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Abstrakt  

 

Autor: Hana Bezděková 

Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou zlomenina distálního 

radia 

Vedoucí práce: Mgr. Irena Opatrná Novotná 

Cíl: Hlavním cílem této bakalářské práce je nastínit možnosti fyzioterapeutické péče o 

pacienty po fraktuře distálního radia. Shrnutí teoretických poznatků týkajících se 

diagnózy a zpracování kazuistiky pacienta.  

Metody: Teoretická část práce je zpracována formou rešerše odborné literatury. Jsou zde 

zmíněny poznatky z anatomie, kineziologie a funkce ruky vztahující se k tématu. Dále 

jsou zde zmíněny možné zlomeniny v oblasti předloktí, možnosti léčby tohoto zranění 

a nejvíce užívané fyzioterapeutické metody pro rehabilitaci. Speciální část tvoří 

kazuistika pacientky s diagnózou zlomeniny distálního radia. Jedná se o vstupní 

a výstupní kineziologický rozbor, popis jednotlivých terapeutických jednotek 

a zhodnocení efektu terapie. Podklady pro zpracování speciální části bakalářské práce 

byly získány v Centru léčby pohybového aparátu v Praze na Vysočanech, v termínu od 

13. 1. 2020 do 7. 2. 2020. 

Výsledky: V průběhu fyzioterapeutické péče docházelo u pacientky ke zlepšení stavu. 

Tedy k redukci otoku, snížení bolestivosti, obnovení joint-play kloubů, zvýšení rozsahu 

kloubní pohyblivosti, odstranění reflexních změn měkkých tkáních, protažení zkrácených 

svalů a zlepšení jemné motoriky ruky a ADL. 

Klíčová slova: kazuistika, fyzioterapie, ruka, předloktí, zlomenina 

 



 
 

Abstract 

 

Author: Hana Bezděková 

Title: Case Study of Physiotherapy Treatment of a Patient with the Diagnosis of Fracture 

of the Distal Radius 

Head of the thesis: Mgr. Irena Opatrná Novotná 

Objectives: The main aim of this these sis to describe the possibilities of physiotherapy 

threatment of patient after distal radius fracture. The summary of theoretical knowledge 

and a case study of one patient.  

Methods: The theoretical part of the thesis is elaborated in the form of a literature 

research. It describes the important information of anatomy, kinesiology and hand 

function. The traumatology side discusses possible fractures in the area of the forearm, 

the possibilities of treating the injuries and the most commonly used physiotherapeutic 

methods. The special part is a case study of a patient after distal radius fracture. The 

special part includes input and output assesment, description of the individual therapeutic 

units and evaluation of the effect of the therapy. The data for the special part of the thesis 

were obtained in Centrum léčby pohybového aparátu in Prague, Vysočany since 13. 1. 

2020 to 7. 2. 2020. 

Results: During the physiotherapy treatment the patient’s condition improved. Swelling 

was reduced as well as overal pain, joint play of the joints and the range of their motion 

improved, reflexive changes on soft tissues removed, shortened muscles stretched, and 

fine motor skills and ADL improved. 

Keywords: Physiotherapy, case study, hand, forearm, fracture 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Seznam použitých zkratek 

ADL – activities of daily living 

AO – atlantookcipitální 

Art. - articulacio  

Bil. – bilaterální 

Bpn. – bez patologického nálezu 

CMC – karpometakarpový  

cm – centimetr  

Cp – krční páteř 

č. – číslo  

dg. - diagnóza  

DK – dolní končetina  

DKK – dolní končetiny  

HK – horní končetina  

HKK – horní končetiny  

IP – interfalangový kloub 

LHK – levá horní končetina  

Lig. - ligamentum 

Lp – bederní páteř 

LTV – léčebná tělesná výchova  

m. – musculus  

mm. - musculi 

MP – metakarpofalangový kloub 

n. – nervus  

PHK – pravá horní končetina  

PIR – postizometrická relaxace  



 
 

PNF – proprioceptivní neuromuskulární facilitace  

RK – ramenní kloub 

RTG - rentgen  

SIAS – spina illiaca anterior superior  

SIPS – spina illiaca posterior superior  

St. – stupeň  

StP – status post  

Tab. – tabulka 

Th – hrudní páteř 

VP – výchozí poloha  
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Úvod  
 

Cílem této bakalářské práce je formou kazuistiky navrhnout a popsat fyzioterapeutickou 

péči o  pacienta s diagnózou fraktury distálního radia.  

Práce je rozdělena na dvě stěžejní části, teoretickou a speciální.  

Teoretická část se soustřeďuje na popis funkční anatomie a kineziologie horní končetiny, 

se zaměřením na oblast distálně od lokte, dále jsou zde popsány funkce ruky a její 

úchopové a manipulační schopnosti. Další kapitoly jsou věnovány traumatologii 

zlomenin distálního radia. Následuje popis léčby zlomenin a možné komplikace léčby. 

Závěrem jsou uvedeny terapeutické metody a koncepty, které je vhodné u této diagnózy 

použít.  

Náplní speciální části bakalářské práce je zpracování kazuistiky pacientky po fraktuře 

distálního radia. Obsahuje popis pacientčina klinického stavu před terapií v podobě 

vstupního kineziologického rozboru, dále popis jednotlivých terapií a kontrolní výstupní 

kineziologický rozbor a zhodnocení efektu terapie. Tato část byla vypracována na základě  

souvislé odborné praxe, kterou jsem absolvovala po čtyři týdny v lednu a únoru 2020 

v Centru léčby pohybového aparátu v Praze na Vysočanech. Cílem speciální části bylo 

mimo jiné aplikovat teoretické znalosti a praktické dovednosti, získané během studia, 

v praxi. 
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1. Část teoretická 
 

1.1. Anatomie ruky a předloktí 

 

1.1.1.  Kosti 

Kostra ruky se skládá ze třech oddílů: zápěstí (carpus), záprstí (metakarpus) a článků 

prstů (phalanges). Kostru předloktí tvoří dvě paralelně uložené kosti: kost vřetenní 

na palcové straně a kost loketní na malíkové straně. (Dylevský, 2009) 

Články prstů (ossa digitorum) 

Články prstů jsou dva na palci a tři u ostatních prstů. Každý článek sestává ze třech úseků: 

báze, těla a hlavice. Články se liší podle polohy na prstu. Proximální články jsou nejdelší 

s oválnou, proximálně uloženou kloubní jamkou, pro hlavici metacarpu. Střední články 

jsou kratší než proximální a na okrajích mají hrany pro úpon flexorových šlach. Palec 

střední článek nemá. Distální články jsou nejkratší s drsnatinou na palmární straně pro 

úpon dlouhých flexorů prstů. (Čihák, 2011) 

Metakarpální kosti (ossa metacarpalia) 

Metakarpální kosti jsou si tvarem i stavbou velmi podobné. Jedná se o pět dlouhých kostí, 

formující střední úsek skeletu ruky. Každý metakarp se skládá z báze, těla a hlavice.  Báze 

jsou krychlového tvaru, těla jsou zaobleně trojhranná a hlavice jsou po bocích rovné 

s distální kulovitou kloubní plochou. (Dylevský, 2009) 

Karpální kosti (ossa carpi) 

Tvoří dvě příčné řady osmi tvarově velmi rozmanitých kostí. Proximální řadu tvoří 

radioulnárním směrem kost člunková (os scaphoideum), poloměsíčitá (os lunatum), 

trojhranná (os triquetrum) a kost hrášková (os pisiforme). Proximální řada má směrem 

k předloktí konvexní kloubní plochy, které tvoří jako celek eliptickou hlavici zapadající 

do vyhloubené plochy distálního konce vřetenní kosti. Distální řadu tvoří směrem 

radioulnárním kost trapézová (os trapezium), trapézovitá (os trapezoideum), hlavatá (os 

capitatum) a háčková (os hamatum). (Dylevský, 2009) 
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Obr. č.: 1 – Kosti ruky a zápěstí (Netter, 2014) 

Loketní kost (ulna) 

Proximální konec ulny tvoří dva útvary: hákovitý výběžek (processus coronoideus) 

a zobákovitý výběžek (olecranon). Vyhloubená přední plocha olecranonu tvoří jamku pro 

spojení ulny s kladkou humeru. Na zevní straně se nachází zářez pro připojení hlavičky 

radia. Tělo je trojboké s přední, zadní a zevní hranou. Distální konec kosti je zakončený 

hlavicí loketní kosti (caput ulnae) s úzkou kloubní plochou pro spojení s radiem. 

(Dylevský, 2009) 

Vřetenní kost (radius) 

Radius je mírně esovitě prohnutá kost na palcové straně zápěstí. Její proximální konec 

tvoří hlavice (caput radii), od které se zužuje ve válcovitý krček (collum radii). Od krčku 

se proximální konec rozšiřuje v drsnatinu (tuberositas radii) pro úpon m. biceps brachii. 

Na těle vřetenní kosti je při mediálním okraji patrná ostrá podélná hrana vybíhající proti 

ulně, na kterou je připojena vazivová membrána (interossea antebrachii). (Čihák, 2011; 

Dylevský, 2009) 
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Obr. č.: 2 – Kosti předloktí (Curley, 2007) 

 

1.1.2.  Klouby a vazy 

Klouby ruky a předloktí rozdělujeme na kloub loketní (articulatio cubiti), distální 

radioulnární kloub (articulatio radioulnaris distalis) a klouby ruky (articulationes 

manus). 

Kloub loketní (art. cubiti) 

Je kloub složený ze tří kostí (humeru, radia, ulny), které vzájemně tvoří tři kloubní 

spojení: Art. humeroulnaris je kladkový kloub, který je tvořený trochlea humeri a incisura 

trochlearis ulnae. Art. humeroradialis je kulovitý kloub tvořený capitulum humeri a fovea 

capitis radii. Art. radioulnaris proximalis je kolový kloub tvořený incisura radialis ulnae 

a circumferentia articularis radii. Pouzdro kloubu je společné pro všechny tři spojení a je 

zesílené: dvěma postranními vazy (lig. collateraleradiale et ulnare), čtyřhranným vazem 

(lig. quadratum) a prstencovitým vazem (lig. anulare radii).  

Membrana interossea je vazivová blána pnoucí se mezi vnitřními hranami ulny a radia. 

Zajišťuje fixaci obou kostí, plochu pro začínající hluboké svaly předloktí a tvoří 

transmisní strukturu přenášející tlak působící na radiální okraj ruky a předloktí – na ulnu 
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a humerus. Transmisní funkce se uplatňuje pouze pokud je předloktí v poloze mezi plnou 

supinací či pronací, kdy je membrána napjatá.  

Distální radioulnární kloub (art. radioulnaris distalis) 

Je kloub kulový tvořený caput ulnae a incisura ulnaris radii. Kloubní pouzdro je volné 

a dovoluje tak obíhání distálního konce radia kolem ulny. (Čihák, 2009) 

Klouby ruky (art. manus) 

Jsou klouby uložené v několika řadách, v nichž dochází k artikulaci několika kůstek. 

Nejproximálněji se nachází radiokarpální kloub, kloub složený. V kloubu artikuluje 

jamka radia s hlavicí os scaphoideum, lunatum a triquetrum. 

Mediokarpální kloub je také složený kloub mezi proximální a distální řadou karpálních 

kůstek. Uspořádáním obou řad má kloubní štěrbina tvar příčně položeného písmene S. 

Tento kloub je prakticky nepohyblivý.  

Interkarpální kloub (art. intercarpales) tvoří vzájemné spojení bočních ploch karpálních 

kostí.  

Palcový kloub (art. carpometacarpalis pollicis) je sedlový kloub mezi os trapezium a bází 

prvního metakarpu. Stavba kloubu zajišťuje palci nejpohyblivější prst z ruky.  

Metakarpofalangové klouby (art. metacarpophalangeales) jsou mezi hlavicemi 

metakarpů a proximálními články prstů, jedná se o kulovité klouby.  

Mezičlánkové klouby (art. interphalangeales) jsou mezi jednotlivými články prstů, jsou 

kladkové až válcové.  

Všechny klouby jsou zpevněny ligamenty, uspořádanými v komplexní celky na straně 

ulnární, radiální, palmární i dorzální. (Čihák, 2009; Dylevský, 2009) 

Retinaculum musculorum flexorum je vaz překlenující napříč karpální kůstky 

od radiálního k ulnárnímu okraji. Pod retinakulem je prostor – canalis carpi – kde 

procházejí šlachy flexorů prstů a n. medianus. Hypertrofií vaziva může dojít k útlaku 

n. medianus a vzniku syndromu karpálního tunelu. (Naňka, 2009) 

 

1.1.3.  Svaly předloktí a ruky a jejich inervace 

Svaly předloktí rozdělujeme na tři skupiny: ventrální, dorzální, laterální. 

Ventrální skupina je tvořena čtyřmi vrstvami svalů.  
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První povrchová vrstva je tvořena m. pronator teres, m. flexor carpi radialis, m. palmaris 

longus a m. flexor carpi ulnaris. První tři zmíněné svaly jsou inervovány z n. medianus, 

m. flexor carpi ulnaris je inervován z n. ulnaris. (Čihák, 2009; Dylevský, 2009)  

Druhá vrstva obsahuje sval m. flexor digitorum superficialis inervovaný z n. medianus. 

Třetí vrstva obsahuje m. flexor pollicis longus s inervací z n. medianus a m. digitorum 

profundus, který má inervaci – pro 2. a 3. prst z n. medianus a pro 4. a 5. prst z n. ulnaris. 

Čtvrtou vrstvu tvoří jeden sval, m. pronator quadratus, který je také inervován 

z n. medianus. (Čihák, 2009; Dylevský, 2009) 

Dorzální skupinu svalů tvoří dvě vrstvy. V první vrstvě se nachází m. extensor 

digitorum, m. extensor digiti minimi a m. extensor carpi ulnaris. Druhá vrstva obsahuje 

m. abductor pollicis longus, m. extensor pollicis brevis, m. extensor pollicis longus 

a m. extensor indicis. Svaly této skupiny jsou inervované z n. radialis. (Čihák, 2009) 

Laterální skupina svalů má také dvě vrstvy. V povrchové se nachází m. brachioradialis, 

m. extensor carpi radialis longus et brevis. V hluboké vrstvě se nachází m. supinator. 

Inervace pro všechny tyto svaly je z n. radialis. (Čihák, 2009) 
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Obr. č.: 3 – Svaly předloktí ventrální skupina (Forearm muscles, 2019) 
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Obr. č.: 4 – Svaly předloktí dorzální skupina (Curley, 2007) 

Svaly ruky 

Svaly ruky doplňují funkce svalů předloktí, které se na ruku a prsty upínají. Na dorzální 

straně ruka žádné vlastní svaly nemá a na palmární straně vytvářejí krátké svaly ruky čtyři 

skupiny. (Čihák, 2009) 

Svaly palce (thenar) jsou m. abduktor pollicis brevis, m. flexor pollicis brevis, 

m. opponens pollicis a m. adduktor pollicis. N. medianus inervuje m. abduktor pollicis 

brevis, povrchovou část m. flexor pollicis brevis a m. opponens pollicis. N. ulnaris 

inervuje hlubokou hlavu m. flexor pollicis brevis a m. adduktor pollicis. (Čihák, 2009)  

Malíková skupina (hypothenar) obsahuje m. palmaris brevis, m. abduktor digiti minimi, 

m. flexor digiti minimi brevis a m. opponens digiti minimi. Inervace z n. ulnaris. (Čihák, 

2009) 

Mm. lumbricales jsou čtyři -  I. a II. mají inervaci z n. medianus a III. a IV. Z n. ulnaris. 

(Čihák, 2009)  
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Mm. interossei se dělí na palmární a dorsální. Dorsální jsou čtyři pro II. - IV. prst, s tím, 

že III. prst má dva svaly po obou stranách.   Palmární obsahují tři svaly pro II., IV. 

a V. prst. Všechny svaly jsou inervované z n. ulnaris. (Čihák, 2009) 

 

 

Obr. č.: 5 – Svaly ruky (Muscles and Tendons in the Hand, 2019) 

 

1.2. Kineziologie předloktí a ruky 

 

1.2.1.  Funkce horní končetiny 

Horní končetiny slouží jako uchopovací a manipulační orgán k sebeobsluze, práci 

a komunikaci člověka. Obě horní končetiny spolu tvoří pár, pracující jako uzavřený 

funkční řetězec. Pro přesnou činnost je nezbytná posturální spolupráce osového orgánu 

pro zajištění stabilizace polohy těla při manipulaci. Horní končetiny při manipulaci 

pracují většinou obě současně, ale dominantní končetina má funkci vedoucí a druhá 

končetina spíše podpůrnou. (Véle, 2006) 

1.2.2.  Loketní kloub a předloktí 

Loketní kloub spojuje rameno s rukou a umožňuje horní končetině plynulý pohyb. 

