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Abstrakt 

Předmětem bakalářské práce je aplikace ultrazvuku a metody cvičení 

u pacientů s bolestmi krční páteře.  

V teoretické části je stručně popsána anatomie a biomechanika krční páteře. 

Dále je v práci uvedeno vyšetření páteře a poruchy svalového tonu. V této části 

je uvedeno i několik diagnóz, úzce souvisejících s bolestí v oblasti krční páteře. 

Jsou zde zpracovány základní informace o ultrazvuku. V metodologii práce jsou 

popsány vyšetřovací postupy, které byly použity v průběhu terapie. 

Speciální část je zaměřena na vstupní vyšetření dvanácti probandů, kteří byli 

rozděleni do dvou skupin. První skupina podstoupila aplikaci ultrazvuku na 

měkké tkáně v oblasti krční páteře. Druhé skupině probandů byly zadány cviky, 

podle kterých aktivně cvičili. Na základě vstupního kineziologického rozboru 

byl vytvořen krátkodobý a dlouhodobý rehabilitační plán. Ve výsledcích jsou 

uvedeny hodnoty, které byly po ukončení terapie zlepšeny. Zhodnocení 

vybraných terapeutických postupů je uvedeno v závěrečné části práce. 
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Abstract 

The focus of this bachelor’s thesis is the application of ultrasound and methods 

of physical exercise in patients with cervical spine pain. 

The theoretical part consists of a concise description of anatomy and 

biomechanics of cervical spine. There is also a part about the examination of spine 

and muscle tone disorders. This part also contains several diagnoses which are 

closely connected to pain in cervical spine area. Basic information about 

ultrasound is incorporated here as well. In the methodology of the thesis, 

examination procedures used during the therapy are described. 

The special part concentrates on initial examination of twelve probands who 

were divided into two groups. The first group underwent application of 

ultrasound on soft tissue in the cervical spine area. The second group of probands 

was assigned a certain exercise to actively do. On the basis of initial kinesiological 

analysis, short-term and long-term rehabilitation plan was created. The results of 

the work contain values which were improved after the completion of the 

therapy. Evaluation of the chosen therapeutical practices is listed in the final part 

of the work. 
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1 ÚVOD 

V průběhu studia, během absolvování odborných praxí v jednotlivých 

ročnících, jsem se často setkávala v rehabilitačních ordinacích s pacienty trpícími 

bolestí hlavy, krční páteře či pálením mezi lopatkami. Bolesti, vyskytující se 

u pacientů, jim znepříjemňovaly fungování v běžném životě. Často pacienti 

hledali různé úlevové polohy a postupem času docházelo k zafixování špatných 

pohybových stereotypů. 

Existuje mnoho příčin bolestí v oblasti krční páteře a také mnoho způsobů 

a metod, jakými tyto bolesti ovlivnit. V rámci této práce jsem si zvolila pro 

ovlivnění bolestí krční páteře dvě metody. Konkrétně je to metoda cvičení 

a aplikace ultrazvuku. 

První metoda je zaměřená na aktivní spolupráci pacientů, kteří se sami snaží 

ovlivnit svůj zdravotní stav. Těmto pacientům bylo vytvořeno cvičení, podle 

něhož se v domácím prostředí snažili cvičit. Druhá metoda je zaměřená na 

aplikaci ultrazvuku. S aplikací ultrazvuku jsem se seznámila již během studia ve 

škole a praktické zkušenosti jsem nasbírala zejména v rámci mé odborné praxe 

v nemocnici Havlíčkův Brod. 
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2 SOUČASNÝ STAV 

2.1 Anatomie krční páteře 

Páteř člověka je tvořena z 33 – 34 obratlů, majících podobnou stavbu. Každý 

obratel se skládá z těla obratle, oblouku obratle a výběžků obratle [1]. 

Krční páteř člověka je tvořena ze sedmi krčních obratlů, v této práci 

označených C1 – C7. Těla krčních obratlů jsou nízká, kraniokaudálně prosedlá, 

širší transversálně a kratší předozadně. Styčné plochy mají oválný až ledvinovitý 

tvar. Obratlový otvor krčních obratlů je trojhranný. Trnové výběžky jsou krátké, 

nepárové, vyčnívají dozadu, na konci rozdvojené s výjimkou C1 a C7. Příčné 

výběžky končí zevně a jsou tvořeny dvěma hrbolky, předním a zadním. Mezi 

oběma hrbolky se nachází otvor (foramen transversarium), jímž prochází 

v rozsahu C1 – C6 páteřní tepna (a. vertebralis), zásobující mozek. Páteřní tepna 

je doprovázena jednou nebo dvěma žilami (v. vertebralis a prochází otvorem 

v příčném výběžku C7). Odlišné tvary mají první a druhý krční obratel [2]. 

• Atlas, nosič (C1) je obratel, nemající tělo, je tvořen dvěma kostěnými 

oblouky (arcus anterior et posterior). Uprostřed předního oblouku se 

nachází tuberculum anterius, hrbolek vyčnívající dopředu. Uprostřed 

zadního oblouku se nachází tuberculum posterius, zadní hrbolek 

vyčnívající dozadu. Přední a zadní oblouk je spojen pomocí massae 

laterales, mohutné postranní části. Na horní straně massae laterales se 

nachází párové plochy kraniálních kloubních výběžků, pro skloubení 

s týlní kostí. Uprostřed vnitřní plochy předního oblouku se nachází 

fovea dentis, plochá kloubní jamka, která slouží ke spojení se zubem 

C2. 

• Axis, čepovec (C2) je obratel, mající na horní straně těla zub čepovce, 

dens axis, vyčnívajícího kraniálně z těla obratle. Jedná se původně 
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o tělo prvního krčního obratle, připojeného k C2. Na zubu čepovce se 

vpředu nachází kloubní plocha (facies articularis anterior), pro 

skloubení s fovea dentis atlasu. Na zadní straně se nachází kloubní 

plocha (facies articularis posterior), kde probíhá příčný vaz 

(ligamentum transversum atlantis). 

• Vertebra prominens (C7) je krční obratel, sloužící k orientaci při 

palpačním vyšetření. Má dlouhý a paličkovitě zakončený trnový 

výběžek, který vyčnívá a je hmatný na přechodu šíje a zad [2]. 

2.1.1 Spojení na páteři 

Existují tři způsoby vzájemného spojení těl obratlů: 

• Chrupavčité spoje páteře (synchondroses columnae vertebralis). 

• Vazivové spoje páteře (syndesmoses columnae vertebralis). 

• Meziobratlové klouby (articulationes columnae vertebralis) [3]. 

Součástí chrupavčitých spojů jsou meziobratlové destičky (disci 

intervertebrales). Meziobratlové destičky spojují sousední těla obratlů. Na páteři 

se nachází celkem 23 destiček, kdy první disk se nachází mezi C2 a C3. Mezi 

atlasem a axis se disk nenachází. Poslední destička je mezi tělem L5 a S1. Každá 

destička je při okrajích s těly obratlů pokryta hyalinní chrupavkou, srůstající 

s kostí obratlových těl. Meziobratlová destička je tvořena vazivovou 

chrupavkou, přecházející při obvodu v husté fibrosní vazivo. Při dorzálním 

okraji každého disku se nachází vodnaté jádro (nucleus pulposus) kulovitého až 

diskovitého tvaru. To je obklopeno fibrosním prstencem (anulus fibrosus) 

probíhajících vláken vazivové chrupavky a fibrosního vaziva [4]. 

Vazivové spoje páteře zahrnují vazy (ligamenta), kdy se rozlišují dlouhé 

a krátké vazy. Dlouhé vazy probíhají po celé délce páteře a řadí se sem přední 
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a zadní podélný vaz. Přední podélný vaz (ligamentum longitudinale anterius) 

pokrývá těla obratlů z ventrální strany a probíhá od předního oblouku atlasu až 

na přední plochu křížové kosti. Je více fixován k obratlovým tělům než 

k meziobratlovým ploténkám. Zadní podélný vaz (ligamentum longitudinale 

posterius) pokrývá těla obratlů ze zadní strany, prochází tedy po přední stěně 

páteřního kanálu, od týlní kosti až na křížovou kost. Lne pevněji 

k meziobratlovým destičkám než k tělům obratlů. Krátké vazy přecházejí 

z jednoho obratle na druhý. Mezi krátké vazy se řadí ligamenta flava – spojují 

oblouky obratlů, ligamenta interspinalia – spojují trnové výběžky obratlů, 

ligamenta intertransversalia – spojují příčné výběžky [2]. 

Meziobratlové klouby (articulationes intervertebrales) jsou klasické synoviální 

klouby, sloužící k vykonání pohybu sousedících obratlů. Pouzdra 

meziobratlových kloubů jsou poměrně volná, nejvolnější v úseku krční páteře. 

Obsahují kromě fibrosního kolagenního vaziva i elastické vazivo [3]. 

2.1.2 Kraniovertebrální spojení 

Jedná se o spojení kosti týlní s atlasem a s axis pomocí kloubů a vazů. Spojení 

je složeno ze třech kloubů, mezi které se řadí articulatio atlantooccipitalis, 

articulatio atlantoaxialis medialis a articulatio atlantoaxialis lateralis [1]. 

• Articulatio atlantooccipitalis představuje spojení mezi lebkou a krční 

páteří. Jedná se o párové skloubení kondylů kosti týlní s jamkami na 

atlasu. Kloubní chrupavka je tenká a pouzdro je krátké a tuhé. 

Skloubení umožňuje kývavé pohyby (předkyv, zákyv) a malé úklony. 

Při těchto pohybech se pohybuje lebka, atlas a celá krční páteř stojí na 

místě.  

• Articulatio atlantoaxialis medialis je nepárové skloubení mezi dens 

axis a předním obloukem atlasu. Kloubní pouzdro je volné a umožňuje 
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atlasu otáčivé pohyby kolem zubu čepovce. Spojení je zesíleno 

několika vazy, jedná se o křížový vaz atlasu (ligamentum cruciforme 

atlantis), probíhající na zadní straně zubu k atlasu, k čepovci a k týlní 

kosti. Jeho součástí jsou podélné snopce a příčný vaz atlasu 

(ligamentum transversum atlantis), ten je rozepjatý mezi massae 

laterales atlasu a přidržuje zub čepovce k oblouku atlasu. Skloubení je 

doplněno dalšími vazy ligamenta alaria. Vpředu uzavírá a doplňuje 

spojení atlasu s kostí týlní membrána atlantooccipitalis anterior. Zadní 

oblouk atlasu spojuje se zadním obvodem týlního otvoru membrána 

atlantooccipitalis posterior. Ligamentum cruciforme a dens axis kryje 

zezadu proti páteřnímu kanálu membrána tectoria.  

• Articulatio atlantoaxialis lateralis je párové spojení, spojující C1 a C2. 

Kloubní pouzdro je volné a umožňuje otáčení atlasu vůči axis [2]. 

2.1.3 Pohyby v krční páteři 

Pohyblivost je dána součty pohybů jednotlivých obratlů. Pohyby jsou možné 

díky stlačování meziobratlové ploténky kolem jejího rosolovitého jádra a jsou 

regulovány meziobratlovými klouby [2]. 

Páteř vykonává čtyři základní pohyby. Jsou předklony (anteflexe) a záklony 

(retroflexe), pohyby spojené: úklony (lateroflexe), otáčení (rotace neboli torze) 

a pérovací pohyby, které mění zakřivení páteře [1]. 

 V oblasti krční páteře jsou předklony a záklony největší, každý pohyb 

dosahuje rozsahu až 90 stupňů. Na těchto pohybech se účastní 

i atlantookcipitální skloubení. Při předklonu a záklonu vznikají translační 

pohyby, kdy při předklonu se obratle posouvají dopředu (o 2 – 3 mm) a při 

záklonu se posouvají zpět. Při předklonu krční páteře se páteřní kanál v tomto 

úseku prodlužuje a při záklonu se zkracuje a předozadně zužuje. V oblasti krční 
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a bederní páteře jsou úklony téměř stejné, v oblasti krční páteře je rozsah pohybu 

25 – 30 stupňů. Úklony v úseku krční páteře jsou spojeny s rotacemi obratlů pro 

šikmé postavení kloubních ploch. Krční páteř je schopná rotace v rozsahu 60 – 70 

stupňů na každou stranu, kdy 30 – 35 stupňů probíhá mezi nosičem a čepovcem 

[1]. 

2.1.4 Svaly krční páteře 

V oblasti atlantookcipitálního skloubení jsou přítomné hluboké šíjové svaly 

(musculi suboccipitales). Jedná se o čtyři krátké svaly, nastavující polohu hlavy 

a nachází se mezi kostí týlní a prvním a druhým krčním obratlem. Patří sem 

musculus rectus capitis posterior minor, musculus rectus capitis posterior major, 

musculus obliquus capitis superior, musculus obliquus capitis inferior. Funkcí 

těchto svalů jsou balanční pohyby hlavy a prvních dvou krčních obratlů, při 

zaklánění, uklánění a rotacích hlavy a atlasu [4].  

Mezi skupiny svalů krční páteře se řadí povrchové svaly krku, nadjazylkové 

svaly, podjazylkové svaly, šikmé krční svaly a hluboké svaly krční [1]. 

• K povrchovým svalům krku patří tenký plochý sval v podkoží 

musculus platysma, ovládající napětí kůže krku. Do této skupiny také 

patří musculus sternocleidomastoideus (kývač), silný sval probíhající 

šikmo po boční straně krku. Při oboustranném zapojení zadní snopce 

zdvihají hlavu a přední snopce sklánějí hlavu. Při jednostranném 

zapojení sval naklání hlavu na stranu zapojení a obličej otáčí na 

opačnou stranu.  

• Nadjazylkové svaly (musculi suprahyoidei) jsou svaly nacházející se 

mezi lebkou a jazylkou. Patří sem musculus mylohyoideus, musculus 

digastricus (tyto dva svaly vykonávají depresi mandibuly při fixované 
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jazylce a zdvihají jazylku při fixované mandibule), musculus 

stylohyoideus a musculus geniohyoideus (tyto svaly fixují jazylku).  

• Podjazylkové svaly (musculi infrahyoidei) fixují jazylku a táhnou ji 

kaudálně. Do této skupiny patří musculus sternohyoideus, musculus 

sternothyroideus, musculus thyrohyoideus a musculus omohyoideus.  

• Šikmé svaly krční (musculi scaleni) jsou tři svaly, předklánějící krční 

páteř při oboustranné kontrakci, při fixované páteři zdvihají 

1. a 2. žebro. Při jednostranné kontrakci naklánějí páteř na stejnou 

stranu a otáčejí ji na druhou stranu. Patří sem musculus scalenus 

anterior, musculus scalenus medius, musculus scalenus posterior.   

• Mezi hluboké svaly krční se řadí musculus longus colli, podílející se na 

předklonu při oboustranné kontrakci a při jednostranné kontrakci na 

úklonu hlavy. Musculus longus capitis předklání hlavu. Musculi 

intertransversarii anteriores cervicis provádějí úklony mezi sousedními 

obratli. Musculus rectus capitis anterior má obdobnou funkci jako 

musculus longus colli. Musculus rectus capitis lateralis uklání hlavu 

laterálně [5].  

Horní vlákna trapézového svalu (musculus trapezius) a musculus erector 

spinae se podílí na záklonu krční páteře. Trapézový sval přitlačuje lopatku 

k hrudní stěně a podílí se na její fixaci. Porucha funkce trapézového svalu 

ovlivňuje držení hlavy i celé horní poloviny těla [1]. 

2.2  Biomechanika krční páteře 

Páteř jako celek má tři základní funkce: nosnou, pohybovou a protektivní. Pro 

správnou funkci je důležitá spolupráce všech složek a při porušení jedné, dochází 

k ovlivnění ostatních složek. V důsledku vzpřímené polohy těla je páteř 

vystavena velkému zatížení. Přenos tlakových sil záleží na tělech obratlů 

a intervertebrálních discích, působících jako tlumič [5]. 
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Základní biomechanickou jednotkou je funkční spinální jednotka. Je tvořena 

dvěma přilehlými obratli, meziobratlovou ploténkou a vazivovými strukturami. 

Z hlediska biomechaniky se předpokládá, že distální obratel je fixován, síly jsou 

kladeny na kraniální obratel a jsou měřeny jeho pohyby. Chování pohybového 

segmentu je závislé na fyzikálních vlastnostech jeho komponent. Páteř je složena 

z jednotlivých svalových segmentů, jejichž vlastnosti utváří vlastnost páteře jako 

celku. Podle Louise utváří pohybové segmenty tři klouby. Přední kloub tvoří 

meziobratlový disk a dva zadní intervertebrální klouby. Na pohybový segment 

působí za fyziologických podmínek vnější a vnitřní síly z několika směrů. Síly 

působí kompresi, distrakci, střih nebo rotaci. V důsledku působení sil vznikají 

deformace páteřních struktur nebo pohyb v segmentu [5]. 

Podle Frymoyera a Kraga existuje šest různých pohybů kolem tří 

souřadnicových os X, Y a Z. Jedná se o tři translační a tři rotační pohyby. Podél 

osy X je možný rotační pohyb do flexe a extenze v sagitální rovině a podél osy 

translace v rovině frontální. Podél osy Y je možná rotace vpravo a vlevo a podél 

ní axiální komprese nebo distrakce. Podél osy Z je možný rotační pohyb 

lateroflexe vpravo a vlevo a translace v předozadním směru. Pouze pohyby 

rotační se dají provádět aktivně, jedná se tedy o předklon a záklon, úklony trupu 

do stran a rotace trupu do stran. Vždy se jedná o kombinaci translačních 

a rotačních pohybů, kdy žádný z pohybů není izolovaný [5]. 

2.2.1 Stabilita páteře 

Jedná se o schopnost fixovat klidovou konfiguraci páteře. Ta je dána tvarem 

obratlů a zakřivením páteře jako celku a schopnost udržet základní postavení 

i při fyziologickém rozsahu pohybu. Jedná – li se o udržení klidové konfigurace, 

mluví se o statické stabilitě. Jedná – li se o fixaci změn, vznikajících při pohybu, 

mluvíme o dynamické stabilitě [1]. 
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Statická stabilita je určována třemi stabilizačními pilíři páteře. Přední pilíř je 

tvořen obratlovými těly s meziobratlovými destičkami a součástí jsou i podélné 

vazy. Postranní dva pilíře utvářejí kloubní výběžky, pouzdra intervertebrálních 

kloubů a vazy spojující sousední obratle [1]. 

Dynamickou stabilitu páteře určuje pružnost axiálních vazivových struktur 

a svaly. Vazivo tvoří pružný podklad svalů, jejich fasciální obaly i úponové 

šlachy. Pružnost vazů působí jako brzda, tlumí nárazy, vznikající při náhlých 

pohybech. Svalová dysfunkce – bývá vyvolána například bolestivým podnětem, 

může vyvolat chybné postavení hybného segmentu a následnou funkční 

poruchu (pohybový blok) [1]. 

2.2.2 Nestabilita páteře 

Nestabilita páteře může vzniknout následkem úrazu, zánětu, degenerace, 

tumoru nebo deformity. Nestabilitu lze rozdělit na akutní a chronickou. Akutní 

nestabilita se vyskytuje v časném poúrazovém období, kdy hrozí další dislokace 

úlomků, jež mohou poškodit nervové struktury. Při překročení fyziologického 

rozsahu hrozí poškození vazivových struktur a vznik zlomenin. Chronická 

nestabilita je dlouhodobý proces. Ten je dán odstupem od prvotního úrazu a je 

charakterizovaný bolestí a neurologickým poškozením. Dále lze nestabilitu 

rozdělit na temporérní kostní a permanentní ligamentózní. Temporérní kostní 

nestabilita zahrnuje poškození obratlů bez poškození vazů. Permanentní 

ligamentózní nestabilita je poranění disku a vazů, hojící se jizvou. Iatrogenní 

nestabilitu způsobuje laminektomie, poškození intervertebrálních kloubů nebo 

vazivového aparátu v průběhu operace. Dalším možným dělením je mechanická 

nestabilita (charakteristická pro kompresivní zlomeniny), neurologická 

nestabilita (charakteristická poškozením středního sloupce axiální kompresí), 

kombinovaná mechanická a neurologická nestabilita (charakteristická pro 

luxační zlomeniny a závažné tříštivé zlomeniny) [5]. 
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2.3 Svalový tonus 

Svalový tonus je podle Americké asociace elektrodiagnostické medicíny 

definován jako rezistence při pasivním natažení svalu. Je podmínkou motoriky. 

Při vyšetření je nutné porovnávat obě strany. Rozlišují se dva typy svalového 

tonu. Jedná se o svalový tonus, zajišťující kontraktilní struktury svalu a svalový 

tonus, který je podmíněný vazivovou složkou svalu [7]. 

2.3.1 Reflexní regulace svalového tonu  

Svalový tonus je dán složitým regulačním mechanismem. Regulační okruhy 

procházejí míchou, mozkovým kmenem, retikulární formací, mozečkem, 

bazálními ganglii, thalamem a mozkovou kůrou. Jsou zde aktivované 

proprioreceptory, exteroreceptory a interoreceptory. Nastavení svalového tonu 

je dáno působením centrálního i periferního senzitivního nervového systému na 

míšní α – a γ – motoneuron. Na segmentální úrovni probíhá nejjednodušší řízení 

svalového tonu. Modulačním centrem udržující svalový tonus je mozeček. Na 

regulaci tonu se podílí řada transmiterů – například glutamát, kyselina 

γ – aminomáselná (GABA), katecholaminy a serotonin [7]. 

2.3.2 Vazivová složka svalového tonu  

Pomocí vaziva dochází ke zpevnění svalu a vymezení rozsahu jeho 

pohyblivosti. Pružnost vaziva je udržována rytmickým zatěžováním, udržující 

délku a pružnost tkáně. Dojde – li ke zvýšení napětí v kontraktilní oblasti, pak se 

hovoří o svalovém spasmu a pokud dojde k retrakci vaziva, pak se jedná 

o svalovou kontrakturu. Nejčastěji je porucha svalového tonu způsobena 

jednostrannou zátěží, zejména profesní. Dochází ke vzniku svalové tuhosti 

a svalového útlumu [8]. 
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2.3.3 Poruchy svalového tonu 

Mezi poruchy svalového tonu patří zvýšení napětí, označované jako spasticita 

a rigidita. Dále snížené napětí označované jako hypotonie. Existují různé příčiny, 

vedoucí k poruchám svalového napětí. Rozlišují se tedy i různé 

formy – hypertonie, spasmus, kontraktura, trigger points, tender points, 

spasticita, rigidita, paratonie, hypotonie a atonie [7]. 

