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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá srovnáváním a zhodnocováním účinků rehabilitace u 

dvou skupin pacientů po totální endoprotéze kyčelního kloubu.  

První skupinu jsou pacienti, kteří rehabilitovali ve zdravotnickém zařízení pod 

odborným dohledem terapeuta. Druhou skupinu tvoří pacienti, kteří rehabilitovali 

v domácím prostředí za pomocí instruktážního videa, a komunikace s terapeutem 

probíhala prostřednictvím video-komunikačních technologií. V každé skupině byli tři 

pacienti, kteří byli vybrány náhodně. Pacienti obou skupin absolvovali vstupní 

vyšetření. Skupina pacientů rehabilitujících v domácím prostředí obdržela po vstupním 

vyšetření edukační video. Terapie s touto skupinou byla uskutečněna prostřednictvím 

internetu, konkrétně přes aplikaci Skype po dobu sedům týdnu. Po ukončení terapie 

každý z probandů prošel výstupním vyšetřením. Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, 

jestli je možné využitím telerehabilitace dosáhnout stejných, nebo porovnatelných 

výsledků jako při běžné rehabilitaci.  

První část práce pojednává o základní anatomii kyčelního kloubu, jeho kinetice a 

kinematice. Poté je zmíněná aloplastika kyčelního kloubu, typy endoprotéz, základní 

operační přístupy, indikace a kontraindikace k operaci. Dále je shrnutá rehabilitace a 

popsán termín telerehabilitace. V další části práce jsou uvedený vyšetřovací a 

terapeutické metody, a popis cviků, které jsou předmětem instruktážního videa. 

Vyšetřovací metody byli využitý ke shromáždění údajů o pacientech. Speciální část 

obsahuje základní údaje o pacientech, jejích vstupní a výstupní kineziologické rozbory. 

V závěrečné části jsou shrnutý výsledky práce a porovnání účinnosti běžné rehabilitace 

s telerehabilitací.  
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Abstract 

This bachelor thesis compares and evaluates the effects of rehabilitation in two 

groups of patients after total hip arthroplasty. 

In the first group are patients who have rehabilitated in specific healthcare facility, 

under the supervision of a therapist technician. The second group includes people who 

have been rehabilitating in home environment with online and video communication. 

There were three patients in each group that were randomly selected and were given an 

introductory examination. A group of patients rehabilitating at home received an 

educational video after the initial examination. The whole therapy with the second 

group was supervised over the internet communication specifically through skype app 

to provide additional guidance by their therapist technician. The therapy of both groups 

lasted for seven weeks. At the end, all of the attendants from each group underwent the 

final examinations.  

The aim of this paper was to observe whether it is possible to achieve same or 

comparable results using tele rehabilitation, like it was used in the second group, in 

comparison to classical rehabilitation, used in the first group.  

The first part deals with the basic anatomy of the hip joint, its kinetics and 

kinematics. After, there is written about alloplasty of the hip joint, types of 

endoporotheses, basic surgical approaches, indications and contraindications to a 

surgery. Further, there is described rehabilitation and the term tele-rehabilitation itself. 

In the next part of the paper are investigative and therapeutic methods, plus description 

of exercises that are the subject of instructional video.  

There is specific part containing basic data about patients, their before and after 

kinesiology tests. Examining methods were used to collect patients’ data. 

The final part summarizes the results of the work and compares the effectiveness of 

classical rehabilitation with tele-rehabilitation. 
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1 Úvod 

V současnosti roste počet pacientů s problémy ortopedického charakteru. Přibývají 

bolesti v oblasti kloubů, které časem omezují pacienta v běžném životě a v mnohých 

případech je potřeba operačního zákroku. Často je jediným řešením pro pacienta 

částečná nebo úplná výměna postiženého kloubu. Nejčastějším důvodem pro operaci je 

artróza nebo zlomeniny z důvodu úrazu. 

Pro pacienta po výměně kyčelního kloubu je pro návrat do běžného života nezbytná 

rehabilitace. Někdy musí pacient čekat na rehabilitaci i několik týdnů a následně na ní 

docházet z dlouhé vzdálenosti. To může být zejména pro pacienty vyššího věku 

problém. Řešením je telerehabilitace, rehabilitace prostřednictvím telekomunikačních 

zařízení a sociálních sítí, které umožňují přímý kontakt rehabilitujícího pacienta 

s terapeutem. Táto metoda rehabilitace je v zahraničí velice rozšířená a to už od druhé 

poloviny 20. století.  

Ve své práci jsem se zaměřila na porovnání účinnosti běžné rehabilitace 

v nemocničním zařízení a telerehabilitace v domácím prostředí.  
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2 Současný stav 

2.1 Anatomie kyčelního kloubu 

Kyčelní kloub (articulatio coxae) je kulovitý, omezený kloub. Spojuje stehenní 

kost s pletencem dolní končetiny. Skládá se z jamky kyčelní kosti a hlavice femuru. 

Stabilitu kloubu zajišťují vazy kloubního pouzdra. Oba kyčelní klouby jsou nosné 

klouby, účastní se na vyrovnávání rovnováhy trupu a umožňuji pohyb dolních končetin. 

[2,3] 

Stehenní kost (femur) je nejdelší a nejsilnější kost v lidském těle. Tvoří ji hlavice 

stehenní kosti (caput femoris), krček stehenní kosti (collum femoris), tělo stehenní kosti 

(corpus femoris) a kloubní plochy ( condyli femoris). [1,2,3] 

Pletenec dolní končetiny tvoří pánev. Pánev (pelvis) vznikla ze tří spojených 

kostí: kost kyčelní (os illium), kost sedací (os ischii) a kost stydká (os pubis). [1,2,3] 

 

Obr. 1 - Otevřený kloub: pohled z laterální strany [4] 

 Stavba kloubu  

Kloubní plochy tvoří jamka kyčelní kosti (acetabulum) a hlavice stehenní kosti. 
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Acetabulum má okrouhlý tvar, je uloženo na zevní straně pánevní kosti. Kloubní 

plochu acetabula tvoří poloměsíčitá plocha (facies lunata), která je pokrytá hyalinní 

chrupavkou. Jamka je prohloubena vazivovým prstencem (labrum acetabulare), který 

zvětšuje kapacitu kloubní jamky. Dno jamky vyplňuje tukový polštář, jehož funkcí je 

absorbovat nárazy. [2,3] 

Kloubní pouzdro je silné, začíná na okrajích acetabula a upíná se na collum femoris. 

Zesilují ho čtyři vazy: Lig. iliofemorale, Lig. pubofemorale, Lig. ischiofemorale, 

Lig. orbicularis. [2,3] 

 

Obr. 2 - Otevřený kloub: pohled zepředu [4] 

 

Obr. 3 - Otevřený kloub: pohled zezadu [4] 

 

2.2 Kinetika kyčelního kloubu 

Kyčelní klouby mají dvě základní funkce, jsou to nosné klouby trupu a zároveň 

balanční klouby - udržují rovnováhu trupu. Pohyby, které jsou možné v kyčelním 

kloubu:  

 Flexe – do 130 stupňů při ohnutém koleni, do 90 stupňů při natažené dolní 

končetině (flexe se zvětšuje při současné abdukci); 

 extenze – do 15 stupňů; 

 abdukce – do 45 stupňů (zvětšuje se při současné flexi); 

 addukce – do 30 stupňů; 

 zevní rotace – do 45 stupňů; 

 vnitřní rotace – do 45 stupňů (rotace oběma směry se zvětšuje při současné 

flexi). [5] 
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Pro udržení stability těla mají význam vazy kloubního pouzdra: 

 Lig. iliofemorale - ukončuje extenzi; 

 lig. pubofemorale – omezuje abdukci a zevní rotaci;  

 lig. ischiofemorale – omezuje addukci a vnitřní rotaci.  

Pohyb v kloubu zajišťují svaly, které se dělí na vnitřní a zevní kyčelní svaly. [5] 

Vnitřní kyčelní svaly 

 M.iliopsoas – složený z m. psoas major, m. iliacus a m.psoas minor. [5] 

Zevní kyčelní svaly 

 M. glutaeus maximus; 

 m. glutaeus medius; 

 m. glutaeus minimus; 

 m. piriformis; 

 m. obturatorius internus; 

 m. gemellus superior et inferior; 

 m. quadratus femoris. [5] 

Vnitřní svaly stehna 

 M. pectineus; 

 m. adductor longus; 

 m. gracilis; 

 m. adductor brevis; 

 m. adductor magnus; 

 m. obturatorius externus. [5] 

2.3 Kinematika kyčelního kloubu  

Flexe 

Pohyb do flexe v kyčelním kloubu vykonává několik svalů. Hlavní svaly, které se na 

pohybu podílejí jsou m. iliopsoas, m. rectus femoris a m. pectineus. Pomocnými svaly 

jsou m. sartorius, m. tensor fasciae latae, m. gluteus medius et minimus, mm. 
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abductores a m. gracilis. Mezi svaly, které pohyb stabilizují, řadíme břišní svaly a m. 

erector trunci. Neutralizačními svaly jsou m. pectineus, m. tensor fasciae latae, mm. 

glutei a mm. adductores. [5] 

Extenze 

Extenze v kyčelním kloubu vykonávají m. gluteus maximus, m. biceps femoris 

(caput longum), m. semitendinosus a m. semimembranosus. K pomocným svalům patří 

m. adductor magnus, m. gluteaus medius a m. erector trunci. Pohyb stabilizují břišní 

svaly a m. erector trunci. Neutralizační svaly jsou m. gluteaus medius a mm. 

adductores. [5] 

Addukce 

Pohyb do addukce je umožněn pomocí svalů: m. adductor magnus, m. adductor 

longus, m. adductor brevis a m. gracilis. Pomocné svaly jsou m. glutaeus maximus, m. 

obturatorius externus, m. quadratus femoris, m. iliopsoas a m. pectineus. Svaly, které 

pohyb stabilizují, patří fixátory pánve. Neutralizačními svaly jsou m. glutaeus medius et 

minimus. [5] 

Abdukce 

Hlavním svalem, který se podílí na pohybu do abdukce je m. glutaeus medius.  

Pomocnými svaly jsou m. glutaeus minimus, m. tensor fasciae latae a m. piriformis. 

Stabilizační svaly jsou m. quadratus lumborum, m.erector spinae a bříšni svaly. 

Neutralizační svaly jsou mm. glutaei. [5] 

Zevní rotace  

Pohyb do zevní rotace je vykonáván pomocí m. quadratus femoris, m. piriformis, m. 

gemellus superior, m. gemellus inferior, m. obturatorius internus, m. obturatorius 

externus a m, glutaeus maximus. Svaly, které při pohybu pomáhají jsou mm. 

adductores, m. pectineus, m. glutaeus medius, m. biceps femoris a m. sartorius. 

Stabilizačními svaly jsou m. quadratus lumborum, m. erector trunci a břišní svaly. [5] 

Vnitřní rotace 

Vnitřní rotace v kyčelním kloubu je možná prostřednictvím svalů m. glutaeus 

minimus a m. tensor fasciae latae. Pomocné svaly, které se při pohybu účastní jsou m. 

glutaeus medius, m. gracilis, m. semitendinosus a m. semimembranosus. Svaly, které 
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pohyb stabilizují jsou m. quadratus lumborum, m. erector trunci a brišní svaly. Pohyb 

neutralizuje m. adductor magnus. (dylev kineziologie) [5] 

2.4 Alloplastika kyčelního kloubu 

Alloplastika je úplná nebo částečná náhrada kloubu s pomocí cizího materiálu. 

Alloplastika kyčelního kloubu má dvě časti – acetabulární a femorální. Acetabulární 

komponenta nahrazuje kloubní jamku a femorální komponenta (dřík) nahrazuje hlavici 

a krček femuru. [6,7,] 

 Typy endoprotéz 

Endoprotézy kyčelního kloubu se rozdělují podle rozsahu náhrady: 

 Cervikokapitálni endoprotézy (CCEP, CKP), kde se nahrazuje jen 

proximální část femuru do původní jamky; 

 totální endoprotézy (TEP), kde se vyměňuje proximální část femuru a 

zároveň acetabulum. [8] 

Dále se endoprotézy dělí podle způsobu fixace do kosti: 

 cementované endoprotézy; 

 necementované endoprotézy; 

 hybridní endoprotézy; 

 bipolární endoprotézy. [8,9,10,] 

Cementované endoprotézy 

Cementovaná endoprotéza je do kosti zafixovaná pomocí kloubního cementu, který 

se skládá z polymetylmetakrylátu. U tohoto typu endoprotézy hrozí po určitém čase od 

operace uvolnění z jamky, proto se cementovaná endoprotéza nedoporučuje u mladších 

pacientů. Výhodou tohoto typu je, že pacienti s cementovanou endoprotézou můžou 

operovanou končetinu zatěžovat dřív. [8,9,10,] 
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Necementované endoprotézy 

Necementovaná endoprotéza je do kosti zafixovaná mechanicky bez použití 

cementu. Kost prorůstá do implantátu a proto je důležitá úprava jeho povrchu. Tento typ 

endoprotézy má delší životnost a také je indikován u mladších, aktivnějších pacientů. 

[8,9,10,] 

Hybridní endoprotézy 

Hybridní endoprotéza je kombinace předešlých typů. Převážně se implantuje 

cementovaný dřík a necementovaná jamka, ale je možná i opačná kombinace. [8,9,10,] 

Bipolární endoprotéza 

Bipolární endoprotéza se liší od ostatních tím, že obsahuje dvojitou hlavici. Větší 

hlavice je umístěna v přirozené jamce kyčelního kloubu pacienta, zatímco menší je 

umístěná uvnitř. Tyto hlavice jsou vůči sobě pohyblivé a konstrukce celého implantátu 

je určena ke snížení tření, které ovlivňuje přirozenou jamku a tím prodlužuje správné 

fungování endoprotézy. [11,12,] 

 Základní operační přístupy 

Operační postupy se dělí podle oblasti přístupu (přední, zadní, laterální), podle 

operační techniky (standardní, miniinvazivní) a podle polohy pacienta během operace. 