Zajišťuje polohu ruky tak, aby bylo možné dosáhnout předmětu a výkonu činnosti 
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a zároveň tím i horní končetinu stabilizuje. Široký rozsah pohybů loketního kloubu je 

nezbytný v činnostech jako je přiblížení ruky k ústům při jídle, oblékání se, sportování, 

atd.  (Angin, 2020) 

Loketní kloub umožňuje flexi, extenzi, a také pronaci i supinaci, čili rotaci ruky kolem 

osy předloktí. Tyto pohyby zajišťují svaly paže a předloktí. (Véle, 2006) 

Flexe je pohyb vykonávaný v rovině sagitální kolem příčné osy a její rozsah pohybu je 

145°-150°. Svalová síla závisí na výchozí poloze lokte, při maximální extenzi je účinnost 

flexorů malá a maxima dosahuje okolo 90° flexe. Hlavním flexorem loketního kloubu je 

m. biceps brachii, jeho maximální účinnost je mezi 80°-90°, dalšími flexory jsou 

m. brachioradialis s max. účinností mezi 100-110° a m. brachialis. (Angin, 2020; Véle, 

2006) 

Extenze v lokti se pohybuje od 0°-10°. Svaly vykovávající extenzi jsou m. triceps brachii 

a m. anconeus.  Tyto svaly dosahují maximální účinnosti při flexi 20°-30°, v krajních 

polohách je účinnost menší. (Mansfield, 2013, Véle, 2006) 

Pronace a supinace jsou pohyby v rovině transverzální okolo podélné osy. Pronace 

ze střední polohy při flexi v lokti dosahuje 85° a supinace 90°. Supinaci provádí 

m. supinator a m. biceps brachii a je silnější než pronace. Pronaci provádí zejména 

m. pronator teres a m. pronator quadratus. Při pronaci se hlavička radia otáčí kolem ulny 

až do plného rozsahu pohybu, kdy jsou obě kosti překříženy do písmene X za účasti 

i membrány interossei, která se spiralizuje. Rozsah pohybu také ovlivňuje pohyb 

ramenního kloubu a lopatky. Při supinaci se radius vrací do paralelního postavení vůči 

ulně. (Mansfield, 2013; Véle, 2006) 

1.2.3.  Zápěstí a ruka 

Zápěstí je považováno za nejsložitější kloub těla, anatomicky i fyziologicky. Společně 

s rukou se skládá z 27 jednotlivých kostí, které zpevňuje široká síť vazů, které hrají 

důležitou roli při stabilitě kloubů a pohybu karpálních kostí během pohybů zápěstí. 

Zápěstí umožňuje flexi, extenzi, radiální a ulnární dukci a rotační pohyby. Anatomicky 

je sice možné rozlišovat zápěstí a ruku, funkčně ale tvoří jeden celek. Uspořádání ruky 

umožňuje vysokou obratnost v pohybech, čili zajištění jemné motoriky, kde hraje větší 

roli pohybová koordinace než svalová síla. (Angin, 2020; Véle, 2006)  

Každý prst tvoří pět metakarpů a 3 falangeální kůstky (u palce pouze dvě). Díky svým 

mnoha článkům jsou společně schopny velmi složitých pohybů, které jsou prováděny 
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díky souhře mezi krátkými a dlouhými flexory a extenzory prstů a mezi mm. interossei 

a mm. lumbricales. (Lippert, 2011; Véle, 2006) 

V ruce je výše zmíněných více než 30 svalů, které spolupracují velmi složitě. Pohyby 

ruky jsou většinou zahájeny svaly předloktí. Přímo v ruce se nacházejí pouze tenké šlachy 

těchto svalů: šlachy používané k extenzi ruky vedou přes hřbet ruky ke konečkům prstů 

a šlachy flexorů vedou dlaněmi k prstům. 

Rozsah pohybu do palmární flexe je do 80°, dorzální flexe do 85°, ulnární dukce do 45° 

a radiální dukce do 15°. Funkce svalů zajišťující pohyb zápěstí je vždy komplexní. Flexi 

s ulnární dukcí provádí hlavně m. flexor carpi ulnaris, flexi s radiální dukcí m. flexor 

carpi radialis, extenzi s ulnární dukcí m. extensor carpi ulnaris a extenzi s radiální dukcí 

m. extensor carpi radialis longus a brevis.  Na samostatné flexi zápěstí a prstů se podílí 

nejvíce m. palmaris longus, m. flexor digitorum superficialis a profundus. Z extenzorů to 

jsou m. extensor digitorum, m. extensor indicis, m. extensor digiti minimi a 

mm. lumbricales. Palec, se schopností opozice, nezbytné pro úchop, ovládá velké 

množství svalů: m. flexor pollicis longus a brevis, m. extenzor pollicis longus a brevis, 

m. abduktor a adduktor pollicis, m. opponens pollicis a abduktor pollicis brevis. (Véle, 

2006) 

1.2.4.  Úchopy 

Úchopová funkce patří k nepostradatelným pohybům a vyvíjí se od narození 

od reflexního úchopu, který vzniká podrážděním pokožky, až po úchop volní. Úchopy 

můžeme rozdělit na jemné a silové. Jemným úchopem je předmět uchopen mezi prsty 

a většinou palec v opozici. Silovým úchopem je předmět pevně sevřen flektovanými 

prsty, dlaní a palcem, který vytváří protitlak vůči ostatním prstům. (Haladová, 2011; 

Véle, 2006)  

Jemné, precizní úchopy: 

Štipec - úchop s terminální opozicí palce a ukazováku, sloužící k manipulaci s drobnými 

předměty jako je jehla nebo matice.  

Pinzeta – úchop se subterminální opozicí palce a malíku, slouží k uchopení předmětu 

mezi bříška palce a ukazováku.   

Špetka - uchopení mezi bříško palce a ukazováku s oporou o laterální stranu 

prostředníčku např. uchopení tužky. 
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Laterální úchop (klíčový) – uchopení mezi ulnární hranou palce proti radiální hraně 

ukazováku. 

Interdigitální úchop - úchopení drobných předmětů mezi laterální hrany prstů, např. 

držení cigarety. 

(Haladová, 2011; Véle, 2006) 

Silové úchopy: 

Úchop válcový - předmět se nachází v dlani, prsty jsou flektovány a  palec je v opozici.  

Úchop kulový - úchop za pomoci abdukce a flexe prstů, předmět je přitom v kontaktu 

s dlaní, např.: uchopení míčku, koule. 

Úchop háčkový - úchop všemi prsty kromě palce, např.: nesení tašky. 

(Haladová, 2011; Véle, 2006) 

 

1.2.5.  Svalové řetězce  

Svalový řetězec vzniká fyzikálním i funkčním spojením několika svalů nebo svalových 

smyček v jeden pohybový útvar, který je programově řízen z centrální nervové soustavy. 

Činnost svalových řetězců je nedílnou součástí pohybového chování v běžných denních 

aktivitách. (Véle, 2006) 

U stavu po zlomenině distálního radia jsou stěžejní zejména řetězce působící od loketního 

kloubu po prsty: řetězec pronačně-supinační, flekčně-extenční smyčky ruky a smyčky pro 

opozici, repozici palce a smyčky malíku.  (Véle, 2006) 

Příklad: pronačně-supinační řetězec spojuje při supinaci lopatku přes m. biceps brachi 

k radiu a přes m. supinator k ulně. Při pronaci je spojen humerus přes m. pronator teres 

k radiu, od ulny přes m. pronator teres k radiu a od ulny přes m. pronator quadratus 

po radius. (Véle, 2006) 

U flexorů ruky jsou svaly většinou dvoukloubové a tím mohou flektovat jak prsty, tak 

i loket. Mezi flexory a extensory dochází vždy k partnerské koaktivaci, při které má jedna 

skupina vždy funkci fixující a druhá provádí pohyb. Tato funkce je základem pro úchop. 

(Véle, 2006) 
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1.3. Zlomeniny 

 

Zlomenina je násilné přerušení kontinuity kostní tkáně a její rozdělení na dva nebo více 

fragmentů se vznikem hematomu mezi nimi. (Dungl, 2014; Kolář, 2009)  

1.3.1.  Diagnostika zlomenin 

Při diagnostice zlomenin se vedle klinického vyšetření využívá zobrazovacích metod, 

nejčastěji rentgenového vyšetření (RTG), počítačové tomografie (CT) nebo magnetické 

rezonance (MR). (Dungl, 2014; Pokorný, 2002) 

U klinického vyšetření se zaměřujeme na výskyt případného otoku, deformit, bolesti, 

krepitace, omezení hybnosti a poruchy čití. (Pokorný, 2002) 

U RTG snímkování se využívá nejčastěji zobrazení ve dvou projekcích. Pokud RTG 

nedostačuje ke stanovení diagnózy využívá se citlivějšího CT vyšetření pro zobrazení 

malých kostních fragmentů či jiných patologií. Magnetickou rezonanci využíváme 

zejména při přídatném poranění šlach, vazů, kloubních pouzder, okolních svalů, … 

(Dungl, 2014; Mujoomdar, 2012) 

 

1.3.2.  Klasifikace zlomenin  

Zlomeniny můžeme klasifikovat dle různých hledisek, která se dají i kombinovat. (Dungl, 

2014) 

Dělení dle stavu kostní tkáně: traumatické (vznik úrazovým mechanismem působícím 

na zdravou kost), únavové (stresové), patologické (nádorová tkáň, zánět), osteoporotické. 

Dělení dle mechanismu vzniku: přímé (vznik v místě působení násilného mechanismu), 

nepřímé (vznik na jiném místě, než působil násilný mechanismus). 

Dělení dle lokalizace: např. zlomenina v diafýze, epifýze, metafýze. 

Dělení dle průběhu lomné linie: zlomeniny příčné, šikmé, spirální, podélné. 

Dělení dle dislokace: dislokované, nedislokované. 

Dělení dle poranění okolních měkkých tkání: otevřené, uzavřené. (Dungl, 2014) 
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1.3.3.  Hojení zlomenin 

Při poranění kosti dochází k poranění cévního zásobení kosti z periostu, z endotelu 

a z Haverského systému. Hojení kostí dělíme na primární a sekundární. Znalost 

mechanismu hojení je pro rehabilitační postupy zásadní, neboť průběhem a dobou hojení 

se určuje intenzita a typ rehabilitační zátěže. (Kolář, 2009) 

Primární hojení 

Tento typ hojení probíhá u fraktur ošetřených osteosyntézou, kdy musí být zajištěn těsný 

kontakt a komprese fragmentů, zásobení kosti poté probíhá skrz Haversovy kanálky. 

Hojení trvá zhruba 3 měsíce. (Kolář, 2009) 

Sekundární hojení  

Jedná se o nejčastější typ hojení, probíhá u konzervativně léčených zlomenin díky tvorbě 

svalku a je závislé na cévním zásobení. U tvorby svalku charakterizujeme tři fáze: 

zánětlivou, reparační a remodelační. Sekundární hojení trvá zhruba 6 týdnů. 

Zánětlivá fáze: V místě kontaktu fragmentů probíhá zánět jako reakce na vzniklý 

hematom.  

Reparační fáze: V místě zlomeniny se nachází granulační tkáň, která tvoří primární 

svalek.  

Remodelační fáze: V místě primárního svalku dochází k remodelaci a remineralizaci 

tkáně ve směru tlakových a tahových sil. (Dungl, 2014; Kolář, 2009) 

 

1.3.4.  Terapie zlomenin 

Adekvátní léčba zlomenin se odvíjí od typu poranění, kvality kostní tkáně, stavu měkkých 

tkání, věku a celkového zdravotního stavu pacienta. Léčbu zlomenin lze rozdělit na 

konzervativní a operační. (Kolář, 2009) 

Konzervativní 

Konzervativní přístup spočívá v uzavřené repozici, po které následuje období imobilizace 

zajištěné sádrovou fixací nebo ortézou a odlehčením končetiny. K této léčbě jsou 

indikovány zlomeniny bez dislokace, zlomeniny s vyhovujícím postavením kostních 

fragmentů a dislokované zlomeniny po uzavřené repozici. Také pediatrické zlomeniny 
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jsou obecně mnohem tolerantnější k neoperativní léčbě z důvodu jejich velkého 

remodelačního potenciálu. (Dungl, 2014; Kolář, 2009)  

 

Operační  

Pokud je uzavřená repozice nedostatečná či nevhodná, je nutný chirurgický zásah. 

K nejčastějším indikacím chirurgického zákroku patří: neúspěšná konzervativní terapie, 

otevřené zlomeniny, dislokované zlomeniny, tříštivé nebo více fragmentové nestabilní 

zlomeniny, intraartikulární zlomeniny. Zlomeniny, o kterých je známo, že se neoperativní 

léčbou špatně hojí (např. zlomeniny krčku femuru) a mnohočetná traumatická poranění 

se zlomeninami postihujícími pánev, femur nebo obratle. (Buckley, 2020) 

Mezi kontraindikace se řadí: lokální, systémová infekce nebo osteomyelitida a zdravotní 

stavy, které kontraindikují chirurgickou operaci, anestézii (např. nedávný infarkt 

myokardu). (Buckley, 2020) 

 

1.3.5.  Komplikace léčby zlomenin 

Při léčbě zlomenin se můžeme setkat s řadou lokálních i celkových komplikací, které jsou 

způsobeny primárním poraněním nebo k nim dochází v průběhu léčby. (Dungl, 2014) 

Mezi časté komplikace patří poranění kůže, cév a nervů. Nesprávná repozice, hojení 

ve špatném postavení, kdy se buď zlomenina léčí ve špatné poloze nebo se v průběhu 

nošení sádrové fixace sama posune. Přetrvávající infekce kosti nebo kostní dřeně 

při otevřené zlomenině. Nekróza kosti, když kost ztratí nezbytný přísun krve a živin. 

Kompartment syndrom, tuková embolie, posttraumatická artróza. (Brazier, 2017; Dungl, 

2014) 

Další komplikací je Sudeckův syndrom, jehož patogeneze není známa. Mezi nejčastější 

spouštěcí faktory patří trauma, záněty, infekce, interní onemocnění nebo imobilizace 

sádrovou fixací. Syndrom je charakterizován nepřiměřenou bolestí, edémem, funkční 

poruchou, omezenou pohyblivostí, trofickými změnami, vazomotorickou nestabilitou 

a demineralizací kosti. Z patologického hlediska můžeme klasifikovat 3 stádia syndromu: 

zánětlivé, dystrofické a atrofické. Akutní zánětlivé stádium se vyznačuje hyperémií, 

otokem, hyperhidrózou, spontánní bolestivostí. Toto stádium vzniká v rozmezí 

od 2 - 8 týdnů od vzniku příčiny. Střední dystrofické stádium je charakterizováno 
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ústupem akutních příznaků, chladnou a lesklou kůží s cyanotickou barvou. Atrofické 

stádium nastává po 6-12 měsících, mezi nejvýraznější změny patří svalová a kostní 

atrofie, kontraktury, tenká kůže, lomivost nehtů, změna ochlupení končetiny, 

osteoporóza. (Dungl, 2014; Pendón, 2017) 

 

1.4. Zlomeniny distálního radia 

Většina zlomenin distálního radia je způsobena pádem na nataženou HK se zápěstím 

v dorzální flexi. Forma a závažnost zlomeniny distálního radia závisí na poloze zápěstí 

v okamžiku nárazu. Velikost tohoto úhlu ovlivňuje lokalizaci zlomeniny. Pronace, 

supinace a abdukce určují směr síly a stlačení karpu a z toho vyplývající poranění kostí 

a vazů. (Meena, 2014) 

1.4.1.  Epidemiologie 

Zlomeniny distálního radia jsou jedním z nejčastějších zranění, se kterými se setkáváte 

v ortopedické praxi. Představují 8-15 % všech poranění kostí u dospělých. (Meena, 2014) 

Zlomeniny distálního radia mají vysoký výskyt mezi stárnoucí populací a potenciálně 

mohou často vést ke špatnému funkčnímu výsledku a poškození. Výskyt zlomenin 

distálního rádia se zvyšuje u žen ve věku nad 65 let z důvodu vyššího rizika osteoporózy. 

(Ipkenze et al., 2016)   

1.4.2.  Léčba 

Fraktury distálního radia u pacientů nad 65 let byly tradičně léčeny nechirurgicky 

i chirurgicky. Neoperativní možnosti zahrnují imobilizaci s uzavřenou repozicí nebo 

bez ní, kde se provede repozice a následně se imobilizuje, aby se zabránilo potenciálnímu 

vychýlení zlomeniny během hojení. Přestože se kosti hojí přirozeně, uzavřená repozice 

může minimalizovat riziko infekce, což je vzácná, ale možná komplikace při chirurgické 

léčbě. Doba hojení se při uzavřené repozici neprodlužuje ani nezkracuje, ale déle trvající 

období imobilizace mohou zvyšovat riziko rozvoje osteopenie. (Ipkenze, 2016) 

1.4.3.  Klasifikace zlomenin distálního radia 

Zlomeniny distálního radia můžeme obecně rozdělit na uzavřené/otevřené, 

extraartikulární/intraartikulární, dislokované/nedislokované, tříštivé či u dospělých nebo 

dětí. Pro přehlednost se používá nejčastěji tzv. AO klasifikace, která zlomeninu 

klasifikuje podle lokality lomu, buď v kloubním, nebo diafyzárním segmentu. Zlomeniny 

v oblasti metafýzy rozděluje na 3 typy: typ A je extraartikulární, u typu B je částečně 
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zachováno spojení diafýzy a kloubní plochy, a u typu C je spojení přerušeno úplně. 

(Pilný, 2017) 

 

Obr. č.: 6 – AO klasifikace zlomenin distálního předloktí (Müller, 2017) 

 

Collesova zlomenina – je stabilní, extraartikulární zlomenina s dorzální dislokací 

fragmentu radia 

Smithova zlomenina - je extraartikulární zlomenina metafýzy radia s volární dislokací 

fragmentu radia  

Bartonova zlomenina – jedná se o dislokovanou, nestabilní, intraartikulární zlomeninu 

s dislokací karpu a fragmentu radia dorzálně nebo ventrálně  

Chaufferova zlomenina - také nazývána jako řidičská, je zlomenina processus styloideus 

radii, také často s přídatným poraněním karpu a scafolunárního vazu (Fu, 2020; Pilný, 

2017) 

 

1.5. Možnosti fyzioterapie po zlomenině distálního radia 

 

Rehabilitační léčbu zlomenin rozdělujeme na období při imobilizaci a období 

po imobilizaci. 
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1.5.1.  Období imobilizace 

V první řadě je doporučeno polohování končetiny do elevace, aby se zabránilo rozvoji 

otoku. Přestože, sádrová fixace v imobilizačním období zabraňuje pohybu 

v imobilizovaném kloubu, je vhodné posilovat okolní svaly izometrickým cvičením. Dále 

je třeba reflexně dosáhnout uvolnění svalů, u kterých vlivem poranění došlo 

k ochrannému spasmu. Také je vhodné provádět cvičení v otevřených kinematických 

řetězcích pro udržení rozsahu pohybu v nefixovaných segmentech, např. technikou PNF.  