Hypertonie je zvýšené svalové napětí, jež může být i za určitých okolností 

fyziologické. Spasmus je reflexní svalová kontrakce vyvolaná nocicepcí nebo 

jiným patologickým procesem[7].  

Kontraktura znamená svalové zkrácení. Je dána změnou ve vazivové složce 

svalového napětí, jedná se tedy o fibrózní přestavbu svalu[7].  

Trigger points nebo – li spoušťové body patří mezi nejrozšířenější funkční 

změny u bolestivých poruch, jež mohou způsobovat bolest. Změny postihují 

pouze snopec svalového vlákna. Při palpačním vyšetření se vlákna jeví jako 

bolestivý bod v zatuhlém svalovém snopci. Spoušťové body mohou způsobovat 

myofasciální bolestivý syndrom, patřící mezi nejčastější bolestivé svalové 

onemocnění. Rozlišuje se aktivní a latentní forma. Aktivní forma se projevuje 

spontánní myofasciální bolestí nebo bolestí při pohybu. Latentní forma je dána 

bolestí při kompresi [7]. 

Pojmem tender points se označují jiné bolestivé body, vyskytující se 

u fibromyalgického syndromu. Tyto body se nachází v měkkých tkáních včetně 

svalové. Při přebrnknutí není vyvolán lokální záškub a ve svalu chybí zatuhlý 

pruh. Při kompresi je vyvolána pouze lokální bolest nikoli přenesená [7]. 

Spasticita se vyskytuje u neurologických onemocnění, mezi které se řadí 

dětská mozková obrna, cévní mozková příhoda, kraniocerebrální a míšní 



23 

 

traumata, degenerativní zánětlivá onemocnění mozku a míchy. Spasticitu 

charakterizuje zvýšení tonického napínacího reflexu, závislého na rychlosti 

pasivního pohybu se zvýšenými šlachovými reflexy. Pro spasticitu je typické 

zvýšené svalové napětí a hyperreflexie, spastické jevy flekční a extenční. 

Spasticita se projevuje nižší svalovou sílou, poruchou cílené a koordinované 

motoriky, poruchou selektivní motoriky, zvýšenou výbavností reflexů, 

abnormálním postaveném končetin, asociovanými pohyby a klonusem [7]. 

Rigidita představuje zvýšené svalové napětí, podobající se odporu ohýbané 

trubice z měkkého kovu (tzv. fenomén olověné trubky). Během vyšetření pohybu 

je kladen odpor v celém rozsahu, objevují se pocity ztuhlosti svalů. Ke 

zvýraznění rigidity dochází pohybem druhostranné končetiny a k ústupu ve 

spánku [7]. 

Paratonie znamená oboustranné a symetricky generalizované zvýšené svalové 

napětí, připomínající meningeální dráždění. Při pasivním pohybu dochází 

k nárůstu odporu, přetrvávajícího v celém rozsahu pohybu. Paratonie se 

vyskytuje u metabolické encefalopatie. Je známkou difuzní hemisferální 

dysfunkce, kterou provází kvantitativní porucha vědomí [7]. 

Hypotonie představuje snížení svalového tonu. Při působené zevní síly na 

hypotonický sval dochází k nedostatečnému zapojení svalu do stabilizace 

postury, mění se držení těla a zatížení kloubů. Hypotonie bývá nejčastěji 

způsobena přerušením periferního nervu, přerušením předních nebo zadních 

kořenů míchy, lézí v oblasti předních rohů míchy, poškozením zadních provazců 

míchy, lézí mozečku, lézí striata, lézí gyrus postcentralis v parietální oblasti, 

reflexní příčinou a hypoaktivitou [7]. 



24 

 

2.4 Vyšetření páteře 

Anamnéza – při odebírání anamnézy se zjišťují okolnosti vzniku obtíží 

a průběh obtíží, dále úrazy, vztahy v rodině, sociální situace, zaměstnání, 

bydlení atd [21].   

Aspekce – jedná se o vyšetření pohledem, již v čekárně se pozoruje pohybové 

chování pacienta. Zjišťují se informace o držení těla, chůzi, antalgickém chování, 

sledují se výrazy ve tváři, pohyby očí, chování během a po vyšetření [8]. 

Palpace – při palpaci se vnímá tvrdost, drsnost či hladkost, poddajnost, 

pružnost, vlhkost a teplota předmětu. Během palpace se zjišťuje přítomnost 

spoušťových bodů i zvýšené napětí měkkých tkání [8]. 

Vyšetření hybnosti – zde se vyšetřuje aktivní pohyb, pasivní pohyb a pohyb 

proti odporu. Aktivní pohyb je dán svalovou činností a pohyblivostí kloubů. Při 

vyšetření pohybu je kladen odpor o menší, stejné a větší síle, než je síla, kterou 

udává pacient. Během vyšetřování pasivního pohybu se zjišťuje pohyblivost 

kloubů, svalové napětí nebo spasmus [9]. 

2.5 Bolesti v oblasti krční páteře 

Krční páteř představuje citlivou oblast, nese hlavu a tvoří přechod mezi 

mozkem, míšními nervy a periferií. Prudké bolesti v týlu mohou být způsobeny 

nepatrným úrazem, nesprávným pohybem či vadným držením těla například při 

déletrvající práci na počítači. Problémy v oblasti krční páteře se často projevují 

bolestí svalů, omezeným pohybem hlavy nebo ramen, závratí, bolestí hlavy či 

migrénou. Mohou způsobovat chronickou únavu, problémy s koncentrací 

a nepříznivě ovlivnit trávicí proces [6]. 
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2.5.1 Cervikokraniální syndrom 

Pro tento syndrom je charakteristická bolest v oblasti krční páteře, šířící se do 

týlních a spánkových oblastí hlavy, často dochází k omezení pohybu v krční 

páteři, bolesti a hypertonu šíjového svalstva. Bolest má chronický, intermitentní 

charakter a je vyprovokována větší fyzickou a psychickou zátěží nebo špatnou 

polohou hlavy ve spánku. Součástí mohou být i vegetativní projevy jako závratě, 

nauzea, zvracení, hučení v uších a nedoslýchavost [10]. 

2.5.2 Cervikobrachiální syndrom 

Jedná se o klinickou symptomatologii v oblasti krční páteře se zánikově 

iritačním kořenovým syndromem v oblasti horních končetin. Při lézi kořene C8 

se bolest šíří do čtvrtého a pátého prstu, při lézi kořene C7 do druhého a čtvrtého 

prstu, při lézi kořene C6 do palce. Občas se vyskytuje oslabení svalů, 

inervovaných danými kořeny a snížení citlivosti v daném dermatomu [10]. 

2.5.3  Kvadrantový syndrom 

Kvadrantový syndrom je syntézou cervikokraniálního a cervikobrachiálního 

syndromu, někdy s výraznými bolestmi na hrudníku. Častá je anteflexní bolest 

hlavy, typická pro studenty či nemocné, pobývajících několik hodin v předklonu 

(počítač, práce na automatech). Bolest je vyvolána při anteflexi – bolestivé šíjové 

svalstvo, výrazné zmírnění obtíží přináší použití fixačního límce a aktivní 

extenze krční páteře (retrakce) [10]. 

2.5.4 Stenóza kanálu páteřního 

Stenóza v úseku krční páteře je častěji diagnostikována a je závažnější než 

v oblasti bederní páteře. Za relativní stenózu se považuje předozadní šíře kanálu 

páteřního menší než 12 mm, za absolutní stenózu pak šíři menší než 10 mm. 

V oblasti krční páteře se rozlišuje centrální a laterální stenóza. Laterální stenóza 
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obvykle vyvolává kořenovou symptomatologii a mívá příznaky 

cervikobrachiálního syndromu. Centrální stenóza má příznaky myelopatie (léze 

míšní), projevující se příznaky parézy dolních končetin a ataxií na dolních 

končetinách [10]. 

2.5.5 Whiplash syndrom 

Typické jsou bolesti a blokády v oblasti krční páteře, šířící se do oblasti horních 

končetin a hlavy. Příčinou bývá úraz, způsobující zhmoždění svalověvazivového 

aparátu krční páteře. Nejčastější příčinou je srážka dvou automobilů, kdy 

ohroženi jsou cestující v autě, do jehož zadní části došlo k nárazu. Páteř vykoná 

vlivem setrvačnosti flexi s následnou extenzí. Obtíže často trvají týdny až měsíce, 

někdy po celý život nemocného [10]. 

2.6 Metoda léčby – ultrazvuk 

Ultrazvuk se řadí do oblasti mechanoterapie, kdy při jeho aplikaci tkáněmi 

neprochází žádný elektrický proud. Jedná se o mechanické podélné vlnění o 

frekvenci vyšší než 20 000 Hz. K terapeutickým účelům se využívá frekvence 

0,8 – 3 MHz [20]. 

2.6.1 Indikace 

• Myalgie 

• Lumbago 

• Myogelózy 

• Stavy po kontuzích, distorzích, luxacích 

• Entezopatie 

• Sudeckův syndrom, Dupuytrenova kontraktura [11] 
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2.6.2 Kontraindikace 

Absolutní 

• Epifýzy rostoucích kostí 

• Gonády 

• Oči 

• Stavy po laminektomii 

• Čerstvá krvácení [12]   

Relativní 

• Mozek, parenchymatózní orgány, srdce 

• Periferní nervy ležící na kosti, blízko pod povrchem 

• Kostěné výstupky těsně pod kůží 

• Emfyzém, bronchiektázie 

• Menstruace [12] 

2.6.3  Fyzikální aspekty ultrazvuku 

Největší význam mají lom a odraz, absorpce, polohloubka a hloubka průniku 

[12]. 

• Lom a odraz ultrazvuku 

Řídí se obecnými zákony vlnová fyziky. Efekty jsou způsobeny 

přechodem vln z jedné tkáně do druhé s rozdílnými vlastnostmi těchto 

tkání. Proto je důležité vyloučit vzduchovou štěrbinu mezi kůží 

a hlavicí. Účinná vyzařovací plocha hlavice je vždy menší než skutečná 

plocha hlavice.  

• Absorpční koeficient, polohloubka a hloubka průniku 
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Pro správný efekt léčby je důležitá absorpce energie. Absorpční 

koeficient je charakteristický pro každou tkáň a zvětšuje se s rostoucím 

obsahem bílkovin a klesajícím obsahem vody ve tkáni. Ultrazvuk 

s frekvencí 3 MHz má absorpční koeficient 3x větší než ultrazvuk 

s frekvencí 1 MHz, tedy ultrazvuk s frekvencí 1 MHz proniká 3x 

hlouběji než ultrazvuk s frekvencí 3 MHz. Polohloubka průniku udává 

vzdálenost ve směru ultrazvukového paprsku, kde intenzita ve tkáni 

poklesne na polovinu původní intenzity. Hloubka průniku představuje 

maximální hloubku, kde je očekáván terapeutický efekt [12].   

2.6.4 Formy ultrazvuku 

Rozlišují se dvě základní formy, kontinuální a pulzní. U kontinuální formy je 

délka impulzu rovna délce periody, poměr impulz – pauza je 1 : 1. Hluboko ve 

tkáních dochází k tvorbě tepla. Tato forma se nevyužívá u akutních procesů, 

zejména zánětlivých a tam, kde je lokální zahřívání nežádoucí. U pulzní formy 

se zkracováním délky impulzu dochází ke zmenšení poměru impulz : perioda. 

Dochází k potlačení termického účinku a při poměru impulz – pauza 1 : 9 se 

dostaví účinek atermický [12].   

2.6.5 Mechanismus účinku 

Po vyloučení vzduchové vrstvy dochází k přenosu kmitání z hlavice na tkáně 

a formou podélného vlnění se šíří do hloubky. V místě působení ultrazvuku 

dochází k rozkmitání všech buněk a dojde k mikromasáži s disperzním účinkem 

(jde o přeměnu gelu v sol, zkapalnění gelu), dále dojde k přeměně mechanické 

energie na energii tepelnou a k prohřátí hluboko uložených tkání. Mezi 

fyziologické účinky mikromasáže a zvýšené teploty se řadí zlepšení lokální 

cirkulace a metabolismu, zvýšení permeability kapilár, pokles aktivity 
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sympatiku, ústup bolestí z lokální ischemie, disperzní účinek, zlepšení 

regeneračních schopností tkání [12]. 

2.6.6 Způsoby aplikace 

Podle ozvučené plochy a pohybu hlavice je rozlišována aplikace statická, 

semistatická, dynamická. Statická aplikace není vhodná kvůli nežádoucím 

účinkům. Semistatická aplikace se využívá tam, kde velikost ozvučené plochy je 

přibližně stejná s účinnou vyzařovací plochou hlavice. Terapeut pohybuje 

spirálovitě hlavicí. Dynamická aplikace se využívá, když je ozvučená plocha 

větší než účinná vyzařovací plocha hlavice. Terapeut opět provádí spirálovitý 

pohyb [12]. 

Podle místa ozvučení se aplikace ultrazvuku dělí na lokální, radikulární, 

neurální, segmentální. Lokální aplikace se provádí v místě obtíží a jedná se 

o nejčastější typ aplikace, zejména na lokální svalové spasmy. Radikulární 

aplikace představuje ozvučení výstupů míšních kořenů pro danou oblast. 

U neurální aplikace se využívá efektu snížené rychlosti vedení v ozvučeném 

periferním nervu. Segmentální aplikace představuje aplikaci následně po sobě na 

příslušný míšní kořen a manifestní Headovu zónu [12]. 

Podle způsobu kontaktu mezi hlavicí a povrchem se rozlišuje aplikace 

přímým kontaktem a podvodní (subakvální). Přímý kontakt je dán kontaktním 

médiem a jedná se o obvyklý způsob aplikace. U podvodní aplikace se využívá 

frekvence 1 MHz [12]. 

2.6.7 Velikost hlavice a délka aplikace 

Velikost hlavice je různá, existují hlavice s rozměry 1 cm2 (malá hlavice), 4 cm2 

(střední hlavice), 10 cm2 (velká hlavice) [12].  
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Délka aplikace bývá individuální, záleží na stadiu onemocnění. U akutních 

stavů je obvykle volena délka aplikace 3 minuty a u chronických stavů 5 minut. 

Maximální doba aplikace je pak 10 minut. U akutních stavů je obvyklá intenzita 

0,5 W/ cm2 a u chronických stavů 0,8 až 1,0 W/ cm2. Horní hranice pro kontinuální 

ultrazvuk je pak 2,0 W/ cm2 a pro pulzní ultrazvuk 3,0 W/ cm2 [13]. 
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3 CÍL PRÁCE 

1. Zhodnotit efektivitu metody cvičení u bolestí v oblasti krční páteře. 

2. Zhodnotit efektivitu aplikace ultrazvuku u bolestí v oblasti krční páteře. 

3. Porovnat efektivitu metody cvičení a aplikace ultrazvuku při bolestech 

krční páteře. 
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4 METODIKA 

V této kapitole jsou popisovány jednotlivé vyšetřovací postupy. Zaměřují se 

na problematiku krční páteře. Studie se zúčastnilo 12 probandů, rozdělených do 

dvou skupin. Jedna skupina podstoupila aplikaci ultrazvuku na oblast svalů 

krční páteře. Druhá skupina aktivně cvičila podle sestavené cvičební jednotky. 

Vstupní vyšetření bylo provedeno při prvním setkání, před první aplikací 

ultrazvuku a před zahájením cvičení. Výstupní vyšetření bylo provedeno na 

konci terapie. 

4.1 Charakteristika souboru 

S probandy jsem spolupracovala během své čtyřtýdenní odborné praxe 

v zařízení Nemocnice Havlíčkův Brod, jež probíhala v období od 10. 12. 2018 až 

do 11. 1. 2019 a s dalšími po vzájemné domluvě termínů. Studie se zúčastnilo 

12 probandů s bolestmi v oblasti krční páteře, ve věku od 17 do 73 let. Šest 

probandů se účastnilo aktivního cvičení a dalším šesti byl aplikován ultrazvuk. 

Během čtyř týdnů byla aplikována série osmi ultrazvuků na šesti probandech. 

U druhé skupiny probíhalo aktivní cvičení po dobu 3 měsíců. 

4.2 Vyšetřovací metody 

4.2.1 Anamnéza 

Údaje od pacienta byly získány přímým rozhovorem. V rámci anamnézy byly 

zkoumány okolnosti vzniku obtíží, průběh obtíží, úrazy, vztahy v rodině 

a sociální situace v rodině, s přihlédnutím na zaměstnání, bydlení, stavební 

bariéry atd [21]. 
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• Osobní anamnéza (OA) dává informace o chorobách, prodělaných 

a současně léčených. Součástí jsou údaje o operacích a prodělaných 

úrazech.  

• Rodinná anamnéza (RA) udává informace o chorobách nejbližších 

rodinných příslušníků, zejména rodičů a sourozenců.  

• Pracovní anamnéza (PA) popisuje charakter zaměstnání a pracovní 

prostředí. Zajíme se, zda jde o práci stereotypní či různorodou, 

o pracovní polohu a stresové momenty.  

• Sociální anamnéza (SA) udává informace o rodinných a partnerských 

vztazích, o spokojenosti v rodině, počtu dětí, finanční situaci. Dále se 

zjišťují informace o koníčcích, zálibách a sportovních aktivitách 

pacienta.  

• Alergologická anamnéza (AA) zjišťuje informace o lécích, na něž je 

pacient alergický a dále alergii na kontrastní látky. Zajímá se o typ 

alergické reakce.  

• Farmakologická anamnéza (FA) zajišťuje informace o lécích, jež pacient 

chronicky užívá – název léku, dávkování, kdo lék předepsal a zda je lék 

užíván pravidelně či podle potřeby.  

• Nynější onemocnění (NO) udává informace o vzniku bolesti, zda se 

vyskytují opakovaně, kdy se bolesti objevily poprvé, jak dlouho trvají. 

Zjišťují se okolnosti vzniku, charakter bolesti a existence úlevové 

polohy [7]. 

4.2.2 Svalový test dle Jandy 

Svalový test je pomocná vyšetřovací metoda, udávající informace o síle 

jednotlivých svalů nebo svalových skupin. Pro hodnocení se využívá šest stupňů 

v rozsahu 0 až 5, kdy stupeň 0 znamená žádný stah při pokusu o pohyb. Stupeň 

5 odpovídá svalu s dobrou funkcí. Vyšetření svalové síly se zaměřuje na svaly 
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konající flexi a extenzi krku, addukci, kaudální posunutí a addukci lopatky, 

elevaci, abdukci s rotací lopatky a na prsní svaly [14]. 

4.2.3 Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

Svalové zkrácení znamená stav, kdy z nejrůznějších příčin dochází ke 

klidovému zkrácení. Sval je v klidu kratší a při pasivním natahování nedojde 

k dosažení plného rozsahu pohybu v kloubu. Vyšetření nejčastěji zkrácených 

svalů se zaměřuje na prsní svaly, horní část trapézových svalů, na musculus 

levator scapulae a na musculus sternocleidomastoideus [21]. 

4.2.4 Vyšetření hypermobility dle Jandy 

Hypermobilita se vyšetřuje současně se svalovým zkrácením a oslabením. 

Podle Sachseho se rozlišují tři druhy hypermobility: místní patologická, 

generalizovaná patologická a konstituční. Při hodnocení hypermobility byly 

využity čtyři zkoušky. Zkouška rotace hlavy, kdy normální rozsah pohybu je až 

80° na každou stranu, při hypermobilitě je rotace často až přes 90°. Při zkoušce 

šály pacient obejme paží šíji a normální rozsah je takový, že loket dosahuje 

k vertikální ose těla a prsty dosáhnou k trnům krčních obratlů. Při zkoušce 

zapažených paží se pacient snaží dotknout prsty obou rukou, jež jsou zapažené. 

Při normálním rozsahu se pacient dotkne špičkami prstů. Při zkoušce založených 

paží pacient založí paže překřížením v zátylí. Normálním rozsah je takový, že 

pacient dosáhne špičkami prstů k akromion lopatky druhé strany [14]. 

4.2.5 Goniometrie 

Goniometrie měří rozsah pohybu v kloubu. K měření se využívají goniometry, 

vyrobené z různých materiálů a mají různou konstrukci. Pro měření malých 

ručních kloubů se využívá prstový úhloměr. Střed goniometru se přikládá do osy 

pohybu vyšetřovaného kloubu. Rozsahy se zaznamenávají ve stupních. Měří se 
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aktivní i pasivní rozsah pohybu. Na páteři byl měřen aktivní rozsah pohybu do 

rotace, úklonu, předklonu a záklonu [16]. 

4.2.6 Vyšetření dynamiky páteře 

Měřením se zjišťuje pohyblivost jednotlivých segmentů nebo celé páteře. 

Schoberova vzdálenost udává rozvoj bederní páteře. Od trnu L5 se naměří 10 cm 

kraniálně u dospělých a 5 cm u dětí. Při předklonu se zdravá páteř rozvine na 

14 cm u dospělých a 7,5 cm u dětí. Stiborova vzdálenost udává pohyblivost 

hrudní a bederní páteře. Výchozími body jsou trny C7 a L5. Při předklonu se páteř 

rozvine o 7 – 10 cm. Forestierova fleche udává kolmou vzdálenost hrbolu týlní 

kosti od podložky. Čepojova vzdálenost se používá pro měření rozvoje krční 

páteře. Výchozím bodem je C7, od něhož se naměří 8 cm kraniálně a po 

předklonu se páteř prodlouží o 3 cm. Ottova inklinační vzdálenost se používá 

pro měření pohyblivosti hrudní páteře. Výchozím bodem je C7, od tohoto bodu 

se naměří 30 cm kaudálně a při předklonu se páteř rozvine o 3,5 cm. Ottova 

reklinační vzdálenost se udává pro měření rozvoje hrudní páteře. Výchozím 

bodem je C7, od něhož se naměří 30 cm kaudálně. Při záklonu se vzdálenost 

zmenší o 2,5 cm. Thomayerova vzdálenost udává pohyblivost celé páteře. Při 

předklonu ze stoje se měří vzdálenost mezi nejdelším prstem a podlahou. Úklony 

(lateroflexe) se orientačně měří tak, že pacient stojí zády, je opřený o stěnu, paže 

má podél těla, dlaně směřují k tělu a na stehně se označí bod, kam směřuje 

nejdelší prst. Pacient provede úklon na obě strany a vzdálenost mezi oběma body 

je rozsah úklonu v cm [15]. 

