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Abstrakt  

Název: Fyzioterapie pacientů s bolestmi beder viscerovertebrální etiologie 

Cíle: Cílem práce je ověřit význam zařazení postupů komplexního terapeutického 

přístupu dle východních technik ke klasické fyzioterapii a zjistit, zda lze těmito 

východními technikami přispět k obohacení standartní fyzioterapie. Dalším cílem je 

sestavit vhodná režimová opatření dle TČM a Ajurvédy, vytvořit jógovou sestavu 

vhodnou pro pacienty, kteří mají dysfunkce v oblasti ledvin a močového měchýře dle 

TČM a jejichž hlavním společným příznakem je nespecifická chronická bolest v bederní 

krajině. Práce se opírá o porovnání čtyřtýdenního programu fyzioterapie dle indikace 

lékaře a programu fyzioterapie obohacené o sestavená režimová opatření a jógové cvičení 

u vybraných probandů. 

Metody: Tato diplomová práce má charakter experimentálního kvalitativního pilotního 

výzkumu. Teoretická část práce byla zpracována na základě informací z knižních 

i elektronických zdrojů v českém a anglickém jazyce formou rešerše. Pro praktickou část 

byly použity dvě skupiny probandů – experimentální a kontrolní skupina. V každé 

skupině bylo 6 probandů. Byl porovnáván efekt čtyřtýdenní terapie, která probíhala 

2x týdně v délce 60 minut. Kontrolní skupina absolvovala fyzioterapii dle indikace lékaře. 

Experimentální skupina absolvovala fyzioterapii dle indikace lékaře obohacenou 

o jógová cvičení a režimová opatření dle TČM a Ajurvédy a byli požádáni o každodenní 

domácí cvičení jógové sestavy. Efekt terapie byl hodnocen pomocí dotazníku kvality 

života v souvislosti se zdravím (HRQoL) Short-form-36, dále pomocí hodnocení 

intenzity bolesti na škále VAS, hodnocením počtu odpovědí v anamnestickém dotazníku 

a ve formuláři kineziologického rozboru, které byly řešitelem sestaveny pro účel této 

práce. 

Výsledky: Statistická analýza dat byla provedena pomocí neparametrického 

Mann- Whitney U testu. Čtyřtýdenní program fyzioterapie obohacené o jógové cvičení 

a režimová opatření dle TČM má statisticky významný vliv kvalitu života v souvislosti 

se zdravím (HRQoL), přítomnost symptomů a četnost reflexních změn u pacientů 

s bolestí beder viscerovertebrální etiologie. 

Klíčová slova: fyzioterapie, bolesti dolní části zad, viscerosomatické vztahy, jóga, 

tradiční čínská medicína 

 

 



 

Abstract  

Title: Physiotherapy of patients with low back pain of viscerovertebral etiology. 

Objectives: The objective of this study is to verify the significance of inclusion 

of procedures of a comprehensive therapeutic approach according to Eastern techniques 

to classical physiotherapy and to find out whether these Eastern techniques can contribute 

to the enrichment of standard physiotherapy. Another goal is to develop appropriate 

regimen measures according to TCM and Ayurveda, to create a yoga regimen suitable 

for patients who have renal and bladder dysfunction according to TCM and whose main 

common symptom is chronic non-specific low back pain. The study is based upon 

a comparison of a four-week physiotherapy program according to the physician's 

indication and a physiotherapy program enriched with compiled regimen measures 

and yoga exercises in selected probands. 

Methods: This diploma thesis is an experimental qualitative pilot study. The theoretical 

part of the thesis was elaborated on the basis of information from book and electronic 

sources in the Czech and English language in the form of a research. For the practical part 

two groups of probands were used – experimental and control group. There were 

6 probands in each group. The effect of the four-week therapy, which took place twice 

a week for 60 minutes, was compared. The control group received physiotherapy 

as indicated by the physician. The experimental group underwent physiotherapy 

as indicated by a doctor enriched with yoga exercises and regime measures according 

to TCM and Ayurveda and were asked to perfom the yoga excersises daily at home. 

The effect of the therapy was evaluated using the Short-form-36 Health-related Quality 

of Life Questionnaire (HRQoL), the VAS scale of pain intensity, the number of responses 

in the anamnestic questionnaire and the kinesiological analysis form wich were compiled 

by the author. 

Results: Statistical analysis of the data was performed using a non-parametric 

Mann- Whitney U test. A four-week physiotherapy program enriched with Yoga exercise 

and regime measures according to TCM has statistical effects on health-related life 

(HRQoL), the presence of symptoms, and the frequency of reflex changes in patients with 

low back pain of viscerovertebral etiology. 

Keywords: physiotherapy, low back pain, viscerosomatic relations, yoga, Traditional 

Chinese medicine 
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Seznam použitých symbolů a zkratek   

TČM – Tradiční Čínská medicína 

lig. – ligamentum 

ligg. – ligamenta 

m. – musculus 

mm. – musculi 

n. – nervus 

Lp – bederní páteř 

ROM – Range of motion 

CNS – centrální nervová soustava 

NZZ – nestátní zdravotnické zařízení 

DM – Diabete mellitus 

TrPs – Trigger points 

LBP – low back pain 

CLBP – cronic low back pain 

SI – sakroiliakální skloubení 

ICS – International Continence Society 

NSAID – nesteroidní protizánětlivá léčiva 

LoA – lokální anestetika 

DD – Diadynamické proudy 

TENS – Transkutánní elektrická nervová stimulace 

GER – gastroesophageální reflux 

NICE – The National Institute for Health and Care Excellence 

ADL – Activities of daily living 

VAS – vizuální analogová škála 

KR – kineziologický rozbor 

AD – anamnestický dotazník 

HRQoL – health-related quality of life (kvalita života v souvislosti se zdravím) 
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1 ÚVOD  

Ordinace fyzioterapeutů, rehabilitačních lékařů, ale i jiných odborníků se v dnešní 

době plní pacienty s chronickými nespecifickými bolestmi dolní části zad. Důvodů 

pro tento jev existuje celá řada. Dnešní doba může být značně uspěchaná, stoupá počet 

osob v sedavém zaměstnání, kde je kladen důraz především na výkon či na výsledky. 

V západní populaci je obecně nedostatek přirozeného zdravého pohybu, stejně tak 

nedostatek péče i o duševní pohodu. A tak se stane, že pacient, kterého již dlouhý čas bolí 

záda vyhledá odbornou pomoc. Často bývá situace řešena rychlou cestou – aplikace 

analgetik, antiflogistik či myorelaxancií ať už lokálně či systémově. V některých 

případech může být pacient odeslán na doplňující vyšetření, která potvrdí či vyvrátí 

přítomnost nějakého strukturálního nálezu, tím pádem i zdánlivé příčiny pacientových 

obtíží. Tím se případ často uzavře a pacient je odeslán na fyzioterapii. Z celého 

diagnosticko – terapeutického procesu se však může vytrácet důraz na komplexní přístup 

k pacientovi a jeho obtížím, ačkoliv je zmiňován v mnohých doporučených postupech. 

Důvod může být časový, ekonomický či ryze lidský. Lidské tělo je zázračný 

mechanismus, který je propojený s vnitřním i vnějším prostředím a je potřeba k němu tak 

přistupovat. Jednou z možností se jeví Tradiční Čínská medicína, Ajurvédské techniky 

či jiné pacienty stále častěji vyhledávané alternativní přístupy. TČM na pacienta i jeho 

problémy nahlíží velmi celostně, nevytrhává symptomy z kontextu a nabízí velmi 

přesnou diagnostiku. Pracuje s mnoha terapeutickými nástroji a využívá také prevenci. 

Cvičení jógy zase pracuje s vnímáním těla, respektem k jeho omezením a s dechem. 

Pohyby se většinou provádí pomalu a kontrolovaně. 

Téma této práce jsem zvolila z důvodu vlastních pozitivních zkušeností 

se cvičením jógových ásan, praktikováním Pránájámy a s meditací. Dále díky vlastnímu 

absolvování léčebné akupunktury a cvičení čchi – kungu. Jógové pozice s respektem 

k biomechanickým a kineziologickým aspektům ráda využívám i ve své práci 

fyzioterapeuta, pacienty bývá toto zpestření velmi oblíbené. Domnívám se, že jistá 

otevřenost k propojení moudrosti „západní“ a „východní“ medicíny by byla velkým 

benefitem nejen z hlediska uzdravení pacientů, ale i zabránění recidiv, tudíž benefitem 

socio-ekonomickým. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA  

2.1 Funkční vztahy orgánů dutiny břišní a bederní krajiny 

Bederní krajina 

Bederní krajina je oblast od 12. žebra po crista iliaca a od linea axillaris posterior 

na laterální straně až k zevní hraně m. erector trunci na straně mediální (Grim a Druga, 

2005). 

Dlouhé vazy páteře jsou lig. longitudinale anterius – zpevňuje páteř, je napínán 

při retroflexi, chrání intervertebrální disk před ventrální herniací et posterius – v Lp užší, 

zpevňuje páteř, je napínán při anteflexi, brání posunu intervertebrálního disku 

do páteřního kanálu. V Lp je tato funkce plněna nedostatečně, což je jedním z důvodů 

častých herniací disků v této oblasti. Dylevský (2009) proto oblast Lp nazývá „locus 

minoris resistentiae osového systému“. Kaudálně pokračuje jako lig. sacrococcygeum 

anterius a lig. sacrococcygeum posterius profundum et superficiale. Krátké vazy jsou 

ligg. flava – stabilizují páteř v anteflexi, zde se napnou, akumulují kinetickou energii 

a svou pružností umožní návrat segmentu zpět, v Lp jsou nejsilnější, ligg. 

intertransversaria – v Lp velmi tenká a ligg. Interspinalia – v Lp nejsilnější, omezují ROM 

do anteflexe (Čihák, 2013; Dylevský, 2009). Vazy páteře jsou bohatě inervovány 

a poskytují mnoho informací o směru pohybu určitých úseků páteře (Dylevský, 2009; 

Kapandji, 1974). 

Thorakolumbální fascie pokrývá hluboké svaly zad a hrudníku. V horní části 

prochází anteriorně od m. serratus posterior superior a přechází v povrchovou laminu 

hluboké krční fascie na dorsální straně krku. V hrudní části pokrývá extensory páteře. 

Mediálně je připojena ke spinálním výběžkům hrudních obratlů a laterálně na anguli 

costae žeber. V oblasti Lp má 3 vrstvy. Tato fascie pravděpodobně hraje významnou roli 

v přenosu zatížení mezi trupem a dolními končetinami, její napětí ovlivňuje aktivita 

m. latissimus dorsi, m. gluteus maximus a ischiokrurálních svalů (Standring, 2008). 

Hybnost úseků páteře udává součet sumačních pohybů kloubních ploch a míra 

stlačitelnosti intervertebrálních disků. Páteř se pohybuje ve všech rovinách, 

při jednotlivých pohybech dochází ke kinetickému fenoménu nazývanému Spinal 

coupling – pohyb v jedné rovině vždy doprovází i pohyb v jiné rovině (Dylevský, 2009). 

Pohyb Lp do extenze omezují kostěné struktury a napětí v lig. longitudinale posterius. 

Tvar kloubních ploch bederních obratlů výrazně omezuje Lp (Kapandji, 1974). 
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Obrázek 1: A) Schéma bederní krajiny. B) Znázornění jednotlivých vrstev thorakolumbální fascie 

(Zdroj: Standring, 2008). 

 Cavitas abdominalis: hranici dutiny břišní tvoří kraniálně bránice, kaudálně 

pánevní dno, dorsálně páteř, m. psoas major a m. quadratus lumborum, laterálně 

m. transversus abdominis a fascia transversalis, ventrálně pak m. rectus abdominis 

a spojené aponeurosy svalů břišní stěny (Čihák, 2013; Miletín, 2014).  

Peritoneum vystýlá břišní dutinu zevnitř – lze jej rozdělit na část parietální 

a viscerální. Jde o lesklou serózní blánu, uvnitř ní se nalézá cavitas peritonealis – dutina 

pobřišnicová, která je průběhem mesocolon transversum dělená na pars supramesocolica 

– obsahuje játra, žlučník a žlučové cesty, abdominální část jícnu, žaludek, pars superior 

a horní polovinu pars descendens duodeni, část pankreatu, slezinu a pars inframesocolica 

– obsahuje kličky tenkého střeva (jejunum, ileum a část duodena), flexura 

duodenojejunalis, tračník – vzestupný, sestupný a esovitý (Čihák, 2013; Miletín, 2014; 

Machálek, 2012).  

Zdvojené části peritonea se nazývají omentum (majus et minus) a mesenterium. 

Omentum majus (ligamentum gastrocolicum) – spojuje velké zakřivení žaludku 

s příčným tračníkem – je bohatě zásobeno krevními a lymfatickými cévami, je v něm 

uložen tuk a obsahuje buňky imunitního systému – přezdívá se mu „policista břišní 

dutiny“ – má tedy lokální imunitní funkci – dokáže pohltit škodlivé patogeny a stimulovat 

růst nových cév – angiogenezi a obnovu tkání po patologickém procesu či traumatu. 
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Omentum minus – pars medialis (lig. hepatogastricum) spojuje malé zakřivení žaludku 

s porta hepatis jater, pars lateralis (lig. hepatoduodenale) spojuje játra a duodenum. Bursa 

omentalis – štěrbina posteriorně od omentum minus a od žaludku – umožňuje pohyblivost 

žaludku, při patologických procesech může pojmout 3 – 4 l tekutiny. 

Mesenterium – zdvojení viscerálního peritonea, spojuje příčný tračník s posteriorní břišní 

stěnou, superiorně je spojeno s játry a inferiorně obaluje tenké střevo od flexura 

duodenojejunalis až po ileocekální junkci a spojuje jej s posteriorní břišní stěnou. 

Inferiorně obaluje také colon sigmoideum.  

Omentum a mesenterium zajišťují cévní, lymfatické a nervové zásobení útrobních orgánů 

(Čihák, 2013; Miletín, 2014; Machálek, 2012). 

 

Retroperitoneální prostor: celý je vyplněn tukovou tkání a řídkým vazivem, které volně 

navazuje na subperitoneální vazivo okolní břišní stěny, kaudálně malé pánve a dolních 

končetin. Kraniálně pak bráničními otvory volně pokračuje jako řídké vazivo mediastini 

posterioris, čímž s mediastinem komunikuje – infekce snadno prostupuje řídké vazivo 

medastina a právě skrze brániční otvory se může rozšířit i do retroperitoneálního prostoru. 

Lze tedy říci, že takto vzniká topografický celek od bránice až po podkolenní jamky, 

ve kterém se mohou šířit zánětlivé procesy. 

 

 

Obrázek 2: schéma šíření infekce v mediastinu. Zelené šipky značí postup infekce v zadním 

prostoru a bráničními otvory do prostoru retroperitoneálního. Modré šipky značí šíření infekce v předním 

mediastinu. (Zdroj: Čihák, 2013; upraveno) 
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Orgány a struktury v retroperitoneu: nadledvinky, ledviny, uretry, abdominální 

aorta, vena cava inferior a jejich větve, lymfatické cévy a uzliny, nervové kmeny 

a pleteně. Sekundárně retroperitoneální orgány: duodenum, pankreas, colon ascendens 

et descendens (Čihák, 2013; Miletín, 2014). 

 

Ledviny jsou elastické konzistence, fazolovitého tvaru a červenohnědé barvy 

(Grim a Druga 2005). Jsou umístěny v retroperitoneálním prostoru v úrovni obratlů 

Th12 – L2 (někdy až L3). Tukové pouzdro ledvin je v kontaktu s 11. a 12. žebrem, 

s bránicí, s fascií m. quadratus lumborum, s fascií m. psoas major a s fascií m. transversus 

abdominis (obrázek č.3). Pravá ledvina bývá umístěna níže než levá – kvůli velké hmotě 

jater a pravé brániční klenbě.  

 

Obrázek 3: Anatomické umístění ledvin, pohled zezadu. 1 - bránice, 2 - 11. žebro, 3 - 12. žebro, 

4 - m. transversus abdominis, 5 - m. quadratus lumborum, 6 - m. psoas major (zdroj: Čihák, 2013; 

upraveno) 

 

Při hlubokém nádechu se ledviny (spolu s horní částí močovodu) posouvají 

až o 3 cm kaudálně. Barral (2006) popisuje tento pohyb poněkud detailněji – ledviny 

se posouvají kaudálně po „kolejnici“ m. psoas major, horní pól ledviny se pohybuje 

ventrálně a celá ledvina rotuje zevně (obrázek č. 4). Za ledvinami probíhá n. subcostalis, 

n. iliohypogastricus a n. ilioinguinalis, které mohou být patologickým procesem ledviny 

podrážděny. Ureter (močovod) je párová trubice o délce 25–30 cm s průměrem 4–7 mm. 

Jeho funkcí je přívod moči z ledvinové pánvičky do močového měchýře. Z ledviny 

sestupuje vertikálně po fascii m. psoas major. Ledviny jsou inervovány z plexus renalis 

– nervová pleteň obsahující sympatická, parasympatická a senzitivní vlákna běžící 

souběžně s arteria renalis (Čihák, 2013; Standring, 2008). Inervace ledvin vede 

do segmentů Th8 – L2. Funkce ledvin je vylučovací, homeostatická, endokrinní 

a metabolická (Rokyta et al, 2015; Pfeiffer, 2007). 
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Obrázek 4: Změny polohy ledvin při dýchání ve vztahu ke skeletu. Zeleně – expirium, červeně – 

inspirium (zdroj: Čihák, 2013; upraveno) 

Močový měchýř se nachází v subperitoneální oblasti malé pánve nad symfýzou. 

Jedná se o dutý orgán sloužící jako rezervoár moči. K jejímu vyloučení mikcí dochází 

pomocí smrštění svaloviny močového měchýře – jde o takzvaný mikční reflex, což je 

automatický míšní reflex. Eferentní dráhu tvoří vlákna sakrálního parasympatiku, která 

inervují m. detrusor. Tvar močového měchýře je variabilní a odvíjí se od jeho náplně 

a napětí svaloviny, pohlaví, polohy a od náplně a polohy sousedících orgánů. Dle Barrala 

(2006) je naplněný močový měchýř umístěn 3 cm nad symfýzou ossis pubis a v prázdém 

stavu se nalézá za symfýzou v přední dutině pánevní. Močový měchýř je nejvíce fixován 

ve své spodní části – u žen jej vazivo připojuje k pánevnímu dnu a u mužů k prostatě. 

Sympatickou inervaci dostává močový měchýř ze segmentů Th11-L3, parasympatickou 

ze segmentů S2-S4 (Čihák, 2013; Grim a Druga, 2005; Kittnar, 2011; Standring, 2008). 

Barral (2006) také popisuje pohyb močového měchýře, který není tolik ovlivněn pohyby 

bránice jako většina útrobních orgánů, ale je synchronní s pohyby kosti křížové a dělohy. 

Tedy během nádechu se pohybuje dorsálně a kraniálně, s výdechem pak ventro – 

kaudálně. 

 

Pro hlubší pochopení fyziologie vylučovacího ústrojí odkazujeme na odbornou 

literaturu – například Klinická nefrologie od Tesaře a Viklického (2015), Fyziologie 

a patologická fyziologie pro klinickou praxi od Rokyty et al. (2015) či Lékařská fyziologie 

od Kittnara (2011), jelikož detailní popis není předmětem této práce. 
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2.2 Viscerosomatické a somatoviscerální vztahy  

Úzké vazby mezi funkcí vnitřních orgánů a dysfunkcí páteřních segmentů jsou 

dány buďto anatomicky nebo mohou být podmíněny reflexně. Anatomické propojení je 

podmíněno segmentální inervací somatickou a vegetativní, která je specifická pro vnitřní 

orgány. Reflexní podmínění funguje na základě dysfunkce v celém reflexním oblouku 

způsobené drážděním určitého segmentu. Reflexní oblouk se skládá z periferního orgánu, 

ze kterého proudí aferentní signalizace do segmentu, odtud zpět eferentní stimulace 

k perifernímu orgánu. Tímto mechanismem vznikají dva druhy klinických obtíží. 

Primární porucha se může vyskytnout v osovém orgánu a reflexně vyvolat změny 

na periferii, tento případ nazýváme vertebroviscerální syndrom. Pokud se primární 

porucha vyskytuje v periferním orgánu a mění funkční stav orgánu osového čili vyvolá 

segmentální změny, jedná se o viscerovertebrální syndrom. Circulus vitosus nastává, 

pokud tyto sekundárně vyvolané segmentální změny zpětně ovlivňují funkci periferního 

orgánu, což značně komplikuje diferenciální diagnostiku a volbu správného způsobu 

léčby – jak je popsáno v Doporučených postupech pro praktické lékaře Společnosti 

myoskeletální medicíny ČLS JEP (Jandová, 2001). 

 

Dle Tichého (2009) jsou viscerovertebrální a vertebroviscerální vztahy dány 

propojením viscerálního a somatického systému již na míšní úrovni za pomoci 

interneuronů. Na interneuronech končí senzitivní vlákna obou systémů, vedený vzruch je 

zde zpracován a ve výsledku přepojen na motoriku obou systémů. 

 

Mertens (2015) popisuje tento mechanismus o něco detailněji. Mluví o 4 fázích 

nociceptivního dráždění: transdukce, transmise, percepce a modulace. Při transdukci jsou 

v receptorech stimuly převáděné na akční potenciál. Transmise je převod akčního 

potenciálu od periferních receptorů k míšním nervům a dále centrálně do mozku. 

K percepci dochází současně s integrací signálu na mozkové kortikální úrovni. Tento 

proces zahrnuje několik kortikálních oblastí, které ovlivňují všechny složky vnímání 

bolesti. Složitý mechanismus, kterým je modifikován synaptický přenos bolestivých 

signálů, se nazývá modulace. Přenos a vnímání bolestivých signálů probíhá 

na 3 úrovních: aferentní dráhy periferního nervového systému, které vstupují do páteře 

a zadními kořeny míšními vedou do vyšších center centrálního nervového systému, 
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integrační centra v mozkovém kmeni, středním mozku v diencephalu a v kortexu 

a eferentní dráhy vedoucí z CNS zpět do míchy. 

 

Obrázek 5: Schéma vedení viscerální bolesti (Zdroj: Pedersen et al., 2010) 

 

2.2.1 Viscerosomatické vztahy  

Pokud hovoříme o vztazích viscerosomatických myslíme tím fakt, že primární 

příčina obtíží je v útrobním orgánu a projevuje se bolestí či změnou tonu kosterních svalů. 

Na základě podráždění interního systému vznikají reflexní odezvy v systému 

pohybovém. Tyto změny jsou vlastní každému útrobnímu orgánu a nazýváme je 

viscerální vzorec. Viscerální vzorec je tedy kombinace reflexních změn typická 

pro jednotlivé útrobní orgány, která vzniká na základě interního podráždění v pohybovém 

systému. Tvořit jej mohou kloubní blokády, blokády žeber, svalové mikrospasmy, 

Trigger pointy, změny svalového tonu (multisegmentální hypertonus), bolestivé body 

na periostu, hypersenzitivní či hyperalgické kožní zóny (tzv. Headovy zóny) a změny 

mobility měkkých tkání – lokální prosáknutí neboli edém. Problém nastává zejména 

v případě, kdy porucha interního orgánu trvá delší dobu a tyto změny v pohybovém 

systému jsou přítomny i po jeho vyléčení – fixují se. Příčinou je přetrvávající iritace 

pohybového systému a jeho reflexní změny, které nebyly ošetřeny a mohou být 

rezistentní na farmakoterapii (Bitnar, 2015). 
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Dysfunkční orgán lze klasifikovat jako orgán, na kterém byla provedena operace, 

má adheze nebo prošel zánětlivým procesem, který ovlivnil pohyblivost viscerální 

pojivové tkáně, například fascií. Mobilita viscerálních fascií by mohla ovlivnit mobilitu 

somatické tkáně v blízkosti orgánu nebo somatické tkáně s inervací ze stejného segmentu 

páteře jako má dysfunkční orgán. Stav abdominálních orgánů a orgánů malé pánve by 

mohl narušovat mobilitu vzdálených částí těla, protože viscerální inervace pochází 

z hrudní a bederní oblasti prostřednictvím sympatického nervového systému (Villalta 

Santos et al., 2019). Tichý (2009) také hovoří o časté přítomnosti funkčních poruch 

útrobních orgánů. 

 

Dle Gerwina (2002) je vznik viscerální bolesti možný i na netraumatickém 

podkladě. Příčiny vzniku viscerální hyperalgezie jsou například nadměrná distenze 

či kontrakce dutých orgánů, natahování obalu pevných orgánů a trakce ligament či cév. 

Viscerální hypersenzitivita na podněty distenze či trakce byla dobře prostudována 

například u syndromu dráždivého tračníku. 

