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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá problematikou vadného držení těla a bolestí 

pohybového aparátu u učitelů základních a středních škol. Jsou zde popsány 

základní informace o problematice držení těla, jeho poruchách, důsledcích  

a možnostech kompenzace. Práce se současně věnuje rizikovým faktorům 

v profesi učitele, které mohou být příčinou poruch pohybového systému  

a bolestivých stavů. Cílem je zjistit vliv vybrané cvičební jednotky na držení těla 

a bolesti pohybového aparátu u menší skupiny probandů, a také zjistit četnost 

výskytu bolestí pohybového aparátu a informovanost o problematice držení těla 

u větší skupiny učitelů. 

K dosažení cílů práce byly použity prvky metody spirální stabilizace páteře 

dle MUDr. Richarda Smíška, aplikované na pět probandů. Dále bylo provedeno 

dotazníkové šetření, kterého se zúčastnilo 121 učitelů. 

Speciální část obsahuje popis vstupních kineziologických rozborů pěti 

probandů a současně také změny, které byly pozorovány po tří a půl měsíčním 

cvičení u každého zvlášť. Tyto změny jsou následně shrnuty ve výsledcích, které 

dále obsahují závěry z dotazníkového šetření. V diskuzi se pak porovnávají 

výsledky této práce s již provedenými studiemi a komentují se jejich rozdíly. 

Zároveň jsou nastíněny možnosti preventivných opatření a kompenzace vzniku 

bolestí u této profese. 

Klíčová slova 

Bolesti pohybového aparátu; držení těla; poruchy držení těla; rizikové faktory; 

spirální stabilizace páteře; učitelé.  



 

Abstract 

The bachelor thesis addresses the issue of incorrect posture and pains in the 

musculoskeletal system experienced by teachers at elementary and high schools. 

The thesis provides general information on the matters of postural habits, 

postural disorders, consequences and options for compensation. Moreover, the 

thesis also deals with risk factors in the teaching occupation which may result in 

disorders of the musculoskeletal system and sore muscles. The goal is to identify 

the impact of a chosen exercise unit on the posture and pains in the 

musculoskeletal system monitored with a rather small group of probands as well 

as to specify the frequency of pains in the musculoskeletal system and to provide 

information on the matters of postural habits of a bigger group of teachers. 

The goals of the thesis were attempted to acquire by employing the elements 

of a method which uses spiral stabilization of the spine according to MUDr. 

Richard Smíšek, which was applied to five probands. Furthermore, a 

questionnaire survey in which 121 teachers participated was conducted.  

The special part contains a description of input kinesiological analyses of five 

probands and also the changes which were observed individually after they have 

been exercising for three and a half months. These changes were then 

summarized in the outcomes which further include the conclusions of the 

questionnaire survey. Thereupon, the discussion introduces a comparison of this 

thesis with previously conducted studies, and it comments on their differences. 

Moreover, the options of preventive measures and compensation of any incurred 

pains experienced by this profession are outlined.  

Keywords 

Musculoskeletal pain; posture; posture disorders; risk factors; spiral 

stabilization of spine; teachers.  
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1 ÚVOD 

V současné době se ve školách z pohledu fyzioterapie řeší zejména postura  

a kompenzační cvičení u dětí. Je to velice aktuální a hlavně potřebné téma, 

protože dnešní životní styl většiny dětí neobsahuje zdaleka tolik aktivního 

trávení času jako dříve. Ale jak na tom jsou jejich učitelé? Jaké mají ponětí  

o problematice držení těla? Jak si sami hlídají svoji posturu, a jak přistupují ke 

svým případným bolestivým obtížím? Na základě těchto otázek bylo zvoleno 

téma pro tuto bakalářskou práci. Ta se zaobírá zejména problematikou vadného 

držení těla a jeho důsledků ve vztahu k povolání učitele na střední nebo základní 

škole. 

Vzhledem k tomu, že učitelé poměrně často při své práci mění polohu vsedě 

a vestoje, se nejedná o jednostrannou zátěž. I přesto mohou být narušené jejich 

posturální a pohybové stereotypy, které by mohly být příčinou funkčních poruch 

a bolestí, a proto se teoretická část práce rovněž zabývá rizikovými faktory  

v profesi učitele. 

Přínos by mohl být zejména pro učitele a jejich zaměstnavatele. Učitel, který 

zná problematiku držení těla, jeho vady, potenciální důsledky a možnosti 

kompenzace, má možnost rozpoznat příčiny svých obtíží a včas zajistit 

potřebnou péči. Tím se sníží riziko vzniku funkčních bolestí pohybového aparátu 

a případně následné pracovní neschopnosti. Také má možnost rozpoznat 

potenciální patologie i u svých žáků či studentů. Může na to následně upozornit 

jejich rodiče a doporučit návštěvu lékaře či fyzioterapeuta, a snížit tak riziko 

vzniku budoucích obtíží. 
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2 SOUČASNÝ STAV 

2.1 Správné držení těla 

Držení těla je individuální projev, který je pro každého člověka odlišný. Je 

odrazem vnitřních a vnějších vjemů, které na něj působí v průběhu celého vývoje. 

Projevují se na něm veškerá prodělaná onemocnění, úrazy, psychický stav, ale 

také opakovaná či dlouhotrvající zátěž, respektive pohybové stereotypy. Každý 

má tyto vjemy jiné, v jinou dobu, jinak je vnímá, a tak nemůžeme nalézt dvě 

úplně identická těla [1]. 

Psychický stav a držení těla spolu úzce souvisejí. Osoby psychicky vyrovnané 

mají znatelné rozdíly v držení těla oproti osobám, které trpí depresemi či 

dlouhodobým stresem. A platí to i naopak. Osoby řádně pečující o své tělo se 

mnohdy psychicky lépe a snadněji vyrovnají. Je tedy velice důležité, aby se 

v rámci rehabilitace myslelo na fyzickou i psychickou stránku jedince [2]. 

Na držení těla se podílí jednak funkce a stav pohybového aparátu (dále jen 

PA) – svaly, klouby a vazy, ale také řízení centrální nervovou soustavou (dále jen 

CNS). Obě složky vzájemně spolupracují a tvoří funkční celek, který se navzájem 

ovlivňuje. Jejich kombinace tvoří pohybový systém. Správným držením těla, 

respektive správným nastavením jednotlivých segmentů v posturálních  

i pohybových stereotypech, se umožní rozložení sil působících na PA, a tím se 

ušetří jeho jednotlivé části před přetížením [2]. 

Dle Rychlíkové (2016) by se za správné držení těla v klidu mělo pokládat 

takové, při kterém je účinek gravitace plně vyrovnáván vnitřními silami a nelze 

zjistit známky zřejmého oslabení nebo funkčního selhání některé složky 

pohybového systému [2]. 
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Levitová a Hošková (2015) uvádějí, že držení těla má každý člověk 

individuální, jak již bylo zmíněno. Cílem tedy není uvést každého do 

optimálního držení těla, ale nastavit terapii tak, aby se mu daný jedinec co nejvíce 

přibližoval s ohledem na jeho anatomické odchylky. Toto nastavení by pak měl 

aplikovat ve všech situacích i aktivitách. Tzv. ideální model držení těla vstoje je 

charakterizován takto:  

• hlava je vzpřímena, vytažena z osy páteře, brada svírá s osou těla pravý 

úhel, 

• ramena a lopatky jsou rozprostřeny do stran a spuštěny volně dolů, 

• páteř je fyziologicky zakřivena (krční zakřivení je vyklenuté dopředu  

= krční lordóza, hrudní zakřivení dozadu = hrudní kyfóza, bederní 

dopředu = bederní lordóza), 

• hrudník se drží ve výdechovém postavení – s výdechem se zatahují 

spodní žebra a kontrahují břišní svaly, 

• boky jsou stejně vysoko,  

• břicho je ploché, 

• pánev je nad spojnicí středů kyčelních kloubů – v neutrální pozici  

(ani podsazená, ani vysazená), 

• kyčelní klouby jsou narovnány, 

• kolenní klouby nenásilně nataženy, ale ne protlačeny dozadu, 

• chodidla na šíři kyčlí, vodorovně postavená [3], 

• při spuštění olovnice ze středu záhlaví pozorujeme zezadu průběh 

středem celé páteře, intergluteální rýhou, středem mezi koleny  

a patami, 

• při spuštění olovnice z bočního pohledu z oblasti processus mastoideus 

by měla probíhat přes tělo 7. krčního obratle, dotýkat se zhruba 

přechodu hrudní páteře a bederní páteře, probíhat přes střed kyčelního 

a kolenního kloubu a směřovat před zevní kotník (viz Obrázek 1) [2]. 
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Obrázek 1 – Vyšetření pomocí olovnice [2, str. 35] 

Jednotlivým prvkům držení těla a jejich hodnocení se dále věnují autoři 

hodnotících systémů držení těla, viz kap. 2.3 Diagnostika držení těla. 

2.1.1 Sed 

Sed je jedna z nejčastěji využívaných poloh v životě člověka. V dnešní době 

dokonce lze hovořit o sedavém životním stylu, a to hlavně z důvodu rozvoje 

sedavých zaměstnání. Vzhledem k tomu, že je sed statická poloha, na kterou není 

lidské tělo stavěno, je potřeba nalézt nejvhodnější východisko pro minimalizaci 

rizik vzniku funkčních a strukturálních poruch PA. Toho je možné docílit 

správným nastavením držení těla vsedě, úpravou pracovní pozice  

a narušováním statické zátěže dynamickou aktivitou (např. ve formě pauz  

a protažení) [4, 5]. 

Každý z nás má při dlouhodobém sezení tendenci se uvolnit do energeticky 

méně náročné polohy. Trup se dostává do tzv. flekčního postavení – dochází ke 

sklopení pánve vzad, k vyhlazení bederní lordózy, zvětšení hrudní kyfózy, 

předsunu ramen a hlavy. Při takovém nastavení PA se narušuje i dechový 

stereotyp. Pokud je tato poloha opakovaně a dlouhodobě zaujímána, zafixuje se 
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v paměti a stává se navyklým držením těla, který se automaticky udržuje jako 

vadný stereotyp nejen vsedě, ale přeneseně také vestoje i při pohybu. Následkem 

bývá přetížení určitých segmentů s funkčními změnami, často provázené 

bolestivými stavy. Z toho mohou později vzniknout trvalé strukturální změny na 

páteři i dalších kloubech [4, 5]. 

Správné nastavení polohy vsedě se nejčastěji určuje dle Brüggerova konceptu, 

který ke svému nastavení pro představu využívá tři ozubená kola (Obrázek 2). 

Jedno kolo tvoří hlava a krční páteř, druhé hrudník a hrudní páteř a třetí pánev 

a bederní páteř. Pootočením kol ve směru dle Obrázku 2 dojde k cílenému 

napřímení páteře. Poloha těla vsedě by tedy měla být následující. V hlezenním, 

kolenním a kyčelním kloubu je doporučen pravý nebo mírně tupý úhel. Dolní 

končetiny (dále jen DKK, jednotné číslo jen DK) jsou od středové osy rozkročeny 

zhruba do 45°. Je nutné dodržet zachování fyziologické křivky páteře. Správná 

velikost bederní lordózy se docílí nakloněním pánve vpřed. Ramena jsou volně 

zatažena směrem dozadu a hlava je vzpřímena v prodloužení páteře [4, 6].  

 

Obrázek 2 – Brüggerův sed [6, str. 6] 
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Tento systém ale dle Koláře (2007) neakceptuje úlohu hrudníku a bránice jako 

důležitého stabilizačního prvku trupu a páteře. A tak přidává ještě jedno kolo 

(viz Obrázek 3), díky kterému se musí aktivovat břišní svaly, a tak se bránice  

a spodní hranice hrudníku dostávají do vodorovného postavení s pánevní 

rovinou. To umožní správný dechový stereotyp i aktivaci stabilizačního systému 

trupu a páteře [4, 6].  

 

Obrázek 3 – Brüggerův sed modifikovaný Kolářem [6, str. 7] 

Při práci vsedě je ovšem velmi obtížné zachovat správné nastavení aktivním 

držením svalů. Pokud by tomu tak bylo po celou dobu pracovní doby, došlo by 

časem k jejich přetížení a ke vzniku funkčních poruch. Proto se používají různé 

pomůcky, které v případě ulevení z aktivního držení správného sedu nedopustí 

flekční postavení páteře. Pro zachování bederní lordózy se využívá zvýšený 

náklon sedáku nebo speciální sedací klín či čočka. Lze rovněž využít měkký míč, 

který se umístí do místa bederního prohnutí. Takový princip mají i bederní 

podpěrky ergonomických židlí [4, 6]. V rámci pracovních židlí jsou vhodné také 

šíjové opěrky, které při uvolnění zachovají přirozenou krční lordózu. Nejnižšího 
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zapojení paravertebrálních (dále jen PV) svalů, a také nejnižšího tlaku na 

meziobratlové ploténky se docílí náklonem zádové opěrky, respektive trupu do 

110° v kyčelních kloubech. Toto nastavení také působí preventivně proti 

předsunu hlavy a trupu ve chvíli, kdy se jedinec uvolní z aktivního držení [7]. 

Narušení pasivního držení je možné docílit využitím balančních pomůcek 

(např. sed na velkém míči, čočce, malém míči apod.). Díky tomu musí tělo 

aktivně zapojovat hluboké svaly kolem páteře k balancování, čímž narušuje 

kontinuální pasivní polohu [4]. 

Při práci vsedě je tedy vhodné prokládat aktivní držení těla s pasivním 

uvolněním za správného nastavení kloubů a páteře. K tomu je zapotřebí 

individuálně správně nastavená židle i upravené pracovní prostředí.  

2.2 Vadné držení těla 

Vadné držení těla lze obecně specifikovat při jakékoliv odchylce od správného 

držení těla. Tyto odchylky se většinou projevují jako tzv. svalové dysbalance, 

které se mohou vyskytovat ve větším množství a na různých částech těla [2].  

2.2.1 Svalová dysbalance 

Svalová dysbalance je jiný název pro svalovou nerovnováhu v oblasti 

pohybového segmentu (kloubu), vznikající většinou jako důsledek funkčních 

poruch pohybového systému, např. při poruchách pohybových stereotypů. 

Následkem toho je postižený pohybový segment v tzv. decentrované poloze. 

V jeho oblasti jsou na jedné straně svaly přetížené a na druhé straně svaly 

oslabené. Přetrvávání svalových dysbalancí může vést až ke strukturálnímu 

opotřebení a deformitám pohybových segmentů. V oblasti krční páteře  

a pletence ramenního se hovoří o horním zkříženém syndromu. V oblasti pánve 
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a bederní páteře se jedná o dolní zkřížený syndrom. Výskyt obou syndromů 

najednou se nazývá vrstvovým syndromem [2, 5, 8]. 

Při svalových dysbalancích jsou nejčastěji přetížené svaly, které se nazývají 

posturální. Z hlediska vývoje jsou staršího původu a posturu dostávají do pozic 

méně energeticky náročných. Mají tendenci k přetížení a zkrácení. Na druhé 

straně jsou svaly fázické s tendencí k hypofunkci, oslabení až atrofii. Fázické 

svaly jsou z hlediska vývoje mladší, tělo napřimují a klouby vedou do jejich  

tzv. centrované polohy. Centrovaná poloha kloubu je taková, při které jsou tahy  

a napětí svalů v jeho okolí vyvážené [2, 5, 8]. 

2.2.2 Horní zkřížený syndrom 

Horní zkřížený syndrom vzniká v oblasti krční páteře a pletence ramenního. 

V zásadě jsou hypertonické či zkrácené tyto svaly: m. sternocleidomastoideus, 

horní vlákna m. trapezius, m. levator scapulae a m. pectoralis major. Naopak jsou 

oslabené hluboké flexory šíje a spodní fixátory lopatek, zejména  

mm. rhomboidei, střední a spodní vlákna m. trapezius. [2, 8] 

Typickým obrazem je předsun hlavy se zvýšenou krční lordózou. Může být 

zvýšena také lordóza horního úseku hrudní páteře. V důsledku toho dochází 

k přetížení cervikokraniálního přechodu a v druhém případě také segmentu C4/5 

a Th4/5. Přetížení C4/5 může způsobovat obtíže v ramenním kloubu přes  

n. axilaris a skrze n. phrenicus obtíže s dýcháním. Přetížení Th4/5 se spojuje 

s vertebrokardiálním syndromem. V oblasti ramenního pletence se vyskytuje 

protrakce ramen. Toto postavení vzniká v důsledku oslabených spodních 

fixátorů lopatek a přetížených mm. pectorales. Kromě přetěžování již 

zmiňovaných svalů je často postižen i m. supraspinatus, který může 

v neřešených situacích podléhat degenerativním změnám [8]. 
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2.2.3 Dolní zkřížený syndrom 

Pro dolní zkřížený syndrom je typické přetížení až zkrácení vzpřimovačů 

páteře v LS oblasti a flexorů kyčelního kloubu: m. iliopsoas, m. rectus femoris  

a m. tensor fasciae latae. Utlumeny jsou gluteální a břišní svaly [2, 8]. 

Charakteristickým projevem je zvýšená bederní lordóza v lumbosakrálním 

(dále jen LS) přechodu s anteverzí pánve. To vede k nedostatečné extenzi 

v kyčelním kloubu, která se při chůzi kompenzuje zvětšením anteverze pánve. 

Důsledkem je přetížení LS přechodu a nerovnoměrné zatížení kyčelních kloubů. 

Dochází také ke změně směru kloubních ploch meziobratlových kloubů a jejich 

dráždění. Na základě toho vzniká reflexně hypertonus PV svalstva [8]. 

Při tomto syndromu se mění místo fixace trupu při chůzi. To se přesouvá do 

thorakolumbálního (dále jen ThL) přechodu a vzniká uvolnění v segmentu LS. 

V takové situaci hovoříme o instabilním kříži, který může za blokády a bolesti 

v této oblasti [8]. 

2.2.4 Vrstvový syndrom 

Vrstvovým syndromem se označuje střídání hypertonických a hypotonických 

svalových skupin. Na zadní straně se odspodu střídají hypertonické 

ischiokrurální svaly, hypotonické gluteální svaly a svaly v oblasti LS segmentu, 

dále hypertonické vzpřimovače páteře v ThL přechodu, oslabené spodní fixátory 

lopatek a nakonec hypertonická horní vlákna m. trapezius. Na přední straně jsou 

hypertonické flexory kyčelního kloubu, oslabené břišní svaly, hypertonický  

m. pectoralis major a m. sternocleidomastoideus [8]. 
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2.3 Diagnostika držení těla 

Pro objektivizaci hodnocení držení těla vstoje se využívají, mimo jiné, 

hodnotící systémy dle dále zmíněných autorů. Tyto systémy se používají 

zejména u dětí školního věku. Nicméně pro tuto práci poslouží jako objektivní 

hodnocení držení těla i u dospělých probandů a jsou dále použity ve speciální 

části bakalářské práce jako vyšetřovací metody. 

Tato kapitola popisuje obecnou charakteristiku hodnotících systémů dle 

jednotlivých autorů. Aby byl text přehlednější, je známkování hodnocených 

oblastí uvedeno v Příloze 1. 

2.3.1 Hodnocení dle Kleina, Thomase a Mayera 

Tento hodnotící systém se často využívá jako orientační metoda držení těla  

u dětí ve školním věku. Držení těla se rozděluje do čtyř stupňů 1 – 4. Stupeň se 

určí podle součtu bodů z hodnocených znaků I – V, ve kterých je každý znak 

hodnocen známkou (body) 1 – 4 [9].  

Stupně držení těla: 

• Výtečné – součet bodů je roven 5  

• Dobré – součet bodů je v rozmezí 6 – 10 

• Chabé – součet bodů je v rozmezí 11 – 15  

• Špatné – součet bodů je 16 a vyšší 

Hodnocené oblasti: 

I. Držení hlavy a krku 

II. Tvar hrudníku 

III. Tvar břicha a sklon pánve 
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IV. Celkové zakřivení páteře 

V. Výše ramen a postavení lopatek 

2.3.2 Hodnocení dle Jaroše a Lomíčka 

Jaroš a Lomíček používá pro hodnocení držení těla celkem 6 oblastí. Každá 

oblast je, stejně jako u předchozí zmíněné metody, známkována body 1 – 4. 

Známka 1 označuje v dané oblasti fyziologické a správné nastavení. Známkami 

2 – 4 se hodnotí různě velké odchylky. K vyšetřování je potřeba použít olovnici, 

která je charakterizována jako 130 – 150 cm dlouhý provázek se závažím na jeho 

konci [9]. 

Pro hodnocení se sledují tyto oblasti: 

I. Držení hlavy a krku 

II. Hrudník 

III. Břicho a sklon pánve 

IV. Křivka zad 

V. Držení těla ve frontální rovině 

VI. Dolní končetiny 

Klasifikace držení těla dle Jaroše a Lomíčka určuje součet bodů z oblastí I. – V. 

a v zápisu se píše před lomítko. Vyhodnocuje se: 

• Dokonalé držení těla – součet bodů je roven 5 

• Dobré držení těla – součet bodů je 6 – 10  

• Vadné držení těla – součet bodů je 11 – 15 

• Velmi špatné držení těla – součet bodů je 16 a vyšší 
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Za lomítko se píše známka z oblasti VI. Dolní končetiny, která má také 

hodnoty 1 – 4. Výsledný zápis se tedy skládá ze dvou čísel oddělených  

lomítkem [9].  

Zápis s hodnotami 5/1 lze označit za dokonalé držení těla se správnou osou 

DKK. Hodnoty 20/4 označují velmi špatné držení těla se špatným držením DKK 

a vyšším stupněm plochonoží [9]. 

2.4 Funkční poruchy 

Funkční porucha pohybového systému (dále jen FPPS) znamená narušení 

některé složky pohybového systému bez zjevné morfologické příčiny. Může být 

důsledkem vzniku strukturální poruchy (např. podvrtnutí kloubu). Daleko 

častěji však bývá hlavní příčinou těchto poruch přetížení určité části PA různými 

vyvolávacími faktory. To se projevuje výskytem reflexních změn. Pokud nejsou 

tyto změny včas a správně diagnostikovány a není nastavena správná léčba, tedy 

léčba primární příčiny, může dojít až ke strukturálním změnám a poranění  

(viz Obrázek 4) [10]. Obecným rizikovým faktorem přetížení PA je v dnešní době 

časté provádění opakovaných pohybů s jednostrannou zátěží či nesprávným 

nastavením jednotlivých pohybových segmentů bez dostatečné kompenzace. 

