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Příloha 1: Obrazová příloha kapitoly anatomie a kineziologie 

Obrázek 8.1.1: Obratel C6 (Shora). Obrázek Filip Mareš 

 

Obrázek 8.1.2: Obecná stavba obratle. Zdroj dat: Anatomie, Čihák 

 

Obrázek 8.1.3: Atlas (shora a zdola). Obrázek Filip Mareš 
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Obrázek 8.1.4: Axis. Obrázek Milan Med 

 

Obrázek 8.1.5: Posun nucleus pulposus, Zdroj dat: Anatomie, Čihák 
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Příloha 2: Svalové tabulky 

Svaly krku 

Tabulka 8.2.1: Musculi colli superficiales, Zdroj dat: Memorix anatomie, Hudák; Anatomie, Čihák 

Musculi colli superficiales 
sval začátek úpon inervace funkce 

m. platysma Podklíčková krajina mandibula n. facialis Udržování napětí kůže krku 

m. sternocleidomastoideus 
Manubrium sterni, mediální 

část klavikuly 

Processus 

mastoideus 
n. accesorius 

Oboustranně: protrakce hlavy, anteflexe 
(přední snopce) retroflexe (zadní snopce) 

krční páteře. Jednostranně: lateroflexe a 

kontrarotace krční páteře 

 

Tabulka 8.2.2: Musculi suprahyoidei, Zdroj dat: Memorix anatomie, Hudák; Anatomie, Čihák 

Musculi suprahyoidei 

sval začátek úpon inervace funkce 

m. digastricus 

Přední bříško– fossa digastrica 

mandibulae 
Zadní bříško – os hyoideum 

(vazivové poutko) 

Přední bříško – os hyoideum 

(vazivové poutko) 
Zadní bříško – proc. 

mastoideus 

Přední bříško – 

n. mylohyoideus 
Zadní bříško – 

n. facialis 

 

Při fixované jazylce: deprese 

mandibuly 
Při fixované mandibule: elevace 

jazylky 

m. mylohyoideus Linea milohyoidea mandibulae 
Os hyoideum, raphe 

mylohyoidea 
n. mylohyoideus 

Tvorba ústního dna 

Při fixované jazylce: deprese 

mandibuly 
Při fixované mandibule: elevace 

jazylky 

m. geniohyoideus Spina mentalis mandibulae Os hyoideum 

n. hypoglossus, 

nervi spinales 

C1 a C2 

Tvorba ústního dna 

Při fixované jazylce: deprese 

mandibuly 

Při fixované mandibule: elevace 
jazylky 

m. stylohyoideus Proc. styloideus Os hyoideum n. facialis 
Fixace jazylky a tah 

dorsokraniálně 

 

Tabulka 8.2.3: Musculi infrahyoidei, Zdroj dat: Memorix anatomie, Hudák; Anatomie, Čihák 

Musculi infrahyoidei 
sval začátek úpon inervace funkce 

m. sternohyoideus 
Manubrium sterni, art. 

sternoclavicularis 
Os hyoideum 

Nervi spinales 

C1-C3 

Fixace jazylky a tah kaudálně, , 

napínní pretracheálního listu krční 

fascie 

m. sternothyroideus Manubrium sterni 
Cartilago 

thyroidea 

Nervi spinales 

C1-C3 

Deprese cart. Thyroidea a hrtanu, , 

napínní pretracheálního listu krční 

fascie 

m. thyrohyoideus Catilago thyroidea Os hyoideum 
Nervi spinales 

C1-C3 

Fixace jazylky a tah kaudálně, 

přifixované jazylce – elevace cart. 
Thyroidea a hrtanu 

m. omohyoideus Incisura scapulae Os hyoideum 
Nervi spinales 

C1-C3 

Fixace jazylky a tah kaudálně, 
napínní pretracheálního listu krční 

fascie 
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Tabulka 8.2.4: Musculi scaleni, Zdroj dat: Memorix anatomie, Hudák; Anatomie, Čihák 

Musculi scaleni 
sval začátek úpon inervace funkce 

M. scalenus anterior 
Obratle 

C1-C3 
1.žebro rr. ventrales nervorum spinalium (C5-C7) 

Jednostranně: lateroflexe a kotrarotace krční páteře 
Oboustranně: anteflexe krční páteře 

Při fixované páteři: pomocný nádechový sval 

(elevace 1. Žebra) 

m. scalenus medius 
Obratle 

C2-C7 
1.žebro rr. ventrales nervorum spinalium (C3-C8) 

Jednostranně: lateroflexe a kotrarotace krční páteře 

Oboustranně: anteflexe krční páteře 

Při fixované páteři: pomocný nádechový sval 
(elevace 1. Žebra) 

m. scalenus 

posterior 
Obratle 

C5-C7 
2.žebro rr. ventrales nervorum spinalium (C7-C8) 

Jednostranně: lateroflexe a kotrarotace krční páteře 
Oboustranně: anteflexe krční páteře 

Při fixované páteři: pomocný nádechový sval 

(elevace 2. Žebra) 

 

Tabulka 8.2.5: Musculi colli profundi, Zdroj dat: Memorix anatomie, Hudák; Anatomie, Čihák 

