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10 Přílohy 

Příloha č. 1: Podrobná kazuistika č. 1 

Základní informace: 

 pohlaví: muž 

 rok narození: 1979 

 diagnóza dle MKN-10: paranoidní schizofrenie (F20.0)  

Anamnéza: 

 PSYCH: pacient trpí schizofrenií již 10 let, vyskytují se u něj opakované ataky 

s následnou hospitalizací v PNB 

 RA: otec 77 let, údajně měl rakovinu prostaty, pacient sděluje, že je aktuálně 

hospitalizovaný v PNB, matka 75 let, trpí diabetem mellitem 2 typu, matka přiznává, 

že v rodině je pozitivní heredita na duševní choroby 

 OA: běžná dětská onemocnění, všechna onemocnění neguje (DM, hypertenzi, 

on. štítné žlázy, atd.) 

- operace – neguje 

- úrazy – neguje 

- abusus – kouření – 10 cigaret denně, káva – cca. 1 šálek denně, alkohol a drogy 

neguje 

- AA: neguje  

- FA: Solian (atypické antipsychotikum), Leponex (atypické antipsychotikum), 

Citalec (antidepresivum), Dolgit (bolest pohybového aparátu), Rivotril (úzkost, 

tenze), Ibalgin (bolest zad), Hypnogen (nespavost), Duphalac (zácpa) 

- SPA: nesportuje, dříve během hospitalizace v PNB – kinezioterapie (březen 

2017, únor 2019, březen 2019), posilovna (květen 2017) 

 PA: nyní invalidní důchod stupeň 3, vyučený na truhláře, pracoval jako skladník, poté 

ostraha objektů 

 SA: nyní již měsíc hospitalizován v PNB, předtím ubytovna Modřany 

 NO: pacienta již cca 3 roky (po práci ve skladu) bolí záda v oblasti bederní páteře, dle 

NRS uvádí rozmezí 3–6, zhoršení uvádí po flektované pozici, na neurologickém 



vyšetření nebyl, na RTG vyšetření patrno dorsální posunutí intervertebrální destičky 

o cca 8 mm 

 předchozí rehabilitace: nyní dochází do fyzioterapeutické ambulance do PNB, chodil 

na cvičení do tělocvičny roku 2019 na jaře, v roce 2013 také cvičení v PNB 

Status praesens: 

 subjektivní stav pacienta: pacient udává bolest v oblasti bederní páteře, bolest je 

lokální, nikam se nešíří, dle NRS 3–6, parestézie neguje 

 objektivní stav pacienta: pacient je orientován osobou, místem i časem, spolupracuje 

Řeč pacienta – pacient při hovoru špatně artikuluje, je málomluvný, strohý, často 

si povzdechuje 

Aspekční a posturální vyšetření: 

 povrch těla 

- barva kůže – normální 

- jizvy – na povrchu těla nejsou patrny žádné jizvy 

 aspekce stoje:  

- zezadu – stoj je o normální bazi (na šířku ramenních kloubů), valgózní 

postavení chodidel, podkolenní rýhy jsou symetrické, gluteální rýhy také 

symetrické, zevní rotace v kyčelních kloubech bilaterálně, levé SI skloubení je 

výše než pravé, levý thorakobrachiální trojúhelník je ostřejší, pravý 

paravertebrální sval je hypertrofický v oblasti Th-L přechodu, scapula alata 

bilaterálně, dolní úhel levé lopatky je posazen více kraniálně než pravý, hlava 

ukloněna mírně vpravo  

- zboku – snížená klenba nožní podélná i příčná, semiflekční postavení 

v kolenních kloubech, pánev je v anteverzním postavení, zvětšená bederní 

lordóza, vrchol lordózy posunut do Th-L přechodu, výrazná prominence břišní 

stěny, vrchol hrudní kyfózy posunut do C-Th přechodu, protrakce ramen 

bilaterálně, předsunuté držení hlavy 

- zepředu – halux valgus na levé dolní končetině, šilhající pately, ramena 

bilaterálně v protrakci, vlevo ještě o trochu více, levý trapéz se zdá být více 

hypertrofický, mírná deviace umbilicu na pravou stranu, asymetrické postavení 



bradavek – levá je posazena výše, těžiště těla posunuto vzadu – pacient 

se zaklání a vystrkuje vpřed břicho 

 hodnocení posturálního stereotypu dle metody Kleina, Thomase a Mayera: 

Tabulka 10.1.1 Hodnocení posturálního stereotypu u probanda č. 1 dle metody Kleina, Thomase a Mayera  

Hodnocený znak Známka 

držení hlavy a šíje 2 

hrudník 3 

břicho a sklon pánve 4 

křivka zad 4 

držení těla v čelní rovině 3 

Výsledek 16 

 Pacient dle tohoto zařazen do III. kategorie – vadné držení těla.  

Antropometrie: 

 váha: 113 kg 

 výška: 182 cm 

Délky horních končetin:  

Tabulka 10.1.2 Naměřené délky horních končetin u probanda č. 1 

Měřený segment Pravá HK [cm] Levá HK [cm] 

celá HK 89,5 90 

paže 40 41 

předloktí 28 28 

ruka 21,5 21 

Obvody horních končetin: 

Tabulka 10.1.3 Naměřené obvody horních končetin u probanda č. 1 

Měřený segment Pravá HK [cm]  Levá HK [cm] 

paže relaxovaná 37 34 



paže při kontrakci 39 39 

přes loket 30 29,5 

předloktí 29 29 

zápěstí 20 20 

hlavičky metakarpů 21 22 

Délky dolních končetin: 

Tabulka 10.1.4 Naměřené délky dolních končetin u probanda č. 1 

Měřený segment Pravá DK [cm] Levá DK [cm] 

funkční délka 97 97 

anatomická délka 87 88 

od umbilicu po malleolus 

medialis 

103 102 

stehno 42 43 

bérec 45 45 

noha 29 28 

Obvody dolních končetin: 

Tabulka 10.1.5 Naměřené obvody dolních končetin u probanda č. 1 

Měřený segment Pravá DK [cm] Levá DK [cm] 

stehno 54 56 

koleno přes patelu 42 42 

přes tuberositas tibie 36,5 37,5 

lýtko 42,5 41 

kotník 28 28 

metatarzy 25 25 

 

Dynamické vyšetření páteře: 



Tabulka 10.1.6 Naměřené hodnoty rozvíjení páteře při dynamickém vyšetření páteře u probanda č. 1 

Měřená vzdálenost Změna vzdálenosti o [cm] 

Stiborova vzdálenost 6 

Čepojova vzdálenost 2 

Schoberova vzdálenost 2 

Ottova inklinační vzdálenost 2 

Ottova reklinační vzdálenost 2 

Forestierova fleche 3 

Thomayerova vzdálenost +34 

 

Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy: 

 extenze v kyčelním kloubu – na straně elevované končetiny si pacient velmi pomáhá 

přizvedáváním pánve směrem nahoru, po slovní korekci se mechanismus lehce zlepší, 

ale stále není prováděn úplně správně, nedochází k izolovanému pohybu v kyčelním 

kloubu, pacient zapojuje i jiné segmenty (flektuje kolenní kloub), nejprve se zapojují 

ischiokrurální svaly, až poté m. gluteus maximus 

 abdukce v kyčelním kloubu – pohyb provází zevní rotace a flexe v kyčelním kloubu, 

převládá tedy aktivita m. tensor fasciae latae, m. iliopsoas a m. rectus femoris, 

m. gluteus medius se zapojuje málo 

 flexe trupu – pacient flektuje trup pomocí švihu, dochází k pohybu ramen 

do protrakce, není dostatečná svalová síla břišní muskulatury 

 flexe hlavy vleže na zádech – hlavu flektuje předsunutím, nikoliv obloukem, dochází 

tedy k převaze m. sternocleidomastoideus namísto hlubokých flexorů krku 

 abdukce v ramenním kloubu – pacient se naklání na druhou stranu, dochází tedy 

k ativitě m. quadratus lumborum, která pro pohyb není adekvátní, dále pohyb 

pokračuje elevací ramenního pletence, stabilizátory lopatky se zapojují, ale ne úplně 

dostatečně – je patrna lehká scapula alata 

 klik o zeď – mediální hrany lopatek lehce prominují, pacient se pomáhá švihovým 

mechanismem v kyčelních kloubech, protrakcí ramenních kloubů, krk se nachází 

ve flexi 



Další pohybové stereotypy: 

 chůze – pacient nepoužívá žádnou pomůcku, tempo chůze je pomalé, typ chůze 

peroneální, nedochází k dobrému odvalu plosky od podložky – po iniciálním kontaktu 

patou následuje dopad celého zbytku chodidla a chybí odraz palce, chůze je o širší 

bazi stejně jako stoj. Vyšetřovány modifikace chůze – chůzi po špičkách i po patách 

pacient zvládne, bez problémů předvede tandemovou chůzi, při které se neobjevují 

oscilace trupu, těžiště těla posunuto vzadu stejně jako u stoje, pacient se celou dobu 

vyšetření chůze ptá, zda „už stačí“, viditelně jej to příliš nebaví  

 dřep – pacient začíná předklonem trupu, následuje zapojení ramenních kloubů spolu 

s lopatkou, které jsou do protrakce, lopatky rotují zevně, kolena jdou přes osu těla, na 

konci pohybu ve stoji dochází k hyperextenzi kolenních kloubů a k hyperlordotizaci 

bederní páteře, se vzrůstajícím počtem opakování, dochází stále k větším patologiím, 

pacient odlepuje paty od země v krajní poloze dřepu (zkrácené hamstringy) 

 vstávání z lehu do sedu – pacient se zvedá do sedu přes švih a rotaci k pravé straně, 

pomáhá si i předsunem hlavy 

 stereotyp dýchání – převažuje abdominální stereotyp dýchání 

Palpační vyšetření: 

 tonus svalů – tonus m. triceps surrae a hamstringů je normální, hypertonus 

paravertebrálních svalů v oblasti Th-L přechodu, více na pravé straně než na levé, 

hypertonická svalová vlákna (trigger point) kolem dolního úhlu lopatky na pravé 

straně, hypertonus m. trapezius 

 teplota končetin – bilaterálně symetrická 

 Kiblerova řasa – špatně posunlivá v oblasti L páteře – nejvíce v místě Th-L přechodu, 

horší je to na pravé straně, kde je i větší paravertebrální val 

 kloubní vůle – při pružení na páteři vidličkou jsem nenalezla žádnou patologii, SI 

skloubení je hůře vyšetřitelné a palpovatelné kvůli tukovému polštáři v této oblasti, ale 

zdá se, že obě strany pruží symetricky 

Vyšetření svalové síly: 

 Prováděla jsem orientačně s použitím prvků Jandova svalového testu. 



