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Abstrakt 

 

Název:  Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po fraktuře proximálního humeru 

 

Cíle: Hlavním cílem této práce je přiblížit možnosti fyzioterapeutické péče 

o pacienty po fraktuře proximálního humeru. Shrnutí teoretických poznatků, 

zorientování se v odborné literatuře zabývající se tímto tématem a zpracování 

kazuistiky pacienta. 

 

Metody:  Bakalářská práce je rozdělena na dvě části - část obecnou a část speciální. 

Obecná část je zaměřena na zpracování obecných informací týkajících se 

diagnózy, které budou čerpány z odborné literatury. Konkrétně tato část 

obsahuje anatomii a kineziologii ramenního pletence, obecné informace 

o zlomeninách proximálního humeru, možnosti léčby a rehabilitace. Speciální 

část obsahuje komplexní vstupní fyzioterapeutické vyšetření, návrh terapie, 

krátkodobé a dlouhodobé cíle terapie, provedení jednotlivých terapií, výstupní 

vyšetření a celkový efekt terapie. 

      

Výsledky: Kazuistika fyzioterapeutické péče pacienta byla vypracována na podkladě 

bakalářské praxe v Centru léčby pohybového aparátu v Praze, která probíhala 

v lednu a únoru 2020. Výsledkem fyzioterapeutické péče bylo snížení bolesti, 

zvýšení rozsahů pohybu a zvýšení svalové síly. Všechny výsledky jsou 

zaznamenány v rámci speciální části této práce. 

 

Klíčová slova: Fyzioterapie, fraktura, proximální humerus, ramenní pletenec, 

rehabilitace, kazuistika 



Abstract 

 

Title:     Case Study of Physiotherapy Treatment of a Patient after Proximal Humerus 

Fracture 

 

Objectives: The main aim of this thesis is to describe the possibilities of physiotherapy 

treatment of patients after proximal humerus fracture. The summary 

of theoretical knowledge, orientation in specialized literature dealing 

with this topic and a case study of one patient. 

 

Methods:  The bachelor thesis is divided into two parts - the general part and the special 

part. The general part focuses on general information concerning this 

diagnosis, which will be accessed from specialized literature. Specifically, 

this part contains information about the anatomy and kinesiology of the 

shoulder girdle, general information about fractures of the proximal 

humerus, treatment options and rehabilitation. The special part contains 

a complex initial physiotherapy examination, therapy proposal, short 

and long term goals of therapy, description of individual therapies, output 

physiotherapy examination and the overall effect of therapy. 

 

Results:      The case study of physiotherapy treatment was compiled on the basis of my 

bachelor practice in Centrum léčby pohybového aparátu in Prague during 

January and February of 2020. The result of physiotherapy treatment was 

reduced pain, increased range of motion and increased muscle strength. All 

results are recorded in the special part of this thesis. 

 

Keywords: Physiotherapy, fracture, proximal humerus, shoulder girdle, rehabilitation, 

case report 
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1 Úvod 

Pletenec ramenní je nejpohyblivějším segmentem v těle. Tvoří ho 

glenohumerální, akromioklavikulární a sternoklavikulární kloub a skapulothorakální a 

subakromiální spojení. Společně se svalstvem a ligamenty obklopujícími ramenní 

pletenec tvoří složitou, komplexní strukturu, která navazuje na okolní struktury našeho 

těla. Pokud dojde k poruše funkce jakékoliv části tohoto komplexu, má to vliv na pletenec 

samotný, potažmo na všechny části těla, které s ním souvisí, tudíž i horní končetiny 

či trup. 

Speciální část této práce vznikla během souvislé odborné praxe v Centru léčby 

pohybového aparátu, které se nachází v Praze a je rozděleno na část lůžkovou 

a ambulantní. Skladba pacientů je velmi různorodá. Kromě pacientů po artroskopii 

kolenního kloubu či TEP kyčle nebo kolene, sem pacienti docházejí po různých úrazech, 

s bolestmi zad, s neurologickými diagnózami a spoustou dalších potíží. 

Tématem této bakalářské práce jsou zlomeniny proximálního humeru, které 

nejčastěji vznikají právě úrazovým mechanismem. Obecná část je věnována přiblížení 

problematiky této diagnózy. Obsahuje anatomický a kineziologický popis ramenního 

kloubu, informace o etiologii a klasifikaci těchto zlomenin a v neposlední řadě je popsána 

diagnostika a léčba těchto pacientů. Závěr obecné části je zaměřen na samotnou 

rehabilitaci pacientů po zlomeninách proximálního humeru. Popsány jsou jednotlivé fáze 

terapeutického postupu. 

Speciální část obsahuje zpracovanou kazuistiku pacientky po zlomenině 

proximálního humeru, která se svým souhlasem ochotně spolupracovala při zpracování 

této části práce. Bylo provedeno vstupní kineziologické vyšetření, následovalo 7 

terapeutických jednotek a výstupní kineziologické vyšetření. Na závěr byl zhodnocen 

celkový efekt terapie. 
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2 Část obecná 

Obecná část této práce je zaměřena na zpracování informací týkající se diagnózy 

fraktura proximálního humeru. V této části je zahrnuta anatomie a kineziologie 

ramenního pletence, obecné informace o zlomeninách proximálního humeru, možnosti 

léčby a rehabilitace. 

2.1 Anatomie ramenního pletence 

Pletenec ramenní funguje jako spojka mezi osovým orgánem a volnou horní 

končetinou. Skládá se z pasivní a aktivní komponenty. Pasivní komponenta se skládá 

ze tří kostí (lopatka, klíční kost, kost pažní), které mezi sebou tvoří tři anatomické klouby 

(sternoklavikulární, akromioklavikulární a kloub ramenní). Aktivní komponentu tvoří 

svaly. Nedílnou součástí pletence ramenního jsou i dva tzv. nepravé klouby, 

skapulothorakální a subakromiální. Nepravé se jim říká proto, že se nejedná o klouby, 

ale spoje, které dále zvyšují pohyblivost celé končetiny. (Čihák, 2011; Dylevský, 2009; 

Kolář, 2009) 

2.1.1 Kosti ramenního pletence 

Lopatka (scapula) je plochá kost trojúhelníkovitého tvaru. Nachází se na zadní 

stěně hrudníku, je uložena ve svalstvu zad ve výši 2.-7. žebra. Tvar trojúhelníku určuje, 

že lopatka má dvě plochy a tři okraje, které se sbíhají ve tři úhly. Přední strana lopatky 

(facies anterior, facies costalis) je vyhloubená a přiložená k žebrům. Zadní strana (facies 

posterior) je naopak vyklenutá a v horní třetině je příčně rozdělena vyvýšeným hřebenem 

(spina scapulae) na dvě jámy - jáma nadhřebenová (fossa supraspinata) a podhřebenová 

(fossa infraspinata). Hřeben lopatky laterálním směrem vybíhá v plochý výběžek, 

který se nazývá nadpažek (acromion). Nedílnou součástí lopatky je i zobcovitý výběžek 

(processus coracoideus), který vyčnívá z horního okraje lopatky směrem dopředu. 

Na laterálním úhlu lopatky se v horní části nachází kloubní jamka ramenního kloubu, 

cavitas glenoidalis, která má pod i nad sebou drsné vyvýšeniny pro začátky svalů, 

tuberculum supraglenoidale a tuberculum infraglenoidale. Pod jamkou se nachází zúžené 

místo, collum scapulae, oddělující jamku a ostatní lopatku. (Čihák, 2011; Dylevský, 

2009) 

Klíční kost (clavicula) je esovitě prohnutá kost, která v dospělosti dosahuje délky 

12-16 cm a spojuje hrudní kost a acromion. Vnitřní dvě třetiny kosti jsou nakloněny 

směrem dopředu a laterální třetina dozadu. Má dva konce - sternální a akromiální. 
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Sternální, vnitřní konec je silnější a akromiální, zevní konec je plochý. Na obou koncích 

se nachází plochy pro skloubení, facies articularis sternalis a facies articularis acromialis. 

Horní strana kosti je hladká a na spodní straně popisujeme typické útvary: tuberositas 

coracoidea, impressio ligamenti costoclavicularis a sulcus musculi subclavii. (Čihák, 

2011; Dylevský, 2009; Kolář, 2009) 

Kost pažní (humerus) je dlouhá kost, na které rozlišujeme hlavici (caput humeri), 

tělo (corpus humeri) a distální kloubní konec (condylus humeri). Caput humeri se nachází 

na proximálním konci kosti, má kulovitý tvar a nese styčnou plochu, která je hlavicí 

ramenního kloubu. Tato kloubní plocha má rozsah přibližně jedné třetiny povrchu koule. 

Pod hlavicí se na přední straně kosti nachází dva hrbolky, tuberculum majus a tuberculum 

minus. Hlavice je od těchto hrbolů oddělena šikmou rýhou, collum anatomicum. Oba 

hrbolky pokračují distálně ve vyvýšené kostní hrany, crista tuberculi majoris a crista 

tuberculi minoris. A mezi hrbolky se nachází prohloubení sulcus intertubercularis. 

Pod hrboly se nachází zúžení, které nazýváme collum chirurgicum. Tělo humeru má 

trojboký tvar a na anterolaterální straně se přibližně v polovině délky kosti nachází 

drsnatina, tuberositas deltoidea. Po zadní straně těla se táhne sulcus nervi radialis, žlábek 

pro vřetenní nerv. Distální konec kosti se rozšiřuje v kloubní výběžek (condylus humeri). 

Mediálně a laterálně vybíhá ve dva hrbolky, epicondylus medialis, za kterým se nachází 

ještě sulcus nervi ulnaris, a epicondylus lateralis. Na epikondylech se nachází dvě kloubní 

plochy, capitulum humeri na zevní straně a trochlea humeri na vnitřní straně. 

Nad capitulum humeri se nachází ještě fossa radialis, nad trochleou popisujeme fossa 

coronoidea a fossa olecrani. (Čihák, 2011; Drake, Vogl, Mitchell, 2010; Dylevský, 2009) 

2.1.2 Klouby ramenního pletence 

 Celkem rozeznáváme tři pravé (sternoklavikulární, akromioklavikulární, 

glenohumerální) a dva nepravé klouby (skapulothorakální, subakromiální). 

 Articulatio sternoclavicularis, nebo-li sternoklavikulární skloubení, je složený 

kloub, který se nachází mezi hrudní a klíční kostí. Spojuje facies articularis sternalis 

na klíční kosti a incisuru clavicularis na horní části sterna, která se nazývá manubrium 

sterni. Zakřivení těchto kloubních ploch je nestejnoměrné a pro vyrovnání je mezi 

ně vložen discus articularis, který je po celém svém obvodu spojen s kloubním pouzdrem 

a tudíž rozděluje kloub na dvě dutiny. Kloubní pouzdro je krátké a tuhé a je zesíleno 

ligamenty. Konkrétně to jsou ligamentum sternoclaviculare anterius et posterius, 

která pouzdro zesilují zepředu a zezadu, dále ligamentum interclaviculare, které spojuje 
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klavikuly obou stran mezi sebou podél horního okraje sterna, a ligamentum 

costoclaviculare, které spojuje klavikulu s 1. žebrem. Sternoklavikulární skloubení je 

jediný pravý kloub, který spojuje pletenec ramenní a volnou horní končetinu se zbytkem 

trupu. (Čihák, 2011; Dylevský, 2009; Kolář, 2009) 

Articulatio acromioclavicularis, nebo-li akromioklavikulární skloubení, je plochý 

kloub, který spojuje zevní konec klavikuly s akromiem. Kloubní plochy na akromiu 

i klavikule jsou ploché a mají oválný tvar. Tvary kloubních ploch si navzájem odpovídají, 

přesto se i v tomto kloubu někdy nachází malý discus articularis. Pouzdro kloubu je 

krátké a tuhé, kraniálně jej zesiluje ligamentum acromioclaviculare. Ligamentum 

coracoclaviculare, které spojuje processus coracoideus lopatky se spodní plochou 

klavikuly, usměrňuje pohyby mezi klavikulou a lopatkou, tudíž má ke kloubu funkční 

vztah, i když není součástí kloubního pouzdra. (Čihák, 2011; Drake, Vogl, Mitchell, 

2010; Dylevský, 2009) 

Articulatio humeri, nebo-li ramenní (glenohumerální) kloub, je kloubem 

s největším rozsahem pohybů v celém lidském těle. Svým geometrickým typem je 

to kulovitý, volný kloub. Spojuje pletenec horní končetiny s pažní kostí a potažmo celou 

volnou horní končetinou. Kloubní plochy tvoří caput humeri, která tvoří hlavici kloubu, 

a cavitas glenoidalis lopatky, která tvoří jamku. Jamka, která je plochá a menší 

než hlavice humeru, je při okraji doplněna vazivovým kloubním lemem, labrum 

glenoidale. Kloubní pouzdro, které je volné, začíná na obvodu kloubní jamky a upíná 

se na collum anatomicum humeri. Pouzdro je zesíleno šlachami svalů, které jdou kolem 

kloubu (m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. teres minor, m. subscapularis), 

a kloubními vazy (ligamentum coracohumerale, ligamenta glenohumeralia). (Bartoníček, 

1991; Čihák, 2011; Dylevský, 2009) 

Skapulothorakální spojení je realizováno vmezeřeným řídkým vazivem, 

které nalezneme ve štěrbinách mezi hrudní stěnou a svaly na přední ploše lopatky. 

Toto vazivo umožňuje klouzavý pohyb, který je předpokladem pro posun lopatky. 

(Dylevský, 2009; Kolář, 2009) 

Subakromiální spojení je klinický název pro řídké vazivo a burzy, které vyplňují 

prostor mezi spodní plochou akromionu, úpony svalů rotátorové manžety ramenního 

kloubu, kloubním pouzdrem ramenního kloubu a spodní plochou deltového svalu. 

Nacházejí se tam dvě burzy, bursa subdeltoidea et subacromialis. které umožňují pohyb 

mezi deltovým svalem, kloubním pouzdrem a úpony svalů. Toto skloubení je tedy 

funkčně součástí ramenního kloubu. (Dylevský, 2009; Kapandji, 2011; Kolář, 2009) 
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2.1.3 Svaly ramenního pletence 

Mezi svaly ramenního pletence řadíme svaly spinohumerální, svaly 

thorakohumerální, svaly ramenní a lopatkové a svaly paže. V následující tabulce jsou 

popsány začátky, úpony a funkce jednotlivých svalů. (Čihák, 2011) 

 

Tabulka č. 1 - Svaly ramenního pletence 

Název svalu Začátek Úpon Funkce 

M. trapezius Protuberantia 

occipitalis externa, 

linea nuchae 

superior, lig. 

nuchae, processus 

spinosus C1-Th12 

Clavicula, 

acromion, spina 

scapulae 

Krk: extenze, 

lateroflexe, rotace. 

Lopatka: elevace, 

deprese, addukce, 

rotace dolního úhlu 

zevně 

M. latissimus 

dorsi 

Crista iliaca, os 

sacrum, processus 

spinosus Th7-L5, 3 

kaudální žebra 

Crista tuberculi 

minoris 

Ramenní kloub: 

addukce, vnitřní 

rotace, extenze. 

Dýchání: pomocný 

vdech 

Mm. rhomboidei Processus spinosus 

C6-C7, processus 

spinosus Th1-Th4 

Margo medialis 

scapulae 

Lopatka: addukce, 

pomocná elevace 

M. levator 

scapulae 

Processus 

transversus C1-C4 

Angulus superior 

scapulae 

Krk: lateroflexe. 

Lopatka: elevace 

M. pectoralis 

major 

Clavicula, sternum, 

I.-VI. žebro, 

pochva m. rectus 

abdominis 

Crista tuberculi 

majoris humeri 

Ramenní kloub: 

pomocná flexe, 

addukce, vnitřní 

rotace. Dýchání: 

pomocný vdech 
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Název svalu Začátek Úpon Funkce 

M. pectoralis 

minor 

III.-V. žebro Processus 

coracoideus 

Lopatka: deprese. 

Dýchání: pomocný 

vdech 

M. subclavius Clavicula I. žebro Clavicula: táhne ji 

dolů 

 

M. serratus 

anterior 

I.-IX. žebro Margo medialis 

scapulae, angulus 

inferior scapulae 

Lopatka: přidržuje 

k hrudníku, 

protrakce, rotace 

dolního úhlu 

zevně. Ramenní 

kloub: pomocná 

abdukce 

M. deltoideus Spina scapulae, 

acromion, clavicula 

Tuberositas 

deltoidea humeri 

Ramenní kloub: 

flexe, abdukce, 

extenze 

M. supraspinatus Fossa supraspinata Tuberculum majus 

humeri 

Ramenní kloub: 

zevní rotace, 

pomocná abdukce 

M. infraspinatus Fossa infraspinata Tuberculum majus 

humeri 

 

Ramenní kloub: 

zevní rotace 

M. teres minor Margo lateralis 

scapulae 

Tuberculum majus 

humeri 

Ramenní kloub: 

zevní rotace 

 

 

M. teres major Angulus inferior 

scapulae 

Crista tuberculi 

minoris 

Ramenní kloub: 

addukce, vnitřní 

rotace 

M. subscapularis Facies costalis 

scapulae 

Tuberculum minus 

humeri 

 

Ramenní kloub: 

vnitřní rotace 



 16 

 

Název svalu Začátek Úpon Funkce 

M. biceps brachii Tuberculum 

supraglenoidale, 

processus 

coracoideus 

Tuberositas radii, 

aponeurosis 

musculi bicipitis 

brachii 

Ramenní kloub: 

flexe, pomocná 

addukce, pomocná 

abdukce. Loketní 

kloub: flexe. 

Předloktí: supinace 

M. 

coracobrachialis 

Processus 

coracoideus 

Corpus humeri Ramenní kloub: 

pomocná addukce, 

pomocná flexe 

M. triceps brachii Tuberculum 

infraglenoidale, 

proximálně a 

distálně od sulcus 

nervi radialis 

Olecranon ulnae Ramenní kloub: 

pomocná extenze, 

pomocná addukce. 

