) 

1. část 

 

2. část 

 

Dosažený počet bodů 29 b 

 

«Timed up and go»  (Vyšetřeno s nízkým chodítkem) 

Je změřen čas potřebný pro splnění dalšího úkolu: 

Pacientka se má zvednout ze židle, ujít po chodbě 3 m, otočit se, vrátit se 

zpátky a posadit se na židli. 

Čas  1 min 35 s 

 

 

Otázka Odpověď

Jaké je roční období? jaro

Jaký máme rok? 2018

Kolikátého je dnes? neví

Který den v týdnu je dnes? středa

Jaký je měsíc v roce? břězen

Ve kterém jste městě? Praha

Ve kterém jste zařízení? Domov pro seniory

V jaké jsme zemi? Německo

V jaké jsme ulici? neví

V jaké místnosti se nacházíme? není správné

MAXIMUM 10 b 6 b

Otázka / úkol
maximalní 

počet bodů

dosazený 

počet 

bodů

1.     Vyjmenujeme 3 předměty: dům, kočka, postel 3 3

2.    Pozornost a počítání: odečíst od čísla 100 pětkrát číslo 4 / vyhláskuje

pozpátku slovo ŽIDLE
5 4

3.     Výbavnost: pacient zopakuje 3 slova, která jsme mu řekli v bodě 2 3 0

4.     Pojmenování předmětů: pojmenovat 2 ukázané předměty 2 1

5.     Opakování: zopakovat větu po fyzioterapeutovi 1 1

6.     Třístupňový pokyn: vezměte sklenici ze stolku, napijte se a vraťte ji zpět 3 2

7.     Čtení a vykonání povelu: zapnout televizi 1 1

8.     Psaní: napsat jakoukoliv větu, která by dávala smysl 1 1

9.     Opisování: obkreslit obrazec 1 0
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Příloha 7: Celý výstupní kineziologický rozbor Proband 1. 

Nynější onemocnění 

Subjektivní nález: Pacientka si stěžuje na špatnou paměti´, labilní náladu, 

vertigo při záklonu hlavy, které se lehce zmírnilo subjektivně. Pády v poslední 

době - neguje. Udává chronické bolesti L – páteře, které poslední 3 měsíce 

nejsou přítomné. Pacientka hodnotí bolesti stupněm 6 na stupnici bolestí od 0 

do 10. Dušnost, bolesti na hrudi neguje.  

Objektivní nález: Pacientka je orientovaná osobou, částečně místem a časem, 

spolupracuje. Normostenická. Hydratace je dobrá. Dýchaní – klidové eupnoe, 

tep je pravidelný. Sed je stabilní. Zvládá stoj s oporou a chůzi  

za pomoci chodítka,  s nímž ujde 12-15 kroků. Stoj a chůze nejsou stabilní. 

Chabé držení těla. Na kraniální častí zad jsou hyperalgické zóny  

a triggerpointy. Těžce nedoslýchavá. K porozumění používá naslouchátka. 

Anteflexe, lateroflexe, rotace, retroflexe hlavy omezeny: vertigo při záklonu 

hlavy. Konfigurace HKK bez patologického nálezu, bez otoku. Věku přiměřená 

hybnost.  Anteflexe, lateroflexe, retroflexe, rotace Th - L patře je omezena. 

Konfigurace pánve bez patologického nálezu. Konfigurace DKK  

bez patologického nálezu. Svaly jsou symetrické. DKK bez otoků. Loupavý 

fenomén v kolenních kloubech, krepitace při pohybu. Pacientka 2 roky nebyla 

venku, nechodí po společné chodbě, je schopná dojit na záchod s chodítkem, 

pohybuje po cele místnosti, cvičí každé ráno 15 min samostatně vsedě na lůžku. 
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Vyšetření vstoje  

Vyšetření stoje aspekcí: 

Vyšetření stoje je provedeno s oporou o chodítko. 

Pohled zepředu 

Hodnocená oblast Výsledek 

Konfigurace nohou symetrické, hallicis valgus bilaterálně 

Symetrie malleolů symetrické 

Symetrie lýtek symetrické, bez trofických změn 

Pately symetrické  

Symetrie stehen hypotrofie svalů, výraznější na P stehně 

Symetrie crist symetrické, ve stejné výšce 

Symetrie pupku symetrické, je stejně vzdálen od krist 

Thorakobrachiální trojúhelník levý větší (nepatrně) 

Symetrie ramen pravé je výše (nepatrně) 

Symetrie klíčních kostí symetrické 

Symetrie obličeje symetrický 

Symetrie uší symetrické 

Symetrie očí symetrické, jsou na stejně vzdálené od nosu 

Pohled z boku 

Hodnocená oblast Levý bok 

Konfigurace nohou symetrické, je mírně snížena klenba nožní  

Postavení kolen symetrické, konfigurace bpn 

Postavení pánve v mírně anteverzním postavení 

Bederní lordóza je zvýšená 

Hrudní kyfóza je zvýšená, fixovaná 

Krcní lordoza je zvýšená,  

Postavení ramen jsou v protrakce 

Postavení hlavy je v předsunu 

Postavení uší o 3 cm před osou pohybu ramenního kloubu 

Pohled zezadu  

Hodnocená oblast Výsledek 

Symetrie pat symetrické 

Symetrie Achillovi šlachy symetrické, bpn 

Symetrie lýtka symetrické, nejsou trofické změny 

Popliteální rýchy symetrické 
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Hodnocená oblast Výsledek 

Symetrie stehen symetrické, hypotrofie svalů, hlavně svalů 

pravého stehna Symetrie subgluteální rýhy symetrické 

Symetrie zadních spin symetrické 

Symetrie crist symetrické 

Thorakobrachiální trojúhelník levý větší (nepatrně) 

Symetrie lopatek vprotrakci, pravá lopatka ve vetší protrakci než 

levá. Nepatrná elevace pravé lopatky vůči levé. 

Oslabené adduktory lopatek  

Symetrie trapézových svalů symetrické, zvýšené napětí extenzorů krku 

Symetrie ramen pravé je výše (nepatrně) 

Symetrie uší symetrické 

Hlava ve středním postavení 

Skolióza nepatrné, nefixované stranové zakřivení vpravo 

Vyšetření stoje pomocí olovnice: 

Vyšetření stoje je provedeno s oporou o chodítko. 

Zezadu: olovnice se spustí z protuberantia occipitalis externa jde podél 

columna vertebralis, přičemž v hrudním úseku prochází o 0,5 cm vpravo od Th 

páteře a v bederním úseku o 0,5 cm vlevo od  L páteře, prochází intergluteální 

rýhou dopadá mezi patami (symetrické).  

Z boku: olovnice se spustí ze zevního zvukovodu, prochází těsně před 

ramenním kloubem, těsně před trochanterem major, dopadá o 12,5 cm před 

zevním kotníkem 

Zepředu: olovnice se spustí z processus xyphoideus  prochází  pupíkem, spadá 

do středu mezi nohama. 

Analýza chůze 

Pacientka se dovede zvednout ze sedu sama po 1-2 pokusech. Pacientka 

zvládá stoj s oporou a chůzi s chodítkem. Ujde po chodbě 12-15 kroku (3 m) bez 

přestávek. Chůze není stabilní. 

Vyšetření stoje je provedeno s oporou o chodítko. 
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Vyšetření chůze 

Hodnotíme  Výsledek  

Šířka baze střední 

Délka kroku 20 cm 

Rytmus kroku nepravidelní 

Způsob došlapu došlap na cele chodidlo 

Odvíjení nohy od podložky odbije cele chodidlo, při kontrole odvíjí špičku 

Postavení nohou nohy jsou v zevní rotaci přibližně 15° 

Klenby nohou lehce snížené klenby nožní  

Extenze v kolenních kloubech (v 

předšvíhové faze) 

kolenou se dopínají 

Extenze v kyčelním kloubu 0° (aspekce) 

Rotace pánve (sumární do stran) téměř bez rotace (aspekce) 

Anteverze pánve při kroku nepatrná 

Retroverze pánve při kroku nepatrná 

Postavení pánve anteverzní 

Zapojení břišních svalů břišní svaly jsou zapojeny rovnoměrně 

Zapojení pletence ramenního opírá se o chodítko  

Souhyby v rameni bez souhybů (opírá se o chodítko) 

Souhyby v lokti bez souhybů (opírá se o chodítko) 

Rotace těla nerotuje se a nehýbe se vůči pánvi 

Typ chůze dle Jandy peroneální 

Stabilita chůze chůze není stabilní, opora o chodítko 

Modifikace chůze 

Modifikace chůze Výsledek  

Chůze pozpátku  provede s chodítkem (bez přestávky 

ujde 6 kroků) 

Chůze po čáře neprovede 

Chůze po čáře se zavřenými očima neprovede 

Chůze při vzpažených rukou (dle Jandy) neprovede 

Chůze se zavřenýma očima neprovede 

Chůze stranou jenom s oporou – qadropidalní 

lokomoce v sagitální rovině 

Chůze po schodech neprovede 

Chůze se zvýšenou rychlosti 2 metry, rychlost se zvýší nepatrně 

Chůze ve dřepu neprovede 

Chůze po špičkách neprovede 

Chůze po patách neprovede 
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Vyšetření základních hybných stereotypů (dle Jandy) 

Zkouška Norma Pacient 

E
x

te
n

ze
 v

 k
y

če
ln

ím
 k

lo
u

b
u

 
1. m. gluteus maximus 

2. ischiokrurální svaly 

3. paravertebrální svaly na 

kontralaterální straně L/S 

přechodu 

4. paravertebrální svaly na 

homolaterální straně L/S 

přechodu 

5. paravertebrální svaly na 

kontralaterálnim Th/L 

přechodu 

6. paravertebrální svaly na 

homolaterálním  Th/L 

přechodu 

Pacientka extenzi v kyčelním 

kloubu neprovede pro bolest 

v oblasti Lp a slabosti glutealních a 

ischiokrurálních svalů. Při pokusu 

o extenzi DK probíhá izometrická 

kontrakce paravertebrálních a 

ischiokrurálních svalů. 

timing: 3;4;5;6;2 

A
b

d
u

k
ce

 v
 k

y
če

ln
ím

 

k
lo

u
b

u
 

1. m. gluteu medius a minimus 

2. m. tensor fascie latae 

3. m.quadratus lumborum 

(stabilizační funkce) 

4. m. rectus femoris (stabilizační 

funkce) 

5. m. iliopsoas (stabilizační 

funkce) 

6. Břišní svaly (stabilizační 

funkce) 

Abdukce v kyčelním kloubu 

v správném provedení je možná 

pouze s vyloučením gravitace 

v rozsahu 10 

timing: 1;2;3;4;5;6 

F
le

x
e 

tr
u

p
u

 

1. m.rectus abdominis 

2. m.obliques abdominis 

externus, internus 

zásady: 

a)  pohyb je bez souhybu pánve 

b)  je proveden pomalou 

obloukovitou flexí. 

c)  není elevace DKK 

d)  aktivace m. iliopsoas - rotace 

pánve 

modifikace: 

a) spolu s plantární flexí 

timing: 1; 2 

zásady: 

a) pohyb je bez souhybu pánve 

b) je proveden pomalou 

obloukovitou flexí. 

c) flexe trupu probíhá bez elevace 

DKK 

d) není: pacientka zvládne 

zvednout trup po dolní úhel 

lopatek 3krát za sebou. 

modifikace: 

a) neprovede 
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Zkouška Norma Pacient 

F
le

x
e 

k
rk

u
 v

le
že

 n
a 

zá
d

ec
h

 1. m. longus coli, m.longus 

capitis, hyoidální svaly 

2. mm. scaleni 

zásady: 

a) provedení obloukovitou flexi 

modifikace: 

a) Zkouška vydře 30 s 

b) Odpor na čelo 

timing: 1; 2 

zásady: 

a) provedení obloukovitou flexi 

modifikace: 

a) nesvede (výdrž 15 s) 

b) svede s minimálním odporem 3 

krát 

A
d

d
u

k
ce

 v
 r

am
en

n
ím

 k
lo

u
b

u
 

1. m. supraspinatus, m. 

deltoideus (prvních 10 st 

spolu) 

2. m. deltoideus 

Stabilizace: 

3. kontralaterální m. trapezius, 

4. homolaterální m. trapezius, 

5. kontralaterální m. quadratus 

lumnorum, 

6. homolaterální m. quadratus 

lumnorum 

7. kontralaterální m. peroneus 

timing: 1; 2; 3; 4 5; 6; 7                            

pacientka provede addukci 

v ramenním kloubu v správném 

časovém zapojení v rozsahu                

F: 80°-0°-0° 

 

K
li

k
 

1. horní a dolní stabilizátory 

lopatky 

2. m.serratus anterior 

neprovede 

Antropometrické vyšetření  

je bez významných změn 

Dýchaní  

Pacientka má převážně kostální typ dýchání 

Pacient zvládá lokalizované dýchání do: spodní části hrudníku, střední části 

hrudníku, do břicha vleže na zádech. 

Pacient nezvládá lokalizované dýchaní vsedě do: obou boků, do břicha. 
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Vyšetření rozsahu pohyblivosti kloubní  

Zkoušky na dynamiku páteře 

Zkouška Naměřeno 

Forestierova fleche (vzdálenost protuberantia occipitalis 

externa od stěny) 

7 cm 

Čepojovova vzdálenost (C7 + 8 cm kranialně) zvětšeno o 2cm 

Lenochův příznak ( brada- sternum) nedotýká se 2 cm 

Ottova inklinační vzdálenost (C7 + 30 cm kaudálně) zvětšeno o 3cm 

Ottova reklinační vzdálenost (C7 + 30 cm kaudálně) zmenšen o 3cm 

Stiborova vzdálenost (C7 až L5) zvětšeno o 9 cm 

Schoberova vzdálenost (L5 + 10 cm kranialně) zvětšeno o 4cm 

Thomayerova (předklon) není možné 

Lateroflexe L- 19 cm, P - 18 cm 

Goniometrie 

V tabulce jsou uvedené hodnoty pasivního pohybu, pokud se hodnoty 

aktivního pohybu lišilo od  pasivního pohybu více než o 10% – v záznamu 

uvedené AP a PP. 

Legenda:   

AP - provedeno měření aktivního pohybu 

PP - provedeno měření pasivního pohybu 

* - pohyb je omezen pro bolest 

** - pohyb je omezen mechanicky (tvrdá zarážka) 

Horní končetina (PP) 

Kloub L P 

Ramenní kloub 

S (EX/FL) 15°-0°-150° 15°-0°-135° 

F (ABD/ADD) 170°-0°-0°  skapulohumeralní 

rytmus  není porušen 
170°-0°-0° skapulohumeralní 

rytmus  není porušen 

T (h. EX/FL) 20°-0°-110° 20°-0°-110° 

R (ZR/VR) 70°-0°-65°* 60°-0°-60°* 

Loketní kloub   

S (EX/FL) 0°-0°-155° 0°-0°-150° 

Předloktí   

R  (ZR/VR) 90°-0°-90° 90°-0°-90° 

Zápěstí   

S (D.FL/P.FL) 70°-0°-80° 70°-0°-75° 
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Kloub L P 

F (R.D/UL.D) 15°-0°-25° 15°-0°-30° 

Dolní končetina (PP) 

Kloub L P 

Kyčelní kloub   

S (EX/FL) 0°-0°-80° s nataženou PDK 

0°-0°-110° s pokrčenou PDK 

0°-10°-85°* s nataženou LDK 

0°-10°-90°* s pokrčenou LDK 

F (ABD/ADD) 30°-0°-35°* 35° -0°-30°* 

R (ZR/VR) 30°-0°-25° 15° -0°-15°* 

Kolenní kloub   

S (EX/FL) 0°-0°-115° 0°-0°-115° 

Hlezenní kloub   

S (D.FL/P.FL) 10°-0°-50° 15°-0°-50° 

F (INV/EV) 30°-0°-20° 30°-0°-20° 

Páteř (AP) 

Segment   

C1-C7  

S (EX/FL) 35°-0°-35° 

F (L/P) 30°-0°-35° 

R (L/P) 55°-0°-60° 

TH1-L5  

F (L/P) 30°-0°-30° 

R (L/P) 20°-0°-25° 

Vyšetření hypermobility 

Vyšetření  L P L P 

 dle Lewita dle Jandy 

Extenze trupu (bederní páteř) A -  

Flexe trupu (bederní páteř) A HM není  

Lateroflexe trupu A A HM není HM není 

Rotace trupu A A - - 

Rotace hlavy a krční páteře A A HM není HM není 

Dorzální flexe v radiocarpalním kloubu 

«Zkouška sepjatých rukou» 

A A HM není HM není 

Dorzální flexe v  metakarpofalangeálních 

kloubech «Zkouška sepjatých prstů» 

A A HM není HM není 

Extenze v loktech  A  HM není  

Abdukce v ramenním kloubu A A - - 

Přibližování loktu k rameni protilehlé strany 

«Zkouška šály» 

A A HM není HM 
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Vyšetření  L P L P 

Dotek obou rukou na zádech mezi lopatkami 

«Zkouška zapažených paží» 

A A HM není HM 

Přibližování špiček prstů k acromionu 

lopatky druhé strany «Zkouška založených 

paží» 

A A HM není HM není 

Vyšetření extenze (hyperextenze) v koleni A A - - 

Flexe v kolenním kloubu «Zkouška posazení 

na paty» 
není možné provést 

Vyšetření rozsahu vnitřní a vnější rotace v 

kyčli 

A A - - 

Vyšetření zkrácených svalů (dle Jandy)  

Legenda:   

0-nejde o zkrácení, 

1-malé zkrácení, 

2-velké zkrácení. 

* - vyšetření je orientační (pohyb je bolestivý) 

** - vyšetření je orientační (pohyb je omezen mechanicky) 

Zkrácené svaly L P 

m. triceps surae- m.gastrocnemius 1 1 

m. triceps surae- m.soleus 1 1 

Flexory kyčelního kloubu  1 2** 

Flexory kolenního kloubu 0 0 

Adduktory kyčelního kloubu 1* 1* 

m.pirifirmis 2* 2* 

m.quadratus lumborum 0 0 

Paravertebrální zádové svaly 2 (>15 cm) 

m.pectoralis major-část sternální dolní 1* 1* 

m.pectoralis major- část sternální střední a horní 1* 1* 

m.pectoralis major-část klavikulární a m.pectoralis minor 1* 1* 

m.trapezius 1 1 

m.levator scapulae 1 1 

m.sternocleidomastoideus 1 1 
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 Vyšetření svalové síly (dle Jandy) 

Legenda:   

* - vyšetření je orientační (pohyb je bolestivý) 

** - vyšetření je orientační (pohyb je omezen mechanicky) 

Sval  L P Symetrie 

m. frontalis 5 4+ nepatrně asymetrické 

provedení 

m. orbicularis oculi 5 5 symetrické provedení 

m. corrugator supercilli 5 5 symetrické provedení 

m. procerus 5 5 symetrické provedení 

m. nasalis 5 

5 

 

m. orbicularis oris 5 5 symetrické provedení 

m. zygomaticus major 5 5 symetrické provedení 

m. risorius 5 5 symetrické provedení 

m. levator anguli oris 5 4 asymetrické provedení 

m. depressor labii inferioris 5 5 symetrické provedení 

m. depresor anguli oris 5 5 symetrické provedení 

m.mentalis 5 5 symetrické provedení 

m. bucinator 4 4 symetrické provedení 

Platysma 5 5 symetrické provedení 

Svaly trupu 

Pohyb  L P 

Flexory krku-obloukovitá flexe 4 

Flexory krku-předsunutí hlavy 

(sternocleidomastoideus) 
4 

Extensory krku 4+ 

Flexe trupu 4- 

Flexe trupu s rotací 4 4- 

Extenze trupu 3- 

Elevace pánve 3+ 3+ 

Svaly horní končetiny 

Pohyb  L P 

Lopatka 

Addukce lopatky 3+ 3+ 

Kaudální posunutí s addukcí 3+ 3+ 

Elevace lopatky 4+ 4+ 

Abdukce s rotací 3+ 3+ 
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Pohyb  L P 

Ramenní kloub 

Flexe v ramenním kloubu 4 4 

Extenze v ramenním kloubu 4 4 

Abdukce v ramenním kloubu 4 4 

Horizontální abdukce v ramenním kloubu 4- 4- 

Horizontální addukce v ramenním kloubu 4 4 

Zevní rotace v ramenním kloubu 3-* 3-* 

Vnitřní rotace v ramenním kloubu 3* 3-* 

loketní kloub 

Flexe v loketním kloubu 4 4 

Extenze v loketním kloubu 4 4 

Předloktí 

Supinace předloktí 4 4+ 

Pronace předloktí 4+ 4+ 

Zápěstí 

Flexe s addukcí (zápěstí) 4 4 

Flexe s abdukcí (zápěstí) 4 4 

Extenze s addukcí (zápěstí) 4 3+ 

Extenze s abdukcí (zápěstí) 4 3+ 

Svaly dolní končetiny 

Pohyb  L P 

Kyčelní kloub 

Flexe v kyčelním kloubu 4- 3 

Extenze v kyčelním kloubu 2 2 

Addukce v kyčelním kloubu 4 4- 

Abdukce v kyčelním kloubu 3+ 3+ 

Zevní rotace v kyčelním kloubu 3* 3* 

Vnitřní rotace v kyčelním kloubu 3* 3* 

Kolenní kloub 

Flexe v kolenním kloubu 3+ 3+ 

Extenze v kolenním kloubu 4 4 

Hlezenní kloub 

Plantární flexe (m. triceps surae) 3+ 3 

Plantární flexe (m. soleus) 3+ 3 

Supinace s dorzální flexí 3- 3- 

Supinace s plantární flexí 3- 3- 

Plantární pronace 3- 3- 
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Vyšetření úchopů 

Silový úchop 

Typ úchopu L P Sila je stejná 

Kulový udělá 

100% 

udělá 

100% 

ano, stisk je oslaben 

Válcový udělá 

100% 

udělá 

100% 

ano, stisk je oslaben 

Háček udělá 

100% 

udělá 

100% 

ano, stisk je oslaben 

Jemná motorika 

Typ úchopu L P Sila je stejná 

Štipec (pinzetový) udělá 

100% 

udělá 

100% 

ano, stisk je oslaben 

Špetka udělá 

100% 

udělá 

100% 

ano, stisk je oslaben 

Laterální (klíčový) udělá 

100% 

udělá 

100% 

ano, stisk je oslaben 

Neurologické vyšetření 

je bez významných změn 

Speciální testy 

Barthel index  

 

Oblékání
samostatně 

10b.
s pomocí 5b. neprovede 0b.