 HK: svalstvo na horní končetině jsem ohodnotila stupněm 5, pacient nemá žádné 

problémy v této oblasti 

 DK: při vyšetření jsem zjistila oslabení extenzorů, abduktorů kyčelního kloubu (stupeň 

4), adduktorů kyčelního kloubu (stupeň 3) 

 trup: břišní svalstvo je oslabené (stupeň 3), mezilopatkové svalstvo také – pacient 

si při pokus o addukci lopatek velmi pomáhá rameny a ani po názorné ukázce se není 

schopen opravit (hodnotím stupněm 3) 

 šíje: při testu výdrž 20 sekund dochází k tremoru již při prvních 8 s, při dalším pokusu 

již po 3 s (stupeň 3) 

 Vyšetření kloubních rozsahů – goniometrie: 

Tabulka 10.1.7 Naměřené kloubní rozsahy u probanda č. 1 

Měřená část těla Aktivně pravá strana (pasivně) 

[°] 

Aktivně levá strana (pasivně) [°] 

ramenní kloub S 40–0–180  (45-0-180) S  45–0–180  (45-0-180) 

 F 180-0-neměří se (180-0) F 180-0-neměří se (180-0) 

 T 40–0–130 (45-0-135) T 40–0–130 (45-0-135) 

 R 80–0–90 (80-0-90) R 80–0–90 (80-0-90) 

loketní kloub S 0–0–140 (0-0-145) S 0–0–140 (0-0-145) 

předloktí R 90-0-90 (90-0-90) R 90-0-90 (90-0-90) 

zápěstí S 50–0–60 (50–0–60) S 50–0–60 (50–0–60) 

 F 20–0–30 (20–0–30) F 20–0–30 (20–0–30) 

kyčelní kloub S 10–0–100 [s pokrčeným 

kolenem] (15-0-110) 

S 10–0–100 [s pokrčeným 

kolenem] (15-0-110) 

 F 40–0–15 (45-0-15) F 40–0–15 (45-0-15) 

 R 25–0–25 (45-0-45) R 30–0–20 (45-0-45) 

kolenní kloub S 0–0–120 (0-0-130) S 0–0–110 (0-0-130) 

hlezenní kloub S 10–0–50 (20-0-50) S 10–0–45 (20-0-50) 

 R 20-0-20 (30-0-30) R 20-0-20 (30-0-30) 

 

Vyšetření zkrácených svalů: 



Tabulka 10.1.8 Vyšetření zkrácených svalů u probanda č. 1 

Svalová skupina Sval 

Stupeň zkrácení 

Pravá strana Levá strana 

m. triceps surae m. soleus 0 0 

 m. gastrocnemius 0 0 

flexory kyčelního kloubu m. iliopsoas 0 0 

 m. rectus femoris 1 1 

 m. tensor fasciae latae 1 1 

flexory kolenního kloubu  2 2 

adduktory kyčelního kloubu  0 0 

zevní rotátory kyčelního 

kloubu 
m. piriformis 1 1 

paravertebrální svaly  2 

m. pectoralis major  0 0 

m. trapezius  1 1 

m. levator scapulae  1 1 

Legenda: 0 = žádné zkrácení, 1 = malé zkrácení, 2 = velké zkrácení 

Vyšetření hypermobility: 

Tabulka 10.1.9 Vyšetření hypermobility u probanda č. 1 

Vyšetřovaný test Výsledek (ANO/ NE) 

Zkouška rotace hlavy NE 

Zkouška šály NE 

Zkouška zapažených paží NE 

Zkouška založených paží NE 

Zkouška předklonu NE 

Zkouška posazení na paty NE 

Pacient není hypermobilní, naopak neprovádí pohyby až do konečných pozic. Je 

patrné zkrácení určitých svalových skupin (viz tabulka výše). 



Základní neurologické vyšetření: 

 Lassegue – negativní, pouze zkráceny hamstingy 

 obrácený Lassegue – negativní 

 taxe prst nos – pacientovi dlouho trvá, než pochopí, co má dělat, taxe je však 

v pořádku 

Vyšetření sagitální stabilizace páteře (dříve hlubokého stabilizačního systému páteře): 

 Extenční test – během testu dochází ke konvexnímu vyklenutí laterální břišní 

muskulatury, dochází k výrazné aktivitě ischiokrurálních svalů a k zapojení m. triceps 

surae 

 Test flexe trupu – dochází ke konvexnímu vyklenutí laterální břišní muskulatury, je 

patrna lehká diastáza břišní stěny 

 Brániční test – pacient nedokáže aktivovat břišní svaly proti mému odporu 

 Test nitrobřišního tlaku – pacient aktivuje nitrobřišní tlak správným způsobem 

Vyšetření rovnováhy: 

 Rombergův test – stoj I, II a III – stoj I a II v pořádku, nenalezena žádná patologie, u 

stoje III dochází při zavření očí k mírným titubacím – test hodnotím jako pozitivní 

 Hautantova zkouška – nenalezena žádná patologie 

 Unterbergova zkouška – nenalezena žádná patologie 

 test dle Véleho – nedochází k titubacím při normálním stoji 

 One-leg stance – pacient se na jedné noze udrží 10,26 s 

 TimeUp and Go test – 11,03 s 

Další vyšetření: 

 Patrickův test – při testu pacient uvádí bolest na obou stranách symetricky 

 S-reflex – při palpaci paravertebrálů nedochází k záškubu v hýždových svalech – test 

je negativní 

  



Příloha č. 2: Podrobná kazuistika č. 2 

Základní informace: 

 pohlaví: muž 

 rok narození: 1986 

 diagnóza dle MKN-10: paranoidní schizofrenie (F20.0) 

Anamnéza: 

 PSYCH: pacient je opakovaně hospitalizován v PNB od roku 2003 (tedy 17 let), 

aktuálně se jedná o 15. hospitalizaci, nejdříve diagnostikovány Poruchy duševní 

a poruchy chování způsobené užíváním psychoaktivních látek – Syndrom závislosti 

(F19.2), poté Smíšené a jiné poruchy osobnosti (F61), v listopadu 2018 útěk z PNB 

z pavilonu 33, po poslední demisi v srpnu 2019 vysadil léky a nyní opět v PNB 

 RA: otec 45 let, matka 45 let, 4 sourozenci, všichni jsou zdraví; jeho strýc z matčiny 

strany se údajně léčil na psychiatrii 

 OA: běžná dětská onemocnění, obezita, lupénka od r. 2011, HCV pozitivní, diabetes 

mellitus, hypertenze, porucha štítné žlázy, epilepsie 

- operace – neguje 

- úrazy – úraz hlavy po pádu s následným bezvědomím 

- abusus – kouření – až 40 cigaret denně (toto převzato z dokumentace, 

mně uvádí 10 cig. denně), alkohol neguje, ostatní drogy – dříve pervitin 

a heroin, od roku 2018 prý nic, gamblerství, cca 2-3 šálky kávy denně 

- AA: neguje  

- FA: Aryzalera (antipsychotikum II. generace), Leponex (léčivá látka 

klozapin, antipsychotikum k léčbě rezistentní formy schizofrnie), 

Valproat-Ratiopharm Chronom (antiepileptikum), Rivotril 

(benzodiazepiny k léčbě panických záchvatů), Daivobet mast (léčba 

psoriázy) 

- SPA: nesportuje 

 PA: nedoučený čalouník, nikdy nepracoval, několikrát odnětí svobody za krádeže 

 SA: od 12 let ústavní výchova, od 18 let opět bydlí s matkou a sestrou 

 NO: pacient nemá žádné obtíže, momentálně se cítí dobře 



Status praesens: 

 subjektivní stav pacienta: pacient nyní udává sebevražedné myšlenky, je nervózní, 

chce všude chodit dříve, aby to pak následně i rychleji skončilo 

 objektivní stav pacienta: pacient je orientován osobou, místem i časem, spolupracuje 

Řeč pacienta – při rozhovoru s pacientem nepozoruji žádné abnormality 

Aspekční a posturální vyšetření: 

 povrch těla  

-  barva kůže – pacient trpí psoriázou, má ji na všech částech těla – ruce, nohy, 

záda 

- jizvy – na povrchu těla nejsou patrny žádné jizvy 

 aspekce stoje:  

- zezadu – valgózní postavení chodidel, zevní rotace v kyčelních kloubech 

bilaterálně, insuficience bránice vpravo více, pravá tajle ostřejší, výrazně 

prominuje C-Th přechod páteře, pravé rameno je výše, pacient celkově 

ukloněn k pravé straně 

- zboku – snížená klenba nožní podélná i příčná, hyperextenze v kolenních 

kloubech, výrazná prominence břišní stěny, zvětšená hrudní kyfóza, vrchol 

hrudní kyfózy posunut do C-Th přechodu, protrakce ramen bilaterálně, 

předsunuté držení hlavy, těžiště těla posunuto vzadu – pacient se zaklání 

a vystrkuje vpřed břicho 

- zepředu – pately směřují zevně, deviace umbilicu vlevo, ramena bilaterálně 

v protrakci, předsunuté držení hlavy, úklon hlavy na levou stranu 



 hodnocení posturálního stereotypu dle metody Kleina, Thomase a Mayera: 

Tabulka 10.2.1 Hodnocení posturálního stereotypu u probanda č. 2 dle metody Kleina, Thomase a Mayera  

Hodnocený znak Známka 

držení hlavy a šíje 3 

hrudník 4 

břicho a sklon pánve 3 

křivka zad 3 

držení těla v čelní rovině 4 

Výsledek 17 

Pacient tedy spadá do kategorie IV. velmi špatné držení těla. 

Antropometrie: 

 váha: 150 kg 

 výška: 155 cm 

Délky horních končetin:  

Tabulka 10.2.2 Naměřené délky horních končetin u probanda č. 2 

Měřený segment Pravá HK [cm] Levá HK [cm] 

celá HK 78 78 

paže 33 33 

předloktí 27 27 

ruka 18 18 

 



Obvody horních končetin: 

Tabulka 10.2.3 Naměřené obvody horních končetin u probanda č. 2 

Měřený segment Pravá HK [cm] Levá HK [cm] 

paže relaxovaná 42 42 

paže při kontrakci 44 44 

přes loket 33 34 

předloktí 35 34 

zápěstí 21 21 

hlavičky metakarpů 22 21,5 

 

Délky dolních končetin: 

Tabulka 10.2.4 Naměřené délky dolních končetin u probanda č. 2 

Měřený segment Pravá DK [cm] Levá DK [cm] 

funkční délka 77 77 

anatomická délka - - 

od umbilicu po malleolus 

medialis 

92 96 

stehno 36 36 

bérec 40 41 

noha 25 25 

U pacienta jsem přes tukovou vrstvu bohužel nedokázala palpovat trochanter, ve 

vyšetření tedy chybí anatomická délka DKK. 