 

Tichý (2005) popisuje 3 základní mechanismy, kterými může útrobní orgán 

ovlivňovat pohybový systém. První mechanismus je nervově – reflexní, druhý kontaktní 

(topografický) a třetí je metabolický. Nervově – reflexní mechanismus funguje na základě 

nervových reflexů, týká se přímo obratlů páteře a radikulárních dermatomů. Kontaktní 

viscerosomatické vztahy jsou dány přímým podrážděním části pohybového systému 

(svaly, klouby), která sousedí s postiženým orgánem. Změny zapříčiněné metabolickým 

mechanismem vzniku se projevují v celém pohybovém systému. Například některé 

choroby ledvin mohou zapříčinit zvýšené odbourávání vápníku z organismu. 

Aby nedošlo ke snížení hladiny vápníku v krvi, organismus jej neustále doplňuje z kostní 

tkáně, a tak může dojít ke vzniku osteoporózy. Při jiných poruchách ledvin se mohou 

naopak v těle určité látky zadržovat, hromadit a způsobit potíže v pohybovém systému 

(Tichý, 2005, 2009). 

 

Viscerální (orgánový) vzorec je dle Tichého (2009) celá škála příznaků 

souvisejících s onemocněním útrobního orgánu. Mechanismus vzniku je přes kontaktní 

příznaky, příznaky nervově – reflexní a přes projekci do mikrosystému končetin 

(prostřednictvím iritace sympatického nervového systému končetin). 
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Tabulka č. 1: Orgánové vzorce dle Tichého. (Zdroj: Tichý, 2009) 

Orgán Kontaktní příznaky Obratle Oblast končetin 

Ledviny 

Bránice, m. psoas 

major, m. quadratus 

lumborum, abdominální 

svalstvo 

L1 - L4 
Bérec, hlezno a 

noha 

Močovod M. psoas major L1 - L4 
Bérec, hlezno a 

noha 

Močový měchýř Pánevní dno L1 - L4 
Bérec, hlezno a 

noha 

 

 

Head (1893) popsal orgánovou bolest jako tupou, silnou a vyčerpávající, kdežto 

bolest přenesená je podle něj ostrá a bodavá.  

 

Obrázek 6: Schéma znázorňující Reflexní oblouk (Zdroj: Pedersen et al., 2010) 

 

2.3.1.1 Headovy zóny (hyperalgické kožní zóny)  

  Sir Henry Head poprvé popsal místa zvýšené kožní citlivosti ve své práci 

„Disturbances of Sensation with Especial Reference to Pain of Visceral Disease“, 

kterou sepsal během studia medicíny a klinického výzkumu na University College 

Hospital v Londýně. Tyto oblasti se zvýšenou kožní citlivostí, nazývané Headovy 

zóny, se staly součástí jazyka klinické neurologie. Jeho nálezy byly publikovány 

v řadě článků počínaje rokem 1894 (Horwitz, 1998).  

Dnes se předpokládá, že Headovy zóny se do velké míry shodují s dermatomy 

– oblastmi kůže inervovanými jedním míšním nervem. Dle Mlčocha (2008) utváří 

Headovy zóny dermatom a viscerotom (interní orgány inervovány z jednoho míšního 
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segmentu). Nejčastěji citovanou teorií mechanismu Headových zón je teorie 

viscerokutánních reflexů: viscero a somatoaferentní (nociceptivní) neurony se sbíhají 

na úrovni míchy. Předpokládá se, že k této konvergenci dochází v blízkosti 

postranních sloupců míšních, ačkoli přesná lokace (Rexedova zóna), jakož 

i mechanismus převodu viscerální bolesti na kožní bolest doposud nebyly objasněny 

(Beissner, Henke a Unschuld, 2011). 

Head (1893) také popisuje takzvané maximální body (maximum tender spots 

či maximum points). Jsou to body extrémně zvýšené citlivosti a nacházejí se v zóně 

zvýšené citlivosti daného orgánu. Pro ledviny se tento maximální bod nachází 

na špičce 12. žebra. Na obrázku č. 7 je Headovo znázornění takzvaných segmentálních 

oblastí (dnešní dermatomy), oblastí zvýšené citlivosti (dnešní Headovy zóny) a tzv. 

maximálních bodů (Maximum spots). Ve své práci Head psal, že nepředpokládá 

úplnou správnost znázornění zón a vyjádřil přání, že snad další výzkumy prokáží 

alespoň blízkost popisu jejich umístění a rozsahu (Head, 1893). 

Beissner, Henke a Unschuld (2011) tvrdí, že pro Headovy maximální body 

zatím neexistuje anatomické vysvětlení. Autoři také popisují využití Headových zón 

v západní medicíně pouze jako diagnostický nástroj a přesná diagnostika je vždy 

opřena o pokročilejší diagnostické metody. Véle (2006) o Headových zónách také 

hovoří pouze v souvislosti s vyšetřením čití. Headova zóna močového měchýře se 

nachází nad os pubis, ledviny (spolu s pohlavními žlázami) mají svou headovu zónu 

ventrálně v oblasti crista iliaca, směrem k os pubis (Pfeiffer, 2007). 
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Obrázek 7: Originální znázornění dnešních dermatomů (Headem zvaných: Segmental areas), 

Headových zón a maximálních bodů. Ledviny a ureter (modře): D 10, D 11, D 12 a L 1. Močový měchýř 

(zeleně): D 11, D 12 a L 1; (S1?), S 2, S3 a S 4. Společné zóny pro ledviny a močový měchýř jsou znázorněny 

červeně. (Zdroj: Beissner, Henke a Unschuld, 2011; Head, 1893; Barevné zvýraznění: autor diplomové 

práce v programu MS Paint) 

  

2.3.1.2 Chapmanovy reflexní body  

  Chapmanovy body byly popsány Frankem Chapmanem na počátku 20. století. 

Dle DiGiovanny, Schiowitze a Dowlinga (2005) se jedná o viscerosomatické reflexy, 

které značí viscerální dysfunkci a jsou zprostředkovány sympatickou částí 

autonomního nervového systému. Jde vlastně o ganglioformní kontrakce či nadměrné 

městnání ve tkáni, které brání lymfatickému odtoku a tím může dojít ke vzniku zánětu 

v oblasti distálně od místa blokády. Jejich vznik lze vysvětlit na základě anatomie 

a fyziologie. Chapmanovy reflexní body jsou palpačně malé, hladké, pevné uzlíky 

a mají průměr asi 2–3 mm, nacházejí se v hluboké fasciální aponeurose. Často jsou 

citlivé na dotek, nevyvolávají však přenesenou bolest jako spoušťové body (Trigger 

points). Popsáno je 50 Chapmanových reflexních bodů, které jsou lokalizovány 

bilaterálně na anteriorní i posteriorní oblasti těla. Dohromady tedy existuje téměř 200 

těchto neurolymfatických reflexních bodů. Jejich nejčastější umístění je 

v mezižeberních prostorech, které vždy segmentálně odpovídají sympatické inervaci 
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daného orgánu. Chapmanovy body slouží jako diagnostický nástroj, Mohou být 

využity i v terapii, ačkoliv jejich diagnostické využití převládá (Ward, 2003). 

Anteriorní Chapmanovy body pro ledviny se nachází asi 2,5 cm laterálně a kraniálně 

od pupku – v úrovni processi transversi obratlů L2 a L3 bilaterálně. Pro močový 

měchýř pak vedle pupku – v úrovni intervertebrálního disku mezi obratli L3 a L4. 

Posteriorní body pro ledviny, močový měchýř a močovou trubici se nachází v oblasti 

obratlových těl a příčných výběžků obratlů L1 až L3 bilaterálně (Mosier, 2007). 

 

Obrázek 8: Chapmanovy reflexní body. Vlevo - anteriorní body, vpravo - posteriorní body. (Zdroj: 

Mosier, 2007) 

 

2.2.2 Somatoviscerální vztahy 

U vztahů somatoviscerálních je primární příčinou obtíží dysfunkce pohybového 

systému a sekundárně může zapříčinit poruchu útrobního orgánu či v cévním systému 

končetin (Tichý, 2009). Nebo se jedná o bolest, která imituje onemocnění útrobního 

orgánu na základě své lokalizace a iradiace. Dle Koláře (2009) se jedná o méně 

prozkoumanou problematiku, která se však v klinické praxi vyskytuje nezřídka. 
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Rychlíková (2016) hovoří o dobrém literárním zastoupení této problematiky. Jedním 

z příkladů je tzv. vertebrokardiální syndrom, kdy blokáda 3. – 5. žebra a TrPs 

v m. pectoralis major imitují onemocnění Angina pectoris. Funkční poruchy Th – L 

přechodu, 12. žebra spolu se spasmem m. psoas major mohou imitovat bolest ledvin 

a močových cest (Kolář, 2009; Rychlíková, 2016). Poruchy pohybu ledvin mohou být dle 

Barrala (2006) zapříčiněny ze vzdálených míst. Popisuje blokádu horního 

tibiofibulárního skloubení či blokádu os cuboideum jako zdroje této poruchy a vysvětluje 

je na principu propojení těchto struktur s m. psoas major pomocí svalového zřetězení. 

 

2.2.3 Somatická bolest 

 

Jedná se o přesně ohraničenou bolest, spíše ostrého charakteru, která je většinou 

vnímána v kořenových oblastech, tzv. dermatomech (Tichý, 2005). Zdroji somatické 

bolesti jsou například svaly, klouby a kůže. Lze ji rozdělit na povrchovou a hlubokou. 

Povrchová somatická bolest je ostrá a bodavá, lze ji přesně lokalizovat a je vedena 

po myelinizovaných A – delta vláknech. Hlubší somatická bolest je palčivého charakteru, 

úporná a vzniká na základě podráždění nociceptorů v hlubších vrstvách kůže, svalů 

či kloubů. Oproti povrchové bolesti může být difuznější a je vedena 

po nemyelinizovaných C – vláknech. Povrchová i hluboká bolest může vzniknout 

současně na základě jednoho poranění (Rošková, 2012). 

 

2.2.4 Viscerální bolest 

 

Bolest viscerální nelze přesně lokalizovat, není vázaná na kořenové oblasti – 

dermatomy, je tupá a může mít charakter mravenčení či brnění (Tichý, 2005). Některé 

části viscerálních orgánů nemohou způsobit bolestivý vjem (například plicní parenchym 

apod). Viscerální bolest nemusí být vždy způsobena poraněním tkáně, ale příčiny mohou 

být distenze, ischemie či zánět. Mohou ji provázet motorické i autonomní reflexy – 

například při renální kolice může docházet k nevolnosti a zvracení (Pedersen et al., 2010). 

 

2.3 Bolesti v dolní části zad (Low back pain – LBP) 

Bolesti dolní části zad jsou bolesti či diskomfort v oblasti od spodních žeber 

k dolní gluteální rýze, současně se může vyskytovat bolest dolní končetiny. Bolesti se 
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dělí na akutní, subakutní a chronické. Jako akutní bolest označujeme bolestivou epizodu 

s trváním do 6 týdnů, subakutní bolest trvá od 6 do 12 týdnů a chronická bolest má trvání 

nad 12 týdnů (Jarošová, 2010). 

 

Bolesti zad se často skrývají pod názvem Vetrebrogenní algický syndrom. 

Dle Koláře (2009) vznikají z následujících příčin: poranění muskuloligamentózního 

aparátu, protruze a výhřez intervertebrálního disku, degenerativní změny 

intervertebrálních kloubů a disků, spinální stenóza, komprese nervu v kořenovém kanále 

(z důvodu apozice kosti či kalcifikovaného ligamenta), spinální a paraspinální infekce, 

anatomické anomálie např. spondylolistéza, systémová onemocnění (primární nebo 

metastatické nádory, autoimunitní onemocnění). Je nutné odlišit, zda se jedná o funkční 

či strukturální příčiny. Mezi strukturální příčiny řadíme: postižení meziobratlového disku, 

degenerace facetových kloubů, spinální stenóza, abnormality páteřního kanálu, 

spondylolistéza, ankylozující spondylitida, záněty, nádory. Hlavní funkční příčiny jsou: 

porucha řídící funkce CNS, porucha ve zpracování nocicepce, porucha psychiky (Kolář, 

2009). 

 

Paleček (2001) rozděluje bolesti podle postižené tkáně: vertebrogenní (nádorové 

postižení obratlů, úraz, zánět, osteoporóza), diskogenní (degenerativní změny, záněty, 

protruze, hernie), neurogenní (nádory v míše, nervových kořenech), vasogenní, 

myogenní, psychogenní (socioekonomické faktory, stres) a viscerogenní (přenesená 

bolest z vnitřních orgánů – ledviny, střeva a orgány malé pánve).  

 

Kubát (2019) rozděluje příčiny bolestí zad na biologické, psychologické 

a sociální. Biologické pak dělí na biomechanické, biochemické, imunitní 

a neurofyziologické. Mezi významné psychologické faktory pak řadí deprese, 

katastrofizaci, strach z bolesti, distress, problémy s copingem (zvládání běžných obtíží) 

či nepříznivé životní situace. Mezi sociálními faktory pak vyzdvihuje nižší sociální status, 

nespokojenost v rodinné, partnerské či pracovní sféře, neopomíná ani vztah lékař – 

pacient. Důležitost psychologických faktorů zmiňuje také Lewis et al. (2012) a tvrdí, 

že někdy mohou bránit úzdravě, jelikož u pacientů, kteří měli strach z bolesti 

a z některých pohybů byla zjištěna zvýšená aktivita paravertebrálních svalů vedoucí 

ke zvýšené zátěži na páteř oproti probandům, kteří se bolesti nebáli.  
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Dle Swezeyho (2009) nejsou přesné patofyziologické mechanismy, které se 

podílejí na vnímání bolesti u syndromu bolesti dolní části zad dobře známy.  

Dojde-li k dysfunkci muskuloskeletálního systému a k poškození tkáně, může být 

aktivováno množství neurohumorálních faktorů. Každý bolestivý podnět ovlivňující tělo 

je však nakonec prožíván v mysli. Toto prožívání bolesti ovlivňují geneticky předurčené 

schopnosti jejího přenosu a regulace, rodinné a sociální podmínky a mnoho dalších 

faktorů. Všechny tyto faktory jsou dále ovlivněny zkušeností s předchozím traumatem, 

chirurgickým zákrokem a farmakoterapií. Je tedy potřeba přistupovat 

k problémům pacientů individuálně. Bolest zad je psychosomatická (Swezey, 2006). 

 

Vliv thorakolumbální fascie na nespecifické bolesti dolní části zad byl již 

mnohokrát prokázán. Současné studie poukazují na propojení thorakolumbální fascie 

s hlubokými fasciemi končetin. Na 5 probandech bylo zkoumáno, zda bude mít 

manipulace fasciálních bodů na končetinách vliv na bolesti dolní části zad. Výsledky 

měly být prokázány pomocí sledování intenzity bolesti při nejbolestivějším aktivním 

pohybu – měřena byla numerická škála bolesti. Dalším sledovaným faktorem byl ROM 

flexe bederní páteře měřený inklinometrem (ve stupních) a pomocí Modifikovaného 

Schoberova testu měřicí páskou (v cm). Posledním nástrojem byl dotazník kvality života 

Roland and Morris Disability Questionnaire, který probandi vyplnili. U všech probandů 

došlo ke snížení bolesti. ROM bederní páteře do flexe se u probandů nezvětšil. Autoři 

poukazují na nutnost hlubšího prozkoumání této problematiky u většího vzorku probandů 

(Casato, Stecco et Busin, 2019). 

 

Při diagnostice LBP by se nemělo příliš spoléhat na zobrazovací metody. Klinický 

obraz často neodpovídá objektivnímu nálezu. Závažné objektivní nálezy mohou být 

klinicky zcela němé, a naopak pacienti s mechanickou bolestí v bedrech mohou mít 

snímky bez nálezu. Jen v malém procentu případů je nutný chirurgický zákrok 

a rozhodnutí k němu by nemělo pocházet pouze z nálezu objektivního zobrazovacího 

vyšetření. Pacienti s LBP v akutním i chronickém stavu by měli zůstávat aktivní, klid 

na lůžku je v obou případech kontraproduktivní (Handa, 2019). Dle standardu UNIFY 

pro léčbu bolestí dolní části zad z roku 2015 je určení přesné diagnózy možné u méně 

než 15% případů (UNIFY ČR, 2015). 
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Pacienti s bolestmi v bederní oblasti mají zvýšenou aktivitu paravertebrálních 

svalů v porovnání s asymptomatickou skupinou. Větší aktivita paravertebrálního svalstva 

byla také potvrzena u pacientů s většími bolestmi a závažnější chronickou bolestí dolní 

části zad. Byla potvrzena významná souvislost mezi psychologickými faktory a zvýšenou 

aktivitou paravertebrálních svalů, která vysvětluje propojení psychologické složky 

a biomechanických faktorů. Mezi tyto psychologické faktory se řadí soběstačnost, 

deprese, úzkosti, úzkosti spojené s bolestí či katastrofizace (Lewis et al., 2012). 

 

Tělo a mysl jsou jedinečné entity a tvoří neoddělitelný, propojený celek. 

Tuto perspektivu, která vysvětluje i propojení psycho-neuro-endokrino-imunologických 

systémů v současné době přijímají také vědci z oboru neurověd a psychologové. Dokonce 

je prosazován poznatek, že podnět působící na mysl, vnímání těla, posturu či pocity může 

stimulovat imunitní systém (Kuvačić et al., 2018). Tyto vazby mezi emočním mozkem 

a regulací imunitního systému zmiňuje i Bitnar (2015) v kontextu rozvoje uznávání 

psychosomatiky medicínou. 

 

2.3.1 Orgány projekující bolest do bederní krajiny 

 

Villalta Santos et al. (2019) upozorňuje na prokázanou souvislost chronických 

bolestí dolní části zad s močovou inkontinencí, respiračními poruchami, jizvami 

v abdominální oblasti a dysfunkcí gastrointestinálního traktu. Břišní orgány k bederní 

oblasti připojuje břišní mezenterium, mesocolon a Toldtova fascie. Mezenterium je 

pojivová tkáň, utvořená z peritonea, kterou procházejí tepny, žíly, lymfatické cévy, 

aferentní a eferentní autonomní nervová vlákna útrobních orgánů. Kromě toho má 

viscerální a somatická inervace funkční konvergenci na páteři.  

 

Do oblasti Lumbosakrální (včetně Th-L přechodu) se projekuje bolest 

ze žlučníku, žaludku, tenkého a tlustého střeva, slinivky břišní, ledvin a vývodných 

močových cest, dělohy a vaječníků (Kolář, 2009; Rychlíková, 2016). Dle Rychlíkové 

(2016) se může nerozpoznané onemocnění, například infekce vývodných cest močových, 

skrývat za chronickou, recedivující lumbalgií, která je rezistentní na léčbu. V této práci 

jsme se zaměřili na problematiku vztahu bolestí beder a orgánů vylučovacího ústrojí. 
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2.3.2 Viscerosomatická projekce ledvin a močového měchýře 

 

Při afekci ledvin se bolesti vyskytují v oblasti Th – L přechodu, v oblasti křížové, 

vyzařují do břicha a do podbřišku (Rychlíková, 2016). Dle Jarošové (2010) je možné 

při afekci ledvin nalézt hyperalgické zóny v segmentech C3 – C4, Th9 – Th11, při afekci 

močovodů se hyperalgické zóny nachází v segmentech C3 – C4 a Th9 – L2, dále se 

vyskytují blokády Th – L přechodu (segmenty Th11 – L1) a reflexní změny v křížové 

oblasti. Tichý (2009) lokalizuje reflexní blokády a změny v oblasti měkkých tkání 

zapříčiněné onemocněním močové a pohlavní soustavy v kraniální oblasti bederní páteře 

(L1 – L4), zprostředkované Sympatickým nervovým systémem a v křížové oblasti (S2 –

S5), zprostředkované Parasympatickým nervovým systémem. Richter a Hebgen (2011) 

dávají ledviny do souvislosti s přítomností Trigger pointů v m. serratus posterior inferior, 

m. erector spinae, v břišních svalech, a spolu s močovým měchýřem i v m. quadratus 

lumborum a m. iliopsoas. Močový měchýř má pak souvislost s výskytem TrPs ve svalech 

pánevního dna, m. piriformis, m. pectineus, m. gracilis, m. adductor longus, brevis 

et magnus. 

 

Barral (2006) popisuje dysfunkce pohybového aparátu v souvislosti s funkční 

poruchou ledvin a močového měchýře následovně: bolesti dolní části zad – nejčastější 

příznak, ustoupí brzy poté, co pacient vstane. Bolest v dolní zadní části břicha 

při polycystické ledvině – zhoršuje se při cvičení a zmírňuje v klidu. Blokády: Ptóza 

1. a 2. stupně je spojena s blokem Th7 – Th11 a jejich žeber, blokem L1 – L4 – iritace 

m. psoas major a n. iliohypogastricus, n. ilioinguinalis (oba blok L1), n. genitofemoralis 

(L1 – L2), n. cutaneus femoris lateralis (L2 – L3) a n. femoralis (L2 – L4), vliv napínání 

peritonea a míšních nervových kořenů. Postižení kolene (inervace n. femoralis), os 

naviculare, os cuneiforme mediale, 5. metatarz. Glenohumerální periartritida renálního 

původu (Barral, 2006). 

Barral (2006) popisuje také projevy při poruchách močového měchýře – bloky 

křížové kosti, SI skloubení, chodidel a L2 – L3 ve spojení s inkontinencí. 
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2.4 Patofyziologie funkčních onemocnění vylučovacího ústrojí 

Patofyziologie strukturálních poruch a onemocnění vylučovacího aparátu není 

v této diplomové práci popsána, jelikož není jejím předmětem. 

Barral (2006) popsal v rámci indikací viscerálního vyšetření infekční syndromy, 

jako například recidivující záněty močových cest, vezikoureterální reflux a ptózu 

močového měchýře. Dále popisuje nutnost diferenciálně diagnostické úvahy. U infekce 

spojené s renální ptózou popsal symptomy, které se akcentují při prolongovaném setrvání 

v poloze sedu či vestoje (ledvina je peritoneálními orgány tlačena kaudálně místo 

dorsálně) či ve spojení se zácpou (Barral, 2006). 

Renální ptóza (neboli prolaps):  

Je častější u žen, může být dělena na několik stupňů a více bývá zasažena pravá 

ledvina, jelikož na ni tlačí játra. Další příčinou vzniku je tračníkový původ (např. 

po apendektomii), retroverze dělohy, rychlý úbytek váhy (úbytek pararenální tukové 

tkáně), sedavý způsob života, dlouhodobé stání, močové infekce a ledvinové kameny – 

reflexní příčina ptózy, kolitida, poranění (chronický kašel, silné vibrace), přímé poranění 

(pád na kostrč – významný klinický vztah kostrče a ledvin), nepříznivé anatomické tvary 

(zvětšená játra) (Barral, 2006). 

Akutní renální insuficience:  

Mezi příčiny patří tubulární nekróza (posttraumatická či po vážné nemoci), 

hemolýza a hypotenze jako následek operačního zákroku, poranění spojené se závažným 

poškozením svalů (uvolnění nefrotoxického myoglobinu), porod. Chronická renální 

insuficience – dochází k ní po úbytku funkční renální tkáně, tím dochází i k úbytku 

funkčních nefronů. Mezi symptomy patří zvýšená sekrece močoviny, zpočátku i moči, 

následně se však množství moči snižuje, slabost, únava, nespavost, dušnost, nechutenství, 

bolesti hlavy, nevolnost. 

Glomerulonefritida:  

Jedná se o zánětlivé onemocnění ledvin, které může být akutní či chronické. 

Chronická pyelonefritida – po opakovaných bakteriálních infekcích. Renální litiáza 

(ledvinové kameny) – hlavním symptomem je extrémně bolestivá ataka, která může 

připomínat i bolesti dolní části zad. Mezi nejčastější příčiny patří chronická dehydratace 

a sedavý způsob života (Barral, 2006). 

Funkční příčiny metabolických poruch močového ústrojí: 

Zvýšené ztráty vody, snížený pocit žízně – například u starších osob.  
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Obstrukce močových cest: 

Funkční příčiny jsou například Vezikouretrální reflux – jedná se o specifický typ 

částečné obstrukce, kdy nekompletní uzávěr močovodu způsobí návrat moči z močového 

měchýře do močovodu. Mezi další příčiny se řadí neurogenní močový měchýř, užívání 

anticholinergik či levodopy (Tesař a Viklický, 2015; Rokyta et al., 2015). 

Inkontinence: 

Jedná se o stav, při kterém není pacient schopen vědomého řízení vylučování 

moči. Jejím nejčastějším typem je stresová inkontinence, dalším typem je urgentní 

inkontinence, smíšená či paradoxní (Rokyta, 2015). Standardy pro léčbu inkontinence 

moči dle České urologické společnosti ČLS JEP popisují morfologické, funkční a „jiné“ 

příčiny inkontinence. Funkční příčiny se dále dělí na neurogenní a non-neurogenní. 