Koupání 
samostatně 

10b.
s pomocí 5b. neprovede 0b.

Osobní hygiena 
samostatně 

10b.
s pomocí 5b. neprovede 0b.

Použití WC
samostatně 

10b.
s pomocí 5b. neprovede 0b.

Chůze po rovině
samostatně 

10b.
s pomocí 5b.

na vozíku 50m 

5b.
neprovede 0b.

Chůze po schodech
samostatně 

10b.
s pomocí 5b. neprovede 0b.

65 bodů - závislost lehčího stupně

Kontinence moči

plně 

kontinentní 

10b.

občas 

inkontinentní 

5b.

inkontinentní 

0b.

Kontinence stolice

plně 

kontinentní 

10b.

občas 

inkontinentní 

5b.

inkontinentní 

0b.

Přesun lůžko – židle
samostatně 

10b.
s pomocí 5b.

s malou 

pomocí 10b.

vydrží sedět 

5b.

Personální ADL

Najedení, napití
samostatně 

10b.
s pomocí 5b. neprovede 0b.
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MMSE (Minimental state exam) 

neprováděl se 

«Timed up and go»  (Vyšetřeno s nízkým chodítkem) 

Je změřen čas potřebný pro splnění dalšího úkolu: 

Pacientka se má zvednout ze židle, ujít po chodbě 3 m, otočit se, vrátit se 

zpátky a posadit se na židli. 

Čas  1 min 5 s 
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Příloha 8: Celý vstupní kineziologický rozbor Proband 2. 

Anamnéza 

Osobní anamnéza: pacientka prodělala běžná dětská onemocnění. 

Hysterektomie v roce 1948 pro myom. V roce 1952 akutní pankreatitida – léčeno 

konzervativně, extrakce žlučníku od roku 1972, od roku 2006 stav po luxaci 

pravého ramene, fraktura krčku pravého femuru v roce 2014. 

Rodinná anamnéza: matka byla relativně zdravá, zamřela v 84 letech, 

příčina smrti není známa. Otec byl kuřák, zamřel na tuberkulosu v 65 letech. 

Manžel zamřel v roce 1981 na chorobu srdeční. Sourozence měla 2, oba zamřeli 

v dětství. Má jednu dceru, stará 73 let, je zdravá mimo běžných 

gerontologických onemocnění, předchozí generace -  všichni už nežijí. Běžné 

onemocnění a příčiny smrti nejsou známé. Genetické onemocnění v rodině 

neguje. 

Sociální anamnéza: rodinný stav – vdova od roku 1981. Od té doby bydlela 

sama v rodinném domě. Od roku 2015 bydlí v Domově pro seniory. V současné 

době její dcera bydlí v Praze v bytě ve 4 poschodí, s výtahem, má 2 vnuky, 3 

pravnuky. Mají dobré rodinné vztahy, všichni chodí za paní minimálně jednou 

za týden, dobré sociální a materiální zázemí. 

Pracovní anamnéza: od roku 1955 byla ošetřovatelkou v psychiatrické 

léčebně. V důchodu od roku 1977. Pracovní prostředí bylo příjemné, 

psychickou a významnou fyzickou zátěž během práce neguje. 

Farmakologická anamnéza: betaloc, isicom, orcal, milurit, propycil, 

mirtazapin, lexaurin, thiamin, hypnogen dril, magnesium. 

Alergologická anamnéza: neguje. 
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Gynekologická anamnéza:  menarche v 15 letech, cyklus byl pravidelný, 2 

těhotenství: z nich je jeden potrat, a jedno včasné narozené zdravé miminko,  

menopauza od roku 1948 po hysterektomii. 

Sportovní anamnéza: rekreačně: plavaní, nyní skupinové LTV, individuální 

cvičení s fyzioterapeutem dle potřeby. 

Abúzus: konzumace alkoholu, kouření a drog neguje. 

  

https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Menarche&action=edit&redlink=1
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Vyšetření vstoje 

Vyšetření stoje aspekcí: 

Pohled zepředu 

Hodnocená oblast Výsledek 

Ploska nohy jsou lehce snížené klenby nožní 

Symetrie malleolů symetrické 

Symetrie lýtek symetrické 

Patela symetrické 

Symetrie stehen symetrické 

Symetrie crist symetrické, ve stejné výšce 

Symetrie pupku symetrické, je stejně vzdálen od krist 

Thorakobrachiální trojúhelník levý větší (nepatrně) 

Symetrie ramen pravé je výše o 3 cm 

Symetrie klíčních kostí asymetrické, pravá je o 1 cm výš a je nepatrně 

rotována dovnitř 

Symetrie obličeje asymetrický nepatrně 

Symetrie uší symetrické 

Symetrie očí symetrické, jsou stejně vzdálené od nosu 

Pohled z boku 

Hodnocená oblast Levý bok 

Plosky noh lehce snížená klenba nožní, symetrické 

Postavení kolenou artrotický vzhled kloubů, symetrická 

Postavení pánve v lehce retroverzím postavení 

Bederní lordóza je snížena 

Hrudní kyfóza je zvětšena 

Krcní lordoza je zvětšená, hlava je předsunutá 

Postavení ramen jsou v protrakci, pravé více, než levé 

Postavení hlavy významný předsun 

Postavení uší o 4 cm před rameny 

Pohled zezadu 

Hodnocená oblast Výsledek 

Symetrie pat symetrické 

Symetrie Achillových šlach symetrické, tloušťka je stejná 

Symetrie lýtka symetrická 

Popliteální rýha symetrická 

Symetrie stehen jsou symetrické 
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Hodnocená oblast Výsledek 

Symetrie subgluteální rýhy symetrické, m. gluteus maximus má ochablý 

vzhled 

Symetrie zadních spin symetrické, ve stejné výšce 

Symetrie crist symetrické, ve stejné výšce 

Thorakobrachiální trojúhelník levý větší (nepatrně) 

Symetrie lopatek pravá je v protrakci a vnější rotaci 

Symetrie trapézových svalů jsou významně zkrácené, pravý více 

Symetrie ramen pravé je výše přibližně o 2 cm 

Symetrie uší symetrické 

Hlava ve středním postavení 

Skolióza bez nálezu 

Vyšetření stoje pomocí olovnice: 

Vyšetření stoje je provedeno s oporou o chodítko. 

Zezadu: olovnice se spustí z protuberantia occipitalis externa jde rovně podél 

columna vertebralis, prochází podél C-páteře, dotýká se Th-páteře v celém jejím 

průběhu, prochází intergluteální rýhou, směřuje mezi paty (symetricky)  

Z boku: olovnice se spustí ze zevního zvukovodu, prochází těsně před 

ramenním kloubem, podél ventrální hranice stehna, směřuje 11 cm před zevním 

kotníkem 

Zepředu: olovnice se spustí z processus xyphoideus prochází středem pupíku, 

směřuje do středu mezi dolní končetiny symetricky. 

Analýza chůze 

Pacientka se zvládne zvednout ze sedu sama. Pacientka zvládá stoj a chůzi s 

oporou. Používá nízké chodítko, po chodbě s ním ujde 20-30 metrů bez 

přestávek. Není stabilní. 

Vyšetření chůze 

Hodnotíme  Výsledek  

Šířka baze střední 

Délka kroku 20 cm 

Rytmus kroku nepravidelný 

Způsob došlapu kontakt celou plochou, šouravá chůze 

Odvíjení nohy od podložky nohou se skoro neodvíjí, pokud odvíjí, 

tak celé chodidlo 

Postavení nohou nohy jsou v zevní rotaci přibližně 15° 

Klenby nohou lehké plochonoží  
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Hodnotíme  Výsledek  

Extenze v kolenních kloubech  

 (v předšvihové fáze) 

kolena jsou nepatrně flektováná 

(aspekce), kolena se nedopínají 

Extenze v kyčelním kloubu 0° (aspekce) 

Rotace pánve (sumární do stran) 0° (aspekce) 

Anteverze pánve při kroku není 

Retroverze pánve při kroku není 

Postavení pánve retroverzní 

Zapojení břišních svalů břišní svaly jsou zapojeny rovnoměrně 

Zapojení pletence ramenního opírá se o chodítko  

Souhyby v rameni bez souhybu (aspekce) 

Souhyby v lokti bez souhybu (aspekce) 

Rotace těla nerotuje se a nehýbe se vůči pánvi 

Typ chůze dle Jandy peroneální 

Stabilita chůze chůze není stabilní, opora o chodítko 

Modifikace chůze 

Modifikace chůze Výsledek  

Chůze pozpátku (dle Jandy) neprovede 

Chůze po čáře neprovede 

Chůze po čáře se zavřenýma očima neprovede 

Chůze při vzpažených rukou (dle Jandy) neprovede 

Chůze se zavřenýma očima neprovede 

Chůze stranou jenom s oporou – qadropidalní 

lokomoce v sagitální rovině 

Chůze po schodech nedovede 

Chůze se zvýšenou rychlostí neprovede 

Chůze ve dřepu neprovede 

Chůze po špičkách neprovede 

Chůze po patách neprovede 
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Vyšetření základních hybných stereotypů (dle Jandy) 

Zkou

ška 

Norma Pacient 

E
x

te
n

ze
 v

 k
y

če
ln

ím
 k

lo
u

b
u

 
1. m. gluteus maximus 

2. ischiokrurální svaly 

3. paravertebrální svaly na 

kontralaterální straně L/S 

přechodu 

4. paravertebrální svaly na 

homolaterální straně L/S 

přechodu 

5. paravertebrální svaly na 

kontralaterálnim Th/L 

přechodu 

6. paravertebrální svaly na 

homolaterálním  Th/L 

přechodu 

pacientka extenzi v kyčelním 

kloubu neprovede. 

timing:  2 a 1 (izometrické); 4;3;6;5 

po edukace a pod kontrolou 

fyzioterapeuta při pokusu o 

extenzi v kyčelním kloubu probíhá 

izometrická kontrakce velkého 

glutealního a ischiokrurálních 

svalů a pacientka po každé dostává 

křeč ischiokrurálního svalstva 

příslušné končetiny 

A
b

d
u

k
ce

 v
 k

y
če

ln
ím

 k
lo

u
b

u
 

1. m. gluteu medius a minimus 

2. m. tensor fascie latae 

3. m.quadratus lumborum 

(stabilizační funkce) 

4. m. rectus femoris (stabilizační 

funkce) 

5. m. iliopsoas (stabilizační 

funkce) 

6. Břišní svaly (stabilizační 

funkce) 

pacientka nezvládne provést 

izolovanou abdukci v kyčelním 

kloubu, využívá tensorovo – 

kvadrantový mechanismus, 

vykonat správný pohyb nezvládne 

ani po poučení a pod kontrolou 

fyzioterapeuta 

timing: iniciační fáze – 3;1;          4 

(izotonická aktivita) a 2;  m. rectus 

femoris;  5 a  6 (jsou zapojené 

minimálně)  

F
le

x
e 

tr
u

p
u

 

1. m.rectus abdominis 

2. m.obliques abdominis 

externus, internus 

zásady: 

a. pohyb je bez souhybu pánve 

b. je proveden pomalou 

obloukovitou flexí. 

c. není elevace DKK 

d. aktivace m. iliopsoas - rotace 

pánve 

modifikace: 

a. spolu s plantární flexí 

timing: 1; 2  

nadzvedne se 3 krát za sebou po 

dolní úhel lopatek 

zásady: 

a. už v iniciační fázi rotace pánve 

b. v iniciační fázi je trhavý 

c. od začátku je elevace DKK, 

aktivace 

d. už v iniciační fáze aktivace m. 

iliopsoas 

modifikace: 

a. neprovede 
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Zkou

ška 

Norma Pacient 

F
le

x
e 

k
rk

u
 v

le
že

 n
a 

zá
d

ec
h

 

1. m. longus coli, m.longus 

capitis, hyoidální svaly 

2. mm. scaleni 

zásady: 

a. provedení obloukovitou flexi 

modifikace: 

a. Zkouška vydře 30 s 

b. Odpor na čelo 

timing: 1; 2 

a. pacientka zvládá obloukovitou 

flexi  

modifikace: 

a. výdrž 12 s 

b. zvládne 2 krát překonat 

minimální odpor 

A
d

d
u

k
ce

 v
 r

am
en

n
ím

 k
lo

u
b

u
 

1. m. supraspinatus, m. 

deltoideus (prvních 10 st spolu) 

2. m. deltoideus 

Stabilizace: 

3. kontralaterální m. trapezius, 

4. homolaterální m. trapezius, 

5. kontralaterální m. quadratus 

lumnorum, 

6. homolaterální m. quadratus 

lumnorum 

7. kontralaterální m. peroneus 

timing: 1; 2; 4 (fazická aktivita); 5; 

3; 6; 7                            

v P ramenním kloubu provede 

addukci v rozsahu 20°, pohyb je 

omezen bolestí a probíhá 

se současnou aktivitou 

homolateralního m. trapezius – 

horních kraniálních snopců, 

kontrlateralního m. qadratus 

lumborum, m. supraspinatus, m. 

deltoideus 

timing: izotonické – 4 (kraniálních 

snopců), 6, 1,2 

po edukace pacientka pravou 

addukci v levém ramenním kloubu 

neprovede 

v L ramenním kloubu addukci 

provede v rozsahu 60°, pohyb je 

omezen bolestí, v iniciační fázi jsou 

aktivované:  

timing: izotonické – 1 a 2 (prvních 

10°); 2 (do 30°);2 a 4(do 50°); 2,4,5 

(do 60°); izometrické 6;7 

po edukace pacientka provede 

addukci v pravém ramenním 

kloubu v rozsahu 40° 

timing: 1;2;3;4;5;6;7 

K
li

k
 1. Horní a dolní stabilizátory 

lopatky 

2. m.serratus anterior 

neprovede 
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Antropometrické vyšetření 

Délky na horní končetině (cm) 

Délka L P 

Acromion-dactilion (celá HK) 78 cm 78 cm 

Acromion-processus styloidu radii (paže a předloktí) 58 cm 58 cm 

Acromion-laterální epiconyl humeru (paže) 30 cm 30,5 cm 

Olecranon-processus styloideus ulne (předloktí) 28 cm 28 cm 

Spojnice mezi processus styloideus - dactilion (ruka) 8 cm 8 cm 

Dactilion-dactilion (rozpětí paží) 175 cm 

Délky na dolní končetině (cm) 

Délka L P 

SIAS - malleolus medialis (funkční délka) 87cm 87cm 

Symphysa-malleolus medialis (funkční délka) 80cm 80cm 

Pupek-malleolus medialis (funkční délka) 91cm 91cm 

Trochanter major-malleolus lateralis (anatomická délka) 83cm 83cm 

Trochanter major-laterální epykondyl femuru (stehno) 42cm 42cm 

Hlavička fibuly-malleolus lateralis (bérec) 41cm 41cm 

V zatížení obkreslit plosku nohy- zmeřit nejvzdálenější body 24cm 24cm 

Obvody na horní končetině (cm) 

Obvody L P 

M. biceps brachii relaxovaný 25cm 24cm 

M. biceps brachii v kontrakci 25,5cm 25cm 

Přes loketní kloub- přes olecranon 24cm 24,5cm 

Přes nejširší místo předloktí 21 cm 22 cm 

Přes zápěstí 16cm 17cm 

Přes hlavičky metakarpů 19cm 20cm 

Obvody na dolní končetině (cm) 

Obvody L P 

Obvod stehna (10cm nad patelou) 50cm 54cm 

Přes patelu (těsně nad kolenem) 36cm 35cm 

Pod patelou (tuberositas patelae) 37cm 39cm 

Nejsilnější místo na bérci 30cm 30cm 

Obvod přes malleoly 22cm 22cm 

Přes nárt a patu 31cm 33cm 

Přes hlavičky metatarzů 24cm 24cm 
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Šířkové rozměry centimetrem (cm) 

Měřeno  Naměřeno 

Obvod břicha (přes pupík) 93 cm 

Obvod boků (přes trochantery) 110 cm 

Střední postavení hrudníku (max nádech+max výdech)/2 (84+88)/2=86 cm 

Pružnost hrudníku (max nádech-max výdech) 88-84=4 cm 

Obvod hrudníku (cm) 

Obvod Naměřeno 

Mesosternální (střed sterna-dolní úhel lopatek) 85 cm 

Xyfosternální (processus xyfoideus-dolní úhel lopatek 87 cm 

Dýchaní  

Pacientka má kostální inverzní typ dýchání, neumí aktivně zapojit při 

dýchaní břišní svalstvo a branici. 

Pacient nezvládá lokalizované dýchání do jakýchkoliv směrů včetně spodní 

části  hrudníku, střední části hrudníku, obou boků, do břicha. 

Vyšetření rozsahu pohyblivosti kloubní  

Zkoušky na dynamiku páteře 

Zkouška Naměřeno 

Forestierova fleche (vzdálenost protuberantia occipitalis 

externa od stěny) 
5 cm 

Čepojovova vzdálenost (C7 + 8 cm kranialně) zvětšeno o 2cm 

Lenochův příznak ( brada- sternum) dotýká se 

Ottova inklinační vzdálenost (C7 + 30 cm kaudálně) zvětšeno o 3cm 

Ottova reklinační vzdálenost (C7 + 30 cm kaudálně) zmenšen o 1cm 

Stiborova vzdálenost (C7 až L5) zvětšeno o 5 cm 

Schoberova vzdálenost (L5 + 10 cm kranialně) zvětšeno o 3cm 

Thomayerova (předklon) není možné 

Lateroflexe L- 4 cm, P - 5 cm 

 

Goniometrie 

V tabulce jsou uvedené hodnoty pasivního pohybu, pokud se hodnoty 

aktivního pohybu lišilo od  pasivního pohybu více než o 10% – v záznamu 

uvedené AP a PP. 
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Legenda:   

AP - provedeno měření aktivního pohybu 

PP - provedeno měření pasivního pohybu 

* - pohyb je omezen pro bolest 

** - pohyb je omezen mechanicky (tvrdá zarážka) 

Horní končetina (PP) 

Kloub L P 

Ramenní 

kloub 

  

S (EX/FL) 30°-0°-140° AP 10°-0°-20°* 

PP 20°-0°-60°* 

F ABD/ADD) AP 60°-0°-0° 

PP 100°-0°-0° 

AP 20°-0°-0°* 

PP 35°-0°-0°* 

je porušen 

skapulohumeralní rytmus 

T (h. EX/FL) 30°-0°-120° 20°-0°-90° (vyšetřeno ve 

flexe 50°) 

R (ZR/VR) 60°-0°-80° 30°-0°-40°* 

Loketní kloub   

S (EX/FL) 0°-0°-120° 0°-0°-130° 

Předloktí   

R  (ZR/VR) 90°-0°-90° 90°-0°-90° 

Zápěstí   

S (D.FL/P.FL) 75°-0°-80° 75°-0°-75° 

F (R.D/UL.D) 20°-0°-35° 20°-0°-45° 

Dolní končetina (PP) 

Kloub  L P 

Kyčelní kloub   

S (EX/FL) 

10°-0°-70° 

10°-0°-90° s pokrčenou pravou 

DK 

10°-0°-70° 

10°-0°-90°* s pokrčenou levou 

DK 

u flexe posledních 20° bolestivé, 

iradiace není 

F (ABD/ADD) 35°-0°-25° 15°-0°-25°* 

R (ZR/VR) 45°-0°-45° 35°-0°-35°* 

Kolenní kloub   

S (EX/FL) 0°-0°-115° 0°-0°-115°* 

Hlezenní kloub   

S (D.FL/P.FL) 0°-0°-25° 0°-0°-20° 

F (INV/EV) 20°-0°-15° 15°-0°-10° 
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Páteř (AP) 

Segment    

C1-C7  

S (EX/FL) 45°-0°-30° 

F (L/P) 25°-0°-30° 

R (L/P) 50°-0°-55° 

TH1-L5  

F (L/P) 20°-0°-20° 

R (L/P) 25°-0°-30° 

Vyšetření hypermobility 

Vyšetření  L P L P 

 dle    Lewita Dle Jandy 

Extenze trupu (bederní páteř) A -  

Flexe trupu (bederní páteř) A HM není  

Lateroflexe trupu A A HM není HM není 

Rotace trupu A A - - 

Rotace hlavy a krční páteře A A HM není HM není 

Dorzální flexe v radiocarpalním 

kloubu «Zkouška sepjatých 

rukou» 

A A HM není HM není 

Dorzální flexe v  

metakarpofalangeálních kloubech 

«Zkouška sepjatých prstů» 

A A HM není HM není 

Extenze v loktech  nelze vyšetřit 

Abdukce v ramenním kloubu A A - - 

Přibližování loktů k rameni 

protilehlé strany «Zkouška šály» 

A A HM není HM  

Dotek obou rukou na zádech 

mezi lopatkami «Zkouška 

zapažených paží» 

A A HM není HM 

Přibližování špiček prstů k 

acromionu lopatky druhé strany 

«Zkouška založených paží» 

A A HM není HM není 

Vyšetření extenze (hyperextenze)  

v kolenu 

A A - - 

Flexe v kolenním kloubu 

«Zkouška posazení na paty» 
nelze vyšetřit 

Vyšetření rozsahu vnitřní a vnější 

rotace v kyčli 

A A - - 

Legenda:   

A - hvpomobilní až normální 

HM - hypermobilita 
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Vyšetření zkrácených svalů (dle Jandy)  

Legenda:   

0-nejde o zkrácení, 

1-malé zkrácení, 

2-velké zkrácení. 