Dále neergonomické pracovní prostředí a sedavý životní styl, který také lze 

považovat za jednostrannou zátěž [11]. 

Projevy FPPS jsou velice individuální a mohou nastat na úrovni centrálního 

řízení nervovým systémem i na úrovni PA jako reflexní změny. Důsledkem je 

většinou výskyt bolestivých stavů [10]. 

Klinickým obrazem je pak chronický průběh bolestí, který se střídá s obdobími 

bez nich. Bolest a porucha se téměř nikdy nevyskytuje pouze na jednom místě  

a v jedné struktuře PA, ale vždy komplexně na různých úrovních. Projevují se 
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změnami pohybových stereotypů na úrovni centrálního řízení, spoušťovými 

body, funkčními blokádami, změnami v měkkých tkáních (posunlivost kůže, 

podkoží a fascií vůči sobě), vegetativními změnami a poruchami statiky.  

Při diagnostice je nutné myslet na všechny tyto oblasti, a také mít na paměti 

skutečnost, že při ovlivňování jedné reflexní změny se ovlivní celý systém [10]. 

Obrázek 4 –  Vznik funkčních poruch pohybového systému [10, str. 2] 

Vzhledem k tomu, že FPPS doprovázejí bolestivé stavy, jejich přítomnost tak 

snižuje kvalitu života i pracovní výkonnost. Dokonce představují nejčastější 

příčinu pracovní neschopnosti. Tyto poruchy jsou jedním z nejběžnějších 

problémů PA a poruchy zdraví vůbec. Společně s onemocněními 

kardiovaskulárního systému se stávají nejčastějšími a nejdiskutovanějšími 

problémy po celém světě [12, 13]. 

2.4.1 Projevy funkční poruchy na úrovni centrální regulace 

Už od narození se nám utvářejí pohybové programy, neboli stereotypy, které 

následně tělo používá. Některé jsou dány geneticky (např. úchop), ale v průběhu 

času se upravují podle působení zevních i vnitřních vlivů. Jedním z nich může 

být opakované a dlouhotrvající zatěžování PA bez dostatečné relaxace  
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a kompenzace. Typickým příkladem je jednostranná zátěž v každodenních 

aktivitách, špatná technika cvičení, dlouhotrvající statická poloha apod. Dochází 

tak k nadměrnému zatěžování určitých svalů a současně i ke změně pohybového 

programu v CNS. Tedy ke změně řízení pohybu, svalové souhry a nastavení 

svalového napětí. Následkem toho se dané svaly aktivují i při pohybech,  

do kterých by se z mechanického hlediska měly zapojovat pouze minimálně. Tím 

dochází k jejich přetížení, vzniku FPPS a na podkladě toho i svalových 

dysbalancí, reflexních změn (funkční kloubní blokády, spoušťové body apod.)  

a bolestí. Vzhledem k tomu, že náš centrální řídící systém nerozeznává pohyb 

pouze jednoho svalu, ale určitou souhru svalů pro konkrétní pohyb, není na 

místě testovat a ošetřovat pouze část těla, ale je důležité vnímat ho jako  

celek [5, 8, 10]. 

FPPS mohou mít příčinu vzniku přímo na úrovni samotného mozku, 

konkrétně v mozkové kůře, limbickém systému nebo retikulární formaci. To se 

děje následkem únavy nebo intoxikace buněk mozkové tkáně. K tomu dochází 

zejména při emočním vypětí a stresu. Důsledkem je zvýšení svalového napětí  

a tvorba reflexních změn, především v oblastech obličejových, šíjových, PV svalů 

a svalů v oblasti beder a pánevního dna [10]. 

2.4.2 Projevy funkční poruchy na úrovni pohybového aparátu 

Svalová dysbalance 

Svalovým dysbalancím a jejich důsledkům se již věnovala kapitola 2.2.1. 

Hypermobilita 

Hypermobilitou se označuje zvýšený rozsah pohybu v kloubech přes 

stanovené normy, způsobený zvýšenou laxicitou vaziva. Obecně se rozděluje  

na celkovou a lokální. Celková hypermobilita může být kongenitální (vrozená) 
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nebo získaná. Kongenitální celková hypermobilita je charakterizována zvýšenou 

laxicitou vazů, kloubních pouzder a většinou sníženým napětím svalů. Lokální 

se rovněž dělí na kongenitální a získanou. Přičemž za získanou lokální 

hypermobilitu se bere kompenzační, posttraumatická, pooperační, při uvolnění 

ligament nebo jako důsledek záměrného cvičení. Kompenzační hypermobilita 

vzniká v oblasti páteře při omezení pohybu v sousedním segmentu [2, 10]. 

Na laxicitu vazů mají vliv i hormony. Při těhotenství se často vyskytuje 

zvýšená hypermobilita díky vylučovanému hormonu relaxinu. Dále lze 

pozorovat zvýšenou hypermobilitu v období puberty, ve kterém se přirozeně 

vyskytuje hormonální nerovnováha [10]. 

Při hypermobilitě je větší riziko vzniku FPPS, luxací, subluxací a dalších 

poranění (např. výhřez meziobratlové ploténky z důvodu větší laxicity vazů 

páteře), a proto je při terapii nutné dodržet zpevňování svalového korzetu [2]. 

Omezení kloubní pohyblivosti 

Při nalezení kloubního omezení je potřeba zjistit, jestli je zarážka pružná nebo 

pevná. Pokud je pružná, může být způsobena zvýšeným svalovým napětím nebo 

změnou vlastností jiných měkkých tkání v důsledku reakce na poškození v dané 

oblasti, nebo jako následek FPPS. Omezení rozsahu mohou rovněž způsobit 

retraktivní změny ve svalu i vazivu, které vznikají při dlouhotrvajícím zkrácení 

svalu (např. při fixaci) nebo při delší absenci pohybu [8]. 

Druhou možností omezení kloubní pohyblivosti je kloubní blokáda. Rozlišují 

se dva typy kloubních blokád. Klasická blokáda kloubu se z pohledu ortopedů  

a traumatologů označuje jako stav kloubu s výskytem patologických 

strukturálních nitrokloubních změn. Ty jsou následně odpovědné za bolestivé 

omezení pohyblivosti daného segmentu. Dalším typem je tzv. funkční kloubní 
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blokáda, která je charakteristická omezením pohybu v daném segmentu bez 

zjevné strukturální příčiny. Funkční kloubní blokádu můžeme odstranit  

a pohyb opět obnovit. Vždy je ale potřeba přijít na příčinu vzniku dané kloubní 

blokády. Vznik funkčních blokád je pravděpodobně nervového nebo tkáňového 

původu, kdy tkáň reaguje na iritaci v kloubu nebo jeho okolí a proprioceptivně 

vede tuto informaci do mozku, která je vnímána jako pocit blokády. Uvolnění, 

mobilizace, či manipulace kloubních a okolních struktur tyto poruchy ovlivní 

jednak strukturálně, ale také skrze proprioceptivní vnímání CNS [2, 8]. 

Svalové přetížení a svalový hypertonus 

Svalové přetížení je nejčastějším důsledkem i příčinou vzniku FPPS na úrovni 

svalů. Dochází k němu při akutním nebo opakovaném zatěžování svalů bez 

dostatečné kompenzace a relaxace. Chronické přetížení vzniká často při poruše 

pohybových a posturálních stereotypů v každodenních aktivitách či sportu.  

To vede k narušení biomechaniky zátěže a hyperaktivitě určitých svalů. 

Mechanismus vzniku je popisován jako nedostatek času motorických jednotek 

na relaxaci, čímž dochází k lokální poruše přísunu krve a živin. Následkem je 

znemožnění autoreparačních mechanismů a vznik reflexních změn ve svalu. 

Reakcí organismu je zvýšení klidového napětí svalu (hypertonus) a vznik 

spoušťových bodů [10, 14]. 

S omezeným průtokem krve se uvolněné metabolity ze svalové činnosti 

(substance P, histamin a další) dostávají k nociceptorům, které podráždí, a tak 

mohou být jedním ze zdrojů bolesti [10]. 

Spoušťové body 

Spoušťové body neboli trigger points (dále jen TrPs, v jednotném čísle TrP) 

vznikají reflexně při FPPS, svalovém přetížení, onemocnění vnitřních orgánů 

nebo jako obranná reakce před poškozením daného segmentu (např. v rámci 
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svalového spazmu při podvrtnutí kloubu). Jsou charakteristické velkou citlivostí 

při palpaci a specifickými mapami přenesené bolesti. Palpačně lze narazit na 

snopec svalového vlákna, který je ve zvýšeném napětí oproti okolí a někde v jeho 

průběhu se bolestivý bod vyskytuje  [14, 15]. 

Sval s TrP má většinou snížený rozsah pohybu, je oslabený a při podráždění 

provokuje specifickou přenesenou bolest i ve vzdálených partiích. Pokud je 

bolest provokována při pohybu, palpaci, ale i v klidu, pak se takový spoušťový 

bod označuje jako aktivní. Jestliže se bod objeví pouze při palpaci, jedná se  

o latentní spoušťový bod [14]. 

Bolestivé body se mohou objevovat i v jiných strukturách PA (vazy, tuková 

tkáň, šlachy, kloubní pouzdra, periost), ale jejich bolest je převážně lokální  

a nevyvolává obrazce přenesené bolesti [14]. 

Svalové smyčky a řetězce 

„Svalový řetězec vzniká vzájemnou přímou fyzikální vazbou skupiny svalů 

propojených mezi sebou svalovými, vazivovými, fasciálními, šlachovými i kloubními 

strukturami do dlouhého řetězce, jehož funkce je řízena z CNS.“ [8, str. 178] 

Díky svalovým smyčkám a řetězcům se může porucha zřetězit a projevit na 

vzdálených místech PA. Proto nelze diagnostiku a terapii vždy cílit lokálně, ale 

je potřeba brát tělo pacienta jako celek a tak ho také léčit [8]. 

Několik autorů se zabývá tzv. myofasciálními řetězci, které spojují svalové 

skupiny přes fasciální struktury. Tah fascií totiž nepůsobí pohyb v rámci jednoho 

svalu, ale v celém řetězci. A proto se díky fasciálnímu zřetězení může například 

objevit svalový hypertonus s příčinou ve vzdáleném, ale fasciálně spojeném 

svalu. Také při cvičení či protahování lze využít celé fasciální řetězce a zefektivnit 
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tak jejich účinek, než by tomu bylo při analytickém zaměření na jednotlivé  

svaly [14, 16]. 

Myers (2014) popisuje celkem 6 myofasciálních řetězců a několik funkčních 

řetězců, které se zapojují při pohybu [16]. Je to: 

• povrchový zadní řetězec; 

• povrchový přední řetězec; 

• postranní řetězec; 

• spirální řetězec; 

• řetězce horní končetiny; 

• hluboký přední řetězec; 

• funkční řetězce – zadní zkřížený, přední zkřížený a ipsilaterální 

předozadní. 

Z povrchového zadního řetězce lze například vypozorovat, že zkrácení nebo 

zvýšené napětí ischiokrurálních svalů bude mít vliv na vzpřimovače páteře  

a opačně. A tak by za určitých situací mohlo napětí zádových svalů pomoci 

uvolnit protažení a uvolnění svalů na zadní straně DKK [16]. 

2.4.3 Onemocnění vzniklá v důsledku funkčních poruch 

Jak již bylo v práci uvedeno, každý si utváří vlastní pohybové a posturální 

stereotypy. Na základě toho se přetěžují a oslabují určité svalové skupiny, jejichž 

důsledkem je vznik funkčních poruch. Tento stav může vést ke strukturálním 

změnám, pokud není správně a zavčasu kompenzován.  

Vzhledem k zaměstnání skupiny probandů a dotazovaných osob jsou pro 

příklad vybrány následující diagnózy, které se týkají osového systému. Je ale 

důležité si uvědomit, že v rámci působení v profesi učitele mohou vzniknout  

i další onemocnění, které však nejsou předmětem této práce. 
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Postižení meziobratlové ploténky 

Meziobratlová ploténka se nachází v páteři mezi obratlovými těly a skládá se 

ze dvou částí – vazivového obalu (lat. anulus fibrosus) a rosolovitého jádra  

(lat. nucleus pulposus). Ploténky fungují jako tlumiče nárazů a zatížení páteře, 

aby nedocházelo k jejímu opotřebení. Pokud jsou ale nadměrně a dlouhodobě 

zatěžovány bez dostatečné doby potřebné k jejich regeneraci, může dojít k jejich 

opotřebení (degeneraci), až k výhřezu rosolovitého jádra skrz vazivové  

pouzdro [8].  

Degenerace meziobratlové ploténky je charakterizována poškozením anulus 

fibrosus s tvorbou trhlin v jeho struktuře. Výsledkem je vznik dutiny uvnitř 

ploténky a její snížení, které je patrné na zobrazovacích metodách. Následně na 

obratlových tělech vznikají kostní výrůstky, které mohou dráždit nervové 

kořeny [8]. 

V důsledku poškozování a oslabování vrstev vazivového obalu, zejména 

nadměrným a neergonomickým zatěžováním páteře, dochází ke zvětšení 

posunů jádra k okrajům ploténky, až k jeho vyklenutí či výhřezu. Rozsahy 

poruch se rozdělují do čtyř kategorií [8]: 

1. Vyklenutí ploténky – celá ploténka se vyklene za hranici těla obratle. 

2. Herniace (prolaps) ploténky – rosolovité jádro se dostává do postižené 

části vazivového obalu a dochází k lokálnímu vyklenutí přes obvod 

obratle. 

3. Extruze ploténky – jádro se dostává skrze vazivový obal mimo ploténku, 

ale zůstává stále spojeno s jeho zbytkem uvnitř. 

4. Extruze ploténky se sekvestrací – situace je stejná jako v předchozím 

případě, ale dochází navíc k rozdělení jádra na jeden nebo více volných 
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kousků, které putují páteřním kanálkem. Tyto části mohou způsobovat 

obtíže v jiném segmentu páteře, než došlo ke skutečnému poškození. 

Protržení vazivového pouzdra se nejčastěji děje v jeho posteriorní  

a posterolaterální části, čímž dochází k dorzálním a dorzolaterálním výhřezům. 

Ty mohou tlačit na nervové kořeny či zúžit míšní kanálek a utlačovat přímo 

míchu. Mohou být poškozena jak motorická, tak senzitivní vlákna. Projevy 

útlaků nervových kořenů se nazývají radikulární syndromy, které mají přesně 

daná místa šíření bolesti či necitlivost v příslušných dermatomech a myotomech 

radikulárních zón [8].  

Je nutné podotknout, že se výhřezy vyskytují bez příznaků i u značného 

procenta zdravých osob. Nález na zobrazovacích metodách tak nemusí souhlasit 

s klinickými projevy. A naopak některé bolesti zad nemusejí být klinickým 

projevem výhřezu meziobratlové ploténky, i když byla nalezena na 

zobrazovacích metodách. Je tedy potřeba důkladného klinického vyšetření  

a v rehabilitaci se zaměřit spíše na komplexní léčbu klinických projevů, než ji 

stanovovat pouze na základě zobrazovacích metod [8]. 

Nestrukturální skolióza 

Skolióza je definována jako patologické zakřivení páteře ve frontální rovině na 

pravou nebo levou stranu, většinou i s rotací obratlů. Zpravidla se skolióza dělí 

podle původní příčiny na strukturální a nestrukturální [8].  

Strukturální skolióza je podmíněna patologickými změnami na obratlích, 

jejich rotací či asymetrií v jejich anatomické stavbě. U nestrukturálních skolióz se 

tyto změny neobjevují. Někdy se také označují jako funkční skoliózy. Příčinou 

vzniku tak bývá například zkrácení DK, bolestivé dráždění nervových kořenů 

nebo nerovnoměrný tah svalů na obou stranách páteře [8].  
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Důsledky skoliózy se projevují především v narušení biomechaniky PA. Na 

podkladě toho vznikají další funkční poruchy doprovázené bolestivými stavy, 

které mohou komplikovat osobní i pracovní život postižené osoby [8]. 

2.5 Rizikové faktory v profesi učitele 

Poruchám pohybového systému (dále jen PPS) u učitelů se v literatuře 

nevěnuje velká pozornost. Bylo provedeno pouze několik zahraničních studií, 

které vykazují vysokou prevalenci PPS a bolestí v profesi učitelů. Většina z nich 

však nespecifikuje, zda se jedná o funkční či strukturální příčinu těchto poruch. 

Nejvíce se jedná o poruchy a bolesti v oblastech zad, šíje a horních končetin (dále 

jen HKK; v jednotném čísle jen HK) [12, 13, 17, 18]. Silva a Almeida (2012) ve své 

studii uvádějí, že velké procento učitelů vykazuje také pocity dyskomfortu nebo 

bolestí DKK, a to zejména ve spojitosti s dlouhodobým stáním [19]. 

Z výsledků studií vyplývá, že výskyt PPS ovlivňují následující faktory, které 

lze považovat za rizikové [12, 13, 18, 19]:  

• pohlaví; 

• věk; 

• typ vyučovaného předmětu; 

• délka působení v této profesi; 

• posturální a pohybové aspekty při práci.  

2.5.1 Individuální faktory 

Bylo prokázáno, že ženy vykazují bolesti daleko častěji než jejich kolegové. 

Pravděpodobně za to může skutečnost, že ženy mají většinou nižší fyzickou sílu 

a vyšší psychické vypětí. Mívají také často jiný emoční práh bolesti a odlišně 

smýšlejí i o tom, kdy a jak svoji bolest oznámí [13, 17, 20, 21]. 
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Věkový rozdíl může a nemusí hrát roli v četnosti výskytu PPS. Erick a Smith 

(2011) ve své práci uvádějí, že výsledky studií se v tomto ohledu liší [13]. Jiné 

studie ale naznačují, že by věk mohl hrát roli v četnosti výskytu PPS a bolestí 

v oblasti šíje a zad [12, 17, 18].  

Byla prokázána jistá spojitost mezi PPS a délkou působení učitele na 

současném pracovišti [13, 18]. Tato spojitost může být interpretována jako 

důsledek stárnutí, ale také jako kumulativní efekt zátěže na PA.	 Na druhou 

stranu existují i studie, z jejichž výsledků vyplývá, že nově nastoupení učitelé 

trpí PPS častěji než jejich kolegové, kteří na daném pracovišti působí delší dobu. 

Noví učitelé totiž nemusejí být dobře adaptováni na nové pracovní prostředí,  

a s tím spojenou fyzickou i psychickou zátěží, která může ovlivnit stav PA [13]. 

Tři studie se zabývaly spojením mezi body mass indexem (dále jen BMI)  

a bolestmi PA. Ze dvou z nich vyplývá, že učitelé s vyšším BMI vykazují bolesti 

ve spodní části zad více, než jejich kolegové s nižším BMI [17, 18]. Třetí studie 

neprokázala spolehlivé spojení mezi BMI a bolestmi ve spodní části zad [12]. 

2.5.2 Psychosociální faktory 

Psychosociální faktory hrají důležitou roli ve výskytu PPS. Erick a Smith 

(2011) ve své práci shromáždili data o psychosociálních aspektech v profesi 

učitelů, které jsou spojovány s výskytem PPS. Jedná se například o velkou 

pracovní zátěž, nízké uspokojení z práce, monotonie pracovní činnosti, nízké 

platové ohodnocení a další [13]. 

Spokojenost s prací a její náplní je velmi důležitým psychosociálním faktorem. 

Učitelé, kteří jsou na svém pracovišti spokojeni, uvádějí bolesti PA výrazně méně 

často než ostatní [18]. 
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2.5.3 Vyučovaný předmět a typ školy 

Učitelé hudební výchovy mají vyšší riziko vzniku PPS ve srovnání s ostatními. 

Učitelé tělesné výchovy mají naopak snížené riziko vzniku PPS. Vykazují nejnižší 

četnost bolestí v oblasti bederní páteře, a to pravděpodobně z toho důvodu, že 

mají výrazně fyzicky aktivnější náplň práce než jejich kolegové. Na druhou 

stranu trpí častěji poruchami kolenních kloubů [13]. 

Na středních školách učitelé vykazují bolesti častěji než na základních. Jedním 

z důvodů by mohla být skutečnost, že se potýkají s větším množstvím zkoušek  

a jsou pod větším tlakem ze strany studentů. Je na ně tedy kladena větší 

psychická i pracovní zátěž [17, 18]. 

2.5.4 Posturální aspekty a bolesti při pracovních činnostech 

Práce učitele nespočívá pouze ve výkladu při vyučovací hodině, ale také 

v přípravě materiálů a opravování studentských prací. Proto existuje více 

činností, ve kterých se může projevit nesprávné a neergonomické držení těla, 

vedoucí k přetížení PA a vzniku funkčních i strukturálních PPS. Nejrizikovější 

posturální aspekty se vyskytují při vyučovacích hodinách (dlouhodobé stání  

a psaní na tabuli). Dále při opravování studentských prací, přípravě na hodinu 

nebo práci s počítačem (sed a statická zátěž) [12, 13, 17, 18, 19]. 

Nejčastěji pozorovaným a komentovaným jevem je práce v předklonu hlavy 

(volně přeloženo z angl. “head down posture”), který je spojován s bolestmi krční 

páteře. Je to důsledek trávení značného času opravováním studentských prací  

a přípravou na hodiny za přítomnosti neergonomického nastavení těla. Bolesti 

šíje byly rovněž spojeny s učiteli, kteří ke své práci používají počítač. 

Předpokládá se, že práce na počítači s neergonomickým postavením hlavy a šíje 

může vyvolat vyšší zatížení kontraktilních i nekontraktilních struktur oblasti 

zadní části krční páteře, které mohou vyústit v bolesti [13]. 
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Poruchy a bolesti v oblasti HKK jsou spojovány se psaním na tabuli  

a opravováním studentských prací. Psaní na tabuli je doprovázeno potřebnou 

elevací ramene, vzhledem k pozici tabule. Při opravování studentských prací se 

výrazně zvyšuje četnost pohybů ruky a zápěstí. Důsledkem je zvýšení nároků na 

svaly, šlachy, vazy i kostěné struktury. To může vést k přetížení, různým 

poruchám a bolestem [19]. 