Klasifikace je zde použita dle ICS a popisuje inkontinenci urgentní (motorická 

či senzorická), inkontinenci stresovou, reflexní, inkontinenci z přetékání (paradoxní 

ischurie). Při urgentní inkontinenci dochází k naléhavému nucení na močení, motorická 

je zapříčiněná kontrakcí detrusoru a senzorickou způsobuje hypersenzitivita receptorů 

detrusoru. Stresová inkontinence je zapříčiněná nárůstem nitrobřišního tlaku, kdy nedojde 

ke stahu detrusoru. Reflexní inkontinenci způsobuje hyperreflexie detrusoru v případě, 

kdy se u pacienta se závažnou neurologickou patologií nevyskytuje nucení na močení. 

Při paradoxní ischurii dochází k inkontinenci z důvodu nadměrné náplně močového 

měchýře (Zámečník a Hanuš, 2001). 

Symptomy dolních cest močových (LUTS – Lower Urinary Tract Symptoms): 

Dělí se na symptomy jímací, vyprazdňovací a postmikční. Do skupiny jímacích 

symptomů se řadí urgence, frekvence, nykturie a inkontinence (Zachoval, Krhut 

a Krhovský, 2016).  

Hyperaktivní močový měchýř (OAB – Overactive bladder): 

Jde o soubor symptomů, který může značit dysfunkci dolních močových cest. 

Urgence náhle vzniklého nucení na močení, kterému se téměř nelze ubránit, je klíčový 

symptom. Mezi další symptomy se řadí frekvence, nykturie a urgentní inkontinence 

(Zachoval, Krhut a Krhovský, 2016).  

Nykturie:  

Nykturie se řadí k symptomům dolních močových cest (LUTS – Lower Urinary 

Tract Symptoms) a jde o nucení na močení během noci, kdy se pacient z tohoto důvodu 

probouzí a poté opět usíná (je nutno odlišit od případu, kdy se pacient probudí z jiného 

důvodu a při té příležitosti navštíví toaletu). Etiopatogeneze je velmi složitá 
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a multifaktoriální. Může se jednat o časný příznak chronického renálního selhávání (kdy 

se snižuje počet funkčních nefronů), další příčinou může být snížená kapacita močového 

měchýře, ale i některé extrarenální příčiny. Prevalance je v populaci velmi vysoká. 

K rizikovým faktorům se řadí věk, metabolický syndrom, životní styl, operace v oblasti 

pánve, klimakterium, komorbidity a další faktory (Rokyta et al., 2015; Zachoval, Krhut 

a Krhovský, 2016). 

 

Další funkční příčiny poruch močového ústrojí jako je noční enuréza, neurogenní 

či nonneurogenní poruchy močení (urgentní syndrom, dysfunkční mikce, lazy bladder 

syndrome, primární noční enuréza) se týkají dětských pacientů. Této studie se však 

účastnili pouze zletilí probandi, nebudou zde tedy podrobněji popsány (Dítě, 2004). 

 

2.5 Funkční onemocnění ledvin a močového měchýře dle TČM 

2.5.1 Funkce ledvin dle TČM  

 

Ledviny dle TČM ukládají Esenci, mají důležitou roli při rozmnožování, růstu 

a vývoji, ovládají tělní tekutiny, kontrolují přijímání čchi a ovládají dolní ohniště 

(Deadman, 2001; Maciocia, 2005). 

 

Obecně se u ledvin častěji vyskytují takzvané stavy prázdnoty a setkáváme se 

se ztrátou rovnováhy mezi Jin a Jangem (Ando, 1997). Etiologie může být dána vrozeným 

oslabením, emocionálním vypětím (strach, úzkost a šok), nadměrnou sexuální aktivitou 

(u mužů se jedná o častou ejakulaci, u žen může být spíše ohrožující styk během 

menstruace, který způsobí stázi krve v oblasti břicha či příliš brzký styk během puberty). 

Dále chronickým onemocněním, vysokým věkem – kdy ubývá esence ledvin, 

přepracováním – dlouhé období fyzického či psychického stresu bez dostatečného 

odpočinku, kdy se v těle namísto energie Jangu, který se doplňuje z postnatální čchi, 

využívá Jin ledvin. Přepracování v tomto smyslu je v západní společnosti velice časté 

(Maciocia, 2005). 

2.5.2 Prázdnota Jangu ledvin 

 Dle Anda (1997) jde vlastně o oslabení ohně Ming-menu. Maciocia (2005) 

popisuje možnost vzniku nedostatku Jangu na základě 3 prekurzorů: nedostatek Jangu 

sleziny, nedostatek Jinu ledvin či zadržování vlhkosti. Vzniká vnitřní chlad, pocit chladu 
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v těle, bolest dolní části zad (LBP) a pocit chladu v této oblasti, závratě, tinnitus, chladná, 

slabá kolena a celé dolní končetiny, bledost ve tváři, únava, malátnost, apatie, když je 

narušena funkce otevření a zavření u ledvin a močového měchýře, dojde k výskytu 

velkého množství čiré moči, pomočování a nočního močení. Může být přítomna vodnatá, 

řídká stolice s nestrávenou potravou. Otoky dolních končetin a vodnaté otoky v těle – 

zástava močení, neplodnost u žen (například kvůli chladu v děloze), u žen může být 

přítomen řídký, čistý výtok a opoždění menstruace, impotence u mužů, předčasná 

ejakulace, nízký počet spermií, snížené libido, deprese (Ando, 1997; Maciocia, 2005). 

2.5.3 Prázdnota Jin ledvin 

 Mezi příznaky nedostatku Jin patří závratě, tinnitus s pomalým postupným 

nástupem, který připomíná zvuky tekoucí vody, vertigo, zhoršení paměti, zhoršení 

sluchu, noční pocení, noční pocit sucha v ústech a v hrdle, bolesti kostí, poluce, obstipace, 

malé množství tmavé moči, neplodnost, předčasná ejakulace, únava až malátnost, deprese 

a mírné úzkosti. Mezi klíčové symptomy patří bolesti zad a noční pocení (Maciocia, 

2005). Dle Anda (1997) z prázdnoty Jin ledvin narůstá a stoupá prázdný oheň, který se 

podle Maciocii (2005) projevuje večerními pocity horkosti, zrudnutím v oblasti lícních 

kostí, menopausálními návaly horka, žíznivostí a potřebou pít po malých doušcích, 

úzkostí akcentovanou ve večerních hodinách a noční polucí spojenou se sny – tzv. 

mokrými sny. Dále jsou popsány erotické sny, závratě, náhlé pocení a zarudnutí jazyka, 

u žen může být příčinou předčasné či silné menstruace.  

Etiologie vyčerpání Jin ledvin: přepracování, pokud trvá několik let postupně 

vyčerpává Jin ledvin, nadměrná sexuální aktivita, vnitřní emoční zranění, oheň, který se 

vznítí z emocí či kvůli nahromadění horké škodlivosti, ztráta tělesných tekutin například 

po prodělaném hořečnatém onemocnění, ztráta krve, nadměrná konzumace pokrmů se 

silně ohnivou povahou, oslabení stářím, chronické onemocnění a předávkování bylinnou 

směsí TČM (Ando, 1997; Maciocia, 2005).  

2.5.4 Nepevnost Čchi ledvin 

Mezi symptomy řadíme bolest a oslabení v oblasti dolní části zad, slabost 

v kolenou, časté močení – čirá moč, slabý proud moče, inkontinence moče, enuresa, noční 

močení, noční poluce bez snů, předčasná ejakulace, spermatorrhea, pocit chladu, únava, 

chladné končetiny. U žen se vyskytuje prolaps dělohy, chronický bílý vaginální výtok, 

opakovaný samovolný potrat. Mezi klíčové symptomy patří odkapávání moče 

po vymočení, chronický vaginální výtok, bolesti zad. Etiologie: nadměrná sexuální 
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aktivita, porod – protrahovaný či vícero porodů během krátkého časového úseku, 

nadměrná fyzická práce (Maciocia, 2005).  

2.5.5 Ledviny nedostávají Čchi 

Klinické příznaky jsou dechová nedostatečnost při námaze, zrychlený mělký 

dech, ztížený nádech, chronický kašel a/nebo astma, spontánní pocení, chladné končetiny 

(při pocení), otoky obličeje, štíhlá postava, apatie, bolesti dolní části zad, závratě 

a tinnitus. Klíčové symptomy: dechová nedostatečnost při námaze, bolest dolní části zad, 

čirá moč. Etiologie: vrozené oslabení, chronické onemocnění, nadměrná fyzická práce 

(Maciocia, 2005).  

2.5.6 Vyčerpaní Esence ledvin 

U dětí se projevuje zhoršeným růstem kostí, opožděným uzavřením fontanely, 

hluchotou, mentální otupělostí až retardací. U dospělých se objevuje řídnutí kostí, 

oslabení dolních končetin, zhoršení paměti, vypadávání zubů, předčasné šedivění vlasů 

či jejich vypadávání, snížení sexuální aktivity, bolest dolní části zad, neplodnost 

a sterilita, primární amenorrhoea, závratě, tinnitus, hluchota a rozmazané vidění, 

roztržitost, zhoršování duševní výkonnosti. Ando (1997) zmiňuje i příznak opoždění 

pohlavního vývoje. Klíčové symptomy: u dětí zhoršený růst kostí, u dospělých slabost 

v kolenou, vypadávání vlasů a snížení sexuální aktivity. Etiologie: vrozené oslabení, 

nadměrná sexuální aktivita, ztráta krve (například dlouholetá silná menses u žen), mnoho 

porodů během krátkého časového úseku – v dnešní západní společnosti se nejedná 

o častou příčinu (Maciocia, 2005).  

2.5.7 Dysharmonie dráhy močového měchýře 

Bolesti hlavy, které prorážejí do mozku, pocit vytlačování očí z hlavy. Pocit tahu 

v oblasti šíje, bolesti páteře, pocity zlomení v pasu, řezavé bolesti lýtek. Dráha má dále 

také vztah ke vzniku hemoroidů, hořečnatých stavů se zimnicí a třesavkou, slzení, výtok 

řídkého hlenu či krve z nosu a k bolestem svalů v průběhu dráhy (Ando, 1996). Poruchy 

močového ústrojí a moče, oční onemocnění, bolesti hlavy, astma bronchiale, vyrážky 

na kůži, bolesti páteře – krční, hrudní i bederní, bolesti dolních končetin, ischialgie, 

neuralgie a křečové stavy (Marek, 2016). 

2.5.8 Dysharmonie dráhy ledvin 

Křečové žíly, otoky dolních končetin, motorické poruchy a svalové dystrofie 

na dolních končetinách, bolesti v průběhu dráhy, zažívací obtíže – nadýmání, konstipace, 

průjmy (Marek, 2016). 
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2.6 Standardy a postupy v terapii chronické bolesti dolní části zad 

Unie fyzioterapeutů ČR a Česká lékařská společnost J. E. Purkyně vydaly několik 

standardů a Doporučených postupů týkajících se přístupu k léčbě bolesti dolní části zad 

pro lékaře a zdravotnické pracovníky. 

 

Jarošová (2010) zmiňuje multidisciplinární (bio-psycho-sociální) léčbu, 

kognitivní behaviorální terapii, cvičení s fyzioterapeutickou supervizí, edukativní 

letáčky, farmakologickou i nefarmakologickou léčbu či akupunkturu. V evidence – based 

terapii lze využít školy zad či mobilizace (manipulace). Dle autorky neexistuje dostačující 

množství důkazů o efektu fyzikální terapie, masáží a korzetoterapie. Dále doporučuje 

obstřiky, opichy a chirurgickou léčbu. Pro změnu životního stylu doporučuje prvky 

z jógy, pilates či tai-či. Autorka také uvádí, že v porovnání s akutní bolestí dolní části zad 

je počet studií o léčbě chronické bolesti zad nižší. 

 

Dle standardů pro Bolesti dolní části zad vydaných UNIFY je v anamnéze potřeba 

pomýšlet i na epidemiologickou anamnézu v rámci záchytu projevů Lymské boreliózy, 

dále v sociální a pracovní anamnéze myslet i na psychosociální faktory. Klidový režim 

jako forma léčby je dle standardu vhodný pouze u náhle vzniklých akutních ukrutných 

bolestí, a to maximálně na 2 až 4 dny. Tento standard u pacientů s bolestmi zad 

nedoporučuje jejich hospitalizaci, která může trvání léčby prodloužit. Doporučené 

postupy léčby se liší podle stadia bolestí a jejich závažnosti. V akutním stadiu je 

doporučeno zacílit na zmírnění bolestí, doporučuje se multioborová spolupráce 

v léčebném týmu. Je potřeba sledovat především vážné příznaky, které může akutní bolest 

zastřít. V subakutní a chronické fázi, kdy nejsou přítomny vážné neurologické příznaky 

je vhodné posoudit ergonomické zatížení pacienta v běžném denním životě a případně je 

upravit. Dále je vhodné na základě kineziologického rozboru vytvořit jednoduchý 

pohybový program a zvážit stav celkové kondice pacienta. Fyzikální terapie 

a farmakoterapie v této fázi slouží pouze jako doplňková léčba a neměly by být hlavním 

či jediným léčebným zásahem. Pokud jsou v této fázi přítomny závažné neurologické 

příznaky, je nutné zahájit spolupráci s neurologem. Neurolog rozhodne o případné 

nutnosti speciálního vyšetření či operačního řešení. Fyzioterapeut je ve své práci 

limitován možnostmi pacienta. Mezi stěžejní body fyzioterapie patří reedukace 
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motorických funkcí, pacientova autoterapie, kinezioterapie a manuální techniky (UNIFY 

ČR, 2015).  

V Doporučených postupech České spondylochirurgické společnosti ČLS JEP pro 

Bolesti v kříži doporučuje Paleček (2001) léčbu zahájit zhodnocením osobní a pracovní 

situace pacienta, jelikož je k pacientům s chronickými bolestmi v kříži nutno přistupovat 

komplexně. Aby se pacient aktivně účastnil léčebného procesu, což je pro jeho úspěšnost 

nutné, je potřeba jej poučit o mechanismu vzniku bolesti a o možnostech diagnostiky 

i terapie. Doporučuje klidový režim na lůžku 1–2 dny, při suspektní herniaci disku 7 dní. 

První volbou v rámci analgetické farmakoterapie má být paracetamol, pokud nestačí 

NSAID, případně kombinace, v poslední řadě zmiňuje tramadol a krátkodobé užívání 

myorelaxancií. Z rehabilitace zmiňuje zvyšování svalové síly, posílení břišních 

a zádových svalů, protažení zkrácených svalů, zlepšení koordinace, držení těla a snížení 

bolesti. Doporučuje také manuální terapii pro snížení bolesti a zlepšení funkce – 

doporučuje šetrné mobilizace, manuální trakci či myofasciální uvolnění (manipulace jako 

vhodný postup nedoporučuje). Dalším doporučeným postupem je škola zad. U některých 

onemocnění lze také využít injekce (anestetika či kortikoidy), masáže, aplikace 

termoterapie či operační řešení. 

V Doporučených postupech České spondylochirurgické společnosti ČLS JEP 

pro praktické lékaře zaměřených na Bolesti zad vertebrogenního původu rozdělují Müller 

a Kacerovský (2001) léčebný postup na základě délky trvání bolestí. Pokud trvají méně 

než týden, doporučuje léčbu analgetiky (příliš nedoporučuje myorelaxancia či jen jejich 

krátkodobé užívání), klidový režim, aplikaci suchého tepla. Poté co se obtíže zmírní, 

následuje rehabilitační program skládající se ze školy zad, posilování svalového korzetu 

páteře a břicha cvičením, senzomotorická cvičení, McKenzie cvičení, plavání, cvičení 

ve vodě apod. – před cvičením lze zařadit metody fyzikální terapie s analgetickým 

účinkem. Pokud jsou bolesti delšího trvání než týden, doporučuje důkladné radiologické 

vyšetření páteře ve dvou projekcích, neurologické vyšetření a laboratorní vyšetření. 

Terapie se liší dle zjištěné příčiny obtíží. U vad jako jsou skoliózy či m. Scheurmann lze 

přistoupit ke konzervativní či spondylochirurgické terapii, či využít protetické pomůcky 

– pásy, límce či ortézy, v neposlední řadě pak rehabilitační programy. Pokud je příčinou 

zánět lze indikovat léčbu antibiotiky – klidový režim, později pak ortézu a rehabilitační 

program. Dalším, radikálnějším přístupem je spondylochirurgický zákrok, kdy je hnisavé 
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ložisko odstraněno a páteř je rekonstruována pomocí štěpů či fixatérů. V případě, že se 

jedná o revmatickou skupinu zánětů (např. Ankylozující spondylartritida) je přístup 

specifický – zde se provádí korekční osteotomie, stabilizace páteře, ale i konzervativní 

farmakoterapie, obstřiky, protetické pomůcky a rehabilitačně – lázeňský program. U 

metabolických poruch (např. osteoporóza, osteomalacie a primární či sekundární 

hyperparathyreóza) je řešení konzervativní. Nutností je pohybový režim v rámci 

rehabilitačního programu. V případě tumoru benigního i maligního či metastázy je řešení 

spondylochirurgické – tumor musí být radikálně odstraněn, odejmutá část je nahrazena 

štěpem či armovaným kostním cementem. Poté následuje aplikace ortéz, popř. 

onkologická terapie. U posttraumatických stavů se využívají spondylochirurgické 

korekční operace. U méně závažných stavů lze postupovat pouze konzervativně – upraví 

se režim, aplikují se ortézy a využije se rehabilitačně – lázeňského programu. V případě 

iatrogenních poruch páteře (způsobených lékařem) po operačním zákroku, které se 

projevují zejména chronickou bolestí je zapotřebí využít protetické řešení, rehabilitační 

programy a spolupracovat s psychologem, ambulantním zařízením pro léčbu bolesti 

či neurochirurgem – i přesto jsou výsledky léčby nejisté. Degenerativním poruchám 

páteře (např. olistézy, stenózy páteřního kanálu, spondylartrózy) je věnována nejmenší 

pozornost – autor pouze zmiňuje konzervativní či chirurgický přístup. 

2.7 Standardy pro léčbu onemocnění močového ústrojí 

Standardy České urologické společnosti ČLS JEP rozdělují léčbu inkontinence 

moči dle jejího typu. Pro léčbu urgentní inkontinence doporučují farmakoterapii 

(parasympatolytika, spasmolytika, intravezikální aplikaci LoA, hormonální preparáty, 

analoga vasopresinu apod.), operační terapii, reflexní terapii (elektrostimulace). 

Při terapii reflexní inkontinence se využívá farmakoterapie, intermitentní 

(auto)katetrizace, biologická zpětná vazba, blokáda n. pudendus, neuromodulace či míšní 

stimulace. Léčbu stresové inkontinence pak rozdělují na nechirurgickou a chirurgickou. 

Mezi nechirurgické postupy řadí i rehabilitaci, konkrétně cvičení pánevního dna, což je 

dle našeho názoru zjednodušený pohled na možnosti fyzioterapie v řešení této 

problematiky. Dalšími nechirurgickými postupy jsou elektrostimulace, farmakoterapie 

(hormonální preparáty, alfa – mimetika, anticholinergika, antidepresiva) či protetická 

léčba – pleny, vložky (Zámečník a Hanuš, 2001). 
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Terapeutický postup u Infekcí dolních cest močových je dle Doporučených 

postupů České urologické společnosti ČLS JEP indikován podle druhu infekce a akutní 

či chronické formy. Při první akutní atace se indikuje krátkodobá léčba antibiotiky – 

baktericidní po dobu 3 dnů, kterou lze využít i u gravidních pacientek, pokud je však 

vysoké riziko recidivy je žádoucí terapie trvání nejméně 7–10 dnů, stejně dlouhá léčba je 

v případě opakované infekce či u pacientek s přidruženým rizikem. U mladých žen je 

vhodná indikace antibiotik, která jsou bezpečná v případě nezjištěné gravidity. Pokud je 

snížená obranyschopnost dolních cest močových je vhodná indikace subinhibičního 

jednodenního dávkování antimikrobiálních látek, která je doplněná o imunoterapii. 

U mužů se využívají antibiotika působící na enteropatogenní bakterie, při epididymitidě 

či prostatitidě v mladším a středním věku se využívají léky působící proti patogenní 

uretrální floře – chlamydie, ureaplazmata, streptokoky, stafylokoky či mikroaerofilní 

flora. Mezi antibiotika první volby se řadí aminopeniciliny, cefalosporiny I. generace, 

nitrofurantoin, cotrimoxazol, léky druhé volby jsou cefalosporiny II. a III. generace 

a fluorochinolony (Bartoníčková, 2001). 

 

Americká urologická asociace (American Urology Association) vydala v roce 

2019 rozšířený Standard pro diagnostiku a léčbu non – neurogenního hyperaktivního 

močového měchýře. Léčbu rozděluje do několika stupňů a vyzdvihuje například 

behaviorální terapii, farmakoterapii, periferní stimulaci nervus peroneus (PTNS – 

peripheral tibial nerve stimulation), Sakrální neuromodulaci (SNS – sacral 

neuromodulation), v závažných případech je na zvážení indikace Augmentační 

cystoplastiky, katetrizaci lze použít pouze jako poslední možnost u vybraných pacientů, 

jinak se nedoporučuje (Gormley et al., 2019). 

 

2.8 Standardy pro viscerosomatické vztahy 

Společnost myoskeletální medicíny ČSL JEP vydala v roce 2001 Doporučené 

postupy pro praktické lékaře na téma Vertebroviscerálních vztahů. Jandová (2001) v nich 

popisuje terapii, která má následovat po detailním kineziologickém rozboru. Zmiňuje 

techniky měkkých tkání, mobilizace blokovaných segmentů, ale i celého řetězce spasmů 

a blokád. Jako doplňující terapie může být využita elektroléčba (zmiňuje především 

solux, DD proudy či TENS). K zabránění recidiv je nutno upravit pohybové stereotypy. 
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Z farmakoterapie je možno využít salicyláty, NSAID či analgetika – tato autorka také 

zmiňuje opatrné a striktně krátkodobé využití myorelaxancií. 

 

V České republice zatím neexistují standardy či doporučené postupy řešení této 

problematiky pro fyzioterapeuty. Této problematice se však věnuje například Mgr. Bitnar 

a možnosti léčby jím popsané zmiňuji níže. 

 

Viscerální rehabilitace: 

Viscerální rehabilitace je novodobějším podoborem fyzioterapie a léčebné 

rehabilitace. Zakládá se na znalostech vztahů interního a pohybového systému. Může se 

využít jako léčba cílená na interní obtíže (dušnost, dysfagie, obstipace), jako léčba 

podpůrná za přítomnosti interních obtíží (podpora střevní peristaltiky, evakuace hlenů 

z cest dýchacích), rehabilitace sfinkterů (při inkontinenci, GER) a v neposlední řadě 

při diagnostice a léčbě viscerosomatických poruch pohybového systému (Bitnar, 2015). 

 

2.9 Alternativní léčebné postupy  

V poslední době se alternativní léčebné postupy dostávají větší oblibě po celém 

světě. 

Na tento trend samozřejmě navázala i výzkumná vědecká činnost a článků na téma 

alternativních léčebných postupů z pohledu západní medicíny přibývá. Alternativní 

léčebné postupy lze zejména dobře využít v terapii nespecifických chronických bolestí 

pohybového aparátu, tedy i bolestí v bederní krajině, která je předmětem této diplomové 

práce. Například využití akupunktury pro léčbu chronických bolestí dolní části zad je 

popsáno dokonce i v doporučených postupech NICE (Hutchinson et al., 2012). V České 

republice zmiňuje možnost využití akupunktury, jógy, tai-či a masáží Jarošová (2010), 

v jiných standardech a doporučených postupech však popis těchto přístupů většinou 

chybí.  

Dle našeho názoru skýtá propojení západní medicíny, alternativních přístupů 

a celostního pohledu na problémy pacienta značný potenciál pro jeho návrat ke zdraví, 

urychlení léčby, zábranu recidiv a s tím spojené socioekonomické výhody. 
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2.9.1 Tradiční čínská medicína  

Tradiční čínská medicína se zakládá na podstatě tří pilířů: Teorie Jin a Jang, Teorie 

Pěti elementů a Teorie Čchi. Teorie Jin a Jang je popsána již v knize „Book of Changes“ 

z roku 700 před naším letopočtem. První zápis o Pěti elementech či prvcích (Wu Xing) 

pochází z doby dynastie Zhou (1000–770 př.n.l.). Pět prvků tvoří dřevo, oheň, zem, kov 

a voda. V lidském těle jsou tyto prvky zastoupeny v pěti orgánech cang – játra, srdce, 

slezina, plíce a ledviny. Dle TČM je celý vesmír utvářený ze substance Čchi (energie), 

která se skládá ze dvou komponent – Jin a Jang. Jin a Jang jsou protikladné, ale zároveň 

propojené komponenty, nejčastěji jsou zobrazeny v symbolu Monády. Mezi jednotlivé 

disciplíny TČM patří učení o vnitřních orgánech, učení o čchi, krvi a tělních tekutinách, 

učení o síti drah – meridiánů, učení o příčinách vzniku onemocnění, učení o mechanismu 

nemocí, vyšetřovací metody, diferenciální diagnostika, prevence a zásady léčby 

(Maciocia, 2005; Ando, 1995). 