Loketní kloub: 

extenze 

Převzato z: Čihák (2011) 

 

 M. supraspinatus, m. infraspinatus, m. teres minor a m. subscapularis společně 

tvoří tzv. rotátorovou manžetu. Její funkce spočívá v ochraně a zpevnění 

glenohumerálního kloubu, to je nutné z toho důvodu, že jeho kloubní pouzdro je volné 

a není schopno to zajistit samo. Také se podílí na tzv. centraci kloubu tím, že nastavuje 

polohu hlavice humeru v glenoidální jamce lopatky. Pro fyziologický pohyb 

v glenohumerálním kloubu je nezbytná neporušená funkce všech komponent rotátorové 

manžety. (Culham, Peat, 1993; Véle, 2006) 

2.2 Kineziologie ramenního kloubu 

Horní končetiny pro člověka představují uchopovací a manipulační orgán a slouží 

k sebeobsluze, práci i komunikaci. Při manipulaci pracují obě končetiny často současně, 

ovšem rozlišujeme dominantní končetinu, která má vedoucí roli, a nedominantní 

končetinu, která podporuje funkci vedoucí končetiny. Funkce horní končetiny vyžadují 

fyziologický pohyb ve všech komponentách ramenního pletence. (Schenkman, Rugo de 

Cartaya, 1987; Véle, 2006) 
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 Ramenní kloub je nejpohyblivějším kloubem v lidském těle. V praxi ramenním 

kloubem myslíme složitý komplex, který se skládá z glenohumerálního, 

akromioklavikulárního a sternoklavikulárního kloubu, společně se skapulothorakálním 

a subakromiálním spojením, které dále zvyšují pohyblivost celé končetiny. Pohyby 

ramenního kloubu představují komplexní vztah mezi kostmi, svaly a ligamenty tohoto 

kloubu. (Kolář, 2009; Terry, Chopp, 2000; Véle, 2006) 

 Pohyby v ramenním kloubu probíhají v rovině sagitální (flexe a extenze), 

frontální (abdukce a addukce), transverzální (horizontální abdukce a horizontální 

addukce) a v rovině rotací (zevní a vnitřní rotace). Maximálního rozsahu pohybů 

dosáhneme pouze za současného pohybu ve všech kloubech ramenního pletence a také 

za předpokladu, že v žádném z těchto kloubů nejsou přítomny žádné patologie. 

V následující tabulce jsou zaznamenány fyziologické rozsahy těchto pohybů. (Kolář, 

2009) 

 

Tabulka č. 2 - Rozsahy pohybů v ramenním kloubu 

Pohyb Fyziologický rozsah 

Flexe 150-170° 

Extenze 40° 

Abdukce 180° 

Addukce 20-40° 

Horizontální abdukce* 40-50° 

Horizontální addukce* 130-160° 

Zevní rotace* 90° 

Vnitřní rotace* 70° 

Legenda č. 1: Pohyby označené hvězdičkou („*“) jsou prováděné z výchozí pozice 90° abdukce paže. 

Převzato z: Kolář (2009) 

 

 Abdukce paže je pohyb kolem sagitální osy a probíhá ve 4 fázích. První fáze je 

do rozsahu 45°, který nazýváme upažení poníž, a na počátku této fáze se v abdukci 

uplatňuje především m. supraspinatus. Roli si v druhé fázi mění s m. deltoideus, tato fáze 

je od 45° do 90°, které označujeme jako upažení. Třetí fáze je mezi 90° a 150° a této fáze 

se účastní především m. trapezius a m. serratus anterior. Pozici 150° nazýváme upažení 

povýš. A v poslední, čtvrté fázi, která je od 150° do 180° a výslednou pozicí je vzpažení, 
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se zapojují i trupové svaly a jejich dlouhé smyčky. Z toho důvodu dochází ke zvýšení 

bederní lordózy a k úklonu. (Kolář, 2009; Véle, 2006) 

 Flexe paže je pohyb kolem horizontální osy a probíhá, podobně jako abdukce, 

ve 4 fázích. První fáze je do 60° a při pohybu se zapojuje především přední část 

m. deltoideus, m. coracobrachialis a klavikulární část m. pectoralis. Činnost těchto svalů 

brzdí m. teres major, m. teres minor a m. infraspinatus. Výslednou pozicí je předpažení 

poníž. Druhá, která je mezi 60° a 90° a výslednou pozicí je předpažení, pouze tvoří 

přechod do fáze třetí. Ta je mezi 90° a 120° a přidávají se m. trapezius a m. serratus 

anterior, brzdí m. latissimus dorsi a kostosternální část m. pectoralis major. Výslednou 

pozicí je předpažení povýš. Poslední, čtvrtá fáze je od 120° do 180° a končí vzpažením. 

V této fázi se zapojují trupové svaly a dochází tak ke zvětšení bederní lordózy a k úklonu. 

(Kolář, 2009; Véle, 2006) 

 Při rotačních pohybech se pohybuje i lopatka. Rozlišujeme rotaci vnitřní a zevní 

a jejich rozsah je 40-45°. Vnitřní rotaci mají na starost m. latissimus dorsi, m. teres major, 

m. suprascapularis a m. pectoralis major, ale aktivují se i m. serratus anterior 

a m. pectoralis minor. Zevní rotaci působí m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. teres 

minor a m. subscapularis, aktivují se i mm. rhomboidei a m. trapezius. Podle kloubního 

vzorce dle Cyriaxe je při intraartikulární poruše ramenního kloubu nejprve omezena zevní 

rotace. (Kolář, 2009; Véle, 2006) 

 

 

Obrázek č. 1 - Pohyby v ramenním kloubu 

Zdroj: Rehabilitace v klinické praxi (2009) 
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2.3 Zlomeniny proximálního humeru 

 Zlomeniny proximálního humeru jsou poměrně časté, a to zejména u dětí 

a u dospělých staršího věku. V dospělé populaci tento typ zlomenin tvoří přibližně 

5% všech zlomenin. Většina pacientů s tímto úrazem má zlomeninu bez dislokace nebo 

pouze s minimální dislokací, proto je většina řešena konzervativně. Pacienti, 

kteří potřebují hospitalizaci, jsou obvykle staršího věku a nebo mají zlomeninu s velikou 

dislokací a velkým počtem úlomků. (Bastlová et al., 2004; Fjalestad et al., 2005; 

Wendsche, Veselý, 2015) 

2.3.1 Epidemiologie 

 Většinu zlomenin proximálního humeru vidíme u žen ve věku nad 70 let, 

u kterých je obvykle přítomna i osteoporóza. Ženy s tímto úrazem vidíme až třikrát častěji 

než muže a až 75% všech pacientů je starších 65 let. V posledních letech se počet pacientů 

s touto diagnózou stále zvyšuje, což je následkem celkového stárnutí populace. Lidé 

se dožívají vyššího věku, ale s věkem se také zvyšují jistá rizika, mezi která patří 

například i riziko pádu. 

Tyto zlomeniny vznikají většinou nepřímým násilím při pádech na nataženou 

horní končetinu, méně často pak přímým nárazem na rameno. Především u starších 

pacientů má na vznik těchto zlomenin vliv i přítomnost osteoporózy. Další, méně časté 

případy, mohou vzniknout při dopravních nehodách nebo při sportu. Tyto případy častěji 

vidíme u mladších pacientů. (Bastlová et al., 2004; Roux et al., 2012; Wendsche, Veselý, 

2015; Zhang, 2012) 

2.3.2 Klasifikace zlomenin proximálního humeru 

 Pro zlomeniny obecně je dnes nejrozšířenější klasifikace společnosti AO. Tato 

klasifikace byla zavedena pro všechny zlomeniny švýcarskou společností AO v roce 

1987. Zlomeniny proximálního humeru jsou dle této klasifikace děleny do tří skupin. 

Do skupiny A řadíme extraartikulární zlomeniny s jedinou lomnou linií a nepoškozenou 

kloubní plochou, skupina B obsahuje extraartikulární nebo částečně intraartikulární 

zlomeniny se dvěma lomnými liniemi a do skupiny C řadíme závažné intraartikulární 

zlomeniny, které mají obvykle rozlomenou kloubní plochu a odloučenou diafýzu. 

Standardní klasifikací pro zlomeniny proximálního humeru je ale klasifikace Neerova 

z roku 1970, která je užívána celosvětově. (Bastlová et al., 2004; Brorson et al., 2013; 

Green, Aaron, 2010) 
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Na konci 20. století Charles Neer vytvořil klasifikační systém pro zlomeniny 

proximálního humeru. Důvodem bylo, že dosavadní klasifikace těchto zlomenin byla 

nedostatečná pro výzkumné účely, jelikož nerozlišovala případy s různými stupni 

závažnosti. Neer svou klasifikaci vytvořil na základě analýzy rentgenových snímků 

a chirurgických nálezů, které patřily 300 pacientům, které měl v péči. (Carofino, Leopold, 

2012; Foroohar et al., 2011) 

 Již dříve vznikla Codmannova koncepce (1934), ve které poznamenal, 

že zlomeniny proximálního humeru vznikají dle určitých vzorů, kdy se mohou 

až ze 4 různých částí proximálního humeru stát úlomky. Dle toho Codman rozdělil 

proximální humerus na 4 části – hlavice, malý hrbol, velký hrbol a diafýza. Tato koncepce 

lékařům usnadňuje stanovit závažnost zlomeniny a indikaci nejvhodnější léčby, proto z ní 

Neer vycházel. (Bastlová et al., 2004; Carofino, Leopold, 2012; Copeland, 1995) 

 

 

Obrázek č. 2 - Codmannova klasifikace lomných linií 

Zdroj: Rehabilitace a fyzikální lékařství (2004) 

 

 Neer všechny zlomeniny proximálního humeru kategorizoval do 4 hlavních 

skupin, ve kterých identifikoval celkem 16 druhů zlomenin. První skupina zahrnuje 

veškeré zlomeniny bez dislokace nebo s malou dislokací bez ohledu na počet úlomků. 

Se stoupající závažností se zlomeniny postupně řadí do dalších tří skupin. Pro zařazení 
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do těchto skupin je rozhodující počet a velikost dislokace úlomků (o více než 1 cm) 

a osová odchylka nad 45 stupňů. (Bastlová et al., 2004; Dungl, 2005; Marongiu et al., 

2020) 

 

Obrázek č. 3 - Neerova klasifikace (skupiny II-IV) 

Zdroj: Rehabilitace a fyzikální lékařství (2004) 

2.4 Diagnostika zlomenin proximálního humeru 

Diagnostiku pacienta provádí lékař a nijak výrazně se neliší od diagnostiky 

jakékoliv jiné zlomeniny. Klinická diagnostika se opírá o dva druhy příznaků – jisté 

a pravděpodobné. Mezi jisté příznaky řadíme patologickou pohyblivost, případnou 

deformaci končetiny a krepitaci úlomků. Pravděpodobnými příznaky jsou bolest, funkční 

omezení a případný ohraničený krevní výron či otok. 

Pokud pacient není v ohrožení života a není ohrožena končetina, jako první lékař 

vždy odebírá anamnézu. Z anamnézy se lékař vyptá na historii úrazů pacienta, jakékoliv 

dřívější potíže s ramenním kloubem a mezi nejdůležitější patří informace o současném 

stavu, konkrétně čas a okolnosti úrazu a jeho mechanismus. Mechanismus úrazu může 
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být vysokoenergetický (např. úraz při dopravní nehodě, pád z výšky) nebo 

nízkoenergetický (např. pád na rovině). Většina zlomenin proximálního humeru má 

nízkoenergetický mechanismus vzniku. 

Následně probíhá fyzikální vyšetření, které lékař provádí nejdříve aspekcí a poté 

palpací. Aspekcí sleduje postavení a pohyb končetiny, otok, hematom, kožní rány, 

případné krvácení, zabarvení kůže a aktivní hybnost. Palpací vyšetřuje mimo jiné 

bolestivost, tuhost a otok končetiny. Při fyzikálním vyšetření u pacienta se zlomeninou 

proximálního humeru bývá obvykle nalezen bolestivý otok a omezení hybnosti 

ramenního kloubu. Klinické vyšetření je ovšem vždy jen orientační. 

V neposlední řadě se mezi vyšetření řadí i zobrazovací metody. Standardně 

prováděné vyšetření je rentgenové vyšetření (RTG), které má pro diagnostiku těchto 

zlomenin zásadní význam. Pomocí RTG jsme schopni vidět příslušný pohybový segment 

v celém rozsahu ve dvou na sebe kolmých rovinách. U poranění v oblasti kloubů, mezi 

které se zlomeniny proximálního humeru řadí, bývají doplněny speciální projekce. Kromě 

ramenního kloubu tyto speciální projekce bývají například u poranění člunkové kosti 

či kosti patní. U pacientů s podezřením na zlomeninu proximálního humeru se provádí 

RTG v předozadní a boční transtorakální projekci. Mezi další zobrazovací metody se řadí 

například ultrazvuk (UZ), na kterém můžeme sledovat poranění svalů či šlach, výpočetní 

tomografie (CT), kde sledujeme morfologii nitrokloubních zlomenin (provádí 

se například pro vypracování detailního předoperačního plánu), a magnetická rezonance 

(MRI), kde sledujeme poranění šlach, svalů, měkkých tkání a chrupavek kloubů. 

U pacientů se zlomeninou proximálního humeru se CT zpravidla provádí u luxačních   

a 4-úlomkových zlomenin. (Bastlová et al., 2004; Ferko et al., 2015; Green, Aaron, 2010; 

Pokorný, 2002; Zhang, 2012) 

2.5 Léčba zlomenin proximálního humeru 

 Léčba tohoto druhu zlomenin nebývá vždy jednoduchá a nezřídka může tento typ 

úrazu vést i k trvalému funkčnímu omezení ramene. Zlomeniny s minimální či žádnou 

dislokací jsou obvykle řešeny konzervativně. Nestabilní zlomeniny a zlomeniny 

s výraznější dislokací vyžadují operační řešení. Neexistuje žádná univerzální léčba 

pro všechny typy zlomenin, ale ani pro stejný typ zlomeniny u různých pacientů. Každý 

pacient přichází v jiném stavu a s jinými cíli léčby, proto je třeba ke každému případu 

přistupovat individuálně. (Bastlová et al., 2004; Green, Aaron, 2010; Singleton, Turner, 

Gulotta, 2014; Zhang, 2012) 
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2.5.1 Konzervativní přístup 

 Většina zlomenin patří do skupiny I dle Neerovy klasifikace, což znamená, 

že zlomenina je bez dislokace nebo s pouze minimální dislokací. Tento typ zlomenin je 

obvykle řešen konzervativně, což znamená, že postižená horní končetina je určitou dobu 

imobilizována a co nejdříve navazuje rehabilitace. K imobilizaci je využívána sádrová 

dlaha, ortéza Sarmiento či dnes obvykle užívaný Desaultův obvaz. Několika studiemi 

bylo prokázáno, že časná fyzioterapie je spojena s výrazným snížením bolesti a lepším 

konečným výsledkem rehabilitace. Ke konzervativnímu typu léčby jsou vhodné i některé 

dislokované fraktury. Vše záleží na několika faktorech, mezi které patří mimo jiné typ 

zlomeniny, celkový stav pacienta a cíle léčby. Konzervativní přístup je volen například 

i u pacientů, kteří netolerují celkovou anestezii, nezvládnou chirurgický výkon 

či nebudou schopni zvládnout následnou rehabilitaci. (Green, Aaron, 2010; Hodgson 

et al., 2007; Lefevre-Colau, 2007; Žvák, Brožík, Kočí, Ferko, 2006) 

2.5.2 Operační přístup 

 K operačnímu řešení se přistupuje u dislokovaných, nestabilních, těžko 

reponovatelných a otevřených zlomenin, dále u zlomenin s nitrokloubním poraněním 

či s poraněním nervu. Existuje spousta operačních technik a přístupů, žádnou z nich 

ale nelze považovat za ideální pro všechny typy zlomenin.  

Existují 3 základní metody operačního léčení. První z nich je otevřená repozice, 

kdy není používán žádný implantát a po sešití rány je zlomenina fixována sádrou. Druhou 

metodou je vnitřní fixace, kdy je zlomenina fixována tzv. osteosyntézou. Kostní úlomky 

jsou spojeny kovovým materiálem, využívají se např. šrouby, dráty, kovové dlahy, 

nitrodřeňové hřeby a další speciální implantáty. Poslední metodou je fixace zevní, která je 

sice méně stabilní než vnitřní fixace, ale stabilnější než konzervativní imobilizace.  

U opravdu komplexních zlomenin proximálního humeru, které nelze ani jedním 

z již zmíněných přístupů napravit, se přistupuje k endoprotéze ramenního kloubu. 

Konkrétně je využívána tzv. reverzní náhrada ramenního kloubu, kdy je do místa jamky 

na lopatce implantována hlavice a do pažní kosti, tudíž do místa hlavice, je implantována 

jamka. (Green, Aaron, 2010; Valenta, Šebor, Matějka, Runt, 2003) 

2.6 Rehabilitace po fraktuře proximálního humeru 

Strategii rehabilitace pacientů pro frakturách proximálního humeru v české 

literatuře zpracovala Bastlová et al. Důležitým faktorem rehabilitace je správně 

načasované zahájení rehabilitace. Obecně je v zájmu prevence dystrofických změn 
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a narušení svalových synergií preferováno, aby období absolutní imobilizace dané horní 

končetiny bylo co nejkratší. Pacienti, u kterých bylo zvoleno konzervativní řešení 

a zlomenina je dostatečně stabilizovaná, mohou začít rehabilitovat již v prvním týdnu po 

úrazu. Nejpozději je však u takto řešených zlomenin vhodné začít během třetího 

poúrazového týdne. Aktivní rehabilitace u pacientů s komplikovanými a operačně 

řešenými zlomeninami začíná nejpozději během čtvrtého týdne po úrazu. 

Průběh rehabilitace zlomenin proximálního humeru byl rozdělen do čtyř fází. 