[8] 

2.4.2.1 Základní standardní operační přístupy 

Anterolaterální přístup  

Také nazývaný Watsonův-Jonesův přístup. Během operace je pacient v poloze na 

zádech, operatér provede 15 cm dlouhý kožní řez laterálně v dlouhé ose femuru. Poté 

protne fascii a parciálně protne úpon m.gluteus medius a m.minimus. Po ozřejmění 

kloubního pouzdra je provedená jeho discize. V dalším kroku je luxována hlavice 

proximálního femuru z acetabula a provedená osteotomie krčku femuru. Po ukotvení 

komponent endoprotézy je provedená reinzerce gluteálních svalů, sutura fascie a uzávěr 

rány. Výhodou tohoto přístupu je dobrý přehled operačního pole, respektování 

anatomických poměrů a stabilita pánve v poloze na zádech. [8] 
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Bauerův transgluteální přístup  

Poloha pacienta během operace, kožní řez a protětí fascie jsou stejný jako u 

anterolaterálniho přístupu. Po ozřejmění průběhu m. gluteus medius a m. vastus lateralis 

dojde k protětí jejích přední třetiny elektrokauterem a poté jejích uvolnění v celku od 

velkého trochanteru. Další postup je opět stejný jako u předešlého přístupu. Tento 

přístup je vhodný při implantaci endoprotézy u pacientů s vrozenou displazii kyčelního 

kloubu, nebo při revizních výkonech v oblasti acetabula. Nevýhodou Bauerůvho 

transgluteálního přístupu je denervace m. tensor fasciae latae. [8] 

Zadní přístup 

Operace je provedená v poloze na zdravém boku. Kožní řez v délce 20 cm je veden 

v ose femuru. Dále dojde k protětí fascie v průběhu proximálního femuru, m. gluteus 

maximus je odtlačen dozadu, m. gluteus medius a minimus dopředu. Vnitřní rotaci 

končetiny jsou ozřejměný vnitřní rotátory kyčle (m. gemellus superior a inferior, m. 

obturatorius internus) a m. piriformis, které jsou protnuté v místě jejích úponu. Další 

postup je shodný s předchozími přístupy. Tento přístup je preferován při zlomeninách 

zadní hrany. [8] 

Přední přístup 

Také nazývaný Smithův-Pettersonův přístup. Pacient leží v poloze na zádech, kožní 

řez má délku přibližně 6 cm a je veden od crista iliaca po femur. M. gluteus medius je 

oddělen od lopaty kosti kyčelní, poté se operatér dostane ke kloubnímu pouzdru 

interneurálni linii mezi m. sartorius a m. tensor fasciae latae. Při uzávěru rány je nutné 

přišít m. gluteus medius k lopatě kosti kyčelní. Rizikem u tohoto přístupu je poškození 

kožní inervace v oblasti n. cutaneus femoris lateralis. Přední přístup není standardním 

postupem k implantaci TEP, ale je perspektivní pro svůj miniinvazivní potenciál. [8] 

2.4.2.2 Miniinvazivní operační přístupy 

Miniinvazivní operační přístup využívá různé techniky, díky kterým je menší zátěž 

pro pacienta a délka rekonvalescence je kratší. Mezi výhody miniinvazivních přístupů 

patří: menší pooperační bolesti, snížený výskyt pooperačních komplikací a další výhoda 

je i z hlediska estetiky, protože na rozdíl od běžných přístupů je po miniinvazivním 

operačním výkonů  mnohem menší jízva.  (nnfp, dungl) [8,13,] 
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 Komplikace po TEP kyčelního kloubu 

U TEP kyčelního kloubu se mohou objevit různé komplikace a to celkové i místní. 

Komplikace mohou nastat už během operačního zákroku - peroperační komplikace, 

časně po zákroku - pooperační komplikace a později po operaci - pozdní komplikace. 

Nejčastější komplikací je bolest, která může vzniknout z mnohých příčin. [8,14,] 

Peroperační komplikace: 

 Luxace TEP; 

 periprotetické zlomeniny; 

 peroperační krvácení; 

 poranění cév a nervů během operace (nejčastěji n. femoralis a n. 

ischiadicus); 

 infekce v ráně. [8,14,] 

Pooperační komplikace: 

 Hluboká žilní trombóza; 

 luxace TEP; 

 periprotetická zlomenina. [8,14,] 

Pozdní komplikace: 

 Zlomení endoprotézy; 

 otěr endoprotézy; 

 uvolnění endoprotézy; 

 infekce v oblasti endoprotézy; 

 bolesti; 

 nestejná délka končetin; 

 periartikulární osifikace [8,14,] 
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 Indikace a kontraindikace k TEP kyčelního kloubu 

Indikace 

K TEP kyčelního kloubu dochází zejména u starších lidí, ale není to pravidlem, může 

se to vyskytnout i u pacientů v mladším věku. Indikací k tomuto zákroku je několik: 

 Degenerativní onemocnění (koxartróza- primární, sekundární); 

 zánětlivá onemocnění (revmatoidní artritida, psoriatická artritida, 

ankylozující spondylitida); 

 vývojová dysplazie kyčelního kloubu; 

 posttraumatická destrukce hlavice femuru; 

 idiopatická nekróza hlavice femuru; 

 nádorové onemocnění; 

 revizní náhrady. [8,15,] 

Kontraindikace 

Mezi kontraindikace u TEP kyčelního kloubu patří  

 pokročilé vnitřní onemocnění; 

 infekce organizmu. [8,15,] 

2.5 Rehabilitace po totální endoprotéze kyčelního kloubu  

Rehabilitace u totální endoprotézy má tři fáze předoperační, pooperační a fáze kdy je 

pacient propuštěn z hospitalizace do domácího prostředí. [6,16,] 

 Předoperační fáze 

V této fázi je důležité informovat pacienta o výkonu, připravit ho na následnou 

rehabilitaci a režim, který ho čeká po operaci. Před operací nacvičujeme chůzi o berlích 

v různém terénu; správný sed a stoj; základní pohyby na lůžku; nácvik cviků k prevenci 

TEN; snažíme se posílit svaly horních i dolních končetin a zvýšit celkovou kondici 

pacienta. [6,16,] 
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 Pooperační fáze 

Tato fáze závisí na kvalitě provedení operace a také od celkového stavu pacienta. 

Možné komplikace pak mají vliv na průběh následné rehabilitace. Omezující faktory 

jsou bolest, strach pacienta, rozsah poškození vzniklých během operace, poměry 

svalové síly svalů kyčelního kloubu. Rehabilitaci je nutné začít hned na další den po 

operaci. [6,16,] 

1. den po operaci je základem vyšetřit pacienta - vstupní kineziologický rozbor, dále 

provádíme dechovou gymnastiku, polohování operované končetiny s pomocí 

polohovacích pomůcek (abdukční klín, molitanový čtverec). Začínáme s izometrickým 

cvičením svalů dolních končetin jako prevence tromboembolické nemoci, pasivně 

procvičujeme operovanou DK pomocí motodlahy, aktivně cvičíme hlezno a prsty na 

operované DK, aktivně posilujeme zdravou dolní končetinu, horné končetiny a také 

aktivujeme hluboký stabilizační systém. [6,16,17,] 

2. den jsou pacientovi odstraněný drény. S rehabilitací pokračujeme stejně jako v 

první den. Důležité je dostat pacienta do vertikální polohy co nejdříve a to nejlépe druhý 

den po operaci. Nacvičujeme vertikalizaci pacienta a sed se spuštěnými dolními 

končetinami. [6,16,17,] 

3. den přidáváme aktivní flexe v kyčli a koleni s asistencí, vertikalizujeme pacienta 

do sedu a následuje nácvik vstávání z lůžka s pomocí podpažních berlí nebo 

francouzských holí bez zátěže operované dolní končetiny. [6,16,17,] 

4. – 6. den postupujeme stejně jako 1-3. den, pro uvolnění hypertonu svalových 

skupin v oblasti operovaného kloubu využíváme uvolnění fascii manuálně, pomocí 

míčku nebo S-ballu. Dle stavu pacienta postupně přidáváme nácvik aktivní flexe v kyčli 

do 90°, abdukce s asistencí terapeuta a extenze v kyčli, nácvik aktivní flexe a extenze 

v kolenním kloubu, eventuálně cvičení v závěsu. Nevynechává se aktivní cvičení zdravé 

dolní končetiny, horních končetin, posílení břišních, mezilopatkových svalů a svalů 

pánevního dna. Při cvičení využíváme různé pomůcky jako je overball, theraband či 

závěsný systém redcord. Pokračuje se v nácviku správného sedu, stoje a následně 

přidáváme nácvik chůze o podpažních berlích nebo francouzských holích (trojdobá 

chůze – berle – nemocná končetina – zdravá končetina). [6,16,17,] 
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7. - 14. den pacient pokračuje v intenzívni rehabilitaci. Postupně začíná cvičit na 

břiše (nácvik extenze a abdukce), nacvičuje leh na boku a na zdravé končetině s výplní 

mezi koleny (aby nedošlo k addukci operované končetiny). Denně probíhá nácvik 

správného stereotypu stoje a chůzi. Chůze se nacvičuje s pomocí podpažních, později 

francouzských berlí po rovině i do schodů. Po odstranění stehů je nezbytná péče o jizvu. 

Rehabilitace je doplněná o techniky měkkých tkání v oblasti kyčelního kloubu a 

iliotibiálního traktu, šíje a mezilopatkových svalů z důvodu přetížení při chůzi 

s berlemi. Nedílnou součástí rehabilitace je fyzikální terapie a také ergoterapie, kde se 

pacienti učí soběstačnosti v běžném životě a jsou obeznámení o různých 

kompenzačních pomůckách. Před propuštěním pacienta je nutné ho poučit o zakázaných 

pohybech, které by mohli způsobit luxaci endoprotézy. Mezi zakázané pohyby patří: 

addukce - překřížení operované dolní končetiny přes osu těla (při přetáčení na posteli si 

musí vkládat addukční klín nebo polštář mezi kolena), flexe kyčle nad 90°, vnější 

rotace. [6,16,17,] 

 Propuštění pacienta z hospitalizace 

Pacient je po propuštění z hospitalizace instruován. V rehabilitaci musí pokračovat 

doma i ambulantně. Měl by cvičit 2-3 krát za den, cviky provádět pomalu, vyhýbat se 

zakázaným a švihovým pohybům. Pravidelně chodí na kontroly k svému operatérovi, 

který rozhoduje o stupních zátěže operované končetiny. Pacient končetinu zatěžuje 

postupně, plná zátěž je možná po 3 až 6 měsících. [6,16,17,] 

  Fyzikální terapie 

Mezi možnosti fyzikální terapie po totální endoprotéze patří: 

Mechanoterapie 

- Motorická dlaha, na začátku 2-3 krát denně, 30 minut, později 1 krát 20-30 

minut; 

- vazivová masáž; 

- manuální a přístrojová vaakumkompresní terapie. 

Fototerapie 

- laser, biolampa pro zlepšení hojení jizvy. 
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Negativní termoterapie 

- Lokální - aplikace kryosáčků s kryoperlózou, pro snížení otoku; 

- aplikace chlazeného vzduchu. 

- Celková – kryokomora (aplikuje se až po 2-3 měsících po operaci). 

Elektroterapie 

- Bezkontaktní nízkofrekvenční terapie (Bassetovy proudy); 

- elektrogymnastika na oslabené svaly. 

Magnetoterapie 

- pulzní magnetoterapie (aplikovat až 3 měsíce po operaci). 

Hydroterapie 

- celotělová vířivka; 

- perličková koupel; 

- Hubbardův tank. 

Hydrokinezioterapie 

- cvičení v bazénu pod dohledem terapeuta; 

- plavání.. [16 

2.6 Telemedicína 

Telemedicína je součástí elektrizovaného zdravotnictví, které umožňuje přenos dat, 

komunikační činnost, sledování pacientů a poskytování zdravotnických služeb 

prostřednictvím telekomunikačních a informačních technologií (internet, chytré 

telefony, emaily, obousměrné video, atd.). [18] 

2.7 Telerehabilitace 

Telerehabilitace je odvětvím telemedicíny, které umožňuje poskytování 

rehabilitačních služeb na dálku prostřednictvím telekomunikačních sítí a internetu. Táto 

forma rehabilitace je určená pro pacienty, který se nemůžu z různých důvodu dostavit 

do ambulantního zařízení (např. zdravotní důvody, velká vzdálenost od domova). 
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Je vhodná i jako doplňková terapie pro domácí cvičení pro pacienty, kteří pravidelně 

docházejí na rehabilitaci.  Prostřednictvím telerehabilitace mají fyzioterapeuti možnost 

sledovat průběh rehabilitace a poskytovat dodatečné informace k terapii. [18,19,] 

Stejně jako rehabilitace, tak i telerehabilitace má několik odvětví, zahrnuje 

fyzioterapii, ergoterapii, sociální rehabilitaci a léčebnou rehabilitaci. Nejčastěji se ve 

formě telerehabilitace vyskytuje dálková léčebna rehabilitace. V této formě rehabilitace 

je důležitá vizualizace. Přenos obrazu je možný hlavně pomocí webové kamery, 

videotelefonu, videokonference nebo virtuální reality. [18,19,] 

 Historie telerehabilitace 

Telerehabilitace se začala rozvíjet v USA v souvislosti s vojenskou medicínou. Dále 

se přenášela do běžné medicíny a postupně vznikala konzultační střediska ve 

významných amerických nemocnicích, která poskytovala pomoc terapeutům ve 

vzdálených oblastech. RERC(Rehabilitation Enginneering and Reserch Center) vzniklo 

v roku 1998 a začalo vyvíjet základní rehabilitační programy. Telerehabilitace má 

úspěch i v Evropě, kde vzniklo mnoho projektů zabývajících se touto tématikou, např. 

„Habilis Europe“ nebo sympozium organizováno Fakultou tělesné kultury Univerzity 

Palackého v Olomouci. [18] 
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3 Cíl práce 

Cílem této bakalářské práce je porovnání a zhodnocení účinků rehabilitace u dvou 

skupin pacientů po totální endoprotéze kyčelního kloubu. První skupinu tvoří pacienti, 

kteří budou rehabilitovat ve zdravotnickém zařízení pod odborným dohledem terapeuta. 

Druhá skupina jsou pacienti, kteří budou rehabilitovat v domácím prostředí za pomocí 

instruktážního videa, a konzultace s terapeutem bude probíhat prostřednictvím video-

komunikačních technologií.  

Skupina pacientů rehabilitujících v domácím prostředí obdrží po vstupním vyšetření 

instruktážní video, které obsahuje základní informace ohledně starostlivosti o jizvu, 

soubor cviků a doporučení, které by mněl pacient po operaci kyčelního kloubu 

dodržovat. Terapie bude uskutečněna prostřednictvím internetu, konkrétně přes aplikaci 

Skype po dobu sedm týdnu. Komunikace pacienta a terapeuta bude probíhat třikrát 

týdně po dobu tří týdnů, další dva týdny dvakrát týdně a poslední dva týdny jenom 

jednou za týden. Po skončení terapie bude následovat výstupní vyšetření a porovnání 

výsledků ze vstupního a výstupního vyšetření. Pacienti budou mít možnost vyjádřit 

svojí spokojenost s průběhem léčby na závěr terapie v dotazníku.  
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4 Metodika 

4.1 Vyšetřovací metody 

 Anamnéza 

Anamnéza je nezbytní složkou vyšetření. Je to rozhovor terapeuta s pacientem, který 

pomáhá terapeutovi získat informace o zdravotním stavu pacienta. Anamnéza se získává 

přímo nebo nepřímo. Přímou anamnézu lze získat přímím rozhovorem s pacientem a 

nepřímou anamnézu může poskytnout například rodinný člen pacienta. Při odběru 

anamnézy klademe pacientovi stručné otázky, ptáme se na jeho symptomy, na začátek a 

okolností, které předcházeli jeho obtížím. Ptáme se na bolest, na její charakter, intenzitu 

a závislost bolesti na pohybu či změně polohy. Anamnéza se dělí na: rodinnou, osobní, 

pracovní, sociální, alergologickou, farmakologickou, gynekologickou, sportovní 

anamnézu, nynější onemocnění a abúzus. [20,21,] 

Rodinná anamnéza – informuje o nemocích, které se vyskytli v rodině. Může se 

jednat o vrozená onemocnění podmíněné genetikou nebo onemocnění, u kterých se 

může předpokládat výskyt familiární predispozice. Při rodinné anamnéze se ptáme na 

rodiče, starý rodiče, sourozence, děti. [20,21,] 

Osobní anamnéza – cílem osobní anamnézy je získat chronologický průběh 

onemocnění, kterými pacient během svého života prošel. Ptáme se na běžné dětské 

onemocnění, operace, úrazy, atd. [20,21,] 

Pracovní anamnéza – u pracovní anamnézy se získávají informace ohledně 

pacientova zaměstnání. Vyšetřujícího zajímá, jaký typ povolání pacient vykonává, 

popřípadě v minulosti vykonával. [20,21,] 

Sociální anamnéza – sociální anamnéza zjišťuje rodinnou situaci, bytovou situaci a 

životní úroveň pacienta. [20,21,] 

Alergologická anamnéza – při alergologický anamnéze zjišťujeme především 

alergii na léky nebo kontrastní látky. Když se u pacienta alergická reakce někdy 

objevila, ptáme se na její průběh. [20,21,] 