 

Meridián ledvin 

Meridián ledvin je Jinová dráha, která probíhá od dolních končetin k hrudníku. 

Začíná na plosce uprostřed, pokračuje po vnitřní straně vnitřního kotníku, který obkrouží 

a dále stoupá po vnitřní straně bérce k vnitřnímu okraji podkolenní jamky, poté přechází 

do inguiny a pokračuje podél přední střední linie po břiše vzhůru, na hrudníku vede 

laterálněji a končí u SC skloubení (Marek, 2016). 

 

Korelace daných anatomických struktur a vybraných bodů meridiánu ledvin (K1-

K8) byla zkoumána pomocí podrobné anatomické autopsie a elektrické stimulace bodů 

na zdravých dobrovolnících. Body byly lokalizovány na základě informací z tradičních 

textů o akupunktuře (podle poznatků byly totiž již od počátku popisovány na základě 

znalostí anatomických struktur získaných při pitvě) (Lee, 2019). 

 

Dorsher (2009) porovnával průběh meridiánů tak, jak je popisuje Deadman (2001) 

a fasciálních linií popsaných Myersem (2009) pomocí počítačového programu 

na grafickém zobrazení lidského těla. V 89 % (u 8 z 9 porovnávaných drah) porovnání 

zjistil podstatné shody. Meridián ledvin se na dolní končetině a v oblasti krku shoduje 

s hlubokou přední linií, v dutině hrudní je částečná shoda. V abdominální oblasti však 

meridán ledvin probíhá více anteriorně. 
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Obrázek 9: Grafické zobrazení meridiánu ledvin a fasciálni hluboké přední linie (Zdroj: 

Dorsher, 2009)  

Beissner, Henke a Unschuld (2011) zkoumali podobnost akupunkturních Mu 

a Shu bodů s Maximálními body, které popsal Head. Konkrétně se jednalo o body plic, 

jater, žaludku, ledvin a močovodu. Tito autoři byli překvapeni, do jaké míry se body 

„západního“ a „východního“ systému shodovaly. Popsali, že TČM předběhla v popisu 

viscerokutánních reflexů a jejich souvislostí západní medicínu téměř o dva tisíce let. 

Významným rozdílem mezi západním a východním pojetím pak vidí ve způsobu využití 

znalostí těchto bodů. Zatímco západní medicína je využívá pouze jako diagnostický 

nástroj (i když Head popsal i terapeutické použití těchto bodů, dále se na tyto poznatky 

však ve výzkumu nenavázalo), Tradiční čínská medicína je používá jak k diagnostice, tak 

i k terapii. Popisují, že přesný mechanismus viscerokutánních reflexů ještě zdaleka není 

zcela pochopen a měly by být provedeny studie, které umožní hlubší porozumění. Dále 

tvrdí, že by měl být klinicky přehodnocen diagnostický i terapeutický potenciál 

Headových zón a že by mohlo být zajímavé pozorovat, zda mají Mu a Shu body 

odpovídající maximálním bodům silnější terapeutické účinky než ostatní body. 

 

Meridián močového měchýře  

Meridián močového měchýře je jangová dráha, která vede od hlavy k dolním 

končetinám. Začátek má u vnitřního koutku oka, vede podél střední linie po vlasaté části 

hlavy na zátylek, kde se rozděluje na dvě části vedoucí paralelně podél páteře až do oblasti 

křížové kosti. Odtud pokračuje podél sedacího nervu po zadní straně stehna 
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do podkolenní jamky a po zadní ploše lýtka a za zevním kotníkem až ke kořenu nehtu 

malíku (Marek, 2016). 

Dle Myerse (2009) nelze podobnost meridiánů a fasciálních linií ponechat bez 

povšimnutí. Meridián močového měchýře se téměř zcela shoduje s průběhem zadní 

povrchové linie (Dorsher, 2009). 

 

Obrázek 10: Grafické znázornění korelace Meridiánu močového měchýře a fasciální zadní 

povrchové linie (Zdroj: Myers, 2009) 

 

Obrázek 11: Grafické znázornění korelace Meridiánu močového měchýře a fasciální zadní 

povrchové linie (Zdroj: Myers, 2009) 

 

Léčebné a diagnostické metody Tradiční čínské medicíny 

 

Tradiční čínská medicína využívá diagnostiku aspekcí, dotazováním, palpací, 

ale i auskultací, tedy poslechem a čichem. Diagnostické metody TČM se vyvíjely přes 

2000 let a dosáhly vysoké úrovně. Diagnostika aspekcí se zakládá na principu propojení 

částí těla a celku, dále je nutné umět rozlišit konstituční znaky od příznaků dysharmonie. 
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Na těle lze pozorovat několik mikrosystémů: obličej, ucho či jazyk, kromě těchto 

mikrosystému lze pozorovat typ těla podle pěti elementů. Jedním ze základních a velmi 

spolehlivých diagnostických nástrojů je diagnostika podle jazyka. Pozoruje se barva 

jazyka, jeho tvar, povlak a vlhkost. Při diagnostice dotazováním lze klást obecné otázky 

– na životní styl, práci, emoce, výživu či konkrétní otázky – na klinické projevy. Palpací 

lze vyšetřit puls, kůži, celé tělo a akupunkturní body.  (Maciocia, 2005; Ando, 2001). 

  

2.9.2 Jóga 

Slovo jóga pochází ze sanskrtského slovního kořene „judž“, které znamená spojit, 

sjednotit, integrace či společenství. Jedná se o jednu z nejstarších nauk o životě a jeden 

ze šesti ortodoxních systémů indické filozofie. Z počátku byla jóga spirituální cestou 

a postupem času vznikala jednotlivá cvičení. Obsahuje mnoho technik a metod, které 

působí harmonizujícím a uzdravujícím vlivem. Jógová cvičení mohou být stará až 3.500 

let, jak dokazují nálezy jeskynních maleb a sošek. Jógu sjednocují Jóga sútry sepsané 

indickým učencem jménem Pataňdžali, který žil nejspíš ve druhém století před naším 

letopočtem. Cílem jógových technik – jako jsou tělesná a dechová cvičení, mentální 

techniky – je zdravé a klidné nakládání s vlastním tělem. Člověku, který se vydá na cestu 

jógy se říká jogi nebo jogín (Iyengar, 2013; Larsen et al., 2013). 

 

Cesta jógy má dle Pataňdžaliho osm stupňů. První dva stupně jsou Jama – morální 

přikázání a Nijama – sebeočista pomocí kázně. Třetí a čtvrtý stupeň tvoří Ásany – pozice 

a Pránájáma – rytmická práce s dechem, pátým stupněm je Pratjáhára – odtažení 

a osvobození mysli od nadvlády vnějších vjemů a smyslů. Poslední tři stupně představují 

Dháraná – koncentrace, Dhjána – meditace a Samádhi – stav nejvyššího vědomí, který 

vyvolá hluboká meditace (Iyengar, 2013). 

 

Kubát (2019) hovoří jako mnoho jiných autorů o bio-psycho-sociálním efektu 

jógy. Tělesnou stránku (biologickou) vysvětluje vlivem na muskuloskeletální, 

kardiopulmonální, endokrinní i autonomní systémy, psychologický efekt řadí pozitivní 

ovlivnění nálady, spánku a percepci kvality života. Sociální efekt pak vysvětluje 

například pozitivním ovlivněním copingových strategií či zlepšením schopnosti empatie. 
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Ásany 

 

Ásany jsou tělesné pozice jógy. V západním světě často převládá dojem, že ásany 

jsou celá jóga, v Patandžaliho díle jsou však ásany zmíněny pouze třikrát. Ásany mají 

za cíl tělo vyčistit a připravit na meditace, které mohou trvat i hodiny. Obnovují v těle 

rovnováhu, poskytují sílu k nabuzení tělesných oblastí a skýtají úlevu v náročných 

situacích – praktikování ásan rozvíjí vitalitu, výdrž a velkou životní sílu. Pevná a příjemná 

ásana navodí duševní rovnováhu a zabrání vrtkavosti mysli. Během staletého vývoje ásan 

bylo dosaženo technik na procvičení všech svalů, nervů a žláz těla. Při uvolnění těchto 

tělesných struktur, ale i vazů a vnitřních orgánů se utváří a ovládá prána – vitální síla, 

pomocí ásan tedy můžeme čistit a léčit tělo. Ásany by se měly provádět v čisté, teplé, 

ale větrané místnosti (Brown, 2006; Iyengar, 2013). 

 

Pránajáma 

 

Význam slova Prána je dech, dýchání, život, životní síla, vítr, energie či síla. 

Znamená také duše jako protiklad těla. Slovo Jáma znamená ovládání, regulace 

či brzdění. Ájáma znamená schopnost neomezeného rozšiřování. 

Pránajámu lze chápat jako ovládnutí či rozpínání dechu, procvičuje zdravý 

a plný dechový cyklus, zlepšuje příjem kyslíku a tělesné kyslíkové procesy, řídí 

energii. Dále také práce s dechem slouží jako cesta k Práně – životní energii (Iyengar, 

2013; Larsen et al., 2013). 

Využití jógy v terapii bolestí dolní části zad 

 

Výzkum vlivu cvičení jógy na chronické bolesti dolní části zad je zejména 

v posledních letech rozsáhlý. 

Kuvačić et al. (2018) zkoumali vliv osmitýdenního jógového programu spolu se 

vzdělávací intervencí v porovnání s informační brožurou na tyto parametry: funkční 

omezení (disabilita), úzkost, deprese a bolest u probandů s chronickými bolestmi dolní 

části zad. Probandi z výzkumné skupiny absolvovali 2x týdně cvičení jógy, dále byli 

informováni o biomechanice a anatomii páteře a možnostech léčby chronických bolestí 

dolní části zad. Probandi v kontrolní skupině obdrželi informační brožuru 

o biomechanických aspektech páteře, ergonomických zásadách do ADL, sportovních 
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aktivit a pro zvedání břemen, dále dostávali 2x týdně podrobnější informace o obsahu 

brožury. Kromě funkčního omezení (disability) byly ve všech zkoumaných aspektech 

zjištěny statisticky významné rozdíly mezi těmito skupinami – autoři tedy v józe vidí 

přínos pro pacienty s chronickými bolestmi dolní části zad. 

 

Kubát (2019) popisuje výsledky několika vědeckých studií o vlivu jógy na léčbu 

chronických bolestí dolní části zad, které byly realizovány v různých zemích světa (USA, 

Indie, Velká Británie). Došel k závěru, že není možné jednoznačně odlišit, zda je jógové 

cvičení jednoznačně efektivnější než jiné druhy cvičení – je však jasné, že je účinnější 

než pasivní léčba a že zásadním faktorem je aktivní přístup probanda k terapii.   
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3 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE, HYPOTÉZY  

3.1 Cíle práce  

Cílem práce je ověřit význam zařazení postupů komplexního terapeutického 

přístupu dle východních technik ke klasické fyzioterapii a zjistit, zda lze těmito 

východními technikami přispět k obohacení standartní fyzioterapie. 

Dalším cílem je sestavit vhodná režimová opatření dle TČM a Ajurvédy, vytvořit 

jógovou sestavu vhodnou pro pacienty, kteří mají dysfunkce v oblasti ledvin a močového 

měchýře dle TČM a jejichž hlavním společným příznakem je nespecifická chronická 

bolest v bederní krajině. 

Práce se opírá o porovnání čtyřtýdenního programu fyzioterapie dle indikace 

lékaře a programu fyzioterapie obohacené o sestavená režimová opatření a jógové cvičení 

u vybraných probandů. 

 

3.2 Úkoly práce   

1. Nastudovat dostatečné množství Teoretických poznatků k problematice řešené 

v této práci. 

2. Sestavit anamnestický dotazník pro výběr vhodných pacientů. 

3. Sestavit formulář Kineziologického rozboru zaměřený na hlavní projevy poruch 

meridiánu ledvin a močového měchýře dle TČM. 

4. Vytvořit jógovou sestavu skládající se z ásán a Pránájámy, tuto konzultovat 

s odborným lektorem jógy a fyzioterapeutem vyučujícím jógu. 

5. Vytvořit soubor režimových opatření pro pacienty dle TČM a Ajurvédy 

a konzultovat jej s odborníkem na TČM. 

6. Vybrat probandy vhodné pro výzkum a nasbírat vstupní data. 

7. Zaškolit fyzioterapeuty pro výběr a vedení probandů z kontrolní skupiny. 

8. Vlastní vedení pacientů ze skupiny zacvičené jógou, kontrola dodržování 

režimových opatření. 

9. Sběr výstupních dat od všech probandů. 

10. Analýza dat, vyhodnocení výsledků práce, zpracování závěru a diskuze. 
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3.3 Hypotézy 

Předpokládám, že pacienti s poruchou funkce ledvin a močového měchýře 

podrobeni fyzioterapii obohacené o režimová opatření a jógová cvičení budou v efektivitě 

terapie vykazovat větší zlepšení oproti skupině bez alternativního přístupu. Stanovím tedy 

nulové hypotézy, které se budu snažit pomocí matematické statistiky vyvrátit a potvrdit 

statisticky významný rozdíl – tedy hypotézy alternativní. 

 

Nulové a alternativní hypotézy: 

 

H01: mezi kontrolní a experimentální skupinou nebude zjištěn rozdíl v hodnocení 

efektivity terapie dotazníkem „kvality života v souvislosti se zdravím“ Short-form-36. 

H1: mezi kontrolní a experimentální skupinou bude zjištěn statisticky 

signifikantní rozdíl v hodnocení efektivity terapie dotazníkem „kvality života 

v souvislosti se zdravím“ Short-form-36. 

 

H02: mezi kontrolní a experimentální skupinou nebude zjištěn rozdíl ve zlepšení 

po terapii, což se projeví jak v kineziologickém rozboru, tak i v anamnestickém 

dotazníku. 

H2: mezi kontrolní a experimentální skupinou bude zjištěn statisticky 

signifikantní rozdíl ve zlepšení po terapii, což se projeví jak v kineziologickém rozboru, 

tak i v anamnestickém dotazníku. 

 

 

H03: mezi kontrolní a experimentální skupinou nebude zjištěn rozdíl 

v hodnocení intenzity bolesti bederní páteře na škále VAS po ukončení terapie. 

H3: mezi kontrolní a experimentální skupinou bude zjištěn statisticky 

signifikantní rozdíl v hodnocení intenzity bolesti bederní páteře na škále VAS 

po ukončení terapie. 
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4 METODIKA PRÁCE  

Diplomová práce byla vypracována na UK FTVS, na katedře fyzioterapie 

pod vedením PhDr. Jitky Malé, Ph.D. Diplomové práci byl udělen souhlas etické 

komise UK FTVS (Příloha č.1) a byl vytvořen informovaný souhlas, který byl 

podepsán každým účastníkem studie a je součástí příloh této diplomové práce (Příloha 

č. 2). Výzkumná část diplomové práce byla realizována v NZZ Rehamil, s.r.o. 

Teoretická část práce byla zpracována na základě informací z knižních 

i elektronických zdrojů v českém a anglickém jazyce formou rešerše. Praktická část 

má charakter experimentálního kvalitativního pilotního výzkumu. Statistické 

zpracování výsledků bylo provedeno na základě konzultací s PhDr. Evou Tlapákovou, 

CSc. z katedry anatomie a biomechaniky FTVS UK. 

4.1 Charakter výzkumného souboru 

Probandi byli do výzkumu vybráni z pacientů NZZ Rehamil, s.r.o. a jejich účast 

byla dobrovolná. Všichni probandi museli splňovat kritéria účasti ve výzkumu a museli 

mít lékařem indikovanou fyzioterapii. 

Kritéria pro účast ve výzkumu byla:  

1. Věk od 18 do 60 let 

2. Nadpoloviční většina odpovědí v anamnestickém dotazníku (n ≥ 14) 

3. Nadpoloviční většina odpovědí v kineziologickém rozboru (n ≥ 7) 

4. Bolest dolní části zad delšího trvání než 12 týdnů 

5. Stupeň bolesti ≥ 3 na vizuální analogové škále 

Vylučovací kritéria byla: 

1. Neurologická či jiná strukturální příčina bolestí dolní části zad či jiných 

klíčových symptomů 

2. Závažná systémová onemocnění (DM, srdeční či nádorové onemocnění) 

3. Kontraindikace pohybů páteře a jiných kořenových kloubů těla v plném 

rozsahu 

4. Těhotenství 

5. Nízký či vysoký věk 

6. Současné absolvování další fyzioterapeutické intervence, jógového 

cvičení či léčba dle TČM 

7. Užívání analgetik, antiflogistik či myorelaxancií po dobu terapie 
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Obrázek 12: Diagram průběhu praktické části diplomové práce 

 

Do studie bylo zařazeno celkem 12 probandů, 10 z nich bylo ženského pohlaví 

a 2 mužského pohlaví. Všichni probandi byli ve věku 26 až 54 let. Zařazení probandů 

do studie prováděl řešitel práce dle anamnestického dotazníku a kineziologického 

rozboru, které byly sestaveny pro účely diplomové práce a sloužily jako kritéria pro účast 

ve výzkumu a ověření efektu terapie. Probandi, kteří splnili kritéria účasti ve výzkumu 

byli potom náhodně rozdělení do dvou skupin. Rozdělení prováděl pracovník NZZ 

Rehamil, s.r.o., který se neúčastnil terapeutického zásahu a nevěděl do jaké skupiny 

probandy zařazuje. 

 

V tabulkách 2 a 3 je uveden přehled charakteristických údajů probandů obou 

skupin – experimentální i kontrolní. Jediným signifikantním rozdílem je přítomnost dvou 

probandů mužského pohlaví v kontrolní skupině, kdy zbytek probandů v této skupině 

a všichni probandi v experimentální skupině byli ženského pohlaví. Domníváme se však, 

že tento rozdíl výsledky hodnocení neovlivnil. Jako první po náhodném rozdělení 

probandů došlo ke srovnání obou skupin k vyloučení jejich zásadní rozdílnosti.  
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Tabulka 2: Charakteristika probandů v experimentální skupině. VAS – intenzita bolesti na škále (0-10), 

hodnoty ve sloupci kineziologický rozbor a anamnestický dotazník značí počet bodů v těchto kategoriích 

při vstupním vyšetření 

Proband                    

(jógová skupina) 
Věk Pohlaví 

BMI 

index 
VAS 

Kineziologický 

rozbor 

Anamnestický 

dotazník 

1 29 let žena 23,26 3 9  19 

2 51 let žena 26,77 7 11  18  

3 26 let žena 22,23 5 12 18 

4 30 let žena 18,12 5 8 16 

5 27 let žena 25,91 5 11 16  

6 37 let žena 21,48 4 9 17  

 

 

Tabulka 3: Charakteristika probandů v kontrolní skupině VAS – intenzita bolesti na škále (0-10), hodnoty 

ve sloupci kineziologický rozbor a anamnestický dotazník značí počet bodů v těchto kategoriích při 

vstupním vyšetření 

Proband       

(kontrolní 

skupina) 

Věk Pohlaví 
BMI 

index 
VAS 

Kineziologický 

rozbor 

Anamnestický 

dotazník 

7 46 let žena 23,39 4 7 16  

8 38 let žena 25,4 6 10  17 

9 24 let muž 28,25 7 11  17  

10 35 let muž 27,77 3 9  18  

11 54 let žena 24,44 7 10 19 

12 28 let žena 20,38 4 7  18  

 

 

4.2 Použité metody  

Probandi byli náhodně rozděleni do dvou skupin. V každé skupině bylo 

6 probandů. Experimentální skupina absolvovala terapii v délce 60 minut 2x týdně 

po dobu 4 týdnů s řešitelem této práce. Každá terapeutická jednotka obsahovala 

fyzioterapeutický zásah dle indikace lékaře, probandi dostali navíc režimová opatření dle 

TČM (Příloha č. 7) a Ajurvédy a cvičili jógovou sestavu (Příloha č. 6). Bylo nutné, 

aby tito probandi striktně dodržovali režimová opatření a každý den cvičili jógovou 
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sestavu, kterou je naučil řešitel práce. Skupina kontrolní byla léčena fyzioterapeuty NZZ 

Rehamil, s.r.o. standardně dle indikace lékaře 2x týdně v délce 60 minut po dobu 4 týdnů. 

 

Mezi metody fyzioterapie nejčastěji indikované lékařem patřily techniky 

měkkých tkání, mobilizace páteře a periferních kloubů, individuální kinezioterapie I. 

(u jednoho probanda z kontrolní skupiny byla indikována pouze Vojtova reflexní 

lokomoce) a individuální kinezioterapie II. dále se vyskytla indikace reflexní a vazivové 

masáže a léčebná tělesná výchova – instruktáž a zácvik pacienta nebo jeho rodinných 

příslušníků, v neposlední řadě samozřejmě kineziologické vyšetření vstupní a kontrolní. 

 

Jógová sestava byla vytvořena řešitelem diplomové práce na základě důkladného 

prostudování literárních zdrojů. Dále byla konzultována s vyškoleným lektorem jógy 

a s fyzioterapeutem, který jógu vyučuje. Sestava se skládá z jógových poloh (ásan) 

a dechových cvičení (Pránájáma). Jednotlivé ásany na sebe plynule navazují a jsou 

poskytnuty i modifikované polohy pro případ, že by ásana byla pro probanda příliš 

náročná nebo by provedení neodpovídalo fyziologickým a kineziologickým požadavkům. 

Každý proband z experimentální skupiny absolvoval 2x týdně terapii s řešitelem práce. 

Byl u něj proveden potřebný fyzioterapeutický zásah dle indikace lékaře a aktuálního 

stavu, poté byl instruován ve cvičení jógové sestavy, opraven v případě chybného 

provedení a dotazován a povzbuzován v dodržování režimových opatření. Režimová 

opatření sestávají z rad a doporučení, které vycházejí z poznatků TČM a Ajurvédy – jedná 

se o úpravu denního režimu probanda – spánkový režim, pitný režim a stravovací návyky. 

Dále jsou zde doporučení v rámci prevence vzniku poruchy ledvin a močového měchýře 

dle TČM – preventivní opatření či odstranění potenciálních příčin vzniku těchto poruch. 

Jógová sestava i režimová opatření jsou součástí příloh této práce. 

 

4.3 Sběr dat  

Sběr dat probíhal od října 2019 do listopadu 2019 v NZZ Rehamil, s.r.o. Probandi, 

kteří byli vybráni do studie, absolvovali 2x týdně terapii v délce 60 minut po dobu celkem 

4 týdnů dle toho, do jaké skupiny byli zařazeni. Při prvním setkání dostal každý proband 

Informovaný souhlas, byl obeznámen s obsahem studie a s možností odstoupení 

v jakékoliv fázi výzkumu. Na začátku a na konci výzkumu byli vyšetřeni 

fyzioterapeutem, který provedl záznam do formuláře kineziologického rozboru, byl 
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s nimi sepsán anamnestický dotazník, byli požádáni o vyplnění dotazníku kvality života 

SF-36 (Příloha č. 4) a o vyznačení intenzity svých bolestí na škále VAS (Příloha č. 5).  

 

4.3.1 Anamnestický dotazník 

Řešitel této diplomové práce sestavil anamnestický dotazník pro výběr vhodných 

probandů (Příloha č. 3). Dotazník na začátku obsahuje vylučovací kritéria, pouze 

pro screening vhodných probandů – pokud některý z nich odpověděl kladně na tyto dva 

úvodní body, nemohl být do studie zařazen a nemusel tedy dotazník dále vyplňovat.  

Vlastní dotazník pak obsahuje 28 otázek pro ženy a 27 otázek pro muže (poslední 

otázka je zaměřena pouze na probandy ženského pohlaví). Na otázky byla odpověď ANO 

či NE. Za každé ANO se udělil 1 bod – bylo tedy možné dosáhnout počtu 28 bodů 

u probandů ženského pohlaví a 27 bodů u probandů mužského pohlaví. Pro zařazení 

do studie byla nutná přítomnost nadpoloviční většiny symptomů, minimální počet 

14 kladně zodpovězených otázek – tedy dosažení 14 bodů. 

 

4.3.2 Formulář kineziologického rozboru 

 

Formulář pro záznam stěžejních bodů kineziologického rozboru byl vytvořen 

na základě poznatků o viscerosomatické projekci poruch vylučovacího aparátu 

a poznatků TČM. Obsahuje celkem 14 sledovaných položek, které lze vyšetřit aspekcí 

či palpací v rámci klasického fyzioterapeutického vyšetření. Jedná se o reflexní změny 

či blokády v rámci pohybového aparátu. Každá položka byla ohodnocena jedním bodem, 

pokud byla u probanda nalezena, maximální počet bodů byl 14. Pro zařazení do studie 

byla nutná přítomnost nadpoloviční většiny příznaků, tedy získání alespoň 7 bodů. 