Musculi colli profundi 
sval začátek úpon inervace funkce 

m. longus capitis Obratle C3-C6 Os occipitale 

Rami ventrales 

nervorum 

spinalium C1-C5 

Anteflexe krční páteře (předklon 

hlavy) 

m. longus colli Obratle C3-Th3 Obratle C1-C6 
Rami ventrales 

nervorum 

spinalium C3-C8 

Oboustranně: anteflexe krční páteře 
Jednostranně: lateroflexe krční 

páteře 

m. rectus capitis anterior Processus transversus C1 Os occipitale 
Ramus ventralis 

nervi spinalis C1 

Oboustranně: anteflexe hlavy 

Jednostranně: lateroflexe hlavy 

Drobné balanční pohyby 

m.rectus capitis lateralis Processus transversus C1 Os occipitale 
Ramus ventralis 

nervi spinalis C1 
Lateroflexe hlavy 

 

Zádové svaly zajišťující pohyby krční páteře 

Tabulka 8.2.6: 1. a 2. vrstva zádových svalů, Zdroj dat: Memorix anatomie, Hudák; Anatomie, Čihák 

Povrchová vrstva zádových svalů 
sval začátek úpon inervace funkce 

m. trapezius pars 

descendens 
Os occipitalis. Linea 

nuchae, obratle C1-C6 

Clavicula, acromion, spina 

scapulae 
n. accesorius 

Oboustranná kontrakce: 

elevace lopatky (při 

fixované páteři), retroflexe 

hlavy (při fixované lopatce), 
fixace lopatky k páteři 

Jednostranná kontrakce: 

lateroflexe hlavy 

Druhá vrstva zádových svalů 

m. levator scapulae Obratle C1-C4 Angulus superior scapulae n. dorsalis scapulae 

Při fixované lopatce: 

lateroflexe krční páteře 

Při fixované páteři: elevace 

lopatky, rotace angulus 
inferior scapulae mediálně 
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Tabulka 8.2.7: Musculi dorsi proprii - spinotransverzální systém, Zdroj dat: Memorix anatomie, Hudák; Anatomie, 

Čihák 

Musculi dorsi proprii – Spinotransverzální systém 

sval začátek úpon inervace funkce 

m. splenius capitis et 

cervicis 
Lig. nuchae, processi spinosi C7-Th3 Os temporale, os occipitale 

Rami dorsales nervi 

spinales 

Oboustranná 
kontrakce: 

retroflexe 

Jednostranná 

kontrakce: 
lateroflexe a rotace 

krční páteře 

m. splenius cervicis Processi spinosi Th3-Th6 Processi transversi C1-C3 
Rami dorsales nervi 

spinales 

Oboustranná 

kontrakce: 

retroflexe 

Jednostranná 
kontrakce: 

lateroflexe a rotace 

krční páteře 

m. iliocostalis cervicis Angulus costae 3. Až 6. žebra processi transversi C4-C6 
Rami dorsales nervi 

spinales 

Oboustranná 

kontrakce: 

retroflexe 
Jednostranná 

kontrakce: 

lateroflexe a rotace 

krční páteře 

m.longissimus 

cervicis 
Processi spinosi Th5-Th6  Processi transversi C2-C6 

Rami dorsales nervi 

spinales 

Oboustranná 

kontrakce: 
retroflexe 

Jednostranná 

kontrakce: 

lateroflexe a rotace 
krční páteře 

Tabulka 8.2.8: Musculi dorsi proprii - transverzospinální systém, Zdroj dat: Memorix anatomie, Hudák; Anatomie, 
Čihák 

Musculi dorsi proprii – transverzospinální systém 

sval začátek úpon inervace funkce 

m. semispinalis 

capitis 
Processi trnansversi C7-Th6 

Processi spinosi C4-C6, os 

occipitale 

Rami dorsales nervi 

spinales 

Oboustranná 

kontrakce: 

retroflexe halvy 
Jednostranná 

kontrakce: 

lateroflexe a 

kontrarotace hlavy 

m. semispinalis 

cervicis 
Processi trnansversi Th2-Th5 Processi spinosi C2-C5 

Rami dorsales nervi 

spinales 

Oboustranná 

kontrakce: 
retroflexe páteře 

Jednostranná 

kontrakce: 

lateroflexe a 
kontrarotace páteře 

m. multifidi (pars 

cervicalis) 
Processi transversi C4-C7 

Processi spinosi kraniálních 

obratlů obratlů 

Rami dorsales 

nervi spinales 

Oboustranná 
kontrakce: 

retroflexe páteře 

Jednostranná 

kontrakce: 
kontrarotace páteře 

m. rotatores Processi transversi 
Processi spinosi kraniálních 

obratlů 

Rami dorsales nervi 

spinales 

Oboustranná 
kontrakce: 

retroflexe páteře 

Jednostranná 
kontrakce: 

kontrarotace páteře 
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Tabulka 8.2.9: Musculi dorsi proprii - spinospinální systém, Zdroj dat: Memorix anatomie, Hudák; Anatomie, Čihák 

Musculi dorsi proprii – Spinospinální systém 

sval začátek úpon inervace funkce 

m. spinalis cervicis Lig. nuchae, processi spinosi C7-Th2 Processi spinosi C2-C4 
Rami dorsales nervi 

spinales 

Jednostranná 

kontrakce: 

lateroflexe páteře 

Oboustranná 
kontrakce: 

retroflexe páteře 

 

Tabulka 8.2.10: Musculi dorsi proprii - systém krátkých zádových svalů, Zdroj dat: Memorix anatomie, Hudák; 

Anatomie, Čihák 

Musculi dorsi proprii – Systém krátkých zádových svalů 

sval začátek úpon inervace funkce 

mm. intertransversarii 
Processus transversus spodního 

obratle 

Processus transversus 

vrchního obratle 

Rami dorsales nervi 

spinales 
Lateroflexe páteře 

mm. interspinales Processus spinosus spodního obratle 
Processus transversus 

vrchního obratle 

Rami dorsales nervi 

spinales 

Retroflexe páteře, 

stabilita páteře 

 