Učitelé dále vykazují určité pocity dyskomfortu a bolesti při dlouhodobém 

stání. To představuje rizikový faktor, jelikož při něm dochází k přetížení 

opěrných struktur těla a zvýšení zatížení především v oblasti bederního úseku 

páteře a jeho přechodu v úsek sakrální. Při stoji, respektive při vyučovací hodině, 

se často projevuje nevhodné držení a zapojování těla: protrakce hlavy a ramen, 

zvýšený náklon trupu dopředu a často se opakující rotace [19]. 

Pocity dyskomfortu a bolesti v oblasti zad může způsobovat také nesprávná 

pozice těla vsedě. Nejčastěji za to může neergonomické nastavení pracovního 

prostředí, zejména typ a nastavení židle [19]. 

Dlouhodobé stání a pozice vsedě s nesprávným nastavením těla mohou být 

příčinou zvýšeného tlaku na meziobratlové disky, jejich výhřezu, vyhlazení 

bederní lordózy a celkově bolestí v oblasti spodní části zad. A to z důvodu, že 

páteř z biomechanického hlediska není stavěna na statickou zátěž, respektive na 

setrvávání v jedné pozici po dlouhou dobu. Výskyt takového postavení 

podporuje vznik PPS a následných bolestí především ve spodní části zad [19]. 

Boagaert et al (2016) ve své studii předpokládali, že použití elektricky 

ovládaných tabulí bude mít pozitivní efekt na držení těla a snížení četnosti PPS. 

Tato hypotéza se ale nepotvrdila [21]. 
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2.5.5 Volný čas 

Značné procento učitelů neprovádí žádnou nebo pouze minimální kondiční 

pohybovou aktivitu mimo práci, jako je například chůze, plavání nebo cvičení. 

Silva a Almeida (2012) ve své studii uvádějí, že ze studie Carvalho a Alexandre 

vyplývá, že 46,5 % učitelů neprovádí téměř žádnou fyzickou aktivitu. S tím jsou 

spojovány problémy a onemocnění nejen PA, ale také oběhové a dýchací 

soustavy [19]. 

Výsledky další studie naznačují, že omezení pohybové aktivity vede ke 

zvýšení četnosti výskytu bolestí zad. A to především u žen [12]. 

2.6 Zdravotně-kompenzační cvičení 

Zdravotně-kompenzační cvičení se zaměřuje na zlepšení zdravotního stavu 

pacienta, zejména jeho PA. A to jak při již vzniklých obtížích, tak i jako prevence 

před vznikem poruch při jednostranném zatěžování, např. u sportovců. 

Cvičením se ovlivňují všechny komponenty PA, tedy svaly, šlachy, klouby  

a vazy. Při zvolení vhodných cviků a dodržení pravidelnosti cvičení můžeme 

působit i na centrální řízení pohybu, a ovlivnit tak i pohybové stereotypy. Cviky 

jsou vždy voleny individuálně, na základě obtíží a výsledků vstupního 

klinického vyšetření. Pro zpestření či ztížení je možné využít různé pomůcky 

(overball, thera-band, BOSU …). Zdravotně-kompenzační cvičení lze rozdělit 

podle cíle do následujících skupin [3]. 

Uvolňovací cvičení 

Smyslem uvolňovacího cvičení je dle Levitové a Hoškové (2015) připravení 

kloubních struktur k práci, stimulace proprioceptorů a zlepšení prokrvení tkání 

v oblasti kloubu. K tomu se využívají pohyby kyvadlového a krouživého 

charakteru [3]. 
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Uvolnění svalů, respektive svalového napětí lze docílit také vlivem reciproční 

inhibice. To je schopnost nervového systému inhibovat aktivitu agonisty při 

úmyslné aktivaci antagonisty a naopak. Ne vždy ale tento jev funguje tak, jak je 

výše popsáno. Záleží totiž na pohybu, který chce osoba vykonat. Ale v případě, 

že lze odizolovat práci agonisty a antagonisty tak, aby nebyly v koaktivaci, je 

možné také cíleně inhibovat hypertonický sval, a snížit tak jeho napětí [22]. 

V praxi se rovněž využívá tzv. postizometrická relaxace, která funguje na 

principu postfacilitačního útlumu. Toho lze dosáhnout při izometrické aktivitě 

svalu, ideálně v jeho mírném protažení, a následného uvolnění. Po ukončení 

odporu dojde ke krátké inhibici svalu, z důvodu vyčerpání aktivity na 

nervosvalových ploténkách. Působením postizometrické relaxace na sval ve 

větším protažení umocníme inhibici svalového napětí. Následným opakováním 

této techniky můžeme její účinek prodloužit a zefektivnit. Tímto způsobem se 

odstraňují např. TrPs, svalový hypertonus nebo funkční zkrácení. Využívá se 

však spíše v manuální terapii než při cvičení [22]. 

Protahovací cvičení 

V rámci kompenzace a prevence se protahují svaly posturální, tedy s tendencí 

ke zkrácení. Cílem je obnovit či udržet fyziologickou délku svalu a kloubní 

rozsah. Zkrácený sval nefunguje v jeho plné kapacitě a může dojít až k jeho 

poranění. Zároveň vychyluje klouby z jejich centrovaného postavení, a tím mění 

i jejich funkci z biomechanického pohledu. Důsledkem je následné přetěžování 

dalších svalů, což vede ke vzniku FPPS a dalším komplikacím [3]. 

Protažení lze rozdělit na pasivní, s dopomocí druhé osoby nebo pomůcky,  

a aktivní, které osoba provádí sama [3]. 
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Posilovací cvičení 

Cílem posilovacího cvičení je zvýšení funkční zdatnosti oslabených svalů či 

jejich aktivace vhodným a cíleným výběrem cviků. Tím lze ovlivnit držení těla  

i souhru svalů v rámci pohybových stereotypů [3]. 

Využívají se izometrické a izokinetické kontrakce. Při izometrickém cvičení se 

mění napětí svalu bez změny jeho délky. Při izokinetických kontrakcích se mění 

jeho délka s minimální změnou jeho napětí [3]. 

2.7 Spirální stabilizace páteře dle MUDr. Richarda Smíška 

Metodu spirální stabilizace páteře (jinak SM systém, dále jen SSP) začal 

zpracovávat MUDr. Richard Smíšek před několika desítkami let. Jde o cvičení, 

které vzniklo za účelem konzervativní léčby výhřezů meziobratlových plotének 

a skolióz. V současné době je indikováno pro velké množství diagnóz, které 

většinou vznikají na podkladě svalových dysbalancí v oblastech různých kloubů, 

včetně léčby vadného držení těla. Později se na této metodě začaly podílet i jeho 

dcery MUDr. Zuzana Smíšková a MUDr. Kateřina Smíšková, které tuto metodu 

rozšířily o další prvky [23, 24]. 

Tato kapitola detailněji pojednává o teoretických principech metody SSP, 

protože její prvky jsou dále použity v praktické části. Praktické náležitosti a 

zásady cvičení jsou popsány v kapitole 4.4.  

Základním principem metody je využití vzájemného vztahu svalů, které jsou 

funkčně propojeny a zapojovány v tzv. spirálách a vertikálách (viz Příloha 2). 

Spirály začínají svaly upínající se na paži a k lopatce. Z toho vyplývá, že 

stabilizační funkce páteře je ovlivňována pohyby paže a lopatky, při kterých se 

spirálně zapojované svaly aktivují. V důsledku toho se stahuje obvod pasu 

aktivací břišních svalů a uvolňuje se tlak na meziobratlové ploténky napřímením 
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a protažením páteře směrem vzhůru. Dále se optimálně stabilizuje tělo pro 

umožnění pohybu, především pro chůzi, ale také pro další pohybové  

a posturální aktivity [23, 24].  

Svaly uložené ve vertikálách, zejména kolem páteře, jsou převážně aktivovány 

v klidu. Páteř se tím udržuje v pevném postavení a je schopná udržet vynucenou 

polohu (např. vsedě) po dlouhou dobu, avšak na úkor omezení jejího pohybu  

a stlačování obratlů k sobě. Dlouhodobé a časté udržování této polohy se zafixuje 

jako chybný pohybový, respektive posturální vzor. Následkem je podvědomé 

zapojování těchto svalů v převaze oproti ostatním při klidovém držení těla i při 

pohybu. To má za důsledek zvýšení jejich napětí, eventuálně zkrácení, poruchu 

nastavení těla při chůzi, ve stoje či vsedě, nemožnost výživy plotének, a tak  

i začátek jejich degenerace [23, 24]. 

Principem cvičení je aktivní dynamické zapojení svalů ve spirálách, které 

skrze reciproční inhibici tlumí funkci svalů ve vertikálách. V rámci těchto cviků 

se využívají všechny formy zdravotně-kompenzačního cvičení. Při dodržení 

častého a pravidelného cvičení lze cílené zapojování svalů ve spirálách dostat do 

podvědomého řízení pohybu, a tím ho přenést i do běžných denních aktivit [23].  

Vzhledem k tomu, že většina povolání, sportů i každodenních aktivit je 

vykonávána s flekčním pohybovým vzorem, je cvičení dle SSP zaměřeno spíše 

na cviky s extenčními pohybovými vzory. Cviky vycházejí z optimálního 

nastavení těla při chůzi (viz Příloha 3). Důsledkem je v zásadě zlepšení držení 

těla, napřímení páteře, uvolnění tlaku na ploténky a zlepšení koordinace při 

pohybu. Výhodou cviků je také fakt, že se aktivuje většina svalů s tendencí 

k hypofunkci a ochabnutí najednou (hýžďové, trupové svalstvo, fixátory lopatek 

atd.) a rovněž se protahuje či uvolňuje většina svalů s tendencí k hyperfunkci až 

zkrácení (šíjové svaly, PV svaly, flexory kyčelního kloubu, prsní svaly atd.). Lze 
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tedy říci, že cvičení dle SSP je poměrně jednoduchým komplexním cvičením 

k vyrovnávání svalových dysbalancí [23, 24]. 

Metoda dále nabízí i využití specifických manuálních technik pro výraznější 

uvolnění či protažení potřebných svalů, čímž se podpoří správná technika 

cvičení. Nicméně účinek těchto manuální technik není předmětem sledování,  

a proto nebudou v rámci práce dále uváděny ani používány. 
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3 CÍL PRÁCE 

Hlavním cílem práce bylo stanoveno zhodnocení účinku cvičení s využitím 

prvků metody spirální stabilizace páteře dle MUDr. Richarda Smíška v prevenci 

a kompenzaci vadného držení těla a bolestí pohybového aparátu, zejména 

v oblasti zad a šíje, u učitelů na základních a středních školách. 

Dále byly stanoveny dva dílčí úkoly, které rozvíjejí a doplňují hlavní cíl. 

Prvním bylo zjištění rizikových faktorů vzniku funkčních poruch a bolestí 

pohybového aparátu u učitelů z dostupné literatury, které pomůže prohloubit 

znalosti v této problematice. Druhým bylo zjištění četnosti výskytu bolestí 

pohybového aparátu a informovanosti o problematice držení těla u širší skupiny 

učitelů základních a středních škol. 
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4 METODIKA 

4.1 Popis sledovaného souboru 

Pro zpracování praktické části bakalářské práce bylo vybráno 5 učitelek 

kombinovaně ze základní a střední školy, ve věku 30 – 45 let. Kritériem výběru 

bylo vyhodnocení nesprávného držení těla dle objektivních testů (viz kap. 2.3). 

U všech bylo provedeno vstupní a výstupní vyšetření. 

Současně byl zhotoven dotazník pomocí Google Forms, který byl zaslán na  

11 škol (5 základních a 6 středních škol). Má celkem 15 otázek, z toho  

14 uzavřených s jednou možnou odpovědí a 1 s více možnými odpověďmi  

i s polem pro vlastní odpověď. Vyplnilo ho celkem 121 učitelů. Výsledky byly 

zpracovány v programu Numbers a jsou zaznamenány v kapitole 6 Výsledky. 

Kompletní forma dotazníku je uvedena v Příloze 4.  

4.2 Sběr dat 

Vstupní vyšetření všech probandů proběhlo před zadáním cvičební jednotky 

v době od 8. 10. 2018 do 12. 10. 2018. Výstupní vyšetření proběhlo po odcvičení 

přibližně tří a půl měsíců. Tedy v období od 28. 1. 2019 do 1. 2. 2019. 

Kineziologické rozbory byly odebrány v prostorách Gymnázia mezinárodních  

a veřejných vztahů v Praze-Stodůlky, se všemi potřebnými pomůckami pro 

správné provedení jednotlivých vyšetření, včetně přenosného rozkládacího 

lehátka. 

Sběr dat pro dotazníkové šetření probíhal online v období od 1. 10. 2018 do  

31. 1. 2019.  
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4.3 Použité vyšetřovací metody 

Vzhledem k podstatě a tématu této bakalářské práce byl u probandů prováděn 

pouze částečný kineziologický rozbor. V jednotlivých, níže uvedených 

součástech vyšetření je vysvětlena jejich podstata a případně odůvodnění, proč 

bylo použito ve zkrácené formě pouze na určité oblasti. 

Anamnéza 

Anamnéza je cílený ústní pohovor mezi terapeutem (potažmo jiným 

zdravotnickým pracovníkem) a pacientem, při kterém terapeut získává potřebné 

informace o pacientovi. Otázky této práce cílily na současný stav pacienta, 

lokalizace bolestí, jejich intenzitu a frekvenci vzniku. Dále na všechny možné 

aspekty, které mohly vést ke vzniku těchto obtíží, a to včetně pracovní pozice  

a volnočasových aktivit. Všichni probandi byli dotazováni na svojí minulost 

týkající se zranění, operací či onemocnění, které by mohly potenciálně ovlivnit 

funkci PA. Dále byly otázky cíleny na další typické součásti anamnézy, jako jsou 

dědičná onemocnění a zdravotní stav rodinných příslušníků, sociální stav  

a zabezpečení, užívané medikamenty, urologické či gynekologické obtíže [5]. 

Vyšetření stoje 

Vyšetření stoje pohledem (aspekcí) umožňuje popsat jednotlivé postavení 

segmentů pacientova těla v klidovém postavení, včetně reliéfu jednotlivých svalů 

a symetrie jejich rozpoložení mezi levou a pravou stranou. Hodnotí tedy stav 

jednotlivých částí těla, ale také posturu jako celek. Při vyšetření stoje se hodnotí 

tělo zepředu, zboku i zezadu [1, 5].  

Pro diagnostiku příčiny potenciálních funkčních poruch je vhodné vyšetřit 

také stoj na jedné noze, při kterém lze zhodnotit správnou fixaci kyčelních 

kloubů. Pokud dojde k vybočení pánve, popisuje se tzv. Trendelenburgův 



41 

 

příznak, který vzniká při oslabení či dysfunkci abduktorů kyčelního kloubu. 

Pacient je při vyšetření ideálně ve spodním prádle  [5].  

Objektivní hodnocení držení těla 

Vyšetření stoje můžeme doplnit vyšetřením pomocí olovnice, při kterém lze 

zjistit odchylky v zakřivení páteře a celkově v držení děla. Hodnotí se zejména 

rovina sagitální a frontální. Toto vyšetření se využívá v objektivních 

hodnoceních držení těla. Obecná charakteristika těchto systémů byla popsána 

v teoretické části práce, viz kap. 2.3. Jednotlivé hodnocené oblasti i se 

známkováním jsou uvedeny v Příloze 1. Pro tuto práci byl použit hodnotící 

systém dle Jaroše a Lomíčka. 

Vyšetření stoje na dvou vahách 

Tímto vyšetřením se zjišťuje rozdělení celkové hmotnosti těla do obou 

končetin. Pokud je jedna noha zatížena více, dochází k jednostrannému 

přetěžování nejen DKK, ale také celého PA. Váhy by měly být stejného typu, 

ideálně i značky a kalibrované tak, aby ukazovaly stejné hodnoty. Výsledek 

nemusí být symetrický, ale rozdíl mezi levou a pravou nohou by neměl 

přesahovat 10% celkové tělesné hmotnosti [8]. 

Vyšetření chůze 

Při vyšetření chůze se hodnotí rytmus, pravidelnost, délka kroku a přirozené 

rozsahy v kloubech DKK. Dále se sleduje jejich osové postavení, postavení nohy 

a její odvíjení od podložky, stabilita, šířka báze, pohyb těžiště, souhyby hlavy, 

trupu a HKK. Vyšetřuje se jak chůze vpřed, tak i vzad, bokem, do schodů a ze 

schodů [1]. 

 



42 

 

Vyšetření dynamiky páteře 

Při vyšetřování dynamiky páteře se hodnotí rozvíjení jejích jednotlivých 

segmentů do flexe, extenze a lateroflexe trupu. 

Pro bakalářskou práci byly sledované výsledky těchto testů [1]: 

- Thomayerovou zkouškou se zhodnotí celkové rozvíjení páteře do 

předklonu. Za standardní nulovou hodnotu se považuje dotknutí špiček 

prstů u ruky země při propnutých DKK. Správnost výsledku mohou 

ovlivnit i zkrácené ischiokrurální svaly. Pro odlišení je potřeba provést 

izolované vyšetření zkrácených PV svalů a flexorů kolenního kloubu.  

- Schoberova vzdálenost je hodnota vyjadřující rozvíjení bederní páteře. Ve 

vzpřímeném stoji se od trnu L5 naměří 10 cm kraniálně a udělá se 

pomyslná značka. Za normální hodnotu se při volném předklonu považuje 

prodloužení této vzdálenosti nejméně o 4 cm. 

- Stiborova vzdálenost vyjadřuje hodnotu, kterou se zjišťuje rozvíjení hrudní 

a bederní páteře zároveň. Výchozí vzdálenost pro měření při vzpřímeném 

stoji je mezi trny L5 a C7. Normální hodnotou je prodloužení této 

vzdálenosti při volném předklonu o 7 – 10 cm. 

- Ottova inklinační / reklinační je vzdálenost hodnotící rozvíjení hrudní 

páteře do flexe / extenze. Výchozím bodem je trn C7, od kterého se naměří 

30 cm kaudálním směrem. Při flexi by se tato vzdálenost měla prodloužit 

nejméně o 3,5 cm. Při extenzi by se naopak měla zmenšit průměrně  

o 2,5 cm.  

- Čepojovou vzdáleností se hodnotí rozvíjení krční páteře do předklonu. Od 

trnu C7 se naměří 8 cm kraniálně. Za normálních okolností se tato hodnota 

při předklonu krční páteře prodlouží nejméně o 3 cm. 
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Antropometrie 

Antropometrickými údaji jsou celková výška, hmotnost, výškové, šířkové, 

délkové a obvodové hodnoty jednotlivých segmentů [1].  

Pro tuto práci byly vybrány jako klíčové antropometrické údaje, kromě 

celkové výšky a hmotnosti, zejména funkční a anatomické délky celých DKK, 

které by potenciálně mohly mít podíl na funkčních poruchách pohybového 

systému. Anatomická délka DK se měří od trochanter major po zevní kotník. 

Funkční délka DK je vyjádřena vzdáleností buďto od pupku, nebo od přední 

spiny k vnitřnímu kotníku příslušné DK. V této práci byla měřena funkční délka 

DKK pouze od předních spin po vnitřní kotník. Měří se vždy na obou  

stranách [1]. 

Vyšetření kloubních rozsahů 

Aktivní či pasivní kloubní rozsah se zjišťuje goniometrickými metodami. 

Klinicky nejpoužívanější je planimetrická metoda, která měří rozsah pouze 

v jedné rovině za pomocí goniometru a zaznamenává se metodou SFTR. Její 

název je odvozen z názvů jednotlivých rovin (S = sagitální, F = frontální,  

T = transverzální, R = rotační) [1].  

Pro práci byly vybrány jako nejdůležitější rozsahy kloubů kyčelních, 

ramenních, loketních a zápěstních. Hodnoceny byly rovněž rozsahy krční páteře 

do rotace a úklonu a hrudní páteře do rotace. A to z toho důvodu, že jejich 

omezení může být příčinou přetížení a vzniku bolestí v horní oblasti páteře,  

a také může ovlivnit pohybový stereotyp při psaní nejen na tabuli.  
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Vyšetření svalové síly dle funkčního svalového testu 

Funkční svalový test je analytická vyšetřovací metoda, která se provádí za 

účelem získání informací o síle jednotlivých svalů či skupin. Pomáhá tak při 

určení rozsahu a lokalizace poškození motorických nervů. Rovněž pomáhá při 

analýze pohybových stereotypů a je podkladem pro léčebnou tělesnou výchovu 

využívanou při reedukaci oslabených svalů [25]. 

Svalová síla se hodnotí stupni 0 – 5. Stupněm 0 se označují svaly, které při 

pokusu o pohyb nejeví žádné známky aktivace. Stupněm 1 se hodnotí svaly,  

u kterých lze pozorovat nebo palpovat svalový záškub. Stupněm 2 se označí ty 

svaly, které nejsou natolik silné, aby unesli hmotnost daného segmentu proti 

gravitaci, ale v odlehčení se pohyb provést podaří. Stupněm 3 se ohodnotí sval, 

který je schopen provést aktivní pohyb testovaného segmentu v celém rozsahu 

proti zemské gravitaci. Stupněm 4 a 5 se hodnotí svaly, které dokážou aktivní 

pohyb provést proti různě velkému vnějšímu odporu [25]. 

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

Principem vyšetření je zjistit svalové zkrácení v určitém segmentu, které by 

mohlo být příčinou narušení posturálních a pohybových stereotypů. Jde  

o změření pasivního pohybu přesně daným směrem, aby se izoloval daný sval či 

svalová skupina. Zkrácené svaly se hodnotí buďto stupněm 1 (malé zkrácení) 

nebo stupněm 2 (velké zkrácení) [25]. 

Vyšetření se provádí zejména u svalů posturálních, tedy s tendencí 

k přetěžování až zkrácení. Jedná se o tyto svaly či funkční svalové skupiny:  

m. triceps surae, flexory kyčelního kloubu, flexory kolenního kloubu, adduktory 

kyčelního kloubu, m. piriformis, m. quadratus lumborum, PV svaly,  

m. pectoralis maior, m. trapezius, m. levator scapulae  

a m. sternocleidomastoideus [25]. 
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Vyšetření hypermobility 

Cílené testy na vyšetření hypermobility popsal Janda a Sachse. Testy jsou 

specifické pro každý kloub a lze nimi odlišit rozdíly mezi hypermobilitou HKK 

a DKK. Testují se symetricky na obou stranách. Obecné informace  

o hypermobilitě byly již uvedeny v kapitole 2.4.2 [25]. 

Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy 

Pohybový stereotyp je vzor zapojování svalů pro daný pohyb, který je pro 

každého individuální. Janda stanovil celkem 6 základních testů, na jejichž 

základě lze ohodnotit možné přetěžování jednotlivých oblastí z důvodu 

porušených pohybových stereotypů. Každý pohyb má definované pořadí 

zapojovaných svalů. Při vyšetření se pohyb provádí pomalu, nejprve bez korekce 

a bez jakéhokoliv zásahu terapeuta. Pokud je pohybový stereotyp patologický, 

přistupuje se k vysvětlení správného provedení, eventuálně k modifikaci. 

Následně pacient daný pohyb provede znovu. Tím se zjistí zafixování 

patologického stereotypu v pohybovém programu. Pokud pacient provede test 

fyziologicky napoprvé, hodnotí se stupněm 1. Pokud ho provede až po korekci 

nebo v modifikaci, udělí se stupeň 2. Pokud ho neprovede vůbec, ohodnotí se 

stupněm 3 [1].  

Pro bakalářskou práci byly vybrány 3 testy, na které se kladl důraz,  

a to z důvodu jejich klinického významu v práci učitele – extenze v kyčelním 

kloubu, abdukce v kyčelním kloubu a abdukce v ramenním kloubu. 

Extenze v kyčelním kloubu je pro učitele a obecně pro chůzi zásadní prvek. 

Pokud je extenze omezená či je prováděna chybným zapojováním svalů, dochází 

nejčastěji k přetěžování vzpřimovačů trupu v bederní oblasti. Abdukce 

v kyčelním kloubu je rovněž využívána, protože se při hodinách učitelé 

nepohybují pouze dopředu a dozadu, ale také do stran. Abdukce v ramenním 
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kloubu a následně elevace HK se vyskytuje například při psaní na tabuli. Při 

chybném pohybovém stereotypu dochází k přetěžování zejména horních vláken 

m. trapezius a následně ke vzniku svalové dysbalance, která může ústit 

v dysfunkci ramenního kloubu a vyvolávat lokální i přenesené bolesti [1, 5]. 

Vyšetření reflexních změn  

Vyšetřením pohmatem (palpací) se získávají informace o stavu tkání 

v různých vrstvách pacientova těla. Tyto změny bývají vyvolány reflexní 

změnou, tj. reakcí tkání na patologický stav v jiné vrstvě s inervačním zásobením 

ze stejného nervového kořene. V oblasti kůže se hodnotí její teplota, zbarvení  

a tzv. hyperalgické zóny, ve tkáních pod kůží jejich elasticita a protažení. Na 

úrovni samotných svalů lze lokalizovat svalový hypertonus a bolestivé 

spoušťové body. Místa úponu svalů na kost mohou být rovněž bolestivá, tyto 

body se nazývají periostové. Reflexní změna se projevuje i na úrovni kloubů, kde 

se tvoří funkční kloubní blokády [2, 5].  

Vyšetření dle SM systému 

V rámci tohoto vyšetření byly vybrány testy, kterými se vyšetřuje extenze 

v ramenním pletenci při chůzi na místě, extenze v pletenci ramenním se zevní 

rotací, extenze v kyčelním kloubu a zdvih, resp. trakce bederní páteře [24]. 

Test extenze v ramenním pletenci vyjadřuje schopnost dolní fixace lopatky při 

pohybu paže do extenze při chůzi. Hodnotí se rozdíl vzdáleností mezi zevním 

zvukovodem a přední částí akromionu v přední a zadní pozicí. Za normu se 

považuje rozdíl 5 cm a více. Sledovaná byla také změna vzdáleností v zadní 

pozici před a po cvičení [24]. 

Test extenze v pletenci ramenním se zevní rotací hodnotí schopnost protažení 

přední strany ramenního pletence za současné spodní fixace lopatky. Porovnává 
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se vzdálenost ruky s rovinou zad. Za fyziologické provedení se považuje 

schopnost provést tento test tak, aby ruce byly přímo v ose s rovinou zad [24]. 

Test extenze v kyčelním kloubu hodnotí schopnost prodloužit krok extenzí 

v kyčli bez současného zvětšení lordózy v bederní páteři. Hodnotí se vzdálenost 

mezi osou těla (od zevního zvukovodu kolmo k zemi, skrz střed kyčelního 

kloubu) a středem patelly. Za normu se považuje vzdálenost více než 20 cm [24].  

Testem trakce bederní páteře se myslí rozdílná vzdálenost mezi pánví a 10. 

žebrem, která se měří 8 cm od zadního reliéfu těla, respektive v úrovni přední 

části těl obratlů. Tento parametr hodnotí schopnost napřímení bederní páteře,  

a tím snížení tlaku na meziobratlové ploténky. Měří se rozdíl této hodnoty 

v klidovém postavení a při aktivaci spirál. Fyziologické prodloužení je  

o 1-2 cm [24].  

Názorné provedení vybraných testů dle SM systému je uvedeno v Příloze 5. 

4.4 Použité terapeutické metody 

V rámci terapeutických metod byla vybrána již zmíněná metoda spirální 

stabilizace páteře dle MUDr. Richarda Smíška, popsaná v kapitole 2.7. Ke cvičení 

bylo zapotřebí použít speciální elastická lana určená pro tuto metodu  

(viz Příloha 6). Každý proband měl po dobu cvičení své vlastní elastické lano. 

4.4.1 Cvičební jednotka 

Pro všechny probandy byla vybrána stejná cvičební jednotka o šesti cvicích 

naučených postupně v průběhu čtyř setkání. Současně byli poučeni o správných 

zásadách cvičení (viz kapitola 4.4.2). Celková doba cvičení od vstupního po 

výstupní vyšetření byla přibližně tři a půl měsíce. 
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V prvním setkání, které proběhlo v týdnu 8. 10. – 12. 10. 2018, bylo provedeno 

vstupní kineziologické vyšetření a nácvik Cviku 1. 

Druhé setkání proběhlo 18. 10. a 19. 10. 2018. Obsahem byla kontrola 

provedení prvního cviku a nácvik Cviku 2 a 3. 

Ve třetím setkání, v datech 25. 10. a 26. 10. 2018, proběhla kontrola provedení 

předchozích tří cviků a nácvik Cviku 4, 5 a 6. 

Ve čtvrtém setkání, v datech 1. 11. a 2. 11. 2018 proběhla kontrola a korekce 

provedení všech cviků. 

Páté setkání bylo přibližně v polovině celkové cvičební doby, tj. 10. 12. 2018, 

ve formě skupinového cvičení se všemi probandy. V průběhu byla provedena 

korekce techniky jednotlivých cviků.  

Šesté setkání proběhlo v týdnu od 28. 1. 2019 do 1. 2. 2019. V jeho rámci bylo 

výstupní vyšetření se zaznamenáním subjektivních pocitů ze cvičení  

a vyhodnocení účinku cvičení. 

Vybrané cviky z metody spirální stabilizace 

Cviky 1 – 6 použité pro cvičební jednotku všech probandů jsou uvedeny 

v Příloze 7, včetně popisu provedení a fotodokumentace. Rovněž je popsáno, 

které svaly se při cviku aktivují, které protahují nebo uvolňují díky působení 

reciproční inhibice. 

4.4.2 Zásady cvičení 

Pro správné provedení cviků je zapotřebí cvičit v dostatečně velkém prostoru 

na rovné podlaze. Cvičí se vstoje bez bot i ponožek, aby bylo možné vnímat 

postavení DKK od jejich opěrných bodů [23].  
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Lano může být uchyceno například za topení nebo za kliku od dveří či okna 

(viz Příloha 6). Mělo by být výše než je pas cvičící osoby. Pokud je uchycení lana 

příliš nízko, může snadněji dojít k narušení správné techniky, zejména v oblasti 

pletence ramenního [23]. 

Cviky se při zácviku provádí pomalu, ale dynamicky. Pokud je pohyb  

a technika cviku zažitá, je vhodné cvičit v intervalech klidových nádechů  

a výdechů. Při nádechu se cvičící dostává do výchozí polohy, při výdechu do 

koncové polohy, při které se aktivují svaly ve spirálách [23]. 

Probandi byli instruováni ke cvičení v domácích prostorech ideálně každý 

den. Celková doba cvičení se pohybuje mezi 10 – 15 minutami. Každý cvik se 

provádí 10 – 20x, pak se přechází na další. Pokud se celá série cviků odcvičí dříve, 

než za uvedenou celkovou dobu cvičení, začnou se cviky opakovat opět od 

začátku až do vyčerpání uvedené celkové doby cvičení. Pořadí cviků by se mělo 

dodržovat podle postupného zaučení, ale není to klíčovým prvkem. 

Při cvičení se střídá protažení svalů ve vertikálách (výchozí poloha) s aktivací 

svalů ve spirálách (koncová poloha). Pro správné zapojení svalů v koncové pozici 

je potřeba sledovat a případně korigovat následující oblasti, které jsou shodné 

téměř pro každý cvik. Klíčovým prvkem je uvést páteř do jejího fyziologického 

zakřivení. Hlava se dostává do prodloužení páteře se zasunutou bradou tak, aby 

byla pozorovatelná přirozená krční lordóza a hlava nebyla v předklonu či 

předsunu. Lopatky se stahují lehce k sobě a dolů, tím se dostanou ramena 

z předsunu do jejich normálního postavení. Hrudní páteř se napřimuje. Důležitá 

je aktivace břišních svalů, aby hrudník při napřímení páteře zůstal ve 

výdechovém postavení. Zároveň je nutné aktivovat hýžďové svaly pro udržení 

správného zakřivení v bederní páteři. Pánev je v neutrálním postavení. DKK jsou 

mírně povolené v kolenních kloubech a opřené o bříško palce, malíku a patu [23]. 
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5 SPECIÁLNÍ ČÁST 

5.1 Proband A 

Tabulka 1 – Shrnutí základních údajů Probanda A 

Pohlaví Věk Výška Váha Úroveň školy 

Žena 43 let 170 cm 71 kg 2. stupeň ZŠ 

 

Anamnéza 

Pacientka udává bolesti hlavy a oblasti šíje, zejména pravého m. trapezius 

v oblasti jeho horních vláken. Obtíže se vyskytují poměrně často (několikrát za 

měsíc) a omezují ji především při práci.  

V dětství prodělala běžná onemocnění a byla jí diagnostikována vrozená 

luxace kyčelních kloubů z důvodu mělké jamky, která nebyla kompenzována. 

V pubertě měla zlomeniny zánártních kůstek a prstů pravé nohy. Trpí 

migrenózními stavy potvrzenými neurologem. V pozdějším věku byla 

provedena disektomie pravého laloku  štítné žlázy bez následné kompenzace 

medikamenty ani úpravou stravy. Farmakologickou anamnézu neguje, pouze 

při akutním migrenózním záchvatu užívá antimigrenika. Je alergická na pyl. Oba 

rodiče naživu. Matka i otec po kompletní disektomii štítné žlázy kompenzované 

hormonální léčbou. U otce byl odstraněn žlučník. 

Bydlí s manželem a třemi dětmi v panelovém domě v 6. patře s výtahem. 

Rodinné vztahy udává jako velmi dobré. Je učitelkou 2. stupně základní školy, 

ve které vyučuje český jazyk. V období puberty závodila ve sportovní gymnastice 

a hrála házenou. V současné době navštěvuje pravidelně 2x týdně skupinové 

lekce pilates a rekreačně jezdí na kole nebo na lyžích. 
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Vstupní vyšetření a zhodnocení změn při výstupním vyšetření 

Při vstupním vyšetření aspekcí nebyly na DKK pozorovány žádné asymetrie 

či patologická postavení segmentů. Pánev byla v mírné anteverzi a levý bok 

znatelně výše než pravý. Břišní stěna prominovala před processus xiphoideus. 

Při pohledu z boku bylo možné pozorovat zvětšení křivek páteře, zejména 

v bederní oblasti. Pravé rameno bylo výše než levé, obě ramena výrazně 

v protrakci se znatelně odstátými lopatkami. Mírně asymetrické byly rovněž 

thorakobrachiální trojúhelníky. Hlava a krk byly v mírném předsunu se 

zvýšenou krční lordózou. Provázek olovnice spuštěné ze záhlaví se lehce ohýbal 

přes vrchol hrudní kyfózy. Ve výstupním vyšetření jsou pozorovány výrazné 

změny zejména v klidovém postavení hlavy a krku. Dále došlo ke zlepšení držení 

lopatek, a tím i ke zmenšení protrakce ramen. Zlepšení je pozorováno i v sagitální 

rovině. Břišní stěna neprominuje a sklon pánve není již v anteverzi. Díky těmto 

změnám je možné pozorovat fyziologické zakřivení páteře. 

Při testování stoje na jedné noze byl Trendelenburgův příznak negativní. 

Vyšetření na dvou váhách bylo rovněž ve fyziologické normě. 

Použitím objektivního hodnotícího systému držení těla dle Jaroše a Lomíčka 

byl stanovena celková hodnota 11/1, kterou lze vysvětlit jako vadné držení těla 

se správnou osou DKK. V závěrečném vyšetření je stanovena celková hodnota 

6/1. Zlepšení je pozorováno ve všech hodnocených oblastech. 

Chůze byla při vstupním vyšetření bez výrazných patologických odchylek, 

vázlo pouze držení horní poloviny těla. Byla symetrická, přiměřená, 

s pravidelným rytmem a bází na šíři pánve. Docházelo k fyziologickému 

souhybu DKK a HKK. Po cvičení se zlepšilo držení ramen a hlavy, jinak beze 

změny. 
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V rámci vyšetření vybraných pohybových stereotypů byl označen za 

patologický známkou 3 stereotyp abdukce DK, při kterém převažoval 

quadrátový mechanismus bilaterálně. Známkou 2 byl ohodnocen stereotyp 

extenze DK bilaterálně, zbytek ve fyziologické normě. Ve výstupním vyšetření 

není pozorována žádná změna. 

Při testování extenze HKK z pohledu SSP byla naměřena hodnota 1 cm 

s konečnou pozicí 20 cm bilaterálně. Po cvičení se hodnota zvětšila na 4 cm 

s konečnou pozicí 23 cm. Extenze HKK se zevní rotací byla při vstupním 

vyšetření 2 cm bilaterálně, ve výstupním již 0 cm. Extenze DKK byla 0 cm 

bilaterálně a po cvičení je zvětšena na 5 cm. Trakce bederní páteře se na začátku 

pohybovala mezi 0 – 1 cm a změnila se zhruba o 1 cm. 

Vstupní vyšetření palpací odhalilo hypertonus a četný výskyt TrPs  

v m. trapezius a m. levator scapulae bilaterálně. Dále byly citlivé a hypertonické 

PV svaly oblasti hrudní páteře, ThL přechodu, lumbální páteře. Bolestivý byl také 

m. quadratus lumborum. Ve výstupním vyšetření jsou patrné změny v úbytku 

bolestivých bodů v m. trapezius bilaterálně. Jinak beze změny. 

Dynamika páteře byla ve všech testech v normě. Po proběhlých měsících 

cvičení je pozorováno výrazné zlepšení v rozvíjení hrudní i bederní páteře. 

Anatomická délka obou DKK je symetrická s hodnotou 78 cm. Funkční délka 

DKK je 90 cm symetricky od předních spin po vnitřní kotníky. Rozsahy všech 

kloubů byly při vstupním vyšetření v normě, kromě extenze v kyčelním kloubu. 

Za zkrácené svaly byly se známkou 1 označeny pouze m. rectus femoris  

a m. tensor fasciae latae. Se známkou 2 PV svaly. Vzdálenost mezi DKK a čelem 

byla 20 cm. Změny při výstupním vyšetření jsou pozorovány v rozsahu 

kyčelního kloubu do extenze a v testu zkrácených PV svalů, při kterém se 

vzdálenost zkrátila na 15 cm. 
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Síla všech svalů byla ohodnocena stupněm 5, kromě břišních svalů  

a m. gluteus maximus, které byly ohodnoceny stupněm 4. Síla se po cvičení 

nezměnila. 

Vyšetření hypermobility neprokázalo žádnou patologii.  

Shrnutí podrobných hodnot a jejich změn ve vybraných testech je uvedeno 

v Příloze 8. 

5.2 Proband B 

Tabulka 2 – Shrnutí základních údajů Probanda B 

Pohlaví Věk Výška Váha Úroveň školy 

Žena 46 let 175 cm 71 kg 2. stupeň ZŠ 

 

Anamnéza 

Pacientka udává bolesti hlavy, oblasti šíje, hrudní páteře a lopatek. Vyskytují 

se velmi často (tzn. několikrát v týdnu), jsou tupého charakteru a omezují ji při 

práci.  

V dětství prodělala běžná onemocnění. Zlomeniny, operace, závažná 

onemocnění či jiné komplikace neguje. Farmakologickou anamnézu a alergie 

neguje. Matka i otec jsou živí a mají diagnostikovanou hypertenzi I. stupně. 

Matka je psychicky přecitlivělá.  

Bydlí s manželem a dvěma dětmi v panelovém domě ve 4. patře s výtahem. 

Rodinné vztahy jsou dle jejích slov dobré. Vyučuje hudební výchovu  

a matematiku na 2. stupni základní školy. Svoji práci vnímá spíše jako sedavé 
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zaměstnání. Ve volném čase se pravidelně věnuje 2x týdně sportovnímu 

aerobiku a příležitostně jízdě na bruslích či na kole. 

Vstupní vyšetření a zhodnocení změn při výstupním vyšetření 

U pacientky byly při vstupním vyšetření aspekcí pozorovány tyto patologické 

změny. Na DKK se vyskytovalo plochonoží. Oba kolenní klouby byly ve 

valgózním postavení, čímž byla narušena osa DKK. Pravá DK byla více v zevní 

rotaci a pánev v mírné antverzi. Celkový pohled na sagitální rovinu narušoval 

předsun hlavy, zvýšení hrudní kyfózy a protrakční držení ramen se špatnou 

funkcí fixace lopatek, které výrazně odstávaly. Levé rameno bylo postaveno výše 

a rovněž asymetrické byly i thorakobrachiální trojúhelníky. Celkové držení těla 

při pohledu zboku bylo v náklonu dopředu. Ke zlepšení došlo výrazně v držení 

hlavy, krku a fixaci lopatek. Díky zlepšení fixace lopatek se zlepšilo i postavení 

ramen téměř do fyziologického postavení. Na první pohled je patrné i zúžení 

trupu ve frontální rovině s vyrovnáním thorakobrachiálních trojúhelníků. 

Asymetrie ramen se zlepšila jen minimálně. 

Při testování stoje na jedné noze byl Trendelenburgův příznak pozitivní,  

a to i při výstupním vyšetření. Vyšetření stoje na dvou váhách neprokázalo 

patologickou odchylku. 

Dle objektivního testu držení těla byla stanovena známka 15/3, tedy vadné 

držení těla s mírně narušenou osou DKK a plochonožím. Tato hodnota se změnila 

na 12/3, a to zejména zlepšením v držení hlavy, hrudníku a těla celkově ve 

frontální rovině. 

Při chůzi se projevila nedostatečná extenze v kyčelních kloubech, a to i při 

chůzi pozadu. Pacientka zatěžovala více mediální hranu plosky při jejím odvíjení 

ze země. Délka kroku byla symetrická s pravidelným rytmem a bází na šíři kyčlí. 
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Vzhledem ke klidovému postavení hlavy a ramen v předsunu se toto postavení 

projevilo i při chůzi. Po cvičení se držení těla v této oblasti výrazně zlepšilo. Ke 

změně v extenzi v kyčelních kloubech nedošlo. 

Z vybraných pohybových stereotypů byly všechny patologické na stupni 3 

bilaterálně. Ke zlepšení došlo pouze v pohybovém stereotypu abdukce HK 

bilaterálně.  

V rámci testování dle SSP byl naměřen test extenze HKK 1 cm s koncovou 

pozicí 20 cm bilaterálně, extenze HKK se zevní rotací 6 cm bilat., extenze DKK -

1 cm bilat. a trakce bederní páteře se pohybovala mezi 0 – 1 cm. Při výstupním 

měření se zlepšila hodnota extenze HKK o 1 cm, extenze HKK se zevní rotací  

o 3 cm a extenze DKK o 6 cm. Ke zlepšení došlo symetricky na obou stranách. 

Trakce bederní páteře se zlepšila zhruba o 1 cm. 

Při palpačním vyšetření byl nalezen výrazný hypertonus m. trapezius  

a m. levator scapulae bilaterálně s četnými TrPs. Dále také v PV svalech oblasti 

hrudní páteře a ThL přechodu. Citlivý byl také m. quadratus lumborum. Po 

cvičení se výrazně snížila citlivost i napětí všech výše jmenovaných svalů. 

Dynamika páteře vázla v Thomayerově vzdálenosti, při které byla naměřena 

hodnota 3 cm, dále v rozvíjení hrudní páteře do flexe i extenze. Ve výstupním 

měření se všechny hodnoty zlepšily a dosahují fyziologických hodnot.  

Anatomická délka DKK má hodnotu 101 cm bilaterálně. Funkční délka DKK 

je rovněž symetrická s hodnotou 97 cm. Při vstupním vyšetření byla omezena 

extenze v kyčelním kloubu bilaterálně z důvodu zkrácených flexorů kyčelního 

kloubu, které byly všechny ohodnoceny stupněm 1. Dále byl omezen pohyb 

ramenního kloubu do flexe bilaterálně z důvodu zkrácených mm. pectorales na 

stupni 1 a rozsah krční páteře do lateroflexe bilaterálně z důvodu zkráceného  
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m. trapezius na stupni 2. Dále byl vyšetřen jako zkrácený m. levator scapulae na 

stupni 1 a PV svaly na stupni 2, s rozsahem mezi DKK a čelem 21 cm. Pozitivní 

změny jsou pozorovány v mm. pectorales, které dosahují fyziologického 

protažení, a tím je také zvýšen rozsah v ramenních kloubech. Změna proběhla  

i v protažení m. iliopsoas a m. rectus femoris, které jsou při vyšetření 

v normálním protažení. Výrazná změna je pozorována v rozsahu krční páteře do 

lateroflexe a protažení m. trapezius bilaterálně. Změna proběhla také v protažení 

PV svalů na hodnotu 16 cm. 