* - vyšetření je orientační (pohyb je bolestivý) 

** - vyšetření je orientační (pohyb je omezen mechanicky) 

Zkrácené svaly L P 

m. triceps surae- m.gastrocnemius 2 2 

m. triceps surae- m.soleus 1 1 

flexory kyčelního kloubu  0** 0* ** 

flexory koleního kloubu 0** 0* ** 

adduktory kyčelního kloubu nelze 

vyšetřit 

nelze 

vyšetřit m. pirifirmis 1 1 

m. quadratus lumborum 0 0 

paravertebrální zádové svaly 1 (vzdálenost 13 cm) 

m. pectoralis major-část sternální dolní 1* nelze 

vyšetřit m. pectoralis major- část sternální střední a horní 0* 0* 

m. pectoralis major-část klavikulární a m. 

pectoralis minor 

1* nelze 

vyšetřit 

m. trapezius 2 2 

m. levator scapulae 1 2 

m. sternocleidomastoideus 1 1 

Vyšetření svalové síly (dle Jandy) 

Legenda:   

* - vyšetření je orientační (pohyb je bolestivý) 

** - vyšetření je orientační (pohyb je omezen mechanicky) 

Sval  L P Symetrie 

m. frontalis 5 4 asymetrické 

provedení m. orbicularis oculi 5 5 symetrické 

provedení m. corrugator supercilli 5 5 symetrické 

provedení m. procerus 5 5 symetrické 

provedení m. nasalis 5 

5 

 

m. orbicularis oris 5 4 asymetrické 

provedení m. zygomaticus major 5 4 asymetrické 

provedení m. risorius 5 4 asymetrické 

provedení 
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Sval  L P Symetrie 

m. levator anguli oris 5 3 symetrické 

provedení m. depressor labii inferioris 5 4 asymetrické 

provedení m. depresor anguli oris 5 4 asymetrické 

provedení m.mentalis 5 5 symetrické 

provedení m. bucinator 5 4 asymetrické 

provedení platysma 5 5 symetrické 

provedení 

Svaly trupu 

Pohyb L P 

Flexory krku-obloukovitá flexe 4+ 

Flexory krku-předsunutí hlavy 

(sternocleidomastoideus) 

4 

Extensory krku 3 

Flexe trupu 2+ 

Flexe trupu s rotací 2 2 

Extenze trupu 2 

Elevace pánve 2 2 

Svaly horní končetiny 

Pohyb  L P 

Lopatka 

Addukce lopatky 4 4- 

Kaudální posunutí s addukcí 4- 4- 

Elevace lopatky 5 5- 

Abdukce s rotací 4 4- 

Ramenní kloub 

Flexe v ramenním kloubu 4 3* 

Extenze v ramenním kloubu 4 3-* 

Abdukce v ramenním kloubu 4+ 3+* 

Horizontální abdukce v ramenním kloubu 4- 3-* 

Horizontální addukce v ramenním kloubu 4- 3- 

Zevní rotace v ramenním kloubu 3** 3-** 

Vnitřní rotace v ramenním kloubu 4-** 3-** 

Loketní kloub 

Flexe v loketním kloubu 4 4+ 

Extenze v loketním kloubu 4 4+ 

Předloktí 

Supinace předloktí 4 4 

Pronace předloktí 4 4 
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Pohyb  L P 

Zápěstí 

Flexe s addukcí (zápěstí) 4 4 

Flexe s abdukcí (zápěstí) 4 4 

Extenze s addukcí (zápěstí) 5 5 

Extenze s abdukcí (zápěstí) 5 5 

Svaly dolní končetiny 

Pohyb  L P 

Kyčelní kloub 

Flexe v kyčelním kloubu 4 3+ 

Extenze v kyčelním kloubu 4* 3+* 

Addukce v kyčelním kloubu 2* 3-* 

Abdukce v kyčelním kloubu 2* 2+* 

Zevní rotace v kyčelním kloubu 3* ** 3* ** 

Vnitřní rotace v kyčelním kloubu 3* ** 3-* ** 

Kolenní kloub 

Flexe v kolenním kloubu 4 4+* 

Extenze v kolenním kloubu 4 4* 

Hlezenní kloub 

Plantární flexe (m. triceps surae) 4- 4 

Plantární flexe (m. soleus) 4- 4 

Supinace s dorzální flexí 3+ 3+ 

Supinace s plantární flexí 1 1 

Plantární pronace 1 1 

Vyšetření úchopů 

Silový úchop 

Typ úchopu L P Sila je stejná 

Kulový udělá 100% udělá 100% ano, stisk je oslaben 

Válcový udělá 100% udělá 100% ano, stisk je oslaben 

Háček udělá 100% udělá 100% ano, stisk je oslaben 

Jemná motorika 

Typ úchopu L P Sila je stejná 

Štipec (pinzetový) udělá 100% udělá 100% ano, stisk je oslaben 

Špetka udělá 100% udělá 100% ano, stisk je oslaben 

Laterální (klíčový) udělá 100% udělá 100% ano, stisk je oslaben 
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Neurologické vyšetření 

Vyšetření fyziologických reflexů: 

Horní končetina 

Reflex L P 

Šlachookosticové reflexy 

Bicipitový normoreflexie normoreflexie 

Tricipitový hyporeflexie hyporeflexie 

Brachioradiální nevybavuji nevybavuji 

Styloradiální nevybavuji nevybavuji 

Radiopronační nevybavuji nevybavuji 

Palmární nevybavuji nevybavuji 

Dolní končetina 

Reflex L P 

Šlachookosticové reflexy 

Patelární hyporeflexie hyporeflexie 

Reflex Achyllovy šlachy nevybavuji nevybavuji 

Medioplantární nevybavuji nevybavuji 

Trup 

Reflex L P 

Kožní reflexy 

Hypogastrický nevybavuji nevybavuji 

Mezogastrický nevybavuji 

Epigastrický nevybavuji nevybavuji 

Vyšetření patologických reflexů 

Horní končetina 

Reflex L P 

Pyramidové jevy zánikové 

Zkouška Mingazziniho bpnn bpnn 

Zkouška Ruseckého bpnn bpnn 

Dufourova zkouška bpnn bpnn 

Hanzalův příznak bpnn bpnn 

Zkouška Barré bpnn bpnn 

Pyramidové jevy iritační 

Justerův příznak bpnn bpnn 
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Reflex L P 

Trömnerův příznak bpnn bpnn 

Hoffmanův příznak bpnn bpnn 

Marinesca-Radoviciho příznak (dlaňobradový) bpnn bpnn 

Dolní končetina 

Reflex L P 

Pyramidové jevy iritační - tenčníex 

Babinského příznak bpnn bpnn 

Oppenheimova zkouška bpnn bpnn 

Chaddockova zkouška bpnn bpnn 

Vítkův sumační jev bpnn bpnn 

Gordonova zkouška bpnn bpnn 

Pyramidové jevy iritační - flekční 

Zkouška dle Rossolima bpnn bpnn 

Zkouška dle Žukovského-Kornilova bpnn bpnn 

Zkouška dle Mendela a Bechtěreva bpnn bpnn 

Pyramidové jevy zánikové 

Zkouška Mingazziniho bpnn bpnn 

Zkouška Barré (I,II,III) bpnn bpnn 

Fenomén šikmých bérců bpnn bpnn 

Vyšetření čití 

Povrchové čití 

Podnět Reakce 

Taktilní snížené, bpnn 

Algický bpnn 

Termický bpnn 

Diskriminační snížené, bpnn 

Lokalizační snížené, bpnn 

Hluboké čití 

Testováno Reakce 

Polohocit bpnn 

Pohybocit bpnn 

Stereognozie bpnn 

Vibrační není testované 
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Vyšetření mozečkových funkcí 

Vyšetření Výsledek 

Paleocerebellum 

Velká asynergie není možné provést pro ztrátu stability 

Malá asynergie 

záklon trupu dozadu (ve stoji) není možné provést pro ztrátu 

stability 

záklon trupu dozadu (vsedě) vertigo, bpnn 

záklon hlavy a trupu se 

zavřenýma očima (vsedě) 

vertigo, bpnn 

posazení se zkříženýma rukama 

na hrudi 

bpnn 

Neocerebellum 

Porucha koordinace bpnn 

Porucha přesnosti prováděných pohybů přesnosti je snížená 

Přestřelování pohybů (hypermetrie) bpnn 

Dysdiadochokineza /adiadichokineza bpnn 

Cerebelární dysartrie bpnn 

Vyšetření hlavových nervů 

Nerv Výsledek 

n. olfactorius hyposmie, bpnn 

n. opticus bpnn 

n. oculomotorius bpnn 

n. trochlearis bpnn 

n. trigeminus bpnn 

n. abducens bpnn 

n.facialis bpnn 

n. vestibulocochlearis bpnn 

n. glossopharyngeus bpnn 

n. vagus bpnn 

n. accesorius bpnn 

n. hypoglosus bpnn 

Legenda: bpnn - nález symetrický, bez výrazného neurologického postižení. Nález 

odpovídá involučním změnám 

  

https://el.lf1.cuni.cz/neuroslovnik/default/slovnik.html#Hyposmie
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Speciální testy 

Barthel index  

 

Oblékání
samostatně 

10b.
s pomocí 5b. neprovede 0b.

Koupání 
samostatně 

10b.
s pomocí 5b. neprovede 0b.

Osobní hygiena 
samostatně 

10b.
s pomocí 5b. neprovede 0b.

Použití WC
samostatně 

10b.
s pomocí 5b. neprovede 0b.

Chůze po rovině
samostatně 

10b.
s pomocí 5b.

na vozíku 50m 

5b.
neprovede 0b.

Chůze po schodech
samostatně 

10b.
s pomocí 5b. neprovede 0b.

70 bodů - závislost středního stupně

Kontinence moči

plně 

kontinentní 

10b.

občas 

inkontinentní 

5b.

inkontinentní 

0b.

Kontinence stolice

plně 

kontinentní 

10b.

občas 

inkontinentní 

5b.

inkontinentní 

0b.

Přesun lůžko – židle
samostatně 

10b.
s pomocí 5b.

s malou 

pomocí 10b.

vydrží sedět 

5b.

Personální ADL

Najedení, napití
samostatně 

10b.
s pomocí 5b. neprovede 0b.
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MMSE (Minimental state exam) 

1. část 

 

2. část 

 

Dosažený počet bodů 29 b 

«Timed up and go»  (Vyšetřeno s nízkým chodítkem) 

Je změřen čas potřebný pro splnění dalšího úkolu: 

Pacientka se má zvednout ze židle, ujít po chodbě 3 m, otočit se, vrátit se 

zpátky a posadit se na židli. 

Čas  1 min 3 s 

 

Otázka Odpověď

Jaké je roční období? jaro

Jaký máme rok? 2018

Kolikátého je dnes? 6.3.218

Který den v týdnu je dnes? utery

Jaký je měsíc v roce? břězen

Ve kterém jste městě? Praha

Ve kterém jste zařízení? Domov pro seniory

V jaké jsme zemi? Česká republika

V jaké jsme ulici? Sněženková 8

V jaké místnosti se nacházíme?  správná odpověď

MAXIMUM 10 b 10 b

Otázka / úkol
maximalní 

počet bodů

dosazený 

počet 

bodů

1.     Vyjmenujeme 3 předměty: dům, kočka, postel 3 3

2.    Pozornost a počítání: odečíst od čísla 100 pětkrát číslo 4 / vyhláskuje

pozpátku slovo ŽIDLE
5 5

3.     Výbavnost: pacient zopakuje 3 slova, která jsme mu řekli v bodě 2 3 2

4.     Pojmenování předmětů: pojmenovat 2 ukázané předměty 2 2

5.     Opakování: zopakovat větu po fyzioterapeutovi 1 1

6.     Třístupňový pokyn: vezměte sklenici ze stolku, napijte se a vraťte ji zpět 3 3

7.     Čtení a vykonání povelu: zapnout televizi 1 1

8.     Psaní: napsat jakoukoliv větu, která by dávala smysl 1 1

9.     Opisování: obkreslit obrazec 1 1
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Příloha 9: Celý výstupní kineziologický rozbor Proband 2. 

Nynější onemocnění 

Subjektivní nález: pacientka se stěžuje na únavu, emoční labilitu, udává 

občasný kašel, bolest pravého kolene po pádu před třemi roky, která  

se objevovla při maximální flexi v kloubu při stoji a chůzi, nyní bez bolesti 

kolene. Na stupnici od 0 do 10 bolest ohodnotí stupněm 2. Udává zmírnění 

bolesti pravého ramena v klidu, bolest při aktivním a pasivním pohybu na 

stupnici od 0 do 10 bolest ohodnotí stupněm 5 (na začátku terapii měla 6), 

nestabilní ve stoji, obává se pádu, dušnost a bolest na hrudi neguje. 

Objektivní nález: pacientka je orientovaná místem, časem, osobou, 

spolupracuje. Normostenická. Hydratace je dobrá, dýchaní – klidové eupnoe, 

tep je pravidelný. Omezena hybnost v právem rameni (S: AP 0°-0°-45°*,  

PP 20°-0°-70°*, F: AP 25°-0°-0°*, PP 50°-0°-0°* , je porušen skapulohumeralní 

rytmus, R: 30°-0°-40°), kůže nad bolavou oblastí beze změn, celá oblast bez 

zřejmého vnějšího poškození. V kolenou – omezení hybnosti bilaterálně, 

artrotický vzhled kloubů. 

Vyšetření vstoje  

Vyšetření stoje aspekcí: 

Pohled zepředu 

Hodnocená oblast Výsledek 

Ploska nohy jsou lehce snížené klenby nožní 

Symetrie malleolů symetrické 

Symetrie lýtek symetrické 

Patela symetrické 

Symetrie stehen symetrické 

Symetrie crist symetrické, ve stejné výšce 

Symetrie pupku symetrické, je stejně vzdálen od krist 

Thorakobrachiální trojúhelník levý větší (nepatrně) 

Symetrie ramen pravé je výše o 2 cm 
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Hodnocená oblast Výsledek 

Symetrie klíčních kostí asymetrické, pravá je o 1 cm výš a je 

nepatrně rotována dovnitř   

Symetrie obličeje asymetrický nepatrně 

Symetrie uší symetrické 

Symetrie očí symetrické, jsou stejně vzdálené od nosu 

Pohled z boku 

Hodnocená oblast Levý bok 

Plosky noh je lehce snížená klenba nožní, symetrické 

Postavení kolenou artrotický vzhled kloubů, symetrická 

Postavení pánve v lehce retroverzím postavení 

Bederní lordóza je snížena 

Hrudní kyfóza je zvětšena 

Krcní lordoza je zvětšená, hlava je předsunutá 

Postavení ramen jsou v protrakci, pravé více, než levé 

Postavení hlavy významný předsun 

Postavení uší o 4 cm před rameny 

Pohled zezadu vleže 

Hodnocená oblast Výsledek 

Symetrie pat symetrické 

Symetrie Achillových šlach symetrické, tloušťka je stejná 

Symetrie lýtka symetrická 

Popliteální rýha symetrická 

Symetrie stehen jsou symetrické 

Symetrie subgluteální rýhy symetrické, m. gluteus maximus má ochablý 

vzhled 

Symetrie zadních spin symetrické, ve stejné výšce 

Symetrie crist symetrické, ve stejné výšce 

Thorakobrachiální trojúhelník levý větší (nepatrně) 

Symetrie lopatek pravá je v protrakci a vnější rotaci 

Symetrie trapézových svalů jsou významně zkrácené, pravý více 

Symetrie ramen pravé je výše přibližně o 2 cm 

Symetrie uší symetrické 

Hlava ve středním postavení 

Skolióza bez nálezu 
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Vyšetření stoje pomocí olovnice: 

Vyšetření stoje je provedeno s oporou o chodítko. 

Zezadu: olovnice se spustí z protuberantia occipitalis externa jde rovně podél 

columna vertebralis, prochází podél C-patře, dotýká se Th-páteře v celém jejím 

průběhu, prochází intergluteální rýhou, směřuje mezi paty (symetricky)  

Z boku: olovnice se spustí ze zevního zvukovodu, prochází těsně před 

ramenním kloubem, podél ventrální hranice stehna, směřuje 11 cm před zevním 

kotníkem 

Zepředu: olovnice se spustí z processus xyphoideus prochází středem pupíku, 

směřuje do středu mezi dolní končetiny symetricky. 

Analýza chůze 

Pacientka se zvládne zvednout ze sedu sama. Pacientka zvládá stoj a chůzi s 

oporou. Používá nízké chodítko, po chodbě s ním ujde 20-30 metrů bez 

přestávek. Není stabilní. 

Vyšetření chůze 

Hodnotíme  Výsledek  

Šířka baze střední 

Délka kroku 30 cm 

Rytmus kroku nepravidelný 

Způsob došlapu kontakt celou plochou, šouravá chůze 

Odvíjení nohy od podložky nohou se skoro neodvíjí, pokud odvíjí, 

tak celé chodidlo 

Postavení nohy nohy jsou v zevní rotaci přibližně 15° 

Klenba nohy lehké plochonoží  

Extenze v kolenním kloubu (v 

předšvihové fazi) 

koleno je nepatrně flektováno 

(aspekce), koleno se nedopíná 

Extenze v kyčelním kloubu 0° (aspekce) 

Rotace pánve (sumární do stran) 0° (aspekce) 

Anteverze pánve při kroku není 

Retroverze pánve při kroku není 

Postavení pánve retroverzní, šikmý pokles pánve 

během jednooporové fáze je 

bezvýznamný 

Zapojení břišních svalů břišní svaly jsou zapojeny rovnoměrně 

Zapojení pletence ramenního opírá se o chodítko  

Souhyby v rameni bez souhybu (aspekce) 

Souhyby v lokti bez souhybu (aspekce) 

Rotace těla nerotuje se a nehýbe se vůči pánvi 
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Hodnotíme  Výsledek  

Typ chůze dle Jandy peroneální 

Stabilita chůze chůze není stabilní, opora o chodítko 

Modifikace chůze 

Modifikace chůze Výsledek  

Chůze pozpátku (dle Jandy) ujde 1-1,5 m 

Chůze po čáře neprovede 

Chůze po čáře se zavřenýma očima neprovede 

Chůze při vzpažených rukou (dle 

Jandy) 
neprovede 

Chůze se zavřenýma očima neprovede 

Chůze stranou jenom s oporou – qadropidalní 

lokomoce v sagitální rovině  

Chůze po schodech nedovede 

Chůze se zvýšenou rychlostí neprovede 

Chůze ve dřepu neprovede 

Chůze po špičkách neprovede 

Chůze po patách neprovede 

  

Vyšetření základních hybných stereotypů (dle Jandy) 

Z

kouš

ka 

Norma Pacient 

E
x

te
n

ze
 v

 k
y

če
ln

ím
 k

lo
u

b
u

 

1. m. gluteus maximus 

2. ischiokrurální svaly 

3. paravertebrální svaly na 

kontralaterální straně L/S 

přechodu 

4. paravertebrální svaly na 

homolaterální straně L/S 

přechodu 

5. paravertebrální svaly na 

kontralaterálnim Th/L 

přechodu 

6. paravertebrální svaly na 

homolaterálním  Th/L 

přechodu 

Pacientka extenzi v kyčelním kloubu 

neprovede. 

 

timing:  2 a 1 (izometrické); 4;3;6;5 

 

po edukace a pod kontrolou 

fyzioterapeuta při pokusu o extenzi 

v kyčelním kloubu probíhá izometrická 

kontrakce velkého glutealního a 

ischiokrurálních svalů a pacientka po 

každé dostává křeč ischiokrurálního 

svalstva příslušné končetiny 
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Z

kouš

ka 

Norma Pacient 

A
b

d
u

k
ce

 v
 k

y
če

ln
ím

 

k
lo

u
b

u
 

1. m. gluteu medius a minimus 

2. m. tensor fascie latae 

3. m.quadratus lumborum 

(stabilizační funkce) 

4. m. rectus femoris 

(stabilizační funkce) 

5. m. iliopsoas (stabilizační 

funkce) 

6. Břišní svaly (stabilizační 

funkce) 

pacientka nezvládne provést izolovanou 

abdukci v kyčelním kloubu, využívá 

tensorovo – kvadrantový mechanismus, 

vykonat správný pohyb nezvládne ani po 

poučení a pod kontrolou fyzioterapeuta 

timing: iniciační fáze – 3;1;  

4 (izotonická aktivita) a 2;  m. rectus 

femoris;  5 a  6 (jsou zapojené minimálně) 

F
le

x
e 

tr
u

p
u

 

1. m.rectus abdominis 

2. m.obliques abdominis 

externus, internus 

zásady: 

a. pohyb je bez souhybu pánve 

b. je proveden pomalou 

obloukovitou flexí 

c. není elevace DKK 

d. aktivace m. iliopsoas - rotace 

pánve 

modifikace: 

a. spolu s plantární flexí 

timing: 1; 2  

nadzvedne se 3 krát za sebou pod uhlem 

40° (aspekce) 

zásady: 

a. pohyb je bez souhybu pánve 

b. je proveden pomalou obloukovitou 

flexí 

c. není elevace DKK 

d. na konci pohybu není rotace pánve 

(dovede se zvednout po dolní uhel 

lopatek) 

modifikace: 

a. neprovede 

F
le

x
e 

k
rk

u
 v

le
že

 n
a 

zá
d

ec
h

 

1. m. longus coli, m.longus 

capitis, hyoidální svaly 

2. mm. scaleni 

zásady: 

a. provedení obloukovitou 

flexi 

modifikace: 

a. zkouška vydře 30 s 

b. odpor na čelo 

timing: 1; 2 

zásady: 

a. pacientka zvládá obloukovitou flexi  

modifikace: 

a. výdrž 15 s 

b. zvládne 2 krát překonat minimální 

odpor 
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Z

kouš

ka 

Norma Pacient 

d
d

u
k

ce
 v

 r
am

en
n

ím
 k

lo
u

b
u

 

1. m. supraspinatus, m. 

deltoideus (prvních 10 st 

spolu) 

2. m. deltoideus 

Stabilizace: 

3. kontralaterální m. trapezius, 

4. homolaterální m. trapezius, 

5. kontralaterální m. quadratus 

lumnorum, 

6. homolaterální m. quadratus 

lumnorum 

7. kontralaterální m. peroneus 

timing: 1; 2; 4 (fazická aktivita); 5; 3; 6; 7                         

v P ramenním kloubu provede addukci 

v rozsahu 25°, pohyb je omezen bolestí 

timing: izotonické – 4 (kraniálních 

snopců), 1,2; 6, 

po edukace pacientka pravou addukci 

v levém ramenním kloubu neprovede 

v L ramenním kloubu addukci provede 

v rozsahu 60°, pohyb je omezen bolestí 

timing: izotonické – 1 a 2; 4; 5; izometrické 

6; 7 

po edukace pacientka provede addukci 

v pravém ramenním kloubu v rozsahu 45° 

timing: 1;2;3;4;5;6;7 

K
li

k
 1. horní a dolní stabilizátory 

lopatky 

2. m.serratus anterior 
neprovede 

Antropometrické vyšetření  

je bez vyznyvných změn 

Dýchaní  

Pacientka má kostální inverzní typ dýchání, vleže na zádech dovede aktivně 

zapojit břišní svalstvo.  Pacient nezvládá lokalizované dýchání do jakýchkoliv 

směrů včetně spodní části hrudníku, bederní oblastí, obou boků. 