 

4.3.3 Škála VAS 

 

Proband byl požádán o znázornění intenzity jeho hlavního příznaku – bolest dolní 

části zad na škále VAS (Příloha č. 5). Měl možnost vybrat obličej nejlépe vystihující jeho 

aktuální stav v daný den či ohodnotit intenzitu své bolesti pomocí číselné škály (Zdroj: 

https://assessment-module.yale.edu/im-palliative/visual-analogue-scale). 
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4.3.4 Dotazník kvality života – Short Form-36 (SF-36)  

Dle různých autorů je kvalita života v souvislosti se zdravím důležitým faktorem, 

ke kterému by se mělo přihlížet při zkoumání efektu terapie, účinků léku či progrese 

chronických onemocnění. Podle některých studií je například hodnocení subjektivního 

stavu pacientů (hodnocení kvality života v souvislosti se zdravím) potenciálně citlivější 

na klinické změny u Revmatoidní Artritidy než tradiční markery onemocnění (Martinez 

et al. 2000; Linde et al. 2008). Nástroje měřicí kvalitu života mohou být obecné 

či specifické pro dané onemocnění. Mezi obecné nástroje pro měření kvality života 

v souvislosti se zdravím lze zařadit právě dotazník SF-36. Dotazník byl vytvořen 

za účelem subjektivního ohodnocení kvality života pacientem. SF-36 je utvořen tak, 

aby splňoval veškeré psychometrické standardy nezbytné pro skupinové srovnávání 

(Ware, 2000). 

 

Ware a Sherbourne (1992) poprvé popisují tento dotazník ve studii z roku 1992. 

Dle autorů studie byl vyvinut na základě předešlých dotazníků (SF – 20, MOS long-forms 

a dalších), které však nesplňovaly veškeré požadavky autorů. Byly velmi obsáhlé nebo 

nedostatečně pokrývaly některé podstatné aspekty v oblasti zdraví. Dotazník je určen 

k ozřejmění kvality života v souvislosti se zdravím. Obsahuje 36 otázek, které se dělí 

do 8 oblastí. Každá otázka má navržené odpovědi, ze kterých dotazovaný vybírá – škála 

5 možností, 3 možností či odpovědi ano/ne.  

 

Oblasti hodnocené v dotazníku jsou: fyzické fungování (hodnocení běžných 

denních aktivit – ADL), fyzická omezení (hodnocení přítomnosti a rozsahu fyzických 

omezení pomocí třístupňových odpovědí), tělesná bolest (hodnotí frekvenci výskytu 

bolesti a její vliv na provádění běžných aktivit), všeobecné zdraví (stupně škály odpovědí: 

1 – výtečné, 2 – velmi dobré, 3 – dobré, 4 – docela dobré a 5 – špatné), vitalita (hodnotí 

se zde úroveň energie a únavy), sociální fungování (dopad zdravotních či emocionálních 

problémů na společenské aktivity a sociální fungování), emoční problémy či fungování 

(hodnotí omezení z důvodu přítomnosti osobních či emočních problémů) a duševní zdraví 

(úzkost, deprese, ztráta chování nebo emoční kontroly a psychická pohoda). Výsledné 

skóre se pohybuje v rozmezí od 0 (špatné zdraví) až 100 (dokonalé zdraví). 

Dotazník je používán po celém světe, je přeložen i do Českého jazyka. Jedná se 

o nejvíce používaný nástroj k hodnocení kvality života v souvislosti se zdravím. 
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Je používán v každodenní péči o pacienty i v klinických výzkumech. Je považován 

za validní nástroj pro hodnocení kvality života v souvislosti se zdravím u osob 

s idiopatickou plicní fibrózou (Martinez et al. 2000). 

Dotazník je volně k dispozici na webových stránkách Ústavu zdravotnických 

informací a statistiky, ÚZIS ČR 2018. Je obsažen v přílohách standardu léčby pacienta 

s bolestmi dolní části zad pro fyzioterapeuty (UNIFY ČR, 2015). 

 

Validizace dotazníku 

 

Hodnocení validity často spočívá v tom, že se nástroj chová podle očekávání 

v případě, že měří to, o čem se předpokládá, že by měl měřit (Lipton, Buse a Serrano, 

2012). Dle Fernándeze (2017) je SF-36 nejpoužívanějším a nejvíce validizovaným 

nástrojem pro zjištění kvality života v souvislosti se zdravím, tento auto však nepopisuje, 

jakým způsobem byl dotazník validizován. 

U dotazníku byla zajištěna validita i reliabilita pro nesčetné množství diagnóz, jako 

je například astma či CHOPN – chronická obstrukční plicní nemoc (Martinez et al. 2000). 

 

V České republice se o využití dotazníku poprvé zajímal Sobotík (1998). Dotazník 

do Českého jazyka přeložil doc. MUDr. Petr Petr, Ph.D. Zkoumal jeho využití 

při zjišťování kvality života v souvislosti se zdravím (HRQoL) u příslušníků policie 

České republiky. Vytvořil tak normály pro hodnocení a regionální standard HRQoL 

pro středoevropský region, jelikož hodnocení 100 v dotazníku není v běžné populaci 

běžné. Tyto normály tvoří pro doménu fyzického fungování 92,57, pro fyzická omezení 

82,28, pro emoční fungování 81,23, pro tělesnou bolest 81,23, pro sociální fungování 

86,29, pro duševní zdraví 77,71, pro hodnocení vitality 67,33 a pro vnímání všeobecného 

zdravotního stavu 73,35. Dané normály lze bezpečně využít k hodnocení výsledků 

dotazníku SF-36 (Petr, Záškodný a Vondrouš, 2001; Petr et al., 2003). 

 

Limitace dotazníku 

Ačkoliv dotazník hodnotí 8 oblastí zdraví, některé důležité koncepty v něm chybí. 

Mezi tyto patří: zdravotní potíže, fungování rodiny, sexuální oblast, kognitivní funkce 

a poruchy spánku (Ware a Sherbourne, 1992). 
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4.4 Analýza dat  

Řešitel práce vyhodnocoval data z Anamnestického dotazníku, kineziologického 

rozboru, škály VAS a dotazníku kvality života SF-36 získaná od obou skupin při vstupním 

a výstupním vyšetření. U Anamnestického dotazníku a kineziologického rozboru byl 

porovnáván rozdíl v počtu kladných odpovědí (tedy počtu bodů) u vstupního a výstupního 

vyšetření. Škála VAS byla hodnocena na základě intenzity bolesti uvedené na začátku 

a na konci kompletní terapeutické intervence. Výpočet skóre dotazníku SF-36 byl 

realizován pomocí interaktivního formuláře (tabulky) v programu MS Excel, který 

vytvořila Ing. Dana Krejčová a je k dispozici na webových stránkách Ústavu 

zdravotnických informací a statistiky ČR. 

Statistické zpracování dat bylo konzultováno s PhDr. Evou Tlapákovou, CSc. 

z katedry anatomie a biomechaniky FTVS UK. Všechna získaná data byla zanesena 

do tabulek v programu Microsoft Excel, následně byly spočteny rozdíly mezi vstupními 

a výstupními hodnotami u obou skupin probandů. U dotazníku SF 36 byly spočteny 

celkové percentuální hodnoty u každého probanda ve vstupním a výstupním hodnocení 

a celkové rozdíly u kontrolní a experimentální skupiny. Všechny tyto rozdíly byly poté 

porovnávány pomocí Mann-Whitney U-testu spadajícího mezi dvouvýběrové 

neparametrické testy. Důvodem pro použití neparametrického testu byl především malý 

testovací vzorek.  

Byly stanoveny nulové a alternativní hypotézy. Statistická významnost byla 

posuzována na hladině významnosti (p – value) 0,05 a  0,01. Byla použita i nepříliš často 

používaná, avšak v tabulkách oficiálně uváděná, hladina významnosti 0,1. Výsledek byl 

určen jako velmi vysoce statisticky signifikantní při p < 0,01, vysoce statisticky 

signifikantní při p < 0,05 a méně statisticky signifikantní při p < 0,1. Statistická 

významnost naopak nebyla potvrzena pokud p ≥ 0,05, p ≥ 0,01 či p ≥ 0,1. Nulová 

hypotéza nemohla být zamítnutá pokud p ≥ 0,05 či p ≥ 0,01. Alternativní hypotéza tedy 

byla přijata při p < 0,01 či p < 0,05. 

Výsledek Mann-Whitneyova U testu – hodnota U, byl porovnáván s tabulkovými 

(kritickými) hodnotami pro danou velikost testovaného vzorku a pro danou hladinu 

významnosti. Tabulková hodnota U pro vzorek 6 porovnávaných hodnot v každé 

porovnávané veličině (n1=6; n2=6) je hodnota 2 pro hladinu významnosti p < 0,01, 
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hodnota 7 pro hladinu významnosti p < 0,05 a hodnota 13 pro hladinu významnosti 

p < 0,1. Výsledná spočítaná hodnota U tedy musela být pro hladinu významnosti p < 0,05 

menší nebo rovná 7, pro hladinu významnosti p < 0,01 menší nebo rovná 2 a pro hladinu 

významnosti p < 0,1 menší nebo rovná 13. 

 Mann-Whitney U test 

 Jedná se o neparametrický test s velkou statistickou silou. Je neparametrickým 

ekvivalentem k parametrickému t-testu pro nezávislé výběry. Poskytuje nejpřesnější 

odhady významnosti, zejména pokud je velikost vzorku malá nebo v případě, kdy údaje 

neodpovídají normální distribuci. Výsledkem výpočtu je hodnota, kterou je poté nutno 

porovnat s tabulkovými (kritickými) hodnotami. Výsledek je statisticky signifikantní 

v případě, kdy je hodnota U menší nebo stejné hodnoty jako tabulková hodnota pro danou 

hladinu významnosti a velikost porovnávaných vzorků. 

 Princip spočívá v tzv. pořadových skórech, které představují původní data. Jedná 

se o postup, kdy se všechna data z porovnávaných skupin seřadí dle velikosti hodnoty 

vzestupně a přiřadí se jim pořadové číslo. Pokud jsou přítomna tzv. shodná pozorování 

(ties), je nutné jim přiřadit průměrná pořadí (average ranks). Jeho použití je však vhodné 

spíše v případech, kdy je malý počet ties – shodných pozorování a kdy se ve skupinách 

průměrné hodnoty liší (Ramachandran a Tsokos, 2015; Dinov, cit. 2019; Bedáňová, cit. 

2019; Valenta, cit. 2019). 
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5 VÝSLEDKY  

 

5.1.1 Dotazník kvality života SF-36 

 

Dotazník kvality života byl vyplněn každým probandem při vstupním a výstupním 

vyšetření. Poté byl řešitelem práce vyhodnocen v interaktivním formuláři z webových 

stránek Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. Vyhodnocené vstupní skóre 

probandů z experimentální skupiny (skupina s jógou a režimovými opatřeními) 

v procentech je uvedeno v tabulce 4, tabulka 5 zobrazuje vstupní percentuální hodnoty 

u probandů z kontrolní skupiny (skupina s fyzioterapií dle indikace lékaře). 

 

Maximální dosažitelná hodnota v jednotlivých oblastech je 100 %, minimální 

možná hodnota je pak 0 %. Dotazník hodnotí 9 oblastí, celkem lze tedy dosáhnout 

maximálního skóre 900 % a minimálního skóre 0 %. Vyšší skóre znamená vyšší kvalitu 

života v souvislosti se zdravím – HRQoL. U každého probanda bylo spočítáno celkové 

skóre ze všech oblastí – procenta byla převedena na body (1 % = 1 bod), maximální 

možná hodnota testu by tedy pro jednotlivého probanda byla 900 bodů. Dále byly 

pro každého probanda spočteny rozdíly mezi vstupním a výstupním vyšetřením a součet 

těchto rozdílů pro obě skupiny probandů (experimentální a kontrolní). 

Hodnoty těchto rozdílů u experimentální a kontrolní skupiny byly poté 

porovnávány pomocí Mann-Whitney U testu. 
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Tabulka 4: Vstupní hodnoty SF-36 u experimentální skupiny 

Proband 

Fyzická 

aktivita 

(%) 

Omezení 

fyzické 

aktivity 

(%) 

Omezení 

způsobené 

emočními 

problémy 

(%) 

Vitalita 

(%) 

Celkové 

psychické 

zdraví 

(%) 

Společenská 

aktivita (%) 

Tělesná 

bolest 

(%) 

Celkové 

vnímání 

zdraví 

(%) 

Změna 

zdraví 

(%) 

1 75 100 100 35 52 63 70 65 50 

2 55 25 33 5 24 25 33 55 25 

3 90 75 33 15 68 100 90 75 50 

4 95 25 0 30 36 50 55 75 25 

5 85 75 0 40 60 75 55 40 50 

6 60 50 33 40 88 88 45 60 50 

 

Tabulka 5: Vstupní hodnoty SF-36 u kontrolní skupiny 

Proband 

Fyzická 

aktivita 

(%) 

Omezení 

fyzické 

aktivity 

(%) 

Omezení 

způsobené 

emočními 

problémy 

(%) 

Vitalita 

(%) 

Celkové 

psychické 

zdraví 

(%) 

Společenská 

aktivita (%) 

Tělesná 

bolest 

(%) 

Celkové 

vnímání 

zdraví 

(%) 

Změna 

zdraví 

(%) 

7 70 0 67 50 68 38 23 80 25 

8 90 25 100 40 72 63 45 35 25 

9 85 75 67 55 84 88 78 75 50 

10 85 50 100 50 72 100 65 70 50 

11 30 25 0 40 52 38 23 20 0 

12 90 100 100 45 72 75 45 75 25 
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 Vypočtené výstupní skóre dotazníku Short-Form-36 u probandů experimentální 

skupiny je zaneseno do tabulky 6. Do tabulky 7 je zaneseno výstupní skóre Short-Form-

36 u probandů kontrolní skupiny. 

 

Tabulka 6: Výstupní hodnoty SF-36 u experimentální skupiny 

Proband 

Fyzická 

aktivita 

(%) 

Omezení 

fyzické 

aktivity 

(%) 

Omezení 

způsobené 

emočními 

problémy 

(%) 

Vitalita 

(%) 

Celkové 

psychické 

zdraví 

(%) 

Společenská 

aktivita (%) 

Tělesná 

bolest 

(%) 

Celkové 

vnímání 

zdraví 

(%) 

Změna 

zdraví 

(%) 

1 95 100 100 75 88 100 90 80 75 

2 90 100 67 65 76 75 90 80 75 

3 100 100 100 60 80 100 100 90 75 

4 100 75 100 50 80 88 100 85 75 

5 95 100 100 65 80 100 90 85 75 

6 80 100 67 60 88 88 68 65 75 

 

 

Tabulka 7: Výstupní hodnoty SF-36 u kontrolní skupiny 

Proband 

Fyzická 

aktivita 

(%) 

Omezení 

fyzické 

aktivity 

(%) 

Omezení 

způsobené 

emočními 

problémy 

(%) 

Vitalita 

(%) 

Celkové 

psychické 

zdraví 

(%) 

Společenská 

aktivita (%) 

Tělesná 

bolest 

(%) 

Celkové 

vnímání 

zdraví 

(%) 

Změna 

zdraví 

(%) 

7 95 50 67 55 76 63 55 85 50 

8 95 50 100 60 76 75 78 50 50 

9 95 75 67 55 84 88 78 75 50 

10 95 75 100 50 76 100 68 85 50 

11 70 50 0 50 64 50 55 35 50 

12 90 100 100 55 80 75 68 80 50 
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Tabulka 8 obsahuje spočtený rozdíl vstupních a výstupních hodnot v dotazníku 

Short-Form-36 u experimentální skupiny. V tabulce 9 jsou zaneseny tyto rozdíly 

u probandů z kontrolní skupiny. 

 

Tabulka 8: Rozdíl vstupních a výstupních hodnot SF-36 u experimentální skupiny 

Proband 

Fyzická 

aktivita 

(%) 

Omezení 

fyzické 

aktivity 

(%) 

Omezení 

způsobené 

emočními 

problémy 

(%) 

Vitalita 

(%) 

Celkové 

psychické 

zdraví 

(%) 

Společenská 

aktivita (%) 

Tělesná 

bolest 

(%) 

Celkové 

vnímání 

zdraví 

(%) 

Změna 

zdraví 

(%) 

1 20 0 0 40 36 37 20 15 25 

2 35 75 34 60 52 50 57 25 50 

3 10 25 67 45 12 0 10 15 25 

4 5 50 100 20 44 38 45 10 50 

5 10 25 100 25 20 25 35 45 25 

6 20 50 34 20 0 0 23 5 25 

 

Tabulka 9: Rozdíl vstupních a výstupních hodnot SF-36 u kontrolní skupiny 

Proband 

Fyzická 

aktivita 

(%) 

Omezení 

fyzické 

aktivity 

(%) 

Omezení 

způsobené 

emočními 

problémy 

(%) 

Vitalita 

(%) 

Celkové 

psychické 

zdraví 

(%) 

Společenská 

aktivita (%) 

Tělesná 

bolest 

(%) 

Celkové 

vnímání 

zdraví 

(%) 

Změna 

zdraví 

(%) 

7 25 50 0 5 8 25 32 5 25 

8 5 25 0 20 4 12 33 15 25 

9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 10 25 0 0 4 0 3 15 0 

11 40 25 0 10 12 12 32 15 50 

12 0 0 0 10 8 0 23 5 25 
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Následující tabulky (č. 10 a č. 11) obsahují sečtené bodové hodnoty všech oblastí 

hodnocených v dotazníku SF-36 u každého probanda obou skupin při vstupním 

a výstupním vyšetření. Tabulka 10 obsahuje hodnoty experimentální skupiny a tabulka 

11 hodnoty skupiny kontrolní. Dále obsahují rozdíly mezi těmito hodnotami – v tabulce 

vyznačeny tučně. Tyto součtové rozdíly jsme dále podrobili detailnější statistické 

analýze. 

 

Tabulka 10: Sečtené bodové hodnoty všech oblastí u každého probanda z experimentální skupiny. Součet 

bodů vstupních hodnot, výstupních hodnot a rozdíl mezi nimi 

Proband 
Součet vstupní 

vyšetření 

Součet výstupní 

vyšetření 
Rozdíl 

1 610 803 193 

2 280 718 438 

3 596 805 209 

4 391 753 362 

5 480 790 310 

6 514 691 177 

 

 

Tabulka 11:Sečtené bodové hodnoty všech oblastí u každého probanda z kontrolní skupiny. Součet bodů 

vstupních hodnot, výstupních hodnot a rozdíl mezi nimi 

Proband 
Součet vstupní 

vyšetření 

Součet výstupní 

vyšetření 
Rozdíl 

7 421 596 175 

8 495 634 139 

9 657 667 10 

10 642 699 57 

11 228 424 196 

12 627 698 71 
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Tabulka 12 obsahuje součet bodů ze vstupního a výstupního vyšetření a rozdílné 

hodnoty mezi nimi pro experimentální i kontrolní skupinu. Graf č. 1 je grafickým 

znázorněním těchto rozdílů. 

 

Tabulka 12: Celkové hodnoty dotazníku SF-36 vstupní, výstupní a rozdíl mezi nimi u experimentální i 

kontrolní skupiny 

Skupina 

Vstupní 

vyšetření 

celkem 

Výstupní 

vyšetření 

celkem 

Rozdíl 

celkem 

Experimentální 2871 4560 1689 

Kontrolní 3070 3718 648 

 

 

 

Graf 1: Grafické znázornění sečtených bodových hodnot SF-36 

 

Jak je vidět z grafu č. 1, obě skupiny se vlivem terapie zlepšily v hodnocení 

„kvality života v souvislosti se zdravím“. Nicméně je jasně vidět, že zlepšení 
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u experimentální skupiny je výraznější o více než 1000 bodů. Proto jsme tyto hodnoty 

dále podrobili statistické analýze. 

 

Výsledky Mann-Whitney U testu 

 

Sečtené rozdíly celkových vstupních a výstupních hodnot SF-36 

pro experimentální a kontrolní skupinu byly porovnány pomocí Mann-Whitney U testu 

a jsou sepsány v tabulce číslo 13. Byla prokázána velmi vysoká statistická významnost 

na hladině p < 0,01. Odpovídající tabulková hodnota je vyznačena žlutě. 

 

Tabulka 13: Výsledek analýzy celkových rozdílů v SF-36 dle Mann-Whitney U testu v porovnání s 

tabulkovými hodnotami 

 SF-36 rozdíly skupin 

Vypočítaná hodnota U testu 2 

Tabulková hodnota pro p < 0,01 2 

Tabulková hodnota pro p < 0,05 7 

 

 

Dle výpočtu Mann-Whitney U testu byla matematicky prokázána také statistická 

významnost některých rozdílů v hodnocení jednotlivých oblastí dotazníku SF-36 mezi 

experimentální a kontrolní skupinou. V oblasti Vitalita na velmi vysoké hladině 

významnosti p < 0,01. V oblastech Omezení způsobené emočními problémy a Celkové 

psychické zdraví pak vysoká statistická významnost na hladině p < 0,05. Výsledky jsme 

zhodnotili i na hladině významnosti p < 0,1 ačkoliv není příliš využívána, v oficiálních 

tabulkách kritických (tabulkových) hodnot ji však lze nalézt. Na této hladině významnosti 

p < 0,1 vychází méně statisticky významné rozdíly v oblastech: Omezení fyzické aktivity, 

Společenská aktivita, Tělesná bolest, Celkové vnímání zdraví a Změna zdraví. Tyto 

rozdíly uvádíme pouze ilustrativně. Oblast Fyzická aktivita byla rozdílná 

u experimentální a kontrolní skupiny (patrno v Tabulkách 8 a 9), statistickou významnost 

rozdílu této oblasti se však nepodařila matematicky prokázat, jelikož se jedná pouze 

o rozdíl 10 bodů, který není signifikantní. Tyto výsledky spolu s tabulkovými hodnotami 

jsou zaneseny v Tabulce č. 14. Odpovídající tabulkové hodnoty jsou v tabulce vyznačeny 

žlutě. 
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Tabulka 14: Výsledky analýzy jednotlivých oblastí SF-36 dle Mann-Whitney U testu v porovnání s 

tabulkovými hodnotami 

Oblast / 

Hodnota 

Fyzická 

aktivita 

Omezení 

fyzické 

aktivity 

Omezení 

způsobené 

emočními 

problémy 

Vitalita 

Celkové 

psychické 

zdraví 

Společenská 

aktivita 

Tělesná 

bolest 

Celkové 

vnímání 

zdraví 

Změna 

zdraví 

Vypočítaná 

hodnota U 

testu 

15,5 11 3 1 6 9,5 11,5 10 11 

Tabulková 

hodnota 

pro  

p < 0,01 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Tabulková 

hodnota 

pro  

p < 0,05 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Tabulková 

hodnota 

pro p < 0,1 

13 13 13 13 13 13 13 13 13 

 

 

Nulovou hypotézu H01 lze zamítnout, jelikož byl potvrzen statisticky významný 

rozdíl v hodnocení efektivity terapie dotazníkem „kvality života v souvislosti se zdravím“ 

Short-form-36 mezi kontrolní a experimentální skupinou na hladině významnosti 

p < 0,01. Přijímáme tedy alternativní hypotézu H1 na hladině významnosti p < 0,01. Mezi 

kontrolní a experimentální skupinou byl zjištěn statisticky signifikantní rozdíl 

v hodnocení efektivity terapie dotazníkem „kvality života v souvislosti se zdravím“ 

Short-form-36. 
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5.2 Formulář kineziologického rozboru a anamnestický dotazník 

Porovnání rozdílů v bodovém hodnocení formuláře kineziologického rozboru 

a anamnestického dotazníku bylo provedeno společně, ale také zvlášť. 

 

5.2.1 Anamnestický dotazník 

 

 

Graf 2: Počet odpovědí v Anamnestickém dotazníku u experimentální skupiny - porovnání vstupních a 

výstupních dat 
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Graf 3: Počet odpovědí v Anamnestickém dotazníku u kontrolní skupiny - porovnání vstupních a 

výstupních dat 

  

Graf 2 znázorňuje počet odpovědí v anamnestickém dotazníku u experimentální 

skupiny při vstupním a výstupním vyšetření. Graf 3 znázorňuje počet odpovědí 

v anamnestickém dotazníku u kontrolní skupiny při vstupním a výstupním vyšetření. 