Tabulka 8.2.11: Musculi dorsi proprii - musculi suboccipitales, Zdroj dat: Memorix anatomie, Hudák; Anatomie, Čihák 

Musculi dorsi proprii – Musculi suboccipitales 

sval začátek úpon inervace funkce 

m. rectus capitis 

posterior major 
Processus spinalis axis Linea nuchalis inferior 

Rami dorsales nervi 
spinales 

Oboustranná 

kontrakce: 

retroflexe hlavy 

Jednostranná 
kontrakce_ 

ipsilaterální 

lateroflexe a rotace 

hlavy 

m. rectus capitis 

posterior minor 
Tuberculum posterius atlantis Linea nuchalis inferior 

Rami dorsales nervi 

spinales 

Oboustranná 

kontrakce: 

retroflexe hlavy 

Jednostranná 

kontrakce: 

ipsilateralni rotace 
hlavy 

m. obliquus capitis 

superior 
Processus transversus atlantis 

Os occipitale – laterální část 

linea nchalis inferior 

Rami dorsales nervi 

spinales 

Oboustranná 
kontrakce: 

retroflexe hlavy 

Jednostranná 

kontrakce: 

kontrrotace hlavy 

m. obliquus capitis 

inferior 
Processus psinalis axis Processus transversus atlantis 

Rami dorsales nervi 

spinales 

Jednostranná 
kontrakce. 

Ipsilaterální rotace 

atlantu 
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Příloha 3: Detailní popis průběhu vyšetření dle MDT 

Detailní popis průběhu vyšetření dle MDT 

Pro zápis vyšetření dle MDT se využívají standardizované formuláře – spisy. Pro 

zjednodušení a zrychlení zapisování do spisu se používají zkratky popsané v tabulce 8.3.1 

Dále se zde nacházejí uzavřené otázky s možnostmi, pro jejichž vyplnění používáme: 

zakroužkování, pokud se uvedená možnost vyskytuje vždy; podtržení, pro případ, že se 

uvedená možnost vyskytuje pouze někdy a škrtnutí v případě, že uvedená možnost nenastává 

nikdy. 

Standardizovaný formulář (spis pro MDT) obsahuje nejdůležitější aspekty anamnézy, 

které je možné doplnit dalšími specifickými dotazy na konkrétního pacienta dle potřeby. 

Doporučuje se shromáždit informace pomocí otevřených otázek a v případě potřeby doplnit 

chybějící informace otázkami uzavřenými (McKenzie a May, 2006; McKenzie a May, 2003; 

McKenzie a May, 2000). 

Existují spisy pro krční, hrudní a bederní páteř a také pro horní a dolní končetinu. 

Výběr spisu závisí na lokalitě obtíží. V případě pacientů této bakalářské práce byly použity 

spisy pro krční páteř (lokalita obtíží v oblasti krční páteře, nebo vystřelování bolesti do 

horních končetin), hrudní páteř (lokalita v oblasti hrudní páteře, bolest zasahuje pod linii 

lopatek) a horní končetinu (lokalita bolesti pouze v oblasti horní končetiny). Tyto spisy se 

mírně liší, ale průběh vyšetření zůstává stejný. V rámci diferenciální diagnostiky je součástí 

spisů pro hrudní páteř a horní končetinu kromě vyšetření lokality obtíží i vyšetření krční 

páteře. 

Anamnéza 

V první části spisu jsou uvedeny základní informace o pacientovi: 

Věk pacienta je důležitý z důvodu rozdílné náchylnosti k problémům s pohybovým 

aparátem (např. u mladých jedinců se ve vyšší míře vyskytuje posturální syndrom). U starších 

jedinců jsou častěji přítomny degenerativní změny nebo závažné patologie, dále jsou více 

náchylní k nemocem a úrazům a jejich schopnost zotavení je mnohdy omezená. Věk je 

důležitý pro prognózu pacienta, strategii léčby i diferenciální diagnostiku (McKenzie a May, 

2006; McKenzie a May, 2003; McKenzie a May, 2000). 

Zaměstnání a volný čas pacienta je dobrým ukazatelem posturální zátěže během dne. 

Důležitá je také nedávná změna v zaměstnání nebo v rámci volného času, která může vést 
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k přetížení. Na základě toho je možné zmírnit nebo odstranit škodlivé zatížení (Stupková a 

Nováková, 2019; McKenzie a May, 2006; McKenzie a May, 2003; McKenzie a May, 2000). 

Funkční disability této epizody jsou aktivity, které jsou v důsledku problému 

pohybového aparátu nejvíce omezeny. Pacient může být omezen ve vykonávání svého 

zaměstnání nebo v aktivitách svého volného času. V obou případech je návrat k dané činnosti 

vhodným cílem terapeutické intervence (Stupková a Nováková, 2019; McKenzie a May, 

2006; McKenzie a May, 2003; McKenzie a May, 2000). 