4.2.7 Hodnocení postavy a držení těla 

Statické vyšetření 

• Pohled zezadu – zde se hodnotí držení a osové postavení hlavy; reliéf 

krku a ramen; reliéf, osa a konfigurace horních končetin; tvar 
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a symetrie hrudníku, výše a postavení lopatek; souměrnost 

torakobrachiálních trojúhelníků; na pánvi se hodnotí zadní spiny 

a kolmost gluteální rýhy na jejich spojnici; reliéf, osa a konfigurace 

dolních končetin  

• Pohled zepředu – zde se hodnotí držení a osové postavení hlavy, 

symetrie obličeje; reliéf krku a postavení klíčků, souměrnost a stejná 

výše ramen; reliéf, osa a konfigurace horních končetin; tvar a symetrii 

hrudníku (sternum, žebra a prsní bradavky); souměrnost 

torakobrachiálních trojúhelníků; souměrnost pánve a stejná výška 

předních spin; osa dolních končetin a nožní klenba  

•  Pohled zboku – zde se hodnotí držení a osové postavení hlavy; reliéf, 

osa a konfigurace horních končetin; postavení a tvar hrudníku; 

zakřivení páteře; břicho neprominuje; sklon pánve a kosti křížové je 

asi 30° od vertikály; reliéf, osa a konfigurace dolních končetin [15]  

Měření pomocí olovnice 

• Měření zezadu – zde se hodnotí osové postavení páteře. Olovnice 

má procházet intergluteální rýhou a dopadat mezi paty.  

• Měření zepředu – zde se hodnotí osové postavení trupu. Olovnice 

se spustí od mečovitého výběžku hrudní kosti a bude procházet 

pupkem, břicho se dotýká olovnice.  

• Měření zboku – zde se hodnotí osové postavení těla. Olovnice se 

spustí ze zevního zvukovodu a prochází středem ramenního 

a kyčelního kloubu a má spadat před osu horního hlezenního 

kloubu. Dále se zde hodnotí hloubka zakřivení páteře. Olovnice se 

spustí ze záhlaví, bude se dotýkat hrudní kyfózy, procházet 

intergluteální rýhou a dopadat mezi paty [15]. 
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4.2.8 Vyšetření reflexních změn palpací 

Při vyšetření pohmatem se hodnotí – tonus, barva, teplota kůže, její suchost 

a vlhkost; tonus podkožního vaziva a svalů, svalová atrofie; přítomnost a kvalita 

otoku; u jizev se posuzuje bolestivost a posuvnost proti spodině (adheze či 

volnost jizvy); kontraktury a omezená kloubní pohyblivost; kvalita čití, 

patologické zvukové fenomény (drásoty) [9]. 

4.2.9 Vyšetřování pohybových stereotypů dle Jandy 

Pro vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy se využívá 6 základních testů. 

Během vyšetření byly využity tři základní testy. Jedná se o test flexe hlavy vleže 

na zádech, test abdukce v ramenním kloubu a test klik – vzpor [15]. 

4.2.10 Základní neurologické vyšetření 

Vyšetření myotatických reflexů 

• Segment C5: Bicipitální reflex – při poklepu na šlachu svalu biceps 

brachii je vyvolána flexe předloktí.  

• Segment C6: Brachioradiální reflex – při poklepu na hranu distální části 

vřetenní kosti se vybaví pronace a flexe v lokti.  

• Segment C7: Tricipitový reflex – při poklepu na úpon svalu triceps 

brachii je vyvolána extenze předloktí.  

•  Segment C8: Reflex flexorů prstů – při poklepu na šlachy flexorů 

volárně v zápěstí se vybaví flexe prstů.  

• Segment C5 a C6: Styloradiální reflex – předloktí je v semiflexi a při 

poklepu na processus styloideus radii se vybaví flexe v lokti [7]. 
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Vyšetření krční páteře na meningeální syndrom 

• Brudzinski I – Pasivně se flektuje krční páteř, aby se brada dotkla 

sterna. Při funkční blokádě je rozsah pohybu omezen, což svědčí pro 

ztuhlost šíje. U meningeálního syndromu dochází k flexi v kyčelních 

i kolenních kloubech, pro snížení napínání meningeálních struktur.  

• Brudzinski II – Silnějším tlakem na oba jařmové oblouky dochází k flexi 

v kyčelních a kolenních kloubech.  

• Brudzinski III – tuto zkoušku fyzioterapeut neprovádí, tlakem na 

symfýzu vyvoláme flexi dolních končetin [17]. 

Vyšetření krční páteře na kořenovou symptomatiku 

• Kompresní test na foramina intervertebralia – Pacient sedí s dlaněmi 

v klíně, hlavu má v neutrálním postavení a terapeut postupně 

zvyšujícím se tlakem tlačí kolmo dolů shora na temeno. Terapeut 

posuzuje vznik, lokalizaci a směr šíření bolesti.  

• Spurlingův test – Pacient sedí, ukloní hlavu na jednu stranu a terapeut 

tlačí shora na nejvyšší část hlavy (vertex), tím zužuje foramina 

intervertebralia.  

• De Kleijnův test – V leže na zádech je provedena rotace, záklon hlavy 

a pacient vydrží po dobu půl až jedné minuty. Terapeut sleduje, zda se 

objeví nystagmus a pocity závratě [17]. 

Vyšetření hlavových nervů 

Vyšetření bylo zaměřeno na vyšetření zrakového nervu (nervus opticus), 

okohybného nervu (nervus oculomotorius), sluchově rovnovážného nervu 

(nervus vestibulocochlearis), přídatného nervu (nervus accesorius) [17]. 
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Vyšetření chůze 

Vyšetření chůze se zaměřuje na rytmus, kladení a odvíjení nohy od podložky, 

délku kroku, šířku báze, typ chůze, souhyb horní poloviny těla. U chůze 

postupně zvyšujeme náročnost, pomocí různých schémat [17]. 

• Chůze I – Pacient jde volně po rovném úseku 5–6 metrů dlouhém.  

• Chůze II – Pacient jde po stejném úseku, jako u chůze I, ale má zavřené 

oči.  

• Tyto způsoby lokomoce bývají doplněny chůzí po patách, po špičkách, 

o zúžené bázi či chůzí po čtyřech [17]. 

Vyšetření stoje 

• Rombergova zkouška, stoj I – Pacient stojí se vzdáleností chodidel, 

která je stejná jako vzdálenost šířky ramen nebo jedné stopy.  

• Rombergova zkouška, stoj II – Jedná se o stoj spojný.  

• Rombergova zkouška, stoj III – Jde o stoj spojný se zavřenýma očima.  

• Stoj na jedné dolní končetině, kdy má pacient nejprve otevřené oči, 

pokrčí nohu v kolenním kloubu a zvedne ji od podložky, ustálí se 

a zavře oči. Dále se k vyšetření stoje používají i balanční podložky.  

• Hautantova zkouška – Pacient má předpažené paže, horní končetiny 

jsou extendované v loketních kloubech a předloktí je v pronaci či 

semipronaci. Pacient se zavřenýma očima míří svými prsty na prsty 

terapeuta a po dobu 20 sekund terapeut sleduje, zda dochází 

k odchýlení jedné nebo obou horních končetin, o kolik centimetrů 

a jakým směrem.  

• Unterbergerova – Fukudova zkouška – Pacient stojí a po dobu jedné 

minuty pochoduje na místě se zavřenýma očima, chodidla zvedá 
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vysoko od podložky. U periferní vestibulární poruchy dochází 

k otáčení celého těla na slabší stranu [17]. 

4.3 Ultrazvuk 

Při aplikaci ultrazvuku byl pacient svlečený, seděl na stoličce, ruce měl podél 

těla. Při aplikaci se na přístroji nastavila intenzita 0,8 W/cm2, délka aplikace byla 

5 minut. Jako přenosné medium se využíval gel, pro odstranění vzduchové 

bubliny.  

  



41 

 

5 SPECIÁLNÍ ČÁST 

5.1 Metoda cvičení s prvky dle McKenzieho 

Cvik 1: Retrakce hlavy vsedě 

 Výchozí poloha: Vzpřímený sed na židli, pacient je uvolněný a dívá se 

přímo vpřed. Pohybuje hlavou pomalu a plynule dozadu, dokud není hlava 

posunutá vzad. Při provádění cviku drží bradu mírně přitaženou dolů a dozadu. 

Jakmile je hlava zasunutá dozadu, dosáhl pacient retrakčního držení hlavy. 

V této pozici vydrží několik vteřin a pak se uvolní. Účinnější cvičení je, když 

pacient dá obě ruce na bradu a pevným zatlačením brady hlavu posune ještě dále 

dozadu [18]. 

Cvik 2: Extenze krku vsedě 

 Výchozí poloha: Vzpřímený sed na židli. Pacient si zopakuje cvik 1 a poté 

hlavu udrží v retrakční poloze. Zvedne bradu nahoru a nakloní hlavu dozadu při 

pohledu na oblohu. Krční páteř se nesmí pohybovat vpřed. Po maximálním 

možném záklonu hlavy pacient otáčí hlavou ze strany na stranu o 2 cm od střední 

linie na každou stranu. Po několika vteřinách provádění cviku vrací pacient 

hlavu do výchozí pozice [18]. 

Cvik 3: Rektrakce hlavy vleže 

 Výchozí poloha: Pacient leží na zádech, hlava je položená směrem 

k volnému konci lůžka. Nepoužívá polštář, uvolní hlavu a ramena na posteli. 

Pacient zatlačí hlavu do matrace a zároveň přitáhne bradu ke krku. Efektem je 

posun hlavy dozadu, tedy dolů do podložky. Pacient se stále dívá na strop. V této 

poloze vydrží pacient několik vteřin, pak se uvolní [18]. 
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Cvik 4: Extenze krku vleže 

 Výchozí poloha: Pacient leží na zádech, jednu ruku umístí pod hlavu 

a posouvá se po posteli, dokud hlava, krční páteř a horní část ramen není mimo 

hranu postele. Pak hlavu pacient pomalu spouští dolů směrem k zemi. Zakloní 

hlavu a krk co nejdále, snaží se vidět co nejvíce z podlahy. V této poloze otáčí 

hlavu ze strany na stranu o 2 cm doprava a doleva od osy pohybu [18]. 

Cvik 5: Úklon krku 

 Výchozí poloha: Vzpřímený sed na židli, pacient zopakuje cvik 1 a udrží 

hlavu v retrakční poloze. Pacient uklání hlavu a krční páteř na stranu, kde 

pociťuje největší bolest. Neustále se dívá přímo před sebe a přibližuje ucho 

k rameni, hlava je zasunutá. Účinnější je, když pacient přiloží ruku svojí 

nejbolestivější strany přes hlavu a jemně, ale pevně zatáhne blíže k bolestivé 

straně. Po několika vteřinách v této poloze vrací hlavu zpět do výchozí polohy 

[18]. 

Cvik 6: Rotace krku 

 Výchozí poloha: Vzpřímený sed na židli, pacient provede cvik 1 a udrží 

hlavu v retrakci. Pacient otáčí hlavu daleko doleva a poté daleko doprava, 

neustále udržuje retrakci. Účinnější je, když si pacient pomocí obou rukou 

a jemným a pevným otáčením hlavy pomáhá do ještě větší rotace. Po několika 

vteřinách vrací hlavu do výchozí polohy [18]. 

Cvik 7: Flexe krku vsedě 

 Výchozí poloha: Vzpřímený sed na židli, pacient se dívá vpřed a uvolní 

se. Pacient ohne hlavu dopředu, nechá ji uvolněnou s bradou co nejblíže 
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k hrudníku. Proplete si prsty a ruce položí na zadní část hlavy, uvolní paže, aby 

lokty směřovaly k zemi. Účinnější je, když v této poloze rukama jemně a pevně 

přitáhne hlavu směrem k hrudníku. Po několika vteřinách v této poloze vrací 

hlavu zpět do výchozí pozice [18]. 

Cvik 8: Uvolnění scalenových svalů 

 Výchozí poloha: Vzpřímený sed na židli, ruce položené přes sebe 

uprostřed pravé klíční kosti a na přilehlých horních žebrech. Hlavu temenem 

vytlačíme do výšky, abychom zmenšili krční prohnutí, otočíme hlavu a krk 

doleva, nakonec nakloníme osu krku nazad („šikmý záklon“). Prohloubený 

vdech, při výdechu stahujeme oběma rukama pravou horní stranu hrudníku 

směrem do výdechové polohy [19]. 

5.2 Informace o aktivně cvičících pacientech  

5.2.1 Kazuistika 1 

Pacientka M.O., žena, narozená roku 1989, věk 30 let. 

Osobní anamnéza: Prodělala běžné dětské nemoci, v deseti letech podezření na 

zánět slepého střeva, řešeno konzervativně. 

Rodinná anamnéza: Otec trpí vysokým krevním tlakem a vysokým 

cholesterolem a na obě nemoci užívá léky. Bratr má také vysoký krevní tlak. 

Sociální anamnéza: Žije v rodinném domku na vesnici s manželem a dvěma 

dětmi. V domě mají točité schody, jejichž počet je 16. Mezi koníčky patří 

procházky se psem, cvičení, plavání a jízda na kole dvakrát do týdne. 
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Pracovní anamnéza: Dva a půl roku pracovala jako operátorka, zaměstnání tedy 

bylo sedavé, při kterém 10 až 11 hodin převážně pracovala s počítačem. Monitor 

byl uložen více k levé straně. Před tímto zaměstnáním pracovala rok v kanceláři, 

kde často jezdila autem. 

Farmakologická anamnéza: neguje 

Alergologická anamnéza: Pacientka udává alergii na antibiotika, projevující se 

kožní vyrážkou. 

Abusus: neguje 

Nynější onemocnění: Pacientka udává, že se ke konci pracovní doby objevovaly 

bolesti v oblasti C7 a Th1, které se šířily do hlavy, proto ke konci pracovní doby 

opírala hlavu o opěrku. V současné době je na mateřské dovolené a po jejím 

ukončení uvažuje o práci kosmetičky. Při kosmetice preferuje polohu ve stoje, 

nezpůsobující zatím žádné obtíže. Pokud pacientka necvičí, tak se objevují 

bolesti. Noční bolesti neguje. 

Vstupní vyšetření 
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Tabulka 1  Kazuistika 1 Vyšetření páteře a vyšetření zkrácených svalů 

Vyšetření páteře  Vyšetření zkrácených svalů 

Čepojova 

vzdálenost 
2 cm   pravá / levá strana 

Ottova inklinační 

vzdálenost 
2 cm 

M. pectoralis 

major 
0 / 1  

Ottova reklinační 

vzdálenost 
2 cm M. paravertebralis 2 / 2 

Stiborova 

vzdálenost 
7 cm M. trapezius 2 / 2 

Schoberova 

vzdálenost 
2,5 cm 

M. levator 

scapulae 
1 / 1 

Thomayerova 

zkouška 
2 cm 

M. 

sternocleidomastoideus 1 / 1 

 

Svalový test: Svalový test flexe krku, extenze krku, addukce lopatek, elevace 

lopatek, kaudální posunutí a addukce, musculus pectoralis major a abdukce 

s rotací byl hodnocen stupněm svalové síly 5 pro pravou i levou stranu. 

Tabulka 2 Kazuistika 1 Vyšetření hypermobility a vyšetření goniometrie 

Vyšetření hypermobility Vyšetření goniometrie 

Zkouška rotace 

hlavy 
negativní Předklon 45° 

Zkouška šály negativní Záklon 30° 

Zkouška 

zapažených paží 
hypomobilní Rotace vpravo 80° 

Zkouška 

založených paží 
negativní Rotace vlevo 75° 

    Úklon vpravo 25° 

    Úklon vlevo 30° 

 

Pohybové stereotypy: Stereotyp flexe šíje: Pohyb zahájen předsunem – převaha 

svalu sternocleidomastoideus. Alternativa – odpor na čele a výdrž 20 vteřin 

překoná. 
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Vyšetření reflexních změn: Při vyšetření reflexních změn je kůže protažitelná, 

podkoží a fascie posunlivé. Trapézové svaly jsou na pohmat napjaté, v hypertonu 

a bolestivé. Scalenové svaly jsou na pohmat bolestivé. 

Vyšetření stoje: Při vyšetření pohledem zezadu je pravá lopatka mírně odstátá, 

levý trapézový sval je v hypertonu, levé rameno je výše než pravé, výška ušních 

boltců je symetrická. Při vyšetření zepředu je patrná symetrie prsních svalů, 

klíčních kostí i obličeje, levé rameno je výše než pravé. Při vyšetření z boku je 

patrné předsunuté držení hlavy, protrakce ramen, zvýšená hrudní kyfóza. Při 

vyšetření pomocí olovnice je osa spuštěná ze zevního zvukovodu vedena 

kyčelním kloubem a rameno je spíše uložené dozadu od osy olovnice. 

Neurologické vyšetření je bez patologického nálezu. 

Rehabilitační plán 

• Krátkodobý rehabilitační plán 

- ovlivnění měkkých tkání v oblasti krční páteře; 

- protažení zkrácených svalů v oblasti krční páteře; 

- zvýšení pohyblivosti krční páteře; 

- korekce sedu a stoje; 

- edukace cviků. 

• Dlouhodobý rehabilitační plán 

- edukace pravidelného cvičení a protahování; 

- začlenění správných pohybových stereotypů do každodenního života; 

- doporučení vhodných cviků jako prevence bolestí. 
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Průběh terapie 

1. terapeutická jednotka 4.1.2019 

Provedeno vstupní kineziologické vyšetření, na jehož základě byl 

stanoven krátkodobý a dlouhodobý rehabilitační plán. 

2. terapeutická jednotka 11.1.2019 

Subjektivně: Pacientka si stěžuje na bolesti v oblasti krční páteře 

a bolesti hlavy. 

Objektivně: Trapézové svaly na pohmat tuhé, zvýšené napětí. 

Provedení: Protažení trapézových svalů, zdvihačů lopatky a kývačů. 

Použity techniky měkkých tkání na oblast šíjového svalstva. Korekce 

sedu a stoje. Nácvik cviku číslo 3: Retrakce hlavy vleže a cviku 

číslo 4: Extenze krku vleže, blíže popsaných v kapitole 5.1 Metoda 

cvičení s prvky dle McKenzieho. Cvik se provádí 10krát v jedné sérii, 

každé 2 – 3 hodiny. Po ustoupení obtíží počet opakování zůstává 

a frekvence se snižuje. Doporučena úprava pracovního prostředí, kdy 

monitor má být uprostřed, nikoliv ke straně. Nácvik sedu během 

pracovní doby. 

3. terapeutická jednotka 18.1.2019 

Subjektivně: Pacientka během týdne cvičila zadané cviky, přinášející 

zlepšení. 

Objektivně: Trapézové svaly na pohmat tuhé, zvýšené napětí. 

Provedení: Protažení zkrácených svalů v oblasti krční páteře, techniky 

měkkých tkání na šíjové svalstvo. Kontrola cviků z předchozí 

návštěvy. Nácvik cviku číslo 1: Retrakce hlavy vsedě. Ten je popsán 

v kapitole 5.1 Metoda cvičení s prvky dle McKenzieho. Cvik se provádí 

10krát v jedné sérii, každé 2 – 3 hodiny. Po ustoupení obtíží počet 

opakování zůstává a frekvence se snižuje. 
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4. terapeutická jednotka 25.1.2019 

Subjektivně: Pacientka se cítí lépe, pravidelně cvičí. 

Objektivně: Trapézové svaly stále v napětí, na pohmat mírně 

bolestivé. 

Provedení: Protažení trapézových svalů, kývačů, zdvihačů lopatky 

a flexorů krku. Techniky měkkých tkání na oblast šíjového svalstva. 

Kontrola cviků z předchozí návštěvy. Nácvik cviku číslo 2: Extenze 

krku vsedě, cvik je blíže popsán v kapitole 5.1 Metoda cvičení s prvky 

dle McKenzieho. Cvik se provádí 10krát v jedné sérii, každé 

2 – 3 hodiny. Po ustoupení obtíží počet opakování zůstává a frekvence 

se snižuje. 

5. terapeutická jednotka 1.2.2019 

Subjektivně: Pacientka si stěžuje na bolesti hlavy, přes týden necvičila 

pravidelně z důvodu vytížení. 

Objektivně: Stažení svalů v oblasti krční páteře. 

Provedení: Techniky měkkých tkání na oblast šíjového svalstva, 

protažení zkrácených svalů krční páteře. Kontrola cviků z předchozí 

návštěvy. Nácvik cviku číslo 5: Úklon krku. Ten je blíže popsán 

v kapitole 5.1 Metoda cvičení s prvky dle McKenzieho. Cvik se provádí 

10krát v jedné sérii, každé 2 – 3 hodiny. Po ustoupení obtíží počet 

opakování zůstává a frekvence se snižuje. 

6. terapeutická jednotka 8.2.2019 

Subjektivně: Pacientka udává mírné zlepšení po cvičení. 

Objektivně: Uvolnění trapézových svalů. 

Provedení: Techniky měkkých tkání na šíjové svalstvo, protažení svalů 

krční páteře. Kontrola cviků z předchozí návštěvy. Nácvik cviku 

číslo 6: Rotace krku. Ten je popsán v kapitole 5.1 Metoda cvičení 

s prvky dle McKenzieho. Cvik se provádí 10krát v jedné sérii, každé 
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2 – 3 hodiny. Po ustoupení obtíží počet opakování zůstává a frekvence 

se snižuje. 

7. terapeutická jednotka 15.2.2019 

Subjektivně: Pacientka si stěžuje na bolesti krční páteře a hlavy 

z důvodu vytížení. 

Objektivně: Ztuhlost svalů krční páteře. 

Provedení: Protažení svalů v oblasti krční páteře, techniky měkkých 

tkání na šíjové svalstvo. Kontrola cviků z předchozí návštěvy. Nácvik 

cviku číslo 7: Flexe krku vsedě. Ten je blíže popsán v kapitole 

5.1 Metoda cvičení s prvky dle McKenzieho. Cvik se provádí 10krát 

v jedné sérii, každé 2 – 3 hodiny. Po ustoupení obtíží počet opakování 

zůstává a frekvence se snižuje. 