Farmakologická anamnéza – je údaj o všech lécích, které pacient užívá a kdy je 

užívá, jestli pravidelně nebo jenom při obtížích. [20,21,] 
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Gynekologická anamnéza – je údaj, při kterém se u mladších žen ptáme, kdy 

menstruace začala, u starších kdy nastalo období klimaktéria, dále zaznamenáváme 

počet těhotenství, porodů, eventuálně potratů a také se ptáme na případné 

gynekologické operace. [20,21,] 

Nynější onemocnění – je informace, o aktuálním zdravotním stavů pacienta. Pacient 

popisuje své obtíže, s kterýma přišel, délku trvání a charakter jeho obtíží. [20,21,] 

Abúzus – abúzus nám poskytuje informace o návykových látkách, které pacient 

užívá. Ptáme se hlavně na alkohol, nikotin, černou kávu, atd.. [20,21,] 

 Aspekce 

Aspekce znamená vyšetření pohledem. Vyšetření pacienta aspekcí začíná už při 

příchodu pacienta do ambulance. Všímáme si jeho grimasy, jeho přirozené pohyby, 

držení těla a způsob chůze. Pacienta vyšetřujeme ve stoji, pohledem zepředu, z boku a 

zezadu. U pacientů při poruchách v oblasti kyčelního kloubu vyšetřujeme zejména stoj a 

chůzi. [6] 

 Palpace 

Palpace je vyšetření dotykem. Pán profesor Kolář řadí mezi nejdůležitější palpační 

techniky:  

 Tření kůže; 

 protažení kůže; 

 protažení měkkých tkání v řase; 

 působení tlakem; 

 protažení fascii; 

 vyšetření aktivních jizev; 

 vyšetření svalových spoušťových bodů; 

 vyšetření kloubní pohyblivosti. [6,20,] 

Při vyšetření kyčelního kloubu palpací, vyšetřujeme citlivost hlavice stehenní kosti, 

velkého trochanteru, dále měkké tkáně v oblasti kyčelního kloubu, bolestivost začátku 

adduktorových svalů. Charakteristickým znakem při onemocnění kyčelního kloubu je 

hypertonus  adduktorových svalů, hypotonie, hypotrofie až oslabení gluteálních svalů. 
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 Antropometrie 

Antropometrie je objektivní metoda, pomocí které měříme délkové a obvodové 

rozměry jednotlivých části těla. Pro orientaci na těle využíváme antropometrické body. 

Jako pomůcka na měření délky a obvodů na dolní končetině se používá krejčovský 

centimetr. Délku dolní končetiny měříme vleže na zádech s nataženou dolní končetinou. 

Měříme funkční (relativní) délku, krejčovský centimetr přiložíme od spina iliaca 

anterior superior po malleolus medialis, nebo od pupku k malleolus medialis (měření od 

pupku se využívá zejména při asymetrickém postavení pánve), nebo od symfýzy po 

malleolus medialis a anatomickou (absolutní) délku od trochanter major po malleolus 

lateralis. Jednotlivě se měří délka stehna od trochanter major po zevní štěrbinu kolena a 

délka bérce od hlavičky fibuly po malleolus lateralis. Obvod dolní končetiny se měří 15 

cm nad okrajem pately (u dětí 10cm), nad patelou, pod patelou, přes nejsilnější místo na 

bérci, přes oba malleoly, přes nárt a patu a přes hlavičky metatarsů. [22] 

 Goniometrie 

Goniometrie je metoda, pomocí které se dá určit kloubní rozsah. Toto vyšetření 

slouží na to, aby jsme zjistili v jakým uhlů se kloub nachází, nebo do jakého uhlů se 

daný kloub dostane. Jedná se o planimetrické měření, protože vyšetření pohyblivosti 

daného kloubu vždy probíhá v jedné rovině. Pomůcka, která slouží k tomuto vyšetření 

se nazývá goniometr. Pro správnost vyšetření musí terapeut dodržovat určitá pravidla. 

Důležitá je vhodná výchozí pozice, fixace a správné přiložení goniometru. Dále je nutný 

záznam měření, které zapisujeme metodou SFTR, ve které se nejdřív zapisuji pohyby 

od těla a extenze, číselný záznam uprostřed představuje výchozí polohu vyšetřovaného 

kloubu a jako poslední se zapisují pohyby směrem k tělu a flexe. A samozřejmostí je 

ovládat indikace a kontraindikace vyšetření rozsahu pohybu v kloubu. [23] 

 Svalový test  

Svalový test je analytická metoda, která nás informuje o síle jednotlivého svalu nebo 

svalových skupin. Pomáhá při určování rozsahu a místa poškození periferních nervů, při 

rozboru jednoduchých pohybových stereotypů a je podkladem pro následné léčebné 

tělovýchovné postupy a regeneraci. Při svalovém testu se nepoužívají žádné pomůcky.  

Aby byl test proveden co nejpřesněji, je nutné, aby byly dodržovány zásady testování. 

Svalový test se hodnotí pomocí škály, která má šest stupňů 5-0. [24] 
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 Stupeň 5 - představuje normální fyziologickou funkci svalu, má 100% sílu, 

dokáže překonat i poměrně velký zevní odpor; 

 stupeň 4 - odpovídá 75% síly zdravého svalu, dokáže překonat středně 

velký zevní odpor; 

 stupeň 3 - představuje sval, který je schopný překonat gravitační sílu, 

funguje na 50%; 

 stupeň 2 – sval, který nedokáže překonat ani malý odpor, aby dokázal 

vykonat pohyb, musí být pacient v poloze, ve které je vyloučená gravitace, 

funguje na 25%; 

 stupeň 1 – v této fáze funguje sval na 10%, při pokusu o pohyb je viditelný 

záškub; 

 stupeň 0 – při pokusu o pohyb nejsou viditelné žádné známky pohybu. [24] 

 Vyšetření zkrácených svalů 

Svalové zkrácení je stav, kdy dojde z různých příčin ke klidovému zkrácení svalu. 

Sval je v klidu kratší a při pokusu o pasivní protažení nedovolí dosáhnout fyziologický 

rozsah v kloubu. Svaly, které mají významnou posturální funkci mají tendenci se 

zkracovat. Při vyšetření zkrácených svalů musí být dodrženy určité postupy, jako při 

vyšetření svalové síly. Důležité je dodržovat výchozí pozici, správnou fixaci a směr 

pohybu. Profesor Janda hodnotí svalové zkrácení na stupnici od 0-2, kde 0 znamená, že 

nejde o zkrácení, 1 znamená malé zkrácení a 2 představuje velké zkrácení. [24] 

 Pohybové vzory dle Jandy 

Pohybových vzorů dle Jandy je celkem šest. Jedná se o vyšetření:  

 Extenze v kyčelním kloubu; 

 abdukce v kyčelním kloubu; 

 flexe trupu; 

 flexe šíje; 

 klik – zjištění funkce dolních fixátorů lopatky; 

 abdukce ramenního kloubu. [24] 

U pacientů s onemocněním v oblasti kyčelního kloubu vyšetřujeme extenze a 

abdukce v kyčelním kloubu. [24] 
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4.1.8.1 Extenze v kyčelním kloubu  

Pacient je vleže na břichu, terapeut se ho nedotýká, pacienta vyzveme, aby zanožil 

svojí dolní končetinu. Při extenzi v kyčelním kloubu sledujeme zapojení svalů: [24] 

1. M.glutaeus maximus; 

2. M. biceps femoris, m. semitendinosus a m. semimembranosus; 

3. Mm. Paravertebrales ( na kontralaterálni straně LS); 

4. Mm. Paravertebrales (na homolaterálni straně LS); 

5. Mm. Paravertebrales (na kontralaterálni straně TH-L); 

6. Mm. Paravertebrales (na homolaterálni straně TH-L); 

7. Zapojení svalů pletence ramenního se považuje za patologii. 

Při negativní přestavbě se nejdřív zapojí TH-L úsek než L-LS úsek; když začáteční 

fáze pohybu začne aktivitou svalů pletence ramenního, nebo pokud se aktivita svalů šíří 

sestupní formou. [24] 

4.1.8.2 Abdukce v kyčelním kloubu 

Pacient leží na nevyšetřovaném boku, pacienta vyzveme, aby unožil svojí dolní 

končetinu. Při abdukci v kyčelním kloubu sledujeme zapojení svalů: 

1. M. glutaeus medius a m. glutaeus minimus; 

2. M. tensor fasciae latae; 

3. M. quadratus lumborum; 

4. M. iliopsoas; 

5. M. rectus femoris; 

6. Břišní svaly. [24] 

Negativní přestavby: 

 Tensorový mechanizmus (m. glutaeus medius a minimus jsou v útlumu, 

v převaze je m. tensor fasciae latae, m. iliopsoas a m. rectus femoris – 

pohyb není čistá abdukce, ale dochází i ke flexi a zevní rotaci.); 

 Quadrátový mechanizmus (při pohybu je v převaze m. quadratus 

lumborum a paravertebrálni svaly, pohyb začíná elevaci pánve a pokračuje 

tensorovým mechanizmem. [24] 
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 Vyšetření chůze 

Při vyšetření chůze má pacient na sobě spodní prádlo, eventuálně plavky a je bosý. 

Chůzi vyšetřujeme aspekcí zepředu, z boku a zezadu. Všímáme si způsob a hlasitost 

došlapu, odvíjení nohy od podložky, rytmus chůze, délku a šířku kroku, propínaní 

kolen, extenze v kyčelním kloubu, elevace a rotace pánve. Pokud vázne extenze 

v kyčelním kloubu, tak kompenzačně dochází ke zvětšení anteverze, rotaci pánve a 

k prohloubení lordózy bederní páteře. Důvodem pro omezení extenze v kyčelním 

kloubu může být oslabení extenzorů, nebo zkrácení flexorů kyčelního kloubu. Dále 

sledujeme páteř, která by se nemněla výrazně uklánět ani rotovat. Výrazný úklon trupu 

může být známkou oslabených abduktorů kyčle. Zepředu sledujeme zapojení břišních 

svalů, postavení ramen a souhyby horních končetin. [6,25,] 

4.2 Terapeutické metody 

 Péče o jizvu  

Nezbytnou součástí terapie po operaci, je péče o jizvu a okolní měkké tkáně. Pro 

rychlejší hojení, je dobré začít se starostlivosti o ránu hned po odstranění stehů. Při péči 

o jizvu je nutné dodržovat správné zásady, abychom předešli infekci rány nebo jiným 

komplikacím. Tkáně v okolí jizvy jsou ztuhlé a méně pohyblivé, proto je potřeba je 

masírovat a uvolňovat. [6,26,27,] 

Jizvu můžeme uvolňovat ručně nebo pomocí míčku. Ručně provádíme tlakovou 

masáž, kde kolmo přiložíme palec na oblast jizvy, vyvineme mírný tlak a držíme na 

místě. Mírným tlakem můžeme kroužit ve tvaru písmena C po celé délce jizvy. Pomocí 

druhého palce uchopíme jizvu z obou stran a protichůdnými pohyby masírujeme jizvu 

do tvaru písmena S. Jizvu a okolní měkké tkáně také můžeme protahovat směrem do 

dálky. [6,26,27,] 

 Manuální lymfodrenáž tříselních uzlin 

Manuální lymfodrenáž je hmatová technika zaměřená na povrchový lymfatický 

systém kůže a podkoží. Podporuje vstřebávací a transportní funkcí mízního systému. Na 

rozdíl od klasické masáže, se manuální lymfodrenáž provádí pomalu a s mírným 

tlakem. Pacient může využít techniku autolymfodrenáže tříselných uzlin. Pacient si 

položí své prsty do tříselné krajiny a mírným tlakem provádí krouživé pohyby. Provádí 
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tři až pět kroužku na jednom místě a postupně se zvyšujícím tlakem posouvá prsty 

mediálně do třísla, po vnitřní straně stehna a šikmo nazpět do začáteční pozice. [28,29,] 

 Cvičební jednotka 

Níže uvedené cviky jsou součástí instruktážního videa, podle kterého budou pacienti 

rehabilitovat v domácím prostředí. Instruktážní video bude přiloženo jako součást této 

bakalářské práce. 

4.2.3.1 Cviky vleže na zádech 

Výchozí poloha při prvních dvou cvicích je vleže na zádech s nataženými dolními 

končetinami a s horními končetinami umístněnými podél těla. 

1. Pacient má pod kolenem umístněný overball. Propnutím kolena, zvednutím 

paty nad podložku a přitažením špičky směrem k sobě zatlačuje overball do 

podložky. 

2.  Overball je umístněný pod patou, pacient provádí flexi v kolenním kloubu 

posouváním paty po míči směrem k hýždím. Při tomto cviku si pacient musí 

dát pozor, aby nevytáčel koleno směrem dovnitř ani ven. 

U dalších cviků vleže na zádech má pacient flektované dolní končetiny v kolenních 

kloubech, horními končetiny má volně položené podél těla. Mezi koleny má umístněný 

overball. 

3. Rytmicky přitahuje kolena k sobě a stlačuje míč. 

4. Rytmicky stahuje hýždě a poté může přidat i zvedání pánve nad podložku. 

5. Střídavě natahuje dolní končetiny v kolenním kloubu a přitahuje špičky 

směrem k sobě. [30,31,] 

4.2.3.2 Cviky vleže na boku 

Pacient leží na zdravém boku, mezi koleny má polštář. Spodní dolní končetina je 

mírně flektovaná v kolenním i kyčelním kloubu, vrchní je v nulovém postavení 

v kyčelním kloubu a v extenzi v kolenním kloubu. Spodní horná končetina je uložená 

pod hlavou a vrchní je položená dlaní na podložce před trupem, čím napomáhá udržovat 

stabilitu trupu. [30,31,] 

1. Unožuje extendovanou dolní končetinu (při cvičení se dává pozor, aby se 

špička nevytáčela směrem ven). 
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2. Unožuje flektovanou dolní končetinu v kolenním kloubu. [30,31,] 

4.2.3.3 Cviky vleže na břiše 

Výchozí poloha je vleže na břiše s nataženými dolními končetinami a horními 

končetinami volně podél těla. [30,31,] 

1. Pacient střídavě provádí flexe v kolenních kloubech. 

2. Mírně zanožuje extendovanou i flektovanou dolní končetinu v kolenním 

kloubu. [30,31,] 

Při cvičení vleže na břiše dáváme pozor, aby nedošlo k prohnutí v bederní části 

trupu. [30,31,] 

4.2.3.4 Cviky vsedě 

Při cvičení vsedě pacient sedí na tvrdé židli, nejlépe kuchyňské s rovnými zády. 

Během cvičení dáváme pozor, aby se nezakláněl trup. [30,31,] 

1. Střídavě zvedá špičky a paty od země. 

2. Kolena zvedá směrem ke stropu. 

3. Overball je umístněný pod ploskou chodidla a rytmicky stlačuje míč do 

země. 