V další části spisu jsou uvedeny otázky cílené na symptomatický projev pacienta: 

Symptomy této epizody: Podle lokality bolesti a charakteru dalších symptomů lze 

zhodnotit závažnost problému. Periferní příznaky, parestezie, necitlivost a slabost svědčí o 

závažnějším problému. V případě, kdy je bolest a parestezie v typických lokacích dermatomů 

může jít o postižení nervového kořene. Charakter bolesti je vodítkem pro klasifikaci mezi 

mechanickými syndromy, např. bolest vystřelující do periferie je přítomna jen u 

derangementu nebo u fixovaného nervového kořene. Symetrie daných příznaků je vodítkem 

pro správný management léčby, kdy např. u asymetrických symptomů může být využita 

laterální složka pohybu (po vyčerpání sagitální roviny) (Stupková a Nováková, 2019; 

McKenzie a May, 2006; McKenzie a May, 2000). 

Trvání epizody poskytuje diagnostické a prognostické informace. Dle délky trvání 

epizody lze obtíže rozdělit do následujících skupin: akutní (doba trvání méně než týden), 

subakutní (sedm dní až sedm týdnů) a chronické (déle než sedm týdnů). V případě akutních 

obtíží může být přítomné poškození a zanícení tkání. V tomto období lze symptomy snadno 

zlepšit i zhoršit, proto je nutná opatrnost při testování pohybů. V subakutní fázi již začíná 

proces hojení a v chronickém stadiu již tento proces převládá. Příčinou dlouhotrvajících 

obtíží mohou být adaptivní změny tkání a rozvoj dysfunkčního syndromu. Pokud příznaky 

trvají několik měsíců může jít o dekondici nebo přecitlivělost tkáně, nutné je zvážit 

psychosociální faktory a pacienta pozitivně motivovat. Při dlouhotrvajících nebo opakujících 

se problémech je zvláště důležitá edukace a motivace pacienta (McKenzie a May, 2006; 

McKenzie a May, 2003; McKenzie a May, 2000). 

Je důležité vědět, zda se pacientovy obtíže v čase zepšují, nemění nebo zhoršují. 

Pokud se stav zlepšuje, terapie byla zvolena správně a není potřeba ji měnit. Jestliže se stav 

pacienta dlouho nemění je potřeba změnit management léčby - zvýšit intenzitu cvičení a 

aktivizovat pacienta. V případě, že se symptomy od počátku zhoršují, je nutný šetrný přístup 

k vyšetření a statické pozice mohou být účinnější než opakované pohyby. Pokud je 
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mechanické vyhodnocení atypické nebo nepříznivě ovlivňuje symptomy a intenzita bolesti se 

zvyšuje, může jít o závažnou patologii a je nutné doporučit vyšetření u příslušného lékaře. 

Dále se může jednat o syndrom chronické bolesti, u kterého je vhodné zvolit pravidelné a 

odstupňované cvičební programy (McKenzie a May, 2006; McKenzie a May, 2003; 

McKenzie a May, 2000). 

Začátek obtíží: Je důležité vědět, za jakých okolností bolest vznikla. V mnoha 

případech (až dvě třetiny pacientů s funkční problematikou krční páteře) bolest vzniká bez 

příčinné souvislosti. Často symptomy vznikají během noci a pacient se s bolestí probudí. 

Zjevnou příčinou bolestí krční páteře jsou traumata (zejm. autonehody), u kterých je však 

žádoucí, aby bylo lékařem vyloučeno závažnější poranění. Někteří pacienti udávají souvislost 

mezi začátkem obtíží a zvýšeným stresem. Jindy bolest přichází postupně během všedních 

denních aktivit a symptomy jsou zhoršovány prolongovanými pozicemi s kyfotizací krční 

páteře (např. práce na počítači nebo čtení). V tomto případě se doporučuje se těmto pozicím 

dočasně vyhnout (Stupková a Nováková, 2019; McKenzie a May, 2006). 

Charakter bolesti – konstantní X intermitentní: Další důležitou informací je, zda je 

bolest konstantní nebo intermitentní. Konstantní bolest se vyskytuje přibližně u třetiny 

pacientů s problematikou páteře. Může být chemického (zánětlivá onemocnění, nedávná 

traumata způsobující zánětlivou odpověď, artropatie) i mechanického (derangement syndrom) 

původu. V případě chemického původu jsou všechny testované pohyby bolestivé a žádný 

z nich symptomy nezlepšuje. Nepřetržitá bolest, která se neustále zhoršuje může být 

způsobena závažnou spinální patologií. 

Změna frekvence bolesti z konstantní na intermitentní znamená zlepšení 

v symptomatické prezentaci. Pacienti s intermitentní bolestí mají lepší prognózu (McKenzie a 

May, 2006; McKenzie a May, 2003; McKenzie a May, 2000). 

Které denní činnosti symptomy zhoršují a jaké je zlepšují? Odpovědi na tyto 

otázky pomáhají zvolit správnou strategii léčby. Jsou navrženy tak, aby určili pohyby nebo  

polohy, které mění mechanické zatížení tkání a tím způsobují, ruší, zvyšují nebo snižují 

symptomy. Je důležité vysledovat, co symptomy zhoršuje a těmto činnostem se dočasně 

vyvarovat nebo změnit způsob jejich vykonávání, aby se snížilo napětí postižených tkání. Pro 

management léčby je přínosné odhalit typ pohybů, které symptomy nejvíce ovlivňují, jestli 

statické polohy nebo dynamické pohyby. Další důležitou informací je zda po ukončení 

bolestivého pohybu symptomy přetrvávají nebo ihned mizí. Pokud je bolest vyvolána vždy 

stejným pohybem a krátce po jeho ukončení mizí, jedná se pravděpodobně o dysfunkční 

sydrom. V případě kdy je bolest vyvolaná určitou činností jen někdy, může se jednat o 
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derangement (Stupková a Nováková, 2019; McKenzie a May, 2006; McKenzie a May, 2003; 

McKenzie a May, 2000). 