Jedná se tedy o počet subjektivních příznaků uvedený každým probandem, 

ale i objektivních příznaků sledovaných řešitelem práce u experimentální skupiny 

či vyšetřujícím fyzioterapeutem v případě kontrolní skupiny (křečové žíly či bolesti 

v průběhu dráhy ledvin a močového měchýře dle TČM). 
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5.2.2 Kineziologický rozbor 

 

Graf 4 zobrazuje počet reflexních změn či blokád nalezených při vstupním 

a výstupním vyšetření v rámci pohybového aparátu (počet bodů) u experimentální 

skupiny. Graf 5 znázorňuje počet bodů při vstupním a výstupním vyšetření u kontrolní 

skupiny. 

 

 

Graf 4: Počet položek v kineziologickém rozboru u experimentální skupiny - porovnání vstupních a 

výstupních dat 
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Graf 5: Počet položek v kineziologickém rozboru u kontrolní skupiny - porovnání vstupních a výstupních 

dat 

 

 

 

Graf 6: Porovnání rozdílu mezi vstupními a výstupními hodnotami u obou skupin. (KR – kineziologický 

rozbor, AD – anamnestický dotazník) 
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Graf 6 zobrazuje rozdíly vstupních a výstupních hodnot u obou skupin. 

V posledních dvou sloupcích označených KR + AD je znázorněn rozdíl v celkovém počtu 

bodů v kineziologickém rozboru a anamnestickém dotazníku celkem. Jak je vidět z grafu, 

obě skupiny se vlivem terapie zlepšily, nicméně je jasně vidět, že zlepšení 

u experimentální skupiny je výraznější. U experimentální skupiny se jedná o rozdíl 

87 bodů celkem, u kontrolní skupiny je rozdíl celkem 48 bodů. U experimentální skupiny 

se tedy výsledné hodnoty zlepšily téměř dvakrát více než u skupiny kontrolní. Proto jsme 

tyto hodnoty dále podrobili statistické analýze. 

 

Hodnocení Mann-Whitney U testu 

 

Hodnocení bodového rozdílu mezi experimentální a kontrolní skupinou v rámci 

kineziologického rozboru s anamnestickým dotazníkem dohromady vyšlo po výpočtu 

Mann-Whitney U testu velmi vysoce statisticky signifikantní na hladině významnosti 

p < 0,01. Hodnocení rozdílu bodů v rámci Anamnestického dotazníku vyšlo po výpočtu 

Mann-Whitney U testu velmi vysoce statisticky signifikantní na hladině významnosti 

p < 0,01. Rozdíl v počtu bodů v rámci kineziologického rozboru mezi experimentální 

a kontrolní skupinou vyšel po výpočtu Mann-Whitney U testu vysoce statisticky 

signifikantní na hladině významnosti p < 0,05. 

Vypočítané U hodnoty jednotlivých kategorií a tabulkové hodnoty pro dané 

hladiny významnosti jsou zapsány v tabulce č. 15. Výchozí tabulkové hodnoty jsou 

vyznačeny žlutě 

 

Tabulka 15: Výsledky U testu pro kineziologický rozbor, anamnézu a společně pro kineziologický rozbor a 

anamnézu v porovnání s tabulkovými hodnotami 

Oblast / 

Hodnota 

Kineziologický 

rozbor 

Anamnestický 

dotazník 
KR + AD 

Vypočítaná 

hodnota U 

testu 

6 0 0 

Tabulková 

hodnota pro 

p < 0,01 

2 2 2 

Tabulková 

hodnota pro 

p < 0,05 

7 7 7 
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Nulovou hypotézu H02 můžeme zamítnout, jelikož mezi kontrolní 

a experimentální skupinou byl potvrzen statisticky signifikantní rozdíl ve zlepšení 

po terapii v kineziologickém rozboru i v anamnestickém dotazníku na hladině 

významnosti p < 0,01. Přijímáme tedy alternativní hypotézu H2 na hladině významnosti 

p < 0,01. 

Mezi kontrolní a experimentální skupinou byl potvrzen statisticky signifikantní 

rozdíl ve zlepšení po terapii v kineziologickém rozboru i v anamnestickém dotazníku. 

 

5.3 Škála VAS 

 Tabulka 16 obsahuje hodnoty intenzity bolesti v bederní oblasti u probandů 

experimentální skupiny při vstupním a výstupním vyšetření a rozdíl mezi nimi. V tabulce 

17 jsou vypsány tyto hodnoty u kontrolní skupiny. 

 

Tabulka 16: Hodnoty intenzity bolesti bederní páteře na škále VAS u probandů experimentální skupiny. 

Vstupní vyšetření, výstupní vyšetření a rozdíl mezi nimi 

Proband Vstupní hodnota Výstupní hodnota Rozdíl 

1 3 1 2 

2 7 2 5 

3 5 0 5 

4 5 1 4 

5 5 0 5 

6 4 3 1 

 

Tabulka 17: Hodnoty intenzity bolesti bederní páteře na škále VAS u probandů kontrolní skupiny. Vstupní 

vyšetření, výstupní vyšetření a rozdíl mezi nimi 

Proband Vstupní hodnota Výstupní hodnota Rozdíl 

7 4 2 2 

8 6 2 4 

9 7 4 3 

10 3 1 2 

11 7 3 4 

12 4 2 2 
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Grafy 7 a 8 jsou grafickým znázorněním hodnot v těchto tabulkách. Graf 

7 obsahuje vyznačení hodnot intenzity bolesti na škále VAS (0 – 10) u experimentální 

skupiny při vstupním a výstupním vyšetření. Graf 8 obsahuje vyznačení hodnot intenzity 

bolesti na škále VAS (0 – 10) u kontrolní skupiny při vstupním a výstupním vyšetření. 

 

 

Graf 7: Hodnoty na škále VAS u experimentální skupiny - vstupní a výstupní data 

 

  

Graf 8: Hodnoty na škále VAS u kontrolní skupiny - vstupní a výstupní data 
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Graf 9: Součet celkového rozdílu v hodnocení intenzity bolestí v bederní oblasti na škále VAS u 

experimentální a kontrolní skupiny. 

 

Jak je vidět na grafu č. 9 u obou skupin došlo ke zlepšení. U experimentální 

skupiny došlo k většímu zlepšení v hodnocení intenzity bolesti bederní oblasti na škále 

VAS než u skupiny kontrolní. Rozdíl však není příliš výrazný – rozhodli jsme se jej 

podrobit statistické analýze. 

 

5.3.1 Výsledky Mann-Whitney U testu 

 

V tabulce č. 18 je vyznačen výsledek výpočtu Mann-Whitney U testu pro rozdíl 

v hodnocení intenzity bolesti beder na škále VAS mezi experimentální a kontrolní 

skupinou a tabulkové hodnoty Mann-Whitney U testu pro danou velikost porovnávaných 

vzorků a dané hladiny významnosti. 
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Tabulka 18: Hodnocení Mann-Whitney U testu pro rozdíl v hodnocení intenzity bolesti beder na škále VAS 

mezi experimentální a kontrolní skupinou 

Porovnání experimentální 

a kontrolní skupiny 
Škála VAS 

Vypočítaná hodnota U 

testu 
11,5 

Tabulková hodnota pro  

p < 0,01 
2 

Tabulková hodnota pro  

p < 0,05 
7 

Tabulková hodnota pro  

p < 0,1 
13 

 

Rozdíl v hodnocení intenzity bolesti na škále VAS na hladině p < 0,01 a p < 0,05 

statisticky signifikantní nevyšel. Pokud jsme však použili hladinu významnosti p < 0,1, 

která nebývá často využívána, ale nachází se v tabulkách kritických hodnot pro Mann-

Whitney U test, výsledek hodnocení škály VAS vyšel na této hladině významnosti 

statisticky mírně signifikantní, uvádíme ho jen ilustrativně.  

 

Obě skupiny probandů se v hodnocení bolesti zlepšily a vzhledem k tomu, že se 

nám nepodařilo pomocí matematické statistiky potvrdit statisticky signifikantní rozdíl 

mezi skupinami, rozhodli jsme se otestovat rozdíl hodnot intenzity vstupního 

a výstupního vyšetření pro každou skupinu zvlášť. Výsledky pro experimentální skupinu 

vyšly velmi vysoce statisticky signifikantní na hladině p < 0,01 a spolu s tabulkovými 

hodnotami jsou zaneseny do tabulky č. 19. Výsledky pro skupinu kontrolní vyšly 

statisticky signifikantní na hladině významnosti p < 0,05. Výsledky kontrolní skupiny 

a tabulkové hodnoty jsou v tabulce č. 20. Dané tabulkové hodnoty jsou označeny žlutě. 
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Tabulka 19: Výsledky výpočtu Mann-Whitney U testu pro porovnání vstupních a výstupních hodnot 

intenzity bolesti beder na škále VAS experimentální skupiny 

Experimentální 

skupina 
Škála VAS 

Vypočítaná 

hodnota U testu 
0,5 

Tabulková 

hodnota pro  

p < 0,01 

2 

Tabulková 

hodnota pro  

p < 0,05 

7 

 

Tabulka 20: Výsledky výpočtu Mann-Whitney U testu pro porovnání vstupních a výstupních hodnot 

intenzity bolesti beder na škále VAS kontrolní skupiny 

Kontrolní skupina Škála VAS 

Vypočítaná 

hodnota U testu 
2,5 

Tabulková 

hodnota pro  

p < 0,01 

2 

Tabulková 

hodnota pro  

p < 0,05 

7 

 

Nulovou hypotézu H03 nelze vyvrátit, statisticky signifikantní rozdíl mezi 

kontrolní a experimentální skupinou v hodnocení intenzity bolesti bederní páteře na škále 

VAS po ukončení terapie nebyl potvrzen. Alternativní hypotézu H3 tedy nepřijímáme. 
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6 DISKUZE  

Hypotéza H1 byla potvrzena – nulovou hypotézu H01 se podařilo zamítnout. 

Mezi kontrolní a experimentální skupinou byl zjištěn statisticky signifikantní rozdíl 

v hodnocení efektivity terapie dotazníkem „kvality života v souvislosti se zdravím“ 

Short-form-36 na velmi vysoké hladině významnosti p < 0,01.  

Matematicky se podařilo prokázat také statistickou významnost některých rozdílů 

v hodnocení jednotlivých oblastí dotazníku SF-36 mezi experimentální a kontrolní 

skupinou. V oblasti Vitalita na velmi vysoké hladině významnosti p < 0,01. V oblastech 

Omezení způsobené emočními problémy a Celkové psychické zdraví pak vysoká 

statistická významnost na hladině p < 0,05. U ostatních jednotlivých oblastí SF-36 nebyl 

statisticky signifikantní rozdíl prokázán. 

 

Hypotéza H2 byla potvrzena – nulovou hypotézu H02 se podařilo zamítnout. 

Mezi kontrolní a experimentální skupinou byl potvrzen statisticky signifikantní 

rozdíl ve zlepšení po terapii v kineziologickém rozboru i v anamnestickém dotazníku 

na hladině významnosti p < 0,01. 

Hodnocení bodového rozdílu mezi experimentální a kontrolní skupinou v rámci 

kineziologického rozboru s anamnestickým dotazníkem dohromady vyšlo velmi vysoce 

statisticky signifikantní na hladině významnosti p < 0,01. Hodnocení rozdílu bodů 

v rámci Anamnestického dotazníku vyšlo velmi vysoce statisticky signifikantní 

na hladině významnosti p < 0,01. Rozdíl v počtu bodů v rámci kineziologického rozboru 

mezi experimentální a kontrolní skupinou vyšel vysoce statisticky signifikantní 

na  hladině významnosti p < 0,05. 

 

Hypotéza H3 byla zamítnuta – nepodařilo se vyvrátit nulovou hypotézu H03. 

Statisticky signifikantní rozdíl mezi kontrolní a experimentální skupinou v hodnocení 

intenzity bolesti bederní páteře na škále VAS po ukončení terapie nebyl potvrzen.  

Byl tedy otestován rozdíl hodnot intenzity vstupního a výstupního vyšetření 

pro každou skupinu zvlášť. Výsledky pro experimentální skupinu vyšly velmi vysoce 

statisticky signifikantní na hladině p < 0,01. Výsledky pro skupinu kontrolní vyšly 

statisticky signifikantní na hladině významnosti p < 0,05. Obě skupiny se tedy vlivem 

terapeutického zásahu zlepšily, nelze však jasně tvrdit, že experimentální skupina se 

zlepšila statisticky významně vice než skupina kontrolní. 
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Jedním z důvodů zamítnutí hypotézy H3 může být nízký počet probandů v obou 

skupinách či krátký čas terapeutického zásahu – pouze jeden měsíc. Nevýhodou mohla 

být i určitá svázanost jógovou sestavou, kterou bylo nutné dodržovat z didaktických 

důvodů – aby terapie experimentální skupiny byla jednotná. Ve skutečnosti je potřeba 

respektovat individualitu každého člověka a terapii nastavit podle něj – jinak řečeno 

každý člověk potřebuje odlišný přístup ke stejným obtížím. Je tedy výhodou terapeuta, 

pokud disponuje znalostí široké škály cviků či ásan ze které může vybírat ty optimální.  

 

Z dosažených výsledků vyplývá, že čtyřtýdenní program fyzioterapie obohacené 

o jógová cvičení a režimová opatření dle TČM má pozitivní vliv na hodnocení kvality 

života v souvislosti se zdravím (HRQoL) statisticky signifikantně větší než pouze 

fyzioterapie dle indikace lékaře. Dále má tento program statisticky významně větší vliv 

na snížení četnosti příznaků a reflexních změn spojených s funkční poruchou ledvin 

a močového ústrojí než standardní fyzioterapie dle indikace lékaře, což bylo prokázáno 

pomocí kineziologického rozboru a anamnestického dotazníku. V neposlední řadě byl 

prokázán pozitivní vliv tohoto programu na snížení intenzity bolesti v bederní oblasti. 

Tento však nebyl statisticky významně větší než u programu standardní fyzioterapie 

dle indikace lékaře. Srovnání výsledků této studie se jeví jako obtížné, jelikož se jedná 

o studii pilotní. 

 

V roce 2019 vyšel v Journal of Clinical Medicine systematický přehled 

a metaanalýza randomizovaných kontrolovaných studií, které zkoumaly, zda jsou tzv. 

vědomá cvičení bezpečná a přínosná pro léčbu chronických bolestí dolní části zad. Autoři 

Zou et al. zkoumali studie týkající se jógy, tai – ji a čchi – kungu. Celkem 17 výzkumů 

bylo dvěma vyšetřovateli vybráno z pěti databází: MEDLINE, EMBASE, SCOPUS, Web 

of Science a Cochrane Library. Pro výběr výzkumu do této metaanalýzy platila přísná 

kritéria. Autoři uvádí, že v pěti výzkumech zkoumajících vliv jógy na chronické bolesti 

dolní části zad byly uvedeny některé nežádoucí účinky cvičení (herniace disku, zvýšení 

bolesti, mírné kloubní bolesti), ve výzkumech o tai – ji a čchi – kungu žádné nežádoucí 

účinky uvedeny nebyly. To však mohlo být způsobeno špatným provedením cvičení 

v domácím prostředí pacientů. Dle autorů vykazovalo cvičení tai – ji a jógy signifikantní 

snížení intenzity bolesti v porovnání s aktivní i neaktivní kontrolní skupinou na hladině 

významnosti p < 0,001, u čchi – kungu se tento efekt nepodařilo prokázat. Dle autorů 

tedy tzv. vědomé cvičení může být přínosnější než konvenční cvičení – posilovací 
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a protahovací cvičení či cvičení dle Standardů a Guidelines – trénink středu těla, 

fyzioterapie. Autoři doporučují především tai – ji z těchto 3 zkoumaných druhů cvičení, 

jelikož má pozitivní účinek na katastrofizaci bolesti, je jemnější a na rozdíl od jógy zde 

nebyly hlášeny žádné nežádoucí účinky. Zdůrazňují také potřebu přítomnosti 

certifikovaného lektora, který vede terapii, aby se předešlo zraněním a byla zajištěna 

kvalita provádění pohybu. Celkově však autoři tvrdí, že využití těchto vědomých cvičení 

může pro symptomatickou léčbu chronických bolestí dolní části zad být prospěšné. Autoři 

zdůrazňují nutnost provedení dalších rozsáhlých výzkumů, aby mohly být vyvozeny 

definitivní závěry (Zou et al., 2019).  

 

Ve výzkumu byla zmíněna přítomnost nežádoucích účinků čili zranění 

ve výzkumech jógového cvičení. V našem výzkumu k žádnému zranění probanda 

či ke zhoršení jeho symptomů nedošlo – ani v jedné skupině. Přisuzujeme to především 

možností individuálního přístupu – probandi byli vždy v terapii pouze s fyzioterapeutem, 

který jim věnoval plnou pozornost, opravoval chyby a poskytoval modifikace 

k jednotlivým cvikům. Každý proband z experimentální skupiny také dostal výtisk 

jógové sestavy i s obrázky jednotlivých ásan (Příloha č. 6), do tohoto výtisku poté byly 

v případě nutnosti individuálně vpisovány modifikace či chyby v provedení, aby došlo 

k jejich eliminaci. Na každé terapii proband předvedl své provedení sestavy – byl opraven 

a sestava mu také byla řešitelem předváděna a byla jím vedena. Snaha byla o pacientovo 

vnímání vlastního provedení jednotlivých ásan především pomocí manuálních kontaktů 

a slovního vedení. 

 

Cramer et al. (2013) publikovali v časopise The Clinical Journal of Pain 

systematický přehled a metaanalýzu výzkumů o vlivu jógy na bolesti dolní části zad. 

Autoři do svého systematického přehledu vybrali 8 randomizovaných kontrolovaných 

studií publikovaných v období do ledna 2012 – studie vybírali dva autoři nezávisle 

na sobě na základě přísných kritérií v databázích Medline, EMBASE, The Cochrane 

Library, PsycINFO a CAMBASE. Autoři uvádí ověření statisticky velmi významného 

krátkodobého pozitivního efektu jógy na bolesti dolní části zad, disabilitu spojenou 

s bolestmi a další sledované parametry. Dlouhodobý efekt jógy byl potvrzen na nižší 

úrovni statistické významnosti. Závěrem tvrdí, že vzhledem k nízkému výskytu 

nežádoucích účinků lze jógu doporučit pacientům s chronickými bolestmi zad jako 

podpůrnou léčbu (Cramer et al., 2013). Tato studie jde svým výsledkem mírně proti 
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předchozí studii. Ve sledování intenzity bolesti se neshoduje ani s naším výzkumem, 

probandi z experimentální skupiny se v hodnocení intenzity bolesti zlepšili, nebyl však 

zjištěn statisticky významný rozdíl oproti skupině kontrolní. Tento fakt přisuzujeme 

především malému vzorku probandů a krátkodobé terapeutické intervenci. 

 

V roce 2019 byla v časopise The journal of alternative and complementary 

medicine publikována prospektivní randomizovaná srovnávací studie jejímž cílem bylo 

porovnání efektivity terapie pomocí Hatha jógy s konvenčním terapeutickým cvičením. 

Porovnával se vliv šestitýdenního programu na intenzitu bolesti a disabilitu u pacientů 

s chronickými nespecifickými bolestmi dolní části zad. Studie se účastnilo 70 probandů 

ve věku 18 – 55 let, kteří měli chronické nespecifické bolesti dolní části zad déle 

než 12 týdnů a udávali intenzitu bolesti ≥ 4 na numerické škále bolesti (0 – 10). Probandi 

byli náhodně rozděleni do dvou skupin. Jedna skupina cvičila jógu (n=35) a druhá skupina 

konvenční cvičení (n=35). Lekce byly speciálně sestaveny pro pacienty s chronickými 

bolestmi dolní části zad, probandi se lekcí účastnili jednou týdně, lekce byly v délce 

35 minut. Efekt terapie byl hodnocen pomocí Defense and Veterans Pain Rating Scale 

(DVPRS) a dotazníku 24-point Roland Morris Disability Questionnaire (RDQ), dále byli 

probandi dotazováni ohledně užívání analgetik a na jejich pocit úzdravy pomocí Likert 

seven-point scale. Dle výsledků studie došlo ke zlepšení u obou skupin, statisticky 

významný rozdíl mezi nimi zaznamenán nebyl (Neyaz et al., 2019).  

Na rozdíl od výsledků této studie se nám podařilo potvrdit statisticky významný 

rozdíl v hodnocení kvality života probandů experimentální skupiny oproti skupině 

kontrolní. Domníváme se, že by to mohlo být dáno především individuálním přístupem 

ke každému probandovi, zatímco v této studii byla pouze skupinová cvičení. Dále jsme 

mimo jógové sestavy využili také režimová opatření dle TČM, která mohla mít 

na pozitivní výsledek také vliv. Žádné studie s podobným modelem léčby jsme 

v odborných vědeckých databázích nenašli – na téma TČM se v nich nejčastěji vyskytuje 

výzkum akupunktury či fototerapie. V hodnocení intenzity bolesti však, stejně jako v této 

studii, ke statisticky významnému rozdílu nedošlo. 

 

Tekur et al. (2008) porovnávali ve své studii vliv krátkodobého intenzivního 

rezidenčního jógového programu s fyzickým cvičením na bolest a flexibilitu páteře 

u probandů s chronickou bolestí dolní části zad (CLBP). Studie se účastnilo 80 probandů 

(37 z nich bylo ženského pohlaví), kteří byli náhodně rozděleni do experimentální 
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a kontrolní skupiny. Terapie trvala týden. Jógová skupina absolvovala cvičení ásan, 

Pránájámu, meditace, hluboké relaxace a interaktivní didaktické semináře o konceptech 

jógy. Skupina kontrolní absolvovala týden cvičení pod odborným dohledem a interaktivní 

didaktické semináře na téma změna životního stylu. K hodnocení výsledků byl použit 

dotazník Oswestry Disability Index (ODI) a k měření rozsahu pohybu páteře byl použit 

goniometr. Ke statistickému zpracování dat byla využita RMANOVA – analýza rozptylu 

opakovaným měřením. Autoři tvrdí, že týdenní intenzivní rezidenční program jógy 

zaměřený na životní styl vedl ke snížení míru „disability v souvislosti s bolestí“ 

na hladině významnosti p < 0,001 a ke zlepšení hybnosti páteře ve všech zkoumaných 

směrech pohybu u probandů s chronickou bolestí dolní části zad lépe než režim fyzického 

cvičení (Tekur et al., 2008). Tato studie prokazuje pozitivní vliv jógového cvičení na míru 

disability způsobené bolestí a rozsah pohybu páteře. Prokazuje tedy, že cvičení jógy vede 

ke statisticky významnému snížení intenzity bolesti (disability spojené s bolestí), což 

se v našem výzkumu nepodařilo prokázat. 

 

Sherman et al. (2005) měli za cíl zjistit, zda je jóga (viniyoga) účinnější 

než klasické terapeutické cvičení či poskytnutí knihy – „The Back Pain Helpbook“ 

obsahující postupy medicíny založené na důkazech pro pacienty s chronickou bolestí 

dolní části zad. Probandi byli náhodně rozděleni do 3 skupin – skupina jógová (n=36), 

skupina se cvičením (n=35) a kontrolní skupina (n=30). Probandi ze skupiny jógy 

a cvičení docházeli 1x týdně na lekce v délce 75 minut speciálně vyvinuté pro účely této 

studie po dobu 12 týdnů. Dále měli každý den cvičit ve svém domácím prostředí – každý 

proband dostal podklady k autoterapii. Obě skupiny měly lekce stejně dlouhé a zaměřené 

na bolesti dolní části zad. Probandi ze třetí skupiny pouze obdrželi knihu o samoléčbě. 

Vyšetření účastníků bylo provedeno zaslepenou osobou telefonickým rozhovorem 

na začátku terapie, po 6, 12 a 26 týdnech. K hodnocení míry disability a bolestivých 

symptomů byl využit modifikovaný dotazník Roland Disability Scale a 11 bodová 

stupnice hodnocení bolesti zad od 0 do 10, kdy stupeň 0 značil, že bolest probanda 

neobtěžuje vůbec a stupeň 10, že je bolest extrémně obtěžující. Pro hodnocení celkového 

zdravotního stavu byl využit dotazník kvality života v souvislosti se zdravím Short-Form-

36. Ve statistické analýze dat byl využit mimo jiné i Mann-Whitney U test – oba tyto 

nástroje jsme také použili při zpracovávání této diplomové práce. Dle autorů vykazovala 

skupina cvičící jógu lepší výsledky než skupina s klasickým cvičebním programem, 
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rozdíl však nebyl klinicky ani statisticky signifikantní. Závěrem studie je, že viniyoga je 

bezpečná a účinná metoda při bolestech dolní části zad (Sherman et al., 2005).  