4. Overball je mezi koleny a přitahuje koleny k sobě. 

5. Overball je na stejném místě a střídavě natahuje dolní končetiny v kolenním 

kloubu, může přidat i přitažení špičky směrem k sobě. [30,31,] 

4.2.3.5 Cvičení ve stoje 

Cviky ve stoje provádíme s oporou o nábytek nebo francouzský hole. Pacient stojí 

na zdravé dolní končetině. [30,31,] 

1. Přednoží extendovanou dolní končetinu. 

2. Přednoží flektovanou dolní končetinu v kolenním kloubu. 

3. Unoží do strany (dáváme pozor, aby nedošlo k vybočení špičky). 

4. Zanoží extendovanou i flektovanou dolní končetinu v kolenním kloubu 

(dáváme pozor, aby nedošlo k prohnutí v oblasti bederní páteře). [30,31,] 

 Zásady po TEP kyčelního kloubu 

 Starostlivost o ránu; 

 pravidelné cvičení; 
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 při otáčení se na bok používat polštář mezi kolena; 

 úhel v kyčli nesmí být větší než 90°; 

 mezi zakázané pohyby patří addukce (nekřížit nohu přes nohu 

 neprovádět dřepy; 

 při chůzi používat pevný boty;  

 při obouvaní ponožek použít navlékač, při obouvání bot použít dlouhou 

lžíci; 

 nedoskakovat na operovanou končetinu; 

 zatěžovat dle pokynu operatéra; 

 nezvedat těžká břemena. [32,] 

4.3  Průběh terapie 

Pacientům, kteří rehabilitovali v domácím prostředí, bylo poskytnuto instruktážní 

video při vstupním vyšetření. Během tohoto vyšetření byli pacienti obeznámeni 

s následujícím průběhem terapie. Instruktážní video obsahovalo shodný soubor cviků a 

instrukci jako měli pacienti, kteří rehabilitovali v nemocnici pod terapeutickým 

dohledem. Cvičební jednotka s každým pacientem trvala 30 minut. 

S pacienty, kteří rehabilitovali doma, jsem komunikovala prostřednictvím internetu a 

mobilního telefonu. Komunikace probíhala třikrát týdně po dobu tří týdnů. Další dva 

týdny byla vzájemná komunikace dvakrát týdně a poslední dva týdny probíhala jednou 

za týden. S pacienty z této skupiny jsem se osobně setkala dvakrát, při vstupním a 

výstupním vyšetření. 

Pacienti, kteří rehabilitovali v nemocnici, byli při vstupním vyšetření informovaní o 

průběhu terapie a při propuštění obdrželi stejný soubor cviků jako pacienti ze skupiny, 

kteří rehabilitovali doma. S pacienty z uvedené skupiny, jsem pracovala po celou dobu 

jejích hospitalizace na rehabilitačním oddělení.  
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5 Speciální část 

Ve speciální části této bakalářské práce budou uvedeny vstupní data, anamnéza, 

úplný vstupní a výstupní kineziologický rozbor jednoho sledovaného pacienta ze 

skupiny pacientů, kteří rehabilitovali v domácím prostředí s pomocí instruktážního 

videa.  Následně tady bude uvedeno dalších pět zkrácených vstupních a výstupních 

kineziologických rozborů ostatních sledovaných pacientů z uvedené skupiny a skupiny 

pacientů rehabilitujících ve zdravotnickém zařízení pod dohledem terapeuta. 

Vstupní data, anamnéza, vyšetření chůze a vyšetření palpací u ostatních pacientů 

bude uvedeno v přílohách 3,5,7,8,9, Průběhy telerehabilitace dalších dvou pacientek 

budou uvedeny v příloze číslo 2, 4,6. 

5.1 Pacient číslo 1 

 Vstupní data 

Iniciály:  P. K. 

Věk:   48 r. 

Pohlaví:  muž 

Výška:  182 cm  

Váha:   93 kg  

 Anamnéza 

Status présens: Pán P. K. je indikován k rehabilitaci po výkonu TEP pravého 

kyčelního kloubu. Pacient uvádí mírné bolesti při pohybu v oblasti operovaného kloubu. 

Osobní anamnéza: Prodělané běžné dětské nemoci, operace apendixu v r. 1982, 

operace vyhřezlý plotýnky L5-S1 v r. 2001 a následně v r. 2019 TEP pravého kyčelního 

kloubu z důvodu úrazu na lyžích, ostatní bezvýznamní. 

Nynější onemocnění: stav po TEP pravého kyčelního kloubu 1/2019. 

Rodinná anamnéza: otec umřel na infarkt myokardu, matka umřela na rakovinu 

žlučníku  
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Pracovní anamnéza: šéfkuchař 

Sociální anamnéza: žije s manželkou ve dvoupokojovém bytě na přízemí 

Farmakologická anamnéza: neguje 

Alergologická anamnéza: včely 

Sportovní anamnéza: v zimě příležitostně lyže, běžky; v létě kolo, turistika. 

Abúzus: alkohol příležitostně 

 Vstupní kineziologický rozbor  

Vstupní kineziologický rozbor byl vyšetřován v Kladenské nemocnici 6 dni po 

operaci. 

Vyšetřeni stoje  

Zepředu  

 Podélná nožní klenba je mírně oploštěná 

 Zatížení je na mediální hraně chodidel 

 Pravý kotník je objemnější z důvodu otoku  

 Pravé lýtko je širší než levé 

 Postavení patel je symetrické, pravá strana je širší 

 Stehenní svaly na pravé straně víc ochablé 

 Pravá SIAS je víš než levá 

 Umbilicus je uprostřed 

 Hypotonie břišní stěny 

 Thorakobrachiální trojúhelník je symetrický na obou stranách 

 Klíční kosti jsou symetrické 

 Postavení ramen symetrické 

 Hlava v ose páteře 

Zboku 

 Zatížení chodidel na mediální straně 

 Postavení kolen – levé v ose bez hyperextenze a pravé v mírné semiflexi 

 Pravé stehno je objemnější 
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 Anteverze pánve  

 Hyperlordóza bederní páteře 

 Ramena v mírný protrakci 

 Hlava mírně předsunutá 

Zezadu 

 Šířka báze přiměřená 

 Chodidla zatížená na mediální straně 

 Pravá Achillova šlacha je větší 

 Pravé lýtko je širší 

 Popliteálni rýha je výraznější vlevo 

 Pravé stehno objemnější 

 Subgluteální rýha je výraznější vlevo, gluteální svaly na pravé straně jsou 

více ochablé  

 SIPS na pravé straně mírně výš  

 Thoracobrachiální trojúhelník symetrický 

 Páteř je v rovině 

 Lopatky jsou symetrické- 

 Ramena v mírné protrakci  

 Mírný hypertonus trapézového svalu bilaterálně 

 Hlava mírně předsunutá 

Vyšetření palpaci 

 Otok v oblasti operovaného kloubu, kolene a kotníku na operované končetině 

 Operovaný kloub na dotyk teplý a zarudlý 

 Subjektivně bolest při dotyku 

Vyšetření chůze 

Pacient chodí o francouzských berlích třídobou chůzí. Chůze je nejistá, pacient má 

pocit nestability, více zatěžuje neoperovanou dolní končetinu. Délka kroku je nestejná, 

odvíjení chodidla od podložky je neúplné. Pacient, při chůzi rotuje pánev, dochází 

k elevaci ramen, hlavu nedrží vzpřímeně, ale kouká na zem pod nohy. U pacienta lze 

sledovat proximální typ chůze. 
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Antropometrie 

Tab. 1 - Vstupní antropometrické vyšetření, Paciet č. 1 (Délkové míry) 

Délka DKK Pravá (cm) Levá (cm) 

Anatomická délka (trochanter major-

malleolus lateralis) 

86 85 

Funkční délka (SIAS-malleolus medialis) 93 92 

Umbilikálni délka 100 98 

Délka stehna 44 43 

Délka bérce 42 42 

 

Tab. 2 - Vstupní antropometrické vyšetření, Paciet č. 1 (Obvodové míry) 

Obvody DKK Pravá DK (cm) Levá DK (cm) 

Stehno 54 52 

Koleno nad patelou 46 43,5 

Koleno přes patelu 43 40 

Koleno přes tuberositas tibiae 39,5 36 

Lýtko 43 41,5 

Kotníky 29 27 

Přes nárt a patu 33 31,5 

Přes hlavičky metatarzů 30 27 

 

Goniometrie 

Tab. 3 - Vstupní goniometrické vyšetření, Paciet č. 1 

Kyčelní kloub 

PDK aktivně PDK pasívně LDK aktivně LDK pasivně 

S (0-0-60) S (0-0-90) S (0-0-80) S (0-0-110) 

F (30-0-x) F (45-0-x) F (40-0-35) F (45-0-40) 

R (x) R (x) R (25-0-25) R (35-0-30) 

Kolenní kloub S (0-0-110) S (0-0-120) S (0-0-120) S (0-0-130) 
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Svalový test 

Tab. 4 - Vstupní  vyšetření svalové síly, Paciet č. 1 

Kyčelní kloub Pravá DK Levá DK 

Flexe 3 4 

Extenze 2 2+ 

Abdukce 2+ 4 

Addukce X 3+ 

Vnitřní rotace X 4 

Vnější rotace X 4 

Kolenní kloub    

Flexe  3 4 

Extenze  3 4 

 

Zkrácené svaly 

Tab. 5 - Vstupní  vyšetření zkrácených svalů, Paciet č. 1 

Vyšetřované svaly Pravá DK Levá DK 

Flexory kyčelního kloubu (m. rectus 

femoris) 

2 1 

Adduktory kyčelního kloubu 1 1 

Ischiokrurální svaly 1 1 
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 Výstupní kineziologický rozbor 

Antropometrie 

Tab. 6 - Výstupní antropometrické vyšetření, Paciet č. 1 (Obvodové míry) 

Obvody DKK Vstupní (cm) Výstupní (cm) 

Stehno 54 52 

Koleno nad patelou 46 42,5 

Koleno přes patelu 43 41 

Koleno přes tuberositas tibiae 39,5 37 

Lýtko 43 42 

Kotníky 29 26 

Přes nárt a patu 33 31 

Přes hlavičky metatarzů 30 28 

 

Goniometrie 

Tab. 7 - Výstupní goniometrické vyšetření, Paciet č. 1 

Kyčelní kloub 

Vstupní  Výstupní 

PDK aktivně PDK pasívně PDK aktivně PDK pasivně 

S (0-0-60) S (0-0-90) S (0-0-75) S (0-0-90) 

F (30-0-x) F (45-0-x) F (40-0-x) F (45-0-x) 

R (x) R (x) R (x) R (x) 

Kolenní kloub S (0-0-110) S (0-0-120) S (0-0-120) S (0-0-130) 
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Svalový test 

Tab. 8 - Výstupní  vyšetření svalové síly, Paciet č. 1 

Kyčelní kloub 
Vstupní Výstupní 

Pravá DK Pravá DK 

Flexe 3 4 

Extenze 2 2 

Abdukce 2+ 4 

Addukce X X 

Vnitřní rotace X X 

Vnější rotace X X 

Kolenní kloub    

Flexe  3 4 

Extenze  3 4 

 

Zkrácené svaly 

Tab. 9 - Výstupní  vyšetření zkrácených svalů, Paciet č. 1 

Vyšetřované svaly 
Vstupní Výstupní 

Pravá DK Pravá DK 

Flexory kyčelního kloubu (m. rectus 

femoris) 

2 1 

Adduktory kyčelního kloubu 1 0 

Ischiokrurální svaly 1 1 

 

Shrnutí : U pána P.K. došlo během terapie k celkovému zlepšení. Při chůzi pořád 

používá francouzský berle, chůze je dvojdobá, délka kroků přibližně stejná, chodidla se 

správně odvíjí od podložky a držení těla během chůze je vzpřímenější. Jizva se hojí 

dobře, je na pohmat posunlivá a nebolestivá. Otok operované končetiny ustoupil. 

V operovaném kyčelním kloubu se zvětšil rozsah, svalová síla a došlo i k protažení 

zkrácených svalů. U pacienta došlo k celkovému zlepšení kondice. 
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  Telerehabilitace 

V průběhu prvního týdne jsme se zaměřili na starostlivost o jizvu a uvolňování 

okolních měkkých tkáni za pomocí míčku nebo manuální lymfodrenáže. Poté jsme 

začali s cvičební jednotkou, která nejdříve obnášela cviky na zádech. Během dalších 

dvou týdnu jsme při každém následujícím videohovoru přidávali další cviky a měnili 

výchozí polohy cviků, které jsou uvedené v podkapitole 4.2.3. Zbytek týdne pacient 

cvičil sám dle instruktážního videa.  

Následující dva týdny jsme s pacientem byli ve spojení dvakrát v týdnu. Při každém 

videohovoru pacient předvedl sérii cviků a v případě nesprávného provedení jsem ho 

usměrnila. Dále jsem se v průběhu těchto dvou týdnů zaměřila i na chůzi pacienta, 

kontrolu jizvy a ptala se na subjektivní pocity pacienta.  

Poslední dva týdny terapie jsem s pacientem komunikovala jednou týdně. Pacient 

zvládal celou cvičební jednotku sám a z mé strany nebylo potřeba výrazné korekce. 

V rámci těchto setkání jsem u pacienta pozorovala, zda došlo ke zvýšení rozsahu 

pohybu v operovaném kloubu, zvýšení svalové síly a zlepšení stability chůze. Ve všech 

sledovaných aspektech došlo z mého pohledu ke zlepšení. 

 

Obr. 4 - Pacient č. 1 (cvik v leže na zádech) 
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5.2 Pacient číslo 2 

 Vstupní kineziologický rozbor 

Vyšetřeni stoje 

Zepředu  

 Podélná a příční nožní klenba oploštěná 

 Zatížení je na mediální hraně chodidel 

 Levý kotník objemnější, valgózni postavení kotníků 

 Lýtka jsou symetrické 

 Postavení patel je symetrické 

 Levé stehno objemnější  

 Levá SIAS mírně víš než pravá 

 Ubilicus je uprostřed 

 Hypotonie břišní stěny 

 Thoracobrachiální trojúhelník je větší na levý straně 

 Kliční kosti jsou symetrické 

 Ramena mírně v protrakci a elevaci 

 Hlava mírně předsunutá dopředu  

Zboku 

 Zatížení chodidel na mediální straně 

 Postavení kolena v ose bez hyperextenze 

 Levé stehno je objemnější 

 Anteverze pánve  

 Mírně zvýšená lordóza bederní páteře 

 Ramena mírně v protrakci a elevaci 

 Hlava mírně předsunutá 

Zezadu 

 Šířka báze přiměřená 

 Chodidla víc zatížená na mediální straně 

 Valgózni postavení kotníků 
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 Levá Achillova šlacha mírně zvětšená 

 Lýtka symetrické 

 Popliteálni rýha je výraznější vpravo 

 Zadní levé stehno objemnější 

 Subgluteální rýha je výraznější vpravo 

 SIPS na levé straně mírně výš  

 Thoracobrachiální trojúhelník větší na pravé straně  

 Páteř je v ose 

 Lopatky jsou symetrické, mezilopatkové svalstvo mírně ochablé 

 Ramena v mírné protrakci a elevaci 

 Mírný hypertonus trapézového svalu bilaterálně 

 Hlava mírně předsunutá 

Antropometrie 

Tab. 10 - Vstupní antropometrické vyšetření, Paciet č. 2 (Délkové míry) 

Délka DKK Pravá (cm) Levá (cm) 

Anatomická délka 

(trochanter major-malleolus lateralis) 

85 86 

Funkční délka (SIAS-malleolus medialis) 95 96 

Umbilikálni délka 95,5 96,5 

Délka stehna 43,5 44,5 

Délka bérce 40,5 41,5 

Tab. 11 - Vstupní antropometrické vyšetření, Paciet č. 2 (Obvodové míry 

Obvody DKK Pravá DK (cm) Levá DK (cm) 

Stehno 54 56 

Koleno nad patelou 43 45 

Koleno přes patelu 41 42,5 

Koleno přes tuberositas tibiae 37 39 

Lýtko 38 39,5 

Kotníky 25 27,5 

Přes nárt a patu 25 27 

Přes hlavičky metatarzů 24 26 
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Goniometrie 

Tab. 12 - Vstupní goniometrické vyšetření, Paciet č. 2 

Kyčelní kloub 

PDK aktivně PDK pasívně LDK aktivně LDK pasivně 

S (0-0-75) S (0-0-90) S (0-0-65) S (0-0-90) 