Dále je dobré vědět, zda jsou pacientovi příznaky lepší v pohybu nebo v klidu. 

Pacienti často pociťují menší bolest, když se hýbou a nárůst bolesti přichází v klidu. Tito 

pacienti velmi dobře reagují na cvičební programy. Pacienti se závažnějšími obtížemi 

pociťují úlevu od bolesti pouze v leže. Konkrétně je zjišťováno chování symptomů u 

předklonu, sezení, otáčení, ležení a vstávání (McKenzie a May, 2006; McKenzie a May, 

2000). 

Symptomy mohou mít také souvislost s denní dobou. Pokud dochází ke shodnému 

vzorci příznaků během dne, může to poukazovat na účinek normálních denních činností ve 

srovnání s jinými aktivitami (nepravidelné aktivity volného času) nebo na špatné držení těla. 

Pokud pacienti mají horší příznaky ráno nebo se budí se zcela novými symptomy, je možné, 

že používají nevhodný polštář, matraci nebo si osvojili nevyhovující polohu ve spánku. 

V případě kdy pacienta bolest v noci budí, je možné, že se jedná o mechanicky nereagující 

radikulární syndrom nebo o nevhodnou pozici ve spánku, která způsobuje derangement. 

Poloha krční páteře, která se často podílí na vzniku symptomů, je prolongovaná rotace krční 

páteře v krajním rozsahu pohybu. Poloha krční páteře v leže se mění v závislosti na tom, zda 

pacient leží na zádech, na břiše nebo na boku a na počtu použitých polštářů. Pro korekci 

polohy krční páteře lze využít krční roli (Stupková a Nováková, 2019; McKenzie a May, 

2006; McKenzie a May, 2003; McKenzie a May, 2000). 

Předchozí anamnéza: Je důležité vědět, zda je tato epizoda bolesti první nebo 

cyklicky se opakující. Předchozí epizody bolesti krční páteře jsou jedním z rizikových 

faktorů recidiv bolesti. U každého pacienta s recidivujícími obtížemi je důležité řádně ho 

edukovat o problému, dosáhnout vysokého stupně nezávislosti a vyvodit realistickou 

prognózu (McKenzie a May, 2006; McKenzie a May, 2003; McKenzie a May, 2000). 

Důležitou informací ohledně vracejících se bolestí krční páteře je, zda se epizody 

v průběhu času mění – délka jednotlivých epizod, doba mezi jednotlivými epizodami, lokalita 

bolesti (ve smyslu centralizace nebo periferizace) (McKenzie a May, 2006). 

Dalším údajem, který může pomoci při managementu léčby, je absolvování 

předchozích terapií, které byly účinné a nebo naopak vedly ke zhoršení. 

Cílené otázky jsou do spisu zařazeny hned z několika důvodů. 

1) Poskytují informaci o předchozích lékařských intervencích a zobrazovacích 

vyšetření. 
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2) Upozorňují na systémová onemocnění nebo jiné podmínky, které mohou 

ovlivnit mechanické vyšetření nebo prognózu. 

3) Upozorňují na riziko závažných patologií, kde je bolest krční páteře jejich 

příznakem. 

Dotazy na současné léky a další onemocnění, můžou být upozorněním na 

kontraindikace k MDT nebo k nutnosti zvýšené opatrnosti při využití progrese sil. Ikdyž 

přímý vztah mezi výsledky zobrazovacích vyšetření a bolestí krční páteře je nejasný, tak např. 

u traumatických pacientů je vhodné mít pomocí těchto vyšetření vyloučený závažný úraz, 

který by byl kontraindikací pro MDT (McKenzie a May, 2006). 

Červené praporky: Za červené praporky se považují anamnestické údaje, které nás 

upozorňují na riziko závažnějších onemocnění. Odhalení červených praporků neurčuje 

přesnou diagnózu, ale zvyšuje pozornost terapeuta. Často je již z anamnézy jasné, že se může 

jednat o závažnou patologii. V tomto případě se neprovádí žádné další testování a okamžitě 

se doporučuje navštívit příslušného lékaře. Tyto patologie se týkají pouze 1 – 2 % pacientů. 

Je však nutné je mít na paměti, aby mohlo dojít k jejich zachycení (Yusuf et al., 2019; 

Premkumar et al., 2018; McKenzie a May, 2006). 

1) Věk: Závažné patologie jsou pravděpodobnější u starších pacientů. Za rizikový 

věk se považuje šedesát let a více (Premkumar et al., 2018; McKenzie a May, 

2006). 

2) Míšní příznaky: svalová slabost a porucha citlivosti končetin, snížená manuální 

obratnost, porucha chůze, zvýšený svalový tonus, hyperreflexivita, atrofie svalstva, 

poruchy mikce a defekace a další (Premkumar et al., 2018; McKenzie a May, 

2006). 

3) Onkologické onemocnění v anamnéze je závažným rizikovým faktorem. 

Nevysvětlitelný váhový úbytek a noční bolest, která pacienta vyžene z postele 

jsou dalšími ukazately (Premkumar et al., 2018; McKenzie a May, 2006). 

4) Systémové příznaky: pacient se obecně necítí dobře, má zvýšenou teplotu nebo 

neúmyslný úbytek na váze (Yusuf et al., 2019; McKenzie a May, 2006). 