Svalová síla byla bez výrazné patologie. Stupněm 3 – 4 byly ohodnoceny 

pouze břišní svaly a extenzory kyčelního kloubu. Po cvičení nejsou pozorovány 

žádné změny 

Vyšetření hypermobility neprokázala žádnou patologii. 

Shrnutí podrobných hodnot a jejich změn ve vybraných testech je uvedeno 

v Příloze 9. 

5.3 Proband C 

Tabulka 3 – Shrnutí základních údajů Probanda C 

Pohlaví Věk Výška Váha Úroveň školy 

Žena 35 let 168 cm 65 kg Střední škola 

 

Anamnéza 

Pacientka udává bolesti oblasti šíje a bederní páteře, zejména při 

dlouhodobém sedu a někdy i vstoje. Jsou tupého a nepříjemného charakteru  

a nutí ji se často protahovat, což ji částečně omezuje při práci. 
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V dětství prodělala běžná onemocnění. Zlomeniny, operace, závažná 

onemocnění či jiné zdravotní komplikace neguje. Pravidelně neužívá žádné léky 

a není na nic alergická. Rodiče živi a zdrávi. 

Bydlí sama v bytě v prvním patře bez výtahu. Vyučuje na střední škole český 

jazyk, základy společenských věd a dějepis. Výuka probíhá převážně vestoje, 

příprava vsedě. Sportovní aktivity provádí spíše příležitostně, má ráda turistiku. 

Vstupní vyšetření a zhodnocení změn při výstupním vyšetření 

Při vyšetření klidového stoje pohledem byla pozorována výrazná vnitřní 

rotace DKK s valgozitou kolen. Pánev byla ve výrazné anteverzi, kterou 

pacientka nedokázala kompenzovat. Lopatky měla špatně fixované, a tak bylo 

možné pozorovat jejich odstávání a protrakci ramen. Zároveň byl pozorován 

markantní předsun krční páteře se záklonem hlavy. Celková křivka zad 

v sagitální rovině byla poměrně dost narušena jejich zvětšením. V oblasti bederní 

páteře bylo možné popsat tzv. syndrom otevřených nůžek. Výrazné zlepšení 

bylo pozorováno pouze v držení krční páteře, která již není tolik v předsunu  

a hlava v záklonu. 

Při testování stoje na jedné noze byl pozorován Trendelenburgův příznak, 

který se po cvičení nezměnil. Při stoji na dvou vahách nebyly pozorovány 

patologické odchylky. 

Dle objektivního hodnocení držení těla byla stanovena hodnota 13/2,  

tzn. vadné držení těla s mírně narušenou osou DKK. Při výstupním vyšetření je 

tato hodnota stanovena na 12/2, a to především díky zlepšení v držení hlavy  

a krční páteře. 

Při vyšetření chůze byla pozorována nedostatečná extenze v kyčelním kloubu 

a špatné držení hlavy, která byla v předsunu. Extenze se ale projevila při chůzi 
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pozadu. V rámci výstupního vyšetření je možné pozorovat náznak extenze 

v kyčelním kloubu i při chůzi popředu. Došlo také ke zlepšení držení hlavy, která 

se začíná více přibližovat osovému postavení. 

Hodnota testu extenze HKK měřená dle SSP byla při vstupním vyšetření 1 cm 

s koncovou pozicí 21 cm bilaterálně. Ve výstupním vyšetření se změnila o 2 cm 

bilaterálně. Extenze HKK se zevní rotací byla původně 1 cm a po odcvičení se 

zlepšila na fyziologickou hodnotu 0 cm. Extenze DKK dle SSP byla -2 cm a po 

cvičení se zvětšila na 4 cm bilaterálně. Trakce bederní páteře byla na začátku  

0 cm, ale ve výstupním vyšetření se pohybuje kolem 1 cm. 

V rámci palpačního vyšetření byl nalezen hypertonus a TrPs v m. trapezius  

a m. levator scapulae bilaterálně, dále byly bolestivé úpony  

m. sternocleidomastoideus. Zvýšené napětí s TrP byly lokalizovány v PV 

svalstvu ve všech segmentech páteře, s pozitivním S reflexem, a také  

v m. quadratus lumborum a m. piriformis. Ke změně došlo pouze ve vymizení 

S reflexu a relativního snížení napětí PV svalstva. 

Thomayerův test prokázal mírnou hypermobilitu do předklonu s hodnotou  

-6 cm. Další testy na dynamiku páteře byly v mezích normy. Hodnoty se zvětšily 

zejména v rozvíjení hrudní páteře do flexe. Na Thomayerovu vzdálenost to ale 

vliv nemělo. 

Délky DKK jsou symetrické. Hodnota anatomické délky je 81 cm a funkční 

délky 93 cm. Omezení pohybu bylo při vstupním vyšetření lokalizováno pouze 

do flexe v kyčelním kloubu s extendovaným kolenem kvůli zkráceným 

ischiokrurálním svalům, které byly ohodnoceny stupněm 2. Dále bylo 

ohodnoceno stupněm 2 zkrácení PV svalů se vzdáleností čela od DKK 38 cm. Na 

stupni zkrácení s hodnotou 1 byly vyšetřeny m. rectus femoris a m. tensor fasciae 

latae bilaterálně. Ke zlepšení došlo v protažení ischiokrurálních svalů,  
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m. rectus femoris i PV svalů. Hodnota vzdálenosti mezi DKK a čelem se snížila 

na 33 cm. 

Nebyla vyšetřena výrazná patologie ve svalové síle. Téměř všechny svaly byly 

ohodnoceny stupněm 5. Pouze extenzory kyčelního kloubu byly ohodnoceny 

stupněm 4. Svalová síla se nezměnila. 

Vyšetření prokázalo mírnou hypermobilitu v Thomayerově distanci, ale jinak 

bez výrazných patologií. 

Shrnutí podrobných hodnot a jejich změn ve vybraných testech je uvedeno 

v Příloze 10. 

5.4 Proband D  

Tabulka 4 – Shrnutí základních údajů Probanda D 

Pohlaví Věk Výška Váha Úroveň školy 

Žena 37 let 170 cm 71 kg 2. stupeň ZŠ 

 

Anamnéza 

Pacientka udává pocit dyskomfortu v oblasti krční a hrudní páteře. Má pocit 

hrbení a předsunu hlavy při sezení i výuce, který ji nutí se protahovat a dostávat 

se do úlevových poloh. Frekvence tohoto stavu se postupem času zhoršovala  

a nyní ho může popsat každý den v průběhu pracovní doby.  

V dětství prodělala běžná onemocnění. V pubertě si polila levý bérec horkou 

vodou s následnými popáleninami 2. stupně. Byla jednou těhotná s následným 

potratem. Jiné zdravotní komplikace, zlomeniny ani operace neguje. Pravidelné 

užívání léků neguje. Je alergická na pyl. Matka živa s diagnostikovanou 
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poruchou štítné žlázy bez kompenzace medikamenty. Otec živ a zdráv. Babička 

z otcovy strany zemřela na karcinom prsu. Dědeček z otcovy strany zemřel na 

karcinom plic. 

Bydlí s manželem v bytě panelového domu v 5. patře s výtahem. Působí na  

2. stupni základní školy jako vyučující českého jazyka a dějepisu. Její pozice při 

výuce je především vestoje, ale příprava probíhá vsedě. Udává, že příprava na 

hodiny zabírá větší část její pracovní doby. V mládí prováděla gymnastiku po 

dobu cca 15-ti let. V současné době nesportuje, ale nachodí denně 5 – 6 km se 

psem. 

Vstupní vyšetření a zhodnocení změn při výstupním vyšetření 

Při vyšetření pohledem bylo na DKK pozorováno plochonoží, ale 

přitom fyziologické postavení kloubů DKK v sagitální i frontální rovině. Na 

první pohled bylo patrné větší zatížení pravé DKK. Postavení pánve bylo v mírné 

anteverzi. Lopatky mírně odstávaly. Pravé rameno měla pacientka níže než levé 

a obě poměrně ve znatelné elevaci. Krční páteř držela v klidovém postavení 

v protrakci. Celkově měla narušené fyziologické křivky páteře a držení těla bylo 

v nadměrném náklonu. Konec olovnice spuštěné z úrovně zevního zvukovodu 

kolmo k zemi byl zhruba v úrovni palcového metatarzu, což je poměrně velká 

odchylka od fyziologického postavení. Výrazné změny proběhly v držení krční 

páteře a hlavy, fixaci lopatek a držení ramen, která již nejsou v takové elevaci  

a protrakci. Došlo také k zúžení pasu v sagitální i frontální rovině a celkovému 

zlepšení držení těla v sagitální rovině. Při spuštění olovnice ze zevního 

zvukovodu se její konec blíží fyziologickému bodu. 

Při vyšetření stoje na jedné noze byl pozitivní Trendelenburgův příznak, který 

se cvičením neovlivnil. Vyšetření stoje na dvou vahách neprokázalo žádnou 

patologickou odchylku. 
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Při vstupním vyšetření držení těla byla dle objektivního hodnotícího systému 

stanovena známka 11/3, tzn. vadné držení těla s projevy plochonoží na DKK. 

V rámci výstupního vyšetření držení těla je stanovena známka 8/3, se zlepšením 

v oblastech hlavy, krku, břicha a pánve. Zlepšení je pozorováno také ve frontální 

rovině. 

Při chůzi se projevila nedostatečná extenze v kyčelním kloubu náhradním 

pohybem v bederní oblasti, ve které docházelo k nadměrnému prohnutí. Dále 

bylo narušeno držení ramen a hlavy a nedocházelo k souhybům v HKK. Odvíjení 

plosky bylo spíše přes její mediální hranu. Po odcvičení již dochází k menšímu 

kompenzačnímu mechanismu v bederní oblasti, protože se začíná zapojovat 

extenze v kyčelním kloubu. Je možné také pozorovat zlepšení držení horní 

poloviny těla a patrné souhyby v ramenních kloubech. 

Všechny vybrané pohybové stereotypy byly patologické na stupni 3. Při 

abdukci HK byla už v počátku pohybu patrná hyperaktivita m. trapezius na obou 

stranách. Při extenzi DK se na obou stranách jako první zapojovaly PV svaly 

v oblasti ThL přechodu a nedocházelo k aktivitě m. gluteus maximus, a to ani 

v modifikaci. U testu abdukce DK docházelo na obou stranách ke quadrátovému 

a následně i tensorovému mechanismu. Při výstupním vyšetření již pacientka 

zvládá abdukci HKK se známkou 1. U extenzí DK se začíná zapojovat m. gluteus 

maximus a zvládá ho v modifikaci s flektovaným kolenem v mírném předklonu 

ve stoje u lehátka. U abdukce DK nedošlo k žádné změně. 

Extenze HKK dle SSP při vstupním vyšetření byla 0 cm s konečnou pozicí  

18 cm bilaterálně. Po cvičení se tato hodnota zvětšila o 2 cm vlevo a o 1 cm 

vpravo. Extenze HKK se zevní rotací byla na začátku 3 cm a při výstupním 

vyšetření je pozorována změna na fyziologickou hodnotu bilaterálně. Hodnota 



62 

 

extenze DKK před cvičením byla na obou stranách -1 cm. Po něm se na obou 

DKK zvýšila na 6 cm. Trakce bederní páteře se zlepšila z původní 0 na 1 cm. 

Vyšetření palpací odhalilo hypertonus a četné TrP v pravém  

m. sternocleidomastoideus, bilaterálně pak v m. trapezius, m. levator scapulae, 

m. quadratus lumborum a PV svalech oblasti hrudní páteře a ThL přechodu. Po 

cvičení došlo k výraznému snížení napětí bilaterálně v m. trapezius a PV svalech 

oblasti ThL přechodu. 

Dynamika páteře byla při vstupním vyšetření v mezích normy. Nicméně došlo 

k většímu rozvíjení v oblasti hrudní páteře do flexe. 

Anatomické a funkční délky DKK jsou symetrické s hodnotami 84 cm a 94 cm. 

Pohyblivost všech kloubů byla bez výrazného omezení. Zkrácenými svaly na  

stupni 1 byly bilaterálně vyšetřeny všechny flexory kyčelního kloubu  

a m. trapezius. Na stupni 2 byly zkrácené PV svaly se vzdáleností čela od DKK 

38 cm. Tato hodnota se zlepšila o 4 cm. Dále se zlepšilo protažení m. iliopsoas. 

Vyšetření svalové síly neprokázalo výrazné patologické hodnoty. Všechny 

svaly byly vyšetřeny na stupni 5, kromě břišních svalů a m. gluteus maximus, 

které byly ohodnoceny stupněm 3 dle svalového testu. 

Vyšetření hypermobility neprokázalo žádné patologické hodnoty. 

Shrnutí podrobných hodnot a jejich změn ve vybraných testech je uvedeno 

v Příloze 11. 
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5.5 Proband E 

Tabulka 5 – Shrnutí základních údajů Probanda E 

Pohlaví Věk Výška Váha Úroveň školy 

Žena 36 let 174 cm 55 kg Střední škola 

 

Anamnéza 

Pacientka udává bolesti v oblasti krční a bederní páteře, vyskytující se velmi 

často (několikrát za týden). Bolesti v oblasti šíje se projevují spíše po 

dlouhodobém sezení, zejména při přípravě na hodiny. Bolesti bederní páteře se 

projeví většinou po vyučovací hodině. Jsou tupé a nepříjemné. 

V dětství prodělala běžná onemocnění. Zlomeniny, operace, onemocnění či 

jiné zdravotní komplikace neguje. Byla dvakrát těhotná s následnými porody bez 

komplikací. Trvale užívané medikamenty neguje. Je alergická na prach. Rodiče 

živi a zdrávi. Mají pouze diagnostikovanou hypertenzi. 

Žije s manželem a dvěma dětmi v rodinném domě. Působí jako učitelka tělesné 

výchovy a českého jazyka pro cizince. Mimo této práce je také lektorkou jógy  

a sama ji cvičí pravidelně 2 – 3x týdně. 

Vstupní vyšetření a zhodnocení změn při výstupním vyšetření 

Klidový stoj byl o úzké bázi s větší zátěží na pravé DK. DKK jsou bez známek 

plochonoží či jiných patologií nebo asymetrií. Postavení pánve bylo v neutrálním 

postavení, ale prominovala břišní stěna. Oslabené bylo i držení ramen a lopatek, 

které odstávaly. Z frontální roviny byl patrný úklon na pravou stranu a levé 

rameno výš než pravé. Hlava byla držená v předsunu. Celková křivka páteře 

v sagitální rovině byla narušená zvětšením bederní lordózy i hrudní kyfózy. 
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Znatelné změny ve výstupním vyšetření jsou ve zlepšení držení krční páteře  

a hlavy, které dosahují fyziologického postavení. Dále postavení ramen a fixace 

lopatek, které již neodstávají. Zlepšení je také v oblasti celkové křivky páteře 

v sagitální rovině. Při spuštění olovnice ze záhlaví se její provázek dotýká 

vrcholu hrudní kyfózy, prochází středem celé páteře, intergluteální rýhou  

a následně středem mezi koleny a kotníky. Osa při spuštění olovnice ze zevního 

zvukovou má rovněž fyziologický průběh. 

Při vyšetření stoje na jedné noze byl Trendelenburgův příznak negativní. 

Vyšetření na dvou vahách nevykázalo patologické hodnoty. 

V rámci vstupního vyšetření byla celková známka držení těla stanovena na 

11/1, což lze interpretovat jako vadné držení těla se správnou osou DKK. Po 

cvičebním období se zlepšilo držení těla a celková hodnota se změnila na 8/1. 

Pozitivní rozdíly jsou pozorovány v oblasti šíje, hrudníku, břicha a pánve. 

Vyšetření chůze neprokázalo výrazné patologické odchylky. Chůze byla 

symetrická, pravidelná s bází na šíři pánve. Při vstupním vyšetření bylo patrné 

omezení extenze v kyčelním kloubu, a také kompenzační mechanismus 

zvýšeného prohnutí v bederní páteři. Při výstupním vyšetření je extenze DKK 

fyziologická, bez výskytu kompenzačních mechanismů. 

Vyšetření vybraných pohybových stereotypů prokázalo patologii pouze ve 

stereotypu abdukce HKK bilaterálně na stupni 2. Docházelo k výrazné převaze 

m. trapezius. Po korekci byl pohybový stereotyp proveden správně. Ve 

výstupním vyšetření je již prováděn správně.  

Při testování dle SSP byly ve vstupním vyšetření naměřeny tyto hodnoty: 

extenze HKK 1 cm s koncovou pozicí 19 cm; extenze HKK se zevní rotací 0 cm; 

extenze DKK 1 cm a trakce bederní páteře mezi 0 – 1 cm. Při výstupním testování 
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jsou zjištěny následující změny: zlepšení extenze HKK o 1 cm; extenze DKK  

o 8 cm a trakce bederní páteře na 2 cm. 

Při palpačním vyšetření byl nalezen hypertonus a TrP v oblasti m. trapezius, 

m. levator scapulae, m. quadratus lumborum a lumbální části PV svalů. Po 

cvičení nejsou pozorovány žádné změny. 

Dynamika páteře byla ve vstupním vyšetření v mezích normy, kromě 

Thomayerovy distance, která činila 4 cm. Hodnota Thomayerovy vzdálenosti se 

změnila na fyziologickou hodnotu 0 cm. Dále se zlepšilo rozvíjení v oblasti 

bederní páteře. 

Hodnoty délek obou DKK byly stejné a v průběhu cvičení se nezměnily. 

Anatomická délka činí 86 cm a funkční délka 95. Na stupni 1 byly ohodnoceny 

jako zkrácené tyto svaly: bilaterálně m. rectus femoris, m. tensor fasciae latae, 

ischiokrurální svaly a m. piriformis. Na stupni 2 pouze PV svaly se vzdáleností 

čela od DKK 19 cm. Došlo ke zlepšení protažení ischiokrurálních i PV svalů na 

hodnotu 13 cm.  

Ve svalové síle nebyly zaznamenány žádné patologické hodnoty. 

Při testování hypermobility nebyla rovněž pozorována žádná patologická 

odchylka. 

Shrnutí podrobných hodnot a jejich změn ve vybraných testech je uvedeno 

v Příloze 12. 
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6 VÝSLEDKY 

V této kapitole jsou shrnuty výsledky z absolvovaného cvičení probandů  

i dotazníkového šetření. Pro zjištění, zda dané cvičení ovlivňuje bolesti 

pohybového aparátu či nikoliv, je důležité se věnovat také subjektivním pocitům 

a jejich změnám, které jsou v této kapitole rovněž zaznamenány. 

Cvičební program, obsahující prvky spirální stabilizace páteře dle  

MUDr. Richarda Smíška, trval přibližně tři a půl měsíce. Probandi byli na začátku 

instruováni k 10 – 15 minutovému cvičení každý den, avšak z různých osobních 

důvodů ho všichni cvičili v průměru 3 – 4x týdně. I přes to bylo možné pozorovat 

změny v určitých oblastech. 

U všech probandů se prokázalo zlepšení držení těla v rámci objektivního 

hodnotícího systému dle Jaroše a Lomíčka (viz Obrázek 5).  

 

Obrázek 5 – Zlepšení držení těla v jednotlivých oblastech hodnotícího systému dle Jaroše a Lomíčka. Na 
ose X jsou uvedeny jednotlivé hodnocené oblasti; na ose Y je počet probandů, u kterých došlo ke zlepšení. 

(vlastní zdroj) 
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Zlepšení bylo pozorováno především v postavení hlavy a krční páteře, které 

se u všech probandů více přiblížilo fyziologickému postavení. Dále se u všech 

zlepšilo postavení ramen v sagitální rovině a bylo rovněž možné pozorovat 

zlepšení klidového postavení lopatek, které již tolik neodstávali. V oblasti břicha 

a pánve se u většiny probandů (3 z 5) zlepšilo postavení pánve z anteverzního 

postavení, a došlo také k výraznější aktivaci břišního svalstva při klidovém 

držení těla. Vliv na postavení DKK či plochonoží pozorován nebyl. 

K výrazným změnám došlo také v měření dynamiky páteře (viz Obrázek 6). 

 

Obrázek 6 - Zlepšení v testech dynamiky páteře a ve vyšetření zkrácených PV svalů. Na ose X jsou 
uvedeny jednotlivé testy; na ose Y je počet probandů, u kterých došlo ke zlepšení. Č = Čepojova 

vzdálenost; OI = Ottova inklinační vzdálenost; OR = Ottova reklinační vzdálenost; SCH = Schoberova 
vzdálenost; ST = Stiborova vzdálenost; PVs = test zkrácených PV svalů. (vlastní zdroj) 

I přes to, že při vstupním vyšetření byly téměř všechny hodnoty ve 

fyziologické normě, mělo cvičení pozitivní efekt na jejich zvětšení. U 4 z 5 

probandů se zlepšily výsledky Ottovy inklinační vzdálenosti, tedy rozvíjení 

hrudní páteře do flexe. Hodnoty Ottovy reklinační vzdálenosti, respektive 

rozvíjení hrudní páteře do extenze, se změnily pouze u 1 probanda. Ten jako 

jediný byl v tomto testu při vstupním vyšetření mimo fyziologickou hodnotu  
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a zlepšením rozsahu o 2 cm se již dostal do mezí normy. U 3 z 5 probandů došlo 

také ke zlepšení v rozvíjení bederní páteře, tedy Schoberovy vzdálenosti. 

Hodnota Stiborovy vzdálenosti, hodnotící rozvíjení hrudní a bederní páteře, se 

zvětšila u všech probandů. O zlepšení rozsahu páteře do flexe svědčí také test 

hodnotící zkrácení PV svalů, který prokázal u všech probandů znatelné 

protažení. To se projevilo zkrácením vzdálenosti mezi čelem a DKK při izolované 

flexi páteře nejčastěji o 4 – 5 cm. 