F (40-0-35) F (45-0-x) F (30-0-x) F (40-0-x) 

R (30-0-25) R (35-0-30) R (x) R (x) 

Kolenní kloub S (0-0-130) S (0-0-130) S (0-0-100) S (0-0-110) 

 

Svalový test 

Tab. 13 - Vstupní  vyšetření svalové síly, Paciet č. 2 

Kyčelní kloub Pravá DK Levá DK 

Flexe 4 3 

Extenze 2 2 

Abdukce 4 3- 

Addukce 3+ X 

Vnitřní rotace 3+ X 

Vnější rotace 3+ X 

Kolenní kloub    

Flexe  4 3 

Extenze  4 3 

 

Zkrácené svaly 

Tab. 14 - Vstupní  vyšetření zkrácených svalů, Paciet č. 2 

Vyšetřované svaly Pravá DK Levá DK 

Flexory kyčelního kloubu (m. rectus femoris) 1 1 

Adduktory kyčelního kloubu 1 1 

Ischiokrurální svaly 1 1 
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 Výstupní kineziologický rozbor 

Antropometrie 

Tab. 15 - Výstupní antropometrické vyšetření, Paciet č. 2 (Obvodové míry) 

Obvody DKK Vstupní (cm) Výstupní (cm) 

Stehno 56 53 

Koleno nad patelou 45 42 

Koleno přes patelu 42,5 40 

Koleno přes tuberositas tibiae 39 37 

Lýtko 39,5 36,5 

Kotníky 27,5 25 

Přes nárt a patu 27 24,5 

Přes hlavičky metatarzů 26 23 

 

Goniometrie 

Tab. 16 - Výstupní goniometrické vyšetření, Paciet č. 2 

Kyčelní kloub 

Vstupní  Výstupní 

LDK aktivně LDK pasívně LDK aktivně LDK pasivně 

S (0-0-65) S (0-0-90) S (0-0-80) S (0-0-90) 

F (30-0-x) F (45-0-x) F (40-0-x) F (45-0-x) 

R (x) R (x) R (x) R (x) 

Kolenní kloub S (0-0-100) S (0-0-110) S (0-0-130) S (0-0-130) 
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Svalový test 

Tab. 17 - Výstupní  vyšetření svalové síly, Paciet č. 2 

Kyčelní kloub 
Vstupní Výstupní 

Levá DK Levá DK 

Flexe 3 4+ 

Extenze 2 2+ 

Abdukce 3- 4+ 

Addukce X X 

Vnitřní rotace X X 

Vnější rotace X X 

Kolenní kloub    

Flexe  3 4+ 

Extenze  3 4+ 

 

Zkrácené svaly 

Tab. 18 - Výstupní  vyšetření zkrácených svalů, Paciet č. 2 

Vyšetřované svaly 
Vstupní  Výstupní  

Pravá DK Pravá DK 

Flexory kyčelního kloubu (m. rectus femoris) 1 1 

Adduktory kyčelního kloubu 1 0 

Ischiokrurální svaly 1 0 

 

Shrnutí: U pacientky A.M. došlo během terapie k zvýšení rozsahu pohybu a svalové 

síly v oblasti operovaného kyčelního kloubu. Otok operované končetiny se zmírnil, 

jizva je klidná, nebolestivá. Při chůzi se zlepšilo držení těla a hlavy. 
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5.3 Pacient číslo 3 

 Vstupní kineziologický rozbor 

Vyšetřeni stoje 

Zepředu  

 Podélná a příční nožní klenba oploštěná 

 Zatížení chodidel více na mediální hraně  

 Levá špička mírně v zevní rotaci 

 Levý kotník objemnější, valgózni postavení kotníků 

 Lýtka jsou symetrické 

 Kolena v mírné semiflexi, valgózni postavení kolen 

 Levé stehno nad kolenem objemnější  

 Levá SIAS mírně víš než pravá 

 Inflare nalevo 

 Hypotonie břišní stěny 

 Thoracobrachiální trojúhelník je větší napravo  

 Inspirační postavení hrudníku 

 Kliční kost je na levé straně výš 

 Ramena mírně v protrakci a elevaci, levé rameno výš 

 Hlava mírně předsunutá dopředu  

Zboku 

 Zatížení chodidel na mediální straně 

 Kolena v semiflexi 

 Levé stehno je nad kolenem objemnější 

 Anteverze pánve  

 Flexční postavení trupu 

 Inspirační postavení hrudníku 

 Ramena mírně v protrakci a elevaci, levé výš 

 Hlava je předsunutá 
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Zezadu 

 Šířka báze přiměřená 

 Chodidla víc zatížená na mediální straně 

 Levá špička v zevní rotaci 

 Valgózni postavení kotníků 

 Levá Achillova šlacha mírně zvětšená 

 Lýtka symetrické 

 Kolena v semiflexi 

 Popliteálni rýha je výraznější vpravo 

 Subgluteální rýha je výraznější vpravo 

 SIPS na levé straně mírně výš  

 Kyfóza bederní páteře 

 Thoracobrachiální trojúhelník větší na pravé straně  

 Mírně skoliotické držení  

 Dolní úhel levé lopatky je víš než dolní úhel pravé lopatky, mezilopatkové 

svalstvo ochablé 

 Ramena v mírné protrakci a elevaci, levé výš 

 Hypertonus trapézového svalstva bilaterálně 

 Hlava je předsunutá  

Antropometrie 

Tab. 19 - Vstupní antropometrické vyšetření, Paciet č. 3 (Délkové míry) 

Délka DKK Pravá (cm) Levá (cm) 

Anatomická délka 

(trochanter major-malleolus lateralis) 
65 66 

Funkční délka (SIAS-malleolus medialis) 70 71 

Umbilikálni délka 75 76 

Délka stehna 33 34 

Délka bérce 32 32 
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Tab. 20 - Vstupní antropometrické vyšetření, Paciet č. 3 (Obvodové míry) 

Obvody DKK Pravá DK (cm) Levá DK (cm) 

Stehno 51 53 

Koleno nad patelou 41 43 

Koleno přes patelu 38 39,5 

Koleno přes tuberositas tibiae 34 36 

Lýtko 36 36,5 

Kotníky 23 24,5 

Přes nárt a patu 31 33 

Přes hlavičky metatarzů 22 23,5 

 

Goniometrie 

Tab. 21 - Vstupní goniometrické vyšetření, Paciet č. 3 

Kyčelní kloub 

PDK aktivně PDK pasívně LDK aktivně LDK pasivně 

S (0-5-75) S (0-5-85) S (0-5-65) S (0-5-75) 

F (20-0-15) F (25-0-20) F (15-0-x) F (20-0-x) 

R (10-0-10) R (15-0-15) R (x) R (x) 

Kolenní kloub S (0-5-120) S (0-5-130) S (0-5-100) S (0-5-110) 

 

Svalový test 

Tab. 22 - Vstupní  vyšetření svalové síly, Paciet č. 3 

Kyčelní kloub Pravá DK Levá DK 

Flexe 4 3 

Extenze 2 2 

Abdukce 4 2+ 

Addukce 3+ X 

Vnitřní rotace 3+ X 

Vnější rotace 3+ X 

Kolenní kloub    

Flexe  4 3 

Extenze  4 3 
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Zkrácené svaly 

Tab. 23 - Vstupní  vyšetření zkrácených svalů, Paciet č. 3 

Vyšetřované svaly Pravá DK Levá DK 

Flexory kyčelního kloubu (m. rectus femoris) 1 1 

Adduktory kyčelního kloubu 1 1 

Ischiokrurální svaly 2 1 

 

 Výstupní kineziologický rozbor 

Antropometrie 

Tab. 24 - Výstupní antropometrické vyšetření, Paciet č. 3 (Obvodové míry) 

Obvody DKK Vstupní (cm) Výstupní (cm) 

Stehno 53 50 

Koleno nad patelou 43 40 

Koleno přes patelu 39,5 37 

Koleno přes tuberositas tibiae 36 33 

Lýtko 36,5 34 

Kotníky 24,5 23 

Přes nárt a patu 33 30 

Přes hlavičky metatarzů 23,5 21 

 

Goniometrie 

Tab. 25 - Výstupní goniometrické vyšetření, Paciet č. 3 

Kyčelní kloub 

Vstupní Výstupní 

LDK aktivně LDK pasívně LDK aktivně LDK pasivně 

S (0-5-65) S (0-5-75) S (0-5-70) S (0-5-80) 

F (15-0-x) F (20-0-x) F (20-0-x) F (25-0-x) 

R (x) R (x) R (x) R (x) 

Kolenní kloub S (0-5-100) S (0-5-110) S (0-0-110) S (0-0-120) 
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Svalový test 

Tab. 26 - Výstupní  vyšetření svalové síly, Paciet č. 3 

Kyčelní kloub 
Vstupní Výstupní 

Levá DK Levá DK 

Flexe 3 3+ 

Extenze 2 2+ 

Abdukce 2+ 3+ 

Addukce X X 

Vnitřní rotace X X 

Vnější rotace X X 

Kolenní kloub    

Flexe  3 4 

Extenze  3 4 

 

Zkrácené svaly 

Tab. 27 - Výstupní  vyšetření zkrácených svalů, Paciet č. 3 

Vyšetřované svaly 
Vstupní Výstupní 

Pravá DK Pravá DK 

Flexory kyčelního kloubu (m. rectus femoris) 1 1 

Adduktory kyčelního kloubu 1 1 

Ischiokrurální svaly 2 1 

 

Shrnutí: U pacientky M. Č. se zlepšil stereotyp chůze délka kroků stejná a rytmus 

pravidelný. Jizva bez patologie, protažitelná, nebolestivá. Vlivem terapie se podařilo u 

pacientky zvýšit rozsah pohybu v kyčelním kloubu, protáhnout zkrácené svaly a posílit 

ochablé svaly. Mírně se zlepšilo držení těla během chůze, ale i ve stoje. 

Další probandi byli hospitalizovaní na rehabilitačním lůžkovém oddělení, kde 

probíhala standardní rehabilitace. Součástí rehabilitace byli techniky měkkých tkání, 

peče o jizvu, analytické cvičení, PIR na zkrácené svaly, nácvik chůze, nácvik stability a 

běžných denních činnosti. Rehabilitace byla doplněná o mechanoterapii pomocí 

motodlahy.  
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5.4 Pacient číslo 4 

 Vstupní kineziologický rozbor 

Vyšetřeni stoje 

Zepředu  

 Podélná a příční nožní klenba oploštěná 

 Zatížení je na mediální hraně chodidel 

 Valgózni postavení kotníků 

 Lýtka jsou symetrické 

 Valgózni postavení kolen 

 Stehna v addukci 

 Pravé stehno nad kolenem objemnější  

 Trup v mírné semiflexi 

 Ubilicus je přibližně uprostřed 

 Hypotonie břišní stěny 

 Thoracobrachiální trojúhelník je v symetrii 

 Kliční kosti jsou symetrické 

 Ramena mírně v protrakci a elevaci 

 Hlava mírně předsunutá dopředu  

Zboku 

 Zatížení chodidel na mediální straně 

 Postavení kolen valgózni a v mírné semiflexi 

 Pravé stehno nad kolenem je objemnější 

 Anteverze pánve  

 Mírně zvýšená lordóza bederní páteře 

 Ramena mírně v protrakci a elevaci 

 Hlava mírně předsunutá 

Zezadu 

 Šířka báze střední 

 Chodidla víc zatížená na mediální straně 

 Valgózni postavení kotníků 
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 Achilové šlachy v symetrii 

 Lýtka symetrické 

 Popliteálni rýha je výraznější vlevo 

 Stehna v addukci 

 Subgluteální rýha je výraznější vlevo 

 Zvýšený tonus paravertebrálního svalstva 

 Thoracobrachiální trojúhelník symetrický 

 Páteř je v ose 

 Lopatky symetrické 

 Ramena v protrakci a elevaci 

 Hypertonus trapézového svalu bilaterálně 

 Hlava mírně předsunutá 

Antropometrie 

Tab. 28 - Vstupní antropometrické vyšetření, Paciet č. 4 (Délkové míry) 

Délka DKK Pravá (cm) Levá (cm) 

Anatomická délka 

(trochanter major-malleolus lateralis) 

83,5 82 

Funkční délka (SIAS-malleolus medialis) 89 88 

Umbilikálni délka 99 98 

Délka stehna 47 46 

Délka bérce 36 36 
 

Tab. 29 - Vstupní antropometrické vyšetření, Paciet č. 4 (Obvodové míry) 

Obvody DKK Pravá DK (cm) Levá DK (cm) 

Stehno 56 53 

Koleno nad patelou 38 36 

Koleno přes patelu 36 34 

Koleno přes tuberositas tibiae 32,5 31 

Lýtko 36 34 

Kotníky 23,5 22 

Přes nárt a patu 32 29 

Přes hlavičky metatarzů 22 20 
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Goniometrie 

Tab. 30 - Vstupní goniometrické vyšetření, Paciet č. 4 

Kyčelní kloub 

PDK aktivně PDK pasívně LDK aktivně LDK pasivně 

S (0-10-70) S (0-10-80) S (0-10-75) S (0-10-85) 

F (10-0-x) F (15-0-x) F (15-0-15) F (20-0-20) 

R (x) R (x) R (15-0-15) R (15-0-15) 

Kolenní kloub S (0-10-110) S (0-10-120) S (0-10-130) S (0-10-130) 

 

Svalový test 

Tab. 31 - Vstupní  vyšetření svalové síly, Paciet č. 4 

Kyčelní kloub Pravá DK Levá DK 

Flexe 3- 3 

Extenze 2- 2- 

Abdukce 2 2 

Addukce X 2 

Vnitřní rotace X 2 

Vnější rotace X 2 

Kolenní kloub    

Flexe  3- 3 

Extenze  3- 3 

 

Zkrácené svaly 

Tab. 32 - Vstupní  vyšetření zkrácených svalů, Paciet č. 4 

Vyšetřované svaly Pravá DK Levá DK 

Flexory kyčelního kloubu (m. rectus femoris) 2 2 

Adduktory kyčelního kloubu 2 2 

Ischiokrurální svaly 2 2 
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 Výstupní kineziologický rozbor 

Antropometrie 

Tab. 33 - Výstupní antropometrické vyšetření, Paciet č. 4 (Obvodové míry 

Obvody DKK Vstupní (cm) Výstupní (cm) 

Stehno 56 54 

Koleno nad patelou 38 35 

Koleno přes patelu 36 34 

Koleno přes tuberositas tibiae 32,5 30 

Lýtko 36 35 

Kotníky 23,5 21 

Přes nárt a patu 32 30 

Přes hlavičky metatarzů 22 20,5 

 

Goniometrie 

Tab. 34 - Výstupní goniometrické vyšetření, Paciet č. 4 

Kyčelní kloub 

Vstupní Výstupní 

LDK aktivně LDK pasívně LDK aktivně LDK pasivně 

S (0-10-70) S (0-10-80) S (0-5-80) S (0-5-90) 

F (10-0-x) F (15-0-x) F (20-0-x) F (25-0-x) 

R (x) R (x) R (x) R (x) 

Kolenní kloub S (0-10-110) S (0-0-120) S (0-0-120) S (0-0-120) 
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Svalový test 

Tab. 35 - Výstupní  vyšetření svalové síly, Paciet č. 4 

Kyčelní kloub 
Vstupní Výstupní 

Levá DK Levá DK 

Flexe 3- 4 

Extenze 2- 2+ 

Abdukce 2 3 

Addukce X X 

Vnitřní rotace X X 

Vnější rotace X X 

Kolenní kloub    

Flexe  3- 4 

Extenze  3- 4 

 