Co se týče fyzikální terapie, jsou indikovány procedury podporující proliferaci tkáně 

s hojením kosti, např. pulzní magnetické pole nebo distanční elektroléčba. (Kolář, 2009)  

1.5.2.  Období po imobilizaci 

Po zhojení zlomeniny a odstranění sádrové fixace nastupuje intenzivní rehabilitace, mezi 

jejíž hlavní cíle patří redukce otoku, obnova rozsahu pohybu v segmentu, obnova funkce 

ruky, která zahrnuje jemnou motoriku, úchopy a zvýšení síly u svalů, které mohly během 

imobilizačního období atrofovat. (Kolář, 2009) 

Redukce otoku 

Otok je příčinou zmnožení tekutiny ve tkáni, na jehož vzniku se nejčastěji podílí zvýšení 

cévní propustnosti a hydrostatického tlaku v cévním systému či zpomalení proudění 

v lymfatickém systému. Tím omezuje pohyb segmentu, reflexně inhibuje svaly, 

pozměňuje propriorecepci a je často zdrojem bolesti. V terapii lokálního otoku je vhodné 

užití, jak fyzioterapeutických postupů, tak i fyzikální terapie. (Kolář, 2009) 

Míčkování dle Zdeny Jebavé 

Tato metoda se kromě respiračních onemocnění využívá i u traumatických 

a poúrazových stavů, kdy je zapotřebí redukce otoku, snížení bolestivosti, zvýšení 

lokálního prokrvení, uvolnění jizvy a zvýšeného napětí měkkých tkání. Terapii 

provádíme molitanovým míčkem vždy směrem distoproximálním. (Jebavá, 1993) 

Lymfodrenáž 

Mezi další metody s antiedematózním účinkem můžeme zařadit manuální nebo 

přístrojovou lymfodrenáž – při manuální lymfodrenáži užíváme jemné hmaty prováděné 

distoproximálně ve směru lymfatických cest. Přístrojová lymfodrenáž užívá kompresních 

návleků na končetiny, ve kterých se postupně, distoproximálně, nafukují komory a tím 
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působí intermitentní kompresi měkkých tkání. Také se dá využít lymfotapu, který účinně 

pomáhá odstraňovat zejména povrchové hematomy. (Kolář, 2009) 

Techniky měkkých tkání dle Lewita 

TMT slouží k obnovení elasticity a protažitelnosti měkkých tkání, tedy kůže, podkoží, 

fascií a svalů. Díky zajištění správné mobility tkání vůči sobě nedochází k omezení 

svalové práce či pohybu v kloubu a je celkově zajištěna správná funkce pohybové 

soustavy. Při provedení techniky nejdříve dosáhneme předpětí tkáně a potom, aniž 

bychom více měnili tah nebo tlak, čekáme na fenomén uvolnění. (Lewit, 2003) 

Postizometrická relaxace dle Lewita 

Jedná se o postup, kterým můžeme ovlivnit tonus hypertonických svalů, popřípadě 

odstranit TrP. Nejprve u hypertonického svalu dosáhneme předpětí, čili maximální délky 

svalu, a poté instruujeme pacienta, aby kladl izometrický odpor s minimální intenzitou 

po dobu deseti sekund. Poté dáváme příkaz, aby relaxoval. Terapeut musí vždy vyčkat až 

na fenomén tání, kdy během relaxace dochází ke spontánnímu prodloužení svalu, a tím 

se opět dosáhne předpětí a celý postup se opakuje znovu. V konkrétních případech je 

možné použít facilitaci s využitím nádechu a relaxaci s využítím výdechu. (Lewit, 2003) 

Mobilizace a manipulace kloubů dle Lewita 

Po uvolnění měkkých tkání by měla následovat mobilizace nebo manipulace kloubů 

v návaznosti po předchozím vyšetření omezené kloubní vůle. Pohyb při mobilizaci je 

repetitivní, nenásilný a ve směru blokády. Při provedení nesmíme ztratit předpětí a každý 

pohyb opakujeme 8x-10x. (Lewit, 2003) 

Manipulace je jednorázový nárazový pohyb po dosažení předpětí ve směru funkční 

blokády kloubu. (Lewit, 2003) 

U zlomeniny distálního části radia je nejčastěji blokáda v oblasti radioulnárního kloubu 

a karpálních kloubů. (Kolář, 2009) 

Pasivní pohyby 

Pasivní pohyby jsou vykonávané za naprosté relaxace svalů pacienta, buď terapeutem 

nebo přístrojem. Cílem pasivních pohybů je udržení a zvětšení kloubní pohyblivosti 

a zabránění vzniku kontraktur. Dále také protažení a facilitace s cílem reedukace 

aktivního pohybu. (Haladová, 2010) 
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Aktivní pohyby 

Aktivní pohyb pacient vykonává vlastní silou a vůlí za účelem zvětšení svalové síly 

a rozsahu pohybu v kloubu. Pohyby můžeme rozdělit podle druhu svalové kontrakce, 

energetické náročnosti nebo druhu vykonávání svalových pohybů. Mohou být 

vykonávány s vyloučením gravitace, proti gravitaci, odporu nebo se závažím. Dále 

mohou být prováděny analyticky, cíleně na konkrétní sval, svalovou skupinu nebo 

kombinovaně např. Kabatovou metodou. (Haladová, 2010) 

Agisticko-exentrické kontrakční postupy 

Tato metoda je součástí tzv. Brüggerova konceptu. Jejím principem je střídání 

koncentrické a excentrické kontrakce žádaných svalových skupin s cílem zlepšení 

schopnosti excentrické svalové kontrakce svalu a tím i funkčního svalového synergismu 

agonistických a antagonistických  svalových skupin. Tímto způsobem dojde k ovlivnění 

délky svalu, zlepší se jeho protažitelnost, a ovlivněn je i svalový hypertonus  

antagonistických svalů principem reciproční inhibice. (Kolář, 2009; Kupec, 2013) 

PNF dle Kabata 

Tato metoda je založena na neurofyziologickém podkladě. Používané pohyby horních 

i dolních končetin a trupu jsou uspořádány do pohybových vzorců spirálního 

a diagonálního charakteru.  Diagonální pohyb jde tedy vždy přes osu těla a spirální pohyb 

začíná i končí rotací. Při provedení dochází k postupnému zapojení všech svalů dané 

diagonály od distální části po proximální. Pro posílení se využívá maximálního odporu 

proti zapojení posilovanému svalu z jeho protažení. Kvůli širokým možnostem použití 

této metody ji lze využít, jak k posílení oslabených svalů, tak k relaxaci svalů 

hypertonických. (Holubářová, 2019) 

Léčebná tělesná výchova 

LTV je individuálně sestavena potřebám konkrétního pacienta a dají se k ní zařadit 

i prvky již ze zmíněných postupů. Mezi vhodná cvičení po zlomenině distálního radia 

zařazujeme různá cvičení HK proti gravitaci a později i s využitím např. therabandu 

či jiných pomůcek. Dále provádíme nácvik jemné motoriky ruky, úchopů a komplexních 

pohybů ruky a prstů při manipulaci s drobnými předměty denního života. (Kolář, 2009) 
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Ergoterapie 

Ergoterapeut by měl být neodmyslitelně členem multidisciplinárního rehabilitačního 

týmu. Jeho úlohou je pomáhat klientům při získávání schopnosti vykonávat požadovaná 

povolání a činnosti každodenního života (ADL), vzdělávací činnosti, volnočasové 

a sociální aktivity.  

V případě zlomeniny distální části rádia se zabývá obnovením funkčnosti ruky, a to 

zejména obnovením funkčnosti z hlediska úchopové funkce ruky. Nepostradatelnou 

součástí je i nácvik jemné motoriky. Nácvik úchopů probíhá cvičením v malých kloubech 

ruky, prstů a celé horní končetiny. Zahrnuje sbírání či manipulaci s předměty drobnějších 

rozměrů. Například hledání různě velikých předmětů v míse s čočkou nebo manipulaci 

s kuchyňskými a jídelními potřebami. (Amini, 2011; Jelínková a kol., 2009; Kolář, 2009)  

Fyzikální terapie 

Fyzikální terapie představuje terapeutické působení různých druhů zevní energie 

na lidské tělo. Principem je modifikace či zvýšení toku aferentních informací do CNS. 

Fyzikální terapie by měla být, i přes široké spektrum dostupných procedur, pouze 

doplňkovou terapií a měla by zaujímat 5%-10 % z celkové léčby. (Poděbradský, 1998) 

Fyzikální terapii můžeme rozdělit dle druhu aplikované energie na: termoterapii, 

hydroterapii, fototerapii, elektroterapii, mechanoterapii a kombinovanou terapii. Dále 

ji můžeme rozdělit dle účinku, kterého chceme u příslušného pacienta dosáhnout. (Kolář, 

2009) 

Účinek analgetický 

Analgetický účinek je využíván nejčastěji, musíme ovšem zajistit, aby při aplikaci 

nedošlo k potlačení signální a ochranné funkce bolesti. Z nízkofrekvenční elektroterapie 

o frekvenci okolo 100 Hz využíváme: TENS, diadinamické proudy, Träbertovy 

a Leducovy proudy. TENS o frekvenci 100 Hz, délkou impulsu kratší než 1 ms 

a intenzitě podprahově algické až algické. Träbertovy proudy o frekvenci 143 Hz s 2 ms 

pravoúhlým impulsem, pauzou 5 ms, a podprahově algickou intenzitou. Leducovy 

proudy o frekvenci 100 Hz, délkou pravoúhlého impulzu 1 ms, pauzou 9 ms a intenzitou 

nadprahově senzitivní. (Poděbradský, 1998; Poděbradský, 2009).  

Z dalších druhů fyzikální terapie s analgetickým účinkem můžeme použít 

středofrekvenční proudy, distanční elektroterapii, nízkofrekvenční magnetoterapii, 
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rázovou vlnu a lokální pozitivní nebo negativní termoterapii. (Kolář, 2009; Poděbradský, 

1998) 

Účinek antiedematózní 

Pro eliminaci otoku využíváme negativní termoterapii-kryoterapii, dále ultrasonoterapii 

vakuum-kompresní terapii, nízkofrekvenční a středněfrekvenční proudy s frekvencí 

od 50 Hz do 100 Hz či pulzní nízkofrekvenční magnetoterapii. Účinné jsou také 

procedury vodoléčby jako například: chladné oviny, zábaly nebo vířivá hypotermická 

koupel horní končetiny. (Kolář, 2009; Poděbradský, 2009; Poděbradský, 1998) 

Účinek myorelaxační 

Pro relaxaci hypertonických či spastických svalů můžeme využít ultrazvuku, 

kombinované terapie - TENS a středofrekvenční proudy o frekvenci 100 Hz-200 Hz, IR-

A záření, pulzní nízkofrekvenční magnetoterapii, parafín. (Kolář, 2009; Poděbradský, 

2009) 

Účinek trofotropní 

Pro tento účinek se dá doporučit vakuově přetlaková terapie, galvanoterapie, 

nízkofrekvenční proudy s frekvencí 30 Hz-60 Hz při prahově nebo nadprahově motorické 

intenzitě, ultrazvuková terapie či laser. (Poděbradský, 1998) 
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2. Část speciální  
 

2.1. Metodika práce 

 

Závěrečnou bakalářskou práci jsem zpracovala na základě souvislé odborné praxe, kterou 

jsem absolvovala po čtyři týdny v Centru léčby pohybového aparátu v Praze 

na Vysočanech. V termínu od 13. 1. 2020 do 7. 2. 2020 pod vedením Mgr. Pavlíny 

Těšitelové.  

Náplní speciální části bakalářské práce je zpracování kazuistiky pacientky po fraktuře 

distálního radia. Pacientka docházela na ambulantní rehabilitační léčbu 3x týdně, celkem 

na 10 terapií. Terapie probíhaly v ambulantní ordinaci nebo v plně vybavené tělocvičně.  

Pacientka před každou terapeutickou jednotkou absolvovala hydroterapii – vířivou vanu 

HKK. Následovala terapeutická jednotka o délce přibližně 30 až 40 minut. Poté ještě 

absolvovala magnetoterapii pravého zápěstí. 

Z vyšetřovacích metod byly použity: vyšetření stoje a chůze aspekcí, vyšetření 

dechového stereotypu, antropometrické a goniometrické vyšetření, vyšetření reflexních 

změn měkkých tkání dle Lewita, vyšetření kloubní vůle dle Lewita, vyšetření zkrácených 

svalů, vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy, svalový test dle Jandy, vyšetření 

úchopů dle Haladové, základní neurologické vyšetření HKK a test soběstačnosti 

dle Barthelové.  

K terapii byly použity techniky měkkých tkání dle Lewita, míčkování dle Jebavé, PIR 

dle Lewita, mobilizace periferních kloubů dle Lewita, PIR s protažením, pasivní a aktivní 

pohyby, technika PNF dle Kabata, analytické posilování dle svalového testu, posilování 

s využitím dostupných pomůcek, nácvik jemné motoriky ruky a úchopů.  

Při vyšetření a terapiích byly použity následující pomůcky: krejčovský metr, goniometr, 

neurologické kladívko, molitanové míčky, žlutý a červený theraband, gumový posilovací 

kroužek, overball, předměty denního života (hrnek, láhev, kamínky,…).  

Pacientka před zahájením terapie podepsala informovaný souhlas (příloha č. 2) 

a souhlasila tak, po řádném vysvětlení průběhu terapií, se zveřejněním výsledků vyšetření 

a průběhu terapií ve výše uvedené bakalářské práci. Projekt byl schválen etickou komisí 

dne 24. 1. 2020 pod jednacím číslem 030/2020.  
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2.2. Anamnéza 

 

Vyšetřovaná osoba: J. Č., žena 

Ročník narození: 1937 

Diagnóza: S5250 Zlomenina dolního konce kosti vřetenní 

Status praesens:  

Subjektivní: Pacientka přichází na rehabilitaci po fraktuře distálního radia jeden den 

po sundání sádrové fixace. Stěžuje si na sníženou citlivost pravého předloktí, brnění 

konečků prstů ruky, omezení rozsahu pohybu. Bolest v oblasti zápěstí, na stupnici od 1 

do 10 udává stupeň 5. Má omezené možnosti manipulace s předměty v domácnosti 

a nemožnost psaní.  

Objektivní: Pacientka je plně orientována osobou, časem, místem. Spolupracuje.  

Výrazný otok pravého zápěstí. Flekční držení pravého zápěstí. 

Váha:  55 kg  Výška: 163 cm  BMI: 20,7 

Pomůcky: Žádné nepoužívá 

Rodinná anamnéza: Oba rodiče zemřeli na selhání srdce. 

Osobní anamnéza:  

Předchozí onemocnění: V padesáti letech kontuze pravého kotníku. Vyšší srážlivost 

krve.  

Nynější onemocnění: Fraktura pravého radia distálně z dorzální strany. 10. 12. 2019 

došlo k pádu doma při zakopnutí o skříňku. Pád na dorzálně flektované pravé zápěstí. 

Do hodiny byla dopravena na ambulanci Polikliniky Vysočany. Z přijímací lékařské 

zprávy: aspekční vyšetření – otok a deformita pravého zápěstí. Rtg. snímek – dorzální 

dislokovaná fraktura distálního radia. Byla provedena manuální repozice v lokální 

anestezii. Řešeno konzervativně sádrovou fixací. 

Fixace sundána 14. 1. 2020, kontrolní rtg. v pořádku. 

Gynekologická anamnéza: 1 dcera, porod bez obtíží, jiné gynekologické obtíže neudává 
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Sociální anamnéza: Žije sama v bytě ve čtvrtém poschodí, používá výtah. Plně 

soběstačná.  

Pracovní anamnéza: Po absolvování střední školy pracovala 5 let jako laborantka. Poté 

až do důchodu jako úřednice v kanceláři. Sedavé zaměstnání.  

Sportovní anamnéza: Turistika 2-5 do měsíce.  

Farmakologická anamnéza: Warfarin, doplněk stravy Cemio Kamzík 

Alergie: 0 

Abusus: slabá káva 1x/den, nekuřačka, abstinentka 

Předchozí rehabilitace: Nikdy na žádnou rehabilitaci nedocházela. 

Výpis ze zdravotní dokumentace: Stp. fraktuře distálního konce radia, 14. 1. 2020 

sundána sádrová fixace, otok pravého zápěstí. Rtg. - postavení beze změny, zhojeno, 

periferie bpn.  

Indikace k rehabilitaci: Stp. fraktuře distálního konce radia, léčeno konzervativně. 

Pacientce indikováno:   

21002, 21003 – Vstupní a výstupní kineziologický rozbor   

21413 – Techniky měkkých tkání 10x 

21415 – Mobilizace páteře a periferních kloubů 10x 

21225 – Léčebně tělesná výchova 10x 

21113 – Magnetoterapie 10x 

21315 – Vířivka HKK 10x 

 

2.3. Vstupní kineziologický rozbor 

 

2.3.1.  Vyšetření stoje aspekcí 

 

Statické vyšetření stoje 

Pohled zezadu: Úzká stojná báze, oboustranně snížená nožní klenba, zbytnělá pravá 

Achillova šlacha, kontury lýtek symetrické, popliteální rýhy symetrické, subgluteální 
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rýhy ve stejné výši, gluteální svalstvo ochablé. Větší thorakobrachiální trojúhelník 

vpravo. Výrazně vystouplé paravertebrální valy v oblasti hrudní páteře, více na pravé 

straně. Scapula alata bil. Pravý ramenní kloub výše než levý, patrná hypertonie horní části 

trapézových svalů bil.  

Pohled zboku: Zleva i zprava symetrické: Mírná anteverze pánve, prominentní břišní 

stěna, hyperlordóza Lp, hyperkyfóza Th páteře. Protrakce hlavy a  mírná protrakce 

ramenních kloubů – ověřeno vyšetřením pomocí olovnice. Mírná semiflexe loketního 

kloubu vpravo. 

Pohled zepředu: Úzká stojná báze, pokleslá nožní klenba, kontury lýtek symetrické, 

pately mírně zrotovány dovnitř. Kontury stehenních svalů symetrické, mírná atrofie 

m. quadriceps femoris bil. Umbicil ve středu břicha. Pravý ramenní kloub a klavikula 

výše než na levé straně.  Mírná semiflexe pravého loketního kloubu. Mimické svaly 

symetrické. 