Vyšetření rozsahu pohyblivosti kloubní  

Zkoušky na dynamiku páteře 

Zkouška Naměřeno 

Forestierova fleche (vzdálenost protuberantia occipitalis 

externa od stěny) 

5 cm 

Čepojovova vzdálenost (C7 + 8 cm kranialně) zvětšeno o 2cm 

Lenochův příznak ( brada- sternum) dotýká se 

Ottova inklinační vzdálenost (C7 + 30 cm kaudálně) zvětšeno o 3cm 

Ottova reklinační vzdálenost (C7 + 30 cm kaudálně) zmenšen o 2 cm 

Stiborova vzdálenost (C7 až L5) zvětšeno o 6 cm 

Schoberova vzdálenost (L5 + 10 cm kranialně) zvětšeno o 3cm 

Thomayerova (předklon) není možné 

Lateroflexe L - 6 cm, P - 7 cm 
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Goniometrie 

V tabulce jsou uvedené hodnoty pasivního pohybu, pokud se hodnoty 

aktivního pohybu lišilo od  pasivního pohybu více než o 10% – v záznamu 

uvedené AP a PP. 

Kloub  L P 

Ramenní kloub   

S (EX/FL) 30°-0°-140° AP 10°-0°-45°* 

PP 20°-0°-90°* 

 F ABD/ADD) AP 60°-0°-0° 

PP 100°-0°-0° 

AP 25°-0°-0°* 

PP 55°-0°-0°* 

je porušen skapulohumeralní 

rytmus 
T (h. EX/FL) 30°-0°-120° 15°-0°-95° (vyšetřeno ve flexe 50°) 

R (ZR/VR) 60°-0°-80° 30°-0°-40°* 

Loketní kloub   

S (EX/FL) 0°-0°-120° 0°-0°-130° 

Předloktí   

R  (ZR/VR) 90°-0°-90° 90°-0°-90° 

Zápěstí   

S (D.FL/P.FL) 70°-0°-80° 70°-0°-80° 

F (R.D/UL.D) 20°-0°-35° 20°-0°-35° 

Legenda:   

AP - provedeno měření aktivního pohybu 

PP - provedeno měření pasivního pohybu 

* - pohyb je omezen pro bolest 

** - pohyb je omezen mechanicky (tvrdá zarážka) 

Dolní končetina (PP) 

Kloub  L P 

Kyčelní kloub   

S (EX/FL) 0°-0°-70° 

10°-0°-90° s pokrčenou PDK 

0°-0°-70° 

10°-0°-90°* s pokrčenou LDK 

F (ABD/ADD) 30°-0°-25° 10°-0°-25°* 

R (ZR/VR) 40°-0°-45° 35°-0°-35°* 

Kolenní kloub   

S (EX/FL) 0°-0°-115° 0°-0°-115°* 

Hlezenní kloub   

S (D.FL/P.FL) 10°-0°-25° 5°-0°-25° 

F (INV/EV) 15°-0°-15° 15°-0°-10° 
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Páteř (AP) 

Segment    

C1-C7  

S (EX/FL) 45°-0°- 40° 

F (L/P) 25°-0°-30° 

R (L/P) 55°-0°-60° 

TH1-L5  

F (L/P) 25°-0°-25° 

R (L/P) 30°-0°-30° 

Vyšetření hypermobility 

Vyšetření  L P L P 

 dle Lewita dle Jandy 

Extenze trupu (bederní páteř) A -  

Flexe trupu (bederní páteř) A HM není  

Lateroflexe trupu A A HM není HM není 

Rotace trupu A A - - 

Rotace hlavy a krční páteře A A HM není HM není 

Dorzální flexe v radiocarpalním 

kloubu «Zkouška sepjatých rukou» 

A A HM není HM není 

Dorzální flexe v 

metakarpofalangeálních kloubech 

«Zkouška sepjatých prstů» 

A A HM není HM není 

Extenze v loktech  nelze vyšetřit 

Abdukce v ramenním kloubu A A - - 

Přibližování loktů k rameni protilehlé 

strany «Zkouška šály» 

A A HM není HM  

Dotek obou rukou na zádech mezi 

lopatkami «Zkouška zapažených 

paží» 

A   A  HM není HM 

Přibližování špiček prstů k 

acromionu lopatky druhé strany 

«Zkouška založených paží» 

A A HM není HM není 

Vyšetření extenze (hyperextenze) v 

kolenu 

A A - - 

Flexe v kolenním kloubu «Zkouška 

posazení na paty» 

nelze vyšetřit 

Vyšetření rozsahu vnitřní a vnější 

rotace v kyčli 

A A - - 

 



189 

 

Legenda:   

A - hvpomobilní až normální 

HM - hypermobilita 

Vyšetření zkrácených svalů (dle Jandy)  

Zkrácené svaly L P 

m. triceps surae- m.gastrocnemius 1 1 

m. triceps surae- m.soleus 1 1 

Flexory kyčelního kloubu  0** 0* ** 

Flexory koleního kloubu 0** 0* ** 

Adduktory kyčelního kloubu vyšetření nelze 

provést pro 

bolest 

vyšetření nelze 

provést pro 

bolest 

m. pirifirmis 1 1 

m. quadratus lumborum 0 0 

Paravertebrální zádové svaly 1 (vzdálenost 11 cm) 

m. pectoralis major-část sternální dolní 1* vyšetření nelze 

provést pro 

bolest 

m. pectoralis major - část sternální a 

klavikulární 

0* 0* 

m.pectoralis major-část klavikulární a 

m.pectoralis minor 

1* vyšetření nelze 

provést pro 

bolest 

m.trapezius 1 1 

m.levator scapulae 1 1 

m.sternocleidomastoideus 1 1 

Legenda:   

0-nejde o zkrácení, 

1-malé zkrácení, 

2-velké zkrácení. 

* - vyšetření je orientační (pohyb je bolestivý) 

** - vyšetření je orientační (pohyb je omezen mechanicky)  
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Vyšetření svalové síly (dle Jandy) 

Legenda:   

* - vyšetření je orientační (pohyb je bolestivý) 

** - vyšetření je orientační (pohyb je omezen mechanicky) 

Sval  L P Symetrie 

m. frontalis 5 4 asymetrické provedení 

m. orbicularis oculi 5 5 symetrické provedení 

m. corrugator 

supercilli 

5 5 symetrické provedení 

m. procerus 5 5 symetrické provedení 

m. nasalis 5 

5 

 

m. orbicularis oris 5 4 asymetrické provedení 

m. zygomaticus 

major 

5 4 asymetrické provedení 

m. risorius 5 4 asymetrické provedení 

m. levator anguli oris 5 3 symetrické provedení 

m. depressor labii 

inferioris 

5 4 asymetrické provedení 

m. depresor anguli 

oris 

5 4 asymetrické provedení 

m.mentalis 5 5 symetrické provedení 

m. bucinator 5 4 asymetrické provedení 

platysma 5 5 symetrické provedení 

Svaly trupu 

Pohyb L P 

Flexory krku-obloukovitá flexe 4+ 

Flexory krku-předsunutí hlavy 

(sternocleidomastoideus) 

4 

Extensory krku 3 

Flexe trupu 3 

Flexe trupu s rotací 2+ 2+ 

Extenze trupu 2 

Elevace pánve 2 2 
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Svaly horní končetiny 

Pohyb  L P 

Lopatka 

Addukce lopatky 4 4- 

Kaudální posunutí s addukcí 4- 4- 

Elevace lopatky 5 5- 

Abdukce s rotací 4 4- 

Ramenní kloub 

Flexe v ramenním kloubu 4 3* 

Extenze v ramenním kloubu 4 3-* 

Abdukce v ramenním kloubu 4+ 3+* 

Horizontální abdukce v ramenním kloubu 4 4-* 

Horizontální addukce v ramenním kloubu 4 3 

Zevní rotace v ramenním kloubu 3** 3-** 

Vnitřní rotace v ramenním kloubu 4-** 3-** 

Loketní kloub 

Flexe v loketním kloubu 4 4+ 

Extenze v loketním kloubu 4 4+ 

Předloktí 

Supinace předloktí 4 4 

Pronace předloktí 4 4 

Zápěstí 

Flexe s addukcí (zápěstí) 4 4 

Flexe s abdukcí (zápěstí) 4 4 

Extenze s addukcí (zápěstí) 5 5 

Extenze s abdukcí (zápěstí) 5 5 

Svaly dolní končetiny 

Pohyb  L P 

Kyčelní kloub 

Flexe v kyčelním kloubu 4 4- 

Extenze v kyčelním kloubu 4* 3+* 

Addukce v kyčelním kloubu 2+* 3-* 

Abdukce v kyčelním kloubu 2+* 2+* 

Zevní rotace v kyčelním kloubu 3* ** 3* ** 

Vnitřní rotace v kyčelním kloubu 3* ** 3* ** 

Kolenní kloub 

Flexe v kolenním kloubu 4 4+* 

Extenze v kolenním kloubu 4 4* 

Hlezenní kloub 

Plantární flexe (m. triceps surae) 4- 4 
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Pohyb  L P 

Plantární flexe (m. soleus) 4- 4 

Supinace s dorzální flexí 3+ 3+ 

Supinace s plantární flexí 1 1 

Plantární pronace 1 1 

 

Vyšetření úchopů 

Silový úchop 

Typ úchopu L P Sila je stejná 

Kulový udělá 100% udělá 100% ano, stisk je oslaben 

Válcový udělá 100% udělá 100% ano, stisk je oslaben 

Háček udělá 100% udělá 100% ano, stisk je oslaben 

Jemná motorika 

Typ úchopu L P Sila je stejná 

Štipec (pinzetový) udělá 100% udělá 100% ano, stisk je oslaben 

Špetka udělá 100% udělá 100% ano, stisk je oslaben 

Laterální (klíčový) udělá 100% udělá 100% ano, stisk je oslaben 

 Neurologické vyšetření 

je bez významných změn 
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Speciální testy 

Barthel index 

 

MMSE (Minimental state exam) 

je bez vyznyvných změn 

Timed up and go»  (Vyšetřeno s nízkým chodítkem) 

Je změřen čas potřebný pro splnění dalšího úkolu: 

Pacientka se má zvednout ze židle, ujít po chodbě 3 m, otočit se, vrátit se 

zpátky a posadit se na židli. 

Čas  1 min 1 s 

 

Oblékání
samostatně 

10b.
s pomocí 5b. neprovede 0b.

Koupání 
samostatně 

10b.
s pomocí 5b. neprovede 0b.

Osobní hygiena 
samostatně 

10b.
s pomocí 5b. neprovede 0b.

Použití WC
samostatně 

10b.
s pomocí 5b. neprovede 0b.

Chůze po rovině
samostatně 

10b.
s pomocí 5b.

na vozíku 50m 

5b.
neprovede 0b.

Chůze po schodech
samostatně 

10b.
s pomocí 5b. neprovede 0b.

75 bodů - závislost středního stupně

Kontinence moči

plně 

kontinentní 

10b.

občas 

inkontinentní 

5b.

inkontinentní 

0b.

Kontinence stolice

plně 

kontinentní 

10b.

občas 

inkontinentní 

5b.

inkontinentní 

0b.

Přesun lůžko – židle
samostatně 

10b.
s pomocí 5b.

s malou 

pomocí 10b.

vydrží sedět 

5b.

Personální ADL

Najedení, napití
samostatně 

10b.
s pomocí 5b. neprovede 0b.
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Příloha 10: Celý vstupní kineziologický rozbor Proband 3. 

Anamnéza 

Osobní anamnéza: pacientka prodělala běžná dětská onemocnění, operace 

L - páteře – diskektomie L4/L5 v roce 2010, stav po zlomenině v oblasti pravé 

paže před lety, stav po TEP kyčelního kloubu vpravo, extrakce TEP 2003  

Rodinná anamnéza: matka, zamřela před lety ve věku 79 let, na rakovinu 

prsu, jiných onemocněních není známo, otec – zamřel v 72 letech, na krvácení 

ze žaludečního vředu, sourozenci nejsou, pacientka má dvě dcery a 6 vnuků.  

Dědičné choroby neguje. Předchozí generace -  nikdo už nežije. Běžná 

onemocnění a příčiny smrti nejsou známé.  

Sociální anamnéza: Rodinný stav – vdova, od roku 2005. Od té doby 

bydlela sama v Praze v bytě ve 4 patře bez výtahu. Od roku 2010 se 

přestihovala do 1. patra. Od roku 2017 bydlí v domově pro seniory. Dcery a 

vnuci ji navštěvují. Dobrý sociální a ekonomický stav. 

Pracovní anamnéza: absolvovala čtyřletou obchodní školu, následně 

pracovala jako pokladní, v kanceláři. Práci charakterizuje jako nestresující, v 

důchodu od roku 1989.  

Farmakologická anamnéza: citalec, telmisartan, godasal, caltrate plus 

Alergologická anamnéza: neguje  

Gynekologická anamnéza:  menarche v 16 letech, cyklus byl pravidelný, 

dvě těhotenství, menopauza po odstranění dělohy v roce 1978, 

Sportovní anamnéza: rekreačně: kondiční cvičení, běh, střelba, plavání, 

Abúzus: Alkohol, kouření, drogy - neguje. 

  

https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Menarche&action=edit&redlink=1
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Vyšetření vstoje 

Vyšetření stoje aspekcí: 

Pohled zepředu 

Hodnocená oblast Výsledek 

Konfigurace DKK konfigurace kolenou - genu varum, PDK je 

trvale v zevní rotaci, je možné pasivně PDK 

uvést do neutrálního postavení, ovšem 

pacientka toto postavení v kyčelním kloubu 

samostatně neudři, oslabení svalů DKK více 

vpravo, bez otoků 

Konfigurace nohou pravá noha je vytočená zevně - 70° (aspekce), 

levá noha je vytočená zevně 5° (aspekce), 

snížena klenba nožní, při pasivním vracení PDK 

do středního postavení jsou nohy symetrické 

Symetrie malleolů při pasivním vracení PDK do středního 

postavení jsou malleoly symetrické,  Symetrie lýtek bez trofických změn, bez pigmentace, hypotrofie 

svalů více na PDK, bez otoků Pately pravá patela je nepatrně posunuta vpravo 

Symetrie stehen hypotrofie svalů, více na pravém stehně, 

Symetrie crist symetrické, ve stejné výšce 

Symetrie pupku symetrické, je stejně vzdálen od krist 

Thorakobrachiální trojúhelníky symetrické, 

Symetrie ramen pravé je výše (nepatrně) 

Symetrie klíčních kostí symetrické 

Symetrie obličeje symetrický 

Symetrie uší symetrické 

Symetrie očí symetrické, stejná vzdálenost od nosu 

Pohled z boku 

Hodnocená oblast Levý bok 

Konfigurace nohou pravá noha je vytočená zevně 70° (aspekce), levá noha je 

vytočená zevně 5° (aspekce), snížena klenba nožní 

Postavení kolen při postavení pacientky do vysokého chodítka pouze za 

pomoci sanitářů: flekční postavení v levém koleni - 15°, 

pacientka ho nezvládne propnout, při snaze o propnutí je 

koleno bolestivé.  Rekurvace pravého kolene – 10°. Pravé 

koleno je vytočené zevně (během stání po dobu 20 s se 

rotovalo z 20° na 80° - aspekce) 
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Hodnocená oblast Levý bok 

Postavení pánve v anteverzním postavení 

Bederní lordóza je výrazně zvýšená 

Hrudní kyfóza je zvýšená, fixovaná 

Krcní lordoza je zvýšená,  

Postavení ramen jsou v protrakci 

Postavení hlavy je v předsunu 

Postavení uší konfigurace bpn, spuštěná olovnice ze zevních zvukovodů 

směřuje před rameny 

Pohled zezadu  

Hodnocená oblast Výsledek 

Symetrie pat pokud se PDK pasivně vrátí do středního 

postavení jsou paty symetrické 

Symetrie Achillovi šlachy pokud se PDK pasivně vrátí do středního 

postavení jsou šlachy symetrické, bpn 

Symetrie lýtka hypotrofie svalů (více vpravo), bez otoků, 

nejsou trofické změny 

Popliteální rýchy pokud se PDK pasivně vrátí do středního 

postavení, rýhy jsou symetrické 

Symetrie stehen hypotrofie svalů, hlavně svalů pravého 

stehna 

Symetrie subgluteální rýhy pokud se PDK pasivně vrátí do středního 

postavení, rýhy jsou  symetrické 

Symetrie zadních spin symetrické 

Symetrie crist symetrické 

Thorakobrachiální trojúhelníky symetrické 

Symetrie lopatek jsou v protrakci, více vpravo, oslabené 

adduktory lopatek  

Symetrie trapézových svalů zvýšené napětí více vpravo 

Symetrie ramen pravé je výše (nepatrně) 

Symetrie uší symetrické 

Hlava ve středním postavení 

Skolióza bez nálezu 
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Analýza chůze 

Pacientka se nepostaví. Pacientce je dovolená chůze ve vysokém chodítku 

s maximálním (pouze vaha vlastní DK) odlehčováním PDK. 

Vyšetření základních hybných stereotypů (dle Jandy) 

Zkoušk

a 

Norma Pacient 

E
x

te
n

ze
 v

 k
y

če
ln

ím
 k

lo
u

b
u

 

1. m. gluteus maximus 

2. ischiokrurální svaly 

3. paravertebrální svaly na 

kontralaterální straně L/S 

přechodu 

4. paravertebrální svaly na 

homolaterální straně L/S 

přechodu 

5. paravertebrální svaly na 

kontralaterálnim Th/L 

přechodu 

6. paravertebrální svaly na 

homolaterálním  Th/L 

přechodu 

Pacientka extenzi v kyčelním kloubu 

neprovede 

timing: 4; 3; 6; 5; 2; 1 

A
b

d
u

k
ce

 v
 k

y
če

ln
ím

 k
lo

u
b

u
 

1. m. gluteu medius a 

minimus 

2. m. tensor fascie latae 

3. m.quadratus lumborum 

(stabilizační funkce) 

4. m. rectus femoris 

(stabilizační funkce) 

5. m. iliopsoas (stabilizační 

funkce) 

6. Břišní svaly (stabilizační 

funkce) 

LDK: timing: 2; 4; 3 – izotonická 

aktivita; 1 - jsou zapojené minimalně 

(Tensorovo – kvadrantový 

mechanismus) 

PDK: timing: 4; 5 

při snaze o pohyb pacientka rotuje 

PDK v kyčelním kloubu zevně, pánev 

rotuje do pravé strany, následně 

probíhá kontrakce m. iliopsoas a m. 

rectus femoris.  

pacientka nahrazuje abdukci 

v kyčelním kloubu flexí, kterou je 

schopna provést v rozsahu 10° 

s vyloučením 

m. gluteus medius a minimus nejsou 

zapojené  

po edukace pravou abdukci 

v kyčelním kloubu provést nedokáže. 
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Zkoušk

a 

Norma Pacient 

F
le

x
e 

tr
u

p
u

 

1. m.rectus abdominis 

2. m.obliques abdominis 

externus, internus 

zásady: 

a. pohyb je bez souhybu 

pánve 

b. je proveden pomalou 

obloukovitou flexí. 

c. není elevace DKK 

d. aktivace m. iliopsoas - 

rotace pánve 

modifikace: 

a. spolu s plantární flexí 

timing:  

mm. sternocleidomastoideí; 1; 2  

nadzvedne se 3 krát za po horní uhel 

lopatek 

zásady: 

a. pohyb je bez souhybu pánve 

b. snaha o rychlý pohyb švihem, 

nezvedá se postupně 

c.  není elevace DKK 

d. není 

modifikace: 

a. neprovede 

F
le

x
e 

k
rk

u
 v

le
že

 n
a 

zá
d

ec
h

 

1. m. longus coli, m.longus 

capitis, hyoidální svaly 

2. mm. scaleni 

zásady: 

a. provedení obloukovitou 

flexi 

modifikace: 

a. zkouška vydře 30 s 

b. odpor na čelo 

Převaha fázické aktivity m. 

sternocleidomastoideus, po upravení  

timing: 1; 2 

zásady: 

a. provede obloukovitou flexi 

modifikace: 

a. provede 

b. provede s minimálním odporem 
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Zkoušk

a 

Norma Pacient 

A
d

d
u

k
ce

 v
 r

am
en

n
ím

 k
lo

u
b

u
 

1. m. supraspinatus, m. 

deltoideus (prvních 10 st 

spolu) 

2. m. deltoideus 

Stabilizace: 

3. kontralaterální m. 

trapezius, 

4. homolaterální m. 

trapezius, 

5. kontralaterální m. 

quadratus lumnorum, 

6. homolaterální m. 

quadratus lumnorum 

7. kontralaterální m. 

peroneus 

timing: 1 (prvních 10 st); 2; izotonická 

kontakce: 5; 6 (úklon trupu do 

kontralaterální strany); 8 (stabilizační 

funkce) 
K

li
k

 1. Horní a dolní 

stabilizátory lopatky 

2. m.serratus anterior 

neprovede 

 

Antropometrické vyšetření  

Délky na horní končetině (cm) 

Délka L P 

Acromion-dactilion (celá HK) 72,5 72 

Acromion-processus styloidu radii (paže a předloktí) 55,5 55 

Acromion-laterální epiconyl humeru (paže) 30,5 30 

Olecranon-processus styloideus ulne (předloktí) 25 25 

Spojnice mezi processus styloideus -dactilion (ruka) 19 19 

Dactilion-dactilion (rozpětí paží) 163 

Délky na dolní končetině (cm) 

Délka L P 

SIAS - malleolus medialis (funkční délka) 86 85 

Symphysa-malleolus medialis (funkční délka) 72 72 

Pupek-malleolus medialis (umbilikální 

délka=funkční délka) 

95 95 
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Trochanter major-malleolus lateralis 

(anatomická délka) 

89 90 

Trochanter major-laterální epykondyl femuru 

(stehno) 

48 48,5 

Hlavička fibuly-malleolus lateralis (bérec) 41 41,5 

V zatížení obkreslit plosku nohy- zmeřit 

nejvzdálenější body 

21 21 

Obvody na horní končetině (cm) 

Obvody L P 

M. biceps brachii relaxovaný 32 35 

M. biceps brachii v kontrakci 32,5 35,5 

Přes loketní kloub- přes olecranon 28 28 

Přes nejširší místo předloktí 25 26 

Přes zápěstí 16 16 

Přes hlavičky metakarpů 17 17 

Obvody na dolní končetině (cm) 

Obvody L P 

Obvod stehna (10cm nad patelou) 62 65 

Nad patelou (těsně nad kolenem) 47 52 

Přes patelu  42 40 

Pod patelou (tuberositas patelae) 38 36 

Nejsilnější místo na bérci 40 39 

Obvod přes malleoly 25 25 

Přes nárt a patu 33 32 

Přes hlavičky metatarsů 21 21 

Šířkové rozměry centimetrem (cm) 

Měřeno  Naměřeno  

Obvod břicha (přes pupík) 115 

Obvod boků (přes trochantery) 135 

Střední postavení hrudníku (max nádech+max výdech)/2 (109+102)/2=105,5 

Pružnost hrudníku (max nádech-max výdech) 109 – 102= 4 

Obvod hrudníku (cm) 

Obvod Naměřeno  

Mesosternální (střed sterna-dolní úhel lopatek) 107 

Xyfosternální (processus xyfoideus-dolní úhel 

lopatek 

115 
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Dýchaní  

Pacientka má kostální typ dýchání, zvládá diafragmalní typ dýchaní, 

pacientka zvládá lokalizované dýchání do: spodní části  hrudníku, střední části 

hrudníku, obou boků, do břicha. 