8. terapeutická jednotka 22.2.2019 

Subjektivně: U pacientky se stále objevovaly bolesti v oblasti krční 

páteře, zejména po cvičení cviku 2: Extenze krku vsedě. 

Objektivně: Přetížení svalů krční páteře. 

Provedení: Techniky měkkých tkání svalů krční páteře, protažení 

svalů krční páteře. Kontrola cviků z předchozí návštěvy. Doporučeno 

přerušení cviku číslo 2: Extenze krku vsedě z důvodů nárůstu obtíží 

po cvičení toho cviku. Nácvik cviku číslo 8: Uvolnění scalenových 

svalů. Ten je popsán v kapitole 5.1 Metoda cvičení s prvky dle 

McKenzieho. Cvik se provádí 10krát v jedné sérii, každé 2 – 3 hodiny. 

Po ustoupení obtíží počet opakování zůstává a frekvence se snižuje. 

9. terapeutická jednotka 1.3.2019 

Subjektivně: Pacientka udává zlepšení stavu po pravidelném cvičení. 

Objektivně: Uvolnění svalů krční páteře. 

Provedení: Protažení svalů krční páteře, techniky měkkých tkání 

šíjového svalstva. Kontrola cviků ze všech návštěv. Korekce sedu 

a stoje. 
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10. terapeutická jednotka 8.3.2019 

Subjektivně: Pacientka po cvičení, které proběhlo po dobu třech 

měsíců udává zlepšení. Při pravidelném každodenním cvičení se 

bolesti téměř nevyskytovaly. Pacientka si pochvaluje jednoduchost 

cviků, ve kterých i nadále bude pokračovat.  

Objektivně: U pacientky došlo ke zlepšení pohyblivosti krční páteře 

a k uvolnění svalů krční páteře. 

Provedení: Výstupní kineziologické cvičení. Zařazení cviku 2: Extenze 

krku vsedě, při objevení obtíží nepokračovat ve cvičení tohoto cviku. 

Edukace správného držení těla při práci. Korekce sedu a stoje. 

5.2.2 Kazuistika 2 

Pacientka P.N., žena, narozená roku 1977, věk 42 let 

Osobní anamnéza: Pacientka v dětství podstoupila tonsilektomii. V osmé třídě 

došlo k pádu ze stromu, pacientka zjistila posunutí mečovitého výběžku k jedné 

straně. Dále pacientka prodělala běžné dětské nemoci. 

Rodinná anamnéza: Bratr se léčí s vysokým krevním tlakem. 

Sociální anamnéza: Pacientka žije s manželem a třemi dětmi v rodinném domě 

na vesnici. Má jednu dceru a dva syny. V domě mají 20 schodů. Ráda pracuje na 

zahrádce a je ve sboru dobrovolných hasičů, kde běhá s hadicemi – těžké, elevace 

ramen. 

Pracovní anamnéza: Pacientka pracuje 12 let jako účetní, jedná se tedy o sedavé 

zaměstnání, během kterého 7 hodin sedí. Monitor má v práci uložený spíše 

k pravé straně. 
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Farmakologická anamnéza: Pacientka užívá na jícen OMIPRASOL (20 mg), 

dávkování 1 – 0 – 1, léky předepsal lékař na ORL. 

Alergologická anamnéza: antibiotika (kožní reakce) 

Abusus: neguje 

Nynější onemocnění: Pacientka udává obtíže v oblasti krční páteře, poprvé se 

vyskytující již při studiu vysoké školy. Na základní škole docházela na 

rehabilitaci se skoliózou hrudní páteře. V práci, zejména ke konci směny pociťuje 

ztuhlost krku. Při objevení bolestí se snaží cvičit během práce a bolesti ustoupí, 

pokud neustoupí, nosí límec na krční páteř. Bolest se vyskytuje v oblasti druhého 

až pátého krčního obratle, bolest vystřelovala mezi lopatky a bolela hlava. V noci 

se budila bolestí, jež ustoupila po změně polohy. 

Vstupní vyšetření 

Tabulka 3 Kazuistika 2 Vyšetření páteře a vyšetření zkrácených svalů 

Vyšetření páteře  Vyšetření zkrácených svalů 

Čepojova 

vzdálenost 
1,5 cm   pravá / levá strana 

Ottova inklinační 

vzdálenost 
2 cm 

M. pectoralis 

major 
0 / 0  

Ottova reklinační 

vzdálenost 
1,5 cm M. paravertebralis 2 / 2 

Stiborova 

vzdálenost 
6 cm M. trapezius 2 / 1 

Schoberova 

vzdálenost 
2 cm 

M. levator 

scapulae 
2 / 1 

Thomayerova 

zkouška 
0 cm 

M. 

sternocleidomastoideus 
2 / 2 
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Svalový test: Svalový test flexe krku byl hodnocen stupněm svalové síly 4. 

Svalový test extenze krku, addukce lopatek, elevace lopatek, kaudální posunutí 

a addukce, musculus pectoralis major a abdukce s rotací byl hodnocen stupněm 

svalové síly 5 pro pravou i levou stranu. 

Tabulka 4 Kazuistika 2 Vyšetření hypermobility a vyšetření goniometrie 

Vyšetření hypermobility Vyšetření goniometrie 

Zkouška rotace 

hlavy 
negativní Předklon 40° 

Zkouška šály negativní Záklon 35° 

Zkouška 

zapažených paží 
pozitivní Rotace vpravo 55° 

Zkouška 

založených paží 
negativní Rotace vlevo 60° 

    Úklon vpravo 20° 

    Úklon vlevo 30° 

 

Pohybové stereotypy: Stereotyp flexe šíje: Pohyb zahájen hlubokými flexory 

krku. Alternativa – odpor na čele překoná a výdrž 20 vteřin nezvládne, 

v posledních pěti vteřinách se objevil mírný tremor. 

Vyšetření reflexních změn: Kůže je protažitelná, podkoží a fascie posunlivé. 

Trapézové svaly jsou na pohmat tuhé, v hypertonu, pravý trapézový sval je na 

pohmat bolestivý. Scalenové svaly jsou na pohmat bolestivé. 

Vyšetření stoje: Při vyšetření pohledem zezadu jsou viditelné mírně odstáté 

lopatky bilaterálně, levé rameno je výše než pravé, trapézové svaly jsou 

v hypertonu, hlava je nepatrně ukloněná na pravou stranu. Při vyšetření zepředu 

je nápadná asymetrie prsních svalů a hrudní kosti, klíční kosti jsou symetrické, 

hlava mírně ukloněná vpravo, levé rameno výše než pravé. Při vyšetření z boku 

je patrné předsunuté držení hlavy, protrakce ramen, zvýšená hrudní kyfóza. Při 
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vyšetření pomocí olovnice je osa spuštěná ze zevního zvukovodu vedena 

kyčelním kloubem a rameno se nachází vzadu od osy. 

Neurologické vyšetření je bez patologického nálezu. 

Rehabilitační plán 

• Krátkodobý rehabilitační plán 

- ovlivnění měkkých tkání v oblasti krční páteře; 

- protažení zkrácených svalů v oblasti krční páteře; 

- posílení mezilopatkových svalů; 

- zvýšení pohyblivosti krční páteře; 

- korekce sedu a stoje; 

- edukace cviků. 

• Dlouhodobý rehabilitační plán 

- edukace pravidelného cvičení a protahování; 

- začlenění správných pohybových stereotypů do každodenního života; 

- doporučení vhodných cviků jako prevence bolestí. 

Průběh terapie 

1. terapeutická jednotka 7.1.2019 

Provedeno vstupní kineziologické vyšetření, na jehož základě byl 

stanoven krátkodobý a dlouhodobý rehabilitační plán. 

2. terapeutická jednotka 14.1.2019 

Subjektivně: Pacientka si stěžuje na bolesti hlavy a bolesti v oblasti 

krční páteře. 

Objektivně: Trapézové svaly tuhé na pohmat, zvýšené napětí svalů 

krční páteře. 
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Provedení: Protažení trapézových svalů, zdvihačů lopatky a kývačů. 

Použity techniky měkkých tkání na oblast šíjového svalstva. Korekce 

sedu a stoje. Nácvik cviku číslo 3: Retrakce hlavy vleže a cviku 

číslo 4: Extenze krku vleže, jež jsou popsány v kapitole 5.1 Metoda 

cvičení s prvky dle McKenzieho. Cvik se provádí 10krát v jedné sérii, 

každé 2 – 3 hodiny. Po ustoupení obtíží počet opakování zůstává 

a frekvence se snižuje. Doporučena úprava pracovního prostředí, 

monitor uprostřed, nikoliv k pravé straně. Nácvik správného sedu 

během pracovní doby.  

3. terapeutická jednotka 21.1.2019 

Subjektivně: Pacientka během týdne cvičila zadané cviky, přinášející 

zlepšení. Stále se objevovaly bolesti hlavy. 

Objektivně: Trapézové svaly na pohmat tuhé, zvýšené napětí. 

Provedení: Protažení zkrácených svalů v oblasti krční páteře, techniky 

měkkých tkání na šíjové svalstvo. Kontrola cviků z předchozí 

návštěvy. Nácvik cviku číslo 1: Retrakce hlavy vsedě. Cvik je popsán 

v kapitole 5.1 Metoda cvičení s prvky dle McKenzieho. Cvik se provádí 

10krát v jedné sérii, každé 2 – 3 hodiny. Po ustoupení obtíží počet 

opakování zůstává a frekvence se snižuje. 

4. terapeutická jednotka 28.1.2019 

Subjektivně: Pacientka se cítí lépe, pravidelně cvičí. 

Objektivně: Trapézové svaly stále v napětí. 

Provedení: Protažení trapézových svalů, kývačů, zdvihačů lopatky. 

Techniky měkkých tkání na oblast šíjového svalstva. Kontrola cviků 

z předchozí návštěvy. Nácvik cviku číslo 2: Extenze krku vsedě, cvik 

je blíže popsán v kapitole 5.1 Metoda cvičení s prvky dle McKenzieho. 

Cvik se provádí 10krát v jedné sérii, každé 2 – 3 hodiny. Po ustoupení 

obtíží počet opakování zůstává a frekvence se snižuje. 
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5. terapeutická jednotka 4.2.2019 

Subjektivně: Pacientka stále pravidelně cvičí, cítí úlevu. 

Objektivně: Stažení svalů v oblasti krční páteře. 

Provedení: Techniky měkkých tkání na oblast šíjového svalstva, 

protažení zkrácených svalů krční páteře. Kontrola cviků z předchozí 

návštěvy. Nácvik cviku číslo 6: Rotace krku, cvik popsán v kapitole 

5.1 Metoda cvičení s prvky dle McKenzieho. Cvik se provádí 10krát 

v jedné sérii, každé 2 – 3 hodiny. Po ustoupení obtíží počet opakování 

zůstává a frekvence se snižuje. 

6. terapeutická jednotka 11.2.2019 

Subjektivně: Pacientka udává zlepšení po cvičení, pravidelně cvičí. 

Objektivně: Trapézové svaly jsou v menším napětí. 

Provedení: Techniky měkkých tkání na šíjové svalstvo, protažení svalů 

krční páteře. Kontrola cviků z předchozí návštěvy. Nácvik cviku 

číslo 5: Úklon krku, cvik je blíže popsán v kapitole 5.1 Metoda cvičení 

s prvky dle McKenzieho. Cvik se provádí 10krát v jedné sérii, každé 

2 – 3 hodiny. Po ustoupení obtíží počet opakování zůstává a frekvence 

se snižuje. 

7. terapeutická jednotka 18.2.2019 

Subjektivně: Pacientka si stěžuje na bolesti hlavy z důvodu 

pracovního vytížení. 

Objektivně: Ztuhlost svalů v oblasti krční páteře z důvodů zvýšeného 

svalového napětí. 

Provedení: Protažení svalů v oblasti krční páteře, techniky měkkých 

tkání na šíjové svalstvo. Kontrola cviků z předchozí návštěvy. 

Doporučeno vynechání cviku 5: Úklon krku z důvodů negativních 

subjektivních pocitů. Nácvik cviku číslo 7: Flexe krku vsedě, cvik je 

blíže popsán v kapitole 5.1 Metoda cvičení s prvky dle McKenzieho. 
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Cvik se provádí 10krát v jedné sérii, každé 2 – 3 hodiny. Po ustoupení 

obtíží počet opakování zůstává a frekvence se snižuje. 

8. terapeutická jednotka 25.2.2019 

Subjektivně: Pacientka udává zlepšení, cvičí pravidelně, úbytek 

pracovní zátěže. 

Objektivně: Uvolnění svalů krční páteře. 

Provedení: Techniky měkkých tkání svalů krční páteře, protažení 

svalů krční páteře. Kontrola cviků z předchozí návštěvy. Nácvik cviku 

číslo 8: Uvolnění scalenových svalů, popsané v kapitole 5.1 Metoda 

cvičení s prvky dle McKenzieho. Cvik se provádí 10krát v jedné sérii, 

každé 2 – 3 hodiny. Po ustoupení obtíží počet opakování zůstává 

a frekvence se snižuje. 

9. terapeutická jednotka 4.3.2019 

Subjektivně: Pacientka udává zlepšení stavu po pravidelném cvičení. 

Objektivně: Uvolnění svalů krční páteře. 

Provedení: Protažení svalů krční páteře, techniky měkkých tkání 

šíjového svalstva. Kontrola cviků ze všech návštěv. Opětovné zařazení 

cviku 2: Úklon krku, při objevení obtíží necvičit. Korekce sedu a stoje. 

10. terapeutická jednotka 11.3.2019 

Subjektivně: Pacientka po cvičení, proběhlých po dobu třech měsíců 

udává zlepšení. Při pravidelném každodenním cvičení se bolesti téměř 

nevyskytovaly, roli zde hraje pracovní zátěž. Pacientka si pochvaluje 

jednoduchost cviků a bude v nich i nadále pokračovat. 

Objektivně: U pacientky došlo ke zlepšení pohyblivosti krční páteře 

a k uvolnění svalů krční páteře. 

Provedení: Výstupní kineziologické cvičení. Edukace správného 

držení těla při práci. Korekce sedu a stoje. 
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5.2.3 Kazuistika 3 

Pacientka I.L., žena, narozená roku 1979, věk 40 let 

Osobní anamnéza: Pacientka v roce 2014 podstoupila operaci, zaměřenou na 

dorzální stabilizaci v segmentu L4 až S1 s náhradou disku v etáži L5/S1 pro 

vertebrogenní obtíže. Stav po APPE v roce 2000, stav po operaci cysty levého 

vaječníku v roce 2001. V roce 2017 prodělala tromboflebitidu povrchových žil levé 

horní končetiny, dále byl diagnostikován CB syndrom vpravo, mírná dx skolióza 

s naznačením sin rotací, parestezie třetího až pátého prstu rukou, vyrovnaná 

krční lordóza. V roce 2018 hluboká flebotrombóza pravé dolní končetiny. 

Rodinná anamnéza: Otec zemřel na karcinom žaludku v 61 letech, matka trpí 

chronickou žilní insuficiencí, babička mívala opakovaně plicní embolie, sestra se 

léčí se štítnou žlázou. 

Sociální anamnéza: Žije s manželem, tchýní a dvěma dcerami v rodinném domě 

na vesnici. V domě mají 16 schodů do prvního patra a jeden schod před vchodem. 

Mezi její koníčky patří práce na zahrádce, vaření a šití. 

Pracovní anamnéza: Pacientka má sedavé zaměstnání, pracuje jako 

administrativní pracovnice, během dne chodí po dílně, pracuje převážně na 

počítači. 

Farmakologická anamnéza: DETRALEX 500 mg 2 – 0 – 0, UNO 150 mg, 

NOLPAZA 40 mg 1 – 0 – 0, CARZAP 8 mg 1 – 0 – 0, LIPANTHYL NT 145 mg 

1 – 0 – 0, CITALOPRAM + PHARMA 20 mg 1 – 0 – 0, TRITTICO AC 150 mg, 

NEURONTIN 300 mg 1 – 1 – 1.   

Alergologická anamnéza: DURACEF (exantém)  
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Abusus: Nekuřačka, alkohol příležitostně. 

Nynější onemocnění: Asi od dubna 2004 si pacientka stěžuje na pocity tíže 

a bolesti hlavy v důsledku zaměstnání. Hlava bolí na temeni, má pocity ztuhlého 

krku, při otáčení pociťuje auskultace. Po zhoršení obtíží užívá lék PARALEN 

a bolesti odezní. Pacientka udává noční obtíže, kdy si stěžuje na bolesti zad 

a v noci se budí s brněním ruky, na tyto obtíže lékař předepsal léky, s jejichž 

pomocí se vyspí. Ve třetím až pátém prstu udává pocity mravenčení a v noci má 

pocit nateklých prstů (nedokáže prsty sevřít v pěst). Při šití má pacientka hlavu 

v předklonu a cítí bolest celé páteře, hlavně v oblasti C – Th přechodu a mezi 

lopatkami. V závislosti na druhu práce se objevovaly bolesti hlavy. 

Vstupní vyšetření 

Tabulka 5 Kazuistika 3 Vyšetření páteře a vyšetření zkrácených svalů 

Vyšetření páteře  Vyšetření zkrácených svalů 

Čepojova 

vzdálenost 
3 cm   pravá / levá strana 

Ottova inklinační 

vzdálenost 
3 cm 

M. pectoralis 

major 
1 / 1  

Ottova reklinační 

vzdálenost 
1 cm M. paravertebralis 2 / 2 

Stiborova 

vzdálenost 
7 cm M. trapezius 2 / 2 

Schoberova 

vzdálenost 
2 cm 

M. levator 

scapulae 
1 / 1 

Thomayerova 

zkouška 
15 cm 

M. 

sternocleidomastoideus 1 / 1 

 

Svalový test: Svalový test flexe krku, extenze krku, elevace lopatek, musculus 

pectoralis major a abdukce s rotací byl hodnocen stupněm svalové síly 5 pro 

pravou i levou stranu. Svalový test addukce lopatek byl hodnocen stupněm 
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svalové síly 4+, kaudální posunutí a addukce byl hodnocen stupněm svalové síly 

4+ pro pravou stranu a stupněm 5 pro levou stranu. 

Tabulka 6 Kazuistika 3 Vyšetření hypermobility a vyšetření goniometrie 

Vyšetření hypermobility Vyšetření goniometrie 

Zkouška rotace 

hlavy 
negativní Předklon 35° 

Zkouška šály negativní Záklon 20° 

Zkouška 

zapažených paží 
hypomobilní Rotace vpravo 60° 

Zkouška 

založených paží 
negativní Rotace vlevo 30° 

    Úklon vpravo 15° 

    Úklon vlevo 30° 

 

Pohybové stereotypy: Stereotyp flexe šíje: Pohyb zahájen hlubokými flexory 

krku. Alternativa – odpor na čelo překoná, výdrž 20 vteřin zvládne. 

Vyšetření reflexních změn: Kůže je protažitelná, podkoží a fascie jsou posunlivé, 

při palpaci jsou přítomné spasmy trapézových svalů, na pohmat bolestivé. Bolest 

se vyskytuje při palpaci mediálního okraje lopatky. Scalenové svaly jsou na 

pohmat mírně bolestivé. 

Vyšetření stoje: Při vyšetření pohledem zezadu jsou patrné mírně odstáté 

lopatky, trapézové svaly jsou v hypertonu, levé rameno je výše než pravé, hlava 

je mírně ukloněná vlevo. Při vyšetření zepředu je patrná symetrie prsních svalů, 

klíční kosti, levé rameno je výše než pravé, hlava je mírně ukloněná vlevo. Při 

vyšetření z boku je patrná protrakce ramen a předsunuté držení hlavy. Při 

vyšetření pomocí olovnice je patrné předsunuté držení hlavy a protrakce ramen. 

Neurologické vyšetření je bez patologického nálezu. 
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Rehabilitační plán 

• Krátkodobý rehabilitační plán 

- ovlivnění měkkých tkání v oblasti krční páteře; 

- protažení zkrácených svalů v oblasti krční páteře; 

- zvýšení pohyblivosti krční páteře; 

- korekce sedu a stoje; 

- edukace cviků. 

• Dlouhodobý rehabilitační plán 

- edukace pravidelného cvičení a protahování; 

- začlenění správných pohybových stereotypů do každodenního života; 

- doporučení vhodných cviků jako prevence bolestí. 

Průběh terapie 

1. terapeutická jednotka 4.1.2019 

Provedeno vstupní kineziologické vyšetření, na jehož základě byl 

stanoven krátkodobý a dlouhodobý rehabilitační plán. 

2. terapeutická jednotka 11.1.2019 

Subjektivně: Pacientka si stěžuje na bolesti v oblasti krční páteře 

a bolesti hlavy v důsledku dlouhodobého sezení. 

Objektivně: Trapézové svaly na pohmat tuhé, zvýšené napětí. 

Provedení: Protažení trapézových svalů, zdvihačů lopatky a kývačů. 

Použity techniky měkkých tkání na oblast šíjového svalstva. Nácvik 

cviku číslo 3: Retrakce hlavy vleže a cviku číslo 4: Extenze krku vleže, 

cviky jsou blíže popsány v kapitole 5.1 Metoda cvičení s prvky dle 

McKenzieho. Cvik se provádí 10krát v jedné sérii, každé 2 – 3 hodiny. 

Po ustoupení obtíží počet opakování zůstává a frekvence se snižuje. 

Korekce sedu a nácvik správného sedu během pracovní doby. 
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3. terapeutická jednotka 18.1.2019 

Subjektivně: Pacientka během týdne cvičila zadané cviky, přinášející 

zlepšení. 

Objektivně: Trapézové svaly na pohmat tuhé, zvýšené napětí. 

Provedení: Protažení zkrácených svalů v oblasti krční páteře, techniky 

měkkých tkání na šíjové svalstvo. Kontrola cviků z předchozí 

návštěvy. Nácvik cviku číslo 1: Retrakce hlavy vsedě, cvik popsán 

v kapitole 5.1 Metoda cvičení s prvky dle McKenzieho. Cvik se provádí 

10krát v jedné sérii, každé 2 – 3 hodiny. Po ustoupení obtíží počet 

opakování zůstává a frekvence se snižuje. 