V první, subakutní fázi rehabilitace je hlavním cílem prevence reflexních a dystrofických 

změn. Během druhé fáze se zaměřujeme na rehabilitaci lopatky a s tím spojenou obnovu 

pohyblivosti ve skapulothorakálním spojení. Ve třetí fázi dochází k rehabilitaci 

samotného ramene a nervosvalové stabilizaci glenohumerálního kloubu. A poslední, 

čtvrtá fáze je zaměřena na rehabilitaci specifické motoriky lopatkového pletence. 

(Bastlová et al., 2004) 

2.6.1 První fáze rehabilitace 

 Cílem první fáze rehabilitace je především prevence progrese reflexních 

a dystrofických změn vazivově svalových tkání ramenního pletence. Jde 

o tzv. fakultativní rehabilitační péči. Tato péče přímo navazuje na období absolutní 

imobilizace, které se svou délkou u každého pacienta liší. V této fázi má pacient 

zasaženou končetinu stále imobilizovanou. U jednoduchých zlomenin s touto rehabilitací 

začínáme již několik dní po úrazu. U zlomenin komplikovaných je třeba počkat déle 

a s rehabilitací se zpravidla začíná v druhém týdnu po úrazu. 

 V této fázi je pozornost věnována především krční a hrudní páteři a lopatce. 

Snažíme se o zlepšení pohyblivosti v jednotlivých segmentech a napřímení krční a hrudní 

páteře a optimalizaci nastavení pozice lopatky. (Bastlová et al., 2004; Kolář, 2009) 

2.6.2 Druhá fáze rehabilitace 

 Druhá fáze rehabilitace je zaměřena především na obnovu pohyblivosti 

ve skapulothorakálním spojení. Časové určení začátku druhé fáze rehabilitace je dáno 

indikací postupného odkládání fixace, které nám dovolí provádět cílenější manuální 

techniky. Cílem je úprava posunlivosti a protažitelnosti měkkých tkání v okolí lopatky 

a s tím spojená obnova správné funkce lopatky a svalů v jejím okolí.  

Zaměření je především na úpony a úponové struktury svalů v okolí lopatky. Mezi 

tyto místa patří dolní úhel lopatky, v jehož okolí palpujeme úpony m. rhomboideus major, 

m. teres major a m. serratus anterior. Dále je pozornost věnována i hornímu úhlu 
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a hřebenu, v jejichž blízkosti palpujeme m. levator scapulae a horní část m. trapezius. 

Dále bývá účinné i ošetření kostálních úponů pro m. serratus anterior a m. latissimus dorsi 

na kaudálních žebrech. 

Podle stavu a možností pacienta začínáme přibližně ve druhém týdnu od úrazu 

či operace, ale nejpozději ve čtvrtém týdnu, s aktivním cvičením paže. Pacient se učí 

provádět kyvadlové pohyby zasažené končetiny přes okraj lehátka. Zpočátku se může 

jednat o spíše pasivní pohyby, ale pacient je cíleně veden k vědomé kontrole pomalých 

koordinovaných pohybů. Pohyby pacient vede do flexe, extenze a nebo může rukou 

opisovat pomyslnou „osmičku“. Pacient se snaží co nejdříve dosáhnout volní kontroly 

pohybů do všech směrů se schopností zastavení v krajních pozicích. 

Následkem úrazu a následné imobilizace bývá poškození úponových struktur 

m. biceps brachii, m. subscapularis a případně i m. latissimus dorsi. Proto je třeba 

terapeuticky ovlivnit i tyto svaly, které často bývají ve zkrácení či spasmu. V terapii jsou 

využívány techniky měkkých tkání nebo metody na neurofyziologickém podkladu 

(např. PNF). 

Téměř pravidlem bývá i hypotonie a hypoaktivita m. triceps brachii. Stejně tak 

bývají většinou utlumeny svaly rotátorové manžety a z nich především zevní rotátory, 

tudíž m. supraspinatus, m. infraspinatus a m. teres minor. Z toho důvodu je třeba 

při terapii dbát na aktivní zevní rotaci paže. (Bastlová et al., 2004; Kolář, 2009) 

2.6.3 Třetí fáze rehabilitace 

 Během třetí fáze rehabilitace je snaha o reedukaci nervosvalové stabilizace 

ramenního kloubu. Je ale třeba předpokládat, že u tohoto typu úrazu došlo i k poškození 

okolních struktur, které zajišťují pasivní stabilizaci ramene, tzv. „pasivní stabilizátory“. 

Na běžném RTG vyšetření, které je prováděno, není poškození těchto struktur zřejmé, 

ale z mechanismu úrazu je třeba předpokládat, že k jistému poškození došlo, a proto by 

cílem této fáze rehabilitace měla být účinnější nervosvalová stabilizace ramene, než byla 

před úrazem. 

 Se cviky prováděnými během druhé fáze pokračujeme, tedy pacient cvičí 

v otevřených kinematických řetězcích, konkrétně provádí kyvadlové pohyby horní 

končetiny. Na tyto cviky ale navazujeme už i cviky v uzavřených kinematických 

řetězcích, kdy pacient postupně zvětšuje axiální zatížení humeru, opřený může být 

o předloktí či dlaň. Je výhodné toto cvičení začít s osobní váhou, do které bude pacient 

vyvíjet tlak. Počáteční maximální hranice je individuální, ale obvykle se nepohybuje výše 
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jak 6-10 kg. Také se osvědčilo, že je výhodnější začínat s tlakem oběma horními 

končetinami současně. Každá ruka je na své osobní váze a nebo je na váze jen postižená 

končetina a druhá ruka je vedle ní na podložce. Velikost tlaku je postupně zvyšována, 

obvykle ale jen do třetiny až poloviny celkové hmotnosti těla. 

 Dále přecházíme k využití labilních ploch, do kterých pacient vyvíjí tlak obdobně, 

jako do osobní váhy. Je možné využít například měkký molitan, míče různé velikosti, 

později i více labilních ploch najednou pro dosažení ještě většího facilitačního efektu. 

(Bastlová et al., 2004; Kolář, 2009) 

2.6.4 Čtvrtá fáze rehabilitace 

 Do čtvrté fáze rehabilitace se pacienti s nekomplikovanými zlomeninami a časně 

zahájenou rehabilitací dostávají již ve 4. týdnu po úrazu, nejpozději však do druhého 

měsíce po úrazu. Cíl této fáze je dostat se do stavu, který je srovnatelný se stavem před 

úrazem. Předpokladem pro úspěšný průběh této fáze je však úspěch rehabilitace 

v přechozích fázích. Proto pro zahájení čtvrté etapy rehabilitace předpokládáme, 

že pacient je schopen aktivního rozsahu elevace a abdukce kolem 135 stupňů 

se vzpřímenou posturou. Zároveň je třeba adekvátní kvalita motoriky lopatky. 

 V této etapě provádíme cílené posilování pletencového svalstva. Důraz je kladen 

hlavně na obnovu excentrické funkce zevně rotačních svalů. Probíhá nácvik stabilizační 

funkce v opoře a trénujeme schopnost svalů měnit režim koncentrické a excentrické 

aktivity.  

Účinná je technika PNF (pomocí pomalého zvratu) a plyometrické cvičení. 

Ke cvičení můžeme využít například pružný odpor therabandu, později házení míčů různé 

hmotnosti proti zdi nebo stolní tenis. 

Zároveň ale nelze opomínat i adekvátní protahování posturálně významných 

svalů, které mají vliv na motoriku lopatkového pletence. Mezi tyto svaly řadíme 

m. latissimus dorsi, m. pectoralis major, m. pectoralis minor a v neposlední řadě 

i topograficky vzdálený m. biceps femoris. 

Při intenzivní a kompletní rehabilitace se celková doba rehabilitace obvykle 

pohybuje mezi 3-4 měsíci, s rehabilitací je ale potřeba pokračovat i nadále, 

a to minimálně do doby 6 měsíců po úrazu. Toto cvičení už pacient provádí sám 

v domácím prostředí s kontrolou cviků každé 2-3 týdny. Pro úspěšné dosažení 

stanovených cílů je klíčový aktivní přístup pacienta ke své rehabilitaci. (Bastlová et al., 

2004; Kolář, 2009) 
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2.6.5 Využívané fyzioterapeutické postupy 

 Jak vyplývá z výše popsané strategie rehabilitace, ze začátku jsou využívány 

převážně měkké techniky, mezi které můžeme zařadit například míčkování dle Jebavé 

a techniky měkkých tkání dle Lewita. Tyto techniky jsou výhodné v tom, že je lze z části 

využívat i u pacientů, kteří mají stále nařízenou fixaci, ovšem největšího efektu 

dosáhneme až po jejím odložení. Mezi účinné postupy řadíme i postizometrickou relaxaci 

dle Lewita a antigravitační relaxaci dle Zbojana. Pro kloubní blokády využíváme 

mobilizace kloubů dle Lewita. 

 V rámci LTV můžeme využívat širokou škálu cviků, vždy dle tolerance daného 

pacienta. Ze začátku jsou využívány například kyvadlové pohyby celou horní končetinou, 

dále izometrické posilování či analytické posilování. Využít můžeme i různých pomůcek, 

jako je například tyč nebo overball. 

 Využití naleznou i AEK postupy, které jsou účinné například pro zvýšení rozsahu 

v loketním kloubu, který bývá u těchto pacientů omezený. Vhodné je i zařazení 

senzomotorické stimulace a PNF dle Holubářové a Pavlů. (Bastlová et al., 2004; Kolář, 

2009) 

2.6.6 Fyzikální terapie 

 Fyzikální terapie dnes nabízí již opravdu široké spektrum procedur, stále 

se ale jedná pouze o doplňkovou terapii. Během rehabilitace je důležitý aktivní přístup 

pacienta a fyzikální terapie by jako pasivní součást terapie neměla přesahovat více 

než 10% celkové terapie. Mezi hlavní účinky, kterých se snažíme fyzikální terapií 

dosáhnout, patří analgezie, antiedematózní a protizánětlivý účinek, myorelaxace 

a urychlení hojení. (Kolář, 2009; Poděbradský, Vařeka, 1998) 

 Magnetoterapie je vhodnou procedurou u pacientů, kteří jsou ve fázi imobilizace 

horní končetiny, a to proto, že při této proceduře není vyžadován kontakt s pokožkou. Při 

magnetoterapii je využíváno obecných biologických účinků magnetické složky 

elektromagnetického pole. U fraktur se používají vysoké dávky a dlouhé expoziční doby. 

Mezi účinky této procedury se mimo jiné řadí například urychlení hojení kostí i měkkých 

tkání, analgetický, protizánětlivý a myorelaxační účinek. 

 Také lze využít termoterapii, kdy se vybírané procedury liší dle toho, jakých 

účinků chceme dosáhnout. Pro antiedematózní účinek, především tedy v akutním stadiu, 

je možné využít negativní termoterapii, například chladivé zábaly, chladivé lokální vířivé 
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lázně nebo kryokomory, které se pohybují mezi 17-30 °C. V pozdějším stadiu, kdy 

chceme dosáhnout myorelaxačního účinku, je možné využít i pozitivní termoterapii, 

například částečnou vířivou lázeň, která se pohybuje mezi 35-38 °C. 

 Z elektroterapie jsou vhodné proudy s analgetickým účinkem, konkrétně jsou 

vhodné Träbertovy proudy, diadynamické a interferenční proudy.  

 Z mechanoterapie lze využít tzv. přístrojovou mechanoterapii, kdy je horní 

končetina nastavena a zafixována do motorické dlahy, která provádí pasivní pohyby 

v ramenním kloubu. Tato procedura může pomoci s urychlením hojení a je prevencí 

postfixační ztuhlosti. (Capko, 1998; Poděbradský, Vařeka, 1998) 

Pro doplnění terapie, antiedematózní účinek a zlepšení stabilizace ramenního 

pletence je vhodné využít funkční taping, který zařazujeme od druhé fáze rehabilitace. 

(Kolář, 2009) 

 Pokud bylo u pacienta zvoleno operační řešení, můžeme procedury fyzikální 

terapie využít i jako terapii jizvy. Pravděpodobně nejrozšířenější procedurou u jizev je 

aplikace laseru, která je vhodná jak v akutním, tak subakutním a chronickém stadiu. 

V akutním stadiu jizvy je možné využít i ruční biolampu, mimo akutní stadium je možné 

využít pulzní ultrazvuk. (Capko, 1998; Poděbradský, Vařeka, 1998) 
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3 Část speciální 

3.1 Metodika práce 

Praktická část této práce obsahuje kazuistiku fyzioterapeutické péče o pacienta 

po fraktuře proximálního humeru. Byla vypracována v rámci souvislé praxe v Centru 

léčby pohybového aparátu v Praze, která probíhala od 13.1.2020 do 7.2.2020. Pacientka 

na terapii docházela v rámci ambulantní péče. Celkem proběhlo 7 terapeutických 

jednotek, které byly 30-45 minut dlouhé. Vstupní vyšetření proběhlo v čase před první 

terapeutickou jednotkou a výstupní vyšetření v čase po poslední terapeutické jednotce. 

Obsah terapie byl konzultován se supervizorem Mgr. Danou Šachovou. 

Veškeré použité vyšetřovací i terapeutické postupy vychází z předchozího studia. 

Z pomůcek byl při vyšetření použit krejčovský metr, goniometr a neurologické kladívko. 

Jako vyšetřovací metody jsem využila: statické a dynamické vyšetření stoje, vyšetření 

chůze aspekcí a modifikace chůze, vyšetření dechového stereotypu, antropometrie, 

vyšetření reflexních změn dle Lewita, neurologické vyšetření, vyšetření kloubní vůle 

dle Lewita, goniometrie, vyšetření zkrácených svalů dle Jandy, vyšetření svalové síly 

dle Jandy, vyšetření hypermobility dle Jandy, odporové zkoušky, vyšetření pohybových 

stereotypů dle Jandy a vyšetření úchopů. V samotné terapii byly využity tyto techniky: 

míčkování dle Jebavé, techniky měkkých tkání dle Lewita, postizometrická relaxace 

dle Lewita, mobilizace kloubů dle Lewita, antigravitační relaxace dle Zbojana, 

proprioceptivní neuromuskulární facilitace dle Holubářové a Pavlů, izometrické 

posilování, analytické posilování. Při terapii byly použity tyto pomůcky: míčky určené 

k míčkování, dřevěná tyč, overball, theraband. Z fyzikální terapie pacientka docházela 

na magnetoterapii L ramenního pletence s cílem zmírnit bolest, předepsáno měla celkem 

10 aplikací. 

Pacientka byla před započetím vyšetření a terapie seznámena s cílem a obsahem 

této práce a podepsala informovaný souhlas, jehož vzor je přiložen jako Příloha č. 1. Práce 

je vypracována v souladu s etickými normami a s ohledem na ochranu práv a soukromí 

pacienta. Jako Příloha č. 2 je přiložen originál schválení etické komise UK FTVS. 
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3.2 Anamnéza 

Základní údaje: 

- Iniciály: H.Š. 

- Pohlaví: žena 

- Rok narození: 1946 

 

Diagnóza: S4220 – Zlomenina horního konce pažní kosti – zavřená 

 

Osobní anamnéza 

- Nynější onemocnění 

St. p. fct. humeri prox. l. sin. 

21.12.2019 – pacientka ráno při venčení psa seskakovala z nevelké zídky a upadla 

na levý bok. Do hlavy se neuhodila, stěžovala si na bolest levého ramene. Byla 

odvezena RZS do Nemocnice Na Bulovce, kde byl proveden RTG, který potvrdil 

zlomeninu proximální části humeru bez výraznější dislokace. 

Stav byl řešen imobilizací, byla indikována Desault ortéza a nařízen klidový režim 

a ledování. Ortézu nosila až do 23.1., kdy začala docházet na rehabilitace 

do Centra léčby pohybového aparátu. 

 

- Dřívější onemocnění 

Pacientka prodělala běžné dětské nemoci. 

Momentálně se léčí s hypertenzí a onemocněním štítné žlázy.  

 

- Operace 

V dětství prodělala appendektomii. 

Pacientka po operaci totální endoprotézy kyčelních kloubů bilaterálně. Na pravé 

dolní končetině v roce 2005 a na levé v roce 2013. 

V 70 letech proběhla konizaci děložního čípku. 

 

Rodinná anamnéza 

- Matka zemřela v 74 letech na rakovinu tlustého střeva. 

- Otec zemřel v 86 letech po prodělání CMP. 
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Farmakologická anamnéza 

- Godasal (preventivně) 

- Léky na hypofunkci štítné žlázy 

- Léky na hypertenzi 

 

Alergologická anamnéza 

- Penicilin 

- Tramal 

- Tetracyklin 

- Biseptol 

- kyselina acetylsalicylová 

 

Abusus 

- Kouření neguje 

- Alkohol neguje 

- Kávu pije, většinou 2x denně. Jeden hrnek vypije ráno a druhý odpoledne 

 

Pracovní anamnéza 

- Pacientka je nyní v důchodu. 

- Dříve pracovala jako tlumočnice – převážně sedavé zaměstnání. 

 

Sociální anamnéza 

- Bydlí v bytovém domě. Byt je v 1. patře, kam vedou schody i výtah. V bytě žije 

s manželem. 

 

Sportovní anamnéza 

- Každý den chodí na procházky se psem. Dříve rekreačně turistika a docházela 

na skupinová cvičení. 

 

Předchozí rehabilitace 

- Po TEP pravé kyčle (2005) strávila 7 týdnů na lázeňském pobytu na Slapech. 

- Po TEP levé kyčle (2013) probíhala rehabilitace pouze v rámci hospitalizace 

v Centru léčby pohybového aparátu. 
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- Dříve docházela na fyzioterapii kvůli bolestem zad, také do Centra léčby 

pohybového aparátu. 

 

Výpis ze zdravotní dokumentace pacienta: Nedostupný 

 

Indikace k rehabilitaci: 

- Pacientka byla indikována k rehabilitaci po fraktuře proximálního humeru l. sin. 

a následné měsíční fixaci Desault ortézou. Indikujícím lékařem je MUDr. Petr 

Oliva z Ortopedické kliniky Nemocnice Na Bulovce. Lékař indikoval provedení 

kineziologického rozboru, magnetoterapii, léčebnou tělesnou výchovu, 

mobilizaci levého ramenního kloubu a techniky měkkých tkání. 