Zkrácené svaly 

Tab. 36 - Výstupní  vyšetření zkrácených svalů, Paciet č. 4 

Vyšetřované svaly 
Vstupní Výstupní 

Pravá DK Pravá DK 

Flexory kyčelního kloubu (m. rectus femoris) 2 1 

Adduktory kyčelního kloubu 2 1 

Ischiokrurální svaly 2 1 

 

Shrnutí: U pána M.H. se mírně zlepšil stereotyp chůze, chodí dvoudobou chůzi 

s pomocí francouzských berlí, ujde 50 m, zvládá i chůzi do schodů. Držení těla se nijak 

výrazně nezměnilo. Během terapie se zvýšil rozsah pohybu v kyčelním i kolenním 

kloubu operované končetiny, zvýšila se i svalová síla a zkrácené svaly se podařilo mírně 

protáhnout. Jizva je klidná, mediálně mírně prosákla a na pohmat nebolestivá. 
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5.5 Pacient číslo 5 

 Vstupní kineziologický rozbor 

Vyšetřeni stoje 

Zepředu  

 Podélná a příční nožní klenba oploštěná 

 Zatížení je na mediální hraně chodidel 

 Levý kotník objemnější, valgózni postavení kotníků 

 Lýtka jsou symetrické 

 Postavení patel je symetrické 

 Levé stehno objemnější  

 Levá SIAS mírně víš než pravá 

 Ubilicus je uprostřed 

 Hypotonie břišní stěny 

 Thoracobrachiální trojúhelník je větší na levý straně 

 Kliční kosti jsou symetrické 

 Ramena mírně v protrakci a elevaci 

 Hlava mírně předsunutá dopředu  

Zboku 

 Zatížení chodidel na mediální straně 

 Postavení kolena v ose bez hyperextenze 

 Levé stehno je objemnější 

 Anteverze pánve  

 Hyperlordóza bederní páteře 

 Ramena mírně v protrakci a elevaci 

 Hlava mírně předsunutá 

Zezadu 

 Šířka báze přiměřená 

 Chodidla víc zatížená na mediální straně 

 Valgózni postavení kotníků 

 Levá Achillova šlacha mírně zvětšená 
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 Lýtka symetrické 

 Popliteálni rýha je výraznější vpravo 

 Zadní levé stehno objemnější 

 Subgluteální rýha je výraznější vpravo 

 SIPS na levé straně mírně výš  

 Thoracobrachiální trojúhelník větší na pravé straně  

 Páteř je v ose 

 Lopatky jsou symetrické, mezilopatkové svalstvo mírně ochablé 

 Ramena v mírné protrakci a elevaci 

 Mírný hypertonus trapézového svalu bilaterálně 

 Hlava mírně předsunutá 

Antropometrie 

Tab. 37 - Vstupní antropometrické vyšetření, Paciet č. 5 (Délkové míry) 

Délka DKK Pravá (cm) Levá (cm) 

Anatomická délka 

(trochanter major-malleolus lateralis) 

77 76 

Funkční délka (SIAS-malleolus medialis) 82 81 

Umbilikálni délka 87 86 

Délka stehna 39 38 

Délka bérce 38 38 

 

Tab. 38 - Vstupní antropometrické vyšetření, Paciet č. 5 (Obvodové míry) 

Obvody DKK Pravá DK (cm) Levá DK (cm) 

Stehno 48,5 47 

Koleno nad patelou 39 37 

Koleno přes patelu 36 34 

Koleno přes tuberositas tibiae 33 31 

Lýtko 37,5 36 

Kotníky   

Přes nárt a patu 29,5 28 

Přes hlavičky metatarzů 23,5 21 
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Goniometrie 

Tab. 39 - Vstupní goniometrické vyšetření, Paciet č. 5 

Kyčelní kloub 

PDK aktivně PDK pasívně LDK aktivně LDK pasivně 

S (0-5-55) S (0-5-65) S (0-5-65) S (0-5-75) 

F (20-0-x) F (30-0-x) F (15-0-10) F (20-0-15) 

R (X) R (X) R (10-0-5) R (15-0-10) 

Kolenní kloub S (0-5-110) S (0-5-120) S (0-5-115) S (0-5-120) 

 

Svalový test 

Tab. 40 - Vstupní  vyšetření svalové síly, Paciet č. 5 

Kyčelní kloub Pravá DK Levá DK 

Flexe 3- 3 

Extenze 2- 2- 

Abdukce 2+ 2+ 

Addukce X 2+ 

Vnitřní rotace X 3- 

Vnější rotace X 3- 

Kolenní kloub    

Flexe  3 3 

Extenze  3 3 

 

Zkrácené svaly 

Tab. 41 - Vstupní  vyšetření zkrácených svalů, Paciet č. 5 

Vyšetřované svaly Pravá DK Levá DK 

Flexory kyčelního kloubu (m. rectus femoris) 2 2 

Adduktory kyčelního kloubu 1 1 

Ischiokrurální svaly 2 2 
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 Výstupní kineziologický rozbor 

Antropometrie 

Tab. 42 - Výstupní antropometrické vyšetření, Paciet č. 5 (Obvodové míry) 

Obvody DKK Vstupní (cm) Výstupní (cm) 

Stehno 48,5 46 

Koleno nad patelou 39 36 

Koleno přes patelu 36 34 

Koleno přes tuberositas tibiae 33 31 

Lýtko 37,5 36 

Kotníky   

Přes nárt a patu 29,5 27 

Přes hlavičky metatarzů 23,5 21,5 

 

Goniometrie 

Tab. 43 - Výstupní goniometrické vyšetření, Paciet č. 5 

Kyčelní kloub 

Vstupní Výstupní 

PDK aktivně PDK pasívně PDK aktivně PDK pasivně 

S (0-5-55) S (0-5-65) S (0-0-60) S (0-0-70) 

F (20-0-x) F (30-0-x) F (25-0-x) F (35-0-x) 

R (x) R (x) R (x) R (x) 

Kolenní kloub S (0-5-110) S (0-5-120) S (0-0-130) S (0-0-130) 
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Svalový test 

Tab. 44 - Výstupní  vyšetření svalové síly, Paciet č. 5 

Kyčelní kloub 
Vstupní Výstupní 

Pravá DK Pravá DK 

Flexe 3- 4 

Extenze 2- 2+ 

Abdukce 2+ 3 

Addukce X X 

Vnitřní rotace X X 

Vnější rotace X X 

Kolenní kloub    

Flexe  3 4 

Extenze  3 4 

 

Zkrácené svaly 

Tab. 45 - Výstupní  vyšetření zkrácených svalů, Paciet č. 5 

Vyšetřované svaly 
Vstupní Výstupní 

Pravá DK Pravá DK 

Flexory kyčelního kloubu (m. rectus femoris) 2 1 

Adduktory kyčelního kloubu 1 0 

Ischiokrurální svaly 2 1 

 

Shrnutí: Při propuštění z nemocnice paní J.K. zvládá samostatně chůzi o 2FB, 

stereotyp chůze se výrazně nezměnil, ale subjektivně má větší pocit jistoty. Zvládá chůzi 

po rovině i do schodů. Jizva je klidná, bez sekrece, mediálně od jizvy je přítomen mírný 

otok. Mírně se zvýšil rozsah pohybu a také svalová síla v operovaném kloubu. Je patrný 

i menší souhyb trupu při flexi dolních končetin. Během terapie došlo i k protažení 

zkrácených svalů. 
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5.6  Pacient číslo 6 

 Vstupní kineziologický rozbor 

Vyšetřeni stoje 

Zepředu  

 Příční nožní klenba oploštěná 

 Zatížení více na vnější hraně chodidel 

 Postavení chodidel rovnoměrné 

 Lýtka jsou symetrické 

 Postavení patel je symetrické 

 Levé stehno objemnější  

 SIAS ve stejné linii 

 Umbilicus je uprostřed 

 Hypotonie břišní stěny 

 Thoracobrachiální trojúhelník je větší na levé straně 

 Kliční kosti jsou symetrické 

 Ramena mírně v protrakci a elevaci, pravé výš  

 Hlava mírně předsunutá dopředu  

 

Zboku 

 Zatížení chodidel na vnější straně 

 Postavení kolena v ose bez hyperextenze 

 Levé stehno je objemnější 

 Anteverze pánve  

 Mírně zvýšená lordóza bederní páteře 

 Ramena mírně v protrakci a elevaci, pravé výš 

 Hlava mírně předsunutá 

Zezadu 

 Šířka báze přiměřená 

 Chodidla víc zatížená na vnější straně 

 Postavení chodidel symetrické 
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 Achillové šlachy přibližně stejné 

 Lýtka symetrické 

 Popliteálni rýha je výraznější vpravo 

 Zadní levé stehno objemnější 

 Subgluteální rýha je výraznější vpravo 

 SIPS ve stejné výšce 

 Thoracobrachiální trojúhelník větší na pravé straně  

 Páteř je v ose 

 Pravá lopatka mírně výš  

 Ramena v mírné protrakci a elevaci, pravé výš 

 Hypertonus trapézového svalu bilaterálně, více na pravé straně 

 Hlava mírně předsunutá 

Antropometria 

Tab. 46 - Vstupní antropometrické vyšetření, Paciet č. 6 (Délkové míry) 

Délka DKK Pravá (cm) Levá (cm) 

Anatomická délka 

(trochanter major-malleolus lateralis) 

85 86 

Funkční délka (SIAS-malleolus medialis) 90 91 

Umbilikálni délka 97 98 

Délka stehna 43 44 

Délka bérce 42 43 

 

Tab. 47 - Vstupní antropometrické vyšetření, Paciet č. 6 (Obvodové míry) 

Obvody DKK Pravá DK (cm) Levá DK (cm) 

Stehno 55 58 

Koleno nad patelou 46,5 49 

Koleno přes patelu 42,5 44 

Koleno přes tuberositas tibiae 38,5 40 

Lýtko 41 42 

Kotníky 28 29,5 

Přes nárt a patu 34 36 

Přes hlavičky metatarzů 24 25 
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Goniometrie 

Tab. 48 - Vstupní goniometrické vyšetření, Paciet č. 6 

Kyčelní kloub 

PDK aktivně PDK pasívně LDK aktivně LDK pasivně 

S (0-0-80) S (0-0-90) S (0-0-75) S (0-0-85) 

F (25-0-x) F (30-0-x) F (20-0-x) F (25-0-x) 

R (10-0-10) R (15-0-15) R (X) R (X) 

Kolenní kloub S (0-0-125) S (0-0-130) S (0-0-120) S (0-0-130) 

 

Svalový test 

Tab. 49 - Vstupní  vyšetření svalové síly, Paciet č. 6 

Kyčelní kloub Pravá DK Levá DK 

Flexe 3+ 3 

Extenze 2 2 

Abdukce 2+ 2 

Addukce 2+ X 

Vnitřní rotace 3- X 

Vnější rotace 3- X 

Kolenní kloub    

Flexe  4 3+ 

Extenze  4 3+ 

 

Zkrácené svaly 

Tab. 50 - Vstupní  vyšetření zkrácených svalů, Paciet č. 6 

Vyšetřované svaly Pravá DK Levá DK 

Flexory kyčelního kloubu (m. rectus femoris) 2 2 

Adduktory kyčelního kloubu 1 1 

Ischiokrurální svaly 1 1 
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 Výstupní kineziologický rozbor 

Antropometrie 

Tab. 51 - Výstupní antropometrické vyšetření, Paciet č. 6 (Obvodové míry 

Obvody DKK Vstupní (cm) Výstupní (cm) 

Stehno 58 56 

Koleno nad patelou 49 46 

Koleno přes patelu 44 42 

Koleno přes tuberositas tibiae 40 38 

Lýtko 42 41 

Kotníky 29,5 27 

Přes nárt a patu 36 33 

Přes hlavičky metatarzů 25 23,5 

 

Goniometrie 

Tab. 52 - Výstupní goniometrické vyšetření, Paciet č. 6 

Kyčelní kloub 

Vstupní Výstupní 

LDK aktivně LDK pasívně LDK aktivně LDK pasivně 

S (0-0-75) S (0-0-85) S (0-0-80) S (0-0-90) 

F (20-0-x) F (25-0-x) F (25-0-x) F (30-0-x) 

R (x) R (x) R (x) R (x) 

Kolenní kloub S (0-0-120) S (0-0-130) S (0-0-130) S (0-0-135) 
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Svalový test 

Tab. 53 - Výstupní  vyšetření svalové síly, Paciet č. 6 

Kyčelní kloub 
Vstupní Výstupní 

Levá DK Levá DK 

Flexe 3 4 

Extenze 2 2+ 

Abdukce 2 3 

Addukce X X 

Vnitřní rotace X X 

Vnější rotace X X 

Kolenní kloub    

Flexe  3+ 4+ 

Extenze  3+ 4+ 

 

Zkrácené svaly 

Tab. 54 - Výstupní  vyšetření zkrácených svalů, Paciet č. 6 

Vyšetřované svaly 
Vstupní Výstupní 

Pravá DK Pravá DK 

Flexory kyčelního kloubu (m. rectus femoris) 2 1 

Adduktory kyčelního kloubu 1 0 

Ischiokrurální svaly 1 0 

 

Shrnutí: U pána E.R. se zlepšil stereotyp chůze, rytmus chůze je pravidelnější. 

Chodidlo odvíjí od podložky a trup se snaží držet ve vzpřímené poloze. Jizva klidná, na 

pohmat nebolestivá, bez otoku. Došlo ke zvýšení svalové síly, k protažení zkrácených 

svalů a také ke zvýšení rozsahu pohybu. Bolesti v bederní častí zad jsou mírnější. 
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6 Výsledky 

Na konci terapie byl u každého pacienta proveden výstupní kineziologický rozbor, 

který jsem následně porovnala s daty ze vstupního vyšetření. Ukázalo se, že výsledky 

pacientů ze skupiny rehabilitujících doma jsou porovnatelné nebo i lepší než u pacientů 

rehabilitujících v nemocnici. Srovnání výsledků budou uvedený níže v tabulkách.  

6.1  Antropometrie 

U každého pacienta došlo během terapie ke zmírnění otoku na operované končetině 

přibližně o 2-3 centimetry.  

 

6.2  Goniometrie 

Při vyšetření kloubního rozsahu pomocí goniometrie se ukázalo, že pacienti ze 

skupiny rehabilitujících doma dosáhli průměrně lepší výsledky, než pacienti 

rehabilitující v nemocnici.  