5) Trauma v anamnéze může způsobit fraktury. Zvýšená opatrnost je nutná u žen po 

menopauze nebo u dlouhodobé léčby kortikosteroidy, kde je možná fraktura i po 

lehkém úraze (kvůli možné osteoporóze) (Premkumar et al., 2018; McKenzie a 

May, 2006). 
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Fyzikální vyšetření 

Úzce souvisí s informacemi získanými odběrem anamnézy. Po jejich dosažení by 

mělo být jasné, co je potřeba fyzikálně vyšetřit. Dále by mělo být zřejmé, jestli se jedná o 

některý z mechanických syndromů nebo jde o nemechanickou příčinu obtíží. Účelem 

fyzikálního vyšetření je potvrdit počáteční nálezy a plně odhalit mechanickou povahu a 

rozsah problému (McKenzie a May, 2006; McKenzie a May, 2003; McKenzie a May, 2000). 

Toto vyšetření zahrnuje testování pohybů, které musí fyzioterapeut vyhodnotit. 

Vzhledem k tomu, že hodnocení je čistě subjektivní, může vznikat jistá variabilita výsledků. 

Ta lze omezit tím, že je vyšetření provedeno pokaždé stejným způsobem (stejná výchozí 

poloha pacienta, důslednost terapeuta). Vzhledem k tomuto problému je nejlepší omezit 

informace požadované během fyzikálního vyšetření a nevykonávat zbytečně nadměrný počet 

testů (McKenzie a May, 2006; McKenzie a May, 2003; McKenzie a May, 2000). 

Držení těla a jeho korekce: Pacientovo přirozené držení těla v sedu lze jednoduše 

odpozorovat během odběru anamnézy. Často je přítomno ochablé držení těla s protrakcí krční 

páteře a kyfotizací bederní a hrudní páteře. Kromě samotného držení těla lze pozorovat i 

vychýlení krční páteře – fixovanou cervikothorakální kyfózu a laterální nebo rotační deviaci 

krční páteře (Stupková a Nováková, 2019; McKenzie a May, 2006; McKenzie a May, 2003).  

Po odebrání anamnézy (pacient je minimálně 10 min v sedu) je vhodný okamžik ke 

zkoumání vlivu korekce sedu na současné symptomy. Variabilita symptomatické odpovědi se 

vyskytuje u derangementu, kdy může docházet ke zmírnění, zvýšení, odstranění nebo 

produkci symptomů a dále k centralizaci nebo periferizaci. U posturálního syndromu dochází 

k odstranění příznaků a u syndromu dysfunkčního je symptomatická odpověď závislá na 

směru dysfunkce (McKenzie a May, 2006; McKenzie a May, 2003). 

Ve stoji jsou symptomy pacientů často mírnější a to díky většímu napřímení celé 

páteře. V sedu dochází u těchto pacientů naopak ke zhoršení. Tento fakt je dalším vodítkem 

pro volbu správné srategie léčby (McKenzie a May, 2006; McKenzie a May, 2003). 

Neurologické vyšetření: Jestliže existuje podezření na postižení nervových kořenů 

(parestezie na horních končetinách, slabost v paži nebo předloktí) mělo by být neurologické 

vyšetření provedeno. Je vhodné jej provést před testováním opakovaných pohybů, aby bylo 

možné sledovat účinek cvičení v souvislosti s neurologickými příznaky. Neurologické 

vyšetření prováděné v rámci MDT zahrnuje čtyři složky, a to vyšetření senzitivity, svalové 

síly, reflexů a napínacích manévrů (McKenzie a May, 2006; McKenzie a May, 2003; 

McKenzie a May, 2000). 
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Senzorický deficit: Vyšetření senzitivity je prováděno porovnáním vnímání lehkého 

dotyku na obou horních končetinách. V případě rozdílné citlivosti lze vyšetřit čití 

v jednotlivých dermatomech. Dále je možné vyšetřit změnu citlivosti při nociceptivním 

podnětu (např. píchnutí špendlíkem). Nejčastěji jsou postiženy nervové kořeny C6 a C7, které 

se projevují ztrátou nebo změnou citlivosti v oblasti palce a ukazováku (C6) a prostředníčku 

(C7) (Ambler, 2011; Kolář, 2009; McKenzie a May, 2006). 

Motorický deficit: Vyšetření je prováděno jako odporový test, přičemž je sledován 

zejména silový rozdíl mezi horními končetinami. Dalším sledovaným faktorem je bolest. Při 

poškození následujících nervových kořenů dochází k oslabení uvedených pohybů horní 

končetiny: C5 – oslabení abdukce ramenního kloubu, C6 – oslabení flexe loketního kloubu, 

C7 – oslabení extenze loketního kloubu, C8 – oslabení extenze palce (Ambler, 2011; 

McKenzie a May, 2006). 

Reflexy: U vyšetření reflexů je sledována zejména symetrie, ale také kvalita a 

intenzita. Na horní končetině mohou být vyšetřovány následující reflexy: bicipitální (nervové 

kořeny C5 – C6), tricipitální (C7), styloradiální (C6) a reflex flexorů prstů (C8) (Ambler, 

2011; Kolář, 2009). 

Napínací manévry: Nejčastěji využívaným napínacím manévrem pro nervové kořeny 

krční páteře je Upper limb tension test (ULTT). Tento napínací manévr má několik podob a 

to ULTT pro nervus medianus (ULTT1 a 2a), nervus radialis (ULTT 2b) a nervus ulnaris 

(ULTT 3) (Bulter, 1991). Přesný postup provedení těchto testů popisuje Bulter (1991) ve své 

knižní publikaci Mobilisation of the Nervous system. Jejich podrobný popis je nad rámec 

sdělení této bakalářské práce. 