3.3 Vstupní kineziologický rozbor 

3.3.1 Status praesens 

Objektivní: 

- Výška: 164 cm 

- Váha: 75 kg 

- BMI: 27.89 (nadváha) 

- Pacientka přišla s Desault ortézou, dnes ji bude sundávat poprvé. 

- Je orientovaná místem, osobou i časem. Reaguje dobře. Nosí brýle. 

- Po sejmutí ortézy je viditelné antalgické držení LHK. 

Subjektivní: 

- Necítí se dobře, rameno ji velmi bolí a nemůže si vzít žádné volně dostupné léky 

na bolest. Z důvodu rozsáhlých alergií na léky nereaguje dobře. 

3.3.2 Vyšetření stoje 

Statické vyšetření stoje 

Zezadu: 

- Úzká stojná báze 

- Tvar pat kulatý, symetrický 

- Zevní rotace nohou, na obou DKK stejné 

- Hlezenní klouby v ose 

- Achillovy šlachy symetrické 

- Trofika lýtek symetrická 
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- Kolenní klouby mají lehce valgózní postavení 

- Podkolenní rýhy symetrické 

- Trofika ischiokrurálních svalů symetrická 

- Pravá subgluteální rýha výraznější než levá 

- Páteř bez výraznějšího vychýlení od střední čáry 

- Pravá tajle konkávnější než levá 

- Postavení lopatek asymetrické, levá lopatka je výše než pravá a vzdálenost 

mediální hrany od páteře je na levé straně větší než na pravé – výrazná převaha 

horních fixátorů lopatky 

- Levé rameno v elevaci oproti pravému 

- Úklon hlavy vpravo 

Z levého boku: 

- Střed hlezenního, kolenního i kyčelního kloubu nad sebou – DK v ose 

- Bederní lordóza oploštěná 

- Zvýšená hrudní kyfóza 

- Rameno ve výrazné protrakci 

- Celá LHK před tělem – mírná flexe a addukce v ramenním kloubu, flexe odhadem 

90° v loketním kloubu (antalgické držení LHK) 

- Zvýšená krční lordóza 

- Předsun hlavy 

Z pravého boku: 

- Střed hlezenního, kolenního i kyčelního kloubu nad sebou – DK v ose 

- Bederní lordóza oploštěná 

- Zvýšená hrudní kyfóza 

- Rameno v protrakci, ale ne tak výrazné jako na LHK 

- Semiflexe v pravém loketním kloubu 

- Zvýšená krční lordóza  

- Předsun hlavy 

Zepředu: 

- Úzká stojná báze 

- Vbočené palce na obou DKK 

- Zevní rotace nohou, na obou DKK stejné 

- Plosky bez patologie 
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- Hlezenní klouby v ose 

- Kolenní klouby mají lehce valgózní postavení 

- Patelly symetrické 

- Trofika stehenních svalů symetrická 

- Břišní stěna symetrická 

- Umbilicus na středu 

- Pravá tajle konkávnější než levá 

- Levé rameno v elevaci oproti pravému 

- Celá LHK před tělem, flexe v loketním kloubu 

- Úklon hlavy vpravo 

- Obličej symetrický 

 

Dynamické vyšetření stoje 

- Flexe 

o Bederní páteř bez rozvíjení. 

o Hrudní páteř fyziologické rozvíjení. 

o Krční páteř fyziologické rozvíjení. 

- Lateroflexe vpravo 

o Bederní páteř bez rozvíjení. 

o Zalomení v Th/L přechodu. 

o Hrudní páteř fyziologické rozvíjení. 

o Krční páteř fyziologické rozvíjení. 

- Lateroflexe vlevo 

o Bederní páteř bez rozvíjení. 

o Zalomení v Th/L přechodu. 

o Hrudní páteř fyziologické rozvíjení. 

o Krční páteř fyziologické rozvíjení. 

- Extenze 

o Zalomení v L/S přechodu. 

o Bederní páteř bez rozvíjení. 

o Zalomení v Th/L přechodu. 

o Hrudní páteř fyziologické rozvíjení. 

o Krční páteř fyziologické rozvíjení. 
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Pozn.: při provádění záklonu pacientka neměla z důvodu bolesti a omezeného rozsahu 

pohybu ruce opřené zezadu o pánev. 

 

Speciální vyšetření stoje 

- Vyšetření na 2 vahách – P 40 kg, L 35 kg 

- Rhombergův stoj – Rhomberg I, II – bpn. 

- Stoj na 1 DK – nestabilní bilat., tendence opírat se nohou pokrčené DK 

o stojnou DK 

- Trendelenburgova zkouška – sešikmení pánve na kontralaterální straně u obou 

DKK – pozitivní nález bilat. 

- Na špičkách – bpn. 

- Na patách – nestabilní 

3.3.3 Vyšetření chůze 

Aspekce 

- Pacientka k chůzi nepoužívá žádné pomůcky. 

- Typ chůze dle Jandy – peroneální 

- Délka kroků krátká, symetrická 

- Rytmus chůze pravidelný 

- Odvíjení plosek bpn. 

- Trup strnulý, chybí souhyby 

- Mírný souhyb PHK 

- LHK bez souhybu, v antalgickém držení 

Modifikace chůze 

- Po špičkách – bpn. 

- Po patách – velmi nestabilní 

- V podřepu – bpn. 

3.3.4 Vyšetření dechového stereotypu 

- Převažuje hrudní typ dýchání. 

- Paradoxní dechová vlna – při nádechu dochází k zatažení břišní stěny. 
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3.3.5 Antropometrie 

- K měření byl použit krejčovský metr. 

 

Obvody HKK: 

Tabulka č. 3 - Antropometrie - Obvody HKK (Vstupní KR) 

 PHK LHK 

Rameno 45 cm 43 cm 

Relaxovaná paže 31,5 cm 31,5 cm 

Paže v kontrakci 32,5 cm 32,5 cm 

Loket 28 cm 31 cm 

Předloktí 26 cm 26 cm 

Processi styloidei 17 cm 17 cm 

Metakarpy 19 cm 19 cm 

 

Délky HKK: 

Tabulka č. 4 - Antropometrie - Délky HKK (Vstupní KR) 

 PHK LHK 

Celá HK 68 cm 68 cm 

Paže 27 cm 27 cm 

Paže a předloktí 52,5 cm 52,5 cm 

Předloktí 25,5 cm 25,5 cm 

Ruka 15,5 cm 15,5 cm 

 

3.3.6 Vyšetření reflexních změn dle Lewita 

- Kůže a podkoží 

o rozsáhlé hematomy z laterální a mediální strany dolní poloviny levé paže 

a na lokti 

o výrazný otok v oblasti levého loketního kloubu 

o teplota kůže fyziologická, neobjevuje se opocení 

o kůže v oblasti L ramenního pletence má sníženou posunlivost 

o Kiblerova řasa - v oblasti cervikokraniálního přechodu lze vytvořit 

jen velmi obtížně, v oblasti m. trapezius velmi bolestivá, bolest pacientka 

udává na obou stranách, ale na levé straně je intenzivnější 
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- Fascie 

o v oblasti L paže a ramenního pletence mají fascie sníženou protažitelnost 

o krční fascie - snížená protažitelnost laterolaterálním směrem 

o thorakolumbální fascie - snížená protažitelnost kraniálním směrem 

bilaterálně (pacientka nebylo schopna lehu na břiše, vyšetření proběhlo 

vsedě) 

- Svaly 

o hypertonus – na LHK m. supraspinatus a m. infraspinatus, horní část 

m. trapezius bilat., m. subscapularis bilat., mm. scaleni bilat., krátké 

extenzory šíje bilat. 

o TrP – na LHK m. infraspinatus a m. biceps brachii, horní část m. trapezius 

a m. subscapularis bilat. 

3.3.7 Vyšetření hybných stereotypů dle Jandy 

Abdukce v ramenním kloubu 

- LHK 

o pohyb začíná výraznou elevací celého ramenního pletence – stejnostranný 

m. trapezius 

o dále m. supraspinatus, m. deltoideus, druhostranný m. trapezius 

o celý trup naklání mírně doprava 

o rozsah pohybu je velmi omezený 

- PHK 

o timing svalů je fyziologický 

o trup se nikam neuklání 

o pohyb provede v plném rozsahu 

Flexe šíje 

- provede obloukovitou flexi – provedení fyziologické, při výdrži se po 5s začíná 

objevovat třes 

- timing svalů fyziologický 

Klik - vzpor 

- neprovede 
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3.3.8 Goniometrické vyšetření 

- Zápis je proveden metodou SFTR. 

- Rozsahy byly měřeny dvouramenným goniometrem (s výjimkou rozsahů kloubů 

prstů ruky, které byly měřeny prstovým goniometrem) 

- Měření bylo provedeno nejdříve aktivně a poté pasivně. 

 

Tabulka č. 5 - Goniometrie - Krční páteř (Vstupní KR) 

 Aktivně Pasivně 

Krční páteř S 30-0-25 

F 25-0-35 

R 35-0-45 

S 40-0-35 

F 30-0-40 

R 40-0-50 

Legenda č. 2: S - sagitální rovina, F - frontální rovina, R - rovina rotací 

 

Tabulka č. 6 - Goniometrie - Horní končetiny (Vstupní KR) 

 PHK LHK 

 Aktivně Pasivně Aktivně Pasivně 

Ramenní 

kloub* 

S 50-0-175 

F 145-0-0 

T 25-0-100 

R 65-0-80 

S 60-0-180 

F 160-0-0 

T 30-0-110 

R 75-0-85 

S 0-5-70 

F 40-0-0 

T nevyš. 

R 0-0-5 

S 0-0-80 

F 50-0-0 

T nevyš. 

R 5-0-10 

Loketní 

kloub* 

S 0-0-165 S 0-0-170 S 0-20-95 S 0-10-110 

Radioulnární 

skloubení 

R 90-0-90 R 90-0-90 R 60-0-60 R 70-0-70 

Zápěstí Fyziologický nález Fyziologický nález 

Akrum Fyziologický nález Fyziologický nález 

Legenda č. 3: S - sagitální rovina, F - frontální rovina, T - transverzální rovina, R - rovina rotací 

Segmenty označené hvězdičkou („*“) byly měřeny ve změněné výchozí poloze. Pacientka kvůli bolestem 

nebyla schopna lehu na zádech a na břiše, proto byly tyto rozsahy měřeny vsedě. 
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3.3.9 Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

- M. pectoralis major byl vyšetřen pouze orientačně z důvodu nemožnosti zaujmout 

výchozí polohu a také kvůli sníženému rozsahu a bolesti v L ramenním kloubu. 

Tabulka č. 7 - Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy (Vstupní KR) 

Vyšetřovaný sval PHK LHK 

Paravertebrální svaly 2 

m. pectoralis major* 1 2 

m. trapezius* 2 2 

m. levator scapulae* 2 2 

m. 

sternocleidomastoideus* 

1 1 

Legenda č. 4: Svaly označené hvězdičkou („*“) byly vyšetřeny ve změněné výchozí poloze. Pacientka kvůli 

bolestem nebyla schopna lehu na zádech, proto byly tyto svaly vyšetřovány vsedě. 

3.3.10 Vyšetření hypermobility dle Jandy 

Tabulka č. 8 - Vyšetření hypermobility dle Jandy (Vstupní KR) 

Zkouška PHK LHK 

Rotace hlavy normální normální 

Zkouška šály normální neprovede 

Zapažených paží neprovede 

Založených paží neprovede 

Extendovaných loktů neprovede 

Sepjatých rukou normální 

Sepjatých prstů normální 

3.3.11 Neurologické vyšetření 

- K vyšetření jsem použila neurologické kladívko 

- Vyšetření šlachookosticových reflexů: 

o Bicipitový – st. 3 (bilat.) 

o Tricipitový – st. 3 (bilat.) 

o Flexorový – st. 3 (bilat.) 

- Vyšetření povrchového čití: 

o Taktilní – bpn. (bilat.) 

o Termální – bpn. (bilat.) 
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- Vyšetření hlubokého čití: 

o Polohocit – bpn. (bilat.) 

o Pohybocit – bpn. (bilat.) 

- Vyšetření stereognozie – bpn. (bilat.) 

- Vyšetření periferních nervů: 

o N. medianus 

▪ Zkouška mlýnku palců – zvládne bilat. 

▪ Příznak kružítka - zvládne bilat. 

o N. radialis 

▪ Zkouška sepětí prstů - zvládne bilat. 

▪ Test na extenzory - zvládne bilat. 

o N. ulnaris 

▪ Fromentův test - zvládne bilat. 

▪ Příznak kormidla - zvládne bilat. 

3.3.12 Vyšetření svalové síly dle Jandy 

Tabulka č. 9 - Vyšetření svalové síly dle Jandy (Vstupní KR) 

Segment Pohyb PHK LHK 

Krční páteř Obloukovitá flexe* 4 

Flexe předsunem* 4 

Lopatka Elevace 5 4 

Kaudální posun* 4 nevyšetřeno 

z důvodu OP 

Abdukce s rotací* 4 nevyšetřeno 

z důvodu OP 

Addukce* 3 3 

Legenda č. 5: OP - omezený rozsah pohybu; segmenty označené hvězdičkou („*“) byly vyšetřeny 

ve změněné výchozí poloze (vsedě), pacientka kvůli bolestem nebyla schopna lehu na zádech a na břiše 
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Segment Pohyb PHK LHK 

Ramenní kloub Flexe 5 3 OP 

Extenze* 5 2 OP 

Abdukce 5 3 OP 

Zevní rotace* 5 1 

Vnitřní rotace* 5 1 

Horizontální 

abdukce* 

5 nevyšetřeno 

z důvodu OP 

Horizontální 

addukce* 

5 nevyšetřeno 

z důvodu OP 

Loketní kloub Flexe 5 3 OP 

Extenze* 5 3 OP 

Pronace 5 3 OP 

Supinace 5 3 OP 

Zápěstí Flexe s addukcí 5 5 

Flexe s abdukcí 5 5 

Extenze s addukcí 5 5 

Extenze s abdukcí 5 5 

MP klouby Flexe 5 5 

Extenze 5 5 

Palec a malík Opozice 5 5 

Legenda č. 6: OP - omezený rozsah pohybu; segmenty označené hvězdičkou („*“) byly vyšetřeny 

ve změněné výchozí poloze (vsedě), pacientka kvůli bolestem nebyla schopna lehu na zádech a na břiše 

3.3.13 Vyšetření úchopů 

- Jemné úchopy (štipec, špetka, klíčový) – bpn. bilat. 

- Silové úchopy (kulový, válcový, háček) – bpn. bilat. 

- Stisk ruky (orientačně) - L ruka slabší než P 
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3.3.14 Vyšetření kloubní vůle (joint-play) dle Lewita 

Tabulka č. 10 - Vyšetření kloubní vůle dle Lewita (Vstupní KR) 

Segment Směr PHK LHK 

Glenohumerální 

kloub 

Kaudální posun bpn. omezen 

Ventrální posun bpn. omezen 

Dorzální posun bpn. omezen 

Laterální posun bpn. omezen 

Akromioklavikulární 

kloub 

Ventrodorzální 

posun 

bpn. omezen 

Kaudální posun bpn. omezen 

Sternoklavikulární 

kloub 

Ventrodorzální 

posun 

bpn. omezen 

Kraniokaudální 

posun 

bpn. omezen 

Lopatka* Kroužení nevyšetřeno bpn. 

Abdukce lopatky nevyšetřeno bpn. 

Hlavička radia Ventrodorzální 

posun a rotace 

bpn. omezen 

Akrum bpn. 

Krční páteř C5-C6 omezen do lateroflexe a rotace 

Ostatní segmenty bpn. 

C/Th přechod 

 

Dorzální posun omezen 

Laterální posun omezen 

Rotace omezen 

Lateroflexe omezen 

Žebra bpn. 

Legenda č. 7: Pozn.: Kroužení lopatkou bylo vyšetřeno ve změněné výchozí poloze. Pacientka kvůli 

bolestem nebyla schopna lehu na břiše, proto bylo vyšetření provedeno na pravém boku. Z důvodu 

neschopnosti lehnout si na levý bok kvůli bolestem nebyla vyšetřena pravá lopatka. 

3.3.15 Humeroskapulární rytmus 

- Patologický průběh, neodpovídá kineziologii. 
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3.3.16 Odporové zkoušky 

Tabulka č. 11 - Odporové zkoušky (Vstupní KR) 

 PHK LHK 

Flexe Negativní Pozitivní 

Extenze Negativní Pozitivní 

Zevní rotace Negativní Pozitivní 

Vnitřní rotace Negativní Pozitivní 

3.3.17 ADL 

- pacientka je pravák, zraněná končetina je levá 

- největším omezením pro ní je oblékání horní části těla a osobní hygiena, 

konkrétně mytí těla a vlasů 

- jemná motorika je bez potíží 

3.3.18 Závěr vstupního kineziologického rozboru 

Vstupní vyšetření ukázalo následující výsledky. Při statickém vyšetření stoje jsem 

zjistila, že pacientka má velmi úzkou stojnou bázi, obě nohy jsou v zevní rotaci a palce 

obou nohou jsou vbočené. Dále má asymetrické postavení lopatek a levé rameno je oproti 

pravému v elevaci. Obě ramena jsou v protrakci, ovšem na levé straně je výraznější. Celá 

LHK je v antalgickém držení, které přetrvává po sejmutí ortézy - horní končetina je 

před tělem v mírné flexi a addukci v ramenním kloubu a ve flexi v loketním kloubu. 

Dále má oploštěnou bederní lordózu, zvýšenou hrudní kyfózu a zvýšenou krční lordózu, 

hlava je v předsunu a mírném úklonu vpravo.  

Dynamické vyšetření stoje potvrdilo oploštění bederní lordózy, bederní páteř byla 

bez rozvíjení do všech směrů. Při lateroflexi se bilaterálně objevilo zalomení 

v Th/L přechodu a při extenzi zalomení v L/S i Th/L přechodu. 