Tab. 55 - Výsledky goniometrického vyšetření u pacientů rehabilitujících doma (kyčelní kloub) 

Vstupní 

(aktívně) 

Vstupní 

(pasívně) 
Kyčelní kloub 

Výstupní 

(aktívně) 

Výstupní 

(pasívně) 

S (0-0-60) S (0-0-90) 
Pacient č. 1 

S (0-0-75) S (0-0-90) 

F (30-0-x) F (45-0-x) F (40-0-x) F (45-0-x) 

S (0-0-65) S (0-0-90) 
Pacient č. 2 

S (0-0-80) S (0-0-90) 

F (30-0-x) F (45-0-x) F (40-0-x) F (45-0-x) 

S (0-5-65) S (0-5-75) 
Pacient č. 3 

S (0-5-70) S (0-5-80) 

F (15-0-x) F (20-0-x) F (20-0-x) F (25-0-x) 
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Tab. 56 - Výsledky goniometrického vyšetření u pacientů rehabilitujících doma (kolenní kloub) 

Vstupní 

(aktívně) 

Vstupní 

(pasívně) 
Kolenní kloub 

Výstupní 

(aktívně) 

Výstupní 

(pasívně) 

S (0-0-110) S (0-0-120) Pacient č. 1 S (0-0-120) S (0-0-130) 

S (0-0-100) S (0-0-110) Pacient č. 2 S (0-0-130) S (0-0-130) 

S (0-5-100) S (0-5-110) Pacient č. 3 S (0-0-110) S (0-0-120) 

 

Tab. 57 - Výsledky goniometrického vyšetření u pacientů rehabilitujících v nemocnici (kyčelní kloub) 

Vstupní 

(aktívně) 

Vstupní 

(pasívně) 
Kyčelní kloub 

Výstupní 

(aktívně) 

Výstupní 

(pasívně) 

S (0-10-70) S (0-10-80) 
Pacient č. 4 

S (0-5-80) S (0-5-90) 

F (10-0-x) F (15-0-x) F (20-0-x) F (25-0-x) 

S (0-5-55) S (0-5-65) 
Pacient č. 5 

S (0-0-60) S (0-0-70) 

F (20-0-x) F (30-0-x) F (25-0-x) F (35-0-x) 

S (0-0-75) S (0-0-85) 
Pacient č. 6 

S (0-0-80) S (0-0-90) 

F (20-0-x) F (25-0-x) F (25-0-x) F (30-0-x) 

 

Tab. 58 - Výsledky goniometrického vyšetření u pacientů rehabilitujících v nemocnici (kolenní kloub) 

Vstupní 

(aktívně) 

Vstupní 

(pasívně) 
Kolenní kloub 

Výstupní 

(aktívně) 

Výstupní 

(pasívně) 

S (0-10-110) S (0-10-120) Pacient č. 4 S (0-0-120) S (0-0-120) 

S (0-5-110) S (0-5-120) Pacient č. 5 S (0-0-130) S (0-0-130) 

S (0-0-120) S (0-0-130) Pacient č. 6 S (0-0-130) S (0-0-135) 
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6.3  Svalová síla 

Svalová síla se zvětšila u pacientů z obou skupin přibližně stejně. Při tomto 

vyšetřovaní, jsem hodnotila svalovou sílu flexorů, extenzoru a abduktorů kyčelního 

kloubu a také flexorů a extenzorů kloubu kolenního. U obou skupin pacientů se svalová 

síla zvýšila přibližně stejně v průměru o 1 stupeň v porovnání se vstupním vyšetřením. 

Výjimkou je výsledek testovaní abduktorové skupiny svalů kyčelního kloubů, kde je dle 

výsledků vidět, že pacienti cvičící doma dosáhli zlepšení v průměru o 2 stupně, kdežto 

pacienti  cvičící v nemocnici jenom o 1 stupeň. 

 

Tab. 59 - Výsledky vyšetření svalové síly u pacientů rehabilitujících doma (svaly kyčelního kloubu) 

Kyčelní kloub Flexe Extenze Abdukce 

Pacient č. 1 3 4 2 2 2+ 4 

Pacient č. 2 3 4+ 2 2+ 3- 4+ 

Pacient č. 3 3 3+ 2 2+ 2+ 3+ 

 

Tab. 60 - Výsledky vyšetření svalové síly u pacientů rehabilitujících v nemocnici (svaly kyčelního kloubu) 

Kyčelní kloub Flexe Extenze Abdukce 

Pacient č. 4 3- 4 2- 2+ 2 3 

Pacient č. 5 3- 4 2- 2+ 2+ 3 

Pacient č. 6 3 4 2 2+ 2 3 

 

Tab. 61 - Výsledky vyšetření svalové síly u pacientů rehabilitujících doma (svaly kolenního kloub) 

Kolenní kloub Flexe Extenze 

Pacient č. 1 3 4 3 4 

Pacient č. 2 3 4+ 3 4+ 

Pacient č. 3 3 4 3 4 
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Tab. 62 - Výsledky vyšetření svalové síly u pacientů rehabilitujících v nemocnici (svaly kolenního kloubu) 

Kolenní kloub Flexe Extenze 

Pacient č. 4 3- 4 3- 4 

Pacient č. 5 3 4 3 4 

Pacient č. 6 3+ 4+ 3+ 4+ 

6.4 Zkrácené svaly 

U pacientů cvičících doma je z výsledků vidět, že u některých svalových skupin 

došlo k protažení a u jiných nikoli, kdežto u pacientů, kteří byli hospitalizování, došlo 

k protažení všech vyšetřovaných svalových skupin o jeden stupeň.  

 

Tab. 63 - Výsledky vyšetření zkráceních svalů u pacientů rehabilitujících doma 

Zkrácené svaly Pacient č. 1 Pacient č. 2 Pacient č. 3 

Flexory kyčelního kloubu (m. rectus 

femoris) 
2 1 1 1 1 1 

Adduktory kyčelního kloubu 1 0 1 0 1 1 

Ischiokrurální svaly 1 1 1 0 2 1 

 

Tab. 64 - Výsledky vyšetření zkráceních svalů u pacientů rehabilitujících v nemocnici 

Zkrácené svaly Pacient č. 4 Pacient č. 5 Pacient č. 6 

Flexory kyčelního kloubu (m. rectus 

femoris) 
2 1 2 1 2 1 

Adduktory kyčelního kloubu 2 1 1 0 1 0 

Ischiokrurální svaly 2 1 2 1 1 0 
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7 Diskuse 

Cílem této bakalářské práce bylo porovnání a zhodnocení účinků běžné rehabilitace a 

telerehabilitace u dvou skupin pacientů po totální endoprotéze kyčelního kloubu. 

Zjistilo se, že výsledky u pacientů, kteří rehabilitovali v domácím prostředí 

prostřednictvím internetu byli porovnatelné s výsledky, které dosáhli pacienti 

rehabilitující v nemocnici.  

Výsledky zjištění mohli být ovlivněné faktorem náhodného výběru pacientů. V obou 

skupinách byl jeden pacient, který mněl předchozí zkušenosti s rehabilitací po 

operačním zákroku. Ve skupině pacientů, kteří cvičili doma byl pacient po operací 

páteře a ve skupině pacientu, kteří byli hospitalizovaní byl pacient, který už měl 

endoprotézu kyčelního kloubu na druhé noze. Je možné, že výsledky by byli odlišné, 

kdyby v obou skupinách, nebo alespoň, v jedné z nich byli pouze pacienti bez předchozí 

zkušenosti s rehabilitací.  

Práce prokázala, že výsledky měření jsou porovnatelné u obou skupin. Mírný rozdíl 

byl pozorován při vyšetření zkrácených svalů.  U pacientů v nemocnici došlo 

k protažení všech vyšetřovaných zkrácených svalů, zatím co u skupiny pacientu 

rehabilitujících doma došlo k protažení jenom některých svalových skupin. Je zřejmé, 

že u pacientů, kteří rehabilitovali v nemocnici, došlo k výraznějšímu protažení 

zkrácených svalových skupin díky přímému fyzickému působení terapeuta. Pro 

pacienty, kteří cvičili doma samostatně, bylo obtížnější toto protažení dosáhnout.  

Co se týče goniometrického hlediska, u pacientů rehabilitujících doma došlo ke 

zvýšení rozsahu aktivního pohybu do flexe a abdukce v kyčelním kloubu v průměru o 

10° a flexe v kolenním kloubu se zvýšila průměrně o 15°. U hospitalizovaních pacientů 

se aktívní pohyb do flexe v kyčelním kloubů zlepšil průměrně o 10°, pohyb do abdukce 

o 5° a pohyb do flexe v kolenním kloubu se v průměru zlepšil o 10°. To znamená, že 

pacienti cvičící doma dosáhli lepší výsledky v průměru o 5° v aktívních pohybech do 

abdukce a do flexe v kolenním kloubu. Důvodem proč tomu tak bylo, může být fakt, že 

věkový průměr probandů z nemocnice byl vyšší.  

V chůzi se zlepšili všichni probandi přibližně ve stejné míře, ale nevýhodou pro 

pacienty, cvičících v domácích podmínkách bylo, že neměli možnost trénovat např. 

chůzi do schodů za asistenci terapeuta a bylo jen na nich, zda se odváží sami.  
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Jizva u všech pacientů na konci terapie byla klidná, bez známek hrubé patologie, ale 

podle mého názoru, u pacientů v nemocnici byla péče o jizvu důkladnější, protože byla 

vykonávaná terapeutem. Naproti tomu pacient doma o jizvu pečoval sám a byl pouze 

instruován terapeutem prostřednictvím videohovoru.  

Pacienti cvičící doma dosáhli téměř stejných, nebo i lepších výsledků z rozličných 

důvodu, jako například cvičení v pohodlí domova, příležitost cvičit vícekrát za den 

v čase, který si sami zvolili, a v případě potřeby možnost kdykoli kontaktovat terapeuta. 

U těchto pacientů byla nezbytná jejich vlastní motivace ke cvičení, protože nepodléhali 

přímé každodenní kontrole, jako to bylo v případě studie doktorky Mary I. O’Connor. 

[33] V této studii, která se uskutečnila na Yale University School of Medicine bylo 

podmínkou, aby si pacient nainstaloval do svého domu zařízení, do kterého se musel 

elektronicky přihlásit a následně mohl cvičit. Díky tomuto systému terapeut věděl, jestli 

pacient doopravdy prováděl cvičení. V této studii bylo zahrnuto 40 pacientů po totální 

endoprotéze kolenního a kyčelního kloubu, kteří byli zařazeni do programu 

telerehabilitace po operaci. Výsledky pro telerehabilitační pacienty byli porovnání 

s výsledky 614 pacientů, kteří byli propuštění do domácnosti a podstoupili domácí nebo 

ambulantní fyzioterapii po TEP kyčelního nebo kolenního kloubu. 

Studie byla prezentována na výročním setkání Americké akademie ortopedických 

chirurgů v roce 2019 a poukazuje také na to, že používaní telerehabilitace po totální 

endoprotéze snižuje náklady, zvyšuje soulad pacienta s rehabilitačními cvičeními a vede 

k vysoké spokojenosti klientů. 

V této práci byla spokojenost pacientů po totální endoprotéze kyčelního kloubu, kteří 

absolvovali následnou terapii pomocí telerehabilitace, prokázaná v dotazníku. Ten 

pacienti vyplnili při výstupním vyšetření. Vyjádřili v něm spokojenost s průběhem 

rehabilitace v domácím prostředí, oceňovali přístup terapeuta a možnost se s ním 

kdykoliv spojit. Nevýhodou cvičení doma bylo, že si museli sami opatřit cvičební 

pomůcky jako je například overball nebo míčky, že museli cvičit na posteli nebo na 

gauči a také byl občas problém v internetovém spojení.  

Za velkou výhodu pacienti také považovali úsporu času a nákladů na cestování, které 

by bylo nezbytnosti v případe docházení na rehabilitaci do ambulantního zařízení. 

Zmíněná fakta poukazují na zřejmou výhodu telerehabilitace pokud jde o přesun 

pacienta na velké vzdálenosti a úsporu nákladu na jedné straně pro pacienta a rovněž 
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pro zdravotnické zařízení jak bylo zmíněno ve studii na Yale University School of 

Medicine. Danou problematikou se zabývá také studie s názvem „Cost-effectiveness of 

a blended physiotherapy intervention compared to usual physiotherapy in patients 

with hip and/or knee osteoarthritis: a cluster randomized controlled trial“ (Nákladová 

efektivita smíšené fyzioterapeutické intervence v porovnání s obvyklou fyzioterapii 

pacientů s osteoartritidou kyčle nebo kolena). Táto studie, byla publikovaná v časopisu 

BMC Public Health [34]. Cílem této studie bylo zhodnotit nákladovou efektivitu na 

smíšené fyzioterapeutické intervence (e-cvičení) v porovnání s běžnou fyzioterapií u 

pacientů s osteoartritidou kyčle/kolena, ze společenského i zdravotního hlediska. Během 

12 měsíců obdrželo 108 pacientů e-cvičení pozůstávající z fyzioterapeutických cvičení a 

webové aplikace fyzioterapeutických sezení a 99 pacientů podstoupilo běžnou 

rehabilitaci. Náklady se měřili pomocí dotazníků. Náklady na intervenci a náklady na 

medikaci byli v e-cvičení podstatně nižší v porovnání s běžnou fyzioterapii, ale celkové 

společenské náklady na zdravotní starostlivost se mezi skupinami výrazně nelišily. Mezi 

skupinami nebyli zjištěné výrazné rozdíly v účinnosti terapie.  

Dle mého názoru, by telerehabilitace mohla být v budoucnosti běžnou součástí 

rehabilitace i u nás. Telerehabilitace se dá využívat v různých aplikacích na vzdálenou 

video-komunikaci a v případě, že by se do ní zainvestovalo, je možné, že by vznikla 

šance rehabilitovat více pacientů najednou. Tím by se mnohonásobně snížili i náklady 

na léčbu, protože terapeut by si mohl rozdělit čas mezí vícero pacientů. Nicméně i tento 

způsob telerehabilitace, který byl využit v této bakalářské práci, bych mohl sloužit jako 

součást standardní rehabilitace. 
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8 Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na porovnání běžné rehabilitace 

v nemocničním zařízení a telerehabilitace v domácím prostředí u pacientů po totální 

endoprotéze kyčelního kloubu. Porovnávala jsem dvě skupiny pacientů. První skupinu 

tvořili pacienti, kteří rehabilitovali ve zdravotnickém zařízení pod odborným dohledem 

terapeuta. Druhou skupinou byli pacienti, kteří rehabilitovali v domácím prostředí za 

pomocí instruktážního videa a s terapeutem byli v kontaktu skrz internet. 

Všichni pacienti, s kterými jsem spolupracovala, dosáhli během rehabilitace 

zlepšení. U všech jsem pozorovala zvýšení svalové síly, rozsahu pohybu v operovaném 

kloubu, protažení zkrácených svalů a zmírnění otoku operované končetiny. Výsledky u 

pacientů, kteří rehabilitovali prostřednictvím internetu byli porovnatelné s výsledky, 

které dosáhli pacienti rehabilitující pod přímým vedením fyzioterapeuta v nemocnici. 

Pacienti z druhé skupiny, rehabilitaci v domácím prostředí hodnotili pozitivně. 

Průběh rehabilitace prostřednictvím internetu byl pro ně zajímavý, pohodlný a další 

výhodou telerehabilitace pro ně bylo, že v případě jakýkoli nejasností mněli možnost 

kontaktovat terapeuta kdykoli. Svoji spokojenost vyjádřili v dotazníku, který vyplnili po 

skončení terapie. 

Na základě výsledků dosažených u obou skupin pacientů po totální endoprotéze 

kyčelního kloubu, by mohla být telerehabilitace v budoucnosti rovnocenným způsobem 

rekonvalescence po operaci, jako je to u běžné rehabilitace.  
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9 Seznam použitých zkratek 

Atd. – A tak dále 

CCEP – cervikokapitální endoprotéza 

CKP – cervikokapitální protéza 

cm – centimetr 

CMP – cévní mozková příhoda 

č. – číslo 

DK – dolní končetina  

DKK – dolní končetiny 

FB – francouzský berle 

kg - kilogram 

Lp - bederní páteř 

Lig. – ligamentum (vaz) 

LS – lumbosakrální  

m – metr 

m. – musculus (sval) 

mm. – musculi (svaly) 

n. – nervus (nerv) 

např. – například 

obr. – obrázek 

PIR – postizometrická relaxace 

r. – rok 

RERC –  

SIAS – spina iliaca anterior superior 

SIPS – spina iliaca posterior superior 

SFTR 

TEN – tromboembolická nemoc 

TEP – totální endoprotéza 

THp – hrudní páteř 
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https://www.youtube.com/watch?v=9g7TbWEJ3Ns&feature=share&fbclid=IwAR2yCsBPRsf3v1WV5VHFA3HFSybUTshJmvTVGgjF8nC7NzTYtcj7rJTj4L0
https://icjr.net/articles/patients-use-and-like-telerehabilitation-after-total-joint-arthroplasty
https://icjr.net/articles/patients-use-and-like-telerehabilitation-after-total-joint-arthroplasty
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30170586?fbclid=IwAR2zc5E_Rkqxc_0THtCqlglbo069qrppRudA9IWMttBt44ZLeyiIYGcvjgQ
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30170586?fbclid=IwAR2zc5E_Rkqxc_0THtCqlglbo069qrppRudA9IWMttBt44ZLeyiIYGcvjgQ
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Příloha: 1 - Dotazník 

1. Uveďte Vaše pohlaví 

 Muž 

 Žena  

2. Uveďte Váš vek 

 40-50 

 50-60 

 60 a víc 

3. Jak hodnotíte průběh terapie, bylo Vám všechno jasné? 

 Ano 

 Ne 

 Spiš ano 

 Spiš ne 

 Iné… 

4. Byl/a jste s rehabilitací v domácím prostředí spokojen/spokojená? 

 Ano 

 Ne 

 Spiš ano 

 Spiš ne 

 Iné …. 