Obvody dolních končetin: 

Tabulka 10.2.5 Naměřené obvody dolních končetin u probanda č. 2 

Měřený segment Pravá DK [cm] Levá DK [cm] 

stehno 70 70 

koleno přes patelu 46 45,5 

přes tuberositas tibie 48,5 46 

lýtko 48 48,5 

kotník 27,5 28 

metatarzy 25,5 26 

 

Dynamické vyšetření páteře: 

Tabulka 10.2.6 Naměřené hodnoty rozvíjení páteře při dynamickém vyšetření páteře u probanda č. 2 

Měřená vzdálenost Změna vzdálenosti o [cm] 

Stiborova vzdálenost 11 

Čepojova vzdálenost 2 

Schoberova vzdálenost 5 

Ottova inklinační vzdálenost 5 

Ottova reklinační vzdálenost 2 

Forestierova fleche 12 

Thomayerova vzdálenost +12 

 

Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy: 

 extenze v kyčelním kloubu – na straně elevované končetiny si pacient velmi pomáhá 

přizvedáváním pánve směrem nahoru, nohu nedokáže zvednout příliš vysoko, není 

patrna aktivita m. gluteus maximus, DK jde současně do ZR v kyčelním kloubu 

 abdukce v kyčelním kloubu – pacient neprovádí čistou abdukci, pohyb provází zevní 

rotace a flexe v kyčelním kloubu, dochází k převaze m. tensor fasciae latae, 

m. iliopsoas a m. rectus femoris nad m. gluteus medius, který se téměř nezapojuje 



 flexe trupu – pacient během pohybu nedokáže ani odlepit lopatky od podložky, 

v začátku využívá švihový mechanismus s předsunutím hlavy, má velmi slabou břišní 

muskulaturu 

 flexe hlavy vleže na zádech – hlavu flektuje předsunutím a během pohybu dochází 

k rotaci na levou stranu – dochází k hyperaktivitě mm. sternocleidomastoidi, 

konkrétně je více zapojován pravý m. sternocleidomastoideus 

 abdukce v ramenním kloubu – dochází k mírné současné elevaci ramenního kloubu, 

zapojují se tedy chybně horní vlákna m. trapezius, zároveň si pacient pomáhá úklonem 

trupu na kontralaterální stranu, hlava během pohybu v předsunutém držení 

 klik o zeď – lopatky neodstávají, pacient více napadá na pravou horní končetinu 

Další pohybové stereotypy: 

 chůze – pacient nepoužívá žádnou pomůcku, tempo chůze je pomalé, typ chůze 

peroneální, nedochází k dobrému odvalu plosky od podložky – po iniciálním kontaktu 

patou následuje dopad celého zbytku chodidla a chybí odraz palce, těžiště těla 

posunuté dozadu, nedostatečný souhyb horních končetin během chůze. Pacient udává, 

že když jde do kopce, bolí jej záda a klouby a špatně se mu dýchá. Vyšetřovány 

modifikace chůze – chůzi po špičkách i po patách pacient příliš nezvládá, je 

nestabilním, stejně tak při tandemové chůzi, těžiště těla posunuto vzadu stejně jako 

u stoje. 

 dřep – pacient pohyb neprovede příliš nízko, během pohybu se předklání v trupu 

 vstávání z lehu do sedu – pacient se zvedá do sedu přes bok, v konečné fázi pohyb 

provází švih 

 stereotyp dýchání – převažuje abdominální stereotyp dýchání, ostatní sektory 

se nerozvíjí, nebo jen velmi málo 

Tento pacient měl problém s provedením videozáznamu, hodnocení pohybových 

stereotypů jsem tedy prováděla přímo ve vyšetřovně, a s ohledem na čas a únavu pacienta, 

bohužel není tak podrobné jako u ostatních probandů. 

Palpační vyšetření: 

 tonus svalů – tonus m. triceps surrae a hamstringů je normální, hypertonus 

paravertebrálních svalů v oblasti Th-L přechodu, hypertonus m. trapezius 



 teplota končetin – bilaterálně symetrická 

 Kiblerova řasa – špatně posunlivá v oblasti L páteře, rovněž v oblasti C-Th přechodu 

 palpace crist není možná z důvodu pacientovy nadváhy 

Vyšetření svalové síly: 

 Prováděla jsem orientačně s použitím prvků Jandova svalového testu. 

 HK: svalstvo na horní končetině jsem ohodnotila stupněm 5, pacient nemá žádné 

problémy v této oblasti 

 DK: při vyšetření jsem zjistila oslabení flexorů, extenzorů, abduktorů kyčelního 

kloubu (stupeň 3+), adduktorů kyčelního kloubu (stupeň 3) 

 trup: břišní svalstvo je oslabené (stupeň 2), mezilopatkové svalstvo také – pacient si 

při pokus o addukci lopatek velmi pomáhá rameny a ani po názorné ukázce se není 

schopen opravit (hodnotím stupněm 3) 

 šíje: při testu výdrž 20 s dochází k tremoru již po 2–3 s (hodnotím stupeň 2) 



Vyšetření kloubních rozsahů – goniometrie: 

Tabulka 10.2.7 Naměřené kloubní rozsahy u probanda č. 2 

Měřená část těla Aktivně pravá strana (pasivně) 

[°] 

Aktivně levá strana (pasivně) [°] 

ramenní kloub S 40–0–180  (45–0–180) S  45–0–180  (45–0–180) 

 F 180-0-neměří se (180–0) F 180-0-neměří se (180–0) 

 T 40–0–130 (45–0–135) T 40–0–130 (45–0–135) 

 R 30–0–15 (30-0-15) R 30–0–15 (30–0–15) 

loketní kloub S 0–0–120 (0-0-130) S 0–0–120 (0–0–130) 

předloktí R 90-0-90 (90-0-90) R 90-0-90 (90-0-90) 

zápěstí S 60–0–70 (60–0–70) S 60–0–70 (60–0–70) 

 F 20–0–30 (20–0–30) F 20–0–30 (20–0–30) 

kyčelní kloub S 5–0–50 [s pokrčeným 

kolenem] (15-0-90) 

S 5–0–50 [s pokrčeným kolenem] 

(15-0-90) 

 F 20–0–15 (30-0-15) F 20–0–15 (30-0-15) 

 R 15–0–15 (40-0-35) R 15–0–15 (40-35) 

kolenní kloub S 0–0–80 (0-0-80) S 0–0–80 (0-0-80) 

hlezenní kloub S 10–0–50 (20-0-50) S 10–0–45 (20-0-50) 

 R 20-0-20 (30-0-30) R 20-0-20 (30-0-30) 

 

Vyšetření zkrácených svalů: 

Tabulka 10.2.8 Vyšetření zkrácených svalů u probanda č. 2 

Svalová skupina Sval 

Stupeň zkrácení 

Pravá strana Levá strana 

m. triceps surae m. soleus 0 0 

 m. gastrocnemius 0 0 

flexory kyčelního kloubu m. iliopsoas 1 1 

 m. rectus femoris 1 1 

 m. tensor fasciae latae 1 1 



flexory kolenního kloubu  2 2 

adduktory kyčelního kloubu  1 1 

zevní rotátory kyčelního 

kloubu 
m. piriformis 1 1 

paravertebrální svaly  0 

m. pectoralis major  1 1 

m. trapezius  2 2 

m. levator scapulae  2 2 

 

Vyšetření hypermobility: 

Tabulka 10.2.9 Vyšetření hypermobility u probanda č. 2 

Vyšetřovaný test Výsledek (ANO/ NE) 

Zkouška rotace hlavy NE 

Zkouška šály NE 

Zkouška zapažených paží NE 

Zkouška založených paží NE 

Zkouška předklonu NE 

Zkouška posazení na paty NE 

Pacient není hypermobilní, naopak neprovádí pohyby až do konečných pozic. Je 

patrné zkrácení určitých svalových skupin (viz tabulka výše). 

Základní neurologické vyšetření: 

 taxe prst nos – v pořádku 

Vyšetření sagitální stabilizace páteře (dříve hlubokého stabilizačního systému páteře): 

 Extenční test – během testu dochází ke konvexnímu vyklenutí laterální břišní 

muskulatury, dochází k výrazné aktivitě ischiokrurálních svalů a k zapojení m. triceps 

surae 



 Test flexe trupu – dochází ke konvexnímu vyklenutí laterální břišní muskulatury, je 

patrna diastáza břišní stěny 

 Brániční test – pacient nedokáže aktivovat břišní svaly proti mému odporu 

 Test nitrobřišního tlaku – necítím pod prsty aktivaci hlubokých břišních svalů 

Vyšetření rovnováhy: 

 Rombergův test – stoj I v pořádku, při stoji II dochází ke hře šlach na chodidlech, 

pacient vyvažuje nerovnováhu, u stoje III dochází při zavření očí k titubacím – test 

hodnotím jako pozitivní 

 Hautantova zkouška – paže začnou klesat pomalu dolů, k vychylování do stran však 

nedochází 

 Unterbergova zkouška – pacient popochází ke mně dopředu 

 test dle Véleho – nedochází k titubacím při normálním stoji, pacient však zaujal stoj o 

širší bazi, dochází pouze k lehké aktivitě šlach extenzorů nohy – pacientův výkon 

hodnotím pomocí stupně 2 

 One-leg stance – pacient na jedné noze vydržel po dobu 9,62 s 

 TimeUp and Go test – 13,22 s 

  



Příloha č. 3: Podrobná kazuistika č. 3 

Základní informace: 

 pohlaví: muž 

 rok narození: 1995 

 diagnóza dle MKN-10: paranoidní schizofrenie (F20.0)  

Anamnéza: 

 PSYCH: pacient trpí schizofrenií od svých 19 let (tedy 6 let), za celou dobu své 

nemoci byl hospitalizován pouze 2x – v létě 2018 a v létě 2019, od března 2019 

dochází do Bohnic na ergoterapii, jelikož má problémy s pamětí 

 RA: otec 65 let, matka 50 let, sestra 27 let, všichni zdraví 

 OA: běžná dětská onemocnění, jiná onemocnění neguje (DM, hypertenzi, on. štítné 

žlázy, atd.) 