Při speciálním vyšetření stoje jsem zjistila velkou nejistotu a nestabilitu při stoji 

na 1 DK bilaterálně a také při stoji na patách. Při Trendelenburgově zkoušce se objevilo 

sešikmení pánve při obou DKK a pacientka měla tendenci se opírat nohou pokrčené DK 

o stojnou DK, což vypovídá o oslabení abduktorů kyčelních kloubů a nestabilitě. 

Vyšetření na 2 vahách ukázalo, že pacientka zatěžuje PDK o 5 kg více než LDK. 

Při vyšetření chůze jsem zjistila, že pacientka dělá krátké symetrické kroky a má 

pravidelný rytmus chůze. Pacientka je při chůzi strnulá v trupu, mírný souhyb je vidět 

pouze u PHK, LHK je bez souhybu a v antalgickém držení. Při modifikacích chůze byla 

vidět nestabilita při chůzi po patách. 
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Dále jsem zjistila, že u pacientky převažuje hrudní typ dýchání a objevuje se 

paradoxní dechová vlna, kdy při nádechu dochází k zatažení břišní stěny. Poté jsem 

provedla antropometrické vyšetření, při kterém jsem zjistila, že na LHK je obvod 

přes rameno o 2 cm menší, což je pravděpodobně z důvodu oslabení m. deltoideus. Dále 

byl rozdíl 3 cm v obvodu přes loket, kde obvod na LHK byl větší z důvodu otoku. 

Na laterální i mediální straně dolní poloviny levé paže a v oblasti levého loketního 

kloubu jsou viditelné rozsáhlé hematomy, v oblasti levého loketního kloubu je patrný 

také výrazný otok. Kůže v oblasti L ramenního pletence má sníženou posunlivost. Fascie 

mají zhoršenou protažitelnost v oblastech krční páteře, cervikokraniálního přechodu 

a levé paže. Na LHK jsem objevila hypertonus u svalů m. supraspinatus 

a m. infraspinatus. Hypertonus u horní části m. trapezius a m. subscapularis se vyskytoval 

bilaterálně, u mm. scaleni a krátkých extenzorů šíje také bilaterálně. Objevila jsem trigger 

pointy v levém m. infraspinatus a m. biceps brachii a také bilaterálně v m. horní části m. 

trapezius a m. subscapularis. Pacientka má oslabený m. deltoideus a m. triceps brachii na 

LHK a mm. rhomboidei bilaterálně. 

Při vyšetření hybných stereotypů byl patrný chybný stereotyp abdukce 

v ramenním kloubu na levé straně. Pohyb začíná a je provázen výraznou elevací celého 

levého ramenního pletence a pacientka se v trupu naklání mírně doprava. 

Goniometrické vyšetření odhalilo snížený rozsah pohybu krční páteře do rotace 

a do lateroflexe vlevo. Snížený byl i rozsah supinace a pronace v levém radioulnárním 

skloubení a to cca o 1/3 oproti druhé straně. Omezený byl i rozsah v levém loketním 

kloubu, kde nebyla plná extenze a omezená byla i flexe. Rozsah v levém ramenním 

kloubu byl výrazně omezen do všech směrů, nejvýraznější ale bylo omezení do extenze 

a do rotací. 

Při vyšetření zkrácených svalů jsem zjistila, že pacientka má zkrácené svaly 

m. trapezius a m. levator scapulae bilaterálně na stupeň 2 a m. sternocleidomastoideus 

na stupeň 1, také bilaterálně. Paravertebrální svaly byly také zkrácené na stupeň 2 

a m. pectoralis major orientačně zkrácen na stupeň 2 na LHK a na stupeň 2 na PHK. 

Dále jsem provedla vyšetření svalové síly dle Jandy, při kterém jsem zjistila, 

že největší oslabení je u levého ramenního kloubu při zevní a vnitřní rotaci na stupeň 1, 

poté do extenze na stupeň 2 a do flexe a abdukce na stupeň 3. Dále byla snížená síla 

při flexi a extenzi v loketním kloubu na stupeň 3 a při pronaci a supinaci radioulnárního 

skloubení, také na stupeň 3. Pacientka měla také sníženou sílu při addukci lopatek 

a to na stupeň 3. 
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Neurologické vyšetření ani vyšetření úchopů neukázalo žádné patologie, 

ale odporové zkoušky byly na LHK pozitivní do všech směrů. 

Při vyšetření kloubní vůle jsem zjistila, že je omezené joint-play v levém 

glenohumerálním kloubu, v akromioklavikulárním skloubení a ve sternoklavikulárním 

skloubení do všech směrů. Dále bylo také omezení hlavičky radia a blokáda 

C/Th přechodu. 

3.4 Krátkodobý a dlouhodobý fyzioterapeutický plán 

Krátkodobý i dlouhodobý fyzioterapeutický plán byl sestaven na základě 

výsledků ze vstupního kineziologického rozboru. 

3.4.1 Krátkodobý fyzioterapeutický plán 

- Snížení/odstranění bolesti v oblasti L ramenního a loketního kloubu 

- Snížení/odstranění otoku v oblasti L ramenního a loketního kloubu 

- Zvýšení posunlivosti a protažitelnosti kůže, podkoží a fascií 

- Relaxace hypertonických svalů, odstranění trigger pointů 

- Odstranění kloubních blokád 

- Protažení zkrácených svalů 

- Posílení oslabených svalů 

- Zvýšení rozsahu v ramenním a loketním kloubu 

- Nácvik ADL 

3.4.2 Dlouhodobý fyzioterapeutický plán 

- Protažení zkrácených svalů 

- Posílení oslabených svalů 

- Zvýšení rozsahu pohybu v ramenním kloubu 

- Nácvik ADL 

- Nácvik správných pohybových stereotypů 

- Korekce stoje a chůze 

- Zlepšení stability 

- Zvýšení celkové kondice 
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3.5 Denní záznam průběhu terapie 

3.5.1 Terapeutická jednotka č. 1 (23. 1. 2020) 

Status praesens 

- Subjektivní - pacientka se necítí dobře, stěžuje si na velké bolesti v oblasti celého 

ramenního pletence a levého loketního kloubu 

- Objektivní - pacientka plně orientovaná, antalgické držení LHK, rozsáhlé 

hematomy, otok v oblasti loketního kloubu 

Cíl dnešní terapie 

- Uvolnit měkké tkáně v oblasti šíje a LHK 

- Odstranit kloubní blokády 

- Relaxace hypertonických svalů a odstranění TrP 

- Zvýšení rozsahů v L ramenním a loketním kloubu 

- Zadání autoterapie 

Návrh terapie 

- Techniky měkkých tkání v oblasti šíje a LHK 

- Postizometrická relaxace a antigravitační relaxace na hypertonické svaly a svaly 

s TrP 

- Mobilizace páteře a periferních kloubů - krční páteř, C/Th přechod, LHK: 

glenohumerální kloub, akromioklavikulární kloub, sternoklavikulární kloub, 

hlavička radia 

- Léčebná tělesná výchova - aktivní cvičení LHK 

- Instruktáž k autoterapii 

Provedení terapie 

- Protažení fascií v oblasti LHK, krční páteře a šíje 

- Míčková relaxace dle Jebavé v oblasti L paže, L ramene a šíje 

- Kiblerova řasa v oblasti L ramenního pletence a šíje 

- PIR: L m. biceps brachii, L m. supinator, L pronátory, L m. supraspinatus, L m. 

infraspinatus, L m. subscapularis, mm. scaleni, krátké extenzory šíje 

- AGR: m. trapezius horní část bilat. 

- Mobilizace: 

o C5-C6 - lateroflexe, rotace 

o C/Th přechod - dorzální posun, laterální posun, lateroflexe, rotace 
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o L glenohumerální kloub - kaudální posun, ventrodorzální posun, laterální 

posun 

o L akromioklavikulární skloubení - ventrodorzální posun, kaudální posun 

o L sternoklavikulární skloubení - ventrodorzální posun, kraniokaudální 

posun 

o L hlavička radia - ventrodorzální posun, rotace 

- Aktivní cvičení: 

o VP: vsedě, mírně nafouknutý overball v L axille 

▪ Aktivní trakce v ose celé LHK směrem k podlaze 

▪ Kyvadlové pohyby LHK přes overball 

Zhodnocení efektu terapie 

- Díky měkkým technikám měkké tkáně v oblasti šíje a LHK povolily. Mobilizace 

akromioklavikulárního a sternoklavikulárního skloubení byly úspěšné. Ostatní 

mobilizace a cviky pacientka popisuje jako velmi bolestivé. Pacientka je 

zainstruována ke cvičení na doma, všemu rozuměla a nemá žádné otázky. 

Autoterapie 

- Instruktáž: 

o dále již nenosit ortézu 

o snažit se LHK co nejvíce používat během běžných denních činností 

o pro úlevu může vložit mírně nafouknutý overball do L axilly jako měla 

během dnešního cvičení 

- Aktivní cvičení: 

o VP: vsedě, mírně nafouknutý overball v L axille 

▪ Aktivní trakce v ose celé LHK směrem k podlaze 

▪ Kyvadlové pohyby LHK přes overball 

3.5.2 Terapeutická jednotka č. 2 (27. 1. 2020) 

Status praesens 

- Subjektivní - pacientka se necítí dobře, přetrvávají velké bolesti v oblasti celého 

ramenního pletence a levého loketního kloubu 

- Objektivní - pacientka plně orientovaná, antalgické držení LHK, rozsáhlé 

hematomy, otok v oblasti loketního kloubu menší než minule 
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Cíl dnešní terapie 

- Uvolnit měkké tkáně v oblasti šíje a LHK 

- Odstranit kloubní blokády 

- Relaxace hypertonických svalů a odstranění TrP 

- Zvýšení rozsahů v L ramenním a loketním kloubu 

- Zadání autoterapie 

Návrh terapie 

- Techniky měkkých tkání v oblasti šíje a LHK 

- Postizometrická relaxace a antigravitační relaxace na hypertonické svaly a svaly 

s TrP 

- Mobilizace páteře a periferních kloubů - krční páteř, C/Th přechod, LHK: 

glenohumerální kloub, akromioklavikulární kloub, sternoklavikulární kloub, 

hlavička radia 

- Léčebná tělesná výchova - aktivní cvičení LHK 

- Instruktáž k autoterapii 

Provedení terapie 

- Protažení fascií v oblasti LHK, krční páteře a šíje 

- Míčková relaxace dle Jebavé v oblasti L paže, L ramene a šíje 

- Kiblerova řasa v oblasti L ramenního pletence a šíje 

- PIR: L m. biceps brachii, L m. supinator, L pronátory, L m. supraspinatus, L m. 

infraspinatus, L m. subscapularis, mm. scaleni, krátké extenzory šíje 

- AGR: m. trapezius horní část bilat. 

- Mobilizace: 

o C5-C6 - lateroflexe, rotace 

o C/Th přechod - dorzální posun, laterální posun, lateroflexe, rotace 

o L glenohumerální kloub - kaudální posun, ventrodorzální posun, laterální 

posun 

o L akromioklavikulární skloubení - ventrodorzální posun, kaudální posun 

o L sternoklavikulární skloubení - ventrodorzální posun, kraniokaudální 

posun 

o L hlavička radia - ventrodorzální posun, rotace 
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- Aktivní cvičení: 

o VP: vsedě, mírně nafouknutý overball v L axille 

▪ Aktivní trakce v ose celé LHK směrem k podlaze 

▪ Kyvadlové pohyby LHK přes overball 

o VP: ve stoje před zrcadlem, s pomůckou - tyč, kterou pacientka drží oběma 

rukama (pacientka pravidelně upozorňována na možné nežádoucí 

souhyby) 

▪ flexe v ramenních kloubech do maximálního rozsahu 

▪ abdukce L ramenního kloubu do maximálního rozsahu 

▪ extenze L ramenního kloubu do maximálního rozsahu 

Zhodnocení efektu terapie 

- Díky měkkým technikám měkké tkáně v oblasti šíje a LHK trochu povolily. PIR 

na L m. supinator a L pronátory s efektem zvýšení rozsahu. Mobilizace byly 

úspěšné, největší bolest pacientka popisuje při ventrálním a dorzálním posunu 

v glenohumerálním kloubu. Cviky pacientka popisuje jako velmi bolestivé. 

Pacientka je zainstruována ke cvičení na doma, všemu rozuměla a nemá žádné 

dotazy. 

Autoterapie 

- Aktivní cvičení: 

o VP: vsedě, mírně nafouknutý overball v L axille 

▪ Aktivní trakce v ose celé LHK směrem k podlaze 

▪ Kyvadlové pohyby LHK přes overball 

o VP: ve stoje před zrcadlem, s pomůckou - tyč, kterou pacientka drží oběma 

rukama 

▪ flexe v ramenních kloubech do maximálního rozsahu 

▪ abdukce L ramenního kloubu do maximálního rozsahu 

▪ extenze L ramenního kloubu do maximálního rozsahu 

3.5.3 Terapeutická jednotka č. 3 (28. 1. 2020) 

Status praesens 

- Subjektivní - pacientka popisuje přetrvávající velké bolesti v oblasti celého 

ramenního pletence a levého loketního kloubu, ale cítí zlepšení v pohyblivosti 

v ramenním i loketním kloubu 
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- Objektivní - pacientka plně orientovaná, antalgické držení LHK, hematomy 

menší, otok v oblasti loketního kloubu menší 

Cíl dnešní terapie 

- Uvolnit měkké tkáně v oblasti šíje a LHK 

- Odstranit kloubní blokády 

- Relaxace hypertonických svalů a odstranění TrP 

- Zvýšení rozsahů v L ramenním a loketním kloubu 

- Zadání autoterapie 

Návrh terapie 

- Techniky měkkých tkání v oblasti šíje a LHK 

- Postizometrická relaxace a antigravitační relaxace na hypertonické svaly a svaly 

s TrP 

- Mobilizace páteře a periferních kloubů - krční páteř, C/Th přechod, LHK: 

glenohumerální kloub, akromioklavikulární kloub 

- Léčebná tělesná výchova - aktivní cvičení LHK 

- Nácvik ADL 

- Instruktáž k autoterapii 

Provedení terapie 

- Protažení fascií v oblasti LHK, krční páteře a šíje 

- Míčková relaxace dle Jebavé v oblasti L paže, L ramene a šíje 

- Kiblerova řasa v oblasti L ramenního pletence a šíje 

- PIR: L m. biceps brachii, L m. supraspinatus, L m. infraspinatus, L m. 

subscapularis, horní část m. trapezius bilat., mm. scaleni, krátké extenzory šíje 

- Mobilizace: 

o C5-C6 - lateroflexe, rotace 

o C/Th přechod - dorzální posun, laterální posun, lateroflexe, rotace 

o L glenohumerální kloub - kaudální posun, ventrodorzální posun, 

laterální posun 

o L akromioklavikulární skloubení - ventrodorzální posun, kaudální posun 

- Aktivní cvičení: 

o VP: vleže na P boku, LHK podložená ručníkem, abychom dosáhli 

nulového postavení 
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▪ pacientka provádí zevní rotaci v L ramenním kloubu do svého 

maximálního rozsahu 

o VP: vleže na zádech, kvůli bolesti musí být LHK podložena, spojené ruce 

před tělem 

▪ pacientka provádí flexi do maximálního rozsahu, poté návrat 

do VP 

▪ pacientka drží HKK v 90° flexi v ramenních kloubech, kroužení 

spojených HKK v ramenních kloubech 

o VP: ve stoje před zrcadlem, s pomůckou - tyč, kterou pacientka drží oběma 

rukama (pacientka pravidelně upozorňována na možné nežádoucí 

souhyby) 

▪ flexe v ramenních kloubech do maximálního rozsahu 

▪ abdukce L ramenního kloubu do maximálního rozsahu 

▪ extenze L ramenního kloubu do maximálního rozsahu 

- Nácvik ADL – oblékání svetru 

Zhodnocení efektu terapie 

- Měkké tkáně v oblasti šíje a LHK povolily. Stále přetrvává výrazný hypertonus 

m. trapezius bilaterálně. . PIR na L m. biceps brachii s efektem zvýšení rozsahu. 

Mobilizace byly úspěšné, největší bolest pacientka stále popisuje při ventrálním a 

dorzálním posunu v glenohumerálním kloubu. Dnes pacientka zvládla vydržet 

vleže na zádech a v této pozici i chvíli cvičit, LHK musela být kvůli bolesti 

podložena. Pacientka je zainstruována ke cvičení na doma, všemu rozuměla a 

nemá žádné dotazy. 