Vyšetření rozsahu pohyblivosti kloubní  

Zkoušky na dynamiku páteře 

Zkouška Naměřeno 

Forestierova fleche (vzdálenost protuberantia occipitalis 

externa od stěny) 

8 cm 

Čepojovova vzdálenost (C7 + 8 cm kranialně) zvětšeno o 1,5 cm 

Lenochův příznak ( brada- sternum) nedotýká se o 1 cm 

Ottova inklinační vzdálenost (C7 + 30 cm kaudálně) zvětšeno o 3 cm 

Ottova reklinační vzdálenost (C7 + 30 cm kaudálně) zmenšen o 1,5 cm 

Stiborova vzdálenost (C7 až L5) zvětšeno o 6 cm 

Schoberova vzdálenost (L5 + 10 cm kranialně) zvětšeno o 2 cm 

Thomayerova (předklon) nelze provést 

Lateroflexe L- 7 cm, P – 9 cm 

Goniometrie 

V tabulce jsou uvedené hodnoty pasivního pohybu, pokud se hodnoty 

aktivního pohybu lišilo od  pasivního pohybu více než o 10% – v záznamu 

uvedené AP a PP. 

Legenda:   

AP - provedeno měření aktivního pohybu 

PP - provedeno měření pasivního pohybu 

* - pohyb je omezen pro bolest 

** - pohyb je omezen mechanicky (tvrdá zarážka) 

Horní končetina (PP) 

Kloub L P 

Ramenní kloub   

S (EX/FL) 15°-0°-100° 20°-0°-80° 
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F (ABD/ADD) 120°-0°-0° PP: 110°-0°-0°* 

AP: 70°-0°-0°* 

je porušen skapulohumeralní 

rytmus T (h. EX/FL) 30°-0°-90° 35°-0°-85° 

R (ZR/VR) 80°-0°-50° 60°-0°-45° 

Loketní kloub   

S (EX/FL) 0°-0°-130° 0°-0°-140° 

Předloktí   

R  (ZR/VR) 90°-0°-90° 90°-0°-90° 

Zápěstí   

S (D.FL/P.FL) 85°-0°-80° 90°-0°-75° 

F (R.D/UL.D) 20°-0°-30° 20°-0°-30° 

Dolní končetina (PP) 

Kloub  L P 

Kyčelní kloub   

S (EX/FL) 0°-0°-75° s nataženou PDK 

0°-0°-85° s pokrčenou PDK 

0°-0°-50°* s nataženou LDK 

0°-0°-60°* s pokrčenou LDK 

F (ABD/ADD) 40°-0°-25° 25°* -0°-20°* 

R (ZR/VR) 40°-0°-35° 75°-0°-30° 

Kolenní kloub   

S (EX/FL) 0°-10°-145° 10°-0°-150° 

Hlezenní kloub   

S (D.FL/P.FL) 10°-0°-45° 15°-0°-40° 

F (INV/EV) 30°-0°-25° 35°-0°-20° 

Páteř (AP) 

Segment    

C1-C7  

S (EX/FL) 35°-0°-25° 

F (L/P) 30°-0°-25° 

R (L/P) 45°-0°-40° 

TH1-L5  

F (L/P) 15°-0°-15° 

R (L/P) 20°-0°-20° 
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Vyšetření hypermobility 

Vyšetření  L P L P 

 dle Lewita dle Jandy 

Extenze trupu (bederní páteř) A -  

Flexe trupu (bederní páteř) A HM není  

Lateroflexe trupu A A HM není HM není 

Rotace trupu A A - - 

Rotace hlavy a krční páteře A A HM není HM není 

Dorzální flexe v radiocarpalním kloubu 

«Zkouška sepjatých rukou» 

A A HM není HM není 

Dorzální flexe v metakarpofalangeálních 

kloubech «Zkouška sepjatých prstů» 

A A HM není HM není 

Extenze v loktech  A  HM není  

Abdukce v ramenním kloubu A A - - 

Přibližování lokte k rameni protilehlé 

strany «Zkouška šály» 

A A HM není HM 

Dotek obou rukou na zádech mezi 

lopatkami «Zkouška zapažených paží» 

A A HM není HM 

Přibližování špiček prstů k acromionu 

lopatky druhé strany «Zkouška 

založených paží» 

A A HM není HM není 

Vyšetření extenze (hyperextenze) v 

kolenou 

A C - - 

Flexe v kolenním kloubu «Zkouška 

posazení na paty» 

nelze vyšetřit 

Vyšetření rozsahu vnitřní a vnější rotace 

v kyčli 

A C (ZR 

75°) 

- - 

Legenda:   

A - hypomobilní až normální 

B- výrazná hypomobilita 

HM - hypermobilita 

Vyšetření zkrácených svalů (dle Jandy)  

Legenda:   

0-nejde o zkrácení, 

1-malé zkrácení, 

2-velké zkrácení. 

* - vyšetření je orientační (pohyb je bolestivý) 

** - vyšetření je orientační (pohyb je omezen mechanicky) 
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Vyšetření zkrácených svalů 

Zkrácené svaly L P 

m. triceps surae- m.gastrocnemius 2 2 

m. triceps surae- m.soleus 1 1 

Flexory kyčelního kloubu  2 nelze 

vyšetřit Flexory kolenního kloubu 0 0 

Adduktory kyčelního kloubu 1 1* 

m.pirifirmis 1 2* 

m.quadratus lumborum 1 1 

Paravertebrální zádové svaly 2 (>15 cm) 

m.pectoralis major-část sternální dolní 1* 1* 

m.pectoralis major- část sternální střední a horní 1** * 2** * 

m.pectoralis major-část klavikulární a m.pectoralis minor 1* 1* 

m.trapezius 1 2 

m.levator scapulae 2 2 

m.sternocleidomastoideus 1 1 

Vyšetření svalové síly (dle Jandy) 

Legenda:   

* - vyšetření je orientační (pohyb je bolestivý) 

** - vyšetření je orientační (pohyb je omezen mechanicky) 

Sval  L P Symetrie 

m. frontalis 5 5 symetrické provedení 

m. orbicularis oculi 5 5 symetrické provedení 

m. corrugator supercilli 5 5 symetrické provedení 

m. procerus 5 5 symetrické provedení 

m. nasalis 5 

5 

 

m. orbicularis oris 5 5 symetrické provedení 

m. zygomaticus major 5 5 symetrické provedení 

m. risorius 5 5 symetrické provedení 

m. levator anguli oris 5 5 symetrické provedení 

m. depressor labii 

inferioris 

5 5 symetrické provedení 

m. depresor anguli oris 5 5 symetrické provedení 

m.mentalis 5 5 symetrické provedení 

m. bucinator 5 5 symetrické provedení 

Platysma 5 5 symetrické provedení 
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Svaly trupu 

Pohyb  L P 

Flexory krku-obloukovitá flexe 4- 

Flexory krku-předsunutí hlavy 

(sternocleidomastoideus) 

4 

Extensory krku 4 

Flexe trupu 2- 

Flexe trupu s rotací 2 2 

Extenze trupu 3+ 

Elevace pánve 3+ 3 

Svaly horní končetiny 

Pohyb  L P 

Lopatka 

Addukce lopatky 4 4- 

Kaudální posunutí s addukcí 4- 4- 

Elevace lopatky 5 5- 

Abdukce s rotací 4 4- 

Ramenní kloub 

Flexe v ramenním kloubu 4 4* 

Extenze v ramenním kloubu 4 4-* 

Abdukce v ramenním kloubu 4+ 3+* 

Horizontální abdukce v ramenním kloubu 4- 4-* 

Horizontální addukce v ramenním kloubu 4- 4- 

Zevní rotace v ramenním kloubu 3* 2* 

Vnitřní rotace v ramenním kloubu 4-* 2* 

Loketní kloub 

Flexe v loketním kloubu 4 4+ 

Extenze v loketním kloubu 4 4+ 

Předloktí 

Supinace předloktí 5 5- 

Pronace předloktí 5 5- 

Zápěstí 

Flexe s addukcí (zápěstí) 4+ 4+ 

Flexe s abdukcí (zápěstí) 4+ 4+ 

Extenze s addukcí (zápěstí) 4+ 4+ 

Extenze s abdukcí (zápěstí) 4 4 
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Svaly dolní končetiny 

Pohyb  L P 

Kyčelní kloub 

Flexe v kyčelním kloubu 3 1 

Extenze v kyčelním kloubu 3 1 

Addukce v kyčelním kloubu 3 1 

Abdukce v kyčelním kloubu 1 1 

Zevní rotace v kyčelním kloubu 4- 1 

Vnitřní rotace v kyčelním kloubu 3 1 

Kolenní kloub 

Flexe v kolenním kloubu 3+ 3- 

Extenze v kolenním kloubu 4- 3- 

Hlezenní kloub 

Plantární flexe (m. gastrocnemius) 5- 5 

Plantární flexe (m. soleus) 5- 5 

Supinace s dorzální flexí 3+ 3+ 

Supinace s plantární flexí neudela neudela 

Plantární pronace neudela neudela 

Vyšetření úchopů 

Silový úchop 

Typ úchopu L P Sila je stejná 

Kulový udělá 100% udělá 100% ano, stisk je oslaben 

Válcový udělá 100% udělá 100% ano, stisk je oslaben 

Háček udělá 100% udělá 100% ano, stisk je oslaben 

Jemná motorika 

Typ úchopu L P Sila je stejná 

Štipec (pinzetový) udělá 100% udělá 100% ano, stisk je oslaben 

Špetka udělá 100% udělá 100% ano, stisk je oslaben 

Laterální (klíčový) udělá 100% udělá 100% ano, stisk je oslaben 

Neurologické vyšetření 

Vyšetření fyziologických reflexů: 

Horní končetina 

Reflex L P 

Šlachookosticové reflexy 

Bicipitový hyporeflexie hyporeflexie 
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Reflex L P 

Šlachookosticové reflexy 

Tricipitový nevybavuji nevybavuji 

Brachioradiální nevybavuji nevybavuji 

Styloradiální nevybavuji nevybavuji 

Radiopronační nevybavuji nevybavuji 

Palmární nevybavuji nevybavuji 

Dolní končetina  

Reflex L P 

Šlachookosticové reflexy 

Patelární normoreflexie normoreflexie 

Reflex Achyllovy šlachy nevybavuji nevybavuji 

Medioplantární nevybavuji nevybavuji 

Trup 

Reflex L P 

Kožní reflexy 

Hypogastrický hyporeflexie hyporeflexie 

Mezogastrický hyporeflexie 

Epigastrický hyporeflexie hyporeflexie 

 

Vyšetření patologických reflexů 

Horní končetina 

Reflex L P 

Pyramidové jevy zánikové 

Zkouška Mingazziniho bpnn bpnn 

Zkouška Ruseckého bpnn bpnn 

Dufourova zkouška bpnn bpnn 

Hanzalův příznak bpnn bpnn 

Zkouška Barré bpnn bpnn 

Pyramidové jevy iritační 

Justerův příznak bpnn bpnn 

Trömnerův příznak bpnn bpnn 

Hoffmanův příznak bpnn bpnn 

Marinesca-Radoviciho příznak 

(dlaňobradový) 

bpnn bpnn 
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Dolní končetina 

Reflex L P 

Pyramidové jevy iritační - tenčníex 

Babinského příznak bpnn bpnn 

Oppenheimova zkouška bpnn bpnn 

Chaddockova zkouška bpnn bpnn 

Vítkův sumační jev bpnn bpnn 

Gordonova zkouška bpnn bpnn 

Pyramidové jevy iritační - flekční 

Zkouška dle Rossolima bpnn bpnn 

Zkouška dle Žukovského-Kornilova bpnn bpnn 

Zkouška dle Mendela a Bechtěreva bpnn bpnn 

Pyramidové jevy zánikové 

Zkouška Mingazziniho bpnn bpnn 

Zkouška Barré (I,II,III) bpnn bpnn 

Fenomén šikmých bérců bpnn bpnn 

Vyšetření čití 

Povrchové čití 

Podnět  Reakce 

Taktilní bpnn 

Algický bpnn 

Termický bpnn 

Diskriminační bpnn 

Lokalizační bpnn 

Hluboké čití 

Testováno  Reakce 

Polohocit bpnn 

Pohybocit bpnn 

Stereognozie bpnn 

Vibrační  není testované 

Vyšetření mozečkových funkcí 

Vyšetření  Výsledek 

Paleocerebellum  

Velká asynergie není možné provést  

Malá asynergie záklon trupu dozadu (ve stoji) nelze provést 

záklon trupu dozadu (vsedě) bpnn 
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Vyšetření  Výsledek 

záklon hlavy a trupu se zavřenýma očima 

vsedě 

bpnn 

posazení se zkříženýma rukama na hrudi bpnn 

Neocerebellum  

Porucha koordinace bpnn 

Porucha přesnosti prováděných pohybů bpnn 

Přestřelování pohybů (hypermetrie) bpnn 

Dysdiadochokineza /adiadichokineza bpnn 

Cerebelární dysartrie bpnn 

Vyšetření hlavových nervů 

Nerv  Výsledek 

n. olfactorius bpnn 

n. opticus bpnn 

n. oculomotorius bpnn 

n. trochlearis bpnn 

n. trigeminus bpnn 

n. abducens bpnn 

n.facialis bpnn 

n. vestibulocochlearis bpnn 

n. glossopharyngeus bpnn 

n. vagus bpnn 

n. accesorius bpnn 

n. hypoglosus bpnn 

Legenda: bpnn - nález symetrický, bez výrazného neurologického postižení. Nález 

odpovídá involučním změnám 
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Speciální testy 

Barthel index  

 

  

Oblékání
samostatně 

10b.
s pomocí 5b. neprovede 0b.

Koupání 
samostatně 

10b.
s pomocí 5b. neprovede 0b.

Osobní hygiena 
samostatně 

10b.
s pomocí 5b. neprovede 0b.

Použití WC
samostatně 

10b.
s pomocí 5b. neprovede 0b.

Chůze po rovině
samostatně 

10b.
s pomocí 5b.

na vozíku 50m 

5b.
neprovede 0b.

Chůze po schodech
samostatně 

10b.
s pomocí 5b. neprovede 0b.

65 bodů - závislost středního stupně

Kontinence moči

plně 

kontinentní 

10b.

občas 

inkontinentní 

5b.

inkontinentní 

0b.

Kontinence stolice

plně 

kontinentní 

10b.

občas 

inkontinentní 

5b.

inkontinentní 

0b.

Přesun lůžko – židle
samostatně 

10b.
s pomocí 5b.

s malou 

pomocí 10b.

vydrží sedět 

5b.

Personální ADL

Najedení, napití
samostatně 

10b.
s pomocí 5b. neprovede 0b.
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MMSE (Minimental state exam)  

1. část 

 

2. část 

 

Dosažený počet bodů 29 b 

 

«Timed up and go»  (Vlastní modifikace) 

Je změřen čas potřebný pro splnění dalšího úkolu pacientkou:  

Pacientka se má zvednout z lehu na lůžku, posadit se na lůžku s nohama 

dolu, přesunout se na klozetové křeslo, které se nachází u dolního konce lůžka, 

a vrátit se zpátky na lůžko do sedu a pak do lehu. 

Čas  53 s 

  

Otázka Odpověď

Jaké je roční období? jaro

Jaký máme rok? 2018

Kolikátého je dnes? 2.3.218

Který den v týdnu je dnes? neví

Jaký je měsíc v roce? břězen

Ve kterém jste městě? Praha

Ve kterém jste zařízení? Domov pro seniory

V jaké jsme zemi? Česká republika

V jaké jsme ulici? Sněženková 8

V jaké místnosti se nacházíme?  správná odpověď

MAXIMUM 10 b 9 b

Otázka / úkol
maximalní 

počet bodů

dosazený 

počet 

bodů

1.     Vyjmenujeme 3 předměty: dům, kočka, postel 3 3

2.    Pozornost a počítání: odečíst od čísla 100 pětkrát číslo 4 / vyhláskuje

pozpátku slovo ŽIDLE
5 5

3.     Výbavnost: pacient zopakuje 3 slova, která jsme mu řekli v bodě 2 3 3

4.     Pojmenování předmětů: pojmenovat 2 ukázané předměty 2 2

5.     Opakování: zopakovat větu po fyzioterapeutovi 1 1

6.     Třístupňový pokyn: vezměte sklenici ze stolku, napijte se a vraťte ji zpět 3 3

7.     Čtení a vykonání povelu: zapnout televizi 1 1

8.     Psaní: napsat jakoukoliv větu, která by dávala smysl 1 1

9.     Opisování: obkreslit obrazec 1 1



212 

 

Příloha 11: Celý výstupní kineziologický rozbor Proband 3. 

Nynější onemocnění:  

Subjektivní nález: Pacientka si stěžuje na bolest v oblasti pravého kyčelního 

kloubu při pohybu, bolest hodnotí stupněm 3, na stupnice bolesti od 0 do 10, 

omezení mobility. Dušnost, bolesti na hrudí: neguje. 

Objektivní nález: Pacientka je orientovaná místem, časem, osobou, 

spolupracuje. Normostenická. Obézní. Hydratace je dobrá. Dýchaní – klidové 

eupnoe, tep je pravidelný. Sed je stabilní. Je schopna stoje ve vysokém chodítku, 

udělá pár kroků s dopomocí. Zvýšené napětí extenzorů krku. Zvětšená a 

fixovaná hrudní kyfóza. 

DKK bez otoku. Kůže čistá, bez trofických změn, bez pigmentace, bez 

známek zánětu. Významné varózní postavení kolenou. Oslabení fixátorů 

pravého kyčelního kloubu, hypermobilita pravého kyčelního kloubu. 

Vyšetření vstoje 

Vyšetření stoje aspekcí: 

Pohled zepředu 

Hodnocená oblast Výsledek 

Konfigurace DKK konfigurace kolenou - genu varum, PDK je trvale v zevní 

rotaci, je možné pasivně PDK uvést do neutrálního 

postavení, ovšem pacientka toto postavení v kyčelním 

kloubu samostatně neudři, oslabení svalů DKK více vpravo, 

bez otoků 

Konfigurace nohou Pravá noha je vytočená zevně - 70° (aspekce), levá noha je 

vytočená zevně 5° (aspekce), snížena klenba nožní, při 

pasivním vracení PDK do středního postavení jsou nohy 

symetrické 

Symetrie malleolů při pasivním vracení PDK do středního postavení jsou 

malleoly symetrické,  

Symetrie lýtek bez trofických změn, bez pigmentace, hypotrofie svalů více 

na PDK, bez otoků, 

Pately symetrické, 
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Symetrie stehen hypotrofie svalů, více na pravém stehně, 

Symetrie crist symetrické, ve stejné výšce 

Symetrie pupku symetrické, je stejně vzdálen od krist 

Thorakobrachiální 

trojúhelníky 

symetrické, 

Symetrie ramen pravé je výše (nepatrně) 

Symetrie klíčních 

kostí 

symetrické 

Symetrie obličeje symetrický 

Symetrie uší symetrické 

Symetrie očí symetrické, stejná vzdálenost od nosu. 