Postavení pánve 

 Ověřeno palpací. Výška SIAS symetrická, výška SIPS symetrická. Výška crist 

symetrická.  

 

Dynamické vyšetření stoje 

Flexe: Při pohybu se páteř rozvíjí plynule pouze v Cp a přechodu C-Th, Th úsek 

bez rozvoje – trvalá hyperkyfóza. Zlom v Th-L přechodu, bederní úsek bez rozvoje, 

výrazně vystouplé paravertebrální valy celého Th úseku, a to více vpravo.   

Extenze: Zlom ve L-Th a C-Th úseku, jinak bez rozvoje.   

Lateroflexe: Rozvoj pouze v Cp. Poté se k úklonu přidává rotace celého trupu, páteř 

bez rozvoje. Bilaterálně stejné.  

Stoj na dvou vahách: LDK 26 kg, PDK 29 kg 

Thomayerova zkouška: pozitivní  

Stoj na PDK: titubace 

Stoj na LDK: titubace 
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2.3.2.  Vyšetření chůze 

 

Chůze o širší bázi, bez pomůcek. Délka kroku symetrická, rytmus pravidelný, napadá 

na PDK. Na PDK došlapuje ztěžka na patu a poté připlácne celý zbytek plosky 

na podlahu, nedochází ke správnému odvalu plosky od země, noha se zvedá celá 

najednou. Minimální rotační pohyby pánve a trupu, pánev v mírné anteverzi. Minimální 

souhyb HKK. Hlava v protrakci. 

 

2.3.3.  Vyšetření dechového stereotypu 

 Aspekce: Nádech i výdech začínají v dolní hrudní oblasti a pokračují směrem 

nahoru až k výraznému pohybu klíčků, břicho se téměř nehýbe. Pohyb žeber je na obou 

stranách symetrický. 

 Pohmatem: Stejně jako aspekcí, distoproximálně. 

2.3.4.  Antropometrie horních končetin 

Obvodové rozměry HK L (cm) P (cm) 

Paže relaxovaná  

 Paže 

24,5 24,5 

Paže při kontrakci  24 24 

Loketní kloub – při 30°flexi 22 23 

Předloktí  23 22 

Zápěstí  16 19 

Hlavičky metakarpů  19 20 

Délky na HK L P 

Acromion – daktylion 73 73 

Paže a předloktí 55 55 

Paže 30 30 

Předloktí 27 27 

Ruka 18 18 

Tab. č.: 1 - Antropometrie HKK (cm) 

 

2.3.5.  Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy 

 

Flexe hlavy vleže na zádech 

Flexe je zahájena předsunem hlavy, konec pohybu je již obloukovitým předklonem, 

Převaha m. sternocleidomastoideus nad hlubokými flexory krku. Závěr: přestavba 

pohybového stereotypu. 
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Abdukce v ramenním kloubu 

Abdukce PHK – pohyb začíná úklonem a mírnou rotací trupu na levou stranu, elevací 

ramenního kloubu společně s výraznou aktivací horních části m. trapezius. Rozsah 

omezený na 70°, poté bolestivost.  

Abdukce LHK – pohyb zahajuje m. trapezius, dochází k elevaci ramenního kloubu 

a k úklonu trupu vpravo.   

Závěr: přestavba pohybového stereotypu bilaterálně. 

Klik  

Pacientka klik neprovede. Pro bolest není možné nastavit správnou výchozí polohu.  

 

2.3.6.  Vyšetření reflexních změn dle Lewita 

 Reflexní změny byly vyšetřeny v oblasti celého těla, popsány jsou pouze 

patologické změny v oblasti trupu a HKK. 

Kůže a podkoží: Kiblerova řasa – omezená oblast celých zad, nejvíce podél hrudní páteře  

Fascie: Snížená protažitelnost a posunlivost thorakodorzální fascie kraniálním směrem, 

bilaterálně. Snížená protažitelnost a posunlivost lumbosakrální fascie kaudálně. Snížená 

posunlivost krční fascie latero-laterálně. Snížená protažitelnost a posunlivost fascie 

dorzální strany předloktí vpravo latero-laterálně.  

Svaly: Výrazná hypertonie paravertebrálních valů Th páteře bil. Hypertonie a TrP. 

v m. trapezius bil., m. levator scapulae, m. subscapularis, biceps brachii dex., Hypertonie 

pectorálních svalů, scalenových svalů, suboccipitálních svalů bil. Hypertonie extenzorů 

zápěstí a thenaru pravé ruky. Hypotonie mm. rhomboidei, dolních fixátorů lopatek, 

mm. seratus anterior bil. Hypotonie m. triceps brachii a svalů mediální strany předloktí, 

svalů hypothenaru na pravé HK. Erbův bod: bolestivý bil. 
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2.3.7.  Vyšetření aktivního a pasivního kloubního rozsahu – goniometrie 

Byl změřen aktivní a pasivní rozsah pohybu dvouramenným plastovým goniometrem, 

u malých kloubů ruky goniometrem prstovým. 

Segment  Rovina  Aktivní pohyb Pasivní pohyb 

Krční páteř S 60-0-35 60-0-40 

F 35-0-35 40-0-40 

R 50-0-45 50-0-50 

Tab. č.: 2 - Vyšetření kloubní pohyblivosti krční páteře 

Segment  Ro

vin

a 

 Aktivní pohyb Pasivní pohyb 

Ramenní kloub  P L P L 

S 30-0-155 35-0-170 35-0-160 35-0-175 

F 100-0-0 160-0-0 110-0-0 165-0-0 

T  30-0-120 30-0-130 30-0-125 30-0-130 

R 60-0-70 80-0-80 65-0-70 85-0-85 

Loketní kloub S 0-10-140 0-5-140 0-10-145 0-0-145 

Radioulnární kloub T 30-0-50 80-0-80 30-0-50 80-0-80 

Zápěstí  S 20-0-40 75-0-75 25-0-40 80-0-75 

F 10-0-20 20-0-35 10-0-20 20-0-35 

Tab. č.: 3 - Vyšetření kloubní pohyblivosti HKK  

 

Segment Rovina Prst Aktivní pohyb Pasivní pohyb 

PHK LHK PHK LHK 

MP klouby S II. 10-0-60 20-0-80 15-0-65 25-0-80 

F 20-0-20 30-0-30 20-0-20 30-0-35 

S III. 10-0-55 20-0-80 15-0-60 20-0-85 

F 20-0-20 30-0-30 20-0-25 30-0-35 

S IV. 10-0-50 20-0-75 15-0-55 25-0-80 

F 20-0-20 30-0-30 20-0-25 30-0-35 

S V.  10-0-55 20-0-80 15-0-55 20-0-85 

F 20-0-20 30-0-30 20-0-25 30-0-35 

Proximální    

IP klouby 

S II. 0-0-80 0-0-90 0-0-85 0-0-90 

S III. 0-0-80 0-0-90 0-0-85 0-0-90 

S IV. 0-0-90 0-0-85 0-0-85 0-0-85 

S V. 0-0-90 0-0-90 0-0-85 0-0-90 

Distální IP 

klouby 

S II. 0-0-85 0-0-85 0-0-85 0-0-85 

S III. 0-0-85 0-0-85 0-0-85 0-0-85 

S IV. 0-0-85 0-0-85 0-0-85 0-0-90 

S V. 0-0-85 0-0-90 0-0-85 5-0-90 

Karpometa-

carpální kloub 

palce 

S I. 5-0-30 10-0-40 5-0-30 10-0-45 

F 40-0-30 60-0-50 45-0-30 60-0-50 

Opozice - 1 cm provede provedeno provedeno 

MP kloub 

palce 

F I. 0-0-50 0-0-70 0-0-55 0-0-75 

IP kloub palce F I. 0-0-70 0-0-80 0-0-75 0-0-85 

Tab. č.: 4 - Vyšetření kloubní pohyblivosti ruky  
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2.3.8.  Vyšetření svalové síly HKK dle Jandy 

 

Vyšetření svalové síly zápěstí bylo limitováno omezeným rozsahem pohybu a bolestí. 

Pohybový segment Pohyb PHK LHK 

Lopatka Addukce 4 4 

 Kaudální posun 4 4 

 Elevace 4 4 

 Abdukce s rotací 4 4 

Ramenní kloub Flexe 4 5 

 Extense 4 5 

 Abdukce 4, bolest nad 70° 5 

 Addukce 4 5 

 Extense v abdukci 4 5 

 Zevní rotace 4 5 

 Vnitřní rotace 4 5 

 M. pectoralis maior 4 4 

Loketní kloub  Flexe v supinaci 3 5 

 Flexe v pronaci 3 4 

 Flexe ve stř. postavení 3 4 

 Extense 3 4 

Předloktí Pronace 3 5 

 Supinace 3 5 

Zápěstí Flexe s ulnární dukcí 3 4 

 Flexe s radiální dukcí 3 5 

 Extense s ulnární dukcí 3 4 

 Extense s radiální dukcí 3 5 

Tab. č.: 5 - Vyšetření svalové síly RKK, lokte, zápěstí 

Pohybový segment Pohyb PHK LHK 

CMC kloub palce Addukce 3 5 

 Abdukce 3 5 

Palec a malíček  Opozice 3 5 

MP klouby Flexe palce 3 5 

 Flexe II. – V.  4 5 

 Extense palce 3 5 

 Extense II.-V.  4 5 

 Addukce prstů 4 5 

 Abdukce prstů 4 5 

IP proximální Flexe palce 3 5 

 Flexe prstů 4 5 

 Extense palce 3 5 

IP distální  Flexe prstů 4 5 

Tab. č.: 6 - Vyšetření svalové síly prstů 
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Hodnocení  

St. 5 - sval je schopen překonat při plném rozsahu pohybu značný vnější odpor  

St. 4 - sval je schopen překonat při plném rozsahu pohybu středně velký vnější odpor  

St. 3 - sval dokáže provést pohyb v plném rozsahu s překonáním gravitace  

St. 2 - sval je schopen vykonat pohyb v celém rozsahu s vyloučením gravitace  

St. 1 - sval se aktivuje, ale síla nestačí k pohybu testované části, palpujeme záškub  

St. 0 - sval nejeví známky aktivity 

 

2.3.9.  Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

 PRAVÁ LEVÁ 

SVALOVÁ SKUPIN ZKRÁCENÍ 0 1 2 0 1 2 

M. quadratus lumborum   x   x 

Paravertebrální zádové svaly   x   x 

M. pectoralis major       

část clavikulární a m. pectoralis minor   x  x  

část sternální dolní   x  x  

část sternální střední a horní   x  x  

M. trapezius    x   x 

M. levator scapulae  x   x  

M. sternocleidomastoideus  x   x  

Tab. č.: 7 - Vyšetření zkrácených svalů  

Pozn.: M. sternocleidomastoideus vzhledem k věku vyšetřován s maximální opatrností.  

Hodnocení  

St. 0 - není zkrácení  

St. 1 - malé zkrácení 

St. 2 - velké zkrácení 
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2.3.10.  Vyšetření úchopů (Haladová, 2005) 

Silové úchopy PHK pacientka provede bez jistoty udržení z důvodu snížené svalové síly.  

Úchop PHK LHK 

Precizní úchop   

Štipec Provede Provede 

Špetka Provede Provede 

Laterální  Provede Provede 

Silový   

Kulový Provede z ½  Provede 

Válcový Provede z ½  Provede 

Háčkový Provede z ½  Provede 

Tab. č.: 8 - Vyšetření úchopů 

 

2.3.11.  Vyšetření kloubní vůle HKK dle Lewita 

Pohybový segment Pravá Levá 

RK   

Ventrálně Patologická bariéra Bpn 

Dorzálně Patologická bariéra Bpn 

Kraniálně Patologická bariéra Bpn 

Kaudálně Patologická bariéra Bpn 

Hlavička radia Patologická bariéra Patologická bariéra 

Distální radioulnární kloub Patologická bariéra Bpn 

Zápěstí   

Palmární flexe Patologická bariéra Bpn 

Dorzální flexe Patologická bariéra Bpn 

Ulnární dukce Patologická bariéra Bpn 

Radiální dukce Patologická bariéra Bpn 

Hlavičky metacarpů   

Dorzopalmárně Patologická bariéra Bpn 

Os pisiforme – 

laterolaterálně 

Patologická bariéra Bpn 

CMC kloub palce Patologická bariéra Bpn 

MP klouby prstů   

Dorsopalmárně Patologická bariéra na všech 

prstech 

Bpn 

Laterolaterálně Patologická bariéra na všech 

prstech 

Bpn 

Rotace Patologická bariéra na všech 

prstech 

Bpn 

IP proximální klouby prstů   

Dorsopalmárně Patologická bariéra na všech 

prstech 

Bpn 

Laterolaterálně Patologická bariéra na všech 

prstech 

Bpn 

Rotace Patologická bariéra na všech 

prstech 

Bpn 

Zaúhlení Patologická bariéra na všech 

prstech 

Bpn 
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IP distální klouby prstů   

Dorsopalmárně Patologická bariéra na všech 

prstech 

Bpn 

Laterolaterálně Patologická bariéra na všech 

prstech 

Bpn 

Rotace Patologická bariéra na všech 

prstech 

Bpn 

Zaúhlení Patologická bariéra na všech 

prstech 

Bpn 

   

Acromioklavikulární kloub   

Ventro-dorzálně Patologická bariéra Patologická bariéra 

Kranio-kaudálně Patologická bariéra Patologická bariéra 

   

Sternoklavikulární kloub   

Dorzálně Patologická bariéra Patologická bariéra 

Kaudálně Patologická bariéra Patologická bariéra 

Kraniálně Patologická bariéra Patologická bariéra 

Lopatka Omezená plynulá pohyblivost Omezená plynulá pohyblivost 

Krční páteř   

Dorzální posun Patologická bariéra AO skloubení, C1-C3 

Laterální posun Patologická bariéra AO Patologická bariéra AO 

Flexe Patologická bariéra C1-3, C6-7 

Extense Patologická bariéra C1-2, C6-7 

Rotace Patologická bariéra C1-2 Patologická bariéra C1-2 

Lateroflexe Patologická bariéra C1-3 Patologická bariéra C1-3 

C-Th   

Dorzální posun Patologická bariéra 

Laterální posun Patologická bariéra Patologická bariéra 

Rotace  Patologická bariéra  Patologická bariéra 

Tab. č.: 9  - Vyšetření kloubní vůle dle Lewita 

 

2.3.12.  ADL 

Pacientka je soběstačná s malými obtížemi při úchopu předmětů, protože se jedná 

o dominantní končetinu po fraktuře. Je limitována v činnostech osobní hygieny (česání, 

čištění zubů), obsluhy domácnosti (vaření, úchopy jídelních pomůcek). Při činnostech 

si  pomáhá levou rukou.  

 

2.3.13.  Neurologické vyšetření (Haladová, 2005)  

Vyšetřila jsem čití, šlachookosticové reflexy a periferní nervy. Pro nepoškození mozku 

jsem nevyšetřovala pyramidové jevy iritační, zánikové a hlavové nervy.  
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Čití:  

Povrchové 

taktilní – LHK bpn., PHK snížená citlivost mediální strany předloktí a zápěstí 

algické – reakce na štípnutí stejná na obou HKK 

termické – bpn., rozpozná teplý a studený podnět 

Hluboké  

Polohocit – bpn. bil. 

Pohybocit – bpn. bil.  

Stereognózie 

Bpn. 

 Šlachookosticové reflexy 

Reflex LHK (výbavnost) PHK (výbavnost) 

Reflex flexorů prstů Normoreflexie Hyporeflexie 

Styloradiální Normoreflexie Normoreflexie 

Bicipitový Normoreflexie Normoreflexie 

Tricipitový Hyporeflexie Hyporeflexie 

Tab. č.: 10 - Vyšetření šlachookosticových reflexů 

Periferní nervy 

N. medianus 

Zkouška izolované flexe posledního článku ukazováku - provede 

Zkouška mlýnku prstů – provede pomalu 

Příznak kružítka - neprovede pro omezení pohybu palce 

Příznak sepjatých rukou - provede 

Opozice a abdukce palce - neprovede pro omezení pohybu  

Příznak láhve - neprovede pro omezení pohybu a svalové síly 

Zkouška pěsti – provede 
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N. ulnaris  

Zkouška izolované abdukce a addukce malíku - provede 

Fromentův test – provede 

Příznak kormidla – neprovede z důvodu omezeného rozsahu pohybu 

Zkouška pohyblivosti prostředního prstu - provede 

N. radialis  

Zkouška sepětí prstů – provede, snížený rozsah dorzální flexe 
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2.3.14.  Speciální testy 

Barthelové test základních všedních činností (ADL – Activities of Daily Living) 

 Činnost Provedení činnosti Bodové skóre 

1. Příjem potravy a tekutin samostatně bez pomoci 

s pomocí 

neprovede 

10 

5 

0 

2. Oblékání samostatně bez pomoci 

s pomocí 

neprovede 

10 

5 

0 

3. 

 

Koupání samostatně nebo s pomocí 

neprovede 

5 

0 

4. Osobní hygiena samostatně nebo s pomocí 

neprovede 

5 

0 

5. Kontinence moči plně kontinentní 

občas inkontinentní 

trvale inkontinentní 

10 

5 

0 

6. Kontinence stolice plně kontinentní 

občas inkontinentní 

trvale inkontinentní 

10 

5 

0 

7. Použití WC samostatně bez pomoci 

s pomocí 

neprovede 

10 

5 

0 

8. Přesun lůžko – židle samostatně bez pomoci 

s malou pomocí 

vydrží sedět 

neprovede 

15 

10 

5 

0 9. Chůze po rovině samostatně nad 50 m 

s pomocí 50 m 

na vozíku 50 m 

neprovede 

15 

10 

5 

0 10. Chůze po schodech samostatně bez pomoci 

s pomocí 

neprovede 

10 

5 

0 

 Celkový počet získaných bodů 100 

Tab. č: 11 - Vyšetření ADL (Barthelové test, 2018) 
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Hodnocení ADL:  

ADL 4      0 – 40 bodů     vysoce závislý 

ADL 3    45 – 60 bodů     závislost středního stupně 

ADL 2    65 – 95 bodů     lehká závislost 

ADL 1    96 – 100 bodů   nezávislý 

 

2.4. Závěr vyšetření 

Statickému vyšetření stoje dominuje výrazná hyperlordóza Lp a hyperkyfóza Th páteře. 