- operace – tonzilektomie v dětství (v 7 letech) 

- úrazy – při sportu si zlomil prostředníček na pravé ruce (v 15 letech), 

vyvrknutý kotník (v 21/22 letech) 

- abusus – kouření – neguje, káva – cca šálek denně, alkohol příležitostně, drogy 

včetně všech experimentů neguje 

- AA: neguje  

- FA: Asentra (inhibitor zpětného vychytávání serotoninu, léčba 

deprese/úzkosti), Clozapin (léčba rezistentní formy schizofrenie), Abilify 

(antipsychotikum), Prothazin (antihistaminikum – na zklidnění, nespavost), 

Rivotril (dlouhodobě působící benzodiazepin), Tisercin (antipsychotikum), 

depotní injekce: Zypadhera (antipsychotikum) 

- SPA: dříve gymnastika (od 7 do 15 let), nyní se snaží pravidelně chodit 

do posilovny 

 PA: studoval SŠ obor kuchař-číšník, školu nedokončil, uvádí, že si chce však maturitu 

v blízké době dodělat, pracoval 2 roky jako číšník v hotelu, dále v pekařství, nyní 

pracuje v Páté koloně (na chráněném pracovišti) v Bohnicích jako kuchař 

 SA: bydlí s matkou a s jejím novým manželem v bytě v panelovém domě s výtahem 

 NO: pacienta někdy bolí záda v oblasti bederní páteře hlavně při opakovaném ohýbání 

se v práci, bolest údajně střílí do prsou 



 předchozí rehabilitace: pacient chodil na rehabilitaci s vyvrknutým kotníkem 

a s bolestí zad, která začala bolet po zvýšení tělesné hmotnosti  

Status praesens: 

 subjektivní stav pacienta: pacient přichází unavený, jinak jej momentálně netrápí jiné 

obtíže 

 objektivní stav pacienta: pacient je orientován osobou, místem i časem, spolupracuje 

Řeč pacienta – během řeči postupně zrychluje tempo, což nakonec vede až k tomu, že je řeč 

nesrozumitelná – breptavost, lehká koktavost 

Aspekční a posturální vyšetření: 

 povrch těla  

- barva kůže – normální 

- jizvy – pacient má strie na bocích břicha 

 aspekce stoje:  

- zezadu – valgózní postavení v kotnících bilaterálně, pravá Achillova šlacha je 

širší, levá podkolenní rýha je výš než pravá, pravé lýtko objemnější, pravý 

biceps femoris je více hypertrofický, mírná ZR v kyčelních kloubech, pravá 

SIPS výše než levá, insuficience bránice vlevo více, hypertrofie 

paravertebrálních valů bilaterálně v oblasti Th-L přechodu 

- zboku – snížená klenba nožní podélná i příčná, semiflekční postavení 

v kolenních kloubech, pánev je v anteverzním postavení, zvětšená bederní 

lordóza, vrchol lordózy posunut do Th-L přechodu, výrazná prominence břišní 

stěny, vrchol hrudní kyfózy posunut do C-Th přechodu, protrakce ramen 

bilaterálně, předsunuté držení hlavy 

- zepředu – levá patela výše než pravá, pravá SIAS výše, prominence břišní 

stěny, thorakobrachiální trojúhelník vpravo ostřejší, pravá rameno výše než 

levé, rotace hlavy mírně vlevo, ramenní klouby ve VR a lehké FX (ruce má 

před tělem) 

 hodnocení posturálního stereotypu dle metody Kleina, Thomase a Mayera: 



Tabulka 10.3.1 Hodnocení posturálního stereotypu u probanda č. 3 dle metody Kleina, Thomase a Mayera  

Hodnocený znak Známka 

držení hlavy a šíje 4 

hrudník 3 

břicho a sklon pánve 3 

křivka zad 3 

držení těla v čelní rovině 4 

Výsledek 17 

 Pacient dle tohoto zařazen do IV. kategorie – velmi špatné držení těla. 

Antropometrie: 

 váha: 92 kg 

 výška: 165 cm 

Délky horních končetin:  

Tabulka 10.3.2 Naměřené délky horních končetin u probanda č. 3 

Měřený segment Pravá HK [cm] Levá HK [cm] 

celá HK 81 81 

paže 37 37 

předloktí 27 26 

ruka 17 18 

 



Obvody horních končetin: 

Tabulka 10.3.3 Naměřené obvody horních končetin u probanda č. 3 

Měřený segment Pravá HK [cm] Levá HK [cm] 

paže relaxovaná 33,5 33,5 

paže při kontrakci 35,5 36 

přes loket 28,5 29 

předloktí 28 28 

zápěstí 17,5 17,5 

hlavičky metakarpů 19 19 

 

Délky dolních končetin: 

Tabulka 10.3.4 Naměřené délky dolních končetin u probanda č. 3 

Měřený segment Pravá DK [cm] Levá DK [cm] 

funkční délka 87 88 

anatomická délka 79 79 

od umbilicu po malleolus 

medialis 

95 95 

stehno 40 40 

bérec 39 39 

noha 25 25 

 



Obvody dolních končetin: 

Tabulka 10.3.5 Naměřené obvody dolních končetin u probanda č. 3 

Měřený segment Pravá DK [cm] Levá DK [cm] 

stehno 50 50 

koleno přes patelu 42 41 

přes tuberositas tibie 36 36 

lýtko 39 39 

kotník 25 24,5 

metatarzy 27 26,5 

 

Dynamické vyšetření páteře: 

Tabulka 10.3.6 Naměřené hodnoty rozvíjení páteře při dynamickém vyšetření páteře u probanda č. 3 

Měřená vzdálenost Změna vzdálenosti o [cm] 

Stiborova vzdálenost 3 

Čepojova vzdálenost 2 

Schoberova vzdálenost 2 

Ottova inklinační vzdálenost 1,5 

Ottova reklinační vzdálenost 2 

Forestierova fleche 10 

Thomayerova vzdálenost -2 

 

Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy: 

 extenze v kyčelním kloubu – na straně elevované končetiny si pacient pomáhá elevací 

pánve, nedochází k izolovanému pohybu v kyčelním kloubu, pacient zapojuje i jiné 

segmenty (flektuje kolenní kloub, souhyb lopatek kaudálním směrem), jinak se svaly 

zapojují ve správném pořadí – tedy m. gluteus maximus, ischiokrurální svalstvo, 

paravertebrální svaly kontralaterální, paravertebrální svaly homolaterální 



 abdukce v kyčelním kloubu – na pohybu nepozoruji žádnou patologii, probíhá 

správným způsobem v čisté abdukci 

 flexe trupu – pacient flektuje trup pomocí švihu, má ochablé břišní svalstvo, dochází 

k pohybu ramen do protrakce, během pohybu je hlava v předsunutém držení 

 flexe hlavy vleže na zádech – hlavu flektuje předsunutím, nikoliv obloukem, dochází 

k hyperaktivitě mm. sternocleidomastoidei na úkor hlubokých flexorů šíje 

 abdukce v ramenním kloubu – pacient se o druhou necvičící končetinu opírá, dochází 

k úklonu trupu na druhou stranu, zapojen je tedy m. quadratus lumborum, dále se ve 

velké míře zapojují horní část musculus trapezius a m. levator scapulae, kteří elevují 

ramenní pletenec, naopak fixátory lopatky jsou v útlumu, což se projevuje jako 

scapula alata 

 klik o zeď – pacient při pohybu výrazně předsouvá hlavu, pravý pletenec ramenní je 

při pohybu méně stabilní, bilaterálně je patrná scapula alata 

Další pohybové stereotypy: 

 chůze – pacient nepoužívá žádnou pomůcku, tempo chůze je pomalé, typ chůze 

peroneální, k iniciálnímu kontaktu dochází celou ploskou, chybí odraz palcem, 

po odlepení plosky od podložky dochází na obou nohách k everzi, chůze je o normální 

bazi stejně jako stoj 

 dřep – pacient dřep provádí s předpaženýma HKK, osa kolen jde přes okraje prstů, 

dochází k velké flexi trupu a anteverzi pánve, velká aktivita paravertebrálních svalů 

 vstávání z lehu do sedu – pacient pohyb provádí s předsunutým držením hlavy, flexí 

horních končetin v rameních kloubech, protrakcí ramen, švihem trupu, a mírnou flexí 

dolních končetin v kyčelních kloubech 

 stereotyp dýchání – převažuje abdominální stereotyp dýchání, dále se také výrazněji 

zapojuje horní hrudní 

Palpační vyšetření: 

 tonus svalů – m. soleus je hypertonický na levé straně, ischiokrurální svaly 

hypertonické vpravo i vlevo (vlevo více), paravertebrální svaly hypertonické 

bilaterálně v oblasti Th-L přechodu páteře, trapézy bilaterálně 

 teplota končetin – bilaterálně symetrická 



 Kiblerova řasa – špatně posunlivá v celé délce bederní páteře a do poloviny hrudní 

páteře 

Vyšetření svalové síly: 

 Prováděla jsem orientačně s použitím prvků Jandova svalového testu. 

 HK: svalstvo na horní končetině jsem ohodnotila stupněm 5, pacient nemá žádné 

problémy v této oblasti 

 DK: při vyšetření jsem zjistila oslabení flexorů (st. 4), extenzorů (3), abduktorů 

kyčelního kloubu (stupeň 4) 

 trup: břišní svalstvo je velmi oslabené, pacient odlepí od lehátka pouze horní okraje 

lopatek a to pouze když má ruce podél těla (stupeň 2) 

 šíje: při testu výdrž 20 sekund dochází k tremoru již od začátku pohybu 

Vyšetření kloubních rozsahů – goniometrie 

Tabulka 10.3.7 Naměřené kloubní rozsahy u probanda č. 3 

Měřená část těla Aktivně pravá strana (pasivně) 

[°] 

Aktivně levá strana (pasivně) [°] 

ramenní kloub S 40–0–180  (45-0-180) S  45–0–180  (45-0-180) 

 F 180-0-neměří se (180-0) F 180-0-neměří se (180-0) 

 T 40–0–130 (45-0-135) T 40–0–130 (45-0-135) 

 R 60–0–60 (65-0-65) R 60–0–60 (65-0-65) 

loketní kloub S 0–0–120 (0-0-130) S 0–0–120 (0-0-130) 

předloktí R 90-0-90 (90-0-90) R 90-0-90 (90-0-90) 

zápěstí S 80–0–60 (90–0–70) S 80–0–60 (90–0–70) 

 F 20–0–30 (20–0–30) F 20–0–30 (20–0–30) 

kyčelní kloub S 10–0–110 [s pokrčeným 

kolenem] (15-0-115) 

S 10–0–110 [s pokrčeným 

kolenem] (15-0-115) 

 F 40–0–15 (45-0-15) F 40–0–15 (45-0-15) 

 R 20–0–25 (25-0-30) R 20–0–25 (25-0-30) 

kolenní kloub S 0–0–110 (0-0-125) S 0–0–110 (0-0-125) 

hlezenní kloub S 10–0–50 (20-0-50) S 10–0–45 (20-0-50) 



 R 20-0-20 (30-0-30) R 20-0-20 (30-0-30) 

 

Vyšetření zkrácených svalů: 

Tabulka 10.3.8 Vyšetření zkrácených svalů u probanda č. 3 

Svalová skupina Sval 

Stupeň zkrácení 

Pravá strana Levá strana 

m. triceps surae m. soleus 0 0 

 m. gastrocnemius 0 0 

flexory kyčelního kloubu m. iliopsoas 1 1 

 m. rectus femoris 1 1 

 m. tensor fasciae latae 1 1 

flexory kolenního kloubu  0 0 

adduktory kyčelního kloubu  0 0 

zevní rotátory kyčelního 

kloubu 
m. piriformis 0 1 

paravertebrální svaly  0 

m. pectoralis major  0 0 

m. trapezius  1 1 

m. levator scapulae  1 1 

Při pasivním pohybu pacientovi dělá problém relaxovat, nikdy úplně segment 

neuvolní. 