Autoři této studie neprokázali statisticky ani klinicky signifikantní rozdíl 

v hodnocení kvality života pomocí dotazníku SF-36 mezi jógovou skupinou a skupinou 

s konvenčním cvičením. V našem výzkumu se statisticky významný rozdíl prokázat 

podařilo. Přisuzujeme to především odlišnosti skupinových cvičebních lekcí a lekcí 

individuálních, kdy má terapeut či lektor větší možnost kontroly probanda. Rozdílná byla 

také frekvence terapií v našem výzkumu a ve výzkumu autorů, kdy lze terapií dvakrát 

týdně snížit riziko ovlivnění výsledků na základě pacientova nedodržování autoterapie 

v domácím prostředí, jelikož je jeho frekvence cvičení zajištěna alespoň za přítomnosti 

terapeuta. V hodnocení dodržování principů autoterapie pacientem je terapeut odkázán 

především na pacientovo sebehodnocení. Teoreticky lze na jeho aktivní účast usuzovat 

i na základě jeho eliminace chyb a provedení jednotlivých cviků, ale to už je otázka 

spekulace. Dále nutno poznamenat, že náš výzkum byl obohacen o režimová opatření 

dle TČM, což v této studii samozřejmě chybělo. Dalo by se tedy spekulovat, že toto může 

být jedním z důvodů našeho odlišného výsledku. 

 

 V roce 2018 byla v časopise International Journal of Yoga publikována studie, 

která porovnávala účinky jógového cvičení a konvenčního cvičení u zdravotních 

sester s diagnostikovanými chronickými bolestmi dolní části zad. Do studie se 

zapojilo 88 probandů, kteří byli náhodně rozděleni do dvou skupin. V každé skupině 

bylo 44 probandů. Po dobu šesti týdnů se každý proband účastnil 5x týdně hodinové 

cvičební lekce. Na začátku terapie a po jejím skončení (po 6 týdnech) byl každý 

proband požádán o vyplnění dotazníku World Health Organization Quality of Life-

brief (WHOQOL-BREF). Statistická analýza dat byla provedena pomocí párového t-

testu a t-testu pro nezávislé výběry. Dle výsledků studie došlo k výraznějšímu zlepšení 

v hodnocení fyzické, psychické a sociální oblasti na hladině významnosti p < 0,01 

u jógové skupiny oproti skupině kontrolní. V oblasti environmentální ke statisticky 

významnému zlepšení nedošlo ani u jedné skupiny (Patil et al., 2018). Z výsledků této 

studie vyplývá statisticky významný vliv jógového cvičení na kvalitu života u osob 

s chronickými bolestmi dolní části zad. Tento fakt se nám podařilo také prokázat. 

Ve výzkumu Patila et al. (2018) je výjimečná především vysoká frekvence cvičení 

obou skupin, kdy se probandi účastnili lekcí 5x týdně – takto lze stoprocentně sledovat 

pacientovo „dodržování“ neboli compliance terapie. 
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 Jak je vidět z popsaných výzkumů ani odborníci se neshodují na vlivu jógy při 

terapii bolestí dolní části zad oproti jiným terapeutickým cvičebním metodám. Není 

také znám přesný mechanismus účinku jógového cvičení. 

 

 Výhody naší studie vidíme především v individuálně vedených terapiích 

u experimentální i kontrolní skupiny, většina publikovaných výzkumů totiž využívá 

skupinové lekce. Další výhodou je zařazení režimových opatření dle TČM – většinu 

z nich si probandi z experimentální skupiny pochvalovali (např. nahřívání bederní 

oblasti polštářky či nohou v teplé vodě, úprava stravovacích návyků). Mezi nevýhody 

našeho výzkumu patří především malý počet probandů – předpokládali jsme vyšší 

účast. Další nevýhodou může být příliš krátký terapeutický zásah (4 týdny). Dále 

zde neproběhlo hodnocení dlouhodobého efektu terapie. 
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7 ZÁVĚR  

Tato práce měla za cíl ověřit vliv zařazení jógového cvičení a režimových opatření 

dle TČM ke klasické fyzioterapii dle indikace lékaře. Jedná se o pilotní výzkum, kterého 

se účastnilo 12 probandů, kteří byli vybráni na základě vstupních kritérií z celkového 

počtu 27 pacientů – 15 jich však nesplnilo kritéria.  

Mezi úkoly práce patřilo: nastudovat dostatečné množství Teoretických poznatků 

k problematice řešené v této práci. Sestavit anamnestický dotazník pro výběr vhodných 

pacientů a sestavit formulář Kineziologického rozboru zaměřený na hlavní projevy 

poruch meridiánu ledvin a močového měchýře dle TČM. Vytvořit jógovou sestavu 

skládající se z ásán a Pránájámy, tuto konzultovat s odborným lektorem jógy a 

fyzioterapeutem vyučujícím jógu. Vytvořit také soubor režimových opatření pro pacienty 

dle TČM a Ajurvédy a konzultovat jej s odborníkem na TČM. Vybrat probandy vhodné 

pro výzkum a nasbírat vstupní data. Zaškolit fyzioterapeuty pro výběr a vedení probandů 

z kontrolní skupiny a vést terapii pacientů ze skupiny experimentální, kontrolovat 

dodržování režimových opatření. Sběr výstupních dat od všech probandů. Analýza dat, 

vyhodnocení výsledků práce, zpracování závěru a diskuze. Všechny tyto úkoly byly 

splněny. 

Cílem práce bylo ověřit význam zařazení postupů komplexního terapeutického 

přístupu dle východních technik ke klasické fyzioterapii a zjistit, zda lze těmito 

východními technikami přispět k obohacení standartní fyzioterapie. Dalším cílem bylo 

sestavit vhodná režimová opatření dle TČM a Ajurvédy, vytvořit jógovou sestavu 

vhodnou pro pacienty, kteří mají dysfunkce v oblasti ledvin a močového měchýře 

dle TČM a jejichž hlavním společným příznakem je nespecifická chronická bolest 

v bederní krajině. Dle našeho názoru byly cíle práce splněny. 

Praktická část byla realizována v NZZ Rehamil, s.r.o. – probandi byli náhodně 

rozděleni do dvou skupin: experimentální a kontrolní. Na počátku výzkumu byly 

stanoveny tyto hypotézy: H1: mezi kontrolní a experimentální skupinou bude zjištěn 

statisticky signifikantní rozdíl v hodnocení efektivity terapie dotazníkem „kvality života 

v souvislosti se zdravím“ Short-form-36. H2: mezi kontrolní a experimentální skupinou 

bude zjištěn statisticky signifikantní rozdíl ve zlepšení po terapii, což se projeví jak 

v kineziologickém rozboru, tak i v anamnestickém dotazníku. H3: mezi kontrolní 

a experimentální skupinou bude zjištěn statisticky signifikantní rozdíl v hodnocení 

intenzity bolesti bederní páteře na škále VAS po ukončení terapie. Hypotéza 1 i hypotéza 
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2 byly potvrzeny na vysoké hladině významnosti p < 0,01. Hypotézu 3 se potvrdit 

nepodařilo – mezi skupinami nebyl zjištěn statisticky signifikantní rozdíl. 

 

Západní medicína příliš nerozlišuje funkční poruchy orgánů vylučovacího ústrojí 

– ač se nám v práci některé podařilo popsat. Naproti tomu TČM rozlišuje mnoho 

funkčních poruch orgánů a řeší je ještě předtím, než vznikne porucha strukturální. Jóga 

je v dnešní době velmi žádaná a skýtá mnohé možnosti pro léčbu a prevenci vzniku 

onemocnění pohybového aparátu. Domníváme se tedy, že využití těchto alternativních 

metodik může být pro západní medicínu přínosem. 

 

V našem výzkumu byla využita pouze subjektivní metoda hodnocení – ať už ze 

strany pacienta či fyzioterapeuta. Dále jsme pracovali s malým vzorkem probandů. 

Domníváme se, že by bylo vhodné realizovat rozšířené výzkumy této problematiky, které 

by hodnotily objektivní parametry a kde by byl využit větší počet probandů. Dalším 

zajímavým tématem k výzkumu je účinek jógových technik na organismus – například 

reakce nervového a endokrinního systému. Zajímavé by také bylo ověřit, zda za 

pozitivním efektem terapie stála vytvořená jógová sestava pro pacienty s poruchou 

funkce ledvin a močového měchýře dle TČM nebo by byly stejně prospěšné libovolné 

jógové sekvence. 

 

Celkově hodnotíme tuto práci jako přínosnou, jelikož i na malém vzorku probandů 

se za krátký terapeutický čas podařilo prokázat pozitivní vliv jógové terapie a režimových 

opatření na bolesti bederní páteře spojené s funkční poruchou ledvin a močového 

měchýře dle TČM. 
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Příloha č. 2:  

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

Vážená paní, vážený pane, 

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy 

(jakož jsou zejména Helsinská deklarace, přijatá 18. Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964 

ve znění pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013); Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování (zejména ustanovení § 28 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb.) a Úmluva o lidských právech a 

biomedicíně č. 96/2001, jsou-li aplikovatelné), Vás žádám o souhlas s Vaší účastí ve výzkumném projektu 

v rámci diplomové práce s názvem: „Fyzioterapie pacientů s bolestmi beder viscerovertebrální etiologie“ 

prováděné v zařízení NZZ REHAMIL s.r.o. (Italská 702, 289 24 Milovice – Mladá). 

Mezi cíle výzkumu patří: ověření, zda má začlenění poznatků Tradiční Čínské Medicíny a 

Ajurvédy význam pro klasickou fyzioterapii. Pro ověření efektu terapie bude využito dotazníků, 

kineziologického rozboru a anamnézy (ústního rozhovoru). Ve výzkumu bude využito pouze 

neinvazivních metod a to: metody klasické fyzioterapie, metody jógových cvičení a poznatky 

z Tradiční Čínské Medicíny a Ajurvédy (preventivní režimová opatření, úprava životosprávy). 

Terapie s fyzioterapeutem bude probíhat v období od října 2019 do prosince roku 2019 a to 

celkem 8x v délce 60 minut po dobu 4 týdnů a budete požádán(a) o vlastní cvičení ve Vašem 

domácím prostředí, tzv. autoterapii v délce cca 30 minut každý den. Budete zařazen(a) do jedné 

ze 2 skupin. Skupina kontrolní bude dostávat péči v rámci klasické fyzioterapie dle indikace 

lékaře a skupina terapeutická dostane ke stejné terapii jógovou sestavu spolu s Pránájámou, kterou 

sestavil fyzioterapeut pod dohledem vyškoleného lektora jógy. Dále dostane režimová opatření a 

úpravu životosprávy dle literárních zdrojů z oblasti Tradiční Čínské Medicíny a Ajurvédy, 

sestavené pod dohledem odborníka na TČM (bude nutné, aby tato opatření a omezení byla 

dodržována). Na začátku i na konci výzkumu budete požádán(a) o vyplnění několika dotazníků, 

budete vyšetřen(a) fyzioterapeutem (ve spodním prádle) a bude s Vámi veden anamnestický 

rozhovor. 

Zásah by měl být za všech okolností bezbolestný, může se pouze objevit diskomfort během 

cvičení například z důvodu svalového zkrácení a dalších funkčních omezení. Tento diskomfort 

by však měl postupně odeznívat. Je nutné abyste netrpěl(a) žádným závažným onemocněním či 

jste neměl(a) kontraindikované specifické pohyby z důvodu prodělaného úrazu či operace, tumor, 

nekompenzované srdeční onemocnění, Diabetes mellitus, poúrazové či pooperační stavy, kdy je 

kontraindikován pohyb v páteři či v jiné části pohybového aparátu ve všech směrech a v plném 

rozsahu. Dále bude kontraindikací těhotenství. 

Rizika prováděného výzkumu nebudou vyšší než běžně očekávaná rizika u aktivit a testování 

prováděných v rámci tohoto typu výzkumu. 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine


 

 

Očekávaným přínosem výzkumu je ověření významu zařazování poznatků východních metodik 

do klasické fyzioterapie. 

Podmínkou pro účast je zdravotní stav bez závažného onemocnění. Účastníky budu vybírat na 

základě odběru anamnézy a vyplnění anamnestického dotazníku osobně. 

Účast v projektu je dobrovolná a bez finanční odměny. 

Získaná data budou bezpečně uchována v anonymní podobě a publikována v diplomové práci, 

případně v odborných časopisech, monografiích a prezentována na konferencích, případně budou 

využita při další výzkumné činnosti UK FTVS. Po anonymizaci budou osobní data smazána.  

Anonymizace Vaší osoby na fotografiích či ve videozáznamu bude provedena 

začerněním/rozmazáním obličejů či částí těla, znaků, které by mohly vést k Vaší identifikaci. 

Veškeré neanonymizované fotografie a videozáznamy budou uchovány na heslem zajištěném 

počítači v uzamčeném prostoru výzkumníka. Anonymizace osobních dat bude provedená do 

jednoho dne po testování. Po výzkumu budou všechny neanonymizované fotografie a 

videozáznamy výzkumníkem bezprostředně po skončení výzkumu smazány. Videozáznam bude 

přístupný pouze hlavnímu řešiteli.  

Diplomová práce bude uveřejněna na webu a ve studentském informačním systému (SIS), v 

případě zájmu budou data zpřístupněna na e-mailu: petrasklepnikova@seznam.cz 

V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita. 

Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele projektu: Bc. Petra Sklepníková  

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení: Bc. Petra Sklepníková     Podpis: ........................  

 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně souhlasím s účastí ve 

výše uvedeném projektu a že jsem měl(a) možnost si řádně a v dostatečném čase zvážit všechny relevantní 

informace o výzkumu, zeptat se na vše podstatné týkající se účasti ve výzkumu a že jsem dostal(a) jasné a 

srozumitelné odpovědi na své dotazy. Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout účast ve výzkumném 

projektu nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí, a to písemně Etické komisi UK FTVS, která bude 

následně informovat předkladatele projektu. 

Místo, datum .................... 

Jméno a příjmení účastníka  ................................................  Podpis: .................................... 

Jméno a příjmení zákonného zástupce .................................  

Vztah zákonného zástupce k účastníkovi ....................................  Podpis: .............................  

  



 

 

Příloha č. 3:  

Iniciály: 
Pohlaví:  

muž x žena 
Věk (od 18 do 60 let):  

Anamnéza Vstup Poznámky 

Výhřez ploténky, posun obratle v anamnéze, kontraindikace 

pohybů páteře v plném rozsahu** 
    

Srdeční či nádorové onemocnění v anamnéze, Diabetes Mellitus**     

Bolesti zad – bedra, křížová oblast     

Bolest vystřelující do třísla      

Zimomřivost, častý pocit chladu     

Chladné končetiny     

Pocit slabých nohou či kolen (nohy mě neunesou)     

Křečové žíly     

Zhoršení sluchu     

Tinnitus (hučení/pískání v uších, zvuk hučící vody)     

Nechutenství     

Zažívací obtíže – nadýmání, zácpy či průjmy     

Pocit sucha v ústech     

Dlouhodobý fyzický či psychický stres     

Bušení srdce     

Zhoršení koncentrace či paměti     

Deprese, pocity úzkosti, neklid, strach     

Únava, nedostatek energie, apatie     

Nespavost     

Noční pocení     

Snížené libido     

Bolesti hlavy v oblasti temene     

Pocit malátnosti, motání hlavy     

Návaly horka     

Bolesti v průběhu dráhy ledvin – dle TČM      

Bolesti v průběhu dráhy močového měchýře – dle TČM      

Inkontinence moči, odkapávání moči po močení     

Řídká moč, velké množství moči, močení i v noci     

Recidivující záněty močových cest     

Zpožděná menstruace, prolaps dělohy, chronický bílý vaginální 

výtok u žen 
    

** Pokud je Vaše odpověď na tyto otázky ano, nemůžete se účastnit výzkumu a nemusíte již dále dotazník vyplňovat. 



 

 

Kineziologický rozbor Vstup Poznámky 

Bolestivá či omezená flexe a extenze trupu     

Bolest ramenního kloubu vlevo x vpravo x bilaterálně   

Blokáda Th – L přechodu, bolest vyzařuje 

mezi lopatky či do lumbosakrální oblasti 
    

Palpační bolestivost trnů obratlů Th10 – S2      

Spasmus mm. erectores trunci v úseku Th – 

L přechodu 
    

Hypersenzitivita kůže v dermatomech Th10 – 

L1 
    

Blokády costovertebrálního skloubení 11. a 

12. žebra 
vlevo x vpravo x bilaterálně   

Palpační bolestivost bodu na 12. žebru, 

přibližně 2 cm laterálně od špičky žebra, 

omezená mobilita žebra 

vlevo x vpravo x bilaterálně   

Hypertonus/spasmus m. iliopsoas vlevo x vpravo x bilaterálně   

Hypertonus či trigger point v m. quadratus 

lumborum 
vlevo x vpravo x bilaterálně   

Hypertonus m. piriformis a adduktorů stehna vlevo x vpravo x bilaterálně   

Palpační citlivost kostrče     

Blokáda horního tibiofibulárního skloubení vlevo x vpravo x bilaterálně   

Blokáda os cuboideum vlevo x vpravo x bilaterálně   

 

  



 

 

Příloha č. 4:  

Dotazník kvality života Short Form - 36 (SF-36)  

  

Identifikace respondenta    

Datum vyplnění  
  

  

NÁVOD:  V tomto dotazníku jsou otázky týkající se Vašeho zdraví. Vaše 

odpovědi pomohou určit, jak se cítíte a jak se Vám daří zvládat obvyklé činnosti.  

  

Odpovězte na jednu z otázek tím, že vyznačíte příslušnou odpověď. Nejste-li si 

jisti, jak odpovědět, odpovězte, jak nejlépe umíte.  

Zakroužkujte jednu odpověď u každé otázky  

  

1.  Řekl(a) byste, že Vaše zdraví je celkově:  
 

a.  Výtečné  1  

b.  Velmi dobré  2  

c.  Dobré  3  

d.  Docela dobré  4  

e.  Špatné  5  

  

  

2.  Jak byste hodnotil(a) své zdraví dnes ve srovnání se stavem před rokem?  

a.  Mnohem lepší než před rokem  1  

b.  Poněkud lepší než před rokem  2  

c.  Přibližně stejné jako před rokem  3  

d.  Poněkud horší než před rokem  4  

e.  Mnohem horší než před rokem  5  

 



 

 

Následující otázky se týkají činností, které někdy děláváte během svého 

typického dne.  Omezuje Vaše zdraví nyní tyto činnosti?  Jestliže ano, do jaké 

míry?  

   

Činnosti  
Ano, 

omezuje 
hodně  

Ano, 
omezuje 
trochu  

Ne, vůbec 
neomezuje  

3.  
Usilovné činnosti jako je běh, 
zvedání těžkých předmětů, 
provozování náročných sportů  

1  2  3  

4.  
Středně namáhavé činnosti 
jako posunování stolu, luxování, 
hraní kuželek, jízda na kole  

1  2  3  

5.  
Zvedání nebo nošení běžného 
nákupu  

1  2  3  

6.  Vyjít po schodech několik pater  1  2  3  

7.  Vyjít po schodech jedno patro  1  2  3  

8.  Předklon, shýbání, poklek  1  2  3  

9.  Chůze asi jeden kilometr  1  2  3  

10.  Chůze po ulici několik set metrů  1  2  3  

11.  Chůze po ulici sto metrů  1  2  3  

12.  
Koupání doma nebo oblékání bez 
cizí pomoci  

1  2  3  

  

  

Trpěl(a) jste některým z dále uvedených problémů při práci nebo při běžné 
denní činnosti v posledních 4 týdnech kvůli zdravotním potížím?  

  
Ano  Ne  

13.  
Zkrátil se čas, který jste věnoval(a) práci nebo jiné 
činnosti?  

1  2  

14.  Udělal(a) jste méně, než jste chtěl(a)?  1  2  

15.  
Byl(a) jste omezen(a) v druhu práce nebo jiných 
činností?  

1  2  

16.  
Měl(a) jste potíže při práci nebo jiných činnostech 
(například jste musel(a) vynaložit zvláštní úsilí)?  

1  2  

  

 

 



 

 

Trpěl(a) jste některým z dále uvedených problémů při práci nebo při běžné 
denní činnosti v posledních 4 týdnech kvůli emocionálním potížím (například 
pocit deprese nebo úzkosti)?  

  
Ano  Ne  

17.  
Zkrátil se čas, který jste věnoval(a) práci nebo jiné 
činnosti?  

1  2  

18.  Udělal(a) jste méně, než jste chtěl(a)?  1  2  

19.  
Byl(a) jste při práci nebo jiných činnostech méně 
pozorný(á) než obvykle?  

1  2  

  

  

20.  
Uveďte, do jaké míry bránily Vaše zdravotní nebo emocionální potíže 
Vašemu normálnímu společenskému životu v rodině, mezi přáteli, 
sousedy nebo v širší společnosti v posledních 4 týdnech?  

a.  Vůbec ne  1  

b.  Trochu  2  

c.  Mírně  3  

d.  Poměrně dost  4  

e.  Velmi silně  5  

  

  

21.  Jak velké bolesti jste měl(a) v posledních 4 týdnech?  
 

a.  Žádné  
 

1  

b.  Velmi mírné  
 

2  

c.  Mírné  
 

3  

d.  Střední  
 

4  

e.  Silné   
 

5  

f.  Velmi silné  
 

6  

  

 



 

 

22.  
Do jaké míry Vám bolesti bránily v práci (v zaměstnání i doma) v 
posledních 4 týdnech?  

a.  Vůbec ne  1  

b.  Trochu  2  

c.  Mírně  3  

d.  Poměrně dost  4  

e.  Velmi silně  5  

  

  

Následující otázky se týkají Vašich pocitů a toho, jak se Vám dařilo v posledních 

4 týdnech. U každé otázky označte prosím takovou odpověď, která nejlépe 

vystihuje, jak jste se cítil(a).  

Jak často v posledních 4 týdnech:  
   

  Pořád  Většinou  Dost 
často  

Občas  Málokdy  Nikdy  

23.  
Jste se cítil(a) pln(a) 
elánu?  

1  2  3  4  5  6  

24.  
Jste byl(a) velmi 
nervózní?  

1  2  3  4  5  6  

25.  
Jste měl(a) takovou 
depresi, že Vás nic 
nemohlo rozveselit?  

1  2  3  4  5  6  

26.  
Jste pociťoval(a) klid a 
pohodu?  

1  2  3  4  5  6  

27.  
Jste byl(a) pln(a) 
energie?  

1  2  3  4  5  6  

28.  
Jste pociťoval(a) 
pesimismus a smutek?  

1  2  3  4  5  6  

29.  
Jste se cítil(a) 
vyčerpán(a)?  

1  2  3  4  5  6  

30.  Jste byl(a) šťastný(á)?  1  2  3  4  5  6  

31.  
Jste se cítil(a) 
unaven(a)?  

1  2  3  4  5  6  

  

  



 

 

32.  
Uveďte, jak často v posledních 4 týdnech bránily Vaše zdravotní nebo 
emocionální obtíže Vašemu společenskému životu (jako např. návštěvy 
přátel, příbuzných atd.)?  

a.  Pořád  1  

b.  Většinou  2  

c.  Občas  3  

d.  Málokdy  4  

e.  Nikdy  5  

  

  

Zvolte, prosím, takovou odpověď, která nejlépe vystihuje, do jaké míry pro Vás 
platí každé z následujících prohlášení?  

  Určitě 
ano  

Většinou 
ano  

Nejsem 
si jist  

Většinou 
ne  

Určitě 
ne  

33.  

Zdá se, že onemocním 
(jakoukoliv nemocí)  
poněkud snadněji než jiní  

lidé  

1  2  3  4  5  

34.  
Jsem stejně zdráv(a) jako 
kdokoliv jiný  

1  2  3  4  5  

35.  
Očekávám, že se mé 
zdraví zhorší  

1  2  3  4  5  

36.  Mé zdraví je perfektní  1  2  3  4  5  

 

  



 

 

 

Příloha č. 5: 

 

 

(https://assessment-module.yale.edu/im-palliative/visual-analogue-scale) 

  

  



 

 

Příloha č. 6:  

Během cvičení dýchejte pouze nosem, nezadržujte dech, ale nechte jej volně plynout. 

Snažte se, aby nádech i výdech trvaly stejnou dobu. Cvičte pomalu, plynule a soustřeďte 

se na své tělo, mezi jednotlivými ásanami si můžete odpočinout. Při ásanách, které se 

cvičí vestoje se snažte soustředit na Vaši základnu – nohy. Na jejich kontakt s podložkou 

a na oporu, kterou Vám poskytují. Doporučené pomůcky: jógová podložka, jógové bloky, 

deky, ručníky, polštáře, bolster, jógový pás. 

1. Pránájáma – Brahma mudra1 

Zaujměte polohu pohodlného sedu – například Siddhásana (Pozice mistra) či 

Virásana (Pozice hrdiny s podložením hýždí), udržte napřímená záda, pohled před sebe. 

Z rukou utvořte Brahma mudra – pokrčte palec do dlaně a překryjte ho prsty, které sevřete 

v pěst. Ruce spojte klouby k sobě, dlaněmi vzhůru do úrovně hrudní kosti – bránice, 

malíkové hrany se dotýkají břicha. Zavřete oči, dýchejte nosem a pozorujte každý nádech, 

který začíná v oblasti břicha, dále postupuje vzhůru a vyplňuje hrudník až pod klíční 

kosti. Pozorujte i výdech, nádech i výdech trvá stejnou dobu. Nyní se pokuste zklidnit a 

připravit se na cvičení jógy (Brown, 2006). 