4. terapeutická jednotka 25.1.2019 

Subjektivně: Pacientka se cítí lépe, pravidelně cvičí. 

Objektivně: Trapézové svaly stále v napětí. 

Provedení: Protažení trapézových svalů, kývačů, zdvihačů lopatky 

a flexorů krku. Techniky měkkých tkání na oblast šíjového svalstva. 

Kontrola cviků z předchozí návštěvy. Nácvik cviku číslo 2: Extenze 

krku vsedě, cvik je blíže popsán v kapitole 5.1 Metoda cvičení s prvky 

dle McKenzieho. Cvik se provádí 10krát v jedné sérii, každé 

2 – 3 hodiny. Po ustoupení obtíží počet opakování zůstává a frekvence 

se snižuje. 

5. terapeutická jednotka 1.2.2019 

Subjektivně: Pacientka cvičila pravidelně, cítí mírné zlepšení. 

Objektivně: Stažení svalů v oblasti krční páteře, přítomen trigger 

point v horních vláknech pravého trapézového svalu. 

Provedení: Techniky měkkých tkání na oblast šíjového svalstva, 

protažení zkrácených svalů krční páteře. Kontrola cviků z předchozí 

návštěvy. Nácvik cviku číslo 5: Úklon krku, blíže popsaný v kapitole 

5.1 Metoda cvičení s prvky dle McKenzieho. Cvik se provádí 10krát 
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v jedné sérii, každé 2 – 3 hodiny. Po ustoupení obtíží počet opakování 

zůstává a frekvence se snižuje. 

6. terapeutická jednotka 8.2.2019 

Subjektivně: Pacientka udává zlepšení po cvičení. 

Objektivně: Uvolnění trapézových svalů. 

Provedení: Techniky měkkých tkání na šíjové svalstvo, protažení svalů 

krční páteře. Kontrola cviků z předchozí návštěvy. Nácvik cviku 

číslo 6: Rotace krku, jež je popsán v kapitole 5.1 Metoda cvičení s prvky 

dle McKenzieho. Cvik se provádí 10krát v jedné sérii, každé 

2 – 3 hodiny. Po ustoupení obtíží počet opakování zůstává a frekvence 

se snižuje. 

7. terapeutická jednotka 15.2.2019 

Subjektivně: Pacientka pravidelně cvičí, cítí zlepšení. 

Objektivně: Svaly krční páteře na pohmat tuhé. 

Provedení: Protažení svalů v oblasti krční páteře, techniky měkkých 

tkání na šíjové svalstvo. Kontrola cviků z předchozí návštěvy. Nácvik 

cviku číslo 7: Flexe krku vsedě, blíže popsaný v kapitole 5.1 Metoda 

cvičení s prvky dle McKenzieho. Cvik se provádí 10krát v jedné sérii, 

každé 2 – 3 hodiny. Po ustoupení obtíží počet opakování zůstává 

a frekvence se snižuje. 

8. terapeutická jednotka 22.2.2019 

Subjektivně: U pacientky se objevovaly bolesti hlavy v důsledku 

psychické zátěže. 

Objektivně: Svaly krční páteře jsou napjaté. 

Provedení: Techniky měkkých tkání svalů krční páteře, protažení 

svalů krční páteře. Kontrola cviků z předchozí návštěvy. Nácvik cviku 

číslo 8: Uvolnění scalenových svalů, cvik popsán v kapitole 5.1 Metoda 

cvičení s prvky dle McKenzieho. Cvik se provádí 10krát v jedné sérii, 
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každé 2 – 3 hodiny. Po ustoupení obtíží počet opakování zůstává 

a frekvence se snižuje. 

9. terapeutická jednotka 1.3.2019 

Subjektivně: Pacientka udává zlepšení stavu po pravidelném cvičení. 

Objektivně: Uvolnění svalů krční páteře. 

Provedení: Protažení svalů krční páteře, techniky měkkých tkání 

šíjového svalstva. Kontrola cviků ze všech návštěv. Korekce sedu 

a stoje. 

10. terapeutická jednotka 8.3.2019 

Subjektivně: Pacientka po tříměsíčním cvičení udává zlepšení svého 

stavu. Při pravidelném každodenním cvičení se bolesti téměř 

nevyskytovaly. Pacientka si pochvaluje jednoduchost cviků, ve kterých 

i nadále bude pokračovat. 

Objektivně: U pacientky došlo ke zlepšení pohyblivosti krční páteře 

a k uvolnění svalů krční páteře. 

Provedení: Výstupní kineziologické cvičení. Edukace správného 

držení těla při práci. Korekce sedu a stoje. 

5.2.4 Kazuistika 4 

Pacientka I.L., žena, narozená v roce 1997, věk 22 let 

Osobní anamnéza: V roce 2006 došlo k pádu z půdy s bezvědomím a silným 

otřesem mozku. Pacientka se asi rok léčila s vyšším krevním tlakem. V roce 2011 

pád na lyžích s frakturou pravého distálního předloktí. V roce 2016 jako řidička 

narazila do svodidel, postupně se objevovaly bolesti krční páteře, vyrovnaná 

krční lordóza, contuse a distorse krční páteře, po kontrole u lékaře inklinace 

hlavy doprava. V roce 2018 byla diagnostikována lehká mitrální insuficience při 

poruše koaptace a naznačeném prolapsu mitrální chlopně. V témže roce léčena 

na ledvinové kameny.  
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Rodinná anamnéza: Matka po operaci bederní páteře, trpí depresemi 

a hypertenzí. Otec trpí hypertenzí. 

Sociální anamnéza: Žije s rodiči, babičkou, mladší sestrou a přítelem v rodinném 

domě na vesnici. V domě mají jeden schod před vchodem a 16 schodů do prvního 

patra, kde má pokoj, nesportuje a záliby neguje. 

Pracovní anamnéza: Pacientka je studentka vyšší odborné školy obor zdravotní 

diplomovaná sestra. 

Farmakologická anamnéza: neguje 

Alergologická anamnéza: senná rýma 

Abusus: Kuřačka asi 7 cigaret za den, alkohol příležitostně. 

Nynější onemocnění: Po dopravní nehodě se objevily bolesti krční páteře, při 

sezení ve škole udává bolesti v pravé lopatce, ty se objevovaly i před nehodou 

a bolest v oblasti pravého trapézového svalu. Pacientce vadí dlouhodobé sezení 

a psaní, úlevovou polohu nemá, léky na bolest neužívá, bolest je stálá bez 

propagace. Během odborné praxe je bez bolestí v oblasti krční páteře, ale objevily 

se bolesti v bederní páteři, po aplikaci analgetik od ortopeda došlo k úlevě. 

Vstupní vyšetření 
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Tabulka 7 Kazuistika 4 Vyšetření páteře a vyšetření zkrácených svalů 

Vyšetření páteře  Vyšetření zkrácených svalů 

Čepojova 

vzdálenost 
4 cm   pravá / levá strana 

Ottova inklinační 

vzdálenost 
3 cm 

M. pectoralis 

major 
1 / 1  

Ottova reklinační 

vzdálenost 
3 cm M. paravertebralis 2 / 2 

Stiborova 

vzdálenost 
6 cm M. trapezius 2 / 2 

Schoberova 

vzdálenost 
2,5 cm 

M. levator 

scapulae 
2 / 1 

Thomayerova 

zkouška 
10 cm 

M. 

sternocleidomastoideus 2 / 1 

 

Svalový test: Svalový test flexe krku, extenze krku, addukce lopatek, elevace 

lopatek, musculus pectoralis major a abdukce s rotací byl hodnocen stupněm 

svalové síly 5 pro pravou i levou stranu. Svalový test kaudální posunutí 

a addukce byl hodnocen stupněm svalové síly 4+ pro pravou a levou stranu. 

Tabulka 8 Kazuistika 4 Vyšetření hypermobility a vyšetření goniometrie 

Vyšetření hypermobility Vyšetření goniometrie 

Zkouška rotace 

hlavy 
negativní Předklon 35° 

Zkouška šály negativní Záklon 35° 

Zkouška 

zapažených paží 
hypomobilní Rotace vpravo 65° 

Zkouška 

založených paží 
negativní Rotace vlevo 50° 

    Úklon vpravo 30° 

    Úklon vlevo 35° 

 

Pohybové stereotypy: Stereotyp flexe šíje: Pohyb zahájen hlubokými flexory 

krku. Alternativa – odpor na čele překoná a výdrž 20 vteřin zvládne bez tremoru. 
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Vyšetření reflexních změn: Při vyšetření palpací je kůže protažitelná, podkoží 

a fascie jsou tuhé, špatně posunlivé a na pohmat bolestivé. Pravá strana je více 

bolestivá a palpačně zjistitelné spasmy trapézových svalů. Scalenové svaly jsou 

citlivé na dotek. 

Vyšetření stoje: Při vyšetření pohledem zezadu byla zjištěna symetrie lopatek, 

pravé rameno je výše než levé, bylo zjištěno zvýšené napětí v trapézových 

svalech, hlava je mírně ukloněná vpravo. Při vyšetření pohledem zepředu byla 

zjištěna symetrie prsních svalů a klíčních kostí, pravá rameno je výše než levé 

a hlava je mírně ukloněná vpravo. Při vyšetření z boku je patrné předsunuté 

držení hlavy a protrakce ramen. Při vyšetření pomocí olovnice je patrné 

předsunuté držení hlavy a protrakce ramen. 

Neurologické vyšetření je bez patologického nálezu. 

Rehabilitační plán 

• Krátkodobý rehabilitační plán 

- ovlivnění měkkých tkání v oblasti krční páteře; 

- protažení zkrácených svalů v oblasti krční páteře; 

- zvýšení pohyblivosti krční páteře; 

- korekce sedu a stoje; 

- edukace cviků. 

• Dlouhodobý rehabilitační plán 

- edukace pravidelného cvičení a protahování; 

- začlenění správných pohybových stereotypů do každodenního života; 

- doporučení vhodných cviků jako prevence bolestí. 
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Průběh terapie 

1. terapeutická jednotka 1.2.2019 

Provedeno vstupní kineziologické vyšetření, na jehož základě byl 

stanoven krátkodobý a dlouhodobý rehabilitační plán. 

2. terapeutická jednotka 8.2.2019 

Subjektivně: Pacientka si stěžuje na bolesti v oblasti krční páteře 

a bolesti hlavy v důsledku dlouhodobého sezení. 

Objektivně: Trapézové svaly na pohmat tuhé, zvýšené svalové napětí. 

Provedení: Protažení trapézových svalů, zdvihačů lopatky a kývačů. 

Použity techniky měkkých tkání na oblast šíjového svalstva. Korekce 

sedu a stoje. Nácvik cviku číslo 3: Retrakce hlavy vleže a cviku 

číslo 4: Extenze krku vleže, cviky jsou popsány v kapitole 5.1 Metoda 

cvičení s prvky dle McKenzieho. Cvik se provádí 10krát v jedné sérii, 

každé 2 – 3 hodiny. Po ustoupení obtíží počet opakování zůstává 

a frekvence se snižuje. Nácvik správného sedu během výuky ve škole. 

3. terapeutická jednotka 15.2.2019 

Subjektivně: Pacientka během týdne cvičila zadané cviky, cítila 

zlepšení. 

Objektivně: Trapézové svaly na pohmat tuhé, zvýšené napětí. 

Provedení: Protažení zkrácených svalů v oblasti krční páteře, techniky 

měkkých tkání na šíjové svalstvo. Kontrola cviků z předchozí 

návštěvy. Nácvik cviku číslo 1: Retrakce hlavy vsedě, cvik je popsán 

v kapitole 5.1 Metoda cvičení s prvky dle McKenzieho. Cvik se provádí 

10krát v jedné sérii, každé 2 – 3 hodiny. Po ustoupení obtíží počet 

opakování zůstává a frekvence se snižuje. 

4. terapeutická jednotka 22.2.2019 

Subjektivně: Pacientka se cítí lépe, pravidelně cvičí. 

Objektivně: Trapézové svaly stále v napětí. 
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Provedení: Protažení trapézových svalů, kývačů, zdvihačů lopatky 

a flexorů krku. Techniky měkkých tkání na oblast šíjového svalstva. 

Kontrola cviků z předchozí návštěvy. Nácvik cviku číslo 2: Extenze 

krku vsedě, cvik je blíže popsán v kapitole 5.1 Metoda cvičení s prvky 

dle McKenzieho. Cvik se provádí 10krát v jedné sérii, každé 

2 – 3 hodiny. Po ustoupení obtíží počet opakování zůstává a frekvence 

se snižuje. 

5. terapeutická jednotka 1.3.2019 

Subjektivně: Pacientka cvičila pravidelně, cítí mírné zlepšení. 

Objektivně: Stažení svalů v oblasti krční páteře. 

Provedení: Techniky měkkých tkání na oblast šíjového svalstva, 

protažení zkrácených svalů krční páteře. Kontrola cviků z předchozí 

návštěvy. Nácvik cviku číslo 6: Rotace krku, který je popsán v kapitole 

5.1 Metoda cvičení s prvky dle McKenzieho. Cvik se provádí 10krát 

v jedné sérii, každé 2 – 3 hodiny. Po ustoupení obtíží počet opakování 

zůstává a frekvence se snižuje. 

6. terapeutická jednotka 8.3.2019 

Subjektivně: Pacientka udává zlepšení po cvičení. 

Objektivně: Uvolnění trapézových svalů. 

Provedení: Techniky měkkých tkání na šíjové svalstvo, protažení svalů 

krční páteře. Kontrola cviků z předchozí návštěvy. Nácvik cviku 

číslo 5: Úklon krku. Ten je blíže popsán v kapitole 5.1 Metoda cvičení 

s prvky dle McKenzieho. Cvik se provádí 10krát v jedné sérii, každé 

2 – 3 hodiny. Po ustoupení obtíží počet opakování zůstává a frekvence 

se snižuje. 

7. terapeutická jednotka 15.3.2019 

Subjektivně: Pacientka pravidelně cvičí, cítí zlepšení. 

Objektivně: Svaly krční páteře na pohmat uvolněné. 
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Provedení: Protažení svalů v oblasti krční páteře, techniky měkkých 

tkání na šíjové svalstvo. Kontrola cviků z předchozí návštěvy. Nácvik 

cviku číslo 7: Flexe krku vsedě, cvik je blíže popsán v kapitole 

5.1 Metoda cvičení s prvky dle McKenzieho. Cvik se provádí 10krát 

v jedné sérii, každé 2 – 3 hodiny. Po ustoupení obtíží počet opakování 

zůstává a frekvence se snižuje. 

8. terapeutická jednotka 22.3.2019 

Subjektivně: Pacientka cvičí pravidelně. 

Objektivně: Svaly krční páteře jsou uvolněné. 

Provedení: Techniky měkkých tkání svalů krční páteře, protažení 

svalů krční páteře. Kontrola cviků z předchozí návštěvy. Nácvik cviku 

číslo 8: Uvolnění scalenových svalů. Ten je blíže popsán v kapitole 

5.1 Metoda cvičení s prvky dle McKenzieho. Cvik se provádí 10krát 

v jedné sérii, každé 2 – 3 hodiny. Po ustoupení obtíží počet opakování 

zůstává a frekvence se snižuje. 

9. terapeutická jednotka 29.3.2019 

Subjektivně: Pacientka udává zlepšení stavu po pravidelném cvičení. 

Objektivně: Uvolnění svalů krční páteře. 

Provedení: Protažení svalů krční páteře, techniky měkkých tkání 

šíjového svalstva. Kontrola cviků ze všech návštěv. Korekce sedu 

a stoje. 

10. terapeutická jednotka 5.4.2019 

Subjektivně: Pacientka po tříměsíčním cvičení udává zlepšení. Při 

pravidelném každodenním cvičení se bolesti téměř nevyskytovaly. 

Pacientka si pochvaluje jednoduchost cviků, bude v nich i nadále 

pokračovat. 

Objektivně: U pacientky došlo ke zlepšení pohyblivosti krční páteře 

a k uvolnění svalů krční páteře. 
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Provedení: Výstupní kineziologické cvičení. Edukace správného 

držení těla při práci. Korekce sedu a stoje. 

5.2.5 Kazuistika 5 

Pacientka O.P., žena, narozená v roce 1968, věk 51 let 

Osobní anamnéza: Pacientka prodělala běžné dětské nemoci. S ničím se 

v současné době neléčí. Před rokem pacientka docházela na rehabilitaci 

v důsledku tenisového loktu na levé ruce. 

Rodinná anamnéza: Otec zemřel v 39 letech na infarkt. Matka zemřela v 50 letech 

na zápal plic poté, co byla hospitalizována v nemocnici s plicní embolií. Oba 

bratři se s ničím neléčí. 

Sociální anamnéza: Pacientka žije v rodinném domě na vesnici s manželem, 

synem a dcerou. V domě mají jedno poschodí, kam vede asi 14 schodů a půdu, 

kam vede asi 10 schodů. Mezi zájmy patří zejména práce na zahrádce, jízda na 

kole, jóga a cvičení v posilovně. 

Pracovní anamnéza: Pacientka dříve pracovala v bance. V současné době pracuje 

jako personální manažerka, ve firmě je již 17 let. Její zaměstnání je pouze sedavé 

a sama udává, že denně pracuje deset až jedenáct hodin. Pacientka v práci sedí 

na kolečkové židli, monitor od počítače má přímo před sebou. U pacientky se 

jedná spíše o psychicky náročné zaměstnání. Dvakrát v týdnu jede během práce 

do posilovny, často se ale vrací pak zpět do práce. Každý pátek pak jezdí na 

hodinu jógy. V práci má okno po levé straně a často se stává, že nastydne levá 

polovina těla. 

Farmakologická anamnéza: neguje 
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Alergie: neguje 

Abusus: neguje 

Nynější onemocnění: Pacientka si stěžuje na bolesti a ztuhlost krční páteře, 

objevující se v důsledku dlouhodobého sedavého zaměstnání. Bolest se často šíří 

do hlavy a mezi lopatky. Mezi lopatkami pacientka udává až pocity pálení. 

V noci se bolesti neobjevují. Bolest se objevuje spíše ke konci pracovní doby 

a zejména na začátku měsíce, kdy má pacientka nejvíce práce. Pacientka udává, 

že když po práci jede do posilovny, tak se jí uleví od bolesti. Během pracovní 

doby, když se objevují první obtíže se snaží protahovat svaly krku a zacvičit si, 

pak bolest na chvíli ustoupí. Jedná se o indikaci k rehabilitaci, kdy je pacientce 

lépe v pohybu než v klidu. 

Vstupní vyšetření 

Tabulka 9 Kazuistika 5 Vyšetření páteře a vyšetření zkrácených svalů 

Vyšetření páteře  Vyšetření zkrácených svalů 

Čepojova 

vzdálenost 
1,5 cm   pravá / levá strana 

Ottova inklinační 

vzdálenost 
3 cm 

M. pectoralis 

major 
2 / 1  

Ottova reklinační 

vzdálenost 
0,5cm M. paravertebralis 2 / 2 

Stiborova 

vzdálenost 
8 cm M. trapezius 2 / 2 

Schoberova 

vzdálenost 
4 cm 

M. levator 

scapulae 
1 / 2 

Thomayerova 

zkouška 
0 cm 

M. 

sternocleidomastoideus 1 / 1 

 

Svalový test: Svalový test extenze krku, addukce lopatek, elevace lopatek, 

musculus pectoralis major a abdukce s rotací byl hodnocen stupněm svalové síly 
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5 pro pravou i levou stranu. Svalový test flexe krku a kaudální posunutí 

a addukce pro levou stranu byl hodnocen stupněm svalové síly 4, kaudální 

posunutí a addukce pro pravou stranu stupněm 5. 

Tabulka 10 Kazuistika 5 Vyšetření hypermobility a vyšetření goniometrie 

Vyšetření hypermobility Vyšetření goniometrie 

Zkouška rotace 

hlavy 
negativní Předklon 40° 

Zkouška šály negativní Záklon 35° 

Zkouška 

zapažených paží 
hypomobilní Rotace vpravo 60° 

Zkouška 

založených paží 
negativní Rotace vlevo 45° 

    Úklon vpravo 30° 

    Úklon vlevo 25° 

 

Pohybové stereotypy: Stereotyp flexe šíje: Pohyb zahájen předsunem 

hlavy – převaha svalu sternocleidomastoideus. Alternativa – odpor na čele 

zvládne a 20 sekund vydrží bez tremoru. 

Vyšetření reflexních změn: Při palpačním vyšetření byla zjištěna protažitelnost 

kůže, podkoží a fascie jsou posunlivé, bylo zjištěno zvýšené svalové napětí 

horních vláken trapézového svalu, trapézový sval na levé straně je na pohmat 

bolestivý. Scalenové svaly na levé straně jsou na pohmat bolestivé. 

Vyšetření stoje: Při vyšetření pohledem zezadu byla zjištěna symetrie lopatek, 

levé rameno je mírně výše než pravé, je patrné zvýšené napětí trapézových svalů. 

Výška ušních boltců je symetrická a postavení hlavy je taktéž symetrické. Při 

vyšetření pohledem zepředu je patrná symetrie prsních svalů, klíčních kostí, 

zvýšené napětí trapézových svalů a levé rameno je výše než pravé. Postavení 

hlavy je symetrické. Při vyšetření pohledem z boku je patrné předsunuté držení 
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hlavy, protrakce ramen, zvýšená hrudní kyfóza. Při vyšetření pomocí olovnice 

zjistíme předsunuté držení hlavy a protrakci ramen. 

Neurologické vyšetření je bez patologického nálezu. 

Rehabilitační plán 

• Krátkodobý rehabilitační plán 

- ovlivnění měkkých tkání v oblasti krční páteře; 

- protažení zkrácených svalů v oblasti krční páteře; 

- zvýšení pohyblivosti krční páteře; 

- korekce sedu a stoje; 

- edukace cviků. 

• Dlouhodobý rehabilitační plán 

- edukace pravidelného cvičení a protahování; 

- začlenění správných pohybových stereotypů do každodenního života; 

- doporučení vhodných cviků jako prevence bolestí. 

Průběh terapie 

1. terapeutická jednotka 8.2.2019 

Provedeno vstupní kineziologické vyšetření, na jehož základě byl 

stanoven krátkodobý a dlouhodobý rehabilitační plán. 