Vyšetření hypermobility: 

Tabulka 10.3.9 Vyšetření hypermobility u probanda č. 3 

Vyšetřovaný test Výsledek (ANO/ NE) 

Zkouška rotace hlavy NE 

Zkouška šály NE 

Zkouška zapažených paží NE 

Zkouška založených paží NE 

Zkouška předklonu ANO 

Zkouška posazení na paty NE 

 

Základní neurologické vyšetření: 

 Lassegue – negativní 

 obrácený Lassegue – negativní 

 taxe prst nos – bez patologií 

 hluboké čití – v pořádku 

Vyšetření sagitální stabilizace páteře (dříve hlubokého stabilizačního systému páteře): 

 Extenční test – během testu dochází k tremoru hlavy, zapojují se ischiokrurální svaly i 

m. triceps surrae 

 Test flexe trupu – pacient provádí pohyb švihem, ale nedochází při něm k vyklenutí 

laterální břišní muskulatury ani není přítomna diastáza přímého břišního svalu 

 Brániční test – pacient neaktivuje břišní svaly proti mému odporu, místo toho dochází 

ke kyfotizaci dolního hrudního a bederního úseku páteře 

 Test nitrobřišního tlaku – jde výrazně lépe než předchozí test, pacient aktivuje 

nitrobřišní tlak správným způsobem 

Vyšetření rovnováhy: 



 Rombergův test – během stoje I a II nedochází k titubacím, ani není patrna 

hyperaktivita šlach na dorzu nohy, během testu III dochází k mírným titubacím i ke 

„hře šlach“ 

 Hautantova zkouška – během testu nedochází k deviaci HKK ke straně, dojde ale 

k mírnému snížení výšky natažených rukou 

 Unterbergova zkouška – dochází k oddálení od místa začátku testu, k rotaci nedochází 

 test dle Véleho – během testu jsem nepozorovala žádnou z patologií, během 

normálního stoje nejsou patrné titubace, ani zvýšená hyperaktivita šlach na dorzální 

straně nohy, hodnotím stupněm 1 

 One-leg stance – pacient na jedné noze vydržel stát 6,55 s 

 TimeUp and Go test – provedení úkolu pacientovi trvalo 10,23 s 

  



Příloha č. 4: Podrobná kazuistika č. 4 

Základní informace: 

 pohlaví: žena 

 rok narození: 1980 

 diagnóza dle MKN-10: paranoidní schizofrenie (F20.0)  

Anamnéza: 

 PSYCH: pacientka trpí schizofrenií od svých 22 let (od roku 2002), kdy byla poprvé 

hospitalizována v PNB s diagnózou F25.0 (schizoafektivní poruchy), druhá 

hospitalizace v PNB v srpnu 2019, třetí hospitalizace od února 2020, nyní diagnóza 

F20.0 

 RA: v rodině je pozitivní heredita na psychiatrická onemocnění – otec pacientky léčen 

s F61 (smíšené a jiné poruchy) a F10.2 (poruchy duševní a poruchy chování 

způsobené užíváním alkoholu – syndrom závislosti), matka léčena s neurózou, 

sourozence nemá 

 OA: běžná dětská onemocnění, hypofunkce štítné žlázy 

- operace – neguje 

- úrazy – neguje 

- abusus – kouření – neguje, alkohol – neguje, drogy – experimentálně THC, 

jinak neguje, káva – cca šálek denně 

- AA: neguje  

- GA: 1 porod – přirozenou cestou, dítě zdravé, těhotenství bez komplikací, 

pacientka během něj pokračovala v užívání medikace 

- FA: Rivotril (benzodiazepin), Zyprexa (antipsychotikum), Abilify 

(antipsychotikum), Cipralex (antidepresivum), Quetiapin teva retard 

(antipsychotikum), Hypnogen (nespavost), Leponex (antipsychotikum), 

Lamotrigin actavis (antiepileptikum), Ibalgin (pacientku trápí bolesti hlavy 

a zad – VAS 3-6) 

- SPA: nyní již cca 3 roky nesportuje, dříve – házená (od 7 do 14 let), moderní 

tance, aerobik, zumba 

 



 PA: nyní invalidní důchod stupeň 3, pacientka má vystudovanou VOŠ ekonomickou, 

od porodu dítěte (před 8 lety) nepracuje 

 SA: bydlí s manželem a synem v bytě 

 Pacientka udává, že měla problémy s přibíráním po nasazení psychiatrické medikace. 

Ve 22 letech, po tom, co je začala užívat, přibrala 20 kg během 3 měsíců, měla s tím vnitřní 

problémy, stres – hubnutí, během 3 měsíců opět nabrala, poté cvičila, aby zhubla, udává, že to 

byl nekonečný boj – věděla, že ať bude cvičit, jak chce, vlivem medikace bude stále 

nabírat/nezhubne – deprese; cca 50% času nabírala a 50% hubla. 

Status praesens: 

 subjektivní stav pacienta: pacientka udává, že se cítí dobře, nic ji nebolí, je jen trochu 

unavená 

 objektivní stav pacienta: pacientka orientována osobou, místem i časem, spolupracuje, 

je usměvavá 

Řeč pacientky – na řeči během odebírání anamnézy nepozoruji žádné výjimečnosti, 

pacientka hovoří plynule, srozumitelně, neulpívá na detailech 

Aspekční a posturální vyšetření: 

 povrch těla  

-  barva kůže – normální 

- jizvy – na povrchu těla nejsou patrny žádné jizvy 

 aspekce stoje:  

- zezadu – stoj o normální bazi (na šířku ramen), valgózní postavení 

v hlezenních kloubech, levá zákolenní rýha se nachází výše než pravá, levá 

subgluteální rýha níže než pravá, vnitřní rotace v kyčelních kloubech 

bilaterálně, levá SIPS je výše než pravá, levá tajle ostřejší než pravá, pravé 

rameno výše než levé 

- zboku – snížená klenba nožní podélná i příčná, hyperextenční postavení 

v kolenních kloubech, pánev je v anteverzním postavení, zvětšená bederní 

lordóza, vrchol lordózy posunut do Th-L přechodu, prominence břišní stěny, 



vrchol hrudní kyfózy posunut do C-Th přechodu, ten výrazně prominuje, 

protrakce ramen bilaterálně, výrazné předsunuté držení hlavy 

- zepředu – halux valgus bilaterálně, vpravo horší než vlevo, šilhající pately, 

vlevo více než na pravé straně, levá SIAS výše než pravá, ramena bilaterálně 

v protrakci, ruce v mírné flexi před tělem, levá klavikula posazena výš než 

pravá  

 hodnocení posturálního stereotypu dle metody Kleina, Thomase a Mayera: 

Tabulka 10.4.1 Hodnocení posturálního stereotypu u probandky č. 4 dle metody Kleina, Thomase a Mayera  

Hodnocený znak Známka 

držení hlavy a šíje 3 

hrudník 2 

břicho a sklon pánve 3 

křivka zad 3 

držení těla v čelní rovině 3 

Výsledek 14 

Pacientka dle toho zařazena do III. kategorie – vadné držení těla. 

Antropometrie: 

 váha: 68 kg 

 výška: 167 cm 

Délky horních končetin:  

Tabulka 10.4.2 Naměřené délky horních končetin u probandky č. 4 

  

Obvody horních končetin: 

Měřený segment Pravá HK [cm] Levá HK [cm] 

celá HK 72 72 

paže 34 34 

předloktí 24 24 

ruka 17,5 17,5 



Tabulka 10.4.3 Naměřené obvody horních končetin u probandky č. 4 

Měřený segment Pravá HK [cm] Levá HK [cm] 

paže relaxovaná 29,5 28,5 

paže při kontrakci 31 30 

přes loket 25 25 

předloktí 23 23 

zápěstí 15,5 15,5 

hlavičky metakarpů 19 19 

 

Délky dolních končetin: 

Tabulka 10.4.4 Naměřené délky dolních končetin u probandky č. 4 

Měřený segment Pravá DK [cm] Levá DK [cm] 

funkční délka 95 95 

anatomická délka 92 92 

od umbilicu po malleolus 

medialis 

101 101 

stehno 50 50 

bérec 42 42 

noha 23 23 

 



Obvody dolních končetin: 

Tabulka 10.4.5 Naměřené obvody dolních končetin u probandky č. 4 

Měřený segment Pravá DK [cm] Levá DK [cm] 

stehno 47 45 

koleno přes patelu 36 36 

přes tuberositas tibie 33 33 

lýtko 34,5 34,5 

kotník 21 21 

metatarzy 21,5 21,5 

 

Dynamické vyšetření páteře: 

Tabulka 10.4.6 Naměřené hodnoty rozvíjení páteře při dynamickém vyšetření páteře u probandky č. 4 

Měřená vzdálenost Změna vzdálenosti o [cm] 

Stiborova vzdálenost 9 

Čepojova vzdálenost 1 

Schoberova vzdálenost 1,5 

Ottova inklinační vzdálenost 3 

Ottova reklinační vzdálenost 3 

Forestierova fleche 9 

Thomayerova vzdálenost +9 

 

Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy: 

 extenze v kyčelním kloubu – dochází k výraznému nadzvednutí pánve na straně 

elevované končetiny, nedochází k izlovovanému pohybu pouze v kyčelním kloubu, 

současně dochází také k mírné zevní rotaci v kyčli, pohyb neprobíhá pomalu, ale 

rychle, téměř švihovým mechanismem, dochází pouze k malé aktivaci m. gluteus 

maximus, který je zapojován až po ischiokrurálních svalech, dochází 

k hyperlordotizaci bederní páteře 



 abdukce v kyčelním kloubu – pacientka pohyb neprovádí správně, dochází k současné 

zevní rotaci a flexi v kyčelním kloubu, zapojují se tedy převážně m. tensor fasciae 

latae, m. iliopsoas a m. rectus femoris, m. gluteus medius se téměř nezapojuje, dále 

dochází k nadzvednutí pánve na kontralaterální straně, než je vykonáván pohyb DK a 

odlepení hýždě od podložky na stejné straně 

 flexe trupu – pacientka pohyb provádí sama od sebe v těžší variantě – tzn. s rukama 

v týle, bez problému odlepí od podložky dolní úhly lopatek, sama bez vyzvání pohyb 

několikrát opakuje, v konečné fázi pohybu zpátky do lehu dochází k tremoru v oblasti 

dolního m. rectus abdominis, při třetím pokusu o pohyb si pacientka pomáhá ve fázi 

zvedání anteverzí pánve 

 flexe hlavy vleže na zádech – pacientka pohyb provádí nejprve předsunutím, výrazně 

se zapojuje m. sternocleidomastoideus 

 abdukce v ramenním kloubu – pacientka pohyb začíná úklonem na kontralaterální 

stranu, zapojuje se tedy hlavně m. quadratus lumborum, největší aktivita je v oblasti 

horních vláken m. trapezius – dochází k současné elevaci ramenního pletence 

 klik o zeď – pacientka pohyb bez vyzvání několikrát opakuje, ale jeho provedení není 

správné, dochází k výraznému předsunutí hlavy, dochází k lordotizaci páteře v oblasti 

Th-L přechodu, je patrná mírná scapula alata obou stran 

Další pohybové stereotypy: 

 chůze – pacientka k chůzi nepoužívá žádnou pomůcku, baze je spíše užší, tempo chůze 

je vcelku rychlé, během ní je slyšet šoupání pat o zem – nedochází k dostatečné flexi 

v kolenních a kyčelních kloubech, během chůze je pacientka celkem stabilní, pouze po 

otočce se vždy nejprve zastaví (jako by se chtěla srovnat) a až potom se opět rozejde. 