Pohled z boku 

Hodnocená oblast Levý bok 

Konfigurace nohou pravá noha je vytočená zevně 70° (aspekce), 

levá noha je vytočená zevně 5° (aspekce), 

snížena klenba nožní 

Postavení kolen flekční postavení v levém koleni - 15°, 

pacientka ho nezvládne propnout. Rekurvace 

pravého kolene – 10°. Pravé koleno je 

vytočené zevně - 70° 

 
Postavení pánve v anteverzním postavení 

Bederní lordóza je výrazně zvýšená 

Hrudní kyfóza je zvýšená, fixovaná 

Krční lordóza je zvýšená 

Postavení ramen jsou v protrakce 

Postavení hlavy je v předsunu 

Postavení uší konfigurace bpn, spuštěná olovnice ze 

zevních zvukovodů směřuje před rameny 

Pohled zezadu  

Hodnocená oblast Výsledek 

Symetrie pat pokud se PDK pasivně vrátí do středního 

postavení jsou paty symetrické 

Symetrie Achillovi šlachy pokud se PDK pasivně vrátí do středního 

postavení jsou šlachy symetrické, bpn 

Symetrie lýtka hypotrofie svalů (více vpravo), bez otoků, 

nejsou trofické změny 

Popliteální rýchy pokud se PDK pasivně vrátí do středního 

postavení jsou rýhy symetrické 

Symetrie stehen hypotrofie svalů, hlavně svalů pravého stehna 
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Hodnocená oblast Výsledek 

Symetrie subgluteální rýhy pokud se PDK pasivně vrátí do středního 

postavení jsou rýhy symetrické 

Symetrie zadních spin symetrické 

Symetrie crist symetrické 

Thorakobrachiální trojúhelníky symetrické 

Symetrie lopatek jsou v protrakci, více vpravo, oslabené 

adduktory lopatek 

Symetrie trapézových svalů zvýšené napětí více vpravo 

Symetrie ramen pravé je výše (nepatrně) 

Symetrie uší symetrické 

Hlava ve středním postavení 

Skolióza bez nálezu 

 

Analýza chůze 

Pacientka je schopna zvednout se ze zvýšené polohy (ze sedu na lůžku) do 

stoje s oporou o vysoké chodítko, zvládá stoj s odlehčením PDK 100 % 

v chodítku po dobu 1-2 min. Ve stoji se nedokáže úplně narovnat ani se vzepřít 

na loktech. Naléhá na chodítko hrudním košem. S dopomocí udělá několik 

kroků dopředu a zpátky ve vysokém chodítku. Při chůzi je pravá dolní 

končetina v zevní rotaci (75°), při nákroku levou DK pacientka chodidlo od 

podlahy neodvine, ale táhne dopředu, naléhá hrudníkem na chodítko, při 

nákroku pravou DK pacientka odvíjí chodidlo a zvedne pravé chodidlo nad 

podlahou o 1-2 cm, opírá se nejvíce o levou DK a o loket. Držení těla je chabé.  

Vyšetření základních hybných stereotypů (dle Jandy) 

Zkoušk

a 

Norma Pacient 

E
x

te
n

ze
 v

 k
y

če
ln

ím
 

k
lo

u
b

u
 

1. m. gluteus maximus 

2. ischiokrurální svaly 

3. paravertebrální svaly 

na kontralaterální 

straně L/S přechodu 

4. paravertebrální svaly 

na homolaterální straně 

L/S přechodu 

5. paravertebrální svaly 

Pacientka extenzi v kyčelním kloubu 

neprovede 

timing: 4; 3; 6; 5; 2; 1 
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Zkoušk

a 

Norma Pacient 

na kontralaterálnim 

Th/L přechodu 

6. paravertebrální svaly 

na homolaterálním  

Th/L přechodu 

A
b

d
u

k
ce

 v
 k

y
če

ln
ím

 k
lo

u
b

u
 

1. m. gluteu medius a 

minimus 

2. m. tensor fascie latae 

3. m.quadratus 

lumborum (stabilizační 

funkce) 

4. m. rectus femoris 

(stabilizační funkce) 

5. m. iliopsoas 

(stabilizační funkce) 

6. Břišní svaly 

(stabilizační funkce) 

LDK: timing: 1; 2; 3; 4; 5; 6 

PDK: timing: 4; 5 

při snaze o pohyb pacientka rotuje PDK 

v kyčelním kloubu zevně, pánev rotuje do 

pravé strany, následně probíhá kontrakce 

m. iliopsoas a m. rectus femoris.  

pacientka nahrazuje abdukci v kyčelním 

kloubu flexí, kterou je schopna provést 

v rozsahu 10° s vyloučením 

m. gluteus medius a minimus nejsou 

zapojené  

po edukace pravou abdukci v kyčelním 

kloubu provést nedokáže 

 

F
le

x
e 

tr
u

p
u

 

1. m.rectus abdominis 

2. m.obliques abdominis 

externus, internus 

zásady: 

a. pohyb je bez souhybu 

pánve 

b. je proveden pomalou 

obloukovitou flexí. 

c. není elevace DKK 

d. aktivace m. iliopsoas - 

rotace pánve 

modifikace: 

a. spolu s plantární flexí 

timing: 1; 2  

nadzvedne se 3 krát za po horní uhel 

lopatek 

zásady: 

a. pohyb je bez souhybu pánve 

b. pohyb  proveden pomalou 

obloukovitou flexí 3 krát za sebou po 

dolní uhel lopatek  

c. není elevace DKK 

d. není 

modifikace: 

a. neprovede 

 

 

F

le
x

e 

k
rk

u
 

v
le

ž

e 
n

a 

zá
d

e

ch
 1. m. longus coli, timing: 1; 2 
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Zkoušk

a 

Norma Pacient 

m.longus capitis, 

hyoidální svaly 

2. mm. scaleni 

zásady: 

a. provedení 

obloukovitou flexi 

modifikace: 

a. zkouška vydře 30 s 

b. odpor na čelo 

zásady: 

a. provedení obloukovitou flexi 

 

modifikace: 

a. provede 

b. provede s minimálním odporem 

A
d

d
u

k
ce

 v
 r

am
en

n
ím

 k
lo

u
b

u
 

1. m. supraspinatus, m. 

deltoideus (prvních 10 

st spolu) 

2. m. deltoideus 

Stabilizace: 

3. kontralaterální m. 

trapezius, 

4. homolaterální m. 

trapezius, 

5. kontralaterální m. 

quadratus lumnorum, 

6. homolaterální m. 

quadratus lumnorum 

kontralaterální m. 

peroneus 

 

 

timing: 1 (prvních 10 st); 2; 4 izotonická 

kontakce; 8 (stabilizační funkce) 

K
li

k
 1. Horní a dolní 

stabilizátory lopatky 

2. m.serratus anterior 

neprovede 

 

Antropometrické vyšetření 

je bez vyznyvných změn 
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Dýchaní  

Pacientka má kostální typ dýchání, pacientka zvládá diafragmalní typ 

dýchaní, pacient zvládá lokalizované dýchání do spodní části  hrudníku, 

střední části hrudníku, obou boků, do břicha 

Vyšetření rozsahu pohyblivosti kloubní  

Zkoušky na dynamiku páteře 

Zkouška Naměřeno 

Forestierova fleche (vzdálenost protuberantia 

occipitalis externa od stěny) 

7 cm 

Čepojovova vzdálenost (C7 + 8 cm kranialně) zvětšeno o 1,5 cm 

Lenochův příznak ( brada- sternum) nedotýká se o 1 cm 

Ottova inklinační vzdálenost (C7 + 30 cm kaudálně) zvětšeno o 3 cm 

Ottova reklinační vzdálenost (C7 + 30 cm kaudálně) zmenšen o 1,5 cm 

Stiborova vzdálenost (C7 až L5) zvětšeno o 6,5 cm 

Schoberova vzdálenost (L5 + 10 cm kranialně) zvětšeno o 2 cm 

Thomayerova (předklon) není možné 

Lateroflexe L - 8 cm, P – 9 cm 

 

Goniometrie 

V tabulce jsou uvedené hodnoty pasivního pohybu, pokud se hodnoty 

aktivního pohybu lišilo od  pasivního pohybu více než o 10% – v záznamu 

uvedené AP a PP. 

Legenda:   

AP - provedeno měření aktivního pohybu 

PP - provedeno měření pasivního pohybu 

* - pohyb je omezen pro bolest 

** - pohyb je omezen mechanicky (tvrdá zarážka) 

Horní končetina (PP) 

Kloub L P 

Ramenní kloub   

S (EX/FL) 15°-0°-100° 20°-0°-80° 
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Kloub L P 

F (ABD/ADD) 120°-0°-0° PP: 115°-0°-0°* 

AP: 85°-0°-0°* 

je porušen skapulohumeralní 

rytmus 

T (h. EX/FL) 30°-0°-100° 30°-0°-90° 

R (ZR/VR) 80°-0°-50° 60°-0°-45° 

Loketní kloub   

S (EX/FL) 0°-0°-130° 0°-0°-140° 

Předloktí   

R  (ZR/VR) 90°-0°-90° 90°-0°-90° 

Zápěstí   

S (D.FL/P.FL) 85°-0°-80° 90°-0°-75° 

F (R.D/UL.D) 20°-0°-30° 20°-0°-30° 

Dolní končetina (PP) 

Kloub  L P 

Kyčelní kloub   

S (EX/FL) 0°-0°-75° s nataženou PDK 

0°-0°-90° s pokrčenou PDK 

0°-0°-60°* s nataženou LDK 

0°-0°-65° s pokrčenou LDK 

F (ABD/ADD) 40°-0°-25° 25°* -0°-20°* 

R (ZR/VR) 40°-0°-35° 75°-0°-30° 

Kolenní kloub   

S (EX/FL) 0°-10°-145° 10°-0°-150° 

Hlezenní kloub   

S (D.FL/P.FL) 10°-0°-40° 15°-0°-40° 

F (INV/EV) 35°-0°-25° 35°-0°-20° 

Páteř (AP) 

Segment    

C1-C7  

S (EX/FL) 35°-0°-35° 

F (L/P) 30°-0°-35° 

R (L/P) 45°-0°-45° 

TH1-L5  

F (L/P) 25°-0°-20° 

R (L/P) 25°-0°-20° 

Vyšetření hypermobility 

je bez vyznívaných změn  
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Vyšetření zkrácených svalů (dle Jandy)  

Legenda:   

0-nejde o zkrácení, 

1-malé zkrácení, 

2-velké zkrácení. 

* - vyšetření je orientační (pohyb je bolestivý) 

** - vyšetření je orientační (pohyb je omezen mechanicky) 

Zkrácené svaly L P 

m. triceps surae- m.gastrocnemius 1 1 

m. triceps surae- m.soleus 1 1 

Flexory kyčelního kloubu  2 nelze 

vyšetřit 

Flexory kolenního kloubu 0 0 

Adduktory kyčelního kloubu 1 1* 

m.pirifirmis 1 1* 

m.quadratus lumborum 1 1 

Paravertebrální zádové svaly 2 (>15 cm) 

m.pectoralis major-část sternální dolní 1* 1* 

m.pectoralis major- část sternální střední a horní 1** * 1** * 

m.pectoralis major-část klavikulární a m.pectoralis minor 1* 1* 

m.trapezius 1 1 

m.levator scapulae 2 2 

m.sternocleidomastoideus 1 1 

 

Vyšetření svalové síly (dle Jandy) 

Legenda:   

* - vyšetření je orientační (pohyb je bolestivý) 

** - vyšetření je orientační (pohyb je omezen mechanicky) 

Sval L P Symetrie 

m. frontalis 5 5 symetrické provedení 

m. orbicularis oculi 5 5 symetrické provedení 

m. corrugator supercilli 5 5 symetrické provedení 

m. procerus 5 5 symetrické provedení 

m. nasalis 5 

5 

 

m. orbicularis oris 5 5 symetrické provedení 

m. zygomaticus major 5 5 symetrické provedení 
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Sval L P Symetrie 

m. risorius 5 5 symetrické provedení 

m. levator anguli oris 5 5 symetrické provedení 

m. depressor labii inferioris 5 5 symetrické provedení 

m. depresor anguli oris 5 5 symetrické provedení 

m.mentalis 5 5 symetrické provedení 

m. bucinator 5 5 symetrické provedení 

Platysma 5 5 symetrické provedení 

Svaly trupu 

Pohyb  L P 

Flexory krku-obloukovitá flexe 4 

Flexory krku-předsunutí hlavy 

(sternocleidomastoideus) 

4 

Extensory krku 4 

Flexe trupu 3+ 

Flexe trupu s rotací 2+ 2+ 

Extenze trupu 3+ 

Elevace pánve 3+ 3 

Svaly horní končetiny 

Pohyb  L P 

Lopatka 

Addukce lopatky 4 4 

Kaudální posunutí s addukcí 4 4- 

Elevace lopatky 5 5- 

Abdukce s rotací 4 4 

Ramenní kloub 

Flexe v ramenním kloubu 4 4* 

Extenze v ramenním kloubu 4 4-* 

Abdukce v ramenním kloubu 4+ 3+* 

Horizontální abdukce v ramenním kloubu 4 4 

Horizontální addukce v ramenním kloubu 4 4 

Zevní rotace v ramenním kloubu 3* 2+* 

Vnitřní rotace v ramenním kloubu 4* 3-* 

loketní kloub 

Flexe v loketním kloubu 4+ 4+ 

Extenze v loketním kloubu 4+ 4+ 

Předloktí 

Supinace předloktí 5 5 
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Pohyb  L P 

Pronace předloktí 5 5 

Zápěstí 

Flexe s addukcí (zápěstí) 4+ 4+ 

Flexe s abdukcí (zápěstí) 4+ 4+ 

Extenze s addukcí (zápěstí) 4+ 4+ 

Extenze s abdukcí (zápěstí) 4 4 

Svaly dolní končetiny 

Pohyb L P 

Kyčelní kloub 

Flexe v kyčelním kloubu 3 3- 

Extenze v kyčelním kloubu 3+ 1 

Addukce v kyčelním kloubu 3 1 

Abdukce v kyčelním kloubu 2 1 

Zevní rotace v kyčelním kloubu 4- 2 

Vnitřní rotace v kyčelním kloubu 3 2 

Kolenní kloub 

Flexe v kolenním kloubu 3+ 3- 

Extenze v kolenním kloubu 4- 3- 

Hlezenní kloub 

Plantární flexe (m. gastrocnemius) 5 5 

Plantární flexe (m. soleus) 5 5 

Supinace s dorzální flexí 3+ 3+ 

Supinace s plantární flexí neprovede neprovede 

Plantární pronace neprovede neprovede 

 

Vyšetření úchopů 

je bez významných změn 

Neurologické vyšetření 

je bez významných změn
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Speciální testy 

Barthel index 

 

«Timed up and go»  (Vlastní modifikace) 

Je změřen čas potřebný pro splnění dalšího úkolu pacientkou:  

Pacientka se má zvednout z lehu na lůžku, posadit se na lůžku s nohama 

dolu, přesunout se na klozetové křeslo, které se nachází u dolního konce lůžka, 

a vrátit se zpátky na lůžko do sedu a pak do lehu. 

Čas  42 s 

 

  

Oblékání
samostatně 

10b.
s pomocí 5b. neprovede 0b.

Koupání 
samostatně 

10b.
s pomocí 5b. neprovede 0b.

Osobní hygiena 
samostatně 

10b.
s pomocí 5b. neprovede 0b.

Použití WC
samostatně 

10b.
s pomocí 5b. neprovede 0b.

Chůze po rovině
samostatně 

10b.
s pomocí 5b.

na vozíku 50m 

5b.
neprovede 0b.

Chůze po schodech
samostatně 

10b.
s pomocí 5b. neprovede 0b.

Personální ADL

Najedení, napití
samostatně 

10b.
s pomocí 5b. neprovede 0b.

70 bodů - závislost středního stupně

Kontinence moči

plně 

kontinentní 

10b.

občas 

inkontinentní 

5b.

inkontinentní 

0b.

Kontinence stolice

plně 

kontinentní 

10b.

občas 

inkontinentní 

5b.

inkontinentní 

0b.

Přesun lůžko – židle
samostatně 

10b.
s pomocí 5b.

s malou 

pomocí 10b.

vydrží sedět 

5b.
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Příloha 12: Celý vstupní kineziologický rozbor Proband 4. 

Anamnéza 

Osobní anamnéza: pacient prodělal běžná dětská nemoci, diabetes mellitus 

2. typu od roku 2002, dna, bércové vředy dolních končetin,  mikrobiálním 

ekzémem bérců bilaterálně, primární koxartróza, roku 2012 TEP obou kyčelních 

kloubů, po operaci chodil chodí o dvou francouzských holích, od roku 2014 

nechodí pro zhoření bolesti v kolenních kloubech.  

Rodinná anamnéza: matka zamřela ve věku 84 let v roce 2005 na srdeční 

chorobu. Měla gynekologické potíže a myom dělohy. O jiných chronických 

onemocněních není známo. Otec – zamřel  na CMP v roce 1975 v 64 letech. 

Pacient má jednu sestru, ta je zdravá, dalších sourozenců pacient nemá. 

Předchozí generace -  nikdo už nežije. Běžné onemocnění a příčiny smrti nejsou 

známé. Dědičné choroby neguje. 

Sociální anamnéza:  Rodinný stav – ženatý, má 3 syny narozené v rocích 

1974, 1980, 1989, a 1 dceru narozenou roku 1982. Dále má 4 vnuky. Všichni 

včetně manželky bydlí v Praze a pána navštěvují. Posledních 20 let bydlel 

s manželkou v Praze v bytě s výtahem, po zhoršení potíží v záři 2016 byl 

umístěn do Vojenského RHB-centra Slapy na 4 měsíce, pak byl převedzen do 

RHB-centra Dobříše, kde absolvoval fyzioterapeutické léčení během 2 měsíců. 

Od 22.4.2017 bydlí v domově pro seniory. Sociální a ekonomické zázemí je 

dobré. 

Pracovní anamnéza: absolvoval tříletou trenérskou školu. Poté se stal 

profesionálním sportovcem – zavodní veslovaní. Od roku 1985 začal trenérskou 

kariéru. Práci charakterizuje jako stresující a fyzicky náročnou. V důchodě od 

roku 2004. 

Farmakologická anamnéza: concor, detralex, furon, stacyl, omeprazol, 

milurit, tramal, tritace, verospiron, januvia, tamsulosin, ewofex. 
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Alergologická anamnéza: neguje  

Sportovní anamnéza:  veslovaní závodně od roku 1963, rekreačně: volejbal, 

hokej, plavání, posilovaní. 

Abúzus: Alkohol příležitostně; kouření - neguje, drogy – neguje. 

Vyšetření vstoje 

Vyšetření stoje aspekcí: 

Pacient je schopen se postavit a stát v chodítku jenom s dopomocí, stoj není 

stabilní, je v předklonu, ramena jsou v elevaci, pacient se nedokáže narovnat 

ani s oporou o lokty a chodidla. Naléhá na chodítko hrudníkem, má tendenci 

přenášet váhu na ruce. 