2. terapeutická jednotka 15.2.2019 

Subjektivně: Pacientka si stěžuje na bolesti v oblasti krční páteře, 

bolesti hlavy a pálení mezi lopatkami v důsledku dlouhodobého 

sezení v práci. 

Objektivně: Trapézové svaly na pohmat tuhé, zvýšené svalové napětí. 

Provedení: Protažení trapézových svalů, zdvihačů lopatky a kývačů. 

Použity techniky měkkých tkání na oblast šíjového svalstva. Korekce 
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sedu a stoje. Nácvik cviku číslo 3: Retrakce hlavy vleže a cviku 

číslo 4: Extenze krku vleže, jež jsou popsány v kapitole 5.1 Metoda 

cvičení s prvky dle McKenzieho. Cvik se provádí 10krát v jedné sérii, 

každé 2 – 3 hodiny. Po ustoupení obtíží počet opakování zůstává 

a frekvence se snižuje. Doporučena úprava pracovního prostředí, 

monitor uprostřed, nácvik správného sedu během pracovní doby. 

3. terapeutická jednotka 22.2.2019 

Subjektivně: Pacientka během týdne cvičila zadané cviky, cítila 

zlepšení. 

Objektivně: Trapézové svaly na pohmat tuhé, zvýšené napětí. 

Provedení: Protažení zkrácených svalů v oblasti krční páteře, techniky 

měkkých tkání na šíjové svalstvo. Kontrola cviků z předchozí 

návštěvy. Nácvik cviku číslo 1: Retrakce hlavy vsedě, cvik popsán 

v kapitole 5.1 Metoda cvičení s prvky dle McKenzieho. Cvik se provádí 

10krát v jedné sérii, každé 2 – 3 hodiny. Po ustoupení obtíží počet 

opakování zůstává a frekvence se snižuje. 

4. terapeutická jednotka 1.3.2019 

Subjektivně: Pacientka udává časté bolesti hlavy v důsledku 

pracovního vytížení spojeného se stresem. 

Objektivně: Trapézové svaly na pohmat tuhé, zvýšené napětí 

Provedení: Protažení trapézových svalů, kývačů, zdvihačů lopatky 

a flexorů krku. Techniky měkkých tkání na oblast šíjového svalstva. 

Kontrola cviků z předchozí návštěvy. Nácvik cviku číslo 2: Extenze 

krku vsedě, cvik je blíže popsán v kapitole 5.1 Metoda cvičení s prvky 

dle McKenzieho. Cvik se provádí 10krát v jedné sérii, každé 

2 – 3 hodiny. Po ustoupení obtíží počet opakování zůstává a frekvence 

se snižuje. 
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5. terapeutická jednotka 8.3.2019 

Subjektivně: Pacientka udává opakované bolesti hlavy v důsledku 

pracovního vytížení. 

Objektivně: Stažení svalů v oblasti krční páteře. 

Provedení: Techniky měkkých tkání na oblast šíjového svalstva, 

protažení zkrácených svalů krční páteře. Kontrola cviků z předchozí 

návštěvy. Nácvik cviku číslo 8: Uvolnění scalenových svalů, cvik je 

popsán v kapitole 5.1 Metoda cvičení s prvky dle McKenzieho. Cvik se 

provádí 10krát v jedné sérii, každé 2 – 3 hodiny. Po ustoupení obtíží 

počet opakování zůstává a frekvence se snižuje. 

6. terapeutická jednotka 15.3.2019 

Subjektivně: Pacientka pravidelně cvičí, cítí zlepšení, úbytek 

pracovního vytížení. 

Objektivně: Snížení napětí trapézových svalů. 

Provedení: Techniky měkkých tkání na šíjové svalstvo, protažení svalů 

krční páteře. Kontrola cviků z předchozí návštěvy. Nácvik cviku 

číslo 5: Úklon krku. Ten je blíže popsán v kapitole 5.1 Metoda cvičení 

s prvky dle McKenzieho. Cvik se provádí 10krát v jedné sérii, každé 

2 – 3 hodiny. Po ustoupení obtíží počet opakování zůstává a frekvence 

se snižuje. 

7. terapeutická jednotka 22.3.2019 

Subjektivně: Pacientka pravidelně cvičí, cítí zlepšení. 

Objektivně: Svaly krční páteře na pohmat uvolněné. 

Provedení: Protažení svalů v oblasti krční páteře, techniky měkkých tkání 

na šíjové svalstvo. Kontrola cviků z předchozí návštěvy. Nácvik cviku 

číslo 6: Rotace krku, cvik je popsán v kapitole 5.1 Metoda cvičení s prvky 

dle McKenzieho. Cvik se provádí 10krát v jedné sérii, každé 2 – 3 hodiny. 

Po ustoupení obtíží počet opakování zůstává a frekvence se snižuje. 
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8. terapeutická jednotka 29.3.2019 

Subjektivně: Pacientka cvičí pravidelně. 

Objektivně: Svaly krční páteře jsou uvolněné. 

Provedení: Techniky měkkých tkání svalů krční páteře, protažení 

svalů krční páteře. Kontrola cviků z předchozí návštěvy. Nácvik cviku 

číslo 7: Flexe krku vsedě, cvik je blíže popsán v kapitole 5.1 Metoda 

cvičení s prvky dle McKenzieho. Cvik se provádí 10krát v jedné sérii, 

každé 2 – 3 hodiny. Po ustoupení obtíží počet opakování zůstává 

a frekvence se snižuje.  

9. terapeutická jednotka 5.4.2019 

Subjektivně: Pacientka udává zlepšení stavu po pravidelném cvičení. 

Objektivně: Uvolnění svalů krční páteře. 

Provedení: Techniky měkkých tkání šíjového svalstva. Kontrola cviků 

ze všech návštěv. Korekce sedu a stoje. 

10. terapeutická jednotka 12.4.2019 

Subjektivně: Pacientka po cvičení, které proběhlo po dobu třech 

měsíců udává zlepšení. Při pravidelném každodenním cvičení se 

bolesti téměř nevyskytovaly, roli zde hraje pracovní vytížení. 

Pacientka si pochvaluje jednoduchost cviků, bude v nich i nadále 

pokračovat. 

Objektivně: U pacientky došlo ke zlepšení pohyblivosti krční páteře 

a k uvolnění svalů krční páteře. 

Provedení: Výstupní kineziologické cvičení. Edukace správného 

držení těla při práci. Korekce sedu a stoje. 

5.2.6 Kazuistika 6 

Pacient V.P., muž, narozen roku 1966, věk 53 let 
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Osobní anamnéza: Pacient udává běžné dětské nemoci. Pacient v roce 2000 

podstoupil artroskopii pravého kolenního kloubu. Před rokem byla 

diagnostikována artróza v levém hlezenním kloubu, léčba byla konzervativní 

a trvala 6 měsíců. V současné době se léčí s vyšší hladinou cukru. 

Rodinná anamnéza: Matka se léčí se štítnou žlázou, užívá léky na srdce, od 

dětství měla problémy s páteří, kdy bylo zjištěno zúžení páteřního kanálu. 

Sociální anamnéza: Pacient žije s manželkou, synem a dcerou v rodinném domě 

na vesnici. V domě mají jedno poschodí, kam vede 14 schodů. Pacient rád pracuje 

na zahrádce, vaří a jezdí na kole. 

Pracovní anamnéza: Pacient od svých osmnácti let pracoval jako horník v dole. 

V současné době pracuje u stavební firmy jako stavební dělník. Práci vykonává 

26 let. Jedná se o těžkou fyzickou práci, během osmihodinové pracovní doby 

často zvedá těžká břemena, klečí na kolenou a pracuje jak v interiéru, tak i ve 

venkovním prostředí. Pracuje za deště, v mrazech i za vysokých teplot v létě. 

Farmakologická anamnéza: V současné době užívá GLUCOPHAGE v dávce 

1 – 0 – 0, které předepsal jeho praktický lékař. 

Alergologická anamnéza: neguje 

Abusus: alkohol pouze příležitostně 

Nynější onemocnění: Pacient si stěžuje na bolest v oblasti čtvrtého až sedmého 

krčního obratle. Bolest se objevila po zvednutí těžkého břemene na rameno. 

Lékařem bylo provedeno rentgenové vyšetření páteře, na jehož základě byly 

pacientovi sděleny informace o přítomnosti osteofytů v oblasti čtvrtého až 

šestého krčního obratle, dále lékař zjistil vyrovnanou krční lordózu a indikoval 
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vertebrogenní algický syndrom krční páteře. Již před tím pacient pociťoval 

ztuhlost krční páteře. Bolest se vyskytuje zejména po námaze, nešíří se. V noci se 

bolesti neobjevují. 

Vstupní vyšetření 

Tabulka 11 Kazuistika 6 Vyšetření páteře a vyšetření zkrácených svalů 

Vyšetření páteře  Vyšetření zkrácených svalů 

Čepojova 

vzdálenost 
4,5 cm   pravá / levá strana 

Ottova inklinační 

vzdálenost 
2 cm 

M. pectoralis 

major 
1 / 2  

Ottova reklinační 

vzdálenost 
2 cm M. paravertebralis 2 / 2 

Stiborova 

vzdálenost 
8 cm M. trapezius 2 / 2 

Schoberova 

vzdálenost 
4 cm 

M. levator 

scapulae 
2 / 2 

Thomayerova 

zkouška 
0 cm 

M. 

sternocleidomastoideus 
1 / 1 

 

Svalový test: Svalový test flexe krku, extenze krku, addukce lopatek, elevace 

lopatek, kaudální posunutí a addukce, musculus pectoralis major a abdukce 

s rotací byl hodnocen stupněm svalové síly 5. 
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Tabulka 12 Kazuistika 6 Vyšetření hypermobility a vyšetření goniometrie 

Vyšetření hypermobility Vyšetření goniometrie 

Zkouška rotace 

hlavy 
negativní Předklon 40° 

Zkouška šály negativní Záklon 35° 

Zkouška 

zapažených paží 
hypomobilní Rotace vpravo 65° 

Zkouška 

založených paží 
negativní Rotace vlevo 65° 

    Úklon vpravo 30° 

    Úklon vlevo 25° 

 

Pohybové stereotypy: Stereotyp flexe šíje: Pohyb zahájen předsunem 

hlavy – převaha svalu sternocleidomastouideus. Alternativa – odpor na čele 

zvládne a 20 sekund vydrží bez tremoru. 

Vyšetření reflexních změn: Při palpačním vyšetření zjistíme protažitelnost kůže, 

podkoží a fascie jsou posunlivé, podkoží je na pohmat tuhé, zvýšené svalové 

napětí horních vláken trapézových svalů. Na pohmat je levé strana trapézového 

svalu bolestivá, scalenové svaly jsou na pohmat bolestivé. 

Vyšetření páteře: Při vyšetření pohledem zezadu byly zjištěny mírně odstáté 

lopatky od páteře, zvýšené napětí v trapézových svalech, levé rameno je mírně 

zvýšené než pravé. Výška ušních boltců a postavení hlavy jsou v symetrii. Při 

vyšetření pohledem zepředu zjistíme symetrii prsních svalů a klíčních kostí. 

Zvýšené napětí trapézových svalů, levé rameno je mírně výše než pravé. 

Postavení hlavy je symetrické. Při vyšetření pohledem z boku je patrná mírná 

protrakce ramen. Při vyšetření pomocí olovnice je osa spuštěná ze zevního 

zvukovodu vedena středem ramene a kyčelním kloubem. 

Neurologické vyšetření je bez patologického nálezu. 



80 

 

Rehabilitační plán 

• Krátkodobý rehabilitační plán 

- ovlivnění měkkých tkání v oblasti krční páteře; 

- protažení zkrácených svalů v oblasti krční páteře; 

- zvýšení pohyblivosti krční páteře; 

- korekce sedu a stoje; 

- edukace cviků. 

• Dlouhodobý rehabilitační plán 

- edukace pravidelného cvičení a protahování; 

- začlenění správných pohybových stereotypů do každodenního života; 

- doporučení vhodných cviků jako prevence bolestí. 

Průběh terapie 

1. terapeutická jednotka 8.2.2019 

Provedeno vstupní kineziologické vyšetření, na jehož základě byl 

stanoven krátkodobý a dlouhodobý rehabilitační plán. 

2. terapeutická jednotka 15.2.2019 

Subjektivně: Pacient si stěžuje na bolesti v oblasti krční páteře 

v důsledku zvedání těžkých břemen. 

Objektivně: Trapézové svaly na pohmat tuhé, zvýšené svalové napětí. 

Provedení: Protažení trapézových svalů, zdvihačů lopatky a kývačů. 

Použity techniky měkkých tkání na oblast šíjového svalstva. Korekce 

sedu a stoje. Nácvik cviku číslo 3: Retrakce hlavy vleže a cviku 

číslo 4: Extenze krku vleže, cviky jsou popsány v kapitole 5.1 Metoda 

cvičení s prvky dle McKenzieho. Cvik se provádí 10krát v jedné sérii, 

každé 2 – 3 hodiny. Po ustoupení obtíží počet opakování zůstává 

a frekvence se snižuje. 
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3. terapeutická jednotka 22.2.2019 

Subjektivně: Pacient během týdne cvičil zadané cviky, cítil zlepšení. 

Objektivně: Trapézové svaly na pohmat tuhé, zvýšené napětí. 

Provedení: Protažení zkrácených svalů v oblasti krční páteře, techniky 

měkkých tkání na šíjové svalstvo. Kontrola cviků z předchozí 

návštěvy. Nácvik cviku číslo 1: Retrakce hlavy vsedě, cvik je popsán 

v kapitole 5.1 Metoda cvičení s prvky dle McKenzieho. Cvik se provádí 

10krát v jedné sérii, každé 2 – 3 hodiny. Po ustoupení obtíží počet 

opakování zůstává a frekvence se snižuje. 

4. terapeutická jednotka 1.3.2019 

Subjektivně: Pacient pravidelně cvičí, cítí zlepšení. 

Objektivně: Trapézové svaly na pohmat stále tuhé. 

Provedení: Protažení trapézových svalů, kývačů, zdvihačů lopatky 

a flexorů krku. Techniky měkkých tkání na oblast šíjového svalstva. 

Kontrola cviků z předchozí návštěvy. Nácvik cviku číslo 2: Extenze 

krku vsedě, cvik je blíže popsán v kapitole 5.1 Metoda cvičení s prvky 

dle McKenzieho. Cvik se provádí 10krát v jedné sérii, každé 

2 – 3 hodiny. Po ustoupení obtíží počet opakování zůstává a frekvence 

se snižuje. 

5. terapeutická jednotka 8.3.2019 

Subjektivně: Pacient cvičí pravidelně. 

Objektivně: Stažení svalů v oblasti krční páteře není tak výrazné. 

Provedení: Techniky měkkých tkání na oblast šíjového svalstva, 

protažení zkrácených svalů krční páteře. Kontrola cviků z předchozí 

návštěvy. Nácvik cviku číslo 8: Uvolnění scalenových svalů. Ten je 

popsán v kapitole 5.1 Metoda cvičení s prvky dle McKenzieho. Cvik se 

provádí 10krát v jedné sérii, každé 2 – 3 hodiny. Po ustoupení obtíží 

počet opakování zůstává a frekvence se snižuje. 
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6. terapeutická jednotka 15.3.2019 

Subjektivně: Pacient pravidelně cvičí, cítí zlepšení. 

Objektivně: Snížení napětí trapézových svalů. 

Provedení: Techniky měkkých tkání na šíjové svalstvo, protažení svalů 

krční páteře. Kontrola cviků z předchozí návštěvy. Nácvik cviku 

číslo 5: Úklon krku, cvik je blíže popsán v kapitole 5.1 Metoda cvičení 

s prvky dle McKenzieho. Cvik se provádí 10krát v jedné sérii, každé 

2 – 3 hodiny. Po ustoupení obtíží počet opakování zůstává a frekvence 

se snižuje. 

7. terapeutická jednotka 22.3.2019 

Subjektivně: Pacient cvičí pravidelně, uvádí zlepšení. 

Objektivně: Svaly krční páteře na pohmat uvolněné. 

Provedení: Protažení svalů v oblasti krční páteře, techniky měkkých 

tkání na šíjové svalstvo. Kontrola cviků z předchozí návštěvy. Nácvik 

cviku číslo 6: Rotace krku, cvik je popsán v kapitole 5.1 Metoda cvičení 

s prvky dle McKenzieho. Cvik se provádí 10krát v jedné sérii, každé 

2 – 3 hodiny. Po ustoupení obtíží počet opakování zůstává a frekvence 

se snižuje. 

8. terapeutická jednotka 29.3.2019 

Subjektivně: Pacient cvičí pravidelně. 

Objektivně: Svaly krční páteře jsou uvolněné. 

Provedení: Techniky měkkých tkání svalů krční páteře, protažení 

svalů krční páteře. Kontrola cviků z předchozí návštěvy. Nácvik cviku 

číslo 7: Flexe krku vsedě. Ten je blíže popsán v kapitole 5.1 Metoda 

cvičení s prvky dle McKenzieho. Cvik se provádí 10krát v jedné sérii, 

každé 2 – 3 hodiny. Po ustoupení obtíží počet opakování zůstává 

a frekvence se snižuje. 

9. terapeutická jednotka 5.4.2019 

Subjektivně: Pacient udává zlepšení stavu po pravidelném cvičení. 
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Objektivně: Uvolnění svalů krční páteře. 

Provedení: Techniky měkkých tkání šíjového svalstva. Kontrola cviků 

ze všech návštěv. Korekce sedu a stoje. 

10. terapeutická jednotka 12.4.2019 

Subjektivně: Pacient po tříměsíčním cvičení udává zlepšení. Při 

pravidelném každodenním cvičení se bolesti nevyskytovaly. Pacient si 

pochvaluje jednoduchost cviků, bude v nich i nadále pokračovat. 

Objektivně: U pacienta došlo ke zlepšení pohyblivosti krční páteře 

a k uvolnění svalů krční páteře. 

Provedení: Výstupní kineziologické cvičení. Edukace správného 

držení těla při práci. Korekce sedu a stoje. 

5.3 Informace o pacientech s aplikací ultrazvuku 

5.3.1 Kazuistika 7 

Pacientka, žena, narozená v roce 1949, věk 70 let 

Pracovní anamnéza: Pacientka je v současné době v důchodu, ale v době 

zaměstnání pracovala jako učitelka ve školce. 

Nynější onemocnění: Pacientka si stěžuje na bolesti hlavy, dále udává bolesti 

v oblasti trapézových svalů, bolest se šíří i do levého ramene. Tyto obtíže 

přetrvávají po dobu jednoho měsíce. 

Vstupní vyšetření 
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Tabulka 13 Kazuistika 7 Vyšetření páteře a vyšetření zkrácených svalů 

Vyšetření páteře  Vyšetření zkrácených svalů 

Čepojova 

vzdálenost 
2 cm   pravá / levá strana 

Ottova inklinační 

vzdálenost 
3 cm 

M. pectoralis 

major 
0 / 0  

Ottova reklinační 

vzdálenost 
3 cm M. paravertebralis 2 / 2 

Stiborova 

vzdálenost 
6 cm M. trapezius 2 / 2 

Schoberova 

vzdálenost 
2 cm 

M. levator 

scapulae 
1 / 1 

Thomayerova 

zkouška 
20 cm 

M. 

sternocleidomastoideus 1 / 1 

 

Svalový test: Svalový test flexe krku, extenze krku, addukce lopatek, elevace 

lopatek, kaudální posunutí a addukce, musculus pectoralis major a abdukce 

s rotací byl hodnocen stupněm svalové síly 5. 

Tabulka 14 Kazuistika 7 Vyšetření hypermobility a vyšetření goniometrie 

Vyšetření hypermobility Vyšetření goniometrie 

Zkouška rotace 

hlavy 
negativní Předklon 40° 

Zkouška šály negativní Záklon 30° 

Zkouška 

zapažených paží 
hypomobilní Rotace vpravo 40° 

Zkouška 

založených paží 
negativní Rotace vlevo 20° 

    Úklon vpravo 10° 

    Úklon vlevo 10° 

 

Pohybové stereotypy: Stereotyp flexe šíje: Pohyb zahájen předsunem 

hlavy – převaha svalu strernocleidomastoideus. Alternativa – odpor na čele 

zvládne a 20 sekund vydrží bez tremoru. 
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Vyšetření reflexních změn: Při vyšetření palpací je kůže protažitelná, podkoží 

a fascie jsou posunlivé, tuhá hyperkyfóza hrudní, spasmus trapézových svalů, na 

pohmat bolestivý. Levá strana trapézových svalů je bolestivější než pravá. 

Scalenové svaly jsou na pohmat citlivé. 

Vyšetření stoje: Při vyšetření pohledem zezadu byla zjištěna symetrie lopatek, 

zvýšené napětí v trapézových svalech, symetrie ušních boltců a postavení hlavy. 

Při vyšetření pohledem zepředu byla zjištěna symetrie prsních svalů, klíčních 

kostí, zvýšené napětí v trapézových svalech a bylo zjištěno symetrické postavení 

hlavy. Při vyšetření pohledem z boku je patrné předsunuté držení hlavy, 

protrakce ramen a zvýšená hrudní kyfóza. Při vyšetření pomocí olovnice bylo 

zjištěno předsunuté držení hlavy a protrakce ramen. 

Neurologické vyšetření je bez patologického nálezu. 

Rehabilitační plán 

• Krátkodobý rehabilitační plán 

- ovlivnění měkkých tkání v oblasti krční páteře aplikací ultrazvuku; 

- korekce sedu a stoje. 

• Dlouhodobý rehabilitační plán 

- doporučení vhodného cvičení pro snížení bolestí a uvolnění měkkých 

tkání v oblasti krční páteře;  

- začlenění správných pohybových stereotypů do každodenního života. 

5.3.2 Kazuistika 8 

Pacientka, žena, narozená roku 1961, věk 58 let 

Pracovní anamnéza: Pacientka pracuje ve sklárnách, jedná se tedy o fyzickou 

práci, hlava je neustále v předklonu. 
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Nynější onemocnění: Pacientka udává bolesti hlavy, omezení pohyblivosti krční 

páteře během hospitalizace, kdy proběhla operace kolenního kloubu. Lékařem 

byl indikován cervikobrachiální syndrom z důvodu vadného držení těla při 

stereotypu chůze o berlích. 