Významné objektivní zlepšení bylo pozorováno ve zvětšení rozsahu kyčelního 

kloubu do extenze, který byl patrný u všech probandů. A to především ve 

funkčním testu extenze DK dle SM systému, ve kterém se hodnota rozsahu 

zvětšila nejčastěji o 6 – 7 cm. Avšak testování zkrácených flexorů kyčelního 

kloubu prokázalo zlepšení pouze u 2 z 5 probandů, a to pouze u m. iliopsoas  

a m. rectus femoris. Důležité je zmínit, že m. iliopsoas byl vyšetřen jako zkrácený 

ve vstupním vyšetření pouze u těchto dvou probandů a ve výstupním nebyl 

zkrácený již u nikoho. M. rectus femoris byl zkrácený u všech probandů  

a zlepšení proběhlo u dvou z nich. 

V rámci dalších funkčních testů dle SM systému byly pozorovány pozitivní 

změny u všech probandů. Rozsah extenze HK při chůzi na místě se zvětšil 

nejčastěji o 1 – 2 cm a rozsah extenze HK se zevní rotací nejčastěji  

o 2 – 3 cm. Hodnoty testu trakce bederní páteře se zlepšily u všech probandů  

o 1 – 2 cm. 

Cvičení mělo zásadní vliv pouze na stereotyp abdukce HK, který se zlepšil  

u 3 z 5 probandů. Zbylí dva probandi provedli tento test při vstupním vyšetření 

fyziologicky. 
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Z reflexních změn se u všech probandů nejvíce pozitivně ovlivnilo napětí PV 

svalstva a horních vláken trapézového svalu a rovněž se snížila i jejich palpační 

citlivost.  

Všichni probandi si při vstupním vyšetření stěžovali na bolesti nebo pocity 

dyskomfortu v oblasti šíje. Dva z nich udávali také bolesti v oblasti bederní 

páteře. Charakter bolesti popisovali jako tupý a nepříjemný, nutící si danou 

oblast protáhnou či rozhýbat. Frekvence výskytu těchto stavů byla zmiňována  

u jednoho každý den, u dvou několikrát za týden a u zbylých dvou několikrát za 

měsíc. Všichni udávali, že je tyto obtíže omezovaly především při pracovních 

aktivitách.  

Subjektivně došlo u 4 z 5 probandů ke snížení frekvence i intenzity bolesti, což 

zaznamenali především při práci. Všichni probandi si po cvičení začali více 

uvědomovat své držení těla. Jedinou negativní poznámkou bylo zhodnocení 

cvičení jako takového, které pro ně nebylo příliš zábavné. 

Výsledky dotazníkového šetření 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 121 dotazovaných učitelů  

a učitelek ze středních a základních škol. Z toho je 80% žen a 20% mužů  

(viz Obrázek 7). Na počet respondentů z jednotlivých typů škol poukazuje  

Obrázek 8. Z něho je patrné, že se zúčastnilo více učitelů ze základních škol než 

ze středních. Pro tuto práci byla základní škola rozdělena ještě na první a druhý 

stupeň, a to z důvodu jejich rozdílné pracovní náplně. Následně tvoří všechny 

skupiny téměř  stejný počet zastoupených respondentů. 
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Obrázek 7 – Procentuální zastoupení pohlaví, n = 121. Na ose X jsou jednotlivá pohlaví; na ose Y počet 
respondentů uvedený v %. (vlastní zdroj) 

 

 

Obrázek 8 – Procentuální zastoupení jednotlivých typů škol dotazovaných učitelů, n = 121. Na ose X 
jsou jednotlivé typy škol; na ose Y počet respondentů uvedený v %. ZŠ1 = základní škola 1. stupeň;  
ZŠ2 = základní škola nebo gymnázium na úrovni 2. stupně; SŠ = střední škola nebo gymnázium na 

úrovni střední školy. (vlastní zdroj) 
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Respondenti jsou rozřazeni do věkových skupin po 10 letech (viz Obrázek 9). 

Nejvíce dotazovaných je ve skupinách 40 – 49 let a 50 – 59 let (oboje 27 %). 

Nezanedbatelnou část tvoří skupina 60+ let (12%) a nejmladší dotazovaná 

skupina 20 – 29 let (16 %). 

 

Obrázek 9 – Procentuální zastoupení jednotlivých věkových skupin, n = 121. Na ose X jsou jednotlivé 
věkové skupiny; na ose Y počet respondentů uvedený v %. (vlastní zdroj) 

Jedna z otázek cílila na pohybové aktivity mimo práci. Tato aktivita je 

specifikována jako sport, pohybový koníček či procházka delší než 45 min. Pouze 

7 dotazovaných (5,8 %) neprovádí k zaměstnání žádnou pohybovou aktivitu. 

Největší skupina dotazovaných (39,7 %) provádí takovou aktivitu 1 – 2 x týdně. 

Podobně velká skupina (34,7 %) aktivně tráví čas mimo práci 3x týdně. Čtyři  

a vícekrát týdně tráví aktivně čas přibližně 20 % dotazovaných. 

Z výsledků plyne, že bolestivými obtížemi trpí přibližně 82 % dotazovaných. 

Nadpoloviční většinu (53,7 % z celkového počtu) sužují bolesti šíje. Další 

poměrně významnou oblastí výskytu bolestí je spodní část páteře, kterou tvoří 

oblast bederní páteře (30,6 %) a křížokyčelního (dále jen SI) skloubení (17,4 %). 

Následují bolesti hlavy (24 %), oblasti hrudní páteře a lopatek (21 %) a kolen  

(21 %). Podrobněji jsou tyto výsledky znázorněny na Obrázku 10.  
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Obrázek 10 – Procentuálně vyjádřená četnost výskytu bolestí pro jednotlivé oblasti PA u učitelů 
základních a středních škol, n = 121. Na ose X je vyjádřená četnost v procentech; na ose Y jsou vyjádřeny 

jednotlivé oblasti PA. Thp = oblast hrudní páteře a lopatek; Lp = oblast bederní páteře; SI = oblast 
křížokyčelního skloubení. (vlastní zdroj) 

 

Obrázek 11 – Graficky znázorněná četnost výskytu bolestí v nejčastěji vykázaných bolestech u 
jednotlivých pohlaví. Na ose X je vyjádřená četnost v procentech; na ose Y jsou vyjádřeny jednotlivé 

oblasti PA. Thp = oblast hrudní páteře a lopatek; Lp = oblast bederní páteře; SI = oblast křížokyčelního 
skloubení. (vlastní zdroj)  
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Muže v dotazované skupině trápí bolesti kolen (29,2 %) a oblasti SI skloubení 

(25 %) více než ženy. Ženy více vykazují bolesti bederní páteře (32 %) a oblasti 

hrudní páteře a lopatek (23,7 %). Naopak méně vykazují bolesti kolen (19,6 %)  

a oblasti SI skloubení (15,5 %). Bolesti hlavy a šíje udávají procentuálně přibližně 

stejně. Graficky je závislost vzniku bolestí PA na pohlaví v dotazované skupině 

znázorněna na Obrázku 11. 

 

Obrázek 12 – Graficky znázorněná četnost výskytu bolestí v nejčastěji vykázaných oblastech u 
jednotlivých věkových skupin. Na ose X je vyjádřená četnost v procentech; na ose Y jsou vyjádřeny 

jednotlivé oblasti PA. Thp = oblast hrudní páteře a lopatek; Lp = oblast bederní páteře;  
SI = oblast křížokyčelního skloubení. (vlastní zdroj) 

Dle výsledků není možné určit závislost výskytu bolestivých stavů PA na 

věku, až na oblast kolen (viz Obrázek 12). V této oblasti dominuje věková 

skupina nad 60 let a s nižším věkem tyto obtíže klesají. Ve skupině 20 – 29 let pak 

není ani jeden případ. Dále lze říci, že ve všech věkových skupinách se 

procentuálně nejvíce objevují bolesti šíje. Největší zastoupení mají ve věkové 

skupině 20 – 29 let. Přibližně 63 % osob z této skupiny udává bolesti šíje. Bolesti 

hlavy nejvíce sužují skupiny 30 – 39 let a 40 – 49 let a jsou téměř u všech případů 

N
ej
ča

stě
ji 

vy
ká

za
né

 o
bl

as
ti 

po
hy

bo
vé

ho
 a

pa
rá

tu

Bez bolesti

Šíje

Lp

Hlava

Kolena

Thp

SI

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %

20 - 29 let 30 - 39 let 40 - 49 let 50 - 59 let 60+ let



74 

 

spojeny i s bolestmi v oblasti šíje. Bolesti oblasti bederní páteře mají vysoké 

zastoupení u učitelů nad 60 let (43 %). Mají také poměrně vysokou četnost 

výskytu u skupin 40 – 49 let (39,4 %) a 20 – 29 let (31,6 %). Bolesti v oblasti hrudní 

páteře a lopatek mají zastoupení u všech skupin přibližně stejné. 

Rozdílné výsledky jsou ve vykazování četnosti bolestí na jednotlivých typech 

škol (viz Obrázek 13). Nejlépe jsou na tom učitelé prvního stupně základní školy, 

kteří si na bolestivé obtíže stěžují téměř ve všech oblastech nejméně. Druhý 

stupeň základní školy a střední školy jsou na tom podobně. 

 

Obrázek 13 - Graficky znázorněná četnost výskytu bolestí v nejčastěji vykázaných oblastech u 
jednotlivých typů škol. Na ose X je vyjádřená četnost v procentech; na ose Y jsou vyjádřeny jednotlivé 
oblasti PA. Thp = oblast hrudní páteře a lopatek; Lp = oblast bederní páteře; SI = oblast křížokyčelního 

skloubení. (vlastní zdroj) 

Učitelé, kteří ke své práci provozují další pohybové aktivity či sport čtyřikrát  

a vícekrát týdně, vykazují více než ostatní skupiny bolesti šíje, hlavy, kolen  

a oblasti SI skloubení (viz Obrázek 14). Bolesti oblasti bederní páteře se vyskytují 

bez závislosti na pohybové aktivitě. Obtíže v oblasti hrudní páteře vykazují 

nejvíce učitelé, kteří nemají žádnou pohybovou aktivitu. 
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Obrázek 14 - Graficky znázorněná četnost výskytu bolestí v nejčastěji vykázaných oblastech v závislosti 
na množství pohybových aktivit. Na ose X je vyjádřená četnost v procentech; na ose Y jsou vyjádřeny 

jednotlivé oblasti PA. Thp = oblast hrudní páteře a lopatek; Lp = oblast bederní páteře; SI = oblast 
křížokyčelního skloubení. (vlastní zdroj) 

Druhá část dotazníkového šetření se týkala znalosti problematiky držení těla, 

jeho charakteristiky a případné kompenzace jeho poruch. Dotazovaným byly 

rovněž pokládány otázky, které se týkaly zkušeností s rehabilitačně-

kompenzačním cvičením a subjektivního názoru, zda je cvičení potřebné pro 

jejich povolání v rámci prevence či kompenzace vadného držení těla a bolestí.  

Z celkového počtu 121 dotazovaných má 95 % ponětí o problematice vadného 

držení těla a 81 % by bylo také schopných charakterizovat vadné držení těla na 

svých žácích či studentech, případně dospělých osobách (viz Obrázek 15). 

Přibližně 96 % dotazovaných si myslí, že znalost této problematiky je důležitou 

schopností pedagoga. 

Zhruba 68 % žen a 58 % mužů z dotazované skupiny má zkušenost  

s rehabilitačním cvičením, cíleným na korekci držení těla a odstranění bolestí. 
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Největší zkušenost s tímto cvičením má skupina dotazovaných, kterým je více 

než 60 let (přibližně 79 % z nich). Následují skupiny 40 – 49 let a 50 – 59 let, ve 

kterých má zkušenost se cvičením zhruba 73 % dotazovaných. V nižších 

věkových skupinách s ním má zkušenost přibližně 50 % osob.  

 

Obrázek 15 – Graficky znázorněný výsledek odpovědí na otázky týkající se znalosti problematiky držení 
těla a schopnosti rozpoznat vadné držení těla, n = 121. Na ose X jsou uvedeny možnosti odpovědí na dané 

otázky; na ose Y je počet respondentů v %, kteří zvolili danou odpověď. (vlastní zdroj) 

Přibližně 83 % dotazovaných si myslí, že by pro učitele bylo potřebné nějaké 

cvičení, které by působilo preventivně proti vzniku funkčních poruch 

pohybového systému a bolestí. Nadpoloviční většina uvedla, že by cvičila  

3 – 4x týdně, kdyby mělo trvat do 10 – 15 minut. 

Pouze 17 dotazovaným (14 %) zafinancoval zaměstnavatel (škola) rehabilitaci, 

masáž či cvičení v rámci prevence nebo kompenzace poruch pohybového 

systému a bolestí. 
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7 DISKUZE 

Spojení PPS s profesí učitele nebylo v literatuře prozatím věnováno příliš 

mnoho pozornosti. Pouze několik zahraničních studií zkoumalo prevalenci PPS 

a jejich ovlivňující faktory u učitelů základních či středních škol. Poukazují na to 

Erick a Smith (2011) ve své přehledové studii zabývající se touto  

problematikou [13].  

Z výsledků dotazníkového šetření této práce je patrné, že učitelé středních  

a základních škol jsou skupinou, která vykazuje vysokou četnost bolestí PA. Ze 

121 dotazovaných vykazuje bolestivé obtíže přibližně 82 %. Nejvíce se jedná  

o oblasti šíje, spodní části zad, hlavy a kolen. Tuto skutečnost potvrzuje i řada 

studií. Některé vyzdvihují také problematiku bolestí v oblasti HKK, především 

ramenního kloubu [12, 13, 17, 18]. V této práci byly bolesti v oblasti ramen 

zastoupeny v menší míře oproti ostatním oblastem. Rozdílem by mohlo být, že 

v některých pracích se spojují bolesti oblasti šíje a ramen do jedné kategorie. 

Nelze tak jednoznačně určit, zda se jedná více o problémy s šíjí nebo s rameny. 

Výsledky speciální části této práce poukazují na vysokou četnost výskytu 

bolestivých stavů zejména v oblasti šíje a spodní části zad. V oblasti šíje pociťuje 

bolest 53,7 % a v oblasti bederní páteře 30 % ze všech dotazovaných. Vysokou 

prevalenci poruch a bolestí v oblasti šíje a spodní části páteře také zaznamenali 

ve své práci například Yue et al (2012). Z ní vyplývá, že výskyt bolestí u učitelů 

v Číně je pro oblast šíje a ramen 48,7 % a pro oblast spodní části páteře  

45,6 % [17].  

Problémy vyskytující se v oblasti šíje by mohly vznikat patrně ve spojení 

s chybnými pohybovými a posturálními stereotypy v rámci pracovních činností. 

Yue et al (2012) uvádějí, že rizikovými faktory jsou dlouhodobý stoj či sed  

a statické pozice [17]. Dle Ericka a Smithe (2011) je významným rizikovým 
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faktorem, spojeným s výskytem poruch a bolestí v oblasti šíje, držení hlavy  

v předklonu při přípravě na hodinu a neergonomické držení těla při práci  

u počítače [13]. Na těchto stavech se rovněž může podílet chybný stereotyp při 

pohybech v ramenním kloubu. Zejména pohyby v elevaci ramene tvoří značnou 

část pracovních úkonů (například psaní na tabuli). Pokud je narušen pohybový 

stereotyp v ramenním kloubu, dochází k hyperaktivitě horních vláken  

m. trapezius, a tak i k jeho možnému přetížení. Na podobnou spojitost poukazují 

i Silva a Almeida (2012), kteří ve své práci uvádějí, že pro učitele na základní 

škole je nejvíce fyzicky namáhavé psaní na tabuli, opravování domácích prací, 

připravování se na hodinu a dlouhodobé stání, například při výkladu [19]. Je 

důležité podotknout, že fyzické přetížení šíjových svalů nemusí být jediným 

faktorem, který se podílí na vzniku bolestí v této oblasti. Důležitý je také 

psychosociální faktor. Podle Ericka a Smithe (2011) se na výskytu PPS podílí 

například monotonie pracovní činnosti, nízké pracovní uspokojení, vysoká 

stresová zátěž nebo nízké platové ohodnocení [13]. 

Bolesti či pocity dyskomfortu v oblasti spodní části zad by mohly mít příčinu 

v nevhodném držení těla při pracovních pozicích. Například dlouhodobý stoj 

nebo sed vyžadují velké úsilí na správné držení těla. Pokud není adekvátní a trvá 

delší dobu, může docházet k přetěžování určitých oblastí PA, a tak i ke vzniku 

funkčních poruch a bolestí. Vsedě má takové nastavení těla vliv na vyrovnávání 

bederní lordózy, a tím i na zvýšení tlaku na přední pól meziobratlové ploténky, 

která se v důsledku toho může poškodit. Při dlouhodobém setrvávání vstoje 

může za přetížení bederní oblasti zejména celkový náklon těla dopředu, 

například při nošení bot s podpatky, nebo setrvávání v rotační pozici při 

výkladu, doprovázené psaním na tabuli. Vyplývá to ze studie Silvy a Almeidy 

(2012), kteří ve své práci dále uvádějí, že biomechanická struktura páteře není 

stavěná na dlouhodobé setrvávání v jedné pozici. Takové podmínky mohou vést 

k funkčním i strukturálním poruchám a následným komplikacím [19]. Také 
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výsledky Yue et al (2012) označují dlouhodobé sezení, statické pozice a držení 

těla v rotaci za rizikové faktory, vyvolávající bolesti v této oblasti [17].  

Na jednoznačnou závislost výskytu bolestí na pohlaví nelze v této práci 

poukázat, protože se u obou pohlaví vyskytují v podobné procentuální míře.  

I přes to jsou oblasti, ve kterých muži z dotazované skupiny vykazují více bolestí 

než ženy a naopak. Obě pohlaví se shodují, že šíje je nejvíce problematickou 

oblastí, která trápí více jak polovinu z nich. Muži popisují více bolesti kolen  

a SI skloubení. Naproti tomu ženy více sužují bolesti oblasti bederní páteře, 

hrudní páteře a lopatek. Dle Ericka a Smithe (2011) jsou ženy jednoznačně více 

náchylné k výskytu bolestí PA. A to hypoteticky z toho důvodu, že mají většinou 

nižší fyzickou zdatnost, vyšší psychické vypětí a jiný emoční práh bolesti [13]. 

Skutečnost, že učitelky pociťují více bolestí, zejména v oblasti bederní páteře, 

vyplývá také ze studie Yue et al (2012) [17]. 

Závislost věku na výskytu bolestí byla pozorována pouze v oblasti kolen,  

ve kterém dominuje skupina dotazovaných starších 60 let. S nižším věkem tyto 

obtíže klesají. Dle mého názoru by za to mohla dlouhodobá a opakovaná zátěž 

z práce, vlivem které dochází v průběhu let ke kumulativnímu přetížení 

měkkých tkání a opotřebení kolenních kloubů. Kompenzačním cvičením by se 

teoreticky dalo působit proti vzniku těchto poruch. Učitelé starší 60-ti let  

v dotazované skupině mají současně nejvyšší procentuální výskyt bolestí bederní 

páteře. Domnívám se, že by to mohlo být z důvodu postupného omezování 

pohybových aktivit s rostoucím věkem. Příčina by ale mohla být také  

v nevhodném držení těla i potenciálně patologických pohybových stereotypech, 

jejichž dlouhodobým udržováním se chronicky přetěžují části PA, zejména 

v oblasti beder. Také některé studie poukazují na jistou spojitost bolestí v oblasti 

spodní části zad s rostoucím věkem [12, 17, 18]. 
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Bolesti v oblasti šíje nejvíce sužují skupinu dotazovaných mezi 20 – 29 lety. 

Pravděpodobně za to může životní styl současné doby, ve které tráví osoby 

zejména v tomto věku delší část dne na mobilních zařízeních a u počítače. Při 

dlouhodobé a opakované práci s telefonem nebo počítačem v neergonomickém 

postavení může docházet k navyklému patologickému držení hlavy 

v předklonu, respektive předsunu. Erick a Smith (2011) uvádějí hypotézu, že 

takové držení může mít za následek přetížení šíjových svalů a nekontraktilních 

tkání zadní části krční páteře, které vedou k bolestem šíje [13].  

Zajímavá je závislost vzniklých bolestí na pohybové aktivitě. Vyskytují se 

obecná tvrzení, která říkají, že čím více má člověk pohybové aktivity, tím menší 

má pravděpodobnost výskytu bolestí PA. Také Silva a Almeida (2012) označili 

nedostatek pohybových aktivit za faktor ovlivňující vznik PPS u učitelů [19]. To 

potvrzují i Rottermund et al (2015), z jejichž výsledků vyplývá, že omezení 

pohybové aktivity vede ke zvýšení četnosti výskytu bolestí zad [12]. Výsledky 

této práce s tím ale úplně nekorelují. Z nich totiž plyne, že na bolesti v oblasti 

spodní části páteře pohybová aktivita výrazný vliv nemá. A naopak učitelé, kteří 

sportují nebo provozují jinou pohybovou aktivitu více jak 4x týdně, vykazují více 

bolesti šíje, hlavy, kolen a SI skloubení. Hypoteticky by se tak mohlo dít z důvodu 

dalšího zatěžování oblastí, které jsou již přetížené z práce. 

Z výsledků dotazníkového šetření lze předpokládat, že učitelé mají většinou 

alespoň minimální znalost v oblasti držení těla a dokázali by jeho vady rozpoznat 

u sebe i u svých žáků či studentů. Nicméně otázka v dotazníku je příliš obecná, 

a nelze tak zhodnotit hloubku, kvalitu a správnost těchto informací. Dle mého 

názoru by proto bylo vhodné zavést tuto problematiku do vzdělávacího 

programu učitelů nebo jim alespoň prohlubovat znalosti v této oblasti skrz 

semináře a workshopy. Myslím si, že pokud by učitelé znali dobře problematiku 

držení těla, dokázali by jeho poruchy rozpoznat na svých žácích či studentech. 
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Následně by na to mohli upozornit jejich rodiče a případně doporučit možná 

řešení. Současně by byli schopni rozpoznat chyby na sobě i u svých kolegů. Mohli 

by tak včas zajistit adekvátní řešení, aby nedošlo ke vzniku bolestivých stavů. 

Z hlediska cvičení by se dala vymyslet spousta cvičebních jednotek nebo 

metod, které by měly kompenzační a preventivní charakter pro profesi učitele. 

Pro tuto práci byly vybrány prvky metody spirální stabilizace páteře dle  

MUDr. Richarda Smíška, jelikož zahrnují posilovací, protahovací i uvolňovací 

složku.  