Ramenní klouby jsou oboustranně v protrakci. Pravé rameno je drženo výš než levé, s tím 

souvisí i viditelné přetížení a hypertrofie horních vláken m. trapezius vpravo. 

Na protrakci ramenních kloubů se podílí svalové dysbalance v oblasti horního hrudníku 

- zkrácení m. pectoralis major bilaterálně a nedostatečná funkce mezilopatkových svalů, 

scapula alata bil.  

Při chůzi pacientka více zatěžuje pravou DK, chůze je bez rotačních souhybů trupu 

a HKK.  

Porušen stereotyp abdukce ramenních kloubů – trapézový mechanismus. Při stereotypu 

flexe šíje jsou oslabeny hluboké flexory krku. Klik pro bolest pacientka neprovede.  

Délkové rozměry se bilaterálně shodují. Obvodové rozměry se liší v rozměrech obvodů 

přes hlavičky metakarpů, zápěstí a předloktí, což je způsobeno otokem pravého zápěstí 

a hypotrofií svalů předloktí. 

Z funkčních testů ruky vyplývá, že pacientka provede všechny formy úchopu bez obtíží. 

Vázne pouze opozice palce. Při běžných denních činnostech si pacientka ale rukou není 

jistá, proto si pomáhá i levačkou.  

Aktivní a pasivní pohyblivost se nejvíce lišila mezi naměřenými hodnotami na LHK   

a PHK při pohybech do pronace, supinace v radioulnárním kloubu, do flexe, extenze, 

radiální a ulnární dukce v zápěstí a flexi, extenzi a abdukci v kloubech 

metakarpofalangových.  

Byla zjištěna snížená protažitelnost podkoží a fascií po celé oblasti zad a na dorzální 

straně pravého předloktí.  
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U svalového testu je u PHK celkově snížená svalová síla, u LHK je více oslaben hlavně 

pletenec ramenní.   

Omezená kloubní vůle PHK je ve většině kloubů. Na LHK pouze hlavička radia. 

Omezená kloubní vůle u akromioklavikulárních i sternoklavikulárních kloubů a kloubů 

krční páteře. 

Z neurologického vyšetření je snížená výbavnost tricipitového reflexu bilaterálně 

a reflexu flexorů prstů na pravé ruce. Dále byla zjištěna snížená citlivosti mediální strany 

pravého předloktí a zápěstí, pacientka pociťuje mravenčení v konečcích prstů. 

U vyšetření lézí periferních nervů HKK byly některé testy omezeny z důvodu omezené 

hybnosti zápěstí a opozice palce a malíčku (příznak kružítka, kormidla, láhve, sepětí 

prstů). 
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2.5. Krátkodobý a dlouhodobý rehabilitační plán 

 

Krátkodobý: 

- Eliminace otoku zápěstí, odstranění bolesti, obnova čití pravé ruky 

- Ovlivnění měkkých tkání – zlepšení posunlivosti kůže, podkoží, vaziva, snížení 

napětí hypertonických svalů – v oblasti ruky, zápěstí a předloktí.  

- Obnovení „joint play“ a zvýšení sníženého kloubního rozsahu 

- Protažení zkrácených svalů 

- Zvýšení svalové síly 

- Zlepšení úchopových funkcí ruky a jemné motoriky, ADL 

- Instruktáž autoterapie 

 

Dlouhodobý: 

- Správné provádění naučené autoterapie k udržování funkčnosti PHK 

- Korekce VDT, snížení hyperkyfózy Th páteře, posílení fixátorů lopatek, 

odstranění scapula alata 

- Zlepšení dechového stereotypu 

- Zlepšení stereotypu chůze 

 

Návrh terapie: 

- Techniky měkkých tkání dle Lewita  

- PIR dle Lewita pro relaxaci hypertonických svalů  

- Mobilizace kloubů s omezenou kloubní vůlí dle Lewita  

- PIR s protažením na zkrácené svaly  

- PNF dle Kabata – posilovací a relaxační techniky pro HKK, lopatku 

- Nácvik jemné motoriky ruky – ergoterapie  

- LTV 
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2.6. Průběh terapie 

 

1. Terapeutická jednotka 15. 1. 2020 

Status praesens 

Subjektivní: Pacientka přichází na rehabilitaci po fraktuře distálního radia, jeden den 

po sundání sádrové fixace. Stěžuje si na sníženou citlivost pravého předloktí, brnění 

konečků prstů ruky, omezení rozsahu pohybu. Bolest v oblasti zápěstí, na stupnici od 1 

do 10 udává stupeň 5. Má omezené možnosti manipulace s předměty v domácnosti 

a nemožnost psaní. 

Objektivní: Pacientka je plně orientována osobou, časem, místem. Spolupracuje.  

Výrazný otok pravého zápěstí. Flekční držení pravého zápěstí. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: Odebrání anamnézy, provedení vstupního 

kineziologického rozboru, seznámení pacientky s průběhem terapie, eliminace otoku 

pravého zápěstí, obnovení čití.   

Návrh terapie: Odebrání anamnézy, provedení kineziologického rozboru. Navržení 

terapie, stanovení cílů.  Míčkování PHK dle Zdeny Jebavé pro eliminaci otoku. Instruktáž 

pacientky k domácí péči o otok. Hlazení pravé ruky a předloktí pro zlepšení citlivosti. 

Provedení: Vstupní kineziologický rozbor, viz výše. Odebrání anamnézy, vyšetření 

stoje, chůze, pohybových stereotypů, antropometrie, goniometrie, zkrácených svalů, 

svalové síly, kloubní vůle, dechového stereotypu, reflexních změn, neurologické 

vyšetření. Míčkování PHK dle Jebavé pro redukci otoku krouživými pohyby 

distoproximálně. Hlazení pravé ruky a předloktí distoproximálně. Instruktáž autoterapie. 

Autoterapie: Doporučení domácí aplikace Priessnitzova obkladu na pravé zápěstí – 

namočit obklad ve studené vodě, vyždímat ho a přiložit na zápěstí. Obklad dále překrýt 

igelitem a celé obalit suchou látkou.  Obklad sundat po dvou, nejdéle třech hodinách. Při 

opakovaném použití dodržovat přestávku tři až čtyři hodiny. 

Míčkování  a hlazení PHK distoproximálním směrem dle provedení na terapii.  

Zhodnocení efektu terapie: Cíl dnešní terapeutické jednotky byl splněn – byla odebrána 

anamnéza a proveden vstupní kineziologický rozbor. Instruktáž autoterapie pro snížení 

otoku zápěstí. 
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2. Terapeutická jednotka 20. 1. 2020 

Status praesens 

Subjektivní: Pacientka udává subjektivní pocit snížení otoku zápěstí. Přetrvává brnění 

konečků prstů ruky. Bolest v oblasti zápěstí, na stupnici od 1 do 10 udává stupeň 5. 

Přetrvávají omezené možnosti manipulace s předměty v domácnosti a nemožnost psaní. 

Objektivní: Pacientka je plně orientována osobou, časem, místem. Spolupracuje.  Otok 

pravého zápěstí zmenšen o 0,5 cm na 18,5 cm. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: Eliminace otoku pravého zápěstí. Obnovení čití. 

Protažení fascií předloktí, krku, zad. Snížení hypertonu extensorů a flexorů zápěstí, m. 

trapezius bil., m. levator scapulae, suboccipitálních svalů, m. subscalularis dex. Obnovení 

kloubní vůle MP a distálních a proximálních kloubů ruky, zápěstí a hlavičky radia.   

Návrh terapie: Míčkování PHK dle Zdeny Jebavé pro eliminaci otoku. Hlazení pravé 

ruky a předloktí pro obnovení citlivosti. Protažení fascií a PIR na hypertonické svaly dle 

Lewita. Mobilizace drobných kloubů ruky, zápěstí a hlavičky radia dle Lewita.  

Provedení: Míčkování PHK dle Jebavé pro redukci otoku distoproximálním směrem. 

Hlazení pravé ruky a předloktí distoproximálně. Protažení fascií předloktí 

laterolaterálním a kraniokaudálním směrem, uvolnění krční fascie laterolaterálně. 

Uvolnění thorakodorzální fascie kraniálním směrem a lumbosakrální fascie kaudálním 

směrem. PIR na extensory a flexory zápěstí. PIR na m. trapezius, m. levator scapulae, 

suboccipitální svaly, m. subscalularis. Mobilizace IP, MP kloubů ruky (dorzopalmárně, 

laterolaterálně, zaúhlení, rotace, dorzální a palmární vějíř). Mobilizace zápěstí palmárně, 

dorzálně. Manipulace hlavičky radia.  

Autoterapie: Pokračovat v aplikaci Priessnitzova obkladu na pravé zápěstí.  Míčkování 

a hlazení PHK distoproximálním směrem dle provedení na terapii. Instruktáž PIR dle 

Lewita na flexory a extenzory zápěstí. 

Zhodnocení efektu terapie: Došlo k mírnému uvolnění fascií na dorzální straně 

předloktí  a krční fascie laterolaterálním směrem. Snížení hypertonu flexorů zápěstí pravé 

HK a m. levator scapulae, suboccipitálních svalů, m. subscalularis dex. Obnovení kloubní 

vůle hlavičky radia. 
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3. Terapeutická jednotka 21. 1. 2020 

Status praesens 

Subjektivní: Přetrvává brnění konečků prstů pravé ruky, nejvíce koneček třetího prstu 

s pocity píchání. Bolest v oblasti zápěstí, na stupnici od 1 do 10 udává stupeň 5. Pacientka 

udává mírné zvětšení rozsahu pohybu pravého zápěstí.  

Objektivní: Pacientka je plně orientována osobou, časem, místem. Spolupracuje. Obvod 

zápěstí stejný jako při minulé terapii 18,5 cm. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: Eliminace otoku pravého zápěstí. Obnovení čití. 

Protažení fascií PHK, krku a zad. Snížení hypertonu extensorů a flexorů zápěstí, m. 

levator scapulae, suboccipitálních svalů, m. subscalularis, mm. pectorales, mm. scaleni. 

Odstranění TrP v extenzorech zápěstí, m. biceps brachii, m trapezius. Zvětšení rozsahu 

pohybu zápěstí do radiální a ulnární dukce, palmární a dorzální flexe, zvětšení rozsahu 

pohybu v radioulnárním kloubu do pronace a supinace. Obnovení kloubní vůle zápěstí, 

drobných kloubů ruky. Nácvik jemné motoriky a ADL. Zvýšení svalové síly PHK. 

Návrh terapie: Míčkování PHK dle Zdeny Jebavé pro eliminaci otoku. Hlazení pravé 

ruky a předloktí pro obnovení citlivosti.  Protažení fascií. PIR na hypertonické svaly dle 

Lewita. Pasivní a aktivní pohyby zápěstí a předloktí. Mobilizace drobných kloubů ruky, 

zápěstí a hlavičky radia dle Lewita. Cvičení jemné motoriky a ADL.  Technika PNF dle 

Kabata. 

Provedení: Míčkování PHK dle Jebavé pro redukci otoku distoproximálním směrem. 

Hlazení pravé ruky a předloktí distoproximálně. Uvolnění krční fascie a fascií PHK 

laterolaterálně, thorakodorzální fascie kraniálním směrem a lumbosakrální fascie 

kaudálním směrem.  PIR na extensory a flexory zápěstí, na m. biceps brachii caput 

longum.  PIR  m. trapezius, m. levator scapulae, suboccipitálních svalů, m. subscalularis, 

mm. pectorales, mm. scaleni. Mobilizace IP, MP kloubů ruky (dorzopalmárně, 

laterolaterálně, zaúhlení, rotace, dorzální a palmární vějíř). Mobilizace zápěstí palmárně, 

dorzálně, mobilizace distálního radioulnárního kloubu.  

Pasivní a aktivní pohyby zápěstí a předloktí do všech směrů. 

Nácvik jemné motoriky pravé ruky – spojování jednotlivých prstů bříšky k sobě, 

uchopování a zvedání kamínků. Trénink zapínání zipu, zavazování tkaniček. Stlačování 

molitanového míčku. 
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Posílení svalů PHK metodou PNF:  

1. diagonála HK:   

Flekční vzorec - využita technika opakované kontrakce s důrazem na flexory zápěstí, 

m. supinator, opakováno 5x.  

Extenční vzorec s extenzí lokte - využita technika opakované kontrakce s důrazem na 

m. triceps brachii, opakováno 5x.  

Autoterapie: Pokračovat v aplikaci Priessnitzova obkladu na pravé zápěstí, v míčkování, 

hlazení a PIR na extensory a flexory zápěstí.  Aktivní pohyby zápěstí dle provedení na 

terapii. Cvičení jemné motoriky dle provedení na terapii. 

Zhodnocení efektu terapie: Subjektivně zvýšení pohyblivosti zápěstí do všech směrů, 

po PNF únava svalů předloktí. Objektivně  došlo k uvolnění fascií na dorzální straně 

předloktí  a krční fascie laterolaterálním směrem, snížení hypertonu flexorů a extensorů 

zápěstí, odstranění TrP v m. biceps brachii, snížení hypertonu m. levator scapulae, m. 

subscalularis, mm. pectorales, mm. scaleni. Zvětšení kloubní pohyblivosti zápěstí do 

dorzální a palmární flexe. 

 

4. Terapeutická jednotka 22. 1. 2020 

Status praesens 

Subjektivní: Přetrvává brnění konečků prstů pravé ruky, snížení pocitu píchání 

v konečku třetího prstu, úlevu udává hlavně po cvičení.  Bolest v oblasti zápěstí, na 

stupnici od 1 do 10 udává stupeň 4.  

Objektivní: Pacientka je plně orientována osobou, časem, místem. Spolupracuje. Obvod 

zápěstí stejný jako při minulé terapii 18,5 cm. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: Eliminace otoku pravého zápěstí. Protažení fascií 

PHK a krku. Snížení hypertonu extensorů a flexorů zápěstí. Odstranění TrP 

v extenzorech zápěstí, trapézech. Protažení zkrácených svalů. Zvětšení rozsahu pohybu 

zápěstí do radiální a ulnární dukce, palmární a dorzální flexe, zvětšení pohybu 

v radioulnárním kloubu do pronace a supinace. Obnovení kloubní vůle MP, IP kloubů 

ruky, zápěstí a pravého ramenního kloubu. Nácvik jemné motoriky a ADL. Zvýšení 

svalové síly PHK. 
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Návrh terapie: Míčkování PHK dle Zdeny Jebavé pro eliminaci otoku. Protažení fascií. 

PIR na extensory a flexory zápěstí a na trapézové svaly dle Lewita.  PIR s protažením na 

zkrácené svaly. Pasivní a aktivní pohyby zápěstí a předloktí. Mobilizace drobných kloubů 

ruky, zápěstí a ramenního kloubu dle Lewita. Cvičení jemné motoriky a ADL. Technika 

PNF dle Kabata. 

Provedení: Míčkování PHK dle Jebavé pro redukci otoku distoproximálním směrem. 

Uvolnění krční fascie a fascií PHK laterolaterálně. PIR na extensory zápěstí, m. trapezius 

bil. Mobilizace IP, MP kloubů ruky (dorzopalmárně, laterolaterálně, zaúhlení, rotace, 

dorzální a palmární vějíř). Mobilizace zápěstí palmárně, dorzálně, mobilizace distálního 

radioulnárního kloubu. Trakce a dorzoventrální posun pravého ramenního kloubu.  

PIR s protažením na m. pectoralis maior a minor, m. trapezius a levator scapulae bil.  

Pasivní a aktivní pohyby zápěstí a předloktí do všech směrů. 

Nácvik jemné motoriky pravé ruky – spojování jednotlivých prstů bříšky k sobě, 

uchopování a zvedání kamínků. Stlačování molitanového míčku. 

Trénink úchopů hrnku, láhve.  

Posilování flexorů zápěstí stiskem gumového kroužku 10x, 2 série. 

Posílení svalů PHK metodou PNF: 

1. diagonála HK: 

Flekční vzorec - využita technika opakované kontrakce s důrazem na flexory zápěstí, 

m. supinator, opakováno 5x.  

Extenční vzorec s extenzí lokte - využita technika opakované kontrakce s důrazem na 

m. triceps brachii, opakováno 5x.  

Autoterapie: Pokračovat v aplikaci Priessnitzova obkladu na pravé zápěstí, v  hlazení 

a míčkování a PIR na extensory a flexory zápěstí.  Aktivní pohyby zápěstí dle provedení 

na terapii. Cvičení jemné motoriky dle provedení na terapii. Trénink úchopů. 

Zhodnocení efektu terapie: Obnovení protažitelnosti krční fascie a fascií PHK 

laterolaterálně. Subjektivně zvýšení pohyblivosti zápěstí do všech směrů, po PNF 

a posilování únava svalů předloktí, ale snížení brnění prstů. Objektivně snížení 

hypertonu extensorů zápěstí, odstranění TrP v m. trapezius. Zvětšení kloubní 

pohyblivosti zápěstí do dorzální a palmární flexe a radiální dukce. 
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5. Terapeutická jednotka 26. 1. 2020 

Status praesens 

Subjektivní: Přetrvává brnění konečků prstů pravé ruky. Bolest v oblasti zápěstí udává 

pouze po delší práci nebo cvičení - na stupni 3.  

Objektivní: Pacientka je plně orientována osobou, časem, místem. Spolupracuje. 

Obnoven TrP v m. trapezius. 