Autoterapie 

- Aktivní cvičení: 

o VP: vleže na P boku, LHK podložená ručníkem, abychom dosáhli 

nulového postavení 

▪ pacientka provádí zevní rotaci v L ramenním kloubu do svého 

maximálního rozsahu 

o VP: vleže na zádech, kvůli bolesti musí být LHK podložena, spojené ruce 

před tělem 

▪ pacientka provádí flexi do maximálního rozsahu, poté návrat 

do VP 
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▪ pacientka drží HKK v 90° flexi v ramenních kloubech, kroužení 

spojených HKK v ramenních kloubech 

o VP: ve stoje před zrcadlem, s pomůckou - tyč, kterou pacientka drží oběma 

rukama 

▪ flexe v ramenních kloubech do maximálního rozsahu 

▪ abdukce L ramenního kloubu do maximálního rozsahu 

▪ extenze L ramenního kloubu do maximálního rozsahu 

- instruktáž AEK s využitím aktivity m. triceps brachii k efektu relaxace m. biceps 

brachii z důvodu zvýšení rozsahu v loketním kloubu 

3.5.4 Terapeutická jednotka č. 4 (30. 1. 2020) 

Status praesens 

- Subjektivní - pacientka popisuje přetrvávající velké bolesti v oblasti celého 

ramenního pletence a levého loketního kloubu, ale cítí zlepšení v pohyblivosti 

v ramenním i loketním kloubu 

- Objektivní - pacientka plně orientovaná, antalgické držení LHK, hematomy 

menší, otok v oblasti loketního kloubu menší 

Cíl dnešní terapie 

- Uvolnit měkké tkáně v oblasti šíje a LHK 

- Odstranit kloubní blokády 

- Relaxace hypertonických svalů a odstranění TrP 

- Zvýšení rozsahů v L ramenním a loketním kloubu 

- Posílení svalů v oblasti L ramenního pletence 

- Nácvik ADL 

- Zadání autoterapie 

Návrh terapie 

- Techniky měkkých tkání v oblasti šíje a LHK 

- Postizometrická relaxace a antigravitační relaxace na hypertonické svaly a svaly 

s TrP 

- Mobilizace páteře a periferních kloubů - C/Th přechod, LHK: glenohumerální 

kloub, akromioklavikulární kloub 

- Léčebná tělesná výchova - aktivní cvičení LHK, izometrické posilování 

s overballem 

- Instruktáž k autoterapii 
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Provedení terapie 

- Protažení fascií v oblasti LHK, krční páteře a šíje 

- Míčková relaxace dle Jebavé v oblasti L paže, L ramene a šíje 

- Kiblerova řasa v oblasti L ramenního pletence a šíje 

- PIR: L m. supraspinatus, L m. infraspinatus, L m. subscapularis, horní část 

m. trapezius bilat., mm. scaleni, krátké extenzory šíje 

- Mobilizace: 

o C/Th přechod - dorzální posun, laterální posun, lateroflexe, rotace 

o L glenohumerální kloub - kaudální posun, ventrodorzální posun 

o L akromioklavikulární skloubení - ventrodorzální posun, kaudální posun 

- Aktivní cvičení: 

o VP: vleže na P boku, LHK podložená ručníkem, abychom dosáhli 

nulového postavení 

▪ pacientka provádí zevní rotaci v L ramenním kloubu do svého 

maximálního rozsahu 

 

o VP: vleže na zádech, kvůli bolesti musí být LHK podložena, spojené ruce 

před tělem 

▪ pacientka provádí flexi do maximálního rozsahu, poté návrat 

do VP 

▪ pacientka drží HKK v 90° flexi v ramenních kloubech, kroužení 

spojených HKK v ramenních kloubech 

o VP: ve stoje před zrcadlem, s pomůckou - tyč, kterou pacientka drží oběma 

rukama (pacientka pravidelně upozorňována na možné nežádoucí 

souhyby) 

▪ flexe v ramenních kloubech do maximálního rozsahu 

▪ abdukce L ramenního kloubu do maximálního rozsahu 

▪ extenze L ramenního kloubu do maximálního rozsahu 

o VP: ve stoje u zdi, izometrické posilování s pomůckou - overball, 

ve 3 pozicích 

▪ L bokem ke zdi, overball mezi zdí a L loketním kloubem - 

izometrické posilování do abdukce v ramenním kloubu 

▪ L bokem ke zdi, overball mezi zdí a L zápěstím - izometrické 

posilování do zevní rotace v ramenním kloubu 
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▪ zády ke zdi, overball mezi zdí a L loketním kloubem - izometrické 

posilování do extenze v ramenním kloubu 

- Nácvik ADL – oblékání svetru 

Zhodnocení efektu terapie 

- Měkké tkáně v oblasti šíje a LHK povolily. Stále přetrvává hypertonus 

m. trapezius bilaterálně. Mobilizace byly úspěšné, největší bolest dnes pacientka 

popisuje při kaudálním posunu v glenohumerálním kloubu. Dnes pacientka 

zvládla cvičit i vleže na zádech, LHK musela být stále podložena. Pacientka je 

zainstruována ke cvičení na doma, všemu rozuměla a nemá žádné dotazy. 

Autoterapie 

- Aktivní cvičení: 

o VP: vleže na P boku, LHK podložená ručníkem, abychom dosáhli 

nulového postavení 

▪ pacientka provádí zevní rotaci v L ramenním kloubu do svého 

maximálního rozsahu 

o VP: vleže na zádech, kvůli bolesti musí být LHK podložena, spojené ruce 

před tělem 

▪ pacientka provádí flexi do maximálního rozsahu, poté návrat 

do VP 

▪ pacientka drží HKK v 90° flexi v ramenních kloubech, kroužení 

spojených HKK v ramenních kloubech 

o VP: ve stoje před zrcadlem, s pomůckou - tyč, kterou pacientka drží oběma 

rukama 

▪ flexe v ramenních kloubech do maximálního rozsahu 

▪ abdukce L ramenního kloubu do maximálního rozsahu 

▪ extenze L ramenního kloubu do maximálního rozsahu 

o VP: ve stoje u zdi, izometrické posilování s pomůckou - overball, 

ve 3 pozicích 

▪ L bokem ke zdi, overball mezi zdí a L loketním kloubem - 

izometrické posilování do abdukce v ramenním kloubu 

▪ L bokem ke zdi, overball mezi zdí a L zápěstím - izometrické 

posilování do zevní rotace v ramenním kloubu 

▪ zády ke zdi, overball mezi zdí a L loketním kloubem - izometrické 

posilování do extenze v ramenním kloubu 
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3.5.5 Terapeutická jednotka č. 5 (3. 2. 2020) 

Status praesens 

- Subjektivní - pacientka přišla v dobré náladě, od lékaře dostala náplast Diclofenac 

na L paži a cítí výraznou úlevu od bolesti, popisuje i zlepšení v hybnosti celé LHK 

- Objektivní - pacientka plně orientovaná, hematomy minimální, otok v oblasti 

loketního kloubu minimální, v celé délce L paže nalepena náplast Diclofenac 

Cíl dnešní terapie 

- Uvolnit měkké tkáně v oblasti šíje a LHK 

- Odstranit kloubní blokády 

- Relaxace hypertonických svalů a odstranění TrP 

- Zvýšení rozsahů v L ramenním a loketním kloubu 

- Posílení svalů v oblasti L ramenního pletence 

- Nácvik ADL 

- Zadání autoterapie 

Návrh terapie 

- Techniky měkkých tkání v oblasti šíje a LHK 

- Postizometrická relaxace a antigravitační relaxace na hypertonické svaly a svaly 

s TrP 

- Mobilizace páteře a periferních kloubů - C/Th přechod, LHK: glenohumerální 

kloub 

- Léčebná tělesná výchova - aktivní cvičení LHK, izometrické posilování 

s overballem, posilování s therabandem 

- Instruktáž k autoterapii 

Provedení terapie 

- Protažení fascií v oblasti LHK, krční páteře a šíje 

- Míčková relaxace dle Jebavé v oblasti L paže, L ramene a šíje 

- Kiblerova řasa v oblasti L ramenního pletence a šíje 

- PIR: L m. supraspinatus, L m. infraspinatus, L m. subscapularis, horní část 

m. trapezius bilat., mm. scaleni, krátké extenzory šíje 

- Mobilizace: 

o C/Th přechod - dorzální posun, laterální posun, lateroflexe, rotace 

o L glenohumerální kloub - kaudální posun, ventrodorzální posun 
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- Aktivní cvičení: 

o VP: vleže na P boku, LHK podložená ručníkem, abychom dosáhli 

nulového postavení 

▪ pacientka provádí zevní rotaci v L ramenním kloubu do svého 

maximálního rozsahu 

o VP: vleže na zádech, kvůli bolesti musí být LHK podložena, spojené ruce 

před tělem 

▪ pacientka provádí flexi do maximálního rozsahu, poté návrat 

do VP 

▪ pacientka drží HKK v 90° flexi v ramenních kloubech, kroužení 

spojených HKK v ramenních kloubech 

o VP: vsedě, s pomůckou - theraband 

▪ loketní klouby u těla v flexi 90°, posilování mezilopatkových svalů 

o VP: ve stoje před zrcadlem, s pomůckou - tyč, kterou pacientka drží oběma 

rukama (pacientka pravidelně upozorňována na možné nežádoucí 

souhyby) 

▪ flexe v ramenních kloubech do maximálního rozsahu 

▪ abdukce L ramenního kloubu do maximálního rozsahu 

▪ extenze L ramenního kloubu do maximálního rozsahu 

o VP: ve stoje u zdi, izometrické posilování s pomůckou - overball, 

ve 3 pozicích 

▪ L bokem ke zdi, overball mezi zdí a L loketním kloubem - 

izometrické posilování do abdukce v ramenním kloubu 

▪ L bokem ke zdi, overball mezi zdí a L zápěstím - izometrické 

posilování do zevní rotace v ramenním kloubu 

▪ zády ke zdi, overball mezi zdí a L loketním kloubem - izometrické 

posilování do extenze v ramenním kloubu 

- Nácvik ADL – oblékání svetru 

Zhodnocení efektu terapie 

- Měkké tkáně v oblasti šíje a LHK povolily. Hypertonus m. trapezius bilaterálně 

menší. Mobilizace byly úspěšné, pacientka si nestěžuje na bolest u žádného 

směru. Dnes pacientka zvládla cvičit vleže na zádech s již méně podloženou LHK, 

vsedě i ve stoje. Pacientka je zainstruována ke cvičení na doma, všemu rozuměla 

a nemá žádné dotazy. 
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Autoterapie 

- Aktivní cvičení: 

o VP: vleže na P boku, LHK podložená ručníkem, abychom dosáhli 

nulového postavení 

▪ pacientka provádí zevní rotaci v L ramenním kloubu do svého 

maximálního rozsahu 

o VP: vleže na zádech, kvůli bolesti musí být LHK podložena, spojené ruce 

před tělem 

▪ pacientka provádí flexi do maximálního rozsahu, poté návrat 

do VP 

▪ pacientka drží HKK v 90° flexi v ramenních kloubech, kroužení 

spojených HKK v ramenních kloubech 

o VP: vsedě, s pomůckou - theraband 

▪ loketní klouby u těla v flexi 90°, posilování mezilopatkových svalů 

o VP: ve stoje před zrcadlem, s pomůckou - tyč, kterou pacientka drží oběma 

rukama 

▪ flexe v ramenních kloubech do maximálního rozsahu 

▪ abdukce L ramenního kloubu do maximálního rozsahu 

▪ extenze L ramenního kloubu do maximálního rozsahu 

o VP: ve stoje u zdi, izometrické posilování s pomůckou - overball, 

ve 3 pozicích 

▪ L bokem ke zdi, overball mezi zdí a L loketním kloubem - 

izometrické posilování do abdukce v ramenním kloubu 

▪ L bokem ke zdi, overball mezi zdí a L zápěstím - izometrické 

posilování do zevní rotace v ramenním kloubu 

▪ zády ke zdi, overball mezi zdí a L loketním kloubem - izometrické 

posilování do extenze v ramenním kloubu 

3.5.6 Terapeutická jednotka č. 6 (5. 2. 2020) 

Status praesens 

- Subjektivní - pacientka se cítí dobře, popisuje zlepšení v hybnosti celé LHK 

i úlevu od bolesti 

- Objektivní - pacientka plně orientovaná, hematomy vymizely, otok v oblasti 

loketního kloubu minimální 
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Cíl dnešní terapie 

- Uvolnit měkké tkáně v oblasti šíje a LHK 

- Odstranit kloubní blokády 

- Relaxace hypertonických svalů a odstranění TrP 

- Zvýšení rozsahů v L ramenním a loketním kloubu 

- Posílení svalů v oblasti L ramenního pletence 

- Zadání autoterapie 

Návrh terapie 

- Techniky měkkých tkání v oblasti šíje a LHK 

- Postizometrická relaxace a antigravitační relaxace na hypertonické svaly a svaly 

s TrP 

- Mobilizace páteře a periferních kloubů - C/Th přechod, LHK: glenohumerální 

kloub 

- Léčebná tělesná výchova - aktivní cvičení LHK, izometrické posilování 

s overballem, posilování s therabandem 

- Nácvik ADL 

- Instruktáž k autoterapii 

Provedení terapie 

- Protažení fascií v oblasti LHK, krční páteře a šíje 

- Míčková relaxace dle Jebavé v oblasti L paže, L ramene a šíje 

- Kiblerova řasa v oblasti L ramenního pletence a šíje 

- PIR: L m. supraspinatus, L m. infraspinatus, L m. subscapularis, horní část 

m. trapezius bilat., mm. scaleni, krátké extenzory šíje 

- Mobilizace: 

o C/Th přechod - dorzální posun, laterální posun, lateroflexe, rotace 

o L glenohumerální kloub - kaudální posun, ventrodorzální posun 

- Aktivní cvičení: 

o VP: vleže na P boku, LHK podložená ručníkem, abychom dosáhli 

nulového postavení 

▪ pacientka provádí zevní rotaci v L ramenním kloubu do svého 

maximálního rozsahu 
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o VP: vleže na zádech, kvůli bolesti musí být LHK podložena, spojené ruce 

před tělem 

▪ pacientka provádí flexi do maximálního rozsahu, poté návrat 

do VP 

▪ pacientka drží HKK v 90° flexi v ramenních kloubech, kroužení 

spojených HKK v ramenních kloubech 

o VP: vsedě, s pomůckou - theraband 

▪ loketní klouby u těla v flexi 90°, posilování mezilopatkových svalů 

o VP: ve stoje před zrcadlem, s pomůckou - tyč, kterou pacientka drží oběma 

rukama (pacientka pravidelně upozorňována na možné nežádoucí 

souhyby) 

▪ flexe v ramenních kloubech do maximálního rozsahu 

▪ abdukce L ramenního kloubu do maximálního rozsahu 

▪ extenze L ramenního kloubu do maximálního rozsahu 

o VP: ve stoje u zdi, izometrické posilování s pomůckou - overball, 

ve 4 pozicích 

▪ L bokem ke zdi, overball mezi zdí a L loketním kloubem - 

izometrické posilování do abdukce v ramenním kloubu 

▪ L bokem ke zdi, overball mezi zdí a L zápěstím - izometrické 

posilování do zevní rotace v ramenním kloubu 

▪ zády ke zdi, overball mezi zdí a L loketním kloubem - izometrické 

posilování do extenze v ramenním kloubu 

▪ čelem ke zdi, overball mezi dlaní a zdí v úrovni kyčelních kloubů 

pacientky, zatlačí do overballu a provádí flexi v ramenním kloubu 

se stálým tlakem do overballu, poté se stálým tlakem návrat do VP 

- Nácvik ADL – oblékání svetru 

Zhodnocení efektu terapie 

- Měkké tkáně v oblasti šíje a LHK povolily. Hypertonus m. trapezius bilaterálně 

menší. Mobilizace úspěšné, pacientka si nestěžuje na bolest u žádného směru. 

Dnes pacientka zvládla cvičit vleže na zádech s již méně podloženou LHK, vsedě 

i ve stoje. S každou terapií pacientka vydrží cvičit o něco déle. Pacientka je 

zainstruována ke cvičení na doma, všemu rozuměla a nemá žádné dotazy. 
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Autoterapie 

- Aktivní cvičení: 

o VP: vleže na P boku, LHK podložená ručníkem, abychom dosáhli 

nulového postavení 

▪ pacientka provádí zevní rotaci v L ramenním kloubu do svého 

maximálního rozsahu 

o VP: vleže na zádech, kvůli bolesti musí být LHK podložena, spojené ruce 

před tělem 

▪ pacientka provádí flexi do maximálního rozsahu, poté návrat 

do VP 

▪ pacientka drží HKK v 90° flexi v ramenních kloubech, kroužení 

spojených HKK v ramenních kloubech 

o VP: vsedě, s pomůckou - theraband 

▪ loketní klouby u těla v flexi 90°, posilování mezilopatkových svalů 

o VP: ve stoje před zrcadlem, s pomůckou - tyč, kterou pacientka drží oběma 

rukama 

▪ flexe v ramenních kloubech do maximálního rozsahu 

▪ abdukce L ramenního kloubu do maximálního rozsahu 

▪ extenze L ramenního kloubu do maximálního rozsahu 

o VP: ve stoje u zdi, izometrické posilování s pomůckou - overball, 

ve 4 pozicích 

▪ L bokem ke zdi, overball mezi zdí a L loketním kloubem - 

izometrické posilování do abdukce v ramenním kloubu 

▪ L bokem ke zdi, overball mezi zdí a L zápěstím - izometrické 

posilování do zevní rotace v ramenním kloubu 

▪ zády ke zdi, overball mezi zdí a L loketním kloubem - izometrické 

posilování do extenze v ramenním kloubu 

▪ čelem ke zdi, overball mezi dlaní a zdí v úrovni kyčelních kloubů 

pacientky, zatlačí do overballu a provádí flexi v ramenním kloubu 

se stálým tlakem do overballu, poté se stálým tlakem návrat do VP 
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3.5.7 Terapeutická jednotka č. 7 (7. 2. 2020) 

Status praesens 

- Subjektivní - pacientka se cítí dobře, popisuje zlepšení v hybnosti celé LHK 

i úlevu od bolesti 

- Objektivní - pacientka plně orientovaná, hematomy vymizely, otok v oblasti 

loketního kloubu vymizel 

Cíl dnešní terapie 

- Uvolnit měkké tkáně v oblasti šíje a LHK 

- Odstranit kloubní blokády 

- Relaxace hypertonických svalů a odstranění TrP 

- Zvýšení rozsahů v L ramenním a loketním kloubu 

- Posílení svalů v oblasti L ramenního pletence 

- Zadání autoterapie 

Návrh terapie 

- Techniky měkkých tkání v oblasti šíje a LHK 

- Postizometrická relaxace a antigravitační relaxace na hypertonické svaly a svaly 

s TrP 

- Mobilizace páteře - C/Th přechod 

- Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

- Kontrola autoterapie 

Provedení terapie 

- Protažení fascií v oblasti LHK, krční páteře a šíje 

- Míčková relaxace dle Jebavé v oblasti L paže, L ramene a šíje 

- Kiblerova řasa v oblasti L ramenního pletence a šíje 

- PIR: L m. supraspinatus, L m. infraspinatus, L m. subscapularis, horní část 

m. trapezius bilat., mm. scaleni, krátké extenzory šíje 

- Mobilizace: 

o C/Th přechod - dorzální posun, laterální posun, lateroflexe, rotace 

- Proprioceptivní neuromuskulární facilitace na LHK 

o I. FL. D. - technika opakované kontrakce pro posílení m. deltoideus, 

m. coracobrachialis a m. biceps brachii caput longum 

o I. EXT. D. - technika výdrž relaxace pro relaxaci m. pectoralis major 

o II. FL. D. - technika výdrž relaxace pro relaxaci m. pectoralis major 

a m. subscapularis 
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o II. EXT. D. - technika výdrž relaxace pro relaxaci m. supraspinatus 

a m. infraspinatus 

- Kontrola cviků k autoterapii 

Zhodnocení efektu terapie 

- Měkké tkáně v oblasti šíje a LHK povolily. Hypertonus m. trapezius bilaterálně 

menší. Mobilizace byly úspěšné, pacientka si nestěžuje na bolest u žádného 

směru. Dnes pacientka poprvé zvládla ležet na zádech bez podložení LHK. 