Vstupní vyšetření 

Tabulka 15 Kazuistika 8 Vyšetření páteře a vyšetření zkrácených svalů 

Vyšetření páteře  Vyšetření zkrácených svalů 

Čepojova 

vzdálenost 
0,5 cm   pravá / levá strana 

Ottova inklinační 

vzdálenost 
2 cm 

M. pectoralis 

major 
0 / 0  

Ottova reklinační 

vzdálenost 
1,5 cm M. paravertebralis 2 / 2 

Stiborova 

vzdálenost 
7 cm M. trapezius 2 / 2 

Schoberova 

vzdálenost 
1,5 cm 

M. levator 

scapulae 
2 / 2 

Thomayerova 

zkouška 
15 cm 

M. 

sternocleidomastoideus 1 / 1 

 

Svalový test: Svalový test flexe krku, extenze krku, addukce lopatek, elevace 

lopatek, kaudální posunutí a addukce, musculus pectoralis major a abdukce 

s rotací byl hodnocen stupněm svalové síly 5. 
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Tabulka 16 Kazuistika 8 Vyšetření hypermobility a vyšetření goniometrie 

Vyšetření hypermobility Vyšetření goniometrie 

Zkouška rotace 

hlavy 
negativní Předklon 40° 

Zkouška šály negativní Záklon 30° 

Zkouška 

zapažených paží 
hypomobilní Rotace vpravo 50° 

Zkouška 

založených paží 
negativní Rotace vlevo 30° 

    Úklon vpravo 15° 

    Úklon vlevo 15° 

 

Pohybové stereotypy: Stereotyp flexe šíje: Pohyb zahájen předsunem 

hlavy – převaha svalu sternocleidomastoideus. Alternativa – odpor na čele 

zvládne a 20 sekund vydrží bez tremoru. 

Vyšetření reflexních změn: Při vyšetření palpací je kůže protažitelná, podkoží 

a fascie jsou špatně posunlivé, spasmus trapézových svalů, na pohmat tuhý 

a bolestivý. Scalenové svaly jsou na pohmat citlivé.  

Vyšetření stoje: Při vyšetření pohledem zezadu byla zjištěna symetrie lopatek, 

zvýšené napětí v trapézových svalech, symetrie ušních boltců a postavení hlavy. 

Při vyšetření pohledem zepředu byla zjištěna symetrie prsních svalů, klíčních 

kostí, zvýšené napětí v trapézových svalech a bylo zjištěno symetrické postavení 

hlavy. Při vyšetření pohledem z boku je patrné předsunuté držení hlavy 

a protrakce ramen. Při vyšetření pomocí olovnice bylo zjištěno předsunuté 

držení hlavy a protrakce ramen. 

Neurologické vyšetření je bez patologického nálezu. 
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Rehabilitační plán 

• Krátkodobý rehabilitační plán 

- ovlivnění měkkých tkání v oblasti krční páteře aplikací ultrazvuku; 

- korekce sedu a stoje. 

• Dlouhodobý rehabilitační plán 

- doporučení vhodného cvičení pro snížení bolestí a uvolnění měkkých 

tkání v oblasti krční páteře;  

- začlenění správných pohybových stereotypů do každodenního života. 

5.3.3 Kazuistika 9 

Pacientka, žena, narozená roku 2001, věk 18 let 

Pracovní anamnéza: Pacientka je v současné době studentkou střední 

zdravotnické školy. 

Nynější onemocnění: Pacientka si stěžuje na bolesti hlavy, bolesti v trapézových 

svalech a pálení mezi lopatkami, udává chronický stres. Pacientka většinu dne 

sedí v lavici a píše se skloněnou hlavou. Obtíže přetrvávají po dobu čtyř měsíců. 

Vstupní vyšetření 
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Tabulka 17 Kazuistika 9 Vyšetření páteře a vyšetření zkrácených svalů 

Vyšetření páteře  Vyšetření zkrácených svalů 

Čepojova 

vzdálenost 
2 cm   pravá / levá strana 

Ottova inklinační 

vzdálenost 
3 cm 

M. pectoralis 

major 
0 / 0  

Ottova reklinační 

vzdálenost 
2 cm M. paravertebralis 2 / 2 

Stiborova 

vzdálenost 
8 cm M. trapezius 2 / 2 

Schoberova 

vzdálenost 
2 cm 

M. levator 

scapulae 
1 / 1 

Thomayerova 

zkouška 
20 cm 

M. 

sternocleidomastoideus 
1 / 2 

 

Svalový test: Svalový test flexe krku, extenze krku, addukce lopatek, elevace 

lopatek, kaudální posunutí a addukce, musculus pectoralis major a abdukce 

s rotací byl hodnocen stupněm svalové síly 5. 

Tabulka 18 Kazuistika 9 Vyšetření hypermobility a vyšetření goniometrie 

Vyšetření hypermobility Vyšetření goniometrie 

Zkouška rotace 

hlavy 
negativní Předklon 50° 

Zkouška šály negativní Záklon 35° 

Zkouška 

zapažených paží 
negativní Rotace vpravo 70° 

Zkouška 

založených paží 
negativní Rotace vlevo 70° 

    Úklon vpravo 30° 

    Úklon vlevo 20° 

 

Pohybové stereotypy: Stereotyp flexe šíje: Pohyb zahájen hlubokými flexory 

krku. Alternativa – odpor na čele zvládne a 20 sekund vydrží bez tremoru. 
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Vyšetření reflexních změn: Při vyšetření palpací je kůže protažitelná, podkoží 

a fascie jsou posunlivé, zjištěn spasmus kývačů, paravertebrálních svalů v oblasti 

CTh páteře, horních vláken trapézových svalů, na pohmat bolestivý. Scalenové 

svaly jsou na pohmat citlivé. 

Vyšetření stoje: Při vyšetření pohledem zezadu byla zjištěna symetrie lopatek, 

zvýšené napětí v trapézových svalech, symetrie ušních boltců a postavení hlavy. 

Při vyšetření pohledem zepředu byla zjištěna symetrie prsních svalů, klíčních 

kostí, zvýšené napětí v trapézových svalech a symetrické postavení hlavy. Při 

vyšetření pohledem z boku je patrné předsunuté držení hlavy a protrakce ramen. 

Při vyšetření pomocí olovnice bylo zjištěno předsunuté držení hlavy a protrakce 

ramen. 

Neurologické vyšetření je bez patologického nálezu. 

Rehabilitační plán 

• Krátkodobý rehabilitační plán 

- ovlivnění měkkých tkání v oblasti krční páteře aplikací ultrazvuku; 

- korekce sedu a stoje. 

• Dlouhodobý rehabilitační plán 

- doporučení vhodného cvičení pro snížení bolestí a uvolnění měkkých 

tkání v oblasti krční páteře;  

- začlenění správných pohybových stereotypů do každodenního života. 

5.3.4 Kazuistika 10 

Pacientka, žena, narozená roku 1977, věk 42 let 

Pracovní anamnéza: Pacientka pracuje ve zdravotnictví, jako fyzioterapeutka. 

Jedná se o fyzicky i psychicky náročné zaměstnání. 
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Nynější onemocnění: Pacientka udává ztuhlost šíjového svalstva, omezení 

pohyblivosti, občasné bolesti hlavy. Obtíže se postupně stupňovaly po dobu půl 

roku. 

Vstupní vyšetření 

Tabulka 19 Kazuistika 10 Vyšetření páteře a vyšetření zkrácených svalů 

Vyšetření páteře  Vyšetření zkrácených svalů 

Čepojova 

vzdálenost 
2 cm   pravá / levá strana 

Ottova inklinační 

vzdálenost 
3 cm 

M. pectoralis 

major 
0 / 0  

Ottova reklinační 

vzdálenost 
2 cm M. paravertebralis 2 / 2 

Stiborova 

vzdálenost 
7 cm M. trapezius 1 / 2 

Schoberova 

vzdálenost 
2 cm 

M. levator 

scapulae 
0 / 0 

Thomayerova 

zkouška 
0 cm 

M. 

sternocleidomastoideus 
1 / 1 

 

Svalový test: Svalový test flexe krku, extenze krku, addukce lopatek, elevace 

lopatek, kaudální posunutí a addukce, musculus pectoralis major a abdukce 

s rotací byl hodnocen stupněm svalové síly 5. 
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Tabulka 20 Kazuistika 10 Vyšetření hypermobility a vyšetření goniometrie 

Vyšetření hypermobility Vyšetření goniometrie 

Zkouška rotace 

hlavy 
negativní Předklon 30° 

Zkouška šály negativní Záklon 20° 

Zkouška 

zapažených paží 
hypomobilní Rotace vpravo 60° 

Zkouška 

založených paží 
negativní Rotace vlevo 70° 

    Úklon vpravo 30° 

    Úklon vlevo 40° 

 

Pohybové stereotypy: Stereotyp flexe šíje: Pohyb zahájen hlubokými flexory 

krku. Alternativa – odpor na čele zvládne a 20 sekund vydrží bez tremoru. 

Vyšetření reflexních změn: Při vyšetření palpací je kůže protažitelná, podkoží 

a fascie nejsou posunlivé, ale stažené. Spasmus trapézových svalů, na pohmat 

bolestivý. Levá strana trapézových svalů je bolestivější než pravá. Scalenové 

svaly jsou na pohmat citlivé. 

Vyšetření stoje: Při vyšetření pohledem zezadu byla zjištěna symetrie lopatek, 

zvýšené napětí v trapézových svalech, symetrie ušních boltců a postavení hlavy. 

Při vyšetření pohledem zepředu byla zjištěna symetrie prsních svalů, klíčních 

kostí, zvýšené napětí v trapézových svalech a symetrické postavení hlavy. Při 

vyšetření pohledem z boku je patrné předsunuté držení hlavy a protrakce ramen. 

Při vyšetření pomocí olovnice bylo zjištěno předsunuté držení hlavy a protrakce 

ramen. 

Neurologické vyšetření je bez patologického nálezu. 
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Rehabilitační plán 

• Krátkodobý rehabilitační plán 

- ovlivnění měkkých tkání v oblasti krční páteře aplikací ultrazvuku; 

- korekce sedu a stoje. 

• Dlouhodobý rehabilitační plán 

- doporučení vhodného cvičení pro snížení bolestí a uvolnění měkkých 

tkání v oblasti krční páteře;  

- začlenění správných pohybových stereotypů do každodenního života. 

5.3.5 Kazuistika 11 

Pacientka, žena, narozené roku 1946, věk 73 let 

Pracovní anamnéza: Pacientka je v současné době v důchodu, ale dříve 

pracovala jako administrativní pracovnice. 

Nynější onemocnění: U pacientky se v průběhu roku začaly objevovat bolesti 

hlavy, bolesti se šířily k ramenním kloubům a ztuhlost šíjových svalů. 

Vstupní vyšetření 
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Tabulka 21 Kazuistika 11 Vyšetření páteře a vyšetření zkrácených svalů 

Vyšetření páteře  Vyšetření zkrácených svalů 

Čepojova 

vzdálenost 
1 cm   pravá / levá strana 

Ottova inklinační 

vzdálenost 
1 cm 

M. pectoralis 

major 
0 / 0  

Ottova reklinační 

vzdálenost 
2 cm M. paravertebralis 2 / 2 

Stiborova 

vzdálenost 
6 cm M. trapezius 2 / 2 

Schoberova 

vzdálenost 
2 cm 

M. levator 

scapulae 
2 / 2 

Thomayerova 

zkouška 
20 cm 

M. 

sternocleidomastoideus 2 / 2 

 

Svalový test: Svalový test flexe krku, extenze krku, addukce lopatek, elevace 

lopatek, kaudální posunutí a addukce, musculus pectoralis major a abdukce 

s rotací byl hodnocen stupněm svalové síly 5. 

Tabulka 22 Kazuistika 11 Vyšetření hypermobility a vyšetření goniometrie 

Vyšetření hypermobility Vyšetření goniometrie 

Zkouška rotace 

hlavy 
negativní Předklon 25° 

Zkouška šály negativní Záklon 30° 

Zkouška 

zapažených paží 
hypomobilní Rotace vpravo 60° 

Zkouška 

založených paží 
negativní Rotace vlevo 40° 

    Úklon vpravo 20° 

    Úklon vlevo 20° 

 

Pohybové stereotypy: Stereotyp flexe šíje: Pohyb zahájen předsunem 

hlavy – převaha svalu sternocleidomastoideus. Alternativa – odpor na čele 

zvládne a 20 sekund vydrží bez tremoru. 
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Vyšetření reflexních změn: Při vyšetření palpací je kůže protažitelná, podkoží 

a fascie jsou špatně posunlivé, spíše na pohmat tuhé. Silné spasmy trapézových 

svalů, na pohmat tuhé a bolestivé. Scalenové svaly jsou na pohmat citlivé. 

Vyšetření stoje: Při vyšetření pohledem zezadu byla zjištěna symetrie lopatek, 

zvýšené napětí v trapézových svalech, symetrie ušních boltců a symetrické 

postavení hlavy. Při vyšetření pohledem zepředu byla zjištěna symetrie prsních 

svalů, klíčních kostí, zvýšené napětí v trapézových svalech a symetrické 

postavení hlavy. Při vyšetření pohledem z boku je patrné předsunuté držení 

hlavy a protrakce ramen. Při vyšetření pomocí olovnice bylo zjištěno předsunuté 

držení hlavy a protrakce ramen. 

Neurologické vyšetření je bez patologického nálezu. 

Rehabilitační plán 

• Krátkodobý rehabilitační plán 

- ovlivnění měkkých tkání v oblasti krční páteře aplikací ultrazvuku; 

- korekce sedu a stoje. 

• Dlouhodobý rehabilitační plán 

- doporučení vhodného cvičení pro snížení bolestí a uvolnění měkkých 

tkání v oblasti krční páteře;  

- začlenění správných pohybových stereotypů do každodenního života. 

5.3.6 Kazuistika 12 

Pacientka, žena, narozená roku 1965, věk 54 let 

Pracovní anamnéza: Pacientka je v současné době bez zaměstnání. Dříve 

pracovala v kuchyni i jako uklízečka. Vždy se jednalo spíše o fyzicky náročnější 

zaměstnání. 
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Nynější onemocnění: U pacientky se v průběhu půl roku objevovaly bolesti 

hlavy, bolesti šíjového svalstva, omezení pohyblivosti. Bolest se šířila 

k ramenním kloubům a mezi lopatky. Tyto problémy se u pacientky vyskytovaly 

již dříve, doporučena rehabilitace. 

Vstupní vyšetření 

Tabulka 23 Kazuistika 12 Vyšetření páteře a vyšetření zkrácených svalů 

Vyšetření páteře  Vyšetření zkrácených svalů 

Čepojova 

vzdálenost 
1 cm   pravá / levá strana 

Ottova inklinační 

vzdálenost 
2 cm 

M. pectoralis 

major 
0 / 0  

Ottova reklinační 

vzdálenost 
4 cm M. paravertebralis 2 / 2 

Stiborova 

vzdálenost 
7 cm M. trapezius 2 / 1 

Schoberova 

vzdálenost 
2 cm 

M. levator 

scapulae 
1 / 1 

Thomayerova 

zkouška 
15 cm 

M. 

sternocleidomastoideus 
1 / 1 

 

Svalový test: Svalový test flexe krku, extenze krku, addukce lopatek, elevace 

lopatek, kaudální posunutí a addukce, musculus pectoralis major a abdukce 

s rotací byl hodnocen stupněm svalové síly 5. 
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Tabulka 24 Kazuistika 12 Vyšetření hypermobility a vyšetření goniometrie 

Vyšetření hypermobility Vyšetření goniometrie 

Zkouška rotace 

hlavy 
negativní Předklon 30° 

Zkouška šály negativní Záklon 30° 

Zkouška 

zapažených paží 
hypomobilní Rotace vpravo 60° 

Zkouška 

založených paží 
negativní Rotace vlevo 40° 

    Úklon vpravo 20° 

    Úklon vlevo 20° 

 

Pohybové stereotypy: Stereotyp flexe šíje: Pohyb zahájen předsunem 

hlavy – převaha svalu sternocleidomastoideus. Alternativa – odpor na čele 

zvládne a 20 sekund vydrží bez tremoru. 

Vyšetření reflexních změn: Při vyšetření palpací je kůže protažitelná, podkoží 

a fascie jsou posunlivé, spasmus trapézových svalů, na pohmat tuhý a bolestivý. 

Přítomnost spoušťových bodů nad lopatkou. Bolest vystřeluje k lopatkám, do 

hlavy a objevuje se u ramenních kloubů. Scalenové svaly jsou na pohmat citlivé.  

Vyšetření stoje: Při vyšetření pohledem zezadu byla zjištěna symetrie lopatek, 

zvýšené napětí v trapézových svalech, symetrie ušních boltců a postavení hlavy. 

Při vyšetření pohledem zepředu byla zjištěna symetrie prsních svalů, klíčních 

kostí, zvýšené napětí v trapézových svalech a symetrické postavení hlavy. Při 

vyšetření pohledem z boku je patrné předsunuté držení hlavy a protrakce ramen. 

Při vyšetření pomocí olovnice bylo zjištěno předsunuté držení hlavy a protrakce 

ramen. 

Neurologické vyšetření je bez patologického nálezu. 
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Rehabilitační plán 

• Krátkodobý rehabilitační plán 

- ovlivnění měkkých tkání v oblasti krční páteře aplikací ultrazvuku; 

- korekce sedu a stoje. 

• Dlouhodobý rehabilitační plán 

- doporučení vhodného cvičení pro snížení bolestí a uvolnění měkkých 

tkání v oblasti krční páteře;  

- začlenění správných pohybových stereotypů do každodenního života. 
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6 VÝSLEDKY 

6.1 Výstupní vyšetření aktivně cvičících pacientů  

6.1.1 Kazuistika 1 

Při vyšetření páteře došlo ke zlepšení Ottovy reklinační vzdálenosti o 0,5 cm, 

Stiborovy vzdálenosti o 1 cm, Schoberovy vzdálenosti o 0,5 cm. 

Při vyšetření zkrácených svalů bylo hodnoceno zkrácení trapézových svalů 

stupněm 1. U musculus levator scapulae a musculus sternocleidomastoideus bylo 

zkrácení negativní, stejně jako u levé strany musculus pectoralis major. 

Při goniometrickém vyšetření došlo ke zvýšení rozsahu do předklonu, 

záklonu a rotace vlevo o 5°, do úklonu vpravo o 20° a do úklonu vlevo o 10°. 

Při vyšetření pohybových stereotypů je stereotyp flexe šíje zahájen hlubokými 

flexory. Alternativa – odpor na čele překoná a výdrží 20 vteřin bez tremoru. 

Při vyšetření reflexních změn je kůže protažitelná, podkoží a fascie posunlivé. 

Trapézové svaly jsou bez výrazného hypertonu a nebolestivé. Scalenové svaly 

jsou na pohmat citlivé. 

Hodnocení pacientem: Po cvičení a úpravě pracovního prostředí udává 

pacientka zlepšení, cítí se lépe. Sama udává, že ve cvičení bude pokračovat 

v rámci prevence.    

6.1.2 Kazuistika 2 

Při vyšetření páteře bylo zjištěno zlepšení Čepojovy vzdálenosti o 0,5 cm, 

Ottovy inklinační vzdálenosti o 1 cm, Ottovy reklinační vzdálenosti o 0,5 cm, 

Stiborovy vzdálenosti o 1 cm, Schoberovy vzdálenosti o 0,5 cm. 
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Při vyšetření svalové síly došlo ke zlepšení flexe krku, hodnocena stupněm 5. 

Při vyšetření zkrácených svalů bylo zkrácení musculus trapezius, musculus 

levator scapulae a musculus sternocleidomastoideus negativní. 

Při goniometrickém vyšetření došlo ke zlepšení rozsahů pohybu do 

předklonu, záklonu a rotace vpravo o 5°, do rotace vlevo o 10°, do úklonu vpravo 

o 25° a do úklonu vlevo o 10°. 

Při vyšetření pohybových stereotypů je stereotyp flexe šíje zahájen hlubokými 

flexory krku. Alternativa – odpor na čele překoná a výdrž 20 vteřin zvládne. 

Při vyšetření reflexních změn je kůže protažitelná, podkoží a fascie posunlivé. 

Trapézové svaly jsou na pohmat uvolněné, nebolestivé. Scalenové svaly jsou na 

pohmat citlivé. 

Při vyšetření pohledem zezadu je patrná symetrie ramen a ušních boltců. Při 

vyšetření zepředu je postavení ramen a hlavy symetrické. Při vyšetření pomocí 

olovnice je osa spuštěná ze zevního zvukovodu vedena ramenním a kyčelním 

kloubem. 

Hodnocení pacientem: Pacientka po úpravě pracovního prostředí 

a pravidelném cvičení udává pocity zlepšení, bolesti se neobjevují. Cvičení bylo 

přínosné a bude v něm i nadále pokračovat v rámci prevence.  

6.1.3 Kazuistika 3 

Při vyšetření páteře bylo zjištěno zlepšení Ottovy inklinační a reklinační 

vzdálenosti o 1 cm. 
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Při vyšetření svalové síly došlo ke zlepšení addukce lopatek a kaudálního 

posunutí a addukce, oba pohyby jsou hodnoceny stupněm svalové síly 5. 

Při vyšetření zkrácených svalů bylo zkrácení musculus pectoralis major, 

musculus levator scapulae, musculus sternocleidomastoideus a levé strany 

musculus trapezius negativní. Zkrácení pravé strany musculus trapezius bylo 

hodnoceno stupněm 1. 

Při goniometrickém vyšetření byl zlepšen rozsah pohybu do předklonu, 

záklonu a rotace vpravo o 10°, do rotace vlevo o 35°, do úklonu vpravo o 25° a do 

úklonu vlevo o 20°. 

Při vyšetření reflexních změn je kůže protažitelná, fascie jsou posunlivé, 

podkoží pouze mírně tuhé na pohmat, na pravé straně bolestivý bod trapézového 

svalu, krátké šíjové svaly jsou mírně bolestivé a úpon svalu 

sternocleidomastoideus je bolestivý. Scalenové svaly jsou na pohmat mírně 

bolestivé. 

Při vyšetření pohledem zezadu je viditelná symetrie lopatek, pravý trapézový 

sval je v mírném hypertonu oproti levému. Symetrické postavení ramen a hlavy, 

rovněž výška ušních boltců je symetrická. Při vyšetření zepředu je patrná 

symetrie ramen a hlavy.  