Segment  Ro

vin

a 

 Aktivní pohyb Pasivní pohyb 

  PHK LHK PHK LHK 

Zápěstí  S 30-0-40 75-0-75 35-0-40 80-0-75 

F 15-0-20 20-0-35 15-0-20 20-0-35 

Tab. č.: 12 - Průběžné zhodnocení goniometrie zápěstí 

 

Obvodové rozměry HK L (cm) P (cm) 

Paže relaxovaná  

 Paže 

24,5 24,5 

Paže při kontrakci  24 24 

Loketní kloub – při 30°flexi 22 23 

Předloktí  23 21 

Zápěstí  16 18 

Hlavičky metakarpů  19 19,5 

Tab. č.: 13 - Průběžné zhodnocení obvodů HKK (cm) 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: Eliminace otoku pravého zápěstí. Snížení hypertonu 

trapézových svalů. Odstranění TrP v m. trapezius bil. Protažení zkrácených svalů. 

Obnovení kloubní vůle zápěstí a pravého ramenního kloubu, akromioklavikulárního 

a sternoklavikulárního skloubení. Nácvik jemné motoriky a ADL. Zvýšení svalové síly 

PHK. 

Návrh terapie: Míčkování PHK dle Zdeny Jebavé pro eliminaci otoku. PIR na trapézové 

svaly dle Lewita.  PIR s protažením na zkrácené svaly. Mobilizace drobných kloubů ruky, 

zápěstí, akromioklavikulárního a sternoklavikulárního skloubení a ramenního kloubu dle 

Lewita. Cvičení jemné motoriky a ADL. Technika PNF dle Kabata. Analytické 

posilovaní svalů dle Jandy s therabandem. 

Provedení: Míčkování PHK dle Jebavé pro redukci otoku distoproximálním směrem. 

PIR na m. trapezius bil. Mobilizace IP, MP kloubů ruky (dorzopalmárně, laterolaterálně, 

zaúhlení, rotace, dorzální a palmární vějíř). Mobilizace zápěstí palmárně, dorzálně, 

mobilizace distálního radioulnárního kloubu. Trakce a dorzoventrální posun pravého 

ramenního kloubu. Mobilizace akromioklavikulárního a sternoklavikulárního skloubení. 
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PIR s protažením na  m. pectoralis maior a minor m. trapezius a levator scapulae bil.  

Aktivní pohyby předloktí PHK do supinace a pronace vsedě na lehátku, loketní kloub 

opřen o trup.  

Nácvik jemné motoriky pravé ruky – spojování jednotlivých prstů bříšky k sobě, 

uchopování a zvedání kamínků.  

Posílení svalů PHK metodou PNF:  

1. diagonála HK:   

Flekční vzorec - využita technika opakované kontrakce s důrazem na flexory zápěstí, 

m. supinator, opakováno 5x.  

Extenční vzorec s extenzí lokte - využita technika opakované kontrakce s důrazem na 

extensory zápěstí, m. triceps brachii, opakováno 5x.  

Anteriorní elevace lopatky – posílení m. serratus anterior, opakováno 7x. 

Analytické posilovací cvičení dle Jandova svalového testu proti odporu s využitím 

žlutého therabandu– dorzální flexe, palmární flexe, ulnární dukce, radiální dukce proti 

odporu.   

Autoterapie: Pokračovat v aplikaci Priessnitzova obkladu na pravé zápěstí, v hlazení 

a míčkování. Aktivní pohyby zápěstí dle doporučení na terapiích. Cvičení jemné 

motoriky dle provedení na terapii. Doporučení koupě therabandu a posilovacích cvičení. 

Zhodnocení efektu terapie: Subjektivně po posilovacím cvičení únava svalů PHK, pocit 

protažení „krku“. Objektivně snížení hypertonu a odstranění TrP m. trapezius bil. 

Zvýšení svalové síly PHK.  

 

6. Terapeutická jednotka 28. 1. 2020 

Status praesens 

Subjektivní: Přetrvává brnění konečků prstů pravé ruky, úleva po cvičení. Bolest 

v oblasti zápěstí udává pouze po delší práci nebo cvičení - na stupni 3.  

Objektivní: Pacientka je plně orientována osobou, časem, místem. Spolupracuje. Otok 

zápěstí stejný.  
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Cíl dnešní terapeutické jednotky: Eliminace otoku pravého zápěstí. Protažení 

zkrácených svalů. Obnovení kloubní vůle zápěstí a pravého ramenního kloubu, 

akromioklavikulárního a sternoklavikulárního skloubení, Cp. Zvýšení svalové síly PHK. 

Návrh terapie: Míčkování PHK dle Zdeny Jebavé pro eliminaci otoku.  PIR s protažením 

na zkrácené svaly. Mobilizace drobných kloubů ruky, zápěstí, akromioklavikulárního 

a sternoklavikulárního skloubení a ramenního kloubu a Cp a lopatky dle Lewita. 

Technika PNF dle Kabata. Analytické posilovaní svalů dle Jandy s therabandem. 

Provedení: Míčkování PHK dle Jebavé pro redukci otoku distoproximálním směrem. 

Mobilizace IP, MP kloubů ruky (dorzopalmárně, laterolaterálně, zaúhlení, rotace, 

dorzální a palmární vějíř). Mobilizace zápěstí palmárně, dorzálně, mobilizace distálního. 

Trakce, dorzoventrální, kraniokaudální a laterální posun, pravého ramenního kloubu. 

Mobilizace akromioklavikulárního a sternoklavikulárního skloubení. Šetrná mobilizace 

AO kloubu a krčních segmentů dorzálně, laterálně, do flexe, extense, lateroflexe a rotace 

v místech blokády. Nespecifická mobilizace lopatky.  

PIR s protažením na m. pectoralis maior a minor, m. trapezius a levator scapulae bil., 

cervikothorakální úsek páteře.  

Posílení svalů PHK metodou PNF:  

1. diagonála HK:  

Flekční vzorec - využita technika opakované kontrakce s důrazem na flexory zápěstí, 

m. supinator, opakováno 5x.  

Extenční vzorec s extenzí lokte - využita technika opakované kontrakce s důrazem na 

extensory zápěstí, m. triceps brachii, opakováno 5x.  

2. diagonála HK: 

Aktivní dopomocný pohyb s cílem naučení flekčního a extenčního vzorce. 

Technika pomalý zvrat – výdrž zaměřena na zevní rotátory ramenního kloubu, opakováno 

3x. 

PNF lopatky – využita posilovací technika pomalý zvrat a výdrž pro posílení 

mm. rhomboidei, opakováno 5x. 

Autoterapie: Pokračovat v aplikaci Priessnitzova obkladu na pravé zápěstí. Hlazení. 

Aktivní pohyby zápěstí a cvičení jemné motoriky z předchozích terapií. Posilovací 
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cvičení s therabandem z předchozích terapií. Autoterapie protažení m. trapezius a levator 

scapulae vsedě. 

Zhodnocení efektu terapie: Subjektivně po posilovacím cvičení únava svalů PHK. 

Objektivně obnovení kloubní vůle v IP a MP kloubech pravé ruky, obnovení kloubní vůle 

akromioklavikulárního a sternoklavikulárního skloubení bil. Zvýšení svalové síly PHK.  

 

7. Terapeutická jednotka 30. 1. 2020 

Status praesens 

Subjektivní: Od předchozí terapie udává snížení brnění konečků prstů pravé ruky. Doma 

aktivně cvičí, udává zlepšení ADL a zvýšení svalové síly a jistoty při manipulaci 

s předměty. Bolest v oblasti zápěstí udává pouze po delší práci nebo cvičení – na stupni 3.  

Objektivní: Pacientka je plně orientována osobou, časem, místem. Spolupracuje. Téměř 

vstřebaný otok. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: Protažení zkrácených svalů. Obnovení kloubní vůle 

zápěstí a pravého ramenního kloubu, Cp, lopatky. Zvýšení svalové síly PHK. 

Návrh terapie: PIR s protažením na zkrácené svaly. Mobilizace zápěstí, CMC kloubu 

palce, ramenního kloubu, Cp a lopatky dle Lewita. Technika PNF dle Kabata. Analytické 

posilovaní svalů dle Jandy s therabandem. Nácvik opory o PHK.  

Provedení: Mobilizace CMC kloubu palce, trakční manipulace os capitatum. Mobilizace 

zápěstí palmárně, dorzálně, mobilizace distálního a proximálního radioulnárního kloubu. 

Trakce, dorzoventrální, kraniokaudální a laterální posun pravého ramenního kloubu. 

Šetrná mobilizace AO kloubu a krčních segmentů dorzálně, laterálně, do flexe, extense, 

lateroflexe a rotace v místech blokády. Nespecifická mobilizace lopatky.  

PIR s protažením na m. pectoralis maior a minor, m. trapezius a levator scapulae bil., 

cervikothorakální úsek páteře.  

Posílení svalů PHK metodou PNF:  

1. diagonála HK:   

Flekční vzorec - využita technika opakované kontrakce s důrazem na flexory zápěstí, 

m. supinator a m. serratus anterior., opakováno 5x.  
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Extenční vzorec s extenzí lokte - využita technika opakované kontrakce s důrazem na 

m. triceps brachii, opakováno 5x.  

2. diagonála HK: 

Technika pomalý zvrat – výdrž zaměřena na zevní rotátory ramenního kloubu, opakováno 

4x. 

PNF lopatky - využita posilovací technika pomalý zvrat a výdrž pro posílení 

mm. rhomboidei, opakováno 5x. 

Analytické posilovací cvičení svalů HKK dle svalového testu proti střednímu odporu 

s využitím červeného therabandu– dorzální flexe, palmární flexe, ulnární dukce, radiální 

dukce, flexe a extense v loketním kloubu a zevní rotace v ramenním kloubu.  

Nácvik opory o HKK ve stoji dlaní o lehátko, maximální dorzální flexe. Opora o overball, 

stlačování, opakování 10x. 

Autoterapie: Pokračovat v aplikaci Priessnitzova obkladu na pravé zápěstí pokud 

subjektivně zaznamená otok, například po cvičení. Pokračovat v hlazení PHK. Cvičení 

jemné motoriky z předchozích terapií. Nácvik opory dlaní o stůl. Posilovací cvičení 

s therabandem. 

Zhodnocení efektu terapie: Subjektivně po posilovacím cvičení únava svalů PHK, pocit 

protažení šíje a prsních svalů. Obnovení kloubní vůle os capitatum a dorzoventrálně a 

laterolaterálně v ramenním kloubu.  Zvýšení svalové síly PHK, zlepšení koordinace 

a svalové souhry při provádění PNF. 

 

8. Terapeutická jednotka 3. 2. 2020 

Status praesens 

Subjektivní: Po víkendu přichází s úlevou, pouze občasné mravenčení při delší statické 

poloze. Doma aktivně cvičí, udává zlepšení ADL a zvýšení svalové síly a jistoty při 

manipulaci s předměty.  

Objektivní: Pacientka je plně orientována osobou, časem, místem. Spolupracuje. Otok 

vstřebaný. Blokáda CMC kloubu palce.  
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Cíl dnešní terapeutické jednotky: Protažení zkrácených svalů. Obnovení kloubní vůle 

zápěstí a pravého ramenního kloubu, Cp, lopatky. Zvýšení svalové síly PHK. Zlepšení 

úchopů a jemné motoriky. 

Návrh terapie: PIR s protažením na zkrácené svaly. Mobilizace zápěstí, CMC kloubu 

palce, ramenního kloubu, Cp a lopatky dle Lewita. Technika PNF dle Kabata. Nácvik 

úchopů, jemné motoriky. Nácvik opory o PHK.  

Provedení: Mobilizace CMC kloubu palce. Mobilizace zápěstí palmárně, dorzálně, 

mobilizace distálního. Trakce, kraniokaudální posun pravého ramenního kloubu. Šetrná 

mobilizace AO kloubu a krčních segmentů dorzálně, laterálně, do flexe, extense, 

lateroflexe a rotace v místech blokády. Mobilizace lopatky vleže na boku.  

PIR s protažením na m. pectoralis maior a minor, m. trapezius. 

Posílení svalů PHK metodou PNF:  

1. diagonála HK:   

Flekční vzorec - využita technika opakované kontrakce s důrazem na flexory zápěstí, 

m. supinator, opakováno 5x.  

Extenční vzorec s extenzí lokte - využita technika opakované kontrakce s důrazem na 

extensory zápěstí, m. triceps brachii, opakováno 5x.  

2. diagonála HK: 

Flekční vzorec - využita technika opakované kontrakce s důrazem na extensory zápěstí 

a prstů, opakováno 5x.  

Extenční vzorec - využita technika opakované kontrakce s důrazem na m. pronator teres, 

opakováno 5x.  

Analytické posilovací cvičení svalů HKK dle svalového testu proti střednímu odporu 

s využitím červeného  therabandu– dorzální flexe, palmární flexe, ulnární dukce, radiální 

dukce, flexe a extense v loketním kloubu a zevní rotace v ramenním kloubu.  

Nácvik opory o HKK ve stoje dlaní o lehátko, maximální dorzální flexe. Opora 

o overball, stlačování.  

Nácvik úchopů – štipec, špetka, válcový a kulový úchop s terapeutickou plastelínou 

a míčkem. Cvičení jemné motoriky spojování bříška palce oproti 2. - 5. prstu. 
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Autoterapie: Nadále opakovat cvičení jemné motoriky z předchozích terapií. Nácvik 

opory dlaní o stůl z předchozí terapie. Posilování s therabandem.  

Zhodnocení efektu terapie: Subjektivně po posilovacím cvičení únava svalů PHK, pocit 

protažení šíje a prsních svalů. Objektivně protažení pektorálních a trapézových svalů. 

Obnovení kloubní vůle v ramenním kloubu, přetrvává blokáda CMC kloubu palce. 

Přetrvává omezení kloubní vůle v segmentech Cp. Zvýšení svalové síly PHK a zlepšení 

koordinace úchopů. 

 

9. Terapeutická jednotka 5. 2. 2020 

Status praesens 

Subjektivní: Občasné mravenčení při delší statické poloze. Doma aktivně cvičí, chválí 

si zvýšení svalové síly celé PHK.  

Objektivní: Pacientka je plně orientována osobou, časem, místem. Spolupracuje. 

Blokáda CMC kloubu palce.   

Cíl dnešní terapeutické jednotky: Protažení zkrácených svalů. Obnovení kloubní vůle 

zápěstí, lopatky. Zvýšení svalové síly PHK. 

Návrh terapie: PIR s protažením na zkrácené svaly. Mobilizace zápěstí, CMC kloubu 

palce, lopatky dle Lewita. Technika PNF dle Kabata. Analytické posilovaní svalů dle 

Jandy s therabandem. Nácvik opory o PHK.  

Provedení: Mobilizace CMC kloubu palce. Mobilizace zápěstí palmárně, dorzálně, 

mobilizace distálního radioulnárního kloubu. Mobilizace lopatky vleže na boku.  

PIR s protažením na m. trapezius. 

Posílení svalů PHK metodou PNF:  

1. diagonála HK: 

Flekční vzorec - využita technika opakované kontrakce s důrazem na flexory zápěstí, 

m. supinator, opakováno 5x.  

Extenční vzorec s extenzí lokte - využita technika opakované kontrakce s důrazem na 

extensory zápěstí, m. triceps brachii, opakováno 5x.  

2. diagonála HK: 
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Flekční vzorec - využita technika opakované kontrakce s důrazem na extensory zápěstí 

a prstů, opakováno 5x.  

Extenční vzorec - využita technika opakované kontrakce s důrazem na flexory prstů, 

m. pronator teres, opakováno 5x.  

Analytické posilovací cvičení svalů HKK dle svalového testu proti střednímu odporu 

s využitím therabandu– dorzální flexe, palmární flexe, ulnární dukce, radiální dukce, 

flexe a extense v loketním kloubu a zevní rotace v ramenním kloubu.  

Nácvik opory o HKK ve stoje dlaní o lehátko, maximální dorzální flexe. Opora 

o overball, stlačování.  

Autoterapie: Cvičení jemné motoriky z předchozích terapií. Nácvik opory dlaní o stůl 

z předchozí terapie. Posilování s therabandem.  

Zhodnocení efektu terapie: Subjektivně po posilovacím cvičení únava svalů PHK, pocit 

protažení a uvolnění šíje. Protažení trapézových svalů. Obnovení kloubní vůle CMC 

kloubu palce a zápěstí v mediokarpálním a distálním karpálním kloubu dorzálně 

a palmárně. Zvětšení kloubního rozsahu palmárně a dorzálně odhadem o 10°. Zvýšení 

svalové síly PHK.  

 

10. Terapeutická jednotka 6. 2. 2020 

Status praesens 

Subjektivní: Občasné mravenčení při delší statické poloze. Doma aktivně cvičí, udává 

zvýšení svalové síly a jistoty při manipulaci s předměty. Na bolest si nestěžuje.   

Objektivní: Pacientka je plně orientována osobou, časem, místem. Spolupracuje.  

Cíl dnešní terapeutické jednotky: Obnovení kloubní vůle zápěstí. Zvýšení svalové síly 

PHK. Výstupní kineziologický rozbor, kontrola autoterapie. 

Návrh terapie: Mobilizace zápěstí dle Lewita. Technika PNF dle Kabata. Výstupní 

kineziologický rozbor, kontrola autoterapie. 

Provedení: Mobilizace zápěstí palmárně, dorzálně. 

Posílení svalů PHK metodou PNF:  

1. diagonála HK: 
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Flekční vzorec - využita technika opakované kontrakce s důrazem na flexory zápěstí, 

m. supinator, opakováno 5x.  

Extenční vzorec s extenzí lokte - využita technika opakované kontrakce s důrazem na 

m. triceps brachii, opakováno 5x.  

2. diagonála HK: 

Flekční vzorec - využita technika opakované kontrakce s důrazem na extensory zápěstí 

a prstů, opakováno 5x.  

Extenční vzorec - využita technika opakované kontrakce s důrazem na flexory prstů, 

m. pronator teres, opakováno 5x.  

 

Výstupní kineziologický rozbor. 

Autoterapie: Zopakování všech cvičení určených pro autoterapii – protažení 

trapézových svalů, analytické posilování s therabandem, nácvik úchopů a opor.  