Pohled zepředu 

Hodnocená oblast Výsledek 

Konfigurace DKK symetrické, DKK jsou v trojeflexi 

Konfigurace nohou symetrické, jsou oteklé 

Symetrie malleolů symetrické, jsou oteklé 

Symetrie lýtek symetrické, edém, trofické změny, zvýšená 

pigmentace bérců, pokožka je suchá a loupe 

se 

Pately symetrické, 

Symetrie stehen symetrické, lehce hypotrofický vzhled 

mediální vastus m. quadriceps femoris 

bilaterálně  

Symetrie crist symetrické 

Symetrie pupku symetrické, je stejně vzdálen od krist 

Thorakobrachiální trojúhelníky nelze vyšetřit (pacient se opírá o vysoké 

chodítko) 

Symetrie ramen jsou v protrakci a v elevaci 

Symetrie klíčních kostí symetrické 

Symetrie obličeje symetrický 

Symetrie uší symetrické, stejně vzdálené od nosu 

Symetrie očí symetrické 
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Pohled z boku 

Hodnocená oblast Levý bok 

Konfigurace nohou symetrické, DKK jsou v trojeflexi, flexe 

v kolenních a kyčelních kloubech cca 50° 

(aspekcí), stoj na špičkách, nedokáže dát paty 

na zem, klenba nožní bpn 

Postavení kolen flexe 50° bilateralně, symetrické, artrotický 

vzhled kolenních kloubů 

Postavení pánve anteverzní 

Bederní lordóza je lehce vyhlazená 

Hrudní kyfóza je zvýšená, fixovaná 

Krční lordóza je zvýšená,  

Postavení ramen jsou v protrakci 

Postavení hlavy je v předsunu 

Postavení uší symetrické  

Pohled zezadu  

Hodnocená oblast Výsledek 

Symetrie pat symetrické, jsou oteklé 

Symetrie Achillovi šlachy symetrické, jsou oteklé 

Symetrie lýtka symetrické, trofické změny, zvýšená 

pigmentace bérců, pokožka je sucha, loupe se 

Popliteální rýhy symetrické 

Symetrie stehen symetrické  

Symetrie subgluteální rýhy symetrické 

Symetrie zadních spin symetrické 

Symetrie crist symetrické 

Thorakobrachiální trojúhelníky nelze vyšetřit (pacient se opírá o chodítko) 

Symetrie lopatek symetrické 

Symetrie trapézových svalů symetrické, jsou zkrácené 

Symetrie ramen jsou v protrakci a v elevaci 

Symetrie uší symetrické 

Hlava ve středním postavení 

Skolióza bez nálezu 
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Analýza chůze 

nelze provést 

Vyšetření základních hybných stereotypů (dle Jandy) 

Zkouška Norma Pacient 

E
x

te
n

ze
 v

 k
y

če
ln

ím
 k

lo
u

b
u

 

1. m. gluteus maximus 

2. ischiokrurální svaly 

3. paravertebrální svaly na 

kontralaterální straně L/S 

přechodu 

4. paravertebrální svaly na 

homolaterální straně L/S 

přechodu 

5. paravertebrální svaly na 

kontralaterálnim Th/L 

přechodu 

6. paravertebrální svaly na 

homolaterálním  Th/L 

přechodu 

extenze pacient neprovede pro 

zkrácení flexorů kyčelních kloubů 

 

timing: izometrické: 1; 2; 4; 3; 6; 5 

 

 

A
b

d
u

k
ce

 v
 k

y
če

ln
ím

 k
lo

u
b

u
 1. m. gluteu medius a minimus 

2. m. tensor fascie latae 

3. m.quadratus lumborum 

(stabilizační funkce) 

4. m. rectus femoris (stabilizační 

funkce) 

5. m. iliopsoas (stabilizační 

funkce) 

6. Břišní svaly (stabilizační 

funkce) 

tensorovo – kvadrantový 

mechanismus 

timing: 2; 4; 3; 1; 6  
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Zkouška Norma Pacient 

F
le

x
e 

tr
u

p
u

 

1. m.rectus abdominis 

2. m.obliques abdominis 

externus, internus 

zásady: 

a. pohyb je bez souhybu pánve 

b. je proveden pomalou 

obloukovitou flexí. 

c. není elevace DKK 

d. aktivace m. iliopsoas - rotace 

pánve 

modifikace: 

a. spolu s plantární flexí 

timing:  1; 2  

zásady: 

a. pohyb je bez souhybu pánve 

b. je proveden pomalou 

obloukovitou flexí 

c.  DKK jsou flektované (50°), není 

elevace DKK 

d. není 

modifikace: 

a. neprovede 

testovaní je provedeno vleže na 

zádech s pokrčenými DKK, pro 

omezení rozsahu pohybu v 

kolenních kloubech 

F
le

x
e 

k
rk

u
 v

le
že

 n
a 

zá
d

ec
h

 

1. m. longus coli, m.longus 

capitis, hyoidální svaly 

2. mm. scaleni 

zásady: 

a. provedení obloukovitou flexi 

modifikace: 

a. zkouška vydře 30 s 

b. odpor na čelo 

timing: 1; 2 

zásady: 

a. provedeno obloukovitou flexí 

modifikace: 

a. zvládne po celou dobu bez 

třesu, 

b. zvládne 3 krát za sebou s 

maximálním  odporem 

A
d

d
u

k
ce

 v
 r

am
en

n
ím

 k
lo

u
b

u
 

7. m. supraspinatus, m. 

deltoideus (prvních 10 st 

spolu) 

8. m. deltoideus 

Stabilizace: 

9. kontralaterální m. trapezius, 

10. homolaterální m. trapezius, 

11. kontralaterální m. quadratus 

lumnorum, 

12. homolaterální m. quadratus 

lumnorum 

kontralaterální m. peroneus 

timing: 1; 2;3;4 a 5 

(zotonický);6;7 

addukce v ramenním kloubu 

probíhá spolu s úklonem trupu do 

kontralaterální strany a s elevací 

ramena.  

je porušen humeroskapularní 

rytmus 

po edukaci pacient provede addukci 

v pravém ramenním kloubu 

v rozsahu PHK: 40° a LHK: 45° 

 



228 

 

Zkouška Norma Pacient 

K
li

k
 

1. Horní a dolní stabilizátory 

lopatky 

2. m.serratus anterior 

neprovede 

 

Antropometrické vyšetření  

Délky na horní končetině (cm) 

Délka L P 

Acromion-dactilion (celá HK) 72,5 72 

Acromion-processus styloidu radii (paže a předloktí) 55,5 55 

Acromion-laterální epiconyl humeru (paže) 30,5 30 

Olecranon-processus styloideus ulne (předloktí) 25 25 

Spojnice mezi processus styloideus - dactilion (ruka) 19 19 

Dactilion-dactilion (rozpětí paží) 163 

Délky na dolní končetině (cm) 

Délka L P 

SIAS - malleolus medialis (funkční délka) 86 85 

Symphysa-malleolus medialis (funkční délka) 72 72 

Pupek-malleolus medialis (umbilikální délka=funkční 

délka) 

95 95 

Trochanter major-malleolus lateralis (anatomická délka) 89 90 

Trochanter major-laterální epykondyl femuru (stehno) 48 48,5 

Hlavička fibuly-malleolus lateralis (bérec) 41 41,5 

V zatížení obkreslit plosku nohy- zmeřit nejvzdálenější 

body 

21 21 

Obvody na horní končetině (cm) 

Obvody L P 

M. biceps brachii relaxovaný 32 35 

M. biceps brachii v kontrakci 32,5 35,5 

Přes loketní kloub- přes olecranon 28 28 

Přes nejširší místo předloktí 25 26 

Přes zápěstí 16 16 

Přes hlavičky metakarpů 17 17 
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Obvody na dolní končetině (cm) 

Obvody L P 

Obvod stehna (10cm nad patelou) 63 69 

Nad patelou (těsně nad kolenem) 54 55 

Přes patelu  47 48 

Pod patelou (tuberositas patelae) 38 37 

Nejsilnější místo na bérci 47 46 

Obvod přes malleoly 34 36 

Přes nárt a patu 35 32 

Přes hlavičky metatarsů 29 28 

Šířkové rozměry centimetrem (cm) 

Měřeno  Naměřeno 

Obvod břicha (přes pupík) 115 

Obvod boků (přes trochantery) 135 

Střední postavení hrudníku (max nádech+max výdech)/2 (109+102)/2=105,5 

Pružnost hrudníku (max nádech-max výdech) 109 – 102= 4 

Obvod hrudníku (cm) 

Obvod Naměřeno 

Mesosternální (střed sterna-dolní úhel lopatek) 107 

Xyfosternální (processus xyfoideus-dolní úhel lopatek 115 

Dýchaní  

Pacient má hrudní typ dýchání, zvládá lokalizované dýchání do obou boků 

a do břicha. Aktivně zapojuje HSSP.  

Vyšetření rozsahu pohyblivosti kloubní  

Zkoušky na dynamiku páteře 

Zkouška Naměřeno 

Forestierova fleche (vzdálenost protuberantia occipitalis 

externa od stěny) 

6 cm 

Čepojovova vzdálenost (C7 + 8 cm kranialně) zvětšeno o 2cm 

Lenochův příznak ( brada- sternum) dotýká se 

Ottova inklinační vzdálenost (C7 + 30 cm kaudálně) zvětšeno o 4 cm 

Ottova reklinační vzdálenost (C7 + 30 cm kaudálně) zmenšen o 1 cm 

Stiborova vzdálenost (C7 až L5) zvětšeno o 5 cm 

Schoberova vzdálenost (L5 + 10 cm kranialně) zvětšeno o 1 cm 
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Zkouška Naměřeno 

Thomayerova (předklon) není možné vyšetřit 

Lateroflexe L - 11 cm, P - 7 cm 

 

Goniometrie 

V tabulce jsou uvedené hodnoty pasivního pohybu, pokud se hodnoty 

aktivního pohybu lišilo od  pasivního pohybu více než o 10% – v záznamu 

uvedené AP a PP. 

Legenda: 

AP - provedeno měření aktivního pohybu 

PP - provedeno měření pasivního pohybu 

* - pohyb je omezen pro bolest 

** - pohyb je omezen mechanicky (tvrdá zarážka) 

Horní končetina (PP) 

Kloub L P 

Ramenní kloub   

S (EX/FL) 10°-0°-75° (AP) * 

15°-0°-105°(PP) * 

10°-0°-95°*(AP) * 

20°-0°-120°(PP) * 

F (ABD/ADD) 40°-0°-0° (AP) * 

85°-0°-0° (PP) * 

45°-0°-0° (AP) * 

95°-0°-0° (PP) * 

T (h. EX/FL) 30°-0°-90°* 35°-0°-85°* 

R (ZR/VR) 30°-0°-40°* (PP) 

20°-0°-35°* (AP) 

45°-0°-55°*(PP) 

30°-0°-45°* (AP) 

Loketní kloub   

S (EX/FL) 0°-0°-135° 0°-0°-130° 

Předloktí   

R  (ZR/VR) 90°-0°-80° 90°-0°-85° 

Zápěstí   

S (D.FL/P.FL) 85°-0°-70° 80°-0°-75° 

F (R.D/UL.D) 25°-0°-35° 20°-0°-35° 

Dolní končetina (PP) 

Kloub  L P 

Kyčelní kloub   

S (EX/FL)  0°-15°*-90° *** 0°-15°*-90° *** 

F (ABD/ADD) 25°-0°-0° *** 20°*-0°-0° *** 
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Kloub  L P 

R (ZR/VR) 0° ***-0°-25° 0° ***-0°-30° 

Kolenní kloub   

S (EX/FL) 0°-55°-90° (AP) 

0°-40°-100°(PP) 

0°-35°-95°(AP) 

0°-30°-110°(PP) 

Hlezenní kloub   

S (D.FL/P.FL) 0°-10°-45° 0°-5°-40° 

F (INV/EV) 10°-0°-5° 15°-0°- 5° 

Páteř (AP) 

Segment    

C1-C7  

S (EX/FL) 25°-0°-40° 

F (L/P) 30°-0°-35° 

R (L/P) 25°-0°-40° 

TH1-L5  

F (L/P) 20°-0°-15° 

R (L/P) 25°-0°-20° 

Vyšetření hypermobility 

Vyšetření  L P L P 

 dle Lewita dle Jandy 

Extenze trupu (bederní páteř) A -  

Flexe trupu (bederní páteř) A HM není  

Lateroflexe trupu A A HM není HM není 

Rotace trupu A A - - 

Rotace hlavy a krční páteře A A HM není HM není 

Dorzální flexe v radiocarpalním kloubu 

«Zkouška sepjatých rukou» 

A A HM není HM není 

Dorzální flexe v metakarpofalangeálních 

kloubech «Zkouška sepjatých prstů» 

A A HM není HM není 

Extenze v loktech  A  HM není  

Abdukce v ramenním kloubu A A - - 

Přibližování loktu k rameni protilehlé 

strany «Zkouška šály» 

A A HM není HM 

Dotek obou rukou na zádech mezi 

lopatkami «Zkouška zapažených paží» 

A A HM není HM 

Přibližování špiček prstů k acromionu 

lopatky druhé strany «Zkouška 

založených paží» 

A A HM není HM není 
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Vyšetření  L P L P 

Vyšetření extenze (hyperextenze) v 

kolenu 

A A - - 

Flexe v kolenním kloubu «Zkouška 

posazení na paty» 

není možné vyšetřit 

Vyšetření rozsahu vnitřní a vnější rotace 

v kyčli 

A A - - 

Legenda:   

A - hypomobilní až normální 

HM - hypermobilita 

Vyšetření zkrácených svalů (dle Jandy)  

Legenda:   

0-nejde o zkrácení, 

1-malé zkrácení, 

2-velké zkrácení. 

* - vyšetření je orientační (pohyb je bolestivý) 

** - vyšetření je orientační (pohyb je omezen mechanicky) 

Vyšetření zkrácených svalů 

Zkrácené svaly L P 

m. triceps surae- m.gastrocnemius 2 2 

m. triceps surae- m.soleus 2 2 

Flexory kyčelního kloubu  2 2 

Flexory kolenního kloubu 2 2 

Adduktory kyčelního kloubu 1 1 

m.pirifirmis 1*** 1*** 

m.quadratus lumborum 2 2 

Paravertebrální zádové svaly 2 (>15 cm) 

m.pectoralis major-část sternální dolní 2* 2* 

m.pectoralis major- část sternální střední a 

horní 

1* 1* 

m.pectoralis major-část klavikulární a 

m.pectoralis minor 

1* 1* 

m.trapezius 1** 1** 

m.levator scapulae 1** 1** 

m.sternocleidomastoideus 1** 1** 
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Vyšetření svalové síly (dle Jandy) 

Legenda:   

* - vyšetření je orientační (pohyb je bolestivý) 

** - vyšetření je orientační (pohyb je omezen mechanicky) 

Sval  L P Symetrie 

m. frontalis 5 5 symetrické provedení 

m. orbicularis oculi 5 5 symetrické provedení 

m. corrugator supercilli 5 5 symetrické provedení 

m. procerus 5 5 symetrické provedení 

m. nasalis 5 

5 

 

m. orbicularis oris 5 5 symetrické provedení 

m. zygomaticus major 5 5 symetrické provedení 

m. risorius 5 5 symetrické provedení 

m. levator anguli oris 5 5 symetrické provedení 

m. depressor labii 

inferioris 

5 5 symetrické provedení 

m. depresor anguli oris 5 5 symetrické provedení 

m. mentalis 5 5 symetrické provedení 

m. bucinator 5 5 symetrické provedení 

Platysma 5 5 symetrické provedení 

Svaly trupu 

Pohyb  L P 

Flexory krku-obloukovitá flexe 5 

Flexory krku-předsunutí hlavy (sternocleidomastoideus) 5 

Extensory krku 5** 

Flexe trupu 5 

Flexe trupu s rotací 4 4 

Extenze trupu 4** 

Elevace pánve 5 5 

Svaly horní končetiny 

Pohyb  L P 

Lopatka 

Addukce lopatky 4 4 

Kaudální posunutí s addukcí 4-** 4-** 

Elevace lopatky 5 5 

Abdukce s rotací 4* 4* 

Ramenní kloub 

Flexe v ramenním kloubu 4* 4* 

Extenze v ramenním kloubu 3* 3* 
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Pohyb  L P 

Abdukce v ramenním kloubu 3* 3* 

Horizontální abdukce v ramenním kloubu 4 4 

Horizontální addukce v ramenním kloubu 4 4 

Zevní rotace v ramenním kloubu 3-* 3-* 

Vnitřní rotace v ramenním kloubu 3* 3* 

Loketní kloub 

Předloktí 

Zápěstí 

 

Flexe v loketním kloubu 5 5 

Extenze v loketním kloubu 5 5 

Předloktí 

Supinace předloktí 5 5 

Pronace předloktí 5 5 

Zápěstí 

Flexe s addukcí (zápěstí) 5 5 

Flexe s abdukcí (zápěstí) 5 5 

Extenze s addukcí (zápěstí) 5 5 

Extenze s abdukcí (zápěstí) 5 5 

Svaly dolní končetiny 

Pohyb  L P 

Kyčelní kloub 

Flexe v kyčelním kloubu 4 (do 90°) 4(do 90°) 

Extenze v kyčelním kloubu 2+** 2+** 

Addukce v kyčelním kloubu KI TEP KI TEP 

Abdukce v kyčelním kloubu 3* 3* 

Zevní rotace v kyčelním kloubu KI TEP KI TEP 

Vnitřní rotace v kyčelním kloubu 3+* 3+* 

Kolenní kloub 

Flexe v kolenním kloubu 3+** 3+** 

Extenze v kolenním kloubu 3** 3** 

Hlezenní kloub 

Plantární flexe (m. gastrocnemius) 4** 4** 

Plantární flexe (m. soleus) 4 4 

Supinace s dorzální flexí 3 3 

Supinace s plantární flexí nelze vyšetřit** nelze vyšetřit** 

Plantární pronace nelze vyšetřit** nelze vyšetřit** 

Legenda:   

KI TEP – pohyb je kontraindikován pro totální endoprotézu 
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Vyšetření úchopů 

Silový úchop 

Typ úchopu L P Sila je stejná 

Kulový udělá 100% udělá 100% ano, stisk není oslaben 

Válcový udělá 100% udělá 100% ano, stisk není oslaben  

Háček udělá 100% udělá 100% ano, stisk není oslaben  

Jemná motorika 

Typ úchopu L P Sila je stejná 

Štipec (pinzetový) udělá 100% udělá 100% ano, stisk není oslaben 

Špetka udělá 100% udělá 100% ano, stisk není oslaben 

Laterální (klíčový) udělá 100% udělá 100% ano, stisk není oslaben 

Neurologické vyšetření 

Vyšetření fyziologických reflexů: 

Horní končetina 

Reflex L P 

Šlachookosticové reflexy 

Bicipitový normoreflexie normoreflexie 

Tricipitový normoreflexie normoreflexie 

Brachioradiální normoreflexie normoreflexie 

Styloradiální hyporeflexie hyporeflexie 

Radiopronační hyporeflexie hyporeflexie 

Palmární nevybavuji nevybavuji 

Dolní končetina  

Reflex L P 

Šlachookosticové reflexy 

Patelární normoreflexie normoreflexie 

Reflex Achyllovy šlachy hyporeflexie hyporeflexie 

Medioplantární nevybavuji nevybavuji 

Trup 

Reflex L P 

Kožní reflexy 

Hypogastrický nevybavuji nevybavuji 

Mezogastrický nevybavuji 

Epigastrický nevybavuji nevybavuji 



236 

 

Vyšetření patologických reflexů 

Horní končetina 

Reflex L P 

Pyramidové jevy zánikové 

Zkouška Mingazziniho bpnn bpnn 

Zkouška Ruseckého bpnn bpnn 

Dufourova zkouška bpnn bpnn 

Hanzalův příznak bpnn bpnn 

Zkouška Barré bpnn bpnn 

Pyramidové jevy iritační 

Justerův příznak bpnn bpnn 

Trömnerův příznak bpnn bpnn 

Hoffmanův příznak bpnn bpnn 

Marinesca-Radoviciho příznak (dlaňobradový) bpnn bpnn 

Dolní končetina 

Reflex L P 

Pyramidové jevy iritační - tenčníex 

Babinského příznak bpnn bpnn 

Oppenheimova zkouška bpnn bpnn 

Chaddockova zkouška bpnn bpnn 

Vítkův sumační jev bpnn bpnn 

Gordonova zkouška bpnn bpnn 

Pyramidové jevy iritační - flekční 

Zkouška dle Rossolima bpnn bpnn 

Zkouška dle Žukovského-Kornilova bpnn bpnn 

Zkouška dle Mendela a Bechtěreva bpnn bpnn 

Pyramidové jevy zánikové 

Zkouška Mingazziniho bpnn bpnn 

Zkouška Barré (I,II,III) bpnn bpnn 

Fenomén šikmých bérců bpnn bpnn 

Vyšetření čití 

Povrchové čití 

Podnět  Reakce 

Taktilní je sníženo na chodidlech a bércích, ostatní bpnn 

Algický je sníženo na chodidlech a bércích, ostatní bpnn 

Termický je sníženo na chodidlech a bércích, ostatní bpnn 
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Podnět  Reakce 

Diskriminační je sníženo na chodidlech a bércích, ostatní bpnn (9 cm) 

Lokalizační je sníženo na chodidlech a bércích, ostatní bpnn 

Hluboké čití 

Testováno  Reakce 

Polohocit bpnn 

Pohybocit bpnn 

Stereognozie bpnn 

Vibrační  není testované 

Vyšetření mozečkových funkcí 

Vyšetření  Výsledek 

Paleocerebellum  

Velká 

asynergie 

není možné provést 

Malá asynergie 

záklon trupu dozadu (ve stoji) nelze provést 

záklon trupu dozadu (vsedě) bpnn 

záklon hlavy a trupu se 

zavřenýma očima vsedě 

bpnn 

posazení se zkříženýma rukama 

na hrudi 

bpnn 

Neocerebellum  

Porucha koordinace bpnn 

Porucha přesnosti prováděných pohybů bpnn 

Přestřelování pohybů (hypermetrie) bpnn 

Dysdiadochokineza /adiadichokineza bpnn 

Cerebelární dysartrie bpnn 

Vyšetření hlavových nervů 

Nerv  Výsledek 

n. olfactorius bpnn 

n. opticus bpnn 

n. oculomotorius bpnn 

n. trochlearis bpnn 

n. trigeminus bpnn 

n. abducens bpnn 

n.facialis bpnn 

n. vestibulocochlearis bpnn 

n. glossopharyngeus bpnn 
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Nerv  Výsledek 

n. vagus bpnn 

n. accesorius bpnn 

n. hypoglosus bpnn 

Legenda: bpnn - nález symetrický, bez výrazného neurologického postižení. Nález 

odpovídá involučním změnám. 

 Speciální testy 

Barthel index lehčího stupně 

 

  

Oblékání
samostatně 

10b.
s pomocí 5b. neprovede 0b.

Koupání 
samostatně 

10b.
s pomocí 5b. neprovede 0b.

Osobní hygiena 
samostatně 

10b.
s pomocí 5b. neprovede 0b.

Použití WC
samostatně 

10b.
s pomocí 5b. neprovede 0b.

Chůze po rovině
samostatně 

10b.
s pomocí 5b.

na vozíku 

50m 5b.
neprovede 0b.

Chůze po schodech
samostatně 

10b.
s pomocí 5b. neprovede 0b.

Personální ADL

Najedení, napití
samostatně 

10b.
s pomocí 5b. neprovede 0b.

80 bodů - závislost středního stupně

Kontinence moči

plně 

kontinentní 

10b.

občas 

inkontinentní 

5b.

inkontinentní 

0b.

Kontinence stolice

plně 

kontinentní 

10b.

občas 

inkontinentní 

5b.

inkontinentní 

0b.

Přesun lůžko – židle
samostatně 

10b.
s pomocí 5b.

s malou 

pomocí 10b.

vydrží sedět 

5b.
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MMSE (Minimental state exam) dne 1. 3. 2018 

1. část 

 

2. část 

 

Dosažený počet bodů 24 b 

«Timed up and go»  (Vlastní modifikace) 

Je změřen čas potřebný pro splnění dalšího úkolu:  

Pacientka se má zvednout z lehu na lůžku, posadit se na lůžku s nohama 

dolů, přesunout se na vozík, který se nachází u dolního konce lůžka a vrátit se 

zpátky na lůžko do sedu a pak do lehu. 