Hodnocení pacientem: Pacientka po cvičení a správném nácviku sedu během 

pracovní doby udává zlepšení. Cvičení bylo přínosné, nenáročné a pacientka je 

spokojena zejména se zlepšením rozsahu pohybu do rotace a úklonu. Chce 

i nadále pokračovat ve cvičení v rámci prevence.  
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6.1.4 Kazuistika 4 

Při vyšetření páteře došlo ke zlepšení Ottovy reklinační vzdálenosti 

a Stiborovy vzdálenosti o 1 cm, Schoberovy vzdálenosti o 0,5 cm a Thomayerovy 

zkoušky o 2 cm. 

Při vyšetření svalové síly došlo ke zlepšení kaudálního posunutí a addukce, 

hodnoceno stupněm svalové síly 5. 

Při vyšetření zkrácených svalů bylo zkrácení musculus pectoralis major, 

musculus levator scapulae a zkrácení levé strany musculus 

sternocleidomastoideus negativní. Zkrácení svalu musculus trapezius a zkrácení 

svalu pravé strany musculus sternocleidomastoideus bylo hodnoceno stupněm 

1. 

Při goniometrickém vyšetření byl zlepšen rozsah pohybu do předklonu, rotace 

vpravo a úklonu vlevo o 5°, do rotace vlevo o 10°.  

Při vyšetření palpací je kůže protažitelná, podkoží a fascie jsou posunlivé, 

trapézové svaly mírně tuhé. Pravá strana je bolestivější než levá. Pravé scalenové 

svaly jsou citlivé na dotek. Při vyšetření pohledem zezadu bylo zjištěno 

symetrické postavení hlavy a ušních boltců. Při vyšetření pohledem zepředu bylo 

zjištěno symetrické postavení. 

Hodnocení pacientem: Pacientka cítí po cvičení zvýšení rozsahů pohybu, po 

nácviku správného sedu během vyučování ve škole udává zlepšení. Cvičení bylo 

přínosné a bude pokračovat.  
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6.1.5 Kazuistika 5 

Při vyšetření páteře došlo ke zlepšení Čepojovy vzdálenosti o 0,5 cm, Ottovy 

inklinační vzdálenosti o 1 cm, Ottovy reklinační vzdálenosti o 1,5 cm, Stiborovy 

vzdálenosti o 2 cm, Schoberovy vzdálenosti o 0,7 cm.  

Při vyšetření svalové síly došlo ke zlepšení flexe krku a levé strany kaudálního 

posunutí a addukce, hodnoceno stupněm svalové síly 5. 

Při vyšetření zkrácených svalů bylo zkrácení musculus trapezius, musculus 

levator scapulae a musculus sternocleidomastoideus negativní. Pravá strana 

musculus pectoralis major byla hodnocena stupněm 1. 

Při goniometrickém vyšetření došlo ke zlepšení rozsahu pohybu do záklonu 

o 5°, do rotace vlevo a do úklonu vlevo o 15°.  

Při hodnocení pohybových stereotypů je stereotyp flexe šíje zahájen 

hlubokými flexory krku. Alternativa – odpor na čele zvládne a 20 sekund vydrží 

bez tremoru. 

Při vyšetření pohledem zezadu a zepředu byla zjištěna symetrie ramen. 

Hodnocení pacientem: Po úpravě pracovního prostředí a správném nácviku 

sedu během pracovní doby došlo ke zmírnění obtíží. Po pravidelném cvičení se 

pacientka cítí lépe a udává zvýšení rozsahů pohybu. Ve cvičení bude i nadále 

pokračovat.   

6.1.6 Kazuistika 6 

Při vyšetření páteře došlo ke zlepšení Ottovy inklinační vzdálenosti o 1,5 cm. 
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Při vyšetření zkrácených svalů bylo zkrácení levé strany musculus pectoralis 

major, musculus trapezius a musculus levator scapulae hodnoceno stupněm 1. 

Zkrácení pravé strany musculus pectoralis major bylo negativní. 

Při goniometrickém vyšetření byl zlepšen rozsah pohybu do záklonu a do 

rotace vpravo o 5°, do úklonu vpravo o 10°. 

Při hodnocení pohybových stereotypů je stereotyp flexe šíje zahájen 

hlubokými flexory krku. Alternativa – odpor na čele zvládne a 20 sekund vydrží 

bez tremoru. 

Hodnocení pacientem: Pacient udává mírné zlepšení, po pravidelném cvičení 

se cítí lépe, ve cvičení chce pokračovat pro udržení a případné další zvyšování 

rozsahů pohybu.   

6.2 Výstupní vyšetření u pacientů s aplikací ultrazvuku 

6.2.1 Kazuistika 7 

Při vyšetření páteře došlo ke zlepšení Thomayerovy zkoušky o 5 cm. 

Při vyšetření zkrácených svalů bylo zkrácení levé strany musculus trapezius 

hodnoceno stupněm 1 a zkrácení levé strany musculus levator scapulae 

negativní. 

Při goniometrickém vyšetření došlo ke zlepšení rozsahu pohybu do rotace 

vlevo a do úklonu vlevo o 10°, do úklonu vpravo o 15°.  

Při vyšetření reflexních změn došlo ke snížení napětí levé strany trapézového 

svalu. 
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Hodnocení pacientem: U pacientky převažovaly bolesti spíše na levé straně 

trapézového svalu a bolest se šířila k levému rameni. Pacientka si stěžovala na 

bolesti hlavy. Po aplikaci osmi ultrazvuků udává pacientka zlepšení a ústup 

bolesti hlavy.  

6.2.2 Kazuistika 8 

Při vyšetření páteře došlo ke zlepšení Čepojovy vzdálenosti a Ottovy 

reklinační vzdálenosti o 1,5 cm, Ottovy inklinační vzdálenosti o 1 cm. 

Při vyšetření zkrácených svalů bylo zkrácení svalu musculus 

sternocleidomastoideus negativní, zkrácení musculus trapezius a musculus 

levator scapulae bylo hodnoceno stupněm 1. 

Při goniometrickém vyšetření došlo ke zlepšení rozsahu pohybu do úklonu 

vpravo i vlevo o 5°. 

Při vyšetření pohybových stereotypů je stereotyp flexe šíje zahájen hlubokými 

flexory krku. Alternativa – odpor na čele zvládne a 20 sekund vydrží bez 

tremoru. 

Při vyšetření palpací je kůže protažitelná, podkoží a fascie jsou posunlivé, 

trapézové svaly jsou uvolněné. Scalenové svaly jsou na pohmat stále citlivé. 

Hodnocení pacientem: Pacientka udává velké zlepšení, stěžovala si na bolest 

hlavy, jež po aplikaci osmi ultrazvuků ustoupila a sama cítí uvolnění svalů 

a zvýšení rozsahů pohybu.  

6.2.3 Kazuistika 9 

Při vyšetření páteře došlo ke zlepšení Čepojovy vzdálenosti o 1 cm 

a Thomayerovy zkoušky o 3 cm. 
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Při vyšetření zkrácených svalů bylo zkrácení svalu musculus levator scapulae 

negativní, zkrácení svalu musculus trapezius a levé strany svalu musculus 

sternocleidomastoideus bylo hodnoceno stupněm 1. 

Při goniometrickém vyšetření došlo ke zvýšení rozsahu pohybu do rotace 

vpravo, rotace vlevo a úklonu vpravo o 5°, do úklonu vlevo o 15°. 

Při vyšetření reflexních změn došlo ke zjištění, že spasmy horních vláken 

trapézových svalů nejsou výrazné.  

Při vyšetření pohledem zezadu a zepředu bylo zjištěno mírné napětí 

v trapézových svalech.  

Hodnocení pacientem: Pacientka si stěžovala na bolesti hlavy. Po aplikaci 

osmi ultrazvuků udává pouze mírné zlepšení. V důsledku chronického stresu 

proběhne i návštěva psychologa. 

6.2.4 Kazuistika 10 

Při vyšetření páteře došlo ke zlepšení Ottovy reklinační vzdálenosti o 1 cm 

a Schoberovy vzdálenosti o 0,5 cm. 

Při goniometrickém vyšetření došlo ke zvýšení rozsahu pohybu do předklonu 

a záklonu o 5°, do úklonu vpravo o 10°. 

Při vyšetření palpací je kůže protažitelná, podkoží a fascie jsou posunlivé, 

méně stažené. Spasmus trapézových svalů je na pravé straně horší než na levé.  

Hodnocení pacientem: Pacientka po aplikaci pěti ultrazvuků neudává 

zlepšení, naopak bolest přetrvává, večer po aplikaci jsou svaly bolestivé 

a rozbouřené. Po vzájemné dohodě byla studie ukončena. 
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6.2.5 Kazuistika 11 

Při vyšetření páteře došlo ke zlepšení Thomayerovy zkoušky o 2 cm. 

Při vyšetření zkrácených svalů bylo zkrácení musculus levator scapulae 

hodnoceno stupněm 1. 

Při goniometrickém vyšetření došlo ke zvýšení rozsahu pohybu do předklonu 

o 15°, do úklonu vpravo a vlevo o 5°. 

Při vyšetření palpací je kůže protažitelná, podkoží a fascie jsou posunlivé, na 

pohmat tuhé. Silné spasmy trapézových svalů s převahou na levé straně. 

Hodnocení pacientem: Pacientka po aplikaci osmi ultrazvuků udává pouze 

mírné zlepšení, bolest stále přetrvává, šíří se do oblasti ramenních kloubů. 

6.2.6 Kazuistika 12 

Při vyšetření páteře došlo ke zlepšení Ottovy inklinační vzdálenosti o 1 cm. 

Při vyšetření zkrácených svalů bylo zkrácení pravé strany musculus trapezius 

hodnoceno stupněm 1. 

Při goniometrickém vyšetření došlo ke zvýšení rozsahu pohybu do předklonu 

o 5°, do úklonu vpravo o 15° a do úklonu vlevo o 20°. 

Při vyšetření palpací je kůže protažitelná, podkoží a fascie jsou posunlivé, 

trapézové svaly jsou na pohmat uvolněné, bez přítomnosti spasmů nad lopatkou. 

Hodnocení pacientem: Pacientka v průběhu terapie nepociťovala zlepšení. 

K výraznému zlepšení ovšem došlo na konci terapie, kdy po aplikaci posledního 

osmého ultrazvuku došlo k uvolnění svalů v oblasti krční páteře. 
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7 DISKUZE 

Předmětem bakalářské práce je aplikace ultrazvuku a metody cvičení 

u pacientů s bolestmi krční páteře. Pacienti často udávali bolesti hlavy, bolest 

v oblasti ramenních kloubů, bolesti v oblasti krční páteře a pociťovali ztuhlost 

a omezení rozsahů pohybu. Pacienti byli rozděleni do dvou skupin.  

První skupině pacientů byly zadány cviky, podle nichž aktivně cvičili 

v domácím prostředí. V rámci terapie došlo u těchto pacientů ke korekci sedu, 

stoje a úpravě pracovního prostředí. V odborné literatuře Krční páteř – Zdroj 

potíží a nemoci je pacientům vysvětlován správný sed na pracovní židli během 

pracovní doby v rámci prevence vadného držení těla. Pacient sedí, nohama se 

opírá o zem, záda jsou podepřena opěradlem a pacient sedí na celé ploše židle, 

záda drží zpříma. Během zadávání jednotlivých cviků jsem si všimla, že 

některým pacientům nevyhovoval cvik 2: Extenze krku vsedě, proto byl z terapie 

vyřazen. Po nějaké době byl tento cvik znovu zařazen a pacienti již neudávali 

zhoršení subjektivních obtíží.  

Robin McKenzie ve své publikaci Léčíme si bolesti krční páteř sami uvádí 

u pacientů častý výskyt bolestí v oblasti krku, bolestí vycházející z krční páteře, 

šířící se do ramenního pletence, paže či předloktí. Bolest bývá vnímána i v ruce 

a prstech jako pocity píchání špendlíků, jehliček, mravenčení či necitlivost. Tyto 

obtíže se u některých pacientů vyskytovaly. U všech pacientů došlo po cvičení ke 

zlepšení stavu. Dále udávali zvýšení rozsahů pohybu a uvolnění svalů v oblasti 

krční páteře. Pacienti si pochvalovali jednoduchost a nenáročnost jednotlivých 

cviků. Uváděli možnost cvičení i během pracovní doby a cvičení pro ně bylo 

přínosné.  

Druhé skupině byl aplikován ultrazvuk na svaly v oblasti krční páteře. 

Pacienti uváděli různé výsledky po aplikaci osmi ultrazvuků.  
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U jedné pacientky během prvních aplikacích ultrazvuku došlo ke zhoršování 

subjektivních potíží. Pacientka si stěžovala na rozbouření a bolestivost svalů 

v oblasti krční páteře, kdy se tyto obtíže vyskytovaly zejména k večeru. Na 

základě těchto informací byla aplikace ultrazvuku po pěti návštěvách ukončena.  

Další pacientka si stěžovala na bolesti v oblasti krční páteře v důsledku 

chronického stresu. Tato pacientka po aplikaci osmi ultrazvuků uváděla zlepšení 

pohyblivosti a uvolnění svalů v oblasti krční páteře. Z psychického hlediska 

ovšem ke zlepšení nedošlo, proto u pacientky proběhne návštěva psychologa.  

U další pacientky hrál roli opět psychický stav. Pacientka přišla na terapii 

s cílem odstranění přítomných spoušťových bodů, úlevy od ztuhlosti svalů a od 

bolesti. V rámci terapie nedocházelo k výraznému ovlivnění stavu i po edukaci 

o dlouhodobějším účinku po aplikaci ultrazvuku. Ke změně došlo až před 

aplikací posledního ultrazvuku, kdy na pohmat došlo k výraznému zlepšení 

a uvolnění svalů v oblasti krční páteře. Pacientka také sama pociťovala výraznou 

úlevu od bolesti a uvolnění.  

Další pacientka udávala pouze mírné zlepšení stavu, což je patrné i na základě 

provedeného výstupního vyšetření. U další pacientky subjektivně došlo 

k výraznému zlepšení a vymizení bolestí hlavy. 

V průběhu terapie u první skupiny pacientů byly využity na začátku každého 

sezení i prvky technik měkkých tkání, dále byla použita technika postizometrické 

relaxace pro protažení a uvolnění svalů v oblasti krční páteře.  

V článku s názvem Hodnotenie elektrickej aktivity horných vlákien 

m. trapezius po aplikácii rôzných prostriedkov kinezioterapie a fyzikálnei 

terapie (2016, Rehabilitace a fyzikální lékařství) byl popsán výzkum, do něhož 

bylo zařazeno 50 pacientů s bolestí šíje. Pacienti byli rozděleni do 5 skupin po 
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10 pacientech, každé skupině byla aplikována jiná metoda. Využita byla metoda 

postizometrické relaxace, měkkých technik, technika antigravitační relaxace, 

aplikace lawatermu a metoda dynamické neuromuskulární stabilizace dle 

Koláře. Výzkum probíhal od ledna do května. Elektrická aktivita byla 

zaznamenávána ve třech polohách, vždy před a po desetiminutové terapii. 

Na základě výsledků bylo zjištěno pozitivní ovlivnění elektrické aktivity 

trapézového svalu i po desetiminutovém terapeutickém zákroku. Výzkum 

potvrdil zařazení autoterapeutických postupů do běžného života jako přínosný 

a důležitý i pro oblast pracovního prostředí.  

V článku s názvem McKenzie metóda ako súčasť klasickej fyzioterapie 

u pacientov s chronickou bolesťou cervikálnej chrbtice (2013, Rehabilitace 

a fyzikální lékařství) byl hodnocen účinek McKenzie metody v porovnání 

s klasickou fyzioterapií u pacientů s chronickou bolestí krční páteře a sledoval se 

tonus trapézového svalu. Studie se zúčastnilo 73 pacientů s chronickou bolestí 

krční páteře. Pacienti byli rozděleni do třech skupin. První skupina byla léčena 

McKenzie metodou, druhá skupina využívala metod klasické 

fyzioterapie – měkké techniky, parafín, elektroterapie, kdy byly využity 

nízkofrekvenční a středofrekvenční proudy. Třetí skupina byla tvořena 

zdravými jedinci bez subjektivních bolestí.  

Po měsíci léčby došlo u skupiny léčenou McKenzie metodou ke snížení bolestí 

hlavy, bolestí při vykonávání aktivit ve volném čase, momentální intenzitě 

bolesti, snížení bolesti při zdvíhání břemen, po dobu spánku, při řízení či čtení. 

Po třech měsících od léčby došlo k úplnému ústupu bolestí v momentální 

intenzitě bolestí, při práci, při vykonávání aktivit ve volném čase a při spánku. 

Minimální problémy byly udávány při zdvihání břemen, řízení a čtení. 

U pacientů se občas vyskytovaly bolesti hlavy.  
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U skupiny léčené klasickou fyzioterapií došlo po měsíci léčby ke snížení všech 

sledovaných parametrů. Tři měsíce od léčby došlo k úplnému ústupu bolestí při 

práci, minimální problémy byly udávány při zvedání břemen, spánku, řízení, 

čtení a aktivitách ve volném čase. U pacientů se vyskytovaly občasné bolesti 

hlavy. Na základě výsledků studie došlo k redukci tonu trapézového svalu.  

U skupiny mnou sledovaných pacientů došlo po třech měsících léčby metodou 

cvičení ke snížení bolesti, zvýšení rozsahů pohybu a uvolnění napětí ve svalech 

v oblasti krční páteře. 

Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit efektivitu metody cvičení u bolestí 

krční páteře, zhodnotit efektivitu aplikace ultrazvuku u bolestí krční páteře 

a porovnat efektivitu metody cvičení a aplikace ultrazvuku při bolestech krční 

páteře. 

Z výsledků mého pozorování přisuzuji výrazné zlepšení zdravotního stavu 

u pacientů aktivně cvičících a domnívám se, že pokud se pacient aktivně podílí 

na spolupráci ovlivnit svůj zdravotní stav, může dosáhnout příznivých 

výsledků. U skupiny pacientů s aplikací ultrazvuku také došlo v některých 

případech ke zlepšení zdravotního stavu, ale výsledky nebyly tak výrazné, jako 

v popisech odborných publikací. Pacienti, jež aktivně cvičili, dosáhli lepších 

výsledků než pacienti s pasivní aplikací ultrazvuku.  

Přemýšlela jsem i nad možnou kombinací obou metod. Uvažovala jsem nad 

aplikací ultrazvuku, po jejímž ukončení by byla využita metoda aktivního 

cvičení. Pozitivní účinek ultrazvuku by tak mohl být ještě více podpořen 

a pacient by se i zároveň aktivně podílel na spolupráci ovlivnit svůj zdravotní 

stav.   



112 

 

V knížce Krční páteř – Zdroj potíží a nemoci autor poukazuje na fyzický 

a psychický stres z důvodů přepracování, přetěžování, starostí a trápení. Tím mi 

byla potvrzena důležitost těchto pocitů, kdy na základě rozhovorů s pacienty 

přisuzuji závažnost aktuálnímu psychickému rozpoložení i pracovnímu vytížení 

pacienta. Došla jsem k závěru, že když u pacientů pozitivně ovlivníme bolest, 

významně tím ovlivníme i jejich psychický stav, pacient se cítí lépe a odchází 

z ordinace spokojený. 

Pokud chceme docílit účinnosti léčby, je velice důležité, aby pacient dodržoval 

zásady cvičení, pravidelně cvičil v domácím prostředí a měl by si osvojit zásady 

správného držení těla. U většiny pacientů se setkáváme s neschopností tyto 

zásady správného držení těla dodržet, proto se zdají být některé metody 

nedostatečně účinné a efekt léčby je pouze krátkodobý. Je velice důležitá 

motivovanost pacienta a aktivní spolupráce pro příznivé ovlivnění zdravotního 

stavu.  
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8 ZÁVĚR 

Bakalářská práce se zabývala aplikací ultrazvuku a metodou cvičení 

u pacientů s bolestmi krční páteře. Díky studiu odborných publikací a odborným 

praxím jsem se seznámila s pacienty, stěžujících si na bolesti v oblasti krční 

páteře. U některých pacientů hrál důležitou roli psychický stav a pracovní 

vytížení. U jiných se bolesti vyskytovaly v důsledku změn odpovídající 

přibývajícímu věku a špatným stereotypním návykům. 

Terapie se vyvíjela od výsledků vstupního vyšetření a zaměřila se na uvolnění 

napětí svalů v oblasti šíje, zvýšení rozsahů pohybu a korekci sedu a stoje. Na 

základě výsledků výstupního vyšetření došlo ke zlepšení rozsahů pohybu, 

snížení bolesti a pozitivnímu vlivu zvolené terapie.  

U obou zvolených postupů pacienti subjektivně udávají zlepšení, s výjimkou 

jedné pacientky, u níž došlo v průběhu terapie ke zhoršování subjektivních 

obtíží, a po vzájemné dohodě byla terapie po pěti aplikacích ultrazvuku 

ukončena.  

Při porovnání výsledků jednotlivých kazuistik obou metod použitých v této 

práci bylo zjištěno, že u pacientů aktivně cvičících došlo k většímu zlepšení 

rozsahů pohybu než u pacientů, u nichž byl aplikován ultrazvuk. 
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9 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

a. – arteria 

v. – vena 

mm – milimetr  

cm – centimetr 

M. – musculus  
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Příloha 1: Cvik 1: Retrakce hlavy vsedě 

 

Obrázek: Cvik 1: Retrakce hlavy vsedě [18] 

 

Příloha 2: Cvik 2: Extenze krku vsedě 

 

Obrázek: Cvik 2: Extenze krku vsedě [18] 

 

Příloha 3: Cvik 3: Retrakce hlavy vleže 

 

Obrázek: Cvik 3: Retrakce hlavy vleže [18]  
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Příloha 4: Cvik 4: Extenze krku vleže 

 

Obrázek: Cvik 4: Extenze krku vleže [18] 

 

Příloha 5: Cvik 5: Úklon krku 

 

Obrázek: Cvik 5: Úklon krku [18] 

 

Příloha 6: Cvik 6: Rotace krku 

 

Obrázek: Cvik 6: Rotace krku [18] 
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Příloha 7: Cvik 7: Flexe krku vsedě 

 

Obrázek: Cvik 7: Flexe krku vsedě [18] 