 

Obrázek č. 1: Pránájáma – Brahma mudra (zdroj: vlastní fotodokumentace) 

2. Baddha Konásana (Pozice spojeného úhlu) a Upavištha Konásana (Pozice 

roznožení v sedu)2 

Baddha Konásana: Výchozí poloha – Dandásana (pozice hole) sed na podložce, dolní 

končetiny mějte natažené před sebe, dlaně položené vedle hýždí, prsty směřují dopředu, 

páteř udržujte napřímenou, pohled před sebe, několikrát se nadechněte a vydechněte. 

Pokrčte dolní končetiny v kolenou a opřete je chodidly o sebe. Jemně zatlačte vnější 

 
1 Při pránájámě si masírujeme orgány v břišní dutině, zvětšuje se okysličení a prokrvení. 
2  Baddha konásana je prospěšná při problémech močových cest, udržuje zdravé ledviny a močový měchýř, 

ovlivňuje meridián močového měchýře v horní části a dolní část meridiánu ledvin. Upavišta konásana 

ovlivňuje meridián močového měchýře v celém průběhu a dolní část meridiánu ledvin. 

 



 

 

stranu chodidel do podložky, paty mějte v takové vzdálenosti od hráze, abyste udrželi 

napřímenou páteř (tuto vzdálenost je možné měnit). Propleťte prsty na rukou a uchopte 

jimi nohy za prstce, případně ponechte ruce rozpojené a uchopte kotníky. Udržujte 

napřímenou páteř, bradu mírně zasuňte dozadu a pohled směřujte před sebe, chvíli v této 

poloze setrvejte, vnímejte svůj dech. Poté opřete lokty o stehna nebo rozpojte ruce a 

opřete celá předloktí či jen ruce dlaněmi o zem a s výdechem se předkloňte, snažte se 

dostat břicho k chodidlům a udržovat napřímenou páteř (nejde o zakulacení zad, ale 

pohyb vychází až z kyčelních kloubů). Vydržte takto po dobu půl minuty až minutu. Poté 

se s výdechem pomalu vraťte do vzpřímené polohy (Iyengar, 2013; Kaminoff, 2013). 

Upavišta konásana: z Baddha konásany natáhněte postupně dolní končetiny a 

roznožte je od sebe v takovém úhlu, kde udržíte napřímenou páteř (pokud to zpočátku 

není možné, můžete ponechat kolena pokrčená). Udržujte aktivní nohy (přitáhněte špičky 

k sobě) a aktivní přední stehenní svaly. Dlaně či předloktí opřete o zem a s napřímenou 

páteří se snažte dostat břicho blíže k zemi (pohyb vychází kyčelních kloubů, záda se 

nekulatí). Držte pozici půl minuty až minutu, volně dýchejte. Poté s nádechem zvedněte 

hlavu, jemně ručkujte rukama zpátky k tělu a zdvihejte se zpět do napřímené polohy 

(Iyengar, 2013; Judith, 2018). 

⃰ Pokud Vám pozice nejde a není komfortní – podložte si hýždě dekou, 

bolsterem nebo jógovým blokem. 

 

Obrázek č. 2 a 3: Baddha Konásana (zdroj: vlastní dokumentace) 

3. Mahá Mudrá (Pozice velké pečeti)3 

Výchozí poloha – Dandásana (popis u polohy 1). Skrčte levou dolní končetinu 

v koleni a přitáhněte si ji k tělu a koleno vytočte do strany – zevní strana lýtka i stehna je 

na zemi, levé chodidlo se opírá o vnitřní stranu stehna pravé dolní končetiny, úhel mezi 

levou a pravou dolní končetinou je 90˚. Předkloňte se k pravé (natažené) dolní končetině, 

pokuste se uchopit palec oběma rukama – palcem a ukazovákem, případně se chyťte za 

 
3 Mahá Mudrá posiluje ledviny a nadledvinky. Ovlivňuje meridián ledvin v jeho spodní části a meridán 

močového měchýře v celém průběhu. 



 

 

kotník (pokud toto není možné, lze použít jógový pás či ručník). Snažte se udržet 

napřímená záda (nehrbte se), ramena nezvedejte k uším a snažte se o elongaci 

(prodloužení) páteře. 

(Varianta se zapojením šušumna (centrální kanál) – nadechněte se, vtáhněte celou 

břišní dutinu (od pánevního dna až po bránici) směrem k páteři a nahoru do hrudníku, 

poté povolte napětí v břišní dutině a vydechněte – lze opakovat 2x) 

Nakonec vydechněte, zvedněte hlavu, uvolněte ruce a narovnejte se. Opakujte na 

opačné straně – levá dolní končetina natažená, pravá přitažená u těla (Iyengar, 2013). 

 

Obrázek č. 4 a 5: Mahá Mudrá (zdroj: vlastní fotodokumentace) 

4. Džánušíršásana (pozice s hlavou ke koleni) a Paščimóttánásana (Předklon 

v sedě)4 

Džánušíršásana: Výchozí poloha – Dandásána (popis u polohy 1). Zaujměte stejnou 

polohu jako u Mahá Mudrá (pozice 2). Ve vzpřímeném sedu s nádechem vzpažte horní 

končetiny, pokuste se co nejvíce elongovat páteř a s výdechem se předkloňte k natažené 

dolní končetině, záda se nekulatí, ale páteř zůstává napřímená. Ruce položte tam, kam 

dosáhnete (stehno, koleno, bérec, kotník), snaha je dosáhnout až na nohu. Setrvejte po 

několik nádechů a výdechů, s každým výdechem se snažte více uvolnit. S nádechem 

zdvihněte hlavu a pomalu ručkujte rukama po dolní končetině až se dostanete zpět do 

vzpřímeného sedu. Zopakujte na druhé dolní končetině. 

Paščimóttánásana: Výchozí poloha – Dandásána (popis u polohy 1). S nádechem 

vzpažte vzhůru, elongujte páteř, ramena mějte uvolněná, s výdechem se předkloňte a 

snažte se přiblížit břicho ke stehnům, přičemž držte napřímenou páteř a nehrbte záda, 

rukama uchopte dolní končetiny tam, kam dosáhnete – za kolena, bérce, kotníky nebo 

nohy (palce u nohou), předloktí opřete o dolní končetiny nebo o zem (lze použít jógový 

pás nebo ručník). Pokud dosáhnete na chodidla, můžete si zároveň stimulovat první bod 

 
4 Džánušíršásana jemně masíruje vnitřní orgány, stimuluje ledviny, protahuje meridián močového 

měchýře. Paščimóttánásana protahuje meridián močového měchýře a působí na ledviny. 



 

 

na dráze ledvin – K1 yong quan (na obrázku). Držte pozici minutu a poté se pomalu vraťte 

do výchozí polohy (Iyengar, 2013; Kaminoff, 2013; Judith, 2018). 

 

Obrázek č. 6: K1 yong quan (zdroj Deadman, 2001) 

⃰ Pokud Vám pozice nejde a není komfortní – podložte si hýždě dekou, nechte mírně 

pokrčená kolena 

 

Obrázek č. 7: Paščimóttánásana (zdroj: vlastní fotodokumentace) 

5. Adho Mukha Švánásana (pes hlavou dolů)5 

Výchozí poloha – pozice kočky – udržujte napřímení páteře, hlava se natahuje do 

dálky. Vzepřete se na rukou, opora je rozložená rovnoměrně i na široce roztažené prsty, 

lokty mírně pokrčené, paže vytáčejte zevně a pomalu začněte tlačit paty do dálky, 

zvedněte kolena a pánev posouvejte dozadu – sedací hrboly se snažte vynést vysoko 

vzhůru. Mezi trupem a dolními končetinami se snažte udržet úhel 90°. Kolena mohou 

zůstat pokrčená, stehna rotují zevně, udržujte napřímenou páteř a uvolněnou hlavu či 

v prodloužení páteře. Ramena tlačte do šířky a směrem od uší. Střídavě prošlapujte paty 

k zemi – chůze v psovi. 

Poté se podívejte mezi ruce a pomalu spusťte kolena zpět na podložku do pozice 

kočky 

⃰  Pokud nemáte paty na zemi, můžete je podložit jógovým blokem nebo nohy opřít 

o zeď. 

 
5 Adho Mukha Švánásana ovlivňuje meridián močového měchýře v celém průběhu, odstraňuje únavu. 



 

 

 

Obrázek č. 8 a 9: Adho Mukha Švánásana (zdroj: vlastní fotodokumentace) 

6. Andžanejásana (pozice hlubokého výpadu)6 

Výchozí poloha – pozice kočky. Chodidlo pravé dolní končetiny pomalu posuňte 

mezi dlaně tak, aby koleno bylo nad kotníkem. Levou dolní končetinu posuňte dozadu, 

nárt spočívá na podložce. Ruce opřete o stehno pravé dolní končetiny a napřimte páteř, 

snažte se tlačit kostrč dolů a příliš se neprohýbejte v bedrech. Ramena jsou srovnaná nad 

pánví, udržujte prodloužení páteře. Vydržte v poloze půl minuty, poté se vraťte do pozice 

kočky a zopakujte na druhou stranu (Walther, 2013; Judith, 2018). 

⃰  Pokud potřebujete, podložte si koleno zadní dolní končetiny dekou. 

 

Obrázek č. 10: Andžanejásana (zdroj: vlastní fotodokumentace) 

7. Vírabhadrásana II (Bojovník II)7 

Výchozí poloha – Tádásana (pozice hory) – vzpřímený stoj, nohy u sebe, palce a paty 

se dotýkají, paže mějte podél těla a snažte se vytahovat za konečky prstů k zemi. Ramena 

mějte uvolněná, vytahujte hlavu vzhůru a stydkou kost táhněte mírně vzhůru a dopředu. 

Z Tádásany pomalu a kontrolovaně proveďte výpad levou dolní končetinou vzad – nebo 

se rozkročte. Pravá noha bude směřovat prsty dopředu a levá bude směřovat mírně do 

strany – obě nohy mějte aktivní – opora rovnoměrně rozložená mezi zevní a vnitřní stranu 

chodidla. Pokrčte pravou dolní končetinu v koleni, levá dolní končetina je natažená. 

Rozpažte horní končetiny – pravá směřuje prsty dopředu a levá dozadu, dlaně směrem 

dolů – snažte se mít široké lopatky a ramena nezvedat k uším. Pohled očí směřuje 

dopředu. Páteř je napřímená, nevystrkujte bradu dopředu. Přejděte do pozice 

 
6 Andžanejásana ovlivňuje meridián ledvin v celém jeho průběhu. 

7 Vírabharásana II ovlivňuje meridián ledvin i močového měchýře v celém jejich průběhu. 



 

 

Viparitavirabhadrásana (pozice obráceného bojovníka) – pomalu se vytáhněte za pravou 

rukou dopředu a zakloňte se, levou ruku položte na zadní stranu levého stehna, pravou 

horní končetinu vytáhněte vzhůru, hrudník otevírejte – setrvejte zde po několik nádechů 

a výdechů. S nádechem se vraťte do Tádásany a celé opakujte na opačnou stranu 

(Walther, 2018; Judith, 2018). 

 

Obrázek č. 11 a 12: Vírabhadrásana II (zdroj: vlastní fotodokumentace) 

8. Trikonásana – Utthita (rozšířená pozice trojúhelníku) či Parivritta (pozice 

otočeného trojúhelníku) a Utthita Paršvakónásana (pozice bočního úhlu)8 

Utthita Trikonásana: Výchozí poloha pozice Tádásana – hluboký nádech a odkročení 

nohou od sebe. Horní končetiny rozpažte rovnoběžně se zemí, dlaně směřují k zemi – 

páteř je napřímená. Pravé chodidlo vytočte špičkou o 90˚, levé chodidlo otočte mírně 

stejným směrem, snažte se o oporu i na zevní straně chodidla. S výdechem ukloňte trup 

k pravé dolní končetině – pravou ruku položte na holeň, na nárt, na zem či na blok ze 

zevní strany pravé nohy. Levá horní končetina je zdvižená směrem ke stropu, pohled 

směřujte vzhůru. Výdrž 30 vteřin až minutu. Poté se s nádechem vraťte zpět do pozice 

s rozkročenýma nohama, přetočte obě nohy doleva a opakujte postup na levou stranu. 

Parivritta Trikonásana: stejná základní pozice. S výdechem se předkloňte a trup 

přetočte doprava, levou dlaň položte na holeň, na nárt, na blok či na zem ze zevní strany 

pravé nohy. Pravá horní končetina směřuje ke stropu a pohled očí také. Výdrž na 4 

hluboké nádechy a výdechy (Iyengar, 2013). 

Utthita Paršvakónásana: Výchozí poloha pozice Tádásana – z ní se rozkročte 

doširoka, pravou nohu vytočte o 90˚, levou nohu vytočte mírně dovnitř. Pokrčte pravou 

dolní končetinu, přeneste na ni váhu a pravou ruku opřete o zem (nebo blok) ze zevní 

strany pravého chodidla, prsty směřují dopředu. Levou paži zvedněte nad hlavu a napněte 

celé tělo od levé paty až po levou ruku – nyní by mělo tvořit jednu přímku. Pohled směřuje 

 
8 Trikonásana zvyšuje prokrvení v oblasti Lp, pozitivně ovlivňuje orgány v břišní dutině. Ovlivňuje 

meridián ledvin a močového měchýře v jejich průběhu na dolních končetinách. Utthita Paršvakónásana 

ovlivňuje meridián ledvin v celém průběhu. 



 

 

ke stropu, snažte se otevřít hrudník a držet prodloužení šíje. Poté opřete levou ruku o zem 

a pravou přesuňte k vnitřní straně chodidla nebo na blok. Nyní opět zvedněte levou paži, 

prohněte ji v zápěstí, zvedněte ke stropu a mírně pružte rukou dozadu (Walther, 2013). 

 

Obrázek č. 13, 14 a 15: Utthita Trikonásana a Utthita Paršvakónásana (zdroj: 

vlastní fotodokumentace) 

9. Dhanurásana (pozice luku) či Bhudžangásana (pozice kobry) a Salamba 

bhudžangásana (pozice Sfingy)9 

Dhanurásana: Výchozí poloha – leh na břiše, hlava je opřená o čelo, dolní končetiny 

natažené a opřené o nárty. S výdechem pokrčte kolena a rukama uchopte nohy za kotníky. 

Nadechněte se a s dalším výdechem zvedněte kolena i hrudník ze země, ruce přitahují 

nohy, hlavu držte v prodloužení páteře. Zkuste pozici udržet asi 20 vteřin. S výdechem 

uvolněte úchop, položte dolní končetiny a chvíli setrvejte vleže na břiše (Iyengar, 2013). 

Bhudžangásana: Stejná výchozí poloha, ruce pod rameny opřené dlaněmi o podložku. 

S nádechem zvedněte hlavu a hrudník z podložky tak, aby hrudní kost směřovala 

dopředu, hlava je napřímená. Držte lokty u těla, stydká spona zůstává na zemi. (Pokud je 

to pro Vás náročné, zkuste se zvednout s výdechem). Setrvejte v pozici asi 20 vteřin a 

volně dýchejte. S výdechem pozici uvolněte a setrvejte vleže na břiše (Walther, 2018; 

Iyengar, 2013; Kaminoff, 2013). 

Salamba bhudžangásana: Stejná výchozí poloha jako u prvních 2 pozic. Lokty posuňte 

pod ramena, dlaně položte na zem, prsty mějte roztažené doširoka, směřují dopředu. Dolní 

končetiny mějte uvolněné na šířku pánve. S nádechem se pomalu vzepřete na předloktích 

a zdvihněte hlavu, hrudník směřuje vpřed a hlava je v prodloužení páteře. S výdechem 

pozici pomalu uvolněte (Walther, 2018). 

 

 
9 Dhanurásana ovlivňuje orgány v dutině břišní, ovlivňuje ledviny a pozitivně působí na bederní páteř. 

Bhudžangásana pozitivně ovlivňuje bederní páteř. Salamba bhudžangásana je přímo zaměřená na ledviny. 



 

 

 

Obrázek 16, 17 a 18: Dhanurásana, Bhudžangásana a Salamba bhudžangásana 

(zdroj: vlastní fotodokumentace) 

10. Setu bandha sarvangásana (pozice mostu)10 

Výchozí poloha – leh na zádech, horní končetiny podél těla, dolní končetiny natažené, 

páteř elongovaná. Pokrčte kolena a přitáhněte paty blíže k hýždím, chodidla i kolena 

udržujte na šířku boků. Zatlačte chodidly do podložky – rovnoměrný tlak na vnitřní i 

vnější hraně chodidla. Pomalu zvedejte pánev z podložky a pořád tlačte chodidly do 

země. Ruce můžete nechat podél těla, proplést prsty pod tělem, případně se chytit za 

kotníky. Kolena jsou přesně nad kotníky – nevtáčí se dovnitř ani se nevytáčí ven, nejdou 

přes hranu prstců (Judith, 2018). 

 

Obrázek č. 19: Setu bandha sarvangásana (zdroj: vlastní fotodokumentace) 

11. Ánanda balásana (pozice šťastného dítěte)11 

Výchozí poloha – vleže na zádech, dolní končetiny natažené. Pomalu přitáhněte 

nejprve jednu dolní končetinu a poté i druhou k tělu – uchopte je za zevní okraj chodidla 

nebo prsty uchopte palec, paže jsou z vnitřní strany stehen – kolena směřují do podpaží, 

stehna jsou široce roztažena podél trupu a chodidla směřují ke stropu, přitahujte je 

k ramenům a mírně je tlačte vzhůru. Hlava zůstává v prodloužení páteře na podložce. 

V této poloze můžete stimulovat první bod na dráze ledvin – K1 yong quan (obrázek u 

pozice 3). Setrvejte po několik nádechů a výdechů a poté uvolněte nohy (Walther, 2018; 

Judith, 2018). 

 

 
10 Setu bandha sarvangásana ovlivňuje ledviny a meridián močového měchýře. 
11 Ánanda balásana ovlivňuje meridián močového měchýře v jeho průběhu na dolních končetinách a 

ovlivňuje orgány v dutině břišní. 



 

 

 

Obrázek č. 20: Ánanda balásana (zdroj: vlastní fotodokumentace) 

12. Nádí Šodhana Pránájáma12 

Výchozí poloha – pohodlný sed v poloze Siddhásana (Pozice mistra) či Virásana 

(Pozice hrdiny s podložením hýždí), můžete si podložit hýždě dekou či jógovým blokem. 

Držte napřímená záda. 

Hřbet levé ruky opřete o levé koleno shora, na ruce udělejte Džňána Mudrá – spojte 

palec a ukazovák, ostatní 3 prsty nechte natažené. 

Na pravé ruce ohněte prostředník a ukazovák (prsteník a malík zůstanou natažené). 

Palec přiložte na pravou nosní dírku, prsteník a malík na levou (nad špičku tukové tkáně). 

Nadechněte se, prsteníkem a malíkem zcela zacpěte levou nosní dírku. 

a. vydechněte pravou nosní dírkou všechen vzduch z plic 

b. nadechněte se pravou nosní dírkou – ucpěte ji a 

c. vydechněte levou nosní dírkou 

d. nadechněte se levou nosní dírkou – ucpěte ji a 

e. vydechněte pravou nosní dírkou 

Celý cyklus (fáze b – e) opakujte 8 – 10 krát (Iyengar, 2013). 

 

Obrázek č. 21: Nádí Šodhana Pránájáma (zdroj: vlastní fotodokumentace) 

Na závěr si lehněte do pozice Šavásany (pozice mrtvoly) – leh na zádech, nohy 

natažené v pohodlné vzdálenosti od sebe, ruce otočte dlaněmi vzhůru a dejte je mírně od 

těla. Můžete se přikrýt dekou, soustřeďte se na plynulý prohloubený dech a zkuste se 

zcela uvolnit. Setrvat v této pozici můžete několik minut

 
12 Nádí Šodhana Pránájáma umožňuje větší okysličení krve, uklidňuje mysl, propojuje mozkové 

hemisféry a zlepšuje možnost koncentrace. Je vhodná jako úvod do meditace. 



 

 

Příloha č. 7:  

 

Jakmile cítíte strach nebo úzkost, zkuste se několikrát zhluboka nadechnout, případně si můžete zkusit 

několik cyklů Nádí Šodhana Pránájámy (popis naleznete v jógové sestavě). S někým si zkuste 

promluvit a celkově se uklidnit. Dopřejte si pravidelný odpočinek – pokud máte mnoho fyzické zátěže, 

odpočívejte po fyzické stránce. Při přemíře psychické zátěže doporučuji alespoň 3x týdně pohyb na 

čerstvém vzduchu, meditace apod. V obou případech je dobré dopřát si občas masáž nebo zajít do 

sauny.  

 

Každý den choďte spát ve stejný čas, a to nejlépe před půlnocí, abyste měli alespoň 8 hodin spánku 

(spánek od 22 hodin do 6 hodin). Před spaním si můžete promasírovat chodidla sezamovým olejem, 

který je zahřeje. 

 

Snažte se být umírnění ve svém pohlavním životě, dopřejte si odpočinek a regeneraci. Ženy: vyvarujte 

se pohlavního styku během menstruace.  

 

Snažte se neprochladnout, zejména udržujte v teple oblast bederní páteře a nohy, neseďte na studeném 

podkladu (zem, venkovní posezení na židli), nechoďte bosi po studeném povrchu. Naopak můžete tyto 

oblasti nahřívat například nahřívacími polštářky.  

 

Věnujte denně pozornost svým nohám – připravte si teplou lázeň, nahřejte si nohy, namažte si je. Dále 

můžete provádět automasáž uší a oblasti ledvin. 

 

Sport: 

Každý den cvičte naučenou jógovou sestavu. Při sportu si dejte pozor na prochladnutí – zejména při 

pohybu venku v zimě, při dlouhém setrvání ve zpoceném oděvu, udržujte v teple především nohy a 

oblast beder. 

Stravovací návyky:  

Vynechte nebo omezte alkoholické nápoje a kávu. Pijte dostatečné množství vlažné či teplé (ne 

chlazené) vody po menších dávkách v průběhu dne. Snažte se jíst pravidelně a v klidu, během jídla 

nepracujte. Vynechte studenou a „raw“ stravu. Především v zimě vynechte konzumaci syrové zeleniny 

a ovoce, můžete si však dopřát rukolu, křen a pórek které zahřívají. Každý den konzumujte teplé 

pokrmy – tepelně upravenou zeleninu i ovoce, polévky a vývary, luštěninové guláše, pečené pokrmy, 

pečená kořenová zelenina, kompoty, teplé snídaňové kaše i nápoje (především čaj). 

 

Doporučené potraviny pro ledviny a močový měchýř:  

Nápoje: voda, čaj z ostružinového listí, čaj z čerstvého zázvoru 

Koření, bylinky, ořechy a semínka: badyán, anýz, čerstvý zázvor, bazalka, saturejka, libeček, muškát, 

rozmarýn, skořice, kurkuma, fenykl, hřebíček, kmín, kustovnice, pískavice, sečuánský pepř, černý 

pepř, petržel, bobkový list, skořice, vlašské ořechy, černý sezam, slunečnicová semínka, jitrocel, jedlé 

kaštany, ginko biloba, pískavice řecké seno, sójová pasta miso 

Zelenina, ovoce, luštěniny a obiloviny: pšenice (i klíčky), ječmen, proso, rýže, quinoa, fazole adzuki, 

čočka, sójové boby, fazole mungo, leskavec, třešně, jahody, kiwi, ostružiny, hroznové víno, moruše, 

rakytník, ananas, jablko, karambola, řasy – kunbu hnědá chaluha a nori rudá řasa, Tofu, brambory, 

kořenová zelenina, čínský česnek, cibule, křen, chřest, zelená listová zelenina, zelená paprika, celer, 

čínské zelí, kukuřice, okurka, vodní meloun 

Maso a živočišné výrobky: skopové maso, jehněčí maso, jehněčí ledvinky, kuřecí maso, kuřecí játra, 

srnčí maso, kachní maso, vepřové maso, vepřové ledviny, hovězí maso, křepelčí vejce, slepičí vejce, 

humr, krevety, sépie, škeble, šneci, okoun, úhoř, treska, pstruh, losos, sardinky, krabí maso 

(Arcimovičová, 2004; Heider de Jahnsen, 2009; Thie, 2005) 

 

Nevhodné potraviny: 

Potraviny s obsahem kyseliny šťavelové současně s konzumací potravin bohatých na vápník – káva, 

čokoláda, brusinky, ovoce fialové barvy, červené víno (Thie, 2005). Nadměrná konzumace sladkých 

a příliš slaných potravin (tedy průmyslově zpracovaných) (Arcimovičová, 2004). 