5. Komunikace s terapeutem probíhala bez problémů? 

 Ano 

 Ne 

 Spiš ano 

 Spiš ne 

 Iné… 

6. Byl/a by jste ochotná/ý ještě někdy podstoupit takový styl rehabilitace ? 

 Ano 

 Ne 

 Spiš ano 

 Spiš ne 

7. Zaevidoval/a jste pokrok během a po skončení této rehabilitace? 

 Ano  

 Ne 

 Spiš ano 

 Spiš ne 

 Iné… 

8. Poradil/a by jste tuto formu rehabilitace svým známim? 

 Ano 

 Ne 

 Spiš ano 

 Spiš ne 
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9. Mohli by jsme do budoucna něco změnit? Jestli ano, co? 

 Ano 

 Ne 

 Iné… 
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Příloha: 2 - Pacient č. 1 – Cvičení 

 

Obr. 5 - Pacient č. 1 (cvičení v sedu) 

 

Obr. 6 - Pacient č. 1 (cvičení ve stoje) 
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Příloha: 3 - Pacient č.2- vstupní data 

Vstupní data 

Iniciály: A. M. 

Věk:  51 r. 

Pohlaví: žena 

Výška: 171 cm 

Váha:  67kg 

Anamnéza 

Status présens: Paní A. M. je indikován k rehabilitaci po výkonu TEP levého 

kyčelního kloubu. Mírné bolesti při chůzi, pocit slabosti v operované dolní končetině. 

Osobní anamnéza: Běžná dětská onemocnění, operace apendixu v r. 2010, 

hysterectomia v r. 2016, hypertenze, TEP levého kyčelního kloubu pro coxartrozu v r. 

2018. 

Nynější onemocnění: stav po TEP levého kyčelního kloubu pro koxartrózu IV. 

stupně 12/2018. Porucha stereotypu chůze, rehabilitace zahájená 7 dní po operaci. 

Rodinná anamnéza: nevýznamná 

Pracovní anamnéza: účetní, sedavé zaměstnání 

Sociální anamnéza: žije ve dvoupatrovém rodinném domě s manželem, dcerou s její 

rodinou  

Farmakologická anamnéza: bisoprolol 1-0-0 

Gynekologická anamnéza: 3 porody přirozenou cestou, hysterectomia v r. 2014. 

Alergologická anamnéza: nevýznamná 

Sportovní anamnéza: kolo 

Abúzus: 2 kávy denně 
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Vyšetření palpaci 

• Okolí jizvy je mírně zarudlé a na dotek teplé 

• Mírný otok v oblasti operovaného kloubu 

• Palpačně citlivější v okolí rány  

 

Vyšetření chůze 

Pacientka chodí o francouzských berlích dvoudobou chůzí. Délka kroku je přibližně 

stejná, rytmus chůze pravidelný, výrazně odvíjí paty od podložky. Dle Jandy jde o 

akrální typ chůze. Rotace pánve minimální, držení těla během chůze vzpřímené, hlava v 

mírném předklonu a dívá se na nohy. 
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Příloha: 4 - Pacient č.2 – telerehbilitace 

Telerehabilitace 

Na úvod terapie jsme se zaměřili na starostlivost o jizvu a okolní měkké tkáně, dle 

instruktážního videa pacientka prováděla manuální lymfodrenáž. První tři týdny jsme s 

pacientkou komunikovali třikrát týdně, nejdříve jsme začali se základními cviky vleže 

na zádech a postupně jsme přidávali další cviky. Ze začátku mněla paní A.M. během 

cvičení problém s prohýbáním zad v bederní oblasti, časem došlo ke korekci držení těla. 

V průběhu těchto tří týdnů jsme cvičební jednotku obměňovali o cviky v poloze na břiše 

a na boku. 

Další dva týdny jsme byli v kontaktu dvakrát týdně. K předchozím cvikům jsme 

přidali další cviky v sedu a ve stoji. Dále jsem kontrolovala správnost provedení cviků z 

uplynulých týdnů, chůzi pacienta a stav jizvy. 

Zbylé dva týdny jsme byli ve spojení jenom jednou za týden. Během video hovoru 

jsme prošli celou cvičební jednotku a malé chyby v provedení cviků jsem u pacientky 

korigovala. Již v průběhu těchto setkání jsem u pacientky pozorovala celkové zlepšení 

kondice, časem zvládala větší opakování cviků 

 

Obr. 7 - Pacientka č. 2 (cvik vleže na břiše - extenze v kyčelním kloubu) 
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Obr. 8 - Pacientka č. 2 (cvik vleže na boku - abdukce v kyčelním kloubu) 
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Příloha: 5 - Pacient č.3- vstupní data 

Vstupní data 

Iniciály:  M.Č. 

Věk:  70 r. 

Pohlaví: žena 

Výška: 150 cm 

Váha:  75kg 

Anamnéza 

Status présens: Paní M.Č. je indikován k rehabilitaci po výkonu TEP levého 

kyčelního kloubu. Mírné bolesti v oblasti operovaného kloubu. 

Osobní anamnéza: Běžná dětská onemocnění, hypertenze, TEP levého kyčelního 

kloubu pro coxartrozu v r. 2019. 

Nynější onemocnění: stav po TEP levého kyčelního kloubu pro koxartrózu IV. 

stupně 2/2019. rehabilitace zahájená 7 dní po operaci. 

Rodinná anamnéza: matka umřela na karcinom ovarii, otec na pneumonii po CMP. 

Pracovní anamnéza: administrativní pracovnice v bance, nyní v důchodu 

Sociální anamnéza: žije ve čtyřpokojovém bytě s manželem, dcerou a vnukem 

Farmakologická anamnéza: pacientka užívá loristaha 0-0-1, trombex 0-0-1. 

Gynekologická anamnéza: 2 porody přirozenou cestou 

Alergologická anamnéza: osy, prach, roztoče, histamin 

Sportovní anamnéza: nesportuje 

Abúzus: 1 káva denně 
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Vyšetření palpaci 

• Mírný otok v oblasti operovaného kloubu 

• Malý okolní hematom  

• Jizva klidná bez známek zánětu  

Vyšetření chůze 

Pacientka chodí o francouzských berlích třídobou chůzí. Operovanou končetinou 

provádí kratší kroky, zatížení je na pravé dolní končetině. Rytmus chůze je 

nepravidelný, pacientka neodvíjí chodidlo od podložky a rotuje špičku směrem ven. 

Chůze je kolébavá, během chůze dochází ke větší elevaci ramen a předklánění trupu i 

hlavy dopředu. 
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Příloha: 6 - Pacient č.3 – telerehbilitace 

Telerehabilitace 

První tři týdny jsme byli s pacientkou M.Č. v kontaktu třikrát týdně, další dva týdny 

dvakrát týdně a zbylé dva týdny jenom jednou týdně.  

Terapii jsme začali úvodní instruktáží ohledem starostlivosti o jizvu, její okolí a 

manuální autolymfodrenáže. Pokračovali jsme s první částí cvičební jednotky, která 

obsahovala cviky v poloze na zádech, na boku a na břiše. Časem jsme přidávali další 

cviky z instruktážního videa a počet opakováni jsme vzhledem na celkovou kondici 

pacientky zvyšovali pomalu. U paní M.Č. bylo v průběhu terapie největším problémem 

cvičení vleže na břiše a ve stoji, kde během cvičení docházelo k souhybu trupu. 

Pacientka denně cvičila sama. V závěru terapie bylo vidět zlepšení, co se týče svalové 

sily, držení těla a chůze, kde prošla z trojdobé chůze na dvojdobou chůzi. 

 

Obr. 9 - Pacientka č. 3 (cvičení vleže na zádech - za pomoci overballu) 

 

Obr. 10 - Pacientka č. 3 (cvičení v sedu) 

  

Obr. 11 -  Pacientka č. 3 (cvičení vleže na 

zádech) 



96 

 

Příloha: 7 - Pacient č.4 – vstupní data 

Vstupní data 

Iniciály: M. H. 

Věk: 59 r. 

Pohlaví: muž 

Výška: 178 cm 

Váha: 87kg 

Anamnéza 

Status présens: Pán M. H. je indikován k rehabilitaci po výkonu TEP pravého 

kyčelního kloubu. Po operaci se cítí dobře, bolesti má intermitentní, v noci špatně spí. 

Osobní anamnéza: Běžná dětská onemocnění, hypertenze, TEP pravého kyčelního 

kloubu pro coxartrozu v r. 2019. 

Nynější onemocnění: stav po TEP pravého kyčelního kloubu pro koxartrózu IV. 

stupně 2/2019. Rehabilitace zahájená druhý den po operaci. 

Rodinná anamnéza: otec umřel na karcinom prostaty, matka na infarkt myokardu 

Pracovní anamnéza: řezník  

Sociální anamnéza: žije s manželkou ve dvoupokojovém bytě, v prvním patře s 

výtahem 

Farmakologická anamnéza: neguje 

Alergologická anamnéza: nevýznamná 

Sportovní anamnéza: v mladosti tenis, nyní lehká turistika 

Abúzus: 2 kávy denně, alkohol příležitostně 

Vyšetření palpaci 

• Otok v oblasti operovaného kloubu 

• Jizva klidná, okolí jizvy mírně zarudlé, v dolním pólu tuhá rezistence 

• Palpačně nebolestivé 
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Vyšetření chůze 

Pacient chodí o francouzských berlích dvoudobou chůzí. Délka kroku nestejná, 

operovanou dolní končetinou udělá kratší krok. Nepravidelný rytmus chůze, pohyb 

vychází z kolen, jedná se o peroneální typ chůze. 
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Příloha: 8 - Pacient č.5 – vstupní data 

Vstupní data 

Iniciály: J. K. 

Věk: 58 r. 

Pohlaví: žena 

Výška: 162 cm 

Váha: 61kg 

Anamnéza 

Status présens: Paní J. K. je indikována k rehabilitaci po výkonu TEP pravého 

kyčelního kloubu pro coxartrozu III. stupně, bolesti v oblasti operovaného kloubu, v 

noci musí podkládat. 

Osobní anamnéza: Běžná dětská onemocnění, TEP pravého kyčelního kloubu pro 

coxartrozu v r. 2019. 

Nynější onemocnění: stav po TEP pravého kyčelního kloubu pro koxartrózu III. 

stupně 1/2019. Rehabilitace zahájená na druhý den po operaci. 

Rodinná anamnéza: matka umřela na rakovinu hrubého střeva. 

Pracovní anamnéza: účetní 

Sociální anamnéza: rozvedená, žije sama v garsonke na přízemí  

Farmakologická anamnéza: neguje 

Gynekologická anamnéza: 2 porody přirozenou cestou 

Alergologická anamnéza: prach, roztoče, kočky 

Sportovní anamnéza: nesportuje 

Abúzus: 3 kávy denně 
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Vyšetření palpaci 

• Mírný otok kolem rány 

• Mírný otok mediálně od jizvy 

• Lehký erytém v třísle 

• Velký trochanter mírně citlivý  

Vyšetření chůze 

Pacientka chodí o francouzských berlích dvoudobou chůzí. Délka kroků symetrická, 

pravidelný rytmus chůze. Během chůze nedochází k extenzi v kyčelním kloubu a levý 

bok posouvá laterálně. Pohyb vychází z kolen, čili jedná se o peroneální typ chůze. 

Postavení těla je vzpřímené a hlavu se snaží držet rovně. 
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Příloha: 9 - Pacient č. 6 – vstupní data 

Vstupní data 

Iniciály: E.R. 

Věk: 60 

Pohlaví: muž 

Výška: 170 cm 

Váha: 90kg 

Anamnéza 

Status présens: Pán E.R. je indikován k rehabilitaci po výkonu TEP levého 

kyčelního kloubu. Bez komplikací, při pohybu do flexe pociťuje bolesti v oblasti 

bederní páteře. 

Osobní anamnéza: Běžná dětská onemocnění, TEP pravého kyčelního kloubu pro 

coxartrozu v r. 2002, TEP levého kyčelního kloubu pro pokročilý stupeň artrózy v r. 

2019. 

Nynější onemocnění: stav po TEP levého kyčelního kloubu pro koxartrózu IV. 

stupně 2/2019. Bolesti v bederní časti zad během chůze a při pohybu do flexe, 

rehabilitace zahájená druhý den bezprostředně po operaci. 

Rodinná anamnéza: nevýznamná 

Pracovní anamnéza: podnikatel 

Sociální anamnéza: žije v rodinném domě s manželkou a dcerou s její rodinou 

Farmakologická anamnéza: neguje 

Alergologická anamnéza: nevýznamná 

Sportovní anamnéza: lehká turistika, rybářčina  

Abúzus: 2 kávy denně, 10 cigaret, alkohol příležitostně 
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Vyšetření palpaci 

• Mírný otok kolem jizvy 

• Mírná hypestezie v oblasti jizvy  

Vyšetření chůze 

Pacient chodí o francouzských berlích dvoudobou chůzí. Délka kroku je symetrická, 

ale rytmus chůze nepravidelný. Pacient neodvíjí, chodilo od podložky, opírá se o 

neoperovanou končetinu a rukama o berle. Při chůzi dochází k mírné rotaci pánve, zde 

lze pozorovat proximální typ chůze. 
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Příloha: 10 - Informovaný souhlas pacienta, vzor 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

V souladu se zákonem č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a Úmluvou o 

lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, Vás žádám o souhlas k vyšetření a následné 

terapii. 

Dále Vás žádám o souhlas k nahlížení do Vaší zdravotnické dokumentace osobou  

získávající způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v rámci praktické výuky a s 

uveřejněním výsledků terapie v rámci bakalářské práce na Českém vysokém učení 

technickém v Praze, Fakultě biomedicínského inženýrství. Osobní data v této studii 

nebudou uvedena. 

 

Dnešního dne jsem byl (a) poučen (a) o plánovaném vyšetření a následné terapii. 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že odborný 

pracovník, který mi poskytl poučení, mi osobně vysvětlil vše, co je obsahem tohoto 

písemného informovaného souhlasu a bylo mi umožněno klást otázky, které mi byly 

zodpovězeny. 

 

Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměl(a) a výslovně 

souhlasím s provedením vyšetření a následnou terapií. 

 

Souhlasím s nahlížením níže jmenované osoby do mé dokumentace a s 

uveřejněním 

výsledků terapie v rámci studie. 

 

Datum……………………………………………………………… 

 

Osoba, která provedla poučení – student (jméno a 

příjmení)…………………………………………………………… 

 

Podpis osoby, která provedla poučení……………………………... 

 

Vlastnoruční podpis pacienta……………………………………… 

 