ROM: Pro správné vyhodnocení rozsahu pohybu je nezbytné, aby vyšetření 

jednotlivých pohybů bylo prováděno z ideálních počátečních pozic. Dále je důležité, aby byla 

pozice snadno opakovatelná pro další testování. Za takovou pozici je považován sed na židli 

s opěrátkem, kdy se pacient posadí do zadní části židle až k opěradlu se současným 

napřímením páteře (takto zvolená pozice lze při dalším vyšetření v ordinaci snadno 

zopakovat) (McKenzie a May, 2006; McKenzie a May, 2003; McKenzie a May, 2000). 

Jednotlivými pohyby samy o sobě nejsou poskytovány dostatečné informace pro 

mechanické vyhodnocení. Teprve při opakování pohybů se objeví symptomatické změny. 

Jednotlivé pohyby nám podávají informaci o tom, jakého pohybu je pacient schopen (hodnotí 

se kvalita a rozsah pohybu, bolestivá reakce). Tyto informace lze využít při dalším testování, 

pro potvrzení správné strategie léčby (McKenzie a May, 2006; McKenzie a May, 2003; 

McKenzie a May, 2000). 



85 

Omezení rozsahu testovaných pohybů je zařazeno do následujících kategorií: výrazné 

omezení ROM, střední omezení ROM, minimální omezení ROM, bez omezení. Případně je 

zaznamenána přítomnost bolesti (McKenzie a May, 2006; McKenzie a May, 2003; McKenzie 

a May, 2000). Testovány jsou následující pohyby: protrakce a retrakce krční páteře, flexe a 

extenze krční páteře, lateroflexe a rotace krční páteře (Mckenzie a May, 2006) 

Opakované pohyby: Během testování opakovaných pohybů (10 až 15 opakování) 

jsou získány nejužitečnější informace o symptomatologické reakci pacienta. Snížení či 

zrušení symptomů nebo centralizace v průběhu testování těchto pohybů je spolehlivým 

ukazatelem pro správnou volbu strategii léčby. Jakmile se objeví tato příznivá mechanická 

odezva, je určena předběžná mechanická diagnóza. V tuto chvíli je další testování nadbytečné 

a neprovádí se. Naopak nárůst symtpomů či periferizace jsou spolehlivými ukazateli pohybů, 

kterým by se měl dočasně pacient vyhnout (Stupková a Nováková, 2019; McKenzie a May, 

2006; McKenzie a May, 2003; McKenzie a May, 2000). 

Pomocí opakovaných pohybů mohou být identifikovány mechanické syndromy a 

v případě derangementu i směrová preference. Kromě toho však mohou být užitečné při 

určování vhodného zatížení po traumatech. Pokud je opakovanými pohyby způsobována čím 

dál tím menší bolest a rozsah pohybu se zvyšuje, je to pro poškozenou tkáň vhodnou zátěží. 

V opačném případě, kdy je bolest zvětšována, je tento postup předčasný a měl by být 

nastaven klidový režim (McKenzie a May, 2006; McKenzie a May, 2003; McKenzie a May, 

2000). 

K popisu symptomatické odpovědi na opakované pohyby by měly být využity 

standardizované termíny (viz tabulka 8.3.1) Symptomatická odpověď je zaznamenávána 

třikrát v průběhu hodnocení, a to: před testováním, během testování a několik minut po 

testování. Pokud během opakovaných pohybů nedochází k žádným změnám, je možné, že 

tkáně nejsou dostatečně namáhány a je třeba zvolit vyšší intenzitu cvičení. Další možností je, 

že se nejedná o mechanický problém nebo příčina obtíží není v krční páteři a je třeba vyšetřit 

jiné oblasti (McKenzie a May, 2006; McKenzie a May, 2003; McKenzie a May, 2000). 

Opakované pohyby u jednotlivých mechanických syndromů: U derangement 

syndromu, při opakovaných pohybech jedním směrem dochází ke zhoršení příznaků (dochází 

k větší mechanické deformaci tkáně). Pohyby opačným směrem jsou charakterizovány 

zlepšením symptomů a snižováním mechanické deformace tkáně. Při prvním hodnocení je 

často zřejmá jednoznačná symptomatická a mechanická odezva, kde anamnéza s fyzikálním 

vyšetřením vytváří ucelený obraz. V některých případech je mechanická odpověď nejasná a 

po několika sériích opakovaných pohybů nedochází k symptomatické změně. V tomto 
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případě je na místě intenzivní zkoumání opakovaných pohybů během následujících dní a 

zvážení progrese sil a tlaků, dokud nedojde k objasnění mechanické prezentace pacienta 

(McKenzie a May, 2006; McKenzie a May, 2003). 

Opakované pohyby u dysfunkčního syndromu (směrem, kterým se napínají poškozené 

tkáně) vyvolávají bolest na konci rozsahu pohybu. Tyto pohyby pacientovu 

symptomatologickou prezentaci nezhorší, po navrácení do neutrální polohy by měla bolest 

vymizet. Při každém dalším cvičení pohyby produkují stejnou bolest (McKenzie a May, 2006; 

McKenzie a May, 2003; McKenzie a May, 2000). 

U posturálního syndromu nepřináší opakované pohyby žádnou bolest ani změnu stavu. 

Pacineti pociťují bolest jen při setrvání v ochablé pozici. Řešením je korekce držení těla a 

zvýšení fyzické aktivity (McKenzie a May, 2006; McKenzie a May, 2003). 