Tandemovou chůzi zvládá bez obtíží, DKK dostatečně neflektuje, dochází k šoupání 

patami o zem. Při chůzi pozpátku nedochází k dostatečné extenzi v kyčelním kloubu 

 dřep – pacientka nejprve předpaží horní končetiny, potom následuje flexe v kolenních 

kloubech, flexe v kyčelních kloubech se současnou vnitřní rotací, při pohybu 

nadzvedává paty, plosky tedy nezůstanou v kontaktu se zemí po celou dobu dřepu, 

v konečné fázi pohybu dojde ke ztrátě rovnováhy a pacientka udělá krok vzad, aby 

nestabilitu vyrovnala 

 vstávání z lehu do sedu – pacientka se z lehu do sedu zvedá přes břicho, nadzvedne 

horní končetiny, rameny jde do větší protrakce, výrazně se zapojuje horní část 



musculus trapezius bilaterálně, hlavu má v předsunutí, dochází k mírné flexi 

v kyčelních kloubech a jejich vnitřní rotaci a zároveň k mírné flexi v kolenních 

kloubech 

 stereotyp dýchání – převažuje abdominální dýchání 

Palpační vyšetření: 

 tonus svalů – hypertonus hamstringů bilaterálně, vpravo více než vlevo, hypertonus 

paravertebrálních svalů v oblasti Th-L přechodu, hypertonus m. trapezius, ve svalu 

přítomny trigger pointy 

 teplota končetin – bilaterálně symetrická 

 Kiblerova řasa – špatně posunlivá v oblasti L páteře – nejvíce v místě Th-L přechodu 

 SIPS – levá se nachází výše než pravá, přítomen fenomén předbíhání, do 20 s dojde 

k vyrovnání rozdílu vzdáleností – jedná se tedy o SI posun 

Vyšetření svalové síly: 

 Prováděla jsem orientačně s použitím prvků Jandova svalového testu. 

 HK: lehce oslabená svalová síla během vnitřní i zevní rotace v ramenním kloubu 

(stupeň 4), jinak vše ostatní hodnotím stupněm 5 

 DK: mírně oslabená abdukce bilaterálně, vpravo vnitřní i zevní rotace v kyčelním 

kloubu a flexe i extenze v kloubu hlezenním (vše hodnotím stupněm 4), výrazněji 

oslabena extenze bilaterálně, vlevo vnitřní a zevní rotace v kyčelním kloubu (vše 

stupeň 3) 

 trup: břišní svalstvo hodnotím stupněm 4, jelikož dochází k souhybu pánve 

 šíje: při testu výdrž 20 sekund dochází jen k minimálnímu tremoru, ale hlava se 

nepatrně vrací směrem dolů, ne však do položení, pacientka, svalovou sílu hodnotím 

stupněm 4 

 Pacientka sama uvádí, že na levé dolní končetině se jí pohyby provádí hůře než na 

pravé, sama pociťuje, že je zde svalová síla nižší 

Vyšetření zkrácených svalů: 



Tabulka 10.4.7 Vyšetření zkrácených svalů u probandky č. 4 

Svalová skupina Sval 

Stupeň zkrácení 

Pravá strana Levá strana 

m. triceps surae m. soleus 0 0 

 m. gastrocnemius 0 0 

flexory kyčelního kloubu m. iliopsoas 0 0 

 m. rectus femoris 1 1 

 m. tensor fasciae latae 0 0 

flexory kolenního kloubu  2 2 

adduktory kyčelního kloubu  1 1 

zevní rotátory kyčelního 

kloubu 
m. piriformis 1 1 

paravertebrální svaly  2 

m. pectoralis major  1 1 

m. trapezius  1 1 

m. levator scapulae  1 1 

 

Vyšetření hypermobility: 

Tabulka 10.4.8 Vyšetření hypermobility u probandky č. 4 

Vyšetřovaný test Výsledek (ANO/ NE) 

Zkouška rotace hlavy NE 

Zkouška šály NE 

Zkouška zapažených paží NE 

Zkouška založených paží NE 

Zkouška předklonu NE 

Zkouška posazení na paty ANO 

Základní neurologické vyšetření: 

 Lassegue – negativní, pouze zkráceny hamstingy 



 obrácený Lassegue – negativní 

 taxe prst nos – pacientka občas přestřelí pohyb při pokusu dotknout se o můj prst 

 povrchové a hluboké čití jsou v normě 

Vyšetření sagitální stabilizace páteře (dříve hlubokého stabilizačního systému páteře): 

 Extenční test – nedochází k projevům poruchy stabilizace – tedy nezapojují se 

nadměrně ischiokrurální svaly, nedochází ke konvexnímu vyklenutí laterální skupiny 

břišních svalů, pánev zůstává ve středním postavení 

 Test flexe trupu – dochází ke konvexnímu vyklenutí laterální skupiny břišních svalů, 

hrudník se během flexe nachází v nádechovém postavení, dojde k prohnutí páteře 

v Th-L přechodu a okraje dolních žeber vystupují nahoru, diastáza břišní stěny se 

neobjevuje 

 Brániční test – pacientka dokáže aktivovat svaly proti mému odporu, má však problém 

tuto aktivitu udržet i během nádechu, takže dochází ke kraniální migraci žeber 

 Test nitrobřišního tlaku – pacientka správně vytváří tlak proti mé palpaci, nedochází 

ke vtažení břišní stěny ani k jiným projevům isuficience 

Vyšetření rovnováhy: 

 Rombergův test – stoj I, II a III – stoj I – žádné abnormality, stoj II – již dochází 

k mírným titubacím a ke hře šlach na dorzu nohou, u stoje III dochází při zavření očí 

ke zhoršení titubací – test hodnotím jako pozitivní 

 Hautantova zkouška – ruce pomalu postupně klesají, ale ne až dolů, do strany se 

nevychylují 

 Unterbergova zkouška – pacientka popochází mírně směrem ke mně dopředu 

 test dle Véleho – při normálním stoji nedochází k titubacím ani ke hře šlach, stoj 

hodnotím stupněm 2 

 One-leg stance – pacientka se na jedné noze udrží po dobu 15 s, preferuje stoj na levé 

DK 

 TimeUp and Go test – 9,65 s 

  



Příloha č. 5: Podrobná kazuistika č. 5 

Základní informace: 

 pohlaví: žena 

 rok narození: 1995 

 diagnóza dle MKN-10: paranoidní schizofrenie (F20.0)  

Anamnéza: 

 PSYCH: pacientka má diagnostikovanou paranoidní schizofrenii od svých 17 let (tedy 

již 8 let), zároveň jí byla diagnostikována i F19.2 (poruchy duševní a poruchy chování 

způsobené užíváním více drog a jiných psychoaktivních látek – syndrom závislosti), 

problémy nastaly však již od cca 13 let – poruchy pozornosti ve škole, je opakovaně 

hospitalizovaná – první hospitalizace v 17 letech na 4 měsíce v PN Dobřany, 8x v PN 

Ostrov, srpen 2019 v PNB, následně chráněné bydlení v Plzni, poté v lednu 2020 

akutní hospitalizace na PO Ostrov, únor 2020 PNB, od března má začít bydlet 

s přítelem v chráněném bydlení 

 RA: v rodině je pozitivní heredita na psychiatrická onemocnění – otec pacientky léčen 

s F20.0, abusus alkoholu a drog, bezdomovec, posledních 10 údajně hospitalizovaný 

v PN Dobřany, matka zdravá, sestřenice má diagnostikovanou bipolární afektivní 

poruchu, teta sociální fóbii 

 OA: běžná dětská onemocnění, Leidenská mutace 

- operace – neguje 

- úrazy – v 9 letech ji srazilo auto – údajně se jí nestalo nic závažného, ve 20 

letech upadla na zem a rozřízla si ruku o střep, v srpnu 2019 ji přítel pobodal 

na levé DK (3 bodné rány) 

- abusus – kouření – 30 cigaret denně, alkohol – hlavně od cca 20 do 23 let – 

náhražka za jiné psychoaktivní látky (cca 3-4 piva/den), drogy – od 14 let 

pervitin cca 3-4 týdně (prý nikdy ne injekčně) a THC, nyní ve všem kromě 

kouření cca 5 měsíců abstinuje, káva – cca 5 šálků denně 

- AA: neguje  

- GA: žádný porod ani potrat, těhotenství neguje, na preventivní prohlídky prý 

chodí 



- FA: Tegretol (antiepileptikum, léčba syndromu odnětí alkoholu, deprese), 

Akineton (antiparkinsonikum), Abilify (antipsychotikum), Ibuprofen 

(pacientka užívá na bolest zubů, hlavy, pohybového aparátu – VAS 3-6), 

Tiapridal (ovlivnění mimovolních a abnormálních pohybů nemocného), 

Medocriptine (agonista dopaminu, snižuje množství prolaktinu produkovaného 

hypofýzou), Derin (antipsychotikum), Quetiapin mylan (antipsychotikum), 

Prothazin (poruchy spánku, úzkosti) 

- SPA: pacientka aktivně nesportuje, nikdy nedělala žádný sport ani v dětství 

 PA: nyní invalidní důchod stupeň 3, dříve v dílně Fokusu jako šička 

 SA: po dokončení hospitalizace v PNB má jít bydlet s přítelem, který má rovněž 

duální psychiatrickou anamnézu (tzn. psychiatrické onemocnění + abusus návykových 

látek) do chráněného bydlení 

 Pacientka sama udává, že je emočně velmi nestabilní. I během dne má velmi časté 

výkyvy nálad – má dobrou náladu, cítí se spokojeně, potom začne např. myslet na minulost, 

litovat chyb co udělala a najednou jí nálada tak klesne, že není schopná cokoliv dělat, tak si 

jde lehnout. 