Čas  39 s 

Otázka Odpověď

Jaké je roční období? zima

Jaký máme rok? 2018

Kolikátého je dnes? 2.3.218

Který den v týdnu je dnes? neví

Jaký je měsíc v roce? únor

Ve kterém jste městě? Praha

Ve kterém jste zařízení? Domov pro seniory

V jaké jsme zemi? Česká republika

V jaké jsme ulici? neví

V jaké místnosti se nacházíme?  správná odpověď

MAXIMUM 10 b 7 b

Otázka / úkol
maximalní 

počet bodů

dosazený 

počet 

bodů

1.     Vyjmenujeme 3 předměty: dům, kočka, postel 3 3

2.    Pozornost a počítání: odečíst od čísla 100 pětkrát číslo 4 / vyhláskuje

pozpátku slovo ŽIDLE
5 4

3.     Výbavnost: pacient zopakuje 3 slova, která jsme mu řekli v bodě 2 3 1

4.     Pojmenování předmětů: pojmenovat 2 ukázané předměty 2 2

5.     Opakování: zopakovat větu po fyzioterapeutovi 1 1

6.     Třístupňový pokyn: vezměte sklenici ze stolku, napijte se a vraťte ji zpět 3 3

7.     Čtení a vykonání povelu: zapnout televizi 1 1

8.     Psaní: napsat jakoukoliv větu, která by dávala smysl 1 1

9.     Opisování: obkreslit obrazec 1 1
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Příloha 13: Celý výstupní kineziologický rozbor Proband 4. 

Nynější onemocnění 

Subjektivní nález: Pacient si stěžuje na chronické bolesti v oblasti kolenních 

a kyčelních kloubů při pohybu bilaterálně, omezení mobility. Na stupnici od 0 

do 10 hodnotí bolest v kolenou stupněm 5, v kyčli - stupněm 3. Bolest a 

omezení pohybů v ramenních kloubech bilaterálně. Na stupnici od 0 do 10 

hodnotí bolest při pohybu stupněm 6 v pravém ramenním kloubu, stupněm 5 

v levém ramenním kloubu. V klidu, v noci bolesti nejsou. Dušnost, bolesti na 

hrudi, vertigo: neguje.  

Objektivní nález: Pacient je orientován místem, časem, sám sebou, 

spolupracuje. Normostenický. Hydratace je dobrá. Dýchaní – klidové eupnoe, 

tep je pravidelný. C páteř - retroflexe, lateroflexe a rotace jsou omezené, 

zvýšené napětí extenzorů krku, fixovaná hrudní kyfóza, omezená aktivní a 

pasivní  hybnost v kolenou bilaterálně, klouby mají artrotický vzhled, 

symetrické otoky chodidel a bérců, zvýšena pigmentace, jizvy po bércových 

vředech, varices cruris. Atopický exem - ekzémová ložiska jsou na zádech, na 

hrudníku vlevo od sterna, na hýždích. Mobilita: pacient má stabilní sed, zvládá 

přesun lůžko – židle (vozík), stoj a chůze s oporou o vysoké chodítko, také 

používá mechanický vozík. Je schopen neomezeně se přemisťovat v rámci 

Domova pro seniory, je schopen mobility na vozíku v terénu. Konfigurace HKK 

bez patologického nálezu, bez otoku. Omezení hybnosti v ramenních kloubech 

(více vlevo), věku přiměřená hybnost ostatních kloubů HKK.   
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Vyšetření vstoje 

Vyšetření stoje aspekcí: 

Pohled zepředu 

Hodnocená oblast Výsledek 

Konfigurace DKK symetrické, DKK jsou v trojeflexi 

Konfigurace nohou symetrické, jsou otekle 

Symetrie malleolů symetrické, jsou otekle 

Symetrie lýtek 
symetrické, edém, trofické změny, zvýšená 

pigmentace bérců, pokožka je suchá a loupe se 

Pately symetrické, 

Symetrie stehen symetrické, lehce hypotrofický vzhled m. vastus 

mediális bilaterálně 

Symetrie crist symetrické 

Symetrie pupku symetrické, je stejně vzdálen od krist 

Thorakobrachiální 

trojúhelníky 

nelze vyšetřit (pacient se opírá o vysoké chodítko) 

Symetrie ramen jsou v protrakci a v elevaci, vice pravé 

Symetrie klíčních kostí symetrické 

Symetrie obličeje symetrický 

Symetrie uší symetrické, stejně vzdálené od nosu 

Symetrie očí symetrické 

Pohled z boku 

Hodnocená oblast Levý bok 

Konfigurace nohou symetrické, DKK jsou v trojeflexi, flexe v kolenních a 

kyčelních kloubech cca 40° (aspekcí), stoj na špičkách, 

nedokáže dát paty na zem, klenba nožní bpn 

Postavení kolen flexe 40° bilateralně, symetrické, artrotický vzhled 

kolenních kloubů 

Postavení pánve v anteflexi 

Bederní lordóza je lehce vyhlazená 

Hrudní kyfóza je zvýšená, fixovaná 

Krční lordóza je zvýšená,  

Postavení ramen jsou v protrakci 

Postavení hlavy je v předsunu 

Postavení uší symetrické  
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Pohled zezadu  

Hodnocená oblast Výsledek 

Symetrie pat symetrické, jsou oteklé 

Symetrie Achillovi šlachy symetrické, jsou oteklé 

Symetrie lýtka symetrické, trofické změny, zvýšená pigmentace 

bérců, pokožka je sucha, loupe se 

Popliteální rýhy symetrické 

Symetrie stehen symetrické  

Symetrie subgluteální rýhy symetrické 

Symetrie zadních spin symetrické 

Symetrie crist symetrické 

Thorakobrachiální trojúhelníky nelze vyšetřit (pacient se opírá o chodítko) 

Symetrie lopatek symetrické 

Symetrie trapézových svalů symetrické, jsou zkrácené 

Symetrie ramen symetrické, v elevaci 

Symetrie uší symetrické 

Hlava ve středním postavení 

Skolióza bez nálezu 

 

Analýza chůze 

Pacient z lůžka se zvedne sám s oporou o chodítko. Stoj s oporou a chůze 

v chodítku jsou stabilní. Pacient stojí na špičkách, DKK jsou v trojflexi, pacient 

je v předklonu a opírá se o chodítko předloktím a hrudníkem, na požádaní je 

schopen stáhnout ramena dolů a narovnat se v chodítku do největšího 

vzpřímení, jenž dovoluje omezená extenze v kolenních kloubch (45°). Pacient 

ujde 300 metrů po chodbě.  

Vyšetření chůze 

Hodnotíme Výsledek 

Šířka baze střední 

Délka kroku 35 cm 

Rytmus kroku pravidelný 

Způsob došlapu došlap na špičku, patu na zem nepostaví 

Odvíjení nohy od podložky chodí po špičkách 

Postavení nohy nohy jsou v zevní rotaci a v dorsální flexi 

v hlezenním kloubu 
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Hodnotíme Výsledek 

Klenba nohy bpn 

Extenze v kolenním kloubu (v 

předšvihové fazi) 

Flexe 40° 

Extenze v kyčelním kloubu Flexe 40° (aspekce) 

Rotace pánve (sumární do stran) bez rotace (aspekce) 

Anteverze pánve při kroku není 

Retroverze pánve při kroku není 

Postavení pánve retroverzní postavení, bez šikmého poklesu 

pánve během jednoporové fáze chůze 

Zapojení břišních svalů břišní svaly jsou zapojeny rovnoměrně 

Zapojení pletence ramenního opírá se o vysoké chodítko  

Souhyby v rameni bez souhybů (opírá se o chodítko), ramena jsou 

v elevaci, lopatky v elevaci a protrakci 

Souhyby v lokti bez souhybů (opírá se o chodítko) 

Rotace těla skoro se nerotuje a nehýbe se vůči pánvi 

Typ chůze dle Jandy proximální 

Stabilita chůze chůze je stabilní ve vysokém chodítku 

Modifikace chůze 

Modifikace chůze Výsledek 

Chůze pozpátku (dle Jandy) provede ve vysokém chodítku (bez přestávky 

ujde 3 m) 

Chůze po čáře neprovede 

Chůze po čáře se zavřenými 

očima 

neprovede 

Chůze při vzpažených rukou  

(dle Jandy) 

neprovede 

Chůze se zavřenýma očima neprovede 

Chůze stranou neprovede 

Chůze po schodech neprovede 

Chůze se zvýšenou rychlosti provede, rychlost se zvýší 2 krát, ujde tak 5-6 m  

Chůze ve dřepu neprovede, pacient však pro omezení extenze 

v kolenních kloubech chodí ve vysokém 

chodítku v podřepu 

Chůze po špičkách provede v podřepu, je základním stereotypem 

chůze pacienta 

Chůze po patách neprovede 
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Vyšetření základních hybných stereotypů (dle Jandy) 

Zkouška Norma Pacient 

E
x

te
n

ze
 v

 k
y

če
ln

ím
 k

lo
u

b
u

 
1. m. gluteus maximus 

2. ischiokrurální svaly 

3. paravertebrální svaly na 

kontralaterální straně L/S 

přechodu 

4. paravertebrální svaly na 

homolaterální straně L/S 

přechodu 

5. paravertebrální svaly na 

kontralaterálnim Th/L 

přechodu 

6. paravertebrální svaly na 

homolaterálním  Th/L 

přechodu 

extenze pacient neprovede pro 

zkrácení flexorů kyčelních kloubů 

 

timing: izometrické: 1; 2; 4; 3; 6; 5 

A
b

d
u

k
ce

 v
 k

y
če

ln
ím

 k
lo

u
b

u
 

1. m. gluteu medius a minimus 

2. m. tensor fascie latae 

3. m.quadratus lumborum 

(stabilizační funkce) 

4. m. rectus femoris (stabilizační 

funkce) 

5. m. iliopsoas (stabilizační 

funkce) 

6. Břišní svaly (stabilizační 

funkce) 

timing: izotonické: 1; 3; 4; 2;  

izometrické: 6  

pacient nedovede dát DKK do 

nulového postavení v kyčelních 

kloubech, a tak při provedení abdukce 

má flekční postavení v kyčlích 

bilaterálně cca 15 °. Po edukaci pacient 

dokáže více zapojovat glutealní 

svalstvo a nadzvedne DK 10° bez 

současné rotace a zvýšení flexe v 

kyčelním kloubu 
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Zkouška Norma Pacient 

F
le

x
e 

tr
u

p
u

 

1. m.rectus abdominis 

2. m.obliques abdominis 

externus, internus 

zásady: 

a. pohyb je bez souhybu pánve 

b. je proveden pomalou 

obloukovitou flexí. 

c. není elevace DKK 

d. aktivace m. iliopsoas - rotace 

pánve 

modifikace: 

a. spolu s plantární flexí 

timing:  1; 2  

zásady: 

a. pohyb je bez souhybu pánve 

b. je proveden pomalou 

obloukovitou flexí. 

c. není elevace DKK 

d. aktivace m. iliopsoas - rotace 

pánve 

modifikace: 

a. neprovede 

testovaní je provedeno vleže na 

zádech s pokrčenými DKK, pro 

omezení rozsahu pohybu v 

kolenních kloubech 

F
le

x
e 

k
rk

u
 v

le
že

 n
a 

zá
d

ec
h

 1. m. longus coli, m.longus 

capitis, hyoidální svaly 

2. mm. scaleni 

zásady: 

a. provedení obloukovitou flexi 

modifikace: 

a. zkouška vydře 30 s 

b. odpor na čelo 

timing: 1; 2 

zásady: 

a. provedeno obloukovitou flexí 

modifikace: 

a. zvládne po celou dobu bez třesu, 

b. zvládne 3 krát za sebou s 

maximálním  odporem 

A
d

d
u

k
ce

 v
 r

am
en

n
ím

 k
lo

u
b

u
 

1. m. supraspinatus, m. 

deltoideus (prvních 10 st 

spolu) 

2. m. deltoideus 

Stabilizace: 

3. kontralaterální m. trapezius, 

4. homolaterální m. trapezius, 

5. kontralaterální m. quadratus 

lumnorum, 

6. homolaterální m. quadratus 

lumnorum 

kontralaterální m. peroneus 

timing: 1; 2; 3; 4 a 5 (zotonický); 

6; 7 

addukce v ramenním kloubu 

probíhá spolu s úklonem trupu do 

kontralaterální strany a s elevací 

ramena.  

je porušen humeroskapularní 

rytmus 

po edukaci pacient provede 

addukci v pravém ramenním kloubu 

v rozsahu PHK: 55° a LHK: 45° 
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Zkouška Norma Pacient 

K
li

k
 1. Horní a dolní stabilizátory 

lopatky 

2. m.serratus anterior 

1. neprovede 

Antropometrické  vyšetření 

je bez vyznívaných změn 

Dýchaní  

Pacient má hrudní typ dýchání, zvládá lokalizované dýchání do obou boků 

a do břicha. Umí aktivovat dyafragmu, zapojit HSS a udrží stejný vnitrobřišní 

tlak po dobu 20 vteřin. 

Vyšetření rozsahu pohyblivosti kloubní  

Zkoušky na dynamiku páteře 

Zkouška Naměřeno 

Forestierova fleche (vzdálenost protuberantia occipitalis 

externa od stěny) 

6,5 cm 

Čepojovova vzdálenost (C7 + 8 cm kranialně) zvětšeno o 2 cm 

Lenochův příznak ( brada- sternum) dotýká se 

Ottova inklinační vzdálenost (C7 + 30 cm kaudálně) zvětšeno o 4,5 cm 

Ottova reklinační vzdálenost (C7 + 30 cm kaudálně) zmenšen o 1,5 cm 

Stiborova vzdálenost (C7 až L5) zvětšeno o 6 cm 

Schoberova vzdálenost (L5 + 10 cm kranialně) zvětšeno o 1,5 cm 

Thomayerova (předklon) není možné vyšetřit 

Lateroflexe L - 13 cm, P - 11 cm 

 

Goniometrie 

V tabulce jsou uvedené hodnoty pasivního pohybu, pokud se hodnoty 

aktivního pohybu lišilo od  pasivního pohybu více než o 10% – v záznamu 

uvedené AP a PP. 

Legenda:   

AP - provedeno měření aktivního pohybu 

PP - provedeno měření pasivního pohybu 

* - pohyb je omezen pro bolest 

** - pohyb je omezen mechanicky (tvrdá zarážka) 
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Kloub L P 

Ramenní kloub   

S (EX/FL) 10°-0°-70° (AP) * 

15°-0°-95°(PP) * 

10°-0°-100°*(AP) * 

20°-0°-135°(PP) * 

F (ABD/ADD) 40°-0°-0° (AP) * 

80°-0°-0° (PP) * 

55°-0°-0° (AP) * 

115°-0°-0° (PP) * 

T (h. EX/FL) 30°-0°-90°* 35°-0°-90°* 

R (ZR/VR) 25°-0°-40°* (PP) 

15°-0°-30°* (AP) 

45°-0°-60°*(PP) 

30°-0°-45°* (AP) 

Loketní kloub   

S (EX/FL) 0°-0°-135° 0°-0°-130° 

Předloktí   

R  (ZR/VR) 90°-0°-80° 90°-0°-85° 

Zápěstí   

S (D.FL/P.FL) 85°-0°-70° 80°-0°-75° 

F (R.D/UL.D) 25°-0°-35° 20°-0°-35° 

 

Dolní končetina (PP) 

Kloub  L P 

Kyčelní kloub   

S (EX/FL)  0°-10°-90° *** 0°-5°-90° *** 

F (ABD/ADD) 30°-0°-0° *** 25°*-0°-0° *** 

R (ZR/VR) 0° ***-0°-25° 0° ***-0°-30° 

Kolenní kloub   

S (EX/FL) AP: 0°-40°-90° 

PP: 0°-30°-110° 

AP: 0°-30°-100° 

PP: 0°-25°-115° 

Hlezenní kloub   

S (D.FL/P.FL) 0°-0°-45° 5°-0°-40° 

F (INV/EV) 10°-0°-5° 15°-0°- 5° 

Páteř (AP) 

Segment    

C1-C7  

S (EX/FL) 30°-0°-40° 

F (L/P) 35°-0°-35° 

R (L/P) 35°-0°-40° 

TH1-L5  

F (L/P) 25°-0°-20° 

R (L/P) 25°-0°-25° 
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Vyšetření hypermobility 

je bez vyznívaných změn 

Vyšetření zkrácených svalů (dle Jandy)  

Legenda:   

0-nejde o zkrácení, 

1-malé zkrácení, 

2-velké zkrácení. 

* - vyšetření je orientační (pohyb je bolestivý) 

** - vyšetření je orientační (pohyb je omezen mechanicky) 

Vyšetření zkrácených svalů 

Zkrácené svaly L P 

m. triceps surae- m.gastrocnemius 2 2 

m. triceps surae- m.soleus 2 2 

Flexory kyčelního kloubu  2 2 

Flexory kolenního kloubu 2 2 

Adduktory kyčelního kloubu 1 1 

m.pirifirmis 1*** 1*** 

m.quadratus lumborum 2 2 

Paravertebrální zádové svaly 2 (>15 cm) 

m.pectoralis major-část sternální dolní 2* 2* 

m.pectoralis major- část sternální střední a horní 1* 1* 

m.pectoralis major - část klavikulární a 

m.pectoralis minor 

1* 1* 

m.trapezius 1** 1** 

m.levator scapulae 1** 1** 

m.sternocleidomastoideus 1** 1** 
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Vyšetření svalové síly (dle Jandy) 

Legenda:   

* - vyšetření je orientační (pohyb je bolestivý) 

** - vyšetření je orientační (pohyb je omezen mechanicky) 

Mimické svaly 

Sval  L P Symetrie 

m. frontalis 5 5 symetrické provedení 

m. orbicularis oculi 5 5 symetrické provedení 

m. corrugator supercilli 5 5 symetrické provedení 

m. procerus 5 5 symetrické provedení 

m. nasalis 5 

5 

 

m. orbicularis oris 5 5 symetrické provedení 

m. zygomaticus major 5 5 symetrické provedení 

m. risorius 5 5 symetrické provedení 

m. levator anguli oris 5 5 symetrické provedení 

m. depressor labii 

inferioris 

5 5 symetrické provedení 

m. depresor anguli oris 5 5 symetrické provedení 

m.mentalis 5 5 symetrické provedení 

m. bucinator 5 5 symetrické provedení 

Platysma 5 5 symetrické provedení 

Svaly trupu 

Pohyb  L P 

Flexory krku-obloukovitá flexe 5 

Flexory krku-předsunutí hlavy 

(sternocleidomastoideus) 

5 

Extensory krku 5** 

Flexe trupu 5 

Flexe trupu s rotací 4 4 

Extenze trupu 4** 

Elevace pánve 5 5 

Svaly horní končetiny 

Pohyb  L P 

Addukce lopatky 4 4 

Kaudální posunutí s addukcí 4** 4** 

Elevace lopatky 5 5 

Abdukce s rotací 4-* 4* 



250 

 

Pohyb  L P 

Flexe v ramenním kloubu 4* 4* 

Extenze v ramenním kloubu 3* 3+* 

Abdukce v ramenním kloubu 3-* 3+* 

Horizontální abdukce v ramenním 

kloubu 

4 4 

Horizontální addukce v ramenním 

kloubu 

4 4 

Zevní rotace v ramenním kloubu 3-* 3* 

Vnitřní rotace v ramenním kloubu 3* 3* 

Loketní kloub 

Flexe v loketním kloubu 5 5 

Extenze v loketním kloubu 5 5 

Předloktí 

Supinace předloktí 5 5 

Pronace předloktí 5 5 

Zápěstí 

Flexe s addukcí (zápěstí) 5 5 

Flexe s abdukcí (zápěstí) 5 5 

Extenze s addukcí (zápěstí) 5 5 

Extenze s abdukcí (zápěstí) 5 5 

Svaly dolní končetiny 

Pohyb  L P 

Kyčelní kloub 

Flexe v kyčelním kloubu 4 (do 90°) 4(do 90°) 

Extenze v kyčelním kloubu 3+** 3+** 

Addukce v kyčelním kloubu KI TEP KI TEP 

Abdukce v kyčelním kloubu 3+* 3+* 

Zevní rotace v kyčelním kloubu KI TEP KI TEP 

Vnitřní rotace v kyčelním kloubu 3+* 3+* 

Kolenní kloub 

Flexe v kolenním kloubu 4+** 4+** 

Extenze v kolenním kloubu 4** 4** 

Hlezenní kloub 

Plantární flexe (m. gastrocnemius) 5** 5** 

Plantární flexe (m. soleus) 5 5 

Supinace s dorzální flexí 3 3 

Supinace s plantární flexí nelze vyšetřit** nelze vyšetřit** 

Plantární pronace nelze vyšetřit** nelze vyšetřit** 
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Vyšetření úchopů 

je bez významných změn 

Neurologické vyšetření 

je bez významných změn 

Speciální testy 

Barthel index 

 

  

Oblékání
samostatně 

10b.
s pomocí 5b. neprovede 0b.

Koupání 
samostatně 

10b.
s pomocí 5b. neprovede 0b.

Osobní hygiena 
samostatně 

10b.
s pomocí 5b. neprovede 0b.

Použití WC
samostatně 

10b.
s pomocí 5b. neprovede 0b.

Chůze po rovině
samostatně 

10b.
s pomocí 5b.

na vozíku 50m 

5b.
neprovede 0b.

Chůze po schodech
samostatně 

10b.
s pomocí 5b. neprovede 0b.

Personální ADL

Najedení, napití
samostatně 

10b.
s pomocí 5b. neprovede 0b.

85 bodů - závislost středního stupně

Kontinence moči

plně 

kontinentní 

10b.

občas 

inkontinentní 

5b.

inkontinentní 

0b.

Kontinence stolice

plně 

kontinentní 

10b.

občas 

inkontinentní 

5b.

inkontinentní 

0b.

Přesun lůžko – židle
samostatně 

10b.
s pomocí 5b.

s malou 

pomocí 10b.

vydrží sedět 

5b.
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«Timed up and go»  (Vlastní modifikace) 

Je změřen čas potřebný pro splnění dalšího úkolu:  

Pacientka se má zvednout z lehu na lůžku, posadit se na lůžku s nohama 

dolů, přesunout se na vozík, který se nachází u dolního konce lůžka a vrátit se 

zpátky na lůžko do sedu a pak do lehu. 

Čas  32 s 

 