Zhodnocení efektu terapie: Subjektivně po posilovacím cvičení únava svalů PHK, pocit 

protažení šíje. Protažení trapézových svalů. Zvýšení svalové síly PHK. Správné 

provedení autoterapie. Provedení výstupního kineziologického rozboru. 

 

  



65 
 

2.7. Výstupní kineziologický rozbor  

 

2.7.1.  Vyšetření stoje aspekcí 

Statické vyšetření stoje 

Pohled zezadu: Úzká stojná báze, oboustranně snížená nožní klenba, zbytnělá pravá 

Achillova šlacha, kontury lýtek symetrické, popliteální rýhy symetrické, subgluteální 

rýhy ve stejné výši, gluteální svalstvo ochablé. Větší thorakobrachiální trojúhelník 

vpravo. Výrazně vystouplé paravertebrální valy v oblasti hrudní páteře, více na pravé 

straně. Scapula alata bil. Pravý ramenní kloub výše než levý, patrná hypertonie horní části 

trapézových svalů bil.  

Pohled zboku: Zleva i zprava symetrické: Mírná anteverze pánve, prominentní břišní 

stěna, hyperlordóza Lp, hyperkyfóza Th páteře. Protrakce hlavy a ramenních kloubů – 

ověřeno vyšetřením pomocí olovnice. 

Pohled zepředu: Úzká stojná báze, pokleslá nožní klenba, kontury lýtek symetrické, 

pately mírně zrotovány dovnitř. Kontury stehenních svalů symetrické, mírná atrofie 

m. quadriceps femoris bil. Umbicil ve středu břicha. Pravý ramenní kloub a klavikula 

výše než na levé straně. Mimické svaly symetrické. 

Postavení pánve 

Ověřeno palpací. Výška SIAS symetrická, výška SIPS symetrická. Výška crist 

symetrická.  

 

Dynamické vyšetření stoje 

Flexe: Při pohybu se páteř rozvíjí plynule pouze v Cp a přechodu C-Th, Th úsek 

bez rozvoje – trvalá hyperkyfóza. Zlom v Th-L přechodu, bederní úsek bez rozvoje, 

výrazně vystouplé paravertebrální valy celého Th úseku, a to více vpravo.   

Extenze: Zlom ve L-Th a C-Th úseku, jinak bez rozvoje.   

Lateroflexe: Rozvoj pouze v Cp. Poté se k úklonu přidává rotace celého trupu, páteř 

bez rozvoje. Bilaterálně stejné.  

Stoj na dvou vahách: LDK 26 kg, PDK 29 kg 

Thomayerova zkouška: pozitivní  
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Stoj na PDK: titubace 

Stoj na LDK: titubace 

2.7.2.  Vyšetření chůze 

Chůze o širší bázi, bez pomůcek. Délka kroku symetrická, rytmus pravidelný, napadá 

na PDK. Na PDK došlapuje ztěžka na patu a poté připlácne celý zbytek plosky 

na podlahu, nedochází ke správnému odvalu plosky od země, noha se zvedá celá 

najednou. Minimální rotační pohyby pánve a trupu, pánev v mírné anteverzi. Minimální 

souhyb HKK. Hlava v protrakci. 

 

2.7.3.  Vyšetření dechového stereotypu 

 Aspekce: Nádech i výdech začínají v dolní hrudní oblasti a pokračují směrem 

nahoru až k výraznému pohybu klíčků, břicho se téměř nehýbe. Pohyb žeber je na obou 

stranách symetrický. 

 Pohmatem: Stejně jako aspekcí, distoproximálně. 

2.7.4.  Antropometrie horních končetin 

Obvodové rozměry HK L (cm) P (cm) 

Paže relaxovaná  

 Paže 

24,5 24,5 

Paže při kontrakci  24 24 

Loketní kloub – při 30°flexi 22 22 

Předloktí  23 22 

Zápěstí  16 18 

Hlavičky metakarpů  19 19 

Délky na HK L P 

Acromion – daktylion 73 73 

Paže a předloktí 55 55 

Paže 30 30 

Předloktí 27 27 

Ruka 18 18 

Tab. č.: 14 - Antropometrie HKK (cm) – výstupní rozbor 

 

2.7.5.  Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy 

Flexe hlavy vleže na zádech 

Flexe je zahájena předsunem hlavy, konec pohybu je již obloukovitým předklonem, 

Převaha m. sternocleidomastoideus nad hlubokými flexory krku. Závěr: přestavba 

pohybového stereotypu. 
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Abdukce v ramenním kloubu 

Abdukce PHK – pohyb začíná elevací ramenního kloubu společně s výraznou aktivací 

horních části m. trapezius.  

Abdukce LHK – pohyb začíná elevací ramenního kloubu společně s výraznou aktivací 

horních části m. trapezius. 

Závěr: přestavba pohybového stereotypu bilaterálně. Ale došlo k bilaterálnímu zlepšení, 

při kterém již nedochází k úklonu nebo rotaci trupu kontralaterálně. 

Klik  

Stereotyp kliku pacientka zvládla v modifikaci ve stoje, protože stále nebylo možné 

dosáhnout plné dorsální flexe. Pohyb lopatek nebyl plynulý – přestavba pohybového 

stereotypu. 

 

2.7.6.  Vyšetření reflexních změn dle Lewita 

 Reflexní změny byly vyšetřeny v oblasti celého těla, popsány jsou pouze 

patologické změny v oblasti trupu a HKK. 

Kůže a podkoží: Kiblerova řasa – omezená oblast celých zad, nejvíce podél hrudní 

páteře. Kůže předloktí je protažitelná všemi směry a v distální časti předloktí nebolestivá. 

Stále patrný mírný otok pravého zápěstí.  

Fascie: Snížená protažitelnost a posunlivost thorakodorzální fascie kraniálním směrem, 

bilaterálně. Snížená protažitelnost a posunlivost lumbosakrální fascie kaudálně. Došlo 

k uvolnění fascií předloktí pravé HK a fascií krku.  

Svaly: Hypertonie paravertebrálních valů Th páteře bil. Mírná hypertonie v m. trapezius 

bil., hypotonie mm. rhomboidei, dolních fixátorů lopatek, mm. seratus anterior bil.  

Normotonie m. triceps brachii a svalů mediální strany předloktí, svalů hypothenaru 

a thenaru na pravé HK. Svaly mediální strany předloktí a thenaru vykazují mírnou 

hypotrofii. Erbův bod: nebolestivý bil.  

 

2.7.7.  Vyšetření aktivního a pasivního kloubního rozsahu – goniometrie 

Byl změřen aktivní a pasivní rozsah pohybu dvouramenným plastovým goniometrem, 

u malých kloubů ruky goniometrem prstovým. 
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Segment  Rovina  Aktivní pohyb Pasivní pohyb 

Krční páteř S 60-0-35 60-0-40 

F 35-0-35 40-0-40 

R 50-0-45 50-0-50 

Tab. č.: 15 - Vyšetření kloubní pohyblivosti krční páteře – výstupní vyšetření 

Segment  Ro

vin

a 

 Aktivní pohyb Pasivní pohyb 

Ramenní kloub  P L P L 

S 35-0-170 35-0-170 35-0-175 35-0-175 

F 100-0-0 160-0-0 110-0-0 165-0-0 

T  30-0-130 30-0-130 30-0-130 30-0-130 

R 75-0-80 80-0-80 80-0-80 85-0-85 

Loketní kloub S 0-0-140 0-0-140 0-0-145 0-0-145 

Radioulnární kloub T 50-0-90 80-0-90 55-0-90 80-0-90 

Zápěstí  S 55-0-40 75-0-75 60-0-40 80-0-75 

F 15-0-35 20-0-35 20-0-35 20-0-35 

Tab. č.: 16 - Vyšetření kloubní pohyblivosti HKK – výstupní vyšetření 

 

Segment Rovina Prst Aktivní pohyb Pasivní pohyb 

PHK LHK PHK LHK 

MP klouby S II. 20-0-60 20-0-80 20-0-65 25-0-80 

F 20-0-20 30-0-30 20-0-20 30-0-35 

S III. 10-0-55 20-0-80 15-0-60 20-0-85 

F 20-0-20 30-0-30 20-0-25 30-0-35 

S IV. 10-0-50 20-0-75 15-0-55 25-0-80 

F 20-0-20 30-0-30 20-0-25 30-0-35 

S V.  10-0-55 20-0-80 15-0-55 20-0-85 

F 20-0-20 30-0-30 20-0-25 30-0-35 

Proximální    

IP klouby 

S II. 0-0-80 0-0-90 0-0-85 0-0-90 

S III. 0-0-80 0-0-90 0-0-85 0-0-90 

S IV. 0-0-90 0-0-85 0-0-85 0-0-85 

S V. 0-0-90 0-0-90 0-0-85 0-0-90 

Distální IP 

klouby 

S II. 0-0-85 0-0-85 0-0-85 0-0-85 

S III. 0-0-85 0-0-85 0-0-85 0-0-85 

S IV. 0-0-85 0-0-85 0-0-85 0-0-90 

S V. 0-0-85 0-0-90 0-0-85 5-0-90 

Karpometa-

carpální kloub 

palce 

S I. 5-0-35 10-0-40 10-0-40 10-0-45 

F 40-0-30 60-0-50 45-0-30 60-0-50 

Opozice Provede Provede provedeno provedeno 

MP kloub 

palce 

F I. 0-0-50 0-0-70 0-0-55 0-0-75 

IP kloub palce F I. 0-0-70 0-0-80 0-0-75 0-0-85 

Tab. č.: 17 - Vyšetření kloubní pohyblivosti ruky – výstupní vyšetření 
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2.7.8.  Vyšetření svalové síly HKK dle Jandy 

Vyšetření svalové síly zápěstí bylo limitováno omezeným rozsahem pohybu a bolestí. 

Pohybový segment Pohyb PHK LHK 

Lopatka Addukce 4 4 

 Kaudální posun 4 4 

 Elevace 4 4 

 Abdukce s rotací 4 4 

Ramenní kloub Flexe 5 5 

 Extense 5 5 

 Abdukce 5 5 

 Addukce 5 5 

 Extense v abdukci 5 5 

 Zevní rotace 5 5 

 Vnitřní rotace 5 5 

 M. pectoralis maior 4 4 

Loketní kloub  Flexe v supinaci 4 5 

 Flexe v pronaci 4 4 

 Flexe ve stř. postavení 4 4 

 Extense 4 4 

Předloktí Pronace 4 5 

 Supinace 4 5 

Zápěstí Flexe s ulnární dukcí 4 4 

 Flexe s radiální dukcí 4 5 

 Extense s ulnární dukcí 4 4 

 Extense s radiální dukcí 4 5 

Tab. č.: 18 - Vyšetření svalové síly RKK, lokte, zápěstí – výstupní vyšetření 

Pohybový segment Pohyb PHK LHK 

CMC kloub palce Addukce 4 5 

 Abdukce 4 5 

Palec a malíček  Opozice 4 5 

MP klouby Flexe palce 4 5 

 Flexe II. – V.  4 5 

 Extense palce 4 5 

 Extense II.-V.  4 5 

 Addukce prstů 4 5 

 Abdukce prstů 4 5 

IP proximální Flexe palce 4 5 

 Flexe prstů 5 5 

 Extense palce 5 5 

IP distální  Flexe prstů 5 5 

Tab. č.: 19 - Vyšetření svalové síly prstů – výstupní vyšetření 
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Hodnocení  

St. 5 - sval je schopen překonat při plném rozsahu pohybu značný vnější odpor  

St. 4 - sval je schopen překonat při plném rozsahu pohybu středně velký vnější odpor  

St. 3 - sval dokáže provést pohyb v plném rozsahu s překonáním gravitace  

St. 2 - sval je schopen vykonat pohyb v celém rozsahu s vyloučením gravitace  

St. 1 - sval se aktivuje, ale síla nestačí k pohybu testované části, palpujeme záškub  

St. 0 - sval nejeví známky aktivity 

2.7.9.  Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

 PRAVÁ LEVÁ 

SVALOVÁ SKUPIN ZKRÁCENÍ 0 1 2 0 1 2 

M. quadratus lumborum   x   x 

Paravertebrální zádové svaly   x   x 

M. pectoralis major       

část klavikulární a m. pectoralis minor  x   x  

část sternální dolní  x   x  

část sternální střední a horní  x   x  

M. trapezius   x   x  

M. levator scapulae  x   x  

M. sternocleidomastoideus  x   x  

Tab. č.: 20 - Vyšetření zkrácených svalů – výstupní vyšetření 

Pozn.: M. sternocleidomastoideus vzhledem k věku vyšetřován s maximální opatrností.  

Hodnocení  

St. 0 - není zkrácení  

St. 1 - malé zkrácení 

St. 2 - velké zkrácení 

2.7.10.  Vyšetření úchopů (Haladová, 2005) 

Úchop PHK LHK 

Precizní úchop   

Štipec Provede Provede 

Špetka Provede Provede 

Laterální  Provede Provede 

Silový   

Kulový Provede  Provede 

Válcový Provede  Provede 

Háčkový Provede  Provede 

Tab. č.: 21 - Vyšetření úchopů – výstupní vyšetření  
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2.7.11.  Vyšetření kloubní vůle HKK dle Lewita 

Pohybový segment Pravá Levá 

RK   

Ventrálně Bpn Bpn 

Dorzálně Bpn Bpn 

Kraniálně Bpn Bpn 

Kaudálně Bpn Bpn 

Hlavička radia Bpn Bpn 

Distální radioulnární kloub Bpn Bpn 

Zápěstí   

Palmární flexe Bpn Bpn 

Dorzální flexe Bpn Bpn 

Ulnární dukce Bpn Bpn 

Radiální dukce Patologická bariéra Bpn 

Hlavičky metacarpů   

Dorzopalmárně Bpn Bpn 

Os pisiforme – 

laterolaterálně 

Bpn Bpn 

CMC kloub palce Bpn Bpn 

MP klouby prstů   

Dorsopalmárně Bpn Bpn 

Laterolaterálně Bpn Bpn 

Rotace Bpn Bpn 

IP proximální klouby prstů   

Dorsopalmárně Bpn Bpn 

Laterolaterálně Bpn Bpn 

Rotace Bpn Bpn 

Zaúhlení Bpn Bpn 

IP distální klouby prstů   

Dorsopalmárně Bpn Bpn 

Laterolaterálně Bpn Bpn 

Rotace Bpn Bpn 

Zaúhlení Bpn Bpn 

   

Acromioklavikulární kloub   

Ventro-dorzálně Bpn Bpn 

Kranio-kaudálně Bpn Bpn 

   

Sternoklavikulární kloub   

Dorzálně Bpn Bpn 

Kaudálně Bpn Bpn 

Kraniálně Bpn Bpn 

Lopatka Omezená plynulá pohyblivost Omezená plynulá pohyblivost 

Krční páteř   

Dorzální posun Patologická bariéra AO skloubení, C1-C3 

Laterální posun Patologická bariéra AO Patologická bariéra AO 

Flexe Patologická bariéra C1-3, C6-7 

Extense Patologická bariéra C1-2, C6-7 

Rotace Patologická bariéra C1-2 Patologická bariéra C1-2 

Lateroflexe Patologická bariéra C1-3 Patologická bariéra C1-3 
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C-Th   

Dorzální posun Patologická bariéra 

Laterální posun Patologická bariéra Patologická bariéra 

Rotace  Patologická bariéra  Patologická bariéra 

Tab. č.: 22 - Vyšetření kloubní vůle dle Lewita – výstupní vyšetření 

 

2.7.12.  ADL 

Pacientka je plně soběstačná. Došlo ke zlepšení a zvýšení jistoty při manipulaci 

s předměty v domácnosti, hlavně v kuchyni.  

 

2.7.13.  Neurologické vyšetření   

Vyšetřila jsem čití, šlachookosticové reflexy a periferní nervy HKK. Pro nepoškození 

mozku jsem nevyšetřovala pyramidové jevy iritační, zánikové a hlavové nervy.  

Čití:  

Povrchové 

taktilní – LHK i PHK bpn. ve všech dermatomech 

algické – reakce na štípnutí stejná na obou HKK 

termické – bpn., rozpozná teplý a studený podnět 

Hluboké  

Polohocit – bpn. bil. 

Pohybocit – bpn. bil.  

 

Stereognózie 

Bpn. 

 Šlachookosticové reflexy 

Reflex LHK (výbavnost) PHK (výbavnost) 

Reflex flexorů prstů Normoreflexie Hyporeflexie 

Styloradiální Normoreflexie Normoreflexie 

Bicipitový Normoreflexie Normoreflexie 

Tricipitový Hyporeflexie Hyporeflexie 

Tab. č.: 23 - Vyšetření šlachookosticových reflexů – Výstupní vyšetření 
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Periferní nervy 

N. medianus 

Zkouška izolované flexe posledního článku ukazováku - provede 

Zkouška mlýnku prstů – provede  

Příznak kružítka - provede 

Příznak sepjatých rukou - provede 

Opozice a abdukce palce - provede 

Příznak láhve - provede 

Zkouška pěsti – provede 

 

N. ulnaris  

Zkouška izolované abdukce a addukce malíku - provede 

Fromentův test – provede 

Příznak kormidla – provede 

Zkouška pohyblivosti prostředního prstu - provede 

N. radialis  

Zkouška sepětí prstů – provede, snížený rozsah dorzální flexe 
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2.7.14.  Speciální testy 

Barthelové test základních všedních činností (ADL – Activities of Daily Living) 

 Činnost Provedení činnosti Bodové skóre 

1. Příjem potravy a tekutin samostatně bez pomoci 

s pomocí 

neprovede 

10 

5 

0 

2. Oblékání samostatně bez pomoci 

s pomocí 

neprovede 

10 

5 

0 

3. 