 Také u ní dochází k samovolnému vytékání mléka z prsou – jedná se pravděpodobně o 

vedlejší účinek léků, jelikož jejich vlivem dojde k zvýšení hladiny prolaktinu. 

Status praesens: 

 subjektivní stav pacienta: nyní se pacientka cítí dobře 

 objektivní stav pacienta: pacientka orientována osobou, místem i časem, bez 

jakýchkoliv potíží spolupracuje, je usměvavá, přátelská, lze na ní pozorovat dobrou 

náladu 

Řeč pacientky – na řeči během odebírání anamnézy nepozoruji žádné výjimečnosti, 

pacientka hovoří plynule, srozumitelně, neulpívá na detailech 

Aspekční a posturální vyšetření: 

 povrch těla  

- barva kůže – normální 



- jizvy – pacientka má na kůži na nohách strie, hlavně v oblasti laterálních stran 

stehen, jizva na ruce po pádu na střep je bílá, dlouhá cca 4 cm, je u ní omezená 

jak protažitelnost, tak posunlivost, palpačně je nebolestivá, rány na noze po 

bodnutí jsou tmavě červené až hnědé, jsou palpačně bolestivé, jedná se o 3 

kruhovité jizvy na levé DK, v průměru každá cca 1 cm 

 aspekce stoje:  

- zezadu – stoj o úzké bazi, valgózní postavení v hlezenních kloubech, pravý m. 

gluteus více hypotrofický než levý, pravá subgluteální rýha níže než levá, 

vnitřní rotace v kyčelních kloubech bilaterálně, horní okraj levé lopatky více 

prominuje, zároveň je výše než na pravé straně, celkově elevace levého 

ramenního pletence, ruce se nachází v mírné flexi v ramenních kloubech 

- zboku – oploštěná příčná i podélná klenba nožní, lehká prominence břišní 

stěny v její dolní části, oploštěná hrudní kyfóza, ramena v protrakci, 

předsunuté držení hlavy 

- zepředu – šilhající pately, vnitřní rotace v kyčelních kloubech, pravá SIAS níže 

než levá, lehká deviaci umbilicu vlevo, ostřejší thorakobrachiální trojúhelník 

vpravo, prsty pravé ruky dosahují níže na stehno, než prsty levé ruky, elevace 

levého ramenního pletence, bilaterálně ramena v protrakci, nad pravou klíční 

kostí větší konkavita než vlevo, předsunuté držení hlavy, lateroflexe hlavy na 

pravou stranu 

Během celého vyšetření se pacientka celá lehce třese, zimu nebo nervozitu neguje. 

 hodnocení posturálního stereotypu dle metody Kleina, Thomase a Mayera: 

Tabulka 10.5.1 Hodnocení posturálního stereotypu u probandky č. 5 dle metody Kleina, Thomase a Mayera  

Hodnocený znak Známka 

držení hlavy a šíje 4 

hrudník 3 

břicho a sklon pánve 2 

křivka zad 2 

držení těla v čelní rovině 4 

Výsledek 15 



 Pacientka dle tohoto zařazena do III. kategorie – vadné držení těla. 

Antropometrie: 

 váha: 60 kg 

 výška: 164 cm 

Délky a obvody končetin jsem u této pacientky neměřila z důvodu urychlení vyšetření 

kvůli pacientčiným náhlým změnám nálady. Aspekčně jsem nezaznamenala žádné markantní 

rozdíly. 

Dynamické vyšetření páteře: 

Tabulka 10.5.2 Naměřené hodnoty rozvíjení páteře při dynamickém vyšetření páteře u probandky č. 5 

Měřená vzdálenost Změna vzdálenosti o [cm] 

Stiborova vzdálenost 3 

Čepojova vzdálenost 1 

Schoberova vzdálenost 2,5 

Ottova inklinační vzdálenost 2 

Ottova reklinační vzdálenost 1 

Forestierova fleche 12 

Thomayerova vzdálenost +19 

 

Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy: 

 extenze v kyčelním kloubu – více se zapojují ischiokrurální svaly, než m. gluteus 

maximus, který se zároveň zapojuje až po nich, pacientka na konci pohybu lehce 

flektuje DK v kolenním kloubu 

 abdukce v kyčelním kloubu – dochází k rotaci pánve na homolaterální stranu pohybu, 

lehká zevní rotace v kyčelním kloubu, m. gluteus medius se téměř nezapojuje 

 flexe trupu – pacientka zvolila lehčí variantu – tedy s rukama nataženýma před sebe, 

avšak ruce nedokáže mít zvednuté nahoře nad podložkou, v konečné fázi pohybu se o 

ně opírá a pomáhá si tak v dokončení pohybu, začíná předsunutím hlavy, po odlepení 



horních úhlů lopatek pohyb stále vede hlavně přes předsunutí hlavy, ve střední fázi 

pohybu dochází k nadzvednutí dolních končetin 

 flexe hlavy vleže na zádech – pohyb nezačíná předkyvem v AO skloubení, dochází 

k předsunutí hlavy pomocí m. sternocleidomastoideus, rozsah pohybu není příliš velký 

 abdukce v ramenním kloubu – pacientka paži zvedla pouze do horizontály, o druhou, 

necvičící HK, se opírá, dochází k mírné lateroflexi trupu na stranu opřené HK, dochází 

k dostatečné aktivitě fixátorů lopatky 

 klik o zeď – i během pohybu má pacientka levé rameno výš, než pravé, stejně jako 

tomu tak bylo u aspekce klidného stoje, toto rameno mi přijde během pohybu méně 

stabilní – dochází k jeho většímu posunutí frontálním směrem oproti druhému rameni 

Další pohybové stereotypy: 

 chůze – pacientka k chůzi nepoužívá žádnou pomůcku, baze je hodně úzká, tempo 

chůze je pomalejší, kroky symetrické, dlouhé, dochází k přehnanému souhybu HKK 

během chůze – v porovnání s rychlostí chůze dochází k velkým exkurzím jak 

v ramenních, tak ale spíše v loketních kloubech, při otáčení dojde na konci pohybu 

k lehké ztrátě rovnováhy, která se projeví změnou zatížení stran nohy, během chůze 

pacientka většinu času kouká do země. Tandemovou chůzi zvládá s vyrovnáváním 

instability pomocí změn zatížení plosek. 

 dřep – pacientka má ruce spuštěné podél těla, baze je velmi úzká, při druhém 

opakování pohybu v konečné fázi ve stoji ztrácí rovnováhu, udělá krok dopředu a 

chytí se lehátka, v konečné fázi pohybu směrem dolů, tedy ve dřepu, se plosky 

nedotýkají podložky v celé své délce, pacientka se opírá o špičky a paty má ve 

vzduchu, při pohybu dochází k ještě větším vnitřním rotacím v kyčelních kloubech  

 

 vstávání z lehu do sedu – pacientka se zvedá přes střední rovinu, opírá se o ruce, které 

má položené vedle těla, ve střední fázi pohybu dojde k lehkému nadzvednutí dolních 

končetin, které jsou po celý čas pohybu mírně flektované 

 stereotyp dýchání – u pacientky převažuje břišní a horní hrudní sektor při volném 

dýchání 

Palpační vyšetření: 



 tonus svalů – hypertonus m. trapezius, více na levé straně, trigger pointy 

v mezilopatkovém svalstvu 

 teplota končetin – bilaterálně symetrická 

 Kiblerova řasa – špatně posunlivá v oblasti dolní L páteře  

Vyšetření svalové síly: 

 Prováděla jsem orientačně s použitím prvků Jandova svalového testu. 

 HK: lehce oslabená svalová síla při extenzi v ramenních kloubech bilaterálně, rovněž 

při flexi v ramenním kloubu na levé HK, dále při obou rotacích v ramenních kloubech 

a extenzích v loketních kloubech 

 DK: mírně oslabená vnitřní rotace a addukce v kyčelních kloubech, extenze 

v kolenních kloubech (vše hodnotím stupněm 4), výrazněji oslabena zevní rotace 

v kyčelních kloubech a flexe v kloubech kolenních (vše stupeň 3) 

 trup: břišní svalstvo hodnotím stupněm 3 

 šíje: při testu výdrž 20 sekund téměř nedochází k tremoru, pacientka 20 s ve flexi 

vydrží, flexi obloukem hodnotím stupněm 4 



Vyšetření zkrácených svalů: 

Tabulka 10.5.3 Vyšetření zkrácených svalů u probandky č. 5 

Svalová skupina Sval 

Stupeň zkrácení 

Pravá strana Levá strana 

m. triceps surae m. soleus 0 0 

 m. gastrocnemius 0 0 

flexory kyčelního kloubu m. iliopsoas 0 0 

 m. rectus femoris 1 0 

 m. tensor fasciae latae 0 0 

flexory kolenního kloubu  2 2 

adduktory kyčelního kloubu  0 0 

zevní rotátory kyčelního 

kloubu 
m. piriformis 1 2 

paravertebrální svaly  2  

m. pectoralis major  1 1 

m. trapezius  1 1 

m. levator scapulae  1 1 

 

Vyšetření hypermobility: 

Tabulka 10.5.4 Vyšetření hypermobility u probandky č. 5 

Vyšetřovaný test Výsledek (ANO/ NE) 

Zkouška rotace hlavy NE 

Zkouška šály NE 

Zkouška zapažených paží ANO 

Zkouška založených paží ANO 

Zkouška předklonu NE 

Zkouška posazení na paty ANO 

 Pacientka má hypermobílní rozsahy na horních a dolních končetinách. 