Po zhruba třech a půl měsících cvičení se u 4 z 5 probandů zmírnily bolesti šíje 

v jejich intenzitě i četnosti výskytu. U dvou probandů, kteří uvedli také bolesti 

bederní páteře, došlo rovněž k jejich zlepšení, a to při cvičení průměrně  

3 – 4x týdně po dobu 10 – 15 minut. Lze tedy předpokládat, že doporučení 

každodenního cvičení pro kompenzaci či prevenci vzniku bolestí může být 

nadhodnocené. Nicméně tuto skutečnost nelze zobecnit vzhledem k malému 

vzorku probandů, kteří se cvičení účastnili. Bylo by potřeba provést rozsáhlejší 

studii s větším počtem probandů, aby se daly stanovit přesnější závěry ohledně 

vlivu cíleného cvičení a jeho frekvence na snížení četnosti vzniku bolestivých 

obtíží v nejčastěji vykazovaných oblastech. 

Z výsledků cvičení vyplývá, že se u všech probandů zlepšilo především držení 

hlavy a šíje z protrakčního do více fyziologického postavení. Dále se zlepšilo 

držení ramen, a to díky aktivaci středních a spodních fixátorů lopatek. 

Pozorováno bylo také zvýšení aktivity břišního a hýžďového svalstva v klidovém 

postavení, a tak i celkové zlepšení bederní křivky a postavení pánve. Vzhledem 

k tomu, že při tomto cvičení dochází k nácviku správného držení těla, se 

domnívám, že by mohlo mít vliv i na podvědomé držení těla v různých 

aktivitách. Například by se mohlo zlepšit nastavení oblasti hlavy, šíje, pánve  
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a bederní páteře při pracovních činnostech vsedě i při výkladu látky vstoje. Tím 

by se mohl eliminovat jeden z rizikových faktorů. Aktivace břišních a hýžďových 

svalů, a také zlepšení extenze v kyčelním kloubu, by měly přispět k lepší 

stabilizaci pletence pánevního a bederní páteře při chůzi. Následně by 

nedocházelo k přetěžování této oblasti a vzniku bolestí. Vzhledem k tomu, že se 

jedná o pohybovou aktivitu, může být jejím vedlejším efektem také redukce 

váhy. 

Metodu spirální stabilizace páteře vnímám z hlediska funkce jako vhodné 

kompenzační cvičení pro profesi učitele. Kromě funkce se ale vždy musí hodnotit 

i jeho subjektivní náročnost a oblíbenost, aby se nestalo pouze vynucenou 

povinností. Všichni cvičící probandi subjektivně označili cvičební jednotku jako 

nezáživnou. Zprvu si ji užívali, ale později ji začali vnímat jako povinnost. To 

údajně zapříčinila monotonie a fyzická nenáročnost cviků. Za mohla 

pravděpodobně skutečnost, že pro práci bylo vybráno pouze 6 základních cviků. 

Nicméně po jejich naučení by šly modifikovat do jiných, náročnějších pozic. Fáze 

učení ale zpravidla trvá několik týdnů až měsíců, a proto nebylo možné více 

cviků do práce implementovat. Dalším důvodem by mohla být nízká motivace  

a sebekázeň pro samostatné cvičení doma. Je možné, že by se oblíbenost cvičení 

zlepšila při skupinových lekcích. Například v rámci pracovní doby by se o pauze 

mohli někteří učitelé sejít a věnovat 10 – 15 minut takovému cvičení. 

Pocity dyskomfortu a bolestí v pracovních pozicích se také zmírnily po krátké 

instruktáži, která se týkala ergonomie držení těla vsedě, vstoje i v pohybech 

v rámci vyučování. Ta ale nebyla součástí praktické části práce a mohla 

potenciálně ovlivnit její výsledky. Nelze proto stoprocentně předpokládat, že za 

získané výsledky bylo zodpovědné pouze cvičení. Domnívám se tedy, že by 

pouhá instruktáž nebo praktický nácvik správných posturálních a pohybových 
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stereotypů mohly také přispět ke snížení výskytu bolestivých stavů z povolání 

učitele. 

Na základě výsledků této práce, v korelaci s výsledky zahraničních studií, si 

myslím, že by bylo vhodné zavést preventivní program, který by vedl ke snížení 

rizik vzniku PPS a bolestí u učitelů základních a středních škol. Zároveň by zvýšil 

povědomí o problematice držení těla u dospělých i dětí. Dle mého názoru by měl 

mít edukační i cvičební charakter. Měl by obsahovat instrukce o správném držení 

těla, správných pohybových stereotypech při výuce a ergonomii pracovního 

prostředí. Dále by měl být obohacen cvičební jednotkou, která by se zaměřovala 

na kompenzaci pohybů běžně se vyskytujících při práci učitele. Tu by mohli 

vykonávat přímo na pracovišti nebo doma. Dle výsledků dotazníkového šetření 

by si většina učitelů našla na takové cvičení čas, pokud by šlo o frekvenci  

3 – 4x týdně v délce 10 – 15 min.  

Účinky podobného programu pozorovali Shuai et al (2014) ve své práci s velmi 

pozitivními výsledky. Připravili osmitýdenní edukační program o problematice 

držení těla a ergonomii. Tyto informace následně předávali v přednáškách, 

osobních lekcích a brožurách. Po 12 měsících byla frekvence výskytu či intenzita 

bolestí v oblasti šíje, ramen, hrudní a spodní části zad nižší, než před  

edukací [26].  

Velký potenciál v aplikaci tohoto programu by mohla mít telerehabilitace. 

Díky několika videoseminářům, instruktážním videím či článkům by se dalo 

zacílit plošně na více škol v jeden okamžik. Příkladem může být již zhotovené 

video o správném sedu a kompenzaci sedavého zaměstnání [27]. V kombinaci 

s osobní návštěvou škol pro praktickou ukázku cvičení či správného držení těla 

by se účinek programu ještě umocnil. 
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Vzhledem k vysoké četnosti vykazování bolestí PA a jejich důsledkům na 

pracovní výkon by bylo také vhodné, aby školy zavedly v rámci benefitů  

i možnosti prevence či kompenzace PPS (např. masáže, fyzioterapie, různá 

cvičení apod.). Tento názor je podpořen výsledky z dotazníkového šetření. Z nich 

plyne, že v dotazované skupině mají zhruba dvě třetiny zkušenosti 

s rehabilitačním cvičením, ale pouze 14 % dotazovaných uvedlo, že jim škola, 

jako zaměstnavatel, přispěla na některou z výše uvedených forem prevence či 

kompenzace. 

 Scheuch, Haufe a Seibt (2015) ve své rozsáhlé práci o zdraví učitelů 

v Německu uvádějí, že největším zdravotním problémem učitelů jsou bolesti 

v oblasti šíje a spodní části zad, a to zhruba u 70 % z nich. O něco méně učitelů 

popisuje pocity vyčerpání a únavy [28]. Domnívám se, že na tyto stavy má vliv 

již několikrát zmiňovaná fyzická i psychická zátěž, která pokud není 

kompenzována, může vyvolat přetížení a bolesti PA. Důsledkem by mohl být  

i syndrom vyhoření, protože práce pak přináší více potíží než uspokojení. Výše 

navrženými preventivními opatřeními by mohlo dojít ke kompenzování zátěže, 

a předejít tak komplikacím. Hypoteticky by se zároveň posílila i psychosociální 

složka zaměstnanců, kteří by si následně více vážili svého pracoviště, protože by 

jim nabízelo starost o jejich zdraví. To by mohlo vést ke zkvalitnění jejich životů, 

lepším pracovním výkonům, kvalitě výuky a pozitivnější atmosféře na 

pracovišti. 

Jedna z pražských škol, jejíž učitelé se účastnili speciální části, již má zájem  

o návrh preventivního programu pro své zaměstnance. V době psaní bakalářské 

práce se prozatím diskutuje o jeho obsahu, ale do budoucna bude s největší 

pravděpodobností také aplikován. 
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I přes malý vzorek respondentů v rámci dotazníkového šetření má tato část 

poměrně zajímavé výsledky, které mohou být předpokladem pro další práce. Dle 

mého názoru by bylo vhodné udělat větší průzkum týkající se problematiky 

poruch a bolestí pohybového aparátu u učitelů v České republice, který by 

statisticky zhodnotil jejich výskyt v závislosti na různých faktorech. Přínosem by 

bylo získání informací o rizikových faktorech, které mohou ovlivňovat kvalitu 

životů učitelů i jejich pracovní výkonnost. Další práce by se mohla zabývat 

vhodností aplikace již zmíněného preventivního programu, který by mohl být 

alespoň částečným řešením v prevenci poruch a bolestí PA u učitelů. Vzhledem 

k tomu, že se této tématice plánuji věnovat i nadále, bude pravděpodobně 

podobné téma námětem pro práce v následujícím studiu. 
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8 ZÁVĚR 

I přes velmi malou pozornost, která se v literatuře věnuje poruchám  

a bolestem pohybového aparátu a jejich rizikovým faktorům u učitelů, se 

podařilo nalézt několik zahraničních studií, které se touto problematikou 

zabývají.  

Z výsledků studií vyplývá, že učitelé základních a středních škol mají zvýšené 

riziko vzniku poruch a bolestí pohybového aparátu. Nejčastěji se jedná o oblasti 

šíje a bederní páteře. Tuto skutečnost potvrzují také výsledky z dotazníkového 

šetření v rámci bakalářské práce. Z nich dále plyne, že učitelé v dotazovaných 

školách uvádějí také bolesti v oblasti hrudní páteře, hlavy a kolen. Informovanost 

o držení těla u učitelů je dle výsledků vysoká. Nicméně nelze spolehlivě říci, zda 

znalosti, které učitelé mají, jsou opravdu dostačující. 

Rizikové faktory ve vzniku poruch pohybového aparátu u učitelů jsou 

individuálního (věk, pohlaví, BMI, délka působení na současném pracovišti) či 

psychosociálního charakteru. Záleží také na vyučovaném předmětu i na 

posturálních a pohybových stereotypech při pracovních činnostech. 

Metoda spirální stabilizace páteře byla vyhodnocena jako užitečná 

v kompenzaci a prevenci vadného držení těla u učitelů, a s tím spojenými 

bolestmi pohybového aparátu. U všech probandů se prokázalo objektivní 

zlepšení držení těla i subjektivní zlepšení četnosti i intenzity bolestí pohybového 

aparátu. Nicméně oblíbenost tohoto cvičení byla hodnocena negativně. 

Hlavní cíl bakalářské práce i jeho dílčí úkoly byly splněny a vzhledem k jejich 

výsledkům se této problematice plánuji věnovat i nadále. A to jak v následujícím 

studiu, tak i ve své praxi. 
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9 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

BMI = body mass index 

CNS = centrální nervový systém 

DK = dolní končetina 

DKK = dolní končetiny 

FPPS = funkční porucha pohybového systému 

HK = horní končetina 

HKK = horní končetiny 

LS = lumbosakrální 

m. = musculus 

mm. = musculi 

PA = pohybový aparát 

PPS = porucha pohybového systému 

PV = paravertebrální 

SI = křížokyčelní 

SSP = Spirální stabilizace páteře dle MUDr. Richarda Smíška 

ThL = thorakolumbální 

TrP = trigger point (spoušťový bod) 

TrPs = trigger points (spoušťové body) 
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Příloha 1 – Známkování jednotlivých oblastí dle jednotlivých 
hodnotících systémů držení těla 

Tabulka 1 – Hodnocení jednotlivých oblastí dle Jaroše a Lomíčka [9] 
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Tabulka 2 - Hodnocení jednotlivých oblastí dle Kleina, Thomase a Mayera [9] 
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Příloha 2 – Seznam svalů ve spirálách a vertikálách dle SM systému 

 

Obrázek 1 – Spirální svalový řetězec latissimus dorsi LD-A a LD-B [23, str. 106] 
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Obrázek 2 – Spirální svalový řetězec latissimus dorsi LD-C a LD-E [23, str. 107] 
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Obrázek 3 – Spirální svalový řetězec trapezius TR-C a TR-E [23, str. 108] 
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Obrázek 4 – Spirální svalový řetězec serratus anterior SA-B a pectoralis major PM-B [23, str. 109] 
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Obrázek 5 – Vertikální svalový řetězec errector spinae ES a quadratus lumborum QL-A [23, str. 110] 
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Obrázek 6 – Vertikální svalový řetězec iliopsoas IP-B a rectus abdominis RA [23, str. 111] 
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Příloha 3 – Optimální a nevhodné nastavení těla při chůzi z pohledu SM 
systému 

 

Obrázek 1 – Optimální a nevhodné nastavení těla dle SSP [23, str. 12] 
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Příloha 4 – Kompletní forma dotazníku 
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Příloha 5 – Provedení vybraných testů dle SM systému 

 

Obrázek 1 – Test extenze HK při chůzi na místě [24, str. 220] 

 

Obrázek 2 – Test extenze HKK se zevní rotací [24, str. 222] 
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Obrázek 3 – Test trakce bederní páteře [24, str. 224] 

 

Obrázek 4 – Test extenze DK v kyčelním kloubu [24, str. 219] 
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Příloha 6 – Elastické lano a jeho uchycení 

 

Obrázek 1 – Uchycení a uchopení elastického lana [23, str. 32] 
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Příloha 7 – Jednotlivé cviky ve cvičební jednotce, jejich 
fotodokumentace a popis provedení 

Cvik 1  

 

Obrázek 1 – Cvik 1. Vlevo – výchozí pozice, vpravo – konečná pozice; nahoře – pohled zboku, dole – 
pohled zezadu (vlastní zdroj) 
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Výchozí poloha (nádech) – uvolněný stoj čelem k uchycení lana; záda jsou 

flektována a tvoří tzv. kočičí hřbet; u pacientů, kterým flexe trupu provokuje 

bolest (např. s výhřezem ploténky) se provádí taková flexe, která není bolestivá 

(resp. do úrovně, aby hrudní kost nepřesahovala osu symfýzy), u zdravých 

pacientů se staženým PV svalstvem, je povolená flexe páteře vyšší; obě paže jsou 

uvolněné či pasivně tažené lanem; všechny segmenty páteře jsou  

uvolněné [23, str. 34]. 

Provedení a konečná poloha (výdech) – jako první se aktivují hýžďové svaly, 

vyrovnává se pánev a bederní lordóza; postupně se zpevňuje trup a vyrovnávají 

se ostatní segmenty páteře; předloktí rotují do supinace; lokty jsou taženy 

dozadu po horizontále, ale pouze na zadní úroveň trupu a následně vedeny do 

zevní rotace za palcem; lopatky jsou taženy směrem k páteři a ramena dozadu  

a od uší; hlava se dostává do prodloužení páteře s relaxovanou šíjí; v této fázi se 

vydechuje do podbřišku [23, str. 34]. 

Aktivované, protahované a inhibované svaly - Ve výchozí poloze se 

protahuje svalstvo vertikál ES a QL. Při aktivním provedení se zapojují zevní 

rotátory ramenního pletence a svaly spirál LD a TR (viz Příloha 2). Obratle 

bederní a krční páteře se vytahují směrem od sebe. K protažení či uvolnění 

dochází zejména v mm. pectorales, m. trapezius bilaterálně a svalů v bederní 

oblasti [23, str. 34]. 
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Cvik 2 

 

Obrázek 2 – Cvik 2. Vlevo – výchozí pozice s nádechem, vpravo – konečná pozice s výdechem; nahoře – 
pohled zezadu, dole – pohled zepředu (vlastní zdroj) 

Výchozí poloha (nádech) – uvolněný stoj bokem necvičící HK k úchytu lana; 

záda jsou flektována se stejnými principy jako u Cviku 1, může být přítomna 

flexe s rotací ve směru tahu lana; HK je uvolněna a dlaň směřuje k tělu; uvolnění 

je v celých zádech [23, str. 35]. 
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Provedení a konečná poloha (výdech) – cvik se zahajuje zpevněním hýždí, 

vyrovnáním pánve a bederní lordózy do neutrálního postavení; postupně se 

zpevňuje trup a zaujímá se vyrovnaný stoj; loket vzdálenější HK se táhne dozadu 

po horizontále pouze na zadní úroveň trupu, palec se vytáčí vzhůru a celá HK 

do zevní rotace; lopatka na této straně je tažena směrem k páteři a dolů, rameno 

může být níže; hlava se dostává do prodloužení páteře s relaxovanou šíjí; v této 

fázi je výdech do podbřišku. Cvičí se vždy obě strany [23, str. 35]. 

Aktivované, protahované a inhibované svaly – páteř je pasivně protahována 

dopředu a do rotace, tím se protahují svaly vertikály ES a QL. Dochází k souhře 

paže, lopatky a hrudníku. Při této fázi klouže lopatka po hrudníku zevně a vpřed 

a díky tomu se tvoří funkční skolióza. Při provedení se aktivují svaly rotátorové 

manžety a spirály LD a TR, které provádějí trakci páteře. Segmenty krční  

a bederní páteře se otevírají směrem od sebe. Dochází k vyrovnání, resp. centraci 

páteře do střední osy. K uvolnění dochází v šíjových svalech i lumbální oblasti 

na cvičené straně [23, str. 35]. 
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Cvik 3 

 

Obrázek 3 – Cvik 3. Vlevo – výchozí pozice s nádechem, vpravo – konečná pozice s výdechem (vlastní 
zdroj) 

Výchozí poloha (nádech) – cvičící stojí zády k elastickému lanu; záda jsou ve 

flekčním postavení a tvoří dlouhou kyfózu; hrudní kost zůstává nad úrovní 

spony stydké (nepřesahuje před její úroveň); paže jsou zkřížené před tělem; dlaně 

směřují k tělu; uvolněny jsou všechny segmenty páteře, lopatky, šíje  

i záhlaví [23, str. 38]. 

Provedení a konečná poloha (výdech) – cvik se zahajuje zpevněním hýždí  

a postupným zpevňováním trupu až po napřímení páteře zhruba do úrovně 

středů lopatek; předloktí rotují do supinace a celé HKK do zevní rotace; lokty 

zůstávají co nejvíce u těla a nepřesahují zadní osu těla; lopatky se pohybují k sobě 

a mírně dolů; hrudník je držen ve výdechovém postavení aktivací trupového 

svalstva; hlava je vytažená v ose těla s relaxovaným šíjovým  

svalstvem [23, str. 38]. 
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Aktivované, protahované a inhibované svaly - Ve výchozí poloze se aktivuje 

spirála PM, která protahuje páteř směrem vzhůru. Segmenty bederní a krční 

páteře se otevírají více na zadních pólech ploténky. Na předních i zadních pólech 

těchto plotének vzniká vztlaková síla. V konečné poloze dochází k protažení 

vnitřních rotátorů ramenního pletence a k aktivaci spirál LD a TR, které tuto 

pozici stabilizují a protahují páteř směrem vzhůru, a snižují tak tlak na  

ploténky [23, str. 38]. 

Cvik 4 

 

Obrázek 4 – Cvik 4. Vlevo – výchozí pozice s nádechem, vpravo – konečná pozice s výdechem (vlastní 
zdroj) 

Výchozí poloha (nádech) – cvičící klečí na jednom koleni zády k úchytu 

elastického lana; bérec této DK leží předozadně; druhá končetina je vpředu; trup 

je ve flekčním postavení a tvoři tzv. klubíčko; hrudní kost je držena před nebo 

v úrovni symfýzy; paže jsou zkřížené před tělem; uvolněné jsou všechny 

segmenty páteře, lopatky, šíje i záhlaví [23, str. 53]. 
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Provedení a konečná poloha (výdech) – cvik se zahajuje zpevněním hýždí  

a vyrovnáním pánve; důležité je, aby páteř nepřešla do lordózy; postupně se 

zaujímá vzpřímený klek a zpevňuje se trup od pánve nahoru, tím se napřimuje 

páteř; hrudník zůstává ve výdechovém postavení; paže se otevírají od zevní 

rotace a předloktí do supinace; lokty jsou co nejvíce u těla a pokud možno co 

nejvíce k zadní ose těla, ne za ní; předloktí jsou drženy horizontálně se zemí; 

hlava je v osovém postavení, šíje zcela relaxována; nakonec se zvýší napětí 

hýžďového svalu a pánev se tlačí vpřed do protažení flexorů kyčelního kloubu, 

ale za současného udržení fyziologického postavení páteře. Důležité je provádět 

cvik na obě strany [23, str. 53]. 

Aktivované, protahované a inhibované svaly - Ve výchozí poloze se aktivuje 

spirála PM, která protahuje páteř směrem vzhůru. Segmenty bederní a krční 

páteře se otevírají více na zadních pólech ploténky. Na předních i zadních pólech 

těchto plotének vzniká vztlaková síla. V konečné poloze dochází k protažení 

vnitřních rotátorů ramenního pletence a k aktivaci spirál LD a TR, které polohu 

stabilizují a protahují páteř směrem vzhůru, a snižují tak tlak na ploténky. 

Dochází také k protažení flexorů kyčelního kloubu za současné stabilizace  

trupu [23, str. 53]. 
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Cvik 5 

 

Obrázek 5 – Cvik 5. Vlevo – výchozí pozice s nádechem, vpravo – konečná pozice s výdechem (vlastní 
zdroj) 

Výchozí poloha (nádech) – klek čelem k úchytu lana; jedna DK je natažena 

vpřed a propnuta v koleni, špička je natažena vpřed a dolů; druhá DK je vzadu, 

flektovaná v koleni, bérec je položen v kolmém směru na nataženou DK; paže 

jsou svěšené kolmo k zemi, mohou být mírně taženy ke koleni klečící DK 

s důrazem na protažení bederní oblasti; hrudník je v kyfotickém postavení a tvoří 

„kočičí hřbet“; hlava je volně předkloněná a zavěšená na vazech šíje [23, str. 42]. 

Provedení a konečná poloha (výdech) – cvik se zahajuje zpevněním hýždí, 

vyrovnáním pánve a postupným zpevňováním trupu od pánve, přes bederní 

oblast směrem nahoru do vyrovnaného kleku; lopatky jsou taženy dozadu  

a dolů; lokty jsou taženy k úrovni trupu, ale ne dále a zůstávají pořád co nejvíce 

u těla; předloktí se vytáčí do supinace – dlaň směřuje ke stropu; následně jsou 

celé HKK vedeny do zevní rotace za palcem; hlava je v osovém postavení 

s uvolněnou šíjí; vše je prováděno směrem k úchytu elastického lana [23, str. 42]. 
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Aktivované, protahované a inhibované svaly - Ve výchozí poloze se protahují 

svaly v oblasti páteře a zadní svalová skupina stehna. Při provedení se aktivuje 

spirála LD a TR, které zajišťují protažení páteře směrem vzhůru. Dochází 

k uvolnění vnitřních rotátorů pletence ramenního vlivem reciproční  

inhibice [23, str. 42]. 