Pacientka je zainstruována ke cvičení na doma, všemu rozuměla a nemá žádné 

dotazy. 

Autoterapie 

- Aktivní cvičení: 

o VP: vleže na P boku, LHK podložená ručníkem, abychom dosáhli 

nulového postavení 

▪ pacientka provádí zevní rotaci v L ramenním kloubu do svého 

maximálního rozsahu 

o VP: vleže na zádech, kvůli bolesti musí být LHK podložena, spojené ruce 

před tělem 

▪ pacientka provádí flexi do maximálního rozsahu, poté návrat 

do VP 

▪ pacientka drží HKK v 90° flexi v ramenních kloubech, kroužení 

spojených HKK v ramenních kloubech 

o VP: vsedě, s pomůckou - theraband 

▪ loketní klouby u těla v flexi 90°, posilování mezilopatkových svalů 

o VP: ve stoje před zrcadlem, s pomůckou - tyč, kterou pacientka drží oběma 

rukama 

▪ flexe v ramenních kloubech do maximálního rozsahu 

▪ abdukce L ramenního kloubu do maximálního rozsahu 

▪ extenze L ramenního kloubu do maximálního rozsahu 

o VP: ve stoje u zdi, izometrické posilování s pomůckou - overball, 

ve 4 pozicích 

▪ L bokem ke zdi, overball mezi zdí a L loketním kloubem - 

izometrické posilování do abdukce v ramenním kloubu 

▪ L bokem ke zdi, overball mezi zdí a L zápěstím - izometrické 

posilování do zevní rotace v ramenním kloubu 
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▪ zády ke zdi, overball mezi zdí a L loketním kloubem - izometrické 

posilování do extenze v ramenním kloubu 

▪ čelem ke zdi, overball mezi dlaní a zdí v úrovni kyčelních kloubů 

pacientky, zatlačí do overballu a provádí flexi v ramenním kloubu 

se stálým tlakem do overballu, poté se stálým tlakem návrat do VP 

3.6 Výstupní kineziologický rozbor 

3.6.1 Status praesens 

Objektivní: 

- Výška: 164 cm 

- Váha: 75 kg 

- BMI: 27.89 (nadváha) 

- Pacientka je orientovaná místem, osobou i časem. Reaguje dobře. Nosí brýle. 

Subjektivní: 

- Pacientka se cítí dobře, rameno a loket ji stále trochu bolí, ale bolest je výrazně 

menší než na začátku terapie. 

3.6.2 Vyšetření stoje 

Statické vyšetření stoje 

Zezadu: 

- Úzká stojná báze 

- Tvar pat kulatý, symetrický 

- Zevní rotace nohou, na obou DKK stejné 

- Hlezenní klouby v ose 

- Achillovy šlachy symetrické 

- Trofika lýtek symetrická 

- Kolenní klouby mají lehce valgózní postavení 

- Podkolenní rýhy symetrické 

- Trofika ischiokrurálních svalů symetrická 

- Pravá subgluteální rýha výraznější než levá 

- Páteř bez výraznějšího vychýlení od střední čáry 

- Pravá tajle konkávnější než levá 

- Postavení lopatek asymetrické, levá lopatka je výše než pravá a vzdálenost 

mediální hrany od páteře je na levé straně větší než na pravé 
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- Levé rameno v elevaci oproti pravému 

- Úklon hlavy vpravo 

Z levého boku: 

- Střed hlezenního, kolenního i kyčelního kloubu nad sebou – DK v ose 

- Bederní lordóza oploštěná 

- Zvýšená hrudní kyfóza 

- Rameno v protrakci 

- LHK spuštěna podél těla, loketní kloub v semiflexi 

- Zvýšená krční lordóza  

- Předsun hlavy 

Z pravého boku: 

- Střed hlezenního, kolenního i kyčelního kloubu nad sebou – DK v ose 

- Bederní lordóza oploštěná 

- Zvýšená hrudní kyfóza 

- Rameno v protrakci 

- PHK spuštěna podél těla, semiflexe v pravém loketním kloubu 

- Zvýšená krční lordóza  

- Předsun hlavy 

Zepředu: 

- Úzká stojná báze 

- Vbočené palce na obou DKK 

- Zevní rotace nohou, na obou DKK stejné 

- Plosky bez patologie 

- Hlezenní klouby v ose 

- Kolenní klouby mají lehce valgózní postavení 

- Patelly symetrické 

- Trofika stehenních svalů symetrická 

- Břišní stěna symetrická 

- Umbilicus na středu 

- Pravá tajle konkávnější než levá 

- Levé rameno v elevaci oproti pravému 

- Hlava není v úklonu 

- Obličej symetrický 
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Dynamické vyšetření stoje 

- Flexe 

o Bederní páteř bez rozvíjení. 

o Hrudní páteř fyziologické rozvíjení. 

o Krční páteř fyziologické rozvíjení. 

- Lateroflexe vpravo 

o Bederní páteř bez rozvíjení. 

o Zalomení v Th/L přechodu. 

o Hrudní páteř fyziologické rozvíjení. 

o Krční páteř fyziologické rozvíjení. 

- Lateroflexe vlevo 

o Bederní páteř bez rozvíjení. 

o Zalomení v Th/L přechodu. 

o Hrudní páteř fyziologické rozvíjení. 

o Krční páteř fyziologické rozvíjení. 

- Extenze 

o Zalomení v L/S přechodu. 

o Bederní páteř bez rozvíjení. 

o Zalomení v Th/L přechodu. 

o Hrudní páteř fyziologické rozvíjení. 

o Krční páteř fyziologické rozvíjení. 

 

Speciální vyšetření stoje 

- Vyšetření na 2 vahách – P 40 kg, L 35 kg 

- Rhombergův stoj – Rhomberg II 

- Stoj na 1 DK – nestabilní bilat. 

- Trendelenburgova zkouška – sešikmení pánve bilat. 

- Na špičkách – bpn. 

- Na patách – nestabilní 

3.6.3 Vyšetření chůze 

- Pacientka k chůzi nepoužívá žádné pomůcky. 

- Typ chůze dle Jandy – peroneální 

- Délka kroků krátká, symetrická 
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- Rytmus chůze pravidelný 

- Odvíjení plosek bpn. 

- Trup strnulý 

- Mírný souhyb obou HKK 

Modifikace chůze 

- Po špičkách – bpn. 

- Po patách – velmi nestabilní 

- V podřepu – bpn. 

3.6.4 Vyšetření dechového stereotypu 

- Převažuje horní hrudní typ dýchání. 

- Paradoxní dechová vlna – při nádechu dochází k zatažení břišní stěny. 

3.6.5 Antropometrie 

Obvody HKK: 

Tabulka č. 12 - Antropometrie - Obvody HKK (Výstupní KR) 

 PHK LHK 

Rameno 45 cm 44 cm 

Relaxovaná paže 31,5 cm 31,5 cm 

Paže v kontrakci 32,5 cm 32,5 cm 

Loket 28 cm 28 cm 

Předloktí 26 cm 26 cm 

Processi styloidei 17 cm 17 cm 

Metakarpy 19 cm 19 cm 

 

Délky HKK: 

Tabulka č. 13 - Antropometrie - Délky HKK (Výstupní KR) 

 PHK LHK 

Celá HK 68 cm 68 cm 

Paže 27 cm 27 cm 

Paže a předloktí 52,5 cm 52,5 cm 

Předloktí 25,5 cm 25,5 cm 

Ruka 15,5 cm 15,5 cm 
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3.6.6 Palpační vyšetření měkkých tkání trupu, šíje a horních končetin 

- Kůže a podkoží 

o nejsou přítomné žádné hematomy 

o otok v oblasti levého loketního kloubu vymizel 

o teplota kůže fyziologická, neobjevuje se opocení 

o kůže v oblasti L ramenního pletence volná, posunlivá 

o Kiblerova řasa - v oblasti cervikokraniálního přechodu lze vytvořit 

obtížně, v oblasti m. trapezius bolestivá, bolest pacientka udává na obou 

stranách stejnou 

- Fascie 

o v oblasti L paže a ramenního pletence mají fascie mírně zhoršenou 

protažitelnost 

o krční fascie mají mírně zhoršenou protažitelnost laterolaterálně 

o thorakolumbální fascie posunlivá kraniálně i kaudálně (vyšetřováno 

vsedě, pacientka nebyla schopna lehu na břiše) 

- Svaly 

o hypertonus – na LHK m. infraspinatus, horní část m. trapezius 

a m. subscapularis bilat., mm. scaleni a krátké extenzory šíje bilat. 

o TrP – na L straně horní část m. trapezius 

3.6.7 Vyšetření hybných stereotypů dle Jandy 

Abdukce v ramenním kloubu 

- LHK 

o pohyb začíná elevací celého ramenního pletence – stejnostranný 

m. trapezius 

o dále m. supraspinatus, m. deltoideus, druhostranný m. trapezius 

o trup neuklání 

o není plný rozsah pohybu 

- PHK 

o timing svalů je fyziologický 

o trup neuklání 

o pohyb provede v plném rozsahu 
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Flexe šíje 

- provede obloukovitou flexi – provedení fyziologické, při výdrži se po 5s začíná 

objevovat třes 

- timing svalů fyziologický 

Klik - vzpor 

- neprovede 

3.6.8 Goniometrické vyšetření 

- Zápis je proveden metodou SFTR. 

- Rozsahy byly měřeny dvouramenným goniometrem (s výjimkou rozsahů kloubů 

prstů ruky, které byly měřeny prstovým goniometrem) 

- Měření bylo provedeno nejdříve aktivně a poté i pasivně. 

 

Tabulka č. 14 - Goniometrie - Krční páteř (Výstupní KR) 

 Aktivně Pasivně 

Krční páteř S 40-0-40 

F 35-0-40 

R 45-0-50 

S 45-0-45 

F 45-0-45 

R 50-0-60 

Legenda č. 8: S - sagitální rovina, F - frontální rovina, R - rovina rotací 

 

Tabulka č. 15 - Goniometrie - Horní končetiny (Výstupní KR) 

 PHK LHK 

 Aktivně Pasivně Aktivně Pasivně 

Ramenní 

kloub* 

S 50-0-175 

F 145-0-0 

T 25-0-100 

R 65-0-80 

S 60-0-180 

F 160-0-0 

T 30-0-110 

R 75-0-85 

S 20-0-145 

F 75-0-0 

T 10-0-100 

R 20-0-70 

S 30-0-150 

F 80-0-0 

T 15-0-110 

R 25-0-80 

Loketní kloub S 0-0-165 S 0-0-170 S 0-0-140 S 0-0-150 

Radioulnární 

skloubení 

R 90-0-90 R 90-0-90 R 80-0-80 R 90-0-90 

Zápěstí Fyziologický nález Fyziologický nález 

Akrum Fyziologický nález Fyziologický nález 

Legenda č. 9: S - sagitální rovina, F - frontální rovina, T - transverzální rovina, R - rovina rotací; extenze 

v ramenním kloubu byla měřena vsedě, pacientka nebyla schopna lehu na břiše; horizontální abdukce 

a addukce byly na LHK měřené ve změněné výchozí poloze - v abdukci 80° v ramenním kloubu 
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3.6.9 Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

- M. pectoralis major byl vyšetřen pouze orientačně z důvodu nemožnosti zaujmout 

výchozí polohu kvůli omezenému rozsahu pohybu v L ramenním kloubu. 

 

Tabulka č. 16 - Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy (Výstupní KR) 

Vyšetřovaný sval PHK LHK 

Paravertebrální svaly 2 

m. pectoralis major 1 2 

m. trapezius 1 1 

m. levator scapulae 1 1 

m. sternocleidomastoideus 1 1 

 

3.6.10 Vyšetření hypermobility dle Jandy 

Tabulka č. 17 - Vyšetření hypermobility dle Jandy (Výstupní KR) 

Zkouška PHK LHK 

Rotace hlavy normální normální 

Zkouška šály normální normální 

Zapažených paží neprovede 

Založených paží neprovede 

Extendovaných loktů neprovede 

Sepjatých rukou normální 

Sepjatých prstů normální 
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3.6.11 Neurologické vyšetření 

- K vyšetření jsem použila neurologické kladívko 

- Vyšetření šlachookosticových reflexů: 

o Bicipitový – st. 3 (bilat.) 

o Tricipitový – st. 3 (bilat.) 

o Flexorový – st. 3 (bilat.) 

- Vyšetření povrchového čití: 

o Taktilní – bpn. (bilat.) 

o Termální – bpn. (bilat.) 

- Vyšetření hlubokého čití: 

o Polohocit – bpn. (bilat.) 

o Pohybocit – bpn. (bilat.) 

- Vyšetření stereognozie – bpn. (bilat.) 

- Vyšetření periferních nervů: 

o N. medianus 

▪ Zkouška mlýnku palců – zvládne bilat. 

▪ Příznak kružítka - zvládne bilat. 

o N. radialis 

▪ Zkouška sepětí prstů - zvládne bilat. 

▪ Test na extenzory - zvládne bilat. 

o N. ulnaris 

▪ Fromentův test - zvládne bilat. 

▪ Příznak kormidla - zvládne bilat. 
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3.6.12 Vyšetření svalové síly dle Jandy 

Tabulka č. 18 - Vyšetření svalové síly dle Jandy (Výstupní KR) 

Segment Pohyb PHK LHK 

Krční páteř Obloukovitá flexe 4 

Flexe předsunem 4 

Lopatka Elevace 5 4 

Kaudální posun* 4 nevyšetřeno 

z důvodu OP 

Abdukce s rotací 4 3 

Addukce* 3 3 

Ramenní kloub Flexe 5 3+ 

Extenze* 5 3 

Abdukce 5 4 OP 

Zevní rotace* 5 3 OP 

Vnitřní rotace* 5 4 

Horizontální 

abdukce* 

5 3 

Horizontální 

addukce 

5 3 

Loketní kloub Flexe 5 4 

Extenze* 5 4 

Pronace 5 5 

Supinace 5 5 

Zápěstí Flexe s addukcí 5 5 

Flexe s abdukcí 5 5 

Extenze s addukcí 5 5 

Extenze s abdukcí 5 5 

MP klouby Flexe 5 5 

 Extenze 5 5 

Palec a malík Opozice 5 5 

Legenda č. 10: OP - omezený rozsah pohybu; segmenty označené hvězdičkou („*“) byly vyšetřovány vsedě 

z důvodu nemožnosti lehu na břiše 
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3.6.13 Vyšetření úchopů 

- Jemné úchopy (štipec, špetka, klíčový) – bpn. bilat. 

- Silové úchopy (kulový, válcový, háček) - bpn. bilat. 

- Stisk ruky (orientačně) – symetrický 

3.6.14 Vyšetření kloubní vůle (joint-play) dle Lewita 

Tabulka č. 19 - Vyšetření kloubní vůle dle Lewita (Výstupní KR) 

Segment Směr PHK LHK 

Glenohumerální 

kloub 

Kaudální posun bpn. bpn. 

Ventrální posun bpn. bpn. 

Dorzální posun bpn. bpn. 

Laterální posun bpn. bpn. 

Akromioklavikulární 

kloub 

Ventrodorzální 

posun 

bpn. bpn. 

Kaudální posun bpn. bpn. 

Sternoklavikulární 

kloub 

Ventrodorzální 

posun 

bpn. bpn. 

Kraniokaudální 

posun 

bpn. bpn. 

Lopatka* Kroužení nevyšetřeno bpn. 

Abdukce lopatky nevyšetřeno bpn. 

Hlavička radia Ventrodorzální 

posun a rotace 

bpn. bpn. 

Akrum bpn. 

Krční páteř bpn. 

C/Th přechod 

 

Dorzální posun omezen 

Laterální posun omezen 

Rotace omezen 

Lateroflexe omezen 

Žebra bpn. 

Legenda č. 11: Pozn.: Kroužení lopatkou bylo vyšetřeno ve změněné výchozí poloze. Pacientka nebyla 

schopna lehu na břiše, proto bylo vyšetření provedeno na pravém boku. Z důvodu neschopnosti lehnout 

si na levý bok kvůli bolestem nebyla vyšetřena pravá lopatka. 
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3.6.15 Humeroskapulární rytmus 

- Patologický průběh, neodpovídá kineziologii. 

3.6.16 Odporové zkoušky 

Tabulka č. 20 - Odporové zkoušky (Výstupní KR) 

 PHK LHK 

Flexe Negativní Negativní 

Extenze Negativní Pozitivní 

Zevní rotace Negativní Pozitivní 

Vnitřní rotace Negativní Negativní 

3.6.16 ADL 

- s oblékáním horní části těla stále potřebuje pomoct, konkrétně trika a svetry, 

které je třeba přetáhnout přes hlavu 

- osobní hygienu zvládá 

3.6.17 Závěr výstupního kineziologického rozboru 

Výstupní vyšetření ukázalo následující výsledky. Ve statickém vyšetření stoje 

nastala změna v držení HKK. Obě HKK byly spuštěné podél těla, semiflexe v loketním 

kloubu. Přetrvává asymetrické postavení lopatek, kde levá lopatka je výše než pravá 

a vzdálenost mediální hrany od páteře je na levé straně větší než na pravé. 

Při dynamickém a speciálním vyšetření stoje nenastaly žádné změny. 

Při vyšetření chůze bylo viditelné, že se zlepšila hybnost LHK, pacientka ji 

už nedrží v antalgickém postavení, ale obě HKK jsou podél těla a při chůzi vykonávají 

mírný souhyb. 

Antropometrické vyšetření potvrdilo vymizení otoku, po délce celé LHK, pouze 

v oblasti lokte LHK je obvod stále o 0,5 cm větší než na PHK. 