 

Koupání samostatně nebo s pomocí 

neprovede 

5 

0 

4. Osobní hygiena samostatně nebo s pomocí 

neprovede 

5 

0 

5. Kontinence moči plně kontinentní 

občas inkontinentní 

trvale inkontinentní 

10 

5 

0 

6. Kontinence stolice plně kontinentní 

občas inkontinentní 

trvale inkontinentní 

10 

5 

0 

7. Použití WC samostatně bez pomoci 

s pomocí 

neprovede 

10 

5 

0 

8. Přesun lůžko – židle samostatně bez pomoci 

s malou pomocí 

vydrží sedět 

neprovede 

15 

10 

5 

0 9. Chůze po rovině samostatně nad 50 m 

s pomocí 50 m 

na vozíku 50 m 

neprovede 

15 

10 

5 

0 10. Chůze po schodech samostatně bez pomoci 

s pomocí 

neprovede 

10 

5 

0 

 Celkový počet získaných bodů 100 

Tab. č.: 24 - Vyšetření ADL – výstupní vyšetření (Barthelové test, 2018) 



75 
 

Hodnocení ADL:  

ADL 4      0 – 40 bodů     vysoce závislý 

ADL 3    45 – 60 bodů     závislost středního stupně 

ADL 2    65 – 95 bodů     lehká závislost 

ADL 1    96 – 100 bodů   nezávislý 

 

2.8. Závěr výstupního vyšetření 

Po 10 terapiích došlo ke snížení bolesti zápěstí ze stupně 5 na stupeň 3, a to pouze po delší 

práci nebo cvičení. Na pravém zápěstí přervává mírný otok.  

Rozsah pohybů v zápěstí je omezený do dorzální a palmární flexe a radiální dukce. 

Rozsah pohybů v loketním kloubu je symetrický s LHK. Rozsah pohybů v ramenním 

kloubu je omezený do rotací.    

Došlo ke zlepšení stereotypu abdukce ramene bil., při kterém již nedochází k úklonu 

trupu nebo rotaci kontralaterálně. 

U stereotypu kliku v modifikaci ve stoje nebylo možné dosáhnout plné dorsální flexe, ani 

plynulého pohybu lopatek.  

Reflexní změny PHK byly odstraněny, tkáně jsou protažitelné a posunlivé 

bez patologické bariéry. Svaly předloktí a šíje vykazují normotonus (kromě trapézů, kde 

je stále mírná hypertonie) bez TrP, proti LHK je patrná mírná hypotrofie thenaru 

a mediální strany předloktí. 

Přetrvávají kloubní blokády v mediokarpálním kloubu palmárně do radiální dukce, pohyb 

lopatky není plynulý a přetrvávají blokády Cp.  

Došlo ke zvýšení svalové síly celé PHK o 1 stupeň svalového testu. 

U zkrácených svalů došlo k protažení pektorálních a trapézových svalů ze stupně 2 na 1 

svalového zkrácení.  

Neurologické vyšetření ukázalo snížený reflex flexorů prstů vpravo a tricipitový reflex 

bilaterálně. Zkoušky periferních nervů HKK bez patologie. 

Došlo k výraznému zlepšení ADL, je plně soběstačná, a to především při činnostech 

v kuchyni a při osobní hygieně. Pacientka je bez omezení schopná manipulovat např. 
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s hrnkem, skleničkou nebo používat obě horní končetiny při oblékaní se či zavazování 

tkaniček.  

Během terapií byla zainstruována k autoterapii, aby došlo k úplnému obnovení a udržení 

kloubní pohyblivosti, relaxaci hypertonických svalů a zvýšení svalové síly celé PHK. 
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2.9. Zhodnocení efektu terapie 

Pacientka se dostavila na všech 10 terapií, které byly koncipovány dle jejího aktuálního 

stavu. Veškeré metody a postupy jsem konzultovala se svou supervizorkou. Terapie 

proběhla bez komplikací.   

V průběhu terapie jsem se hlavně soustředila na problémy omezující pacientku nejvíce, 

a to – otok a omezený rozsah pohybu pravého zápěstí a předloktí, reflexní změny 

měkkých tkání PHK, snížení joint-play PHK a snížení svalové síly a jemné motoriky.  

Závěrem zaznamenávám největší zlepšení ve zvýšení aktivního rozsahu pohybů pravého 

zápěstí a předloktí, odstranění reflexních změn měkkých tkáních, redukci otoku a posílení 

žádaných svalů. 

2.9.1.  Aspekční vyšetření  

Při vyšetření stoje došlo k mírnému zmenšení protrakce ramenních kloubů a symetrizaci 

postavení loketních kloubů.  

U stereotypu chůze nedošlo k žádné změně.  

2.9.2.  Antropometrie 

U měření délek HKK nebyl zaznamenán žádný rozdíl. U měření obvodů se liší obvod 

hlaviček metakarpů, zápěstí a loketního kloubu o 1 cm z důvodu redukce otoku. 

Obvodové rozměry PHK Před (cm) Po (cm) 

Paže relaxovaná  

 Paže 

24,5 24,5 

Paže při kontrakci  24 24 

Loketní kloub – při 

30°flexi 

23 22 

Předloktí  22 22 

Zápěstí  19 18 

Hlavičky metakarpů  20 19 

Tab. č.: 25 – Antropometrie HKK (cm) – závěrečné porovnání 

2.9.3.  Pohybové stereotypy  

U pacientky došlo ke zlepšení stereotypu abdukce ramene bil., při kterém již nedochází 

k úklonu trupu nebo rotaci kontralaterálně. 

Stereotyp kliku pacientka zvládla v modifikaci ve stoje, protože stále nebylo možné 

dosáhnout plné dorsální flexe. Pohyb lopatek nebyl plynulý – porušený pohybový 

stereotyp. 
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2.9.4.  Goniometrie 

V průběhu terapií docházelo k postupnému obnovování rozsahu kloubní pohyblivosti, 

pomocí mobilizací dle Lewita, nácviku izolovaných aktivních i pasivních pohybů 

v jednotlivých pohybových segmentech a technikou PNF. Zvětšení rozsahu pohybu bylo 

zaznamenáno v ramenním kloubů PHK do zevní a vnitřní rotace a horizontální addukce. 

V proximálním radioulnárním kloubu do pronace. V zápěstí do všech směrů 

a karpometakarpálním kloubu palce do flexe.  

Segment  Ro

vin

a 

 Aktivní pohyb Pasivní pohyb 

Segment  Ro

vin

a 

 Aktivní pohyb Pasivní pohyb 

      

Ramenní kloub  Před Po Před Po 

S 30-0-170 35-0-170 35-0-175 35-0-175 

F 100-0-0 100-0-0 110-0-0 110-0-0 

T  30-0-120 30-0-130 30-0-125 30-0-130 

R 60-0-70 75-0-80 65-0-70 80-0-80 

Loketní kloub S 0-10-140 0-0-140 0-5-145 0-0-145 

Radioulnární kloub T 30-0-50 50-0-90 30-0-50 55-0-90 

Zápěstí  S 20-0-40 55-0-40 25-0-40 60-0-40 

F 10-0-20 15-0-35 10-0-20 20-0-35 

Tab. č.: 26 - Vyšetření kloubní pohyblivosti HKK – závěrečné porovnání  

Segment Rovina Prst Aktivní pohyb Pasivní pohyb 

Před Po Před Po 

MP klouby S II. 10-0-60 20-0-60 15-0-65 20-0-65 

F 20-0-20 20-0-20 20-0-20 20-0-20 

S III. 10-0-55 10-0-55 15-0-60 15-0-60 

F 20-0-20 20-0-20 20-0-25 20-0-25 

S IV. 10-0-50 10-0-50 15-0-55 15-0-55 

F 20-0-20 20-0-20 20-0-25 20-0-25 

S V.  10-0-55 10-0-55 15-0-55 15-0-55 

F 20-0-20 20-0-20 20-0-25 20-0-25 

Proximální    

IP klouby 

S II. 0-0-80 0-0-80 0-0-85 0-0-85 

S III. 0-0-80 0-0-80 0-0-85 0-0-85 

S IV. 0-0-90 0-0-90 0-0-85 0-0-85 

S V. 0-0-90 0-0-90 0-0-85 0-0-85 

Distální IP 

klouby 

S II. 0-0-85 0-0-85 0-0-85 0-0-85 

S III. 0-0-85 0-0-85 0-0-85 0-0-85 

S IV. 0-0-85 0-0-85 0-0-85 0-0-85 

S V. 0-0-85 0-0-85 0-0-85 0-0-85 

Karpometa-

carpální kloub 

palce 

S I. 5-0-30 5-0-35 10-0-40 10-0-45 

F 40-0-30 40-0-30 45-0-30 45-0-30 

Opozice - 1 cm Provede provedeno provedeno 

MP kloub 

palce 

F I. 0-0-50 0-0-50 0-0-55 0-0-55 

IP kloub palce F I. 0-0-70 0-0-70 0-0-75 0-0-75 

Tab. č.: 27 - Vyšetření kloubní pohyblivosti ruky – závěrečné porovnání  
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2.9.5.  Reflexní změny 

Kůže, podkoží a fascie PHK jsou protažitelné a posunlivé, do žádného směru nekladou 

odpor.  

Palpací svalů bylo potvrzeno odstranění všech TrP, které se nacházely v m. trapezius bil., 

m. levator scapulae, m. subscalularis, m. biceps brachii dex. 

U svalů paže a předloktí byla obnovena normotonie, stejně tak u svalů thenaru 

a hypothenaru. Svaly mediální strany předloktí a thenaru vykazují mírnou hypotrofii.  
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2.9.6.  Vyšetření svalové síly dle Jandy 

Ke zvýšení svalové síly bylo použito posilovacích technik PNF, analytického cvičení dle 

svalového testu. Došlo ke zvýšení svalové síly celé PHK o 1 stupeň svalového testu. 

Pohybový segment Pohyb Před Po 

Lopatka Addukce 4 4 

 Kaudální posun 4 4 

 Elevace 4 4 

 Abdukce s rotací 4 4 

Ramenní kloub Flexe 4 5 

 Extense 4 5 

 Abdukce 4,bolest nad 70° 5 

 Addukce 4 5 

 Extense v abdukci 4 5 

 Zevní rotace 4 5 

 Vnitřní rotace 4 5 

 M. pectoralis maior 4 4 

Loketní kloub  Flexe v supinaci 3 4 

 Flexe v pronaci 3 4 

 Flexe ve stř. postavení 3 4 

 Extense 3 4 

Předloktí Pronace 3 4 

 Supinace 3 4 

Zápěstí Flexe s ulnární dukcí 3 4 

 Flexe s radiální dukcí 3 4 

 Extense s ulnární dukcí 3 4 

 Extense s radiální dukcí 3 4 

Tab. č.: 28 - Vyšetření svalové síly RKK, lokte, zápěstí – závěrečné porovnání 

Pohybový segment Pohyb Před Po 

CMC kloub palce Addukce 3 4 

 Abdukce 3 4 

Palec a malíček  Opozice 3 4 

MP klouby Flexe palce 3 4 

 Flexe II. – V.  4 4 

 Extense palce 3 4 

 Extense II.-V.  4 4 

 Addukce prstů 4 4 

 Abdukce prstů 4 4 

IP proximální Flexe palce 3 4 

 Flexe prstů 4 5 

 Extense palce 3 5 

IP distální  Flexe prstů 4 5 

Tab. č.: 29 - Vyšetření svalové síly prstů – závěrečné porovnání 
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Hodnocení  

St. 5 - sval je schopen překonat při plném rozsahu pohybu značný vnější odpor  

St. 4 - sval je schopen překonat při plném rozsahu pohybu středně velký vnější odpor  

St. 3 - sval dokáže provést pohyb v plném rozsahu s překonáním gravitace  

St. 2 - sval je schopen vykonat pohyb v celém rozsahu s vyloučením gravitace  

St. 1 - sval se aktivuje, ale síla nestačí k pohybu testované části, palpujeme záškub  

St. 0 - sval nejeví známky aktivity 

 

2.9.7. Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

Pomocí PIR s protažením došlo k protažení pektorálních a trapézových svalů ze stupně 2 

na 1 svalového zkrácení.  

Vyšetření před terapií 

 PRAVÁ LEVÁ 

SVALOVÁ SKUPIN ZKRÁCENÍ 0 1 2 0 1 2 

M. quadratus lumborum   x   x 

Paravertebrální zádové svaly   x   x 

M. pectoralis major       

část clavikulární a m. pectoralis minor   x  x  

část sternální dolní   x  x  

část sternální střední a horní   x  x  

M. trapezius    x   x 

M. levator scapulae  x   x  

M. sternocleidomastoideus  x   x  

Tab. č: 30 - Vyšetření zkrácených svalů – závěrečné porovnání 

Vyšetření po terapii 

 PRAVÁ LEVÁ 

SVALOVÁ SKUPIN ZKRÁCENÍ 0 1 2 0 1 2 

M. quadratus lumborum   x   x 

Paravertebrální zádové svaly   x   x 

M. pectoralis major       

část clavikulární a m. pectoralis minor  x   x  

část sternální dolní  x   x  

část sternální střední a horní  x   x  

M. trapezius   x   x  

M. levator scapulae  x   x  

M. sternocleidomastoideus  x   x  

Tab. č.: 31 - Vyšetření zkrácených svalů – závěrečné porovnání 
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Hodnocení  

St. 0 - není zkrácení  

St. 1 - malé zkrácení 

St. 2 - velké zkrácení 

 

2.9.8.  Vyšetření úchopů 

Při vyšetření úchopů došlo ke zvýšení jistoty a svalové síly pravé ruky. Pacientka udává, 

že nyní je ruka pocitově obratnější a šikovnější. 

2.9.9.  Vyšetření kloubní vůle HKK dle Lewita 

Po provádění mobilizačních technik došlo k obnovení joint-play ve všech kloubech PHK 

kromě mediokarpálního kloubu zápěstí do radiální dukce. Blokády v oblasti krční páteře 

nebyly změněny, ani jsem na ně z důvodu nedostatku času více nesoustředila v průběhu 

terapií.  

2.9.10.  Neurologické vyšetření  

Z neurologického hlediska bylo při vstupním vyšetření zjištěno, že má pacientka slabší 

reflex flexorů prstů, který nadále přetrvává. U zkoušek periferních nervů n. medianus, 

ulnaris a radialis bylo zjištěno, že pacientka nemá porušen žádný nerv na horních 

končetinách a omezení při vstupním rozboru bylo pouze z důvodu snížené kloubní 

pohyblivosti.  

2.9.11.  ADL 

Nácvik ADL vedl k výraznému zlepšení samoobsluhy, a to především při činnostech 

v kuchyni a při osobní hygieně. Pacientka je bez omezení schopná manipulovat např. 

s hrnkem, skleničkou nebo používat obě horní končetiny při oblékaní se či zavazování 

tkaniček.  

2.9.12.  Speciální testy  

Zvolila jsem test soběstačnosti dle Barthelové, ve kterém pacientka získala plný počet 

bodů, jak ve vstupním, tak výstupním rozboru, i když měla postiženou dominantní HK. 

Během terapií byla pacientka zainstruována k autoterapii, aby došlo k úplnému obnovení 

a udržení kloubní pohyblivosti, relaxaci hypertonických svalů a zvýšení svalové síly celé 

PHK. 
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3. Závěr 
 

Vypracování této bakalářské práce pro mě bylo velkým přínosem, jak po stránce 

teoretické, tak zejména po stránce praktické.  

Během praxe jsem získala mnoho praktických dovedností a zkušeností. Průběžné 

zlepšování pacientčina stavu poukázalo na to, jak je důležité koncipovat terapeutickou 

jednotku vzhledem k pacientčině aktuálnímu stavu. Během terapií jsem si proto měla 

možnost vyzkoušet aplikaci mnoha praktických i teoretických schopností, které byly 

náplní mého předchozího studia.  

V průběhu celé doby terapie byla s pacientkou velmi dobrá spolupráce a jak na terapii, 

tak doma při provádění autoterapie byla velmi svědomitá, což vedlo k poměrně rychlému 

zlepšování stavu. A i když se PHK nepodařilo uvést do plně funkčního stavu totožného 

s LHK, tak pokud bude pacientka i nadále pokračovat v autoterapii, jistě se i přetrvávající 

deficit PHK podaří obnovit.  
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Příloha č. 2 – Text informovaného souhlasu 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 

Vážená paní,  

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, Helsinskou 

deklarací, přijatou 18. Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964 ve znění 

pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013) a dalšími obecně závaznými právními 

předpisy Vás žádám o souhlas s prezentováním a uveřejněním výsledků vyšetření 

a průběhu terapie prováděné v rámci praxe v Centru léčby pohybového aparátu, kde Vás 

příslušně kvalifikovaná osoba seznámila s Vaším vyšetřením a následnou terapií. 

Výsledky Vašeho vyšetření a průběh Vaší terapie bude publikován v rámci bakalářské 

práce na UK FTVS s názvem Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou 

zlomenina distálního radia. 

Cílem této bakalářské práce je teoretické seznámení s diagnózou, její léčbou, možnostmi 

terapie a vypracování kazuistiky pacienta. Nebudou použity žádné invazivní metody.  

 

Získané údaje, fotodokumentace, průběh a výsledky terapie budou uveřejněny 

v bakalářské práci v anonymizované podobě. Osobní data nebudou uvedena a budou 

uchována v anonymní podobě. V maximální možné míře zabezpečím, aby získaná data 

nebyla zneužita. 

 

Jméno a příjmení řešitele ........................................................................  

 

Podpis: ....................... 

 

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení ...................................  

 

Podpis: ........................  

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně 

souhlasím s prezentováním a uveřejněním výsledků vyšetření a průběhu terapie ve výše 

uvedené bakalářské práci, a že mi osoba, která provedla poučení, osobně vše podrobně 

vysvětlila, a že jsem měl(a) možnost si řádně a v dostatečném čase zvážit všechny 

relevantní informace, zeptat se na vše podstatné a že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné 

odpovědi na své dotazy. Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout prezentování 

a uveřejnění výsledků vyšetření a průběhu terapie v bakalářské práci nebo svůj souhlas 

kdykoli odvolat bez represí, a to písemně zasláním Etické komisi UK FTVS, která bude 

následně informovat řešitele. 

Místo, datum .................... 

 

Jméno a příjmení pacienta ..............................................  

 

Podpis pacienta: .............................. 
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