Cvik 6 

 

Obrázek 6 – Cvik 6. Nahoře zleva – z výchozí pozice do vzpažení s nádechem; dole zleva – s výdechem 
aktivací břišního svalstva flexe trupu a následně pohyb paží směrem dolů (vlastní zdroj) 

Výchozí poloha – stoj zády k úchytu elastického lana; záda jsou vyrovnána 

do osového postavení; paže jsou natažené podél těla s HKK v zevní rotaci  
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a palcem směřujícím vzad; uvolnění je v celé oblasti zad, lopatek, šíje, záhlaví, 

hrudníku a žeber [23, str. 43]. 

Provedení a konečná poloha (výdech) – provedením cviku se rukama opíše 

tvar kruhu či oválu. Od první fáze se s nádechem zpevňují hýždě, vyrovnává se 

pánev a bederní lordóza; postupně se zaujímá vyrovnaní stoj až do úrovně  

5. hrudního obratle se zpevněným trupem; hlava zaujímá osové postavení. 

V následující fázi se předloktí zdvihnou na úroveň loktů do horizontálního 

postavení se zemí, předloktí jsou vedeny do supinace, dlaně směřují ke stropu  

a celé HKK jsou taženy dozadu a do zevní rotace, ale jen po úroveň zadní osy 

těla; v tomto postavení se HKK pohybují za rukama směrem ke stropu, udržuje 

se maximální protažení v zádech a ramenních kloubech, a to až do úplného 

natažení v loktech; ve výsledku jsou HKK vzpažené a tvoří pomyslné písmeno 

„V“; vše je prováděno za současného držení trupovým svalstvem, aby se páteř 

nepustila do lordotického postavení. V následující fázi se začíná s výdechem. 

Aktivují se lopatky, které jsou taženy dolu a směrem k páteři, tím se důrazně 

uvolní šíje. Následně se začíná rolovat páteř obratel po obratli od hlavy směrem 

dolů; brada se přitahuje ke kosti hrudní; výdech pokračuje. Rolování páteře 

pokračuje v hrudní oblasti. Maximum se dosahuje v bederní páteři. Zde se 

vytvoří maximum kyfózy. Pánev je stále podsazena, aby nedošlo ke flexi 

v kyčelních kloubech. Je důležité aby se páteř klenula vzad, nikoliv předkláněla 

vpřed. Jakmile se dosáhne koncové pozice, dokončí kruh i HKK, které se ze 

vzpažení dostanou opět do pozice podél těla. Zde končí výdech. Tělo se opět 

napřimuje a relaxuje ve výchozí poloze [23, str. 43]. 

Aktivované, protahované a inhibované svaly – Výchozí poloha je 

stabilizována vertikálami ES a QL. V průběhu cviku je více aktivována skupina 

břišních svalů a spirála SA. Segmenty bederní a krční páteře se otevírají směrem 

od sebe na předním i na zadním pólu meziobratlové ploténky [23, str. 43]. 
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Příloha 8 – Hodnoty vybraných testů Probanda A 

Tabulka 1 – Podrobné hodnoty vybraných testů při vstupním a výstupním vyšetření Probanda A. Pokud 
lze hodnotit levou a pravou stranu zvlášť a hodnoty jsou stejné, je napsáno pouze jedno číslo. V případě 

rozdílných hodnot mezi levou a pravou stranou je tato hodnota rozdělena středníkem („;“). U testu 
Extenze HK se uvádí rozdíl mezi vzdáleností v přední a zadní pozici a v závorce vzdálenost v zadní 

pozici. V zápisu testování zkrácených PV svalů se první píše stupeň zkrácení a následně v závorce 
vzdálenost mezi čelem a DKK. Pokud je vyšetření kloubních rozsahů fyziologické, je v zápisu uvedeno 
„OK“, při omezení je uvedena hodnota rozsahu metodou SFTR. Testování rozsahu kyčelního kloubu 

v rovině sagitální bylo pro extenzi provedeno s flektovaným kolenem v 90° a pro flexi s plně 
extendovaným kolenem. (vlastní zdroj) 

Test Vstupní hodnota Výstupní hodnota 

Objektivní hodnocení držení těla dle Jaroše a Lomíčka 

Hlava a krk 2 1 

Hrudník 2 1 

Břicho a pánev 2 1 

Křivka zad 2 1 

Frontální rovina 3 2 

Dolní končetiny 1 1 

Celkové hodnocení 11/1 6/1 

Vybrané testy dle SM systému 

Extenze HK 1 cm (20 cm) 4 cm (23 cm) 

Extenze HK se zevní rotací 2 cm 0 cm 

Extenze DK 0 cm 5 cm 

Trakce bederní páteře 0 – 1 cm 1 – 2 cm 

Dynamika páteře 

Thomayerova vzdálenost 0 cm 0 cm 

Čepojova vzdálenost 5 cm 6 cm 
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Ottova inklinační 
vzdálenost 

4 cm 6 cm 

Ottova reklinační 
vzdálenost 

-3 cm -3 cm 

Schoberova vzdálenost 5 cm 7 cm 

Stiborova vzdálenost 9 cm 11 cm 

Vybrané pohybové stereotypy 

Extenze DK 2 2 

Abdukce DK 3 3 

Abdukce HK 1 1 

Vyšetření vybraných zkrácených svalů 

m. triceps surae 0 0 

m. iliopsoas 0 0 

m. rectus femoris 1 1 

m. tensor fasciae latae 1 1 

Ischiokrurální svaly 0 0 

Adduktory kyčelního 
kloubu 

0 0 

m. piriformis 0 0 

m. quadratus lumborum 0 0 

m. erector spinae (PV svaly) 2 (20 cm) 1 (15 cm) 

mm. pectorales 0 0 

m. trapezius 0 0 

m. levator scapulae 0 0 

m. sternocleidomastoideus 0 0 
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Vyšetření vybraných kloubních rozsahů 

Krční páteř do lateroflexe OK OK 

Krční páteř do rotace OK OK 

Hrudní páteř do rotace OK OK 

Ramenní kloub – rovina 
sagitální 

OK OK 

Ramenní kloub – rovina 
frontální 

OK OK 

Ramenní kloub – rovina 
transverzální 

OK OK 

Ramenní kloub – rotace OK OK 

Loketní kloub – rovina 
sagitální 

OK OK 

Loketní kloub – rovina 
transverzální 

OK OK 

Zápěstí – rovina sagitální OK OK 

Zápěstí – rovina frontální OK OK 

Kyčelní kloub – rovina 
sagitální  

0° - 0° - 90° OK 

Kyčelní kloub – rovina 
frontální  

OK OK 

Kyčelní kloub – rotace OK OK 

Kolenní kloub – rovina 
sagitální 

OK OK 

Hlezenní kloub – rovina 
sagitální 

OK OK 
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Příloha 9 – Hodnoty vybraných testů Probanda B 

Tabulka 1 – Podrobné hodnoty vybraných testů při vstupním a výstupním vyšetření Probanda B. Pokud 
lze hodnotit levou a pravou stranu zvlášť a hodnoty jsou stejné, je napsáno pouze jedno číslo. V případě 

rozdílných hodnot mezi levou a pravou stranou je tato hodnota rozdělena středníkem („;“). U testu 
Extenze HK se uvádí rozdíl mezi vzdáleností v přední a zadní pozici a v závorce vzdálenost v zadní 

pozici. V zápisu testování zkrácených PV svalů se první píše stupeň zkrácení a následně v závorce 
vzdálenost mezi čelem a DKK. Pokud je vyšetření kloubních rozsahů fyziologické, je v zápisu uvedeno 
„OK“, při omezení je uvedena hodnota rozsahu metodou SFTR. Testování rozsahu kyčelního kloubu 

v rovině sagitální bylo pro extenzi provedeno s flektovaným kolenem v 90° a pro flexi s plně 
extendovaným kolenem. (vlastní zdroj) 

Test Vstupní hodnota Výstupní hodnota 

Objektivní hodnocení držení těla dle Jaroše a Lomíčka 

Hlava a krk 3 2 

Hrudník 3 2 

Břicho a pánev 3 3 

Křivka zad 3 3 

Frontální rovina 3 2 

Dolní končetiny 3 3 

Celkové hodnocení 15/3 12/3 

Vybrané testy dle SM systému 

Extenze HK 1 (20 cm) 2 (21 cm) 

Extenze HK se zevní rotací 6 cm 3 cm 

Extenze DK -1 cm 5 cm 

Trakce bederní páteře 0 – 1 cm 1 – 2 cm 

Dynamika páteře 

Thomayerova vzdálenost 3 cm 0 cm 

Čepojova vzdálenost 3 cm 4 cm 
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Ottova inklinační 
vzdálenost 

2 cm 4 cm 

Ottova reklinační 
vzdálenost 

-1 cm -3 cm 

Schoberova vzdálenost 7 cm 9 cm 

Stiborova vzdálenost 8 cm 11 cm 

Vybrané pohybové stereotypy 

Extenze DK 3 3 

Abdukce DK 3 3 

Abdukce HK 3 2 

Vyšetření vybraných zkrácených svalů 

m. triceps surae 0 0 

m. iliopsoas 0 0 

m. rectus femoris 1 0 

m. tensor fasciae latae 1 1 

Ischiokrurální svaly 1 1 

Adduktory kyčelního 
kloubu 

0 0 

m. piriformis 0 0 

m. quadratus lumborum 0 0 

m. erector spinae (PV svaly) 2 (21 cm) 2 (16 cm) 

mm. pectorales 1 0 

m. trapezius 2 1 

m. levator scapulae 1 1 

m. sternocleidomastoideus 0 0 
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Vyšetření vybraných kloubních rozsahů 

Krční páteř do lateroflexe 25° - 0° - 25° 35° - 0° - 35° 

Krční páteř do rotace 70° - 0° - 70° OK 

Hrudní páteř do rotace OK OK 

Ramenní kloub – rovina 
sagitální 

50° - 0° - 80° OK 

Ramenní kloub – rovina 
frontální 

OK OK 

Ramenní kloub – rovina 
transverzální 

OK OK 

Ramenní kloub – rotace 70° - 0° - 70° 80° - 0° - 70° 

Loketní kloub – rovina 
sagitální 

OK OK 

Loketní kloub – rovina 
transverzální 

OK OK 

Zápěstí – rovina sagitální OK OK 

Zápěstí – rovina frontální OK OK 

Kyčelní kloub – rovina 
sagitální  

0° - 0° - 80° 5° - 0° - 80° 

Kyčelní kloub – rovina 
frontální  

OK OK 

Kyčelní kloub – rotace OK OK 

Kolenní kloub – rovina 
sagitální 

OK OK 

Hlezenní kloub – rovina 
sagitální 

OK OK 
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Příloha 10 – Hodnoty vybraných testů Probanda C 

Tabulka 1 – Podrobné hodnoty vybraných testů při vstupním a výstupním vyšetření Probanda C. Pokud 
lze hodnotit levou a pravou stranu zvlášť a hodnoty jsou stejné, je napsáno pouze jedno číslo. V případě 

rozdílných hodnot mezi levou a pravou stranou je tato hodnota rozdělena středníkem („;“). U testu 
Extenze HK se uvádí rozdíl mezi vzdáleností v přední a zadní pozici a v závorce vzdálenost v zadní 

pozici. V zápisu testování zkrácených PV svalů se první píše stupeň zkrácení a následně v závorce 
vzdálenost mezi čelem a DKK. Pokud je vyšetření kloubních rozsahů fyziologické, je v zápisu uvedeno 
„OK“, při omezení je uvedena hodnota rozsahu metodou SFTR. Testování rozsahu kyčelního kloubu 

v rovině sagitální bylo pro extenzi provedeno s flektovaným kolenem v 90° a pro flexi s plně 
extendovaným kolenem. (vlastní zdroj) 

Test Vstupní hodnota Výstupní hodnota 

Objektivní hodnocení držení těla dle Jaroše a Lomíčka 

Hlava a krk 3 2 

Hrudník 3 3 

Břicho a pánev 2 2 

Křivka zad 3 3 

Frontální rovina 2 2 

Dolní končetiny 2 2 

Celkové hodnocení 13/2 12/2 

Vybrané testy dle SM systému 

Extenze HK 1 (21 cm) 3 (23 cm) 

Extenze HK se zevní rotací 1 cm 0 cm 

Extenze DK -2 cm 4 cm 

Trakce bederní páteře 0 cm 1 cm 

Dynamika páteře 

Thomayerova vzdálenost -6 cm -6 cm 

Čepojova vzdálenost 3 cm 3 cm 
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Ottova inklinační 
vzdálenost 

4 cm 6 cm 

Ottova reklinační 
vzdálenost 

-3 cm -3 cm 

Schoberova vzdálenost 5 cm 5 cm 

Stiborova vzdálenost 11 cm 13 cm 

Vybrané pohybové stereotypy 

Extenze DK 2 1 

Abdukce DK 1 1 

Abdukce HK 1 1 

Vyšetření vybraných zkrácených svalů 

m. triceps surae 0 0 

m. iliopsoas 0 0 

m. rectus femoris 1 0 

m. tensor fasciae latae 1 1 

Ischiokrurální svaly 2 1 

Adduktory kyčelního 
kloubu 

0 0 

m. piriformis 0 0 

m. quadratus lumborum 0 0 

m. erector spinae (PV svaly) 2 (38 cm) 2 (33 cm) 

mm. pectorales 0 0 

m. trapezius 0 0 

m. levator scapulae 0 0 

m. sternocleidomastoideus 0 0 
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Vyšetření vybraných kloubních rozsahů 

Krční páteř do lateroflexe OK OK 

Krční páteř do rotace OK OK 

Hrudní páteř do rotace OK OK 

Ramenní kloub – rovina 
sagitální 

OK OK 

Ramenní kloub – rovina 
frontální 

OK OK 

Ramenní kloub – rovina 
transverzální 

OK OK 

Ramenní kloub – rotace OK OK 

Loketní kloub – rovina 
sagitální 

OK OK 

Loketní kloub – rovina 
transverzální 

OK OK 

Zápěstí – rovina sagitální OK OK 

Zápěstí – rovina frontální OK OK 

Kyčelní kloub – rovina 
sagitální  

5° - 0° - 60° 10° - 0° - 80° 

Kyčelní kloub – rovina 
frontální  

OK OK 

Kyčelní kloub – rotace OK OK 

Kolenní kloub – rovina 
sagitální 

OK OK 

Hlezenní kloub – rovina 
sagitální 

OK OK 
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Příloha 11 – Hodnoty vybraných testů Probanda D 

Tabulka 1 – Podrobné hodnoty vybraných testů při vstupním a výstupním vyšetření Probanda D. Pokud 
lze hodnotit levou a pravou stranu zvlášť a hodnoty jsou stejné, je napsáno pouze jedno číslo. V případě 

rozdílných hodnot mezi levou a pravou stranou je tato hodnota rozdělena středníkem („;“). U testu 
Extenze HK se uvádí rozdíl mezi vzdáleností v přední a zadní pozici a v závorce vzdálenost v zadní 

pozici. V zápisu testování zkrácených PV svalů se první píše stupeň zkrácení a následně v závorce 
vzdálenost mezi čelem a DKK. Pokud je vyšetření kloubních rozsahů fyziologické, je v zápisu uvedeno 
„OK“, při omezení je uvedena hodnota rozsahu metodou SFTR. Testování rozsahu kyčelního kloubu 

v rovině sagitální bylo pro extenzi provedeno s flektovaným kolenem v 90° a pro flexi s plně 
extendovaným kolenem. (vlastní zdroj) 

Test Vstupní hodnota Výstupní hodnota 

Objektivní hodnocení držení těla dle Jaroše a Lomíčka 

Hlava a krk 3 2 

Hrudník 2 2 

Břicho a pánev 2 1 

Křivka zad 2 2 

Frontální rovina 2 1 

Dolní končetiny 3 3 

Celkové hodnocení 11/3 8/3 

Vybrané testy dle SM systému 

Extenze HK 0 (18 cm) 2 (20 cm); 1 (21 cm) 

Extenze HK se zevní rotací 3 cm 0 cm 

Extenze DK -1 cm 6 cm 

Trakce bederní páteře 0 cm 1 cm 

Dynamika páteře 

Thomayerova vzdálenost 0 cm 0 cm 

Čepojova vzdálenost 3 cm 3 cm 
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Ottova inklinační 
vzdálenost 

4 cm 5 cm 

Ottova reklinační 
vzdálenost 

-3 cm -3 cm 

Schoberova vzdálenost 4 cm 4 cm 

Stiborova vzdálenost 7 cm 8 cm 

Vybrané pohybové stereotypy 

Extenze DK 3 3 

Abdukce DK 3 2 

Abdukce HK 3 1 

Vyšetření vybraných zkrácených svalů 

m. triceps surae 0 0 

m. iliopsoas 1 0 

m. rectus femoris 1 1 

m. tensor fasciae latae 1 1 

Ischiokrurální svaly 0 0 

Adduktory kyčelního 
kloubu 

0 0 

m. piriformis 0 0 

m. quadratus lumborum 0 0 

m. erector spinae (PV svaly) 2 (38 cm) 2 (34 cm) 

mm. pectorales 0 0 

m. trapezius 1 0 

m. levator scapulae 0 0 

m. sternocleidomastoideus 0 0 
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Vyšetření vybraných kloubních rozsahů 

Krční páteř do lateroflexe 35° - 0° - 35° OK 

Krční páteř do rotace OK OK 

Hrudní páteř do rotace OK OK 

Ramenní kloub – rovina 
sagitální 

OK OK 

Ramenní kloub – rovina 
frontální 

OK OK 

Ramenní kloub – rovina 
transverzální 

OK OK 

Ramenní kloub – rotace OK OK 

Loketní kloub – rovina 
sagitální 

OK OK 

Loketní kloub – rovina 
transverzální 

OK OK 

Zápěstí – rovina sagitální OK OK 

Zápěstí – rovina frontální OK OK 

Kyčelní kloub – rovina 
sagitální  

5° - 0° - 90° OK 

Kyčelní kloub – rovina 
frontální  

OK OK 

Kyčelní kloub – rotace OK OK 

Kolenní kloub – rovina 
sagitální 

OK OK 

Hlezenní kloub – rovina 
sagitální 

OK OK 
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Příloha 12 – Hodnoty vybraných testů Probanda E 

Tabulka 1 – Podrobné hodnoty vybraných testů při vstupním a výstupním vyšetření Probanda E. Pokud 
lze hodnotit levou a pravou stranu zvlášť a hodnoty jsou stejné, je napsáno pouze jedno číslo. V případě 

rozdílných hodnot mezi levou a pravou stranou je tato hodnota rozdělena středníkem („;“). U testu 
Extenze HK se uvádí rozdíl mezi vzdáleností v přední a zadní pozici a v závorce vzdálenost v zadní 

pozici. V zápisu testování zkrácených PV svalů se první píše stupeň zkrácení a následně v závorce 
vzdálenost mezi čelem a DKK. Pokud je vyšetření kloubních rozsahů fyziologické, je v zápisu uvedeno 
„OK“, při omezení je uvedena hodnota rozsahu metodou SFTR. Testování rozsahu kyčelního kloubu 

v rovině sagitální bylo pro extenzi provedeno s flektovaným kolenem v 90° a pro flexi s plně 
extendovaným kolenem. (vlastní zdroj) 

Test Vstupní hodnota Výstupní hodnota 

Objektivní hodnocení držení těla dle Jaroše a Lomíčka 

Hlava a krk 3 2 

Hrudník 2 1 

Břicho a pánev 2 1 

Křivka zad 2 2 

Frontální rovina 2 2 

Dolní končetiny 1 1 

Celkové hodnocení 11/1 8/1 

Vybrané testy dle SM systému 

Extenze HK 1 (19 cm) 2 (20 cm) 

Extenze HK se zevní rotací 0 cm 0 cm 

Extenze DK 1 cm 9 cm 

Trakce bederní páteře 0 – 1 cm 2 cm 

Dynamika páteře 

Thomayerova vzdálenost 4 cm 0 cm 

Čepojova vzdálenost 4 cm 4 cm 
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Ottova inklinační 
vzdálenost 

5 cm 5 cm 

Ottova reklinační 
vzdálenost 

-3 cm -3 cm 

Schoberova vzdálenost 4 cm 5 cm 

Stiborova vzdálenost 8 cm 9 cm 

Vybrané pohybové stereotypy 

Extenze DK 1 1 

Abdukce DK 1 1 

Abdukce HK 2 1 

Vyšetření vybraných zkrácených svalů 

m. triceps surae 0 0 

m. iliopsoas 0 0 

m. rectus femoris 1 1 

m. tensor fasciae latae 1 1 

Ischiokrurální svaly 1 0 

Adduktory kyčelního 
kloubu 

0 0 

m. piriformis 0 0 

m. quadratus lumborum 0 0 

m. erector spinae (PV svaly) 2 (19 cm) 1 (15 cm) 

mm. pectorales 0 0 

m. trapezius 0 0 

m. levator scapulae 0 0 

m. sternocleidomastoideus 0 0 
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Vyšetření vybraných kloubních rozsahů 

Krční páteř do lateroflexe OK OK 

Krční páteř do rotace OK OK 

Hrudní páteř do rotace OK OK 

Ramenní kloub – rovina 
sagitální 

OK OK 

Ramenní kloub – rovina 
frontální 

OK OK 

Ramenní kloub – rovina 
transverzální 

OK OK 

Ramenní kloub – rotace OK OK 

Loketní kloub – rovina 
sagitální 

OK OK 

Loketní kloub – rovina 
transverzální 

OK OK 

Zápěstí – rovina sagitální OK OK 

Zápěstí – rovina frontální OK OK 

Kyčelní kloub – rovina 
sagitální 

5° - 0° - 80° OK 

Kyčelní kloub – rovina 
frontální  

OK OK 

Kyčelní kloub – rotace OK OK 

Kolenní kloub – rovina 
sagitální 

OK OK 

Hlezenní kloub – rovina 
sagitální 

OK OK 

 