Základní neurologické vyšetření: 

 Lassegue – negativní, pouze zkráceny hamstingy 

 obrácený Lassegue – negativní 

 taxe prst nos – během celé doby trvání testu přítomný tremor HK 

 povrchové čití – pacientka uvádí, že dotek cítí na levých končetinách méně, než na 

pravých, na obou polovinách zad je vnímání symetrické 

 hluboké čití – v normě 

 

Vyšetření sagitální stabilizace páteře (dříve hlubokého stabilizačního systému páteře): 

 Extenční test – dochází k výrazné aktivitě paravertebrálního svalstva a to především 

v oblasti dolní hrudní páteře, dochází ke konvexnímu vyklenutí laterální skupiny 

břišních svalů, opora posunuta na úroveň umbilicu, překlopení pánve do anteverze, 

rovněž dochází k výrazné aktivitě mezilopatkového svalstva (adduktorů lopatek) a 

ischiokrurálních svalů 

 Test flexe trupu – dochází ke konvexnímu vyklenutí laterální skupiny břišních svalů, 

zároveň se objevuje diastáza přímého břišního svalu, k flexi trupu dochází 

v nádechovém postavení hrudníku, je patrna konkavita v oblasti tříselných kanálů 

 Brániční test – pacientka dokáže aktivovat svaly proti mému odporu, je schopna tuto 

aktivitu udržet i během plynulého dýchání 

 Test nitrobřišního tlaku – pacientka dokáže vytvořit tlak proti mé palpaci, ale jde jí to 

hůře než u předchozího testu 

Vyšetření rovnováhy: 

 Rombergův test - stoj I, II a III – stoj I – žádné abnormality, stoj II – již dochází 

k mírným titubacím a ke hře šlach na dorzu nohou, u stoje III dochází při zavření očí 

ke zhoršení titubací, pacientka se naklání na jednu stranu, až k úkroku to však nevede 

– test hodnotím jako pozitivní 

 Hautantova zkouška – ruce se vychylují přes střední osu těla na levou stranu 

 Unterbergova zkouška – pacientka popochází mírně směrem ke mně dopředu, 

k otáčení však nedochází 



 test dle Véleho – pacientka stojí o úzké bazi, dochází ke hře šlach na dorzu nohy, jak 

vyvažuje nestabilitu 

 One-leg stance – pacientka se na jedné noze udrží po dobu 48 s, test jsem ukončila já, 

pacientka by vydržela stát ještě déle 

 TimeUp and Go test – 8,85 s 



Příloha č. 6: Obrázek motorických oblastí a významných nervových drah 

 

 

 

  

Obrázek 10.6.1 Motorické oblasti a významné nervové dráhy (Hirjak et al., 2018) 



Příloha č. 7: Léčba schizofrenie 

Léčba Schizofrenie 

V léčbě schizofrenie se uplatňuje především farmakoterapie a také důležitá 

psychosociální intervence. Její pozitivní vliv nacházíme hlavně v oblasti zvyšování odolnosti 

vůči zátěži, komunikaci, snižování rizik a zkvalitnění života nemocného (Masopust, 2019). 

Díky antipsychotikům první a druhé generace je léčba tohoto závažného onemocnění 

účinnější než dříve v minulosti, kdy se léčily pouze psychotické symptomy ne nemoc jako 

taková. Plně se zotaví cca 10–20% pacientů a to téměř do stavu před vznikem onemocnění. 

Cca 15–20% pacientů trpí schizofrenií, jež je rezistentní na léčbu. U zbytku pacientů 

přetrvávají zmírněné obtíže a psychosociální poruchy po celý život a narušují tak život 

pacienta (Tamminga a Holcomb, 2005). Přibližně 1/3 nemocných nereaguje na ne-

klozapinovou medikaci, a tím tedy spadají do kategorie pacientů léčených proti rezistentní 

formě schizofrenie (Shirazi et al., 2016). 

 Léčbu je nutné zahájit co nejdříve, tedy jakmile je jisté, že jde o psychotické 

onemocnění, jelikož u rané léčby je prokázán lepší následný průběh onemocnění. Je zde 

menší pravděpodobnost relapsů, celkově nižší spotřeba léčiv a snížíme tím i riziko sociálních 

následků (Seifertová et al., 2004), léčba je účinnější (Zhu et al., 2017). 

V péči o schizofrenního pacienta by měla velkou roli hrát jeho rodina. Je to však velmi 

náročné jak pro pacienta, tak pro jeho blízké, a to hned z několika různých důvodů. Ihned 

v první fázi se rodina i nemocný potýkají s několika traumatickými zážitky. Následně je čeká 

smíření se s nemocí, které je provázeno obavami a strachem o život a zdraví, pocitem 

nejistoty, ztráta sociálního kontaktu, nepochopení situace okolím, narušení mezilidských 

vztahů (Shiraishi a Reilley, 2019). 

 Léčba schizofrenie by měla být komplexní a zaměřit se na všechny aspekty, které 

s sebou nemoc přináší, tzn. od kognitivního deficitu, začleňování do společnosti, pomoci při 

hledání povolání, léčbě komorbidit, fyzioterapie, ergoterapie, pohybových aktivit, nutriční 

terapie, protiobezitologické poradny, přes programy pro odvykání kouření a užívání 

návykových látek (Zahrádka Köhlerová, 2019). 

10.7.1 Farmakologická léčba 



Farmakologická léčba spočívá v podávání antipsychotik. Ta můžeme rozdělit na 

antipsychotika klasická, tedy na antipsychotika I. generace, a na antipsychotika nová, tzv. II. 

generace, jež se začala užívat především v posledních několika letech (Kulišták P., 2017).  

 Mezi klasická antipsychotika, kterým se také hlavně dříve přezdívalo neuroleptika, 

řadíme např. chlorpromazin a haloperidol (Češková, 2002), dále např. flufenazin, 

flupenthixol, zuklopenthixol (Ustohal, 2019). Působí na potlačení pozitivních příznaků, 

naopak negativní příznaky neovlivňují vůbec (Vlček et al., 2014). Klasická antipsychotika 

působí na principu blokády dopaminových receptorů (Meltzer a Stahl, 1976, Sawa a Snyder, 

2003). Na základě toho pak mohou vlivem dlouhodobého působení medikace vznikat vedlejší 

účinky, kterými jsou v tomto případě hlavně extrapyramidové příznaky (Stępnicki et al., 

2018).  

 Antipsychotika druhé generace, o kterých se též hovoří jako o nových nebo  

o atypických antipsychoticích, působí jak na potlačení pozitivních příznaků schizofrenie, tak 

na negativní, afektivní a kognitivní příznaky, a to i u nemocných rezistentních na léčbu 

(Preiss, 2006). Jako předešlé ovšem samozřejmě i ony mají své vedlejší účinky, mezi které 

řadíme hlavně váhový přírůstek, sedaci, tzn. útlum, anticholinergní účinky (Casey, 1996), 

hyperglykémii, zvýšené riziko diabetes mellitus, dyslipidémii, gynekomastii (Stępnicki et al., 

2018), hypertenzi, riziko metabolických a kardiovaskulárních onemocnění, což je všechno 

ještě více podpořeno a zhoršováno sníženou pohybovou aktivitou těchto pacientů, nezdravým 

životním stylem a nadváhou (Vlček et al., 2014). Příkladem těchto léčiv je aripiprazol, 

olanzapin, risperidon a paliperidon (Ustohal, 2019), či klozapin, který je využíván na léčbu 

farmakorezistentní schizofrenie (Masopust, 2019). 

Vedlejším účinkem antipsychotik je rovněž zvýšení hladiny prolaktinu (Leucht et al., 

2007), což je důsledkem antidopaminergního působení léčiv v hypothalamu (Hummer and 

Huber, 2004). Prolaktin je polypeptidický hormon vylučovaný hypofýzou. Fyziologicky 

najdeme v krvi větší hladiny u žen, než u mužů (Ravichandran et al., 2019). V organismu se 

podílí na řadě fyziologických procesů, jako např. stimulace a udržování laktace, růstu, vývoji, 

endokrinologii, metabolismu, chování, reprodukci, imunoregulaci (Bole-Feysot et al., 1998). 

Antipsychotika I. generace vedou k hyperprolaktinémii údajně častěji, než antipsychotika II. 

generace (Malik et al., 2011). Zvýšená hladina prolaktinu pak může způsobit osteoporózu 

a následně často dochází ke kyčelním frakturám (Kameníková et al., 2015). 



10.7.2 Psychoterapeutická léčba a psychosociální intervence 

 Zaměřuje se především na kognitivní deficit, časté relapsy, autonomii pacientů, 

sociální dovednosti, spolupráci při léčbě, začlenění do společnosti – zaměstnání. Dělíme ji 

na 2 hlavní formy – individuální a skupinová (Pěč, 2009). 

 Individuální psychoterapie by měla probíhat „tváří v tvář“, nepodporují se volné 

asociace, terapeut pracuje s mentálními funkcemi, nikoliv s obsahem nevědomých fantazií 

(Pěč, 2009).  

 Podpůrné psychoterapie se využívá zejména v ambulantním způsobu léčby, kde nám 

pomáhá podporovat sociální kontakt nemocného, sociální kognici a terapeutickou alianci 

 – vztah vytvořený terapeutem k pacientovi, kdy terapeut využívá nepsychotické části 

osobnosti a podpůrné prostředí (Pěč, 2009). 

10.7.3 Léčba somatických komorbidit 

 Jak bylo již popisováno výše, komorbidity ať už psychické či fyzické, jsou nedílnou 

součástí nemoci schizofrenie. Jejich léčba je v současné době velmi nezbytným cílem 

v komplexní léčbě tohoto onemocnění a tento cíl byl např. rovněž zahrnut do Kanadských 

terapeutických směrnic (Remington et al., 2017, Monteleone et al., 2019). 

  



Příloha č. 8: Informovaný souhlas 

Informovaný souhlas pacienta 

s poskytnutými zdravotními službami (zdravotními výkony) v souladu se zákonem č. 

372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních 

službách), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické 

dokumentaci, § 1, odst. 2, písm.i)  

Název bakalářské práce (dále jen BP): Hodnocení postury, rovnováhy a pohybových 

stereotypů u pacientů se schizofrenií pomocí vybraných postupů 

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

 Bakalářská práce se bude zabývat výzkumem pohybového chování u pacientů se 

schizofrenií.  

Cílem je shrnout, jakým způsobem nemoc ovlivňuje pohybové projevy u takto 

nemocných pacientů.  

Nejprve bude provedeno vyšetření vybraných pohybových stereotypů, jako např. 

stereotyp chůze, dýchání, předklonu, sedu, pohybů v kyčelním kloubu, krku atd., Vyšetření 

bude provedeno pohledem a pohmatem včetně vyšetření postoje, vyšetření napětí svalstva, 

vyšetření zkrácených svalů. Celé vyšetření zabere přibližně 2 hodiny. Jelikož to může být pro 

pacienta náročné, je možné jej provést na vícekrát, podle psychického rozpoložení 

vyšetřovaného. Všechna měření jsou neinvazivní (to znamená, že se nejedná o aplikaci injekcí 

apod.) a neplynou Vám z nich žádná rizika. 

Pro snadnější vyhodnocování celého vyšetření bude prováděn videozáznam, který bude 

sloužit čistě pro účely mé bakalářské práce a nebude tedy přehráván nikomu jinému. Tento 

videozáznam bude po ukončení výzkumu bezezbytku zničen. Rovněž bude prováděna 

fotodokumentace, jež použiji do své BP, samozřejmě se zakrytím obličeje.  

Dále provedu vyšetření pomocí přístroje InBody, což je neinvazivní měřicí metoda. Použity 

budou hlavně údaje týkající se Vašeho tělesného složení, jako je např. poměr tuku a svalstva 

v těle, obsah vody atd. 



Jméno a příjmení pacienta:       

Ročník narození: 

Kazuistika pacienta pod číslem: 

 

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

zpracovány formou kazuistiky