Výběr opakovaných pohybů: Flexe, retrakce a extenze jsou pohyby, ketré nejčastěji 

ovlivní bolest a symptomatickou prezentaci pacienta. Proto je právě sagitální rovina tou, ve 

které je testování opakovaných pohybů započato. Pouze v případě, že pohyby sagitální roviny 

příznaky zhoršují, dochází k periferizaci nebo nedochází ke zlepšení symptomů je možné 

využít roviny frontální. Je však nutné nejprve vyčerpat všechny možnosi sagitální roviny. 

Výjimkou je laterální deviace, při které jsou pohyby v sagitální rovině zpočátku nežádoucí a 

je potřeba využít roviny frontální (McKenzie a May, 2006; McKenzie a May, 2003). 

Rozhodně není potřeba testovat všechny možné pohyby (protrakce, retrakce, retrakce 

s extenzí, flexe, lateroflexe a rotace krční páteře). V případě nalezení směru pohybu, který 

zlepšuje symptomy není nutné další testování. Nadbytečný počet testovaných pohybů vede 

spíše k chaosu než k objasnění mechanické situace (McKenzie a May, 2006; McKenzie a 

May, 2003; McKenzie a May, 2000). 

Opakované pohyby jsou nejčastěji vykonávány v sedu. Obvykle jsou tyto pohyby 

účinné pro změnu příznaků a dají se vykonávat v domácím i pracovním prostředí. V případě 

závažných nebo akutních poruch nebo deformit lze využít opakovaných pohybů 

v odlehčení – v lehu (McKenzie a May, 2006). 

Pokud dynamické testování opakovaných pohybů nezpůsobí zlepšení příznaků. Lze 

vyzkoušet efekt statických testů a to v následujících pozicích: ochablý sed s protrakcí krční 

páteře, korigovaný sed s retrakcí krční páteře, leh na zádech s retrakcí a extenzí krční páteře a 

leh na břiše s extenzí krční páteře (McKenzie a May, 2006). 

Někdy je testování pohybů krční páteře bez efektu. V těchto případech je možné, že 

bolest pochází z jiné části těla (hrudní páteře, ramnenní kloub,…) a je třeba detailně vyšetřit 
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příslušnou oblast. Dalším možným vysvětlením je, že se nejedná o žádný z mechanických 

syndromů a musí být zvolena zcela odlišná strategie léčby (McKenzie a May, 2006). 

Tabulka 8.3.1: Zkratky v MDT spisu, Zdroj dat: McKenzie institut ČR 

Termín Zkratka 

Symptomatická odpověď pacienta během testování opakovaných pohybů 

Produkuje P 

Odstraňuje O 

Centralizuje C 

Periferizuje PF 

Bez efektu BE 

Zvyšuje ↑ 

Snižuje ↓ 

Symptomatická odpověď pacienta po testování opakovaných pohybů 

Lepší L 

Zhoršení Z 

Není lepší NL 

Není zhoršení NZ 

Bez efektu BE 

Centralizace C 

Periferizace PF 

Ostatní termíny 

Přetlak pacienta PP 

Přetlak terapeuta PT 

Mobilizace MO 

Retrakce RET 

Rotace ROT 

Extenze EXT 

Trakce TR 

Flexe FX 
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Příloha 4: Pacient č. 1 - kontrolní vyšetření č. 1 
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Příloha 5: Pacient č. 1 - kontrolní vyšetření č. 2 
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Příloha 6: Pacient č. 2 - vstupní vyšetření 
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Příloha 7: Pacient č. 2 - kontrolní vyšetření č. 2 

 



93 

Příloha 8:Pacient č. 2 - kontrolní vyšetření č. 4 
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Příloha 9: Pacient č. 3 - kontrolní vyšetření č. 1 
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Příloha 10: Pacient č. 4 -vstupní vyšetření 
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Příloha 11: Pacient č. 4 - kontrolní vyšetření č. 2 
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Příloha 12: Pacient č. 5 - vstupní vyšetření 
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Příloha 13: Informovaný souhlas pacienta 

 

Informovaný souhlas pacienta (vzor) 

 
Název bakalářské práce (dále jen BP): 

 

Stručná anotace BP (shrnutí tématu a průběhu zpracování BP sdělované pacientovi): 

 

 

 

 

 

Jméno a příjmení pacienta:       

 

Datum narození: 

 

Kazuistika pacienta pod číslem: 

 

 

1) Já, níže podepsaný/á souhlasím s mou účastí v BP, jejíž výsledky budou anonymně 

zpracovány. Je mi více než 18 let a jsem svéprávný/svéprávná. 

 

2) Byl/a jsem podrobně a srozumitelně informován/a o cíli BP a jejích postupech, a o tom, 

co se ode mě očekává. Byl mi vysvětlen očekávaný přínos BP. 

 

3) Porozuměl/a jsem tomu, že svou účast v BP mohu kdykoliv přerušit či zcela zrušit, 

aniž by to jakkoliv ovlivnilo průběh mé další léčby. Moje spolupráce při tvorbě BP 

je dobrovolná. 

 

4) Informace získané o mé osobě budou zpracovány a zveřejněny přísně anonymně. 

Souhlasím s publikováním anonymizovaných dat i jinde než v samotné BP. 

 

5) S mou spoluprací při tvorbě BP není spojeno poskytnutí žádné finanční ani jiné odměny. 

 

6) Obdržím podepsaný a datem opatřený stejnopis Informovaného souhlasu. 

 

 

 

Datum:        

 

Podpis pacienta:      Podpis autora BP: 

 

 