Během vyšetření měkkých tkání jsem zjistila, že stále přetrvává zhoršená 

protažitelnost v oblasti krční páteře, cervikobrachiálního přechodu a levé paže, ovšem 

od vstupního vyšetření se protažitelnost zlepšila. Stále je hypertonus m. infraspinatus 

na levé straně, m. trapezius a m. subscapularis bilaterálně a mm. scaleni a krátkých 

extenzorů šíje bilaterálně. Na levé straně jsem nalezla trigger point v horní části m. 

trapezius. Levý m. deltoideus a m. triceps brachii a mm. rhomboidei bilaterálně jsou 

orientačně oslabené. 



 74 

U vyšetření hybných stereotypů se projevilo výrazné zlepšení v provedení 

abdukce v levém ramenním kloubu, trup už nikam neuklání, počáteční elevace ramenního 

pletence není tak výrazná jako při vstupním vyšetření. 

Goniometrické vyšetření potvrdilo výrazné zlepšení v rozsazích pohybů. Došlo 

ke zvětšení rozsahů u krční páteře do všech pohybů o 10-15 stupňů. Supinace a pronace 

se zvýšila o 20 stupňů, pasivně jsem dosáhla i plného rozsahu. Dále v loketním kloubu 

bylo dosaženo plné extenze a flexe se zvýšila o 40 stupňů, do plného rozsahu chybí ještě 

přibližně 20 stupňů. V ramenním kloubu bylo dosaženo extenze 20 stupňů aktivně, 

30 stupňů pasivně, před terapií ramenní kloub byl na 0 stupních. Do flexe se rozsah zvýšil 

na 145 stupňů aktivně (150 pasivně), tudíž došlo k výraznému zvýšení o přibližně 

70 stupňů. Abdukce v ramenním kloubu byla zvýšena o přibližně 30 stupňů na 75 stupňů 

aktivně, 80 pasivně. Ve vnitřní rotaci v ramenním kloubu bylo dosaženo téměř plného 

rozsahu, rozsah se zvýšil o 70 stupňů. Největším problémem je nadále zevní rotace 

v ramenním kloubu, která byla před zahájením terapie nulová a po terapii se zvýšila 

na 20 stupňů. 

Vyšetření zkrácených svalů ukázalo změnu ve zkrácení m. trapezius 

a m. levator scapulae, které byly po terapii zkrácené pouze na stupeň 1. 

Ve vyšetření hypermobility došlo pouze k jedné změně a to, že pacientka je 

po terapii schopna provést zkoušku šály i na LHK, rozsah je v normě, bez hypermobility. 

Vyšetření svalové síly potvrdilo zvýšení síly v několika segmentech. V ramenním 

kloubu do flexe pouze nepatrně na stupeň 3+, do extenze a abdukce se síla zvýšila vždy 

o 1 stupeň, do extenze na stupeň 3 a abdukce na 4. Největší rozdíl je ve vnitřní a zevní 

rotace, které byly před zahájením terapie na stupeň 1, po terapii je zevní rotace na stupeň 

3 a vnitřní na stupeň 4. V loketním kloubu došlo u flexe a extenze ke zvýšení síly 

ze stupně 3 na stupeň 4 a u supinace a pronace bylo dosaženo plné síly na stupeň 5 

(pře terapií byl stupeň 3). Stisk ruky byl po terapii symetrický na obou HKK. 

Odporové zkoušky, které byly před terapií pozitivní do všech směrů, po terapii 

stále přetrvávají pozitivní do extenze a do zevní rotace. V neurologickém vyšetření 

nedošlo k žádným změnám. 

Vyšetření kloubní vůle ukázalo, že byly odstraněny blokády v glenohumerálním 

kloubu, dále v akromioklavikulárním, sternoklavikulárním a proximálním radioulnárním 

skloubení do všech směrů. Nadále přetrvává blokáda v C/Th přechodu. 
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3.7 Zhodnocení efektu terapie 

Pacientka absolvovala celkem 7 terapií během 3 týdnů. V rámci krátkodobého 

fyzioterapeutického plánu bylo stanoveno několik cílů, které byly splněny. Mezi první 

cíle patřilo snížení bolesti a odstranění otoku v oblasti levého ramenního a loketního 

kloubu, čehož bylo dosaženo. Dále jsme chtěli dosáhnout zvýšení posunlivosti 

a protažitelnosti kůže, podkoží a fascií a to v oblastech celé LHK, L ramenního pletence 

a šíje, tohoto cíle bylo také dosaženo. 

 

Tabulka č. 21 - Antropometrie - Obvody HKK (Srovnání vstupní/výstupní KR) 

 Před terapií Po terapii 

Segment PHK LHK PHK LHK 

Rameno 45 cm 43 cm 45 cm 44 cm 

Relaxovaná 

paže 

31,5 cm 31,5 cm 31,5 cm 31,5 cm 

Paže 

v kontrakci 

32,5 cm 32,5 cm 32,5 cm 32,5 cm 

Loket 28 cm 31 cm 28 cm 28 cm 

Předloktí 26 cm 26 cm 26 cm 26 cm 

Processi 

styloidei 

17 cm 17 cm 17 cm 17 cm 

Metakarpy 19 cm 19 cm 19 cm 19 cm 

 

V tabulce jsou zvýrazněné hodnoty, které se během terapie změnily. Obvod 

ramene se zvýšil o 1 cm, což potvrzuje navýšení svalové hmoty m. deltoideus, zvýšení 

svalové síly je zaznamenáno v tabulce č. 24. Největší otok byl před terapií v oblasti lokte, 

příslušný obvod se celkem snížil o 3 cm, což potvrzuje i vymizení otoku. 

Dalším z cílů bylo dosáhnout relaxace hypertonických svalů a odstranění 

trigger pointů. V následující tabulce je obsažen pokrok, kterého bylo dosaženo. Po terapii 

stále přetrvává hypertonus horní části m. trapezius a m. subscapularis bilaterálně, 

L m. infraspinatus, mm. scaleni a krátkých extenzorů šíje bilaterálně. V horní části m. 

trapezius na L straně se i po terapii stále nachází trigger point. 

 

 



 76 

Tabulka č. 22 - Vyšetření reflexních změn dle Lewita (Srovnání vstupní/výstupní KR) 

 Před terapií Po terapii 

Hypertonus TrP Hypertonus TrP 

Vyšetřovaný sval PHK LHK PHK LHK PHK LHK PHK LHK 

horní část m. 

trapezius 

• • • • • •  • 

m. supraspinatus  •       

m. infraspinatus  •  •  •   

m. subscapularis • • • • • •   

m. biceps brachii    •     

mm. scaleni • •   • •   

krátké extenzory 

šíje 

• •   • •   

 

V dalších dvou tabulkách jsou zaznamenány změny ve zkrácených svalech 

a svalové síle. V obou tabulkách jsou zvýrazněné hodnoty, které se po terapii změnily. 

 

Tabulka č. 23 - Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy (Srovnání vstupní/výstupní KR) 

 Před terapií Po terapii 

Vyšetřovaný sval PHK LHK PHK LHK 

Paravertebrální svaly 2 2 

m. pectoralis major 1 2 1 2 

m. trapezius 2 2 1 1 

m. levator scapulae 2 2 1 1 

m. 

sternocleidomastoideus 

1 1 1 1 
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Tabulka č. 24 - Vyšetření svalové síly dle Jandy (Srovnání vstupní/výstupní KR) 

 Před terapií Po terapii 

Segment Pohyb PHK LHK PHK LHK 

Krční páteř Obloukovitá flexe 4 4 

Flexe předsunem 4 4 

Lopatka Elevace 5 4 5 4 

Kaudální posun 4 - 4 - 

Abdukce s rotací 4 - 4 3 

Addukce 3 3 3 3 

Ramenní 

kloub 

Flexe 5 3 OP 5 3+ 

Extenze 5 2 OP 5 3 

Abdukce 5 3 OP 5 4 OP 

Zevní rotace 5 1 5 3 OP 

Vnitřní rotace 5 1 5 4 

Horizontální 

abdukce 

5 - 5 3 

Horizontální 

addukce 

5 - 5 3 

Loketní 

kloub 

Flexe 5 3 OP 5 4 

Extenze 5 3 OP 5 4 

Pronace 5 3 OP 5 5 

Supinace 5 3 OP 5 5 

Zápěstí Flexe s addukcí 5 5 5 5 

Flexe s abdukcí 5 5 5 5 

Extenze s addukcí 5 5 5 5 

Extenze s abdukcí 5 5 5 5 

MP klouby Flexe 5 5 5 5 

Extenze 5 5 5 5 

Palec a malík Opozice 5 5 5 5 

Legenda č. 12: OP - omezený rozsah pohybu 
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Od začátku terapie bylo zaznamenáno zvýšení svalové síly u L lopatky 

do abdukce s rotací a kaudálního posunu a dále u L ramenního a loketního kloubu 

do všech směrů. Největší zvýšení síly se objevilo u zevní a vnitřní rotace v ramenním 

kloubu, kdy se pacientka dostala ze stupně 1 v obou pohybech na stupeň 3 do zevní rotace 

(s omezeným rozsahem) a na stupeň 4 do vnitřní rotace. 

Mezi největší pokroky patří zvýšení rozsahů, především v levém ramenním 

a loketním kloubu. Veškeré změny v rozsazích pohybu jsou zdokumentovány 

v následujících tabulkách, v první tabulce jsou zaznamenány aktivní rozsahy, v druhé 

pasivní. 

 

Tabulka č. 25 - Goniometrie - aktivní rozsahy (Srovnání vstupní/výstupní KR) 

 Před terapií Po terapii 

Segment PHK LHK PHK LHK 

Ramenní 

kloub 

S 50-0-175 

F 145-0-0 

T 25-0-100 

R 65-0-80 

S 0-5-70 

F 40-0-0 

T nevyš. 

R 0-0-5 

S 50-0-175 

F 145-0-0 

T 25-0-100 

R 65-0-80 

S 20-0-145 

F 75-0-0 

T 10-0-100 

R 20-0-70 

Loketní kloub S 0-0-165 S 0-20-95 S 0-0-165 S 0-0-140 

Radioulnární 

skloubení 

R 90-0-90 R 60-0-60 R 90-0-90 R 80-0-80 

Krční páteř S 30-0-25 

F 25-0-35 

R 35-0-45 

S 40-0-40 

F 35-0-40 

R 45-0-50 

Legenda č. 13: S - sagitální rovina, F - frontální rovina, T - transverzální rovina, R - rovina rotací 
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Tabulka č. 26 - Goniometrie - pasivní rozsahy (Srovnání vstupní/výstupní KR) 

 Před terapií Po terapii 

Segment PHK LHK PHK LHK 

Ramenní 

kloub 

S 60-0-180 

F 160-0-0 

T 30-0-110 

R 75-0-85 

S 0-0-80 

F 50-0-0 

T nevyš. 

R 5-0-10 

S 60-0-180 

F 160-0-0 

T 30-0-110 

R 75-0-85 

S 30-0-150 

F 80-0-0 

T 15-0-110 

R 25-0-80 

Loketní kloub S 0-0-170 S 0-10-110 S 0-0-170 S 0-0-150 

Radioulnární 

skloubení 

R 90-0-90 R 70-0-70 R 90-0-90 R 90-0-90 

Krční páteř S 40-0-35 

F 30-0-40 

R 40-0-50 

S 45-0-45 

F 45-0-45 

R 50-0-60 

Legenda č. 14: S - sagitální rovina, F - frontální rovina, T - transverzální rovina, R - rovina rotací 

 

Také se změnilo celkové držení LHK. Pacientka od doby úrazu až po nástup 

k terapii přes den vůbec nesundávala ortézu, což znamená téměř 5-týdenní fixace. 

Následkem bylo výrazně ovlivněné držení celé LHK, pacientka měla končetinu 

před tělem v antalgickém postavení - mírná flexe a addukce v ramenním kloubu a flexe 

v loketním kloubu, chvilkami si ji musela kvůli bolesti i přidržovat druhou rukou. 

Po skončení našich společných terapií se držení LHK převážně navrátilo do stavu 

před úrazem, končetina je spuštěna volně podél těla, loketní kloub v semiflexi. Pouze 

přetrvává protrakce ramen, která je na L straně výraznější, a s tím spojené asymetrické 

postavení lopatek. 

Práce s pacientkou byla lehce zkomplikována rozsahem alergií, kvůli kterým 

nemůže brát tradiční léky na bolest. V průběhu terapie dostala od lékaře předepsány 

2 různé druhy léků. První z nich netolerovala a musela ihned vysadit, druhým byl 

Diclofenac ve formě náplasti, který jí od bolesti výrazně pomohl, ale po přibližně 3 dnech 

se znovu objevily potíže, kvůli kterým musela náplast sundat. Pacientka kvůli bolesti 

nebyla před zahájením terapií schopna lehu na zádech, boku ani břiše. V průběhu terapií 

jsme se dostali do pozice lehu na zádech a na pravém boku, pozici na břiše a opačném 

boku stále nezvládá. 

Jednou z použitých technik byla i proprioceptivní neuromuskulární facilitace, 

která byla provedena až na poslední, sedmé terapii. Nejdříve jsem provedla diagonály 
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na LHK pouze pasivně, poté pacientka cvičila aktivně s dopomocí. Využity byly 

2 techniky, pro relaxaci technika výdrž relaxace a pro posilování technika opakované 

kontrakce. Pacientka rozuměla všem povelům a cvičení zvládala, proto by bylo vhodné 

v tomto i nadále pokračovat k relaxaci i posílení svalů LHK. 

Vzhledem ke stavu po úrazu a během terapie jsou výsledky přiměřené naší 

společné práci. Pacientka všem cvikům rozuměla a poctivě cvičila vše, co měla zadáno 

na doma. Před ukončením našich společných terapií byla pacientka na kontrole u lékaře, 

který předepsal dalších 6 terapií, na které bude pacientka dále ambulantně docházet 

do Centra léčby pohybového aparátu. Nyní po ústupu bolesti je třeba více zapracovat 

na posílení svalů celé LHK, eliminaci případných svalových dysbalancí a zvýšení rozsahů 

pohybu především do extenze, zevní rotace a abdukce v ramenním kloubu. U abdukce 

v ramenním kloubu by bylo vhodné se zaměřit i na nácvik správného pohybového 

stereotypu. 
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4 Závěr 

Před zpracováním této bakalářské práce a před započetím terapie s pacientkou, 

která byla součástí speciální části této práce, byly vytyčeny cíle, kterých bylo dosaženo. 

V obecné části byla nejdříve zpracována anatomie a kineziologie ramenního pletence, 

na které dále navazovalo rozebrání samotné diagnózy – zlomenina proximálního humeru. 

Zaměřila jsem se na etiologii, mechanismus vzniku i klasifikaci. Dále byla popsána 

diagnostika, léčba i rehabilitace u pacientů s tímto typem zlomeniny. 

 Na obecnou část navazovala část speciální, ve které byla zpracována kazuistika 

pacientky po fraktuře proximálního humeru. S pacientkou jsem pracovala během své 

bakalářské praxe v Centru léčby pohybového aparátu v Praze. Po naší společné terapii 

u pacientky došlo ke zlepšení celkového držení postiženého ramenního pletence a horní 

končetiny celkově, došlo ke zvýšení rozsahů pohybu a zvýšení svalové síly. Zlepšily se 

i vybrané stereotypy pohybu a reflexní změny, které byly po úrazu přítomny. 

 Během zpracování této bakalářské práce jsem si zopakovala teoretické znalosti 

týkající se anatomie a kineziologie a zároveň jsem získala nové znalosti v okruhu dané 

diagnózy. Práce s pacientkou a celá bakalářská praxe pro mě byla velmi přínosná. Měla 

jsem možnost vyzkoušet si techniky a přístupy, které jsem se naučila během studia, 

a zároveň jsem během praxe mohla vidět i další přístupy, které jsou v praxi využívány. 

Také jsem získala praktické zkušenosti s dalšími diagnózami, se kterými jsem se dříve 

v praxi nesetkala. Jeden z největších přínosů byla i možnost pracovat s pacienty po delší 

souvislou dobu a vidět efekty terapie v reálném časovém sledu. 
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Příloha č. 1: Žádost o vyjádření Etické komise UK FTVS - schválená 
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Příloha č. 2: Informovaný souhlas - vzor 

 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 

Vážená paní, vážený pane,                                         

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 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 v Praze, 

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 po fraktuře 

proximálního humeru. 

 

Cílem této bakalářské práce je přiblížit možnosti fyzioterapeutické péče o pacienty po 

fraktuře proximálního humeru.  

 

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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Příloha č. 3: Seznam použitých zkratek 

ADL Běžné denní činnosti (Activities of daily living) 

AEK Agisticko-excentrické kontrakční postupy 

AGR Antigravitační relaxace 

bilat. Bilaterálně 

BMI Body mass index 

bpn. Bez patologického nálezu 

C/Th Cerviko/thorakální 

cm Centimetr 

CMP Cévní mozková příhoda 

Cp Krční páteř 

CT Výpočetní tomografie 

č. Číslo 

DK, DKK Dolní končetina, dolní končetiny 

fct. Fraktura 

HK, HKK Horní končetina, horní končetiny 

kg Kilogram 

KR Kineziologický rozbor 

L Levá 

LDK Levá dolní končetina 

LHK Levá horní končetina 

LTV Léčebná tělesná výchova 

Lp Bederní páteř 

m., mm. Musculus, musculi 

MRI Magnetická rezonance 

n. Nervus 

OP Omezený pohyb 

P Pravá 

PDK Pravá dolní končetina 

PHK Pravá horní končetina 

PIR Postizometrická relaxace 

PNF Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

pozn. Poznámka 
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prox. Proximální 

RTG Rentgen 

s sekunda 

sin. Sinister 

st. Stupeň 

St.p. Status post 

TEP Totální endoprotéza 

Th/L Thorako/lumbální 

Thp Hrudní páteř 

TrP Trigger point 

tzv. Takzvaný 

UK FTVS Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy 

UZ Ultrazvuk 

VP Výchozí poloha 

ZZS Zdravotnická záchranná služba 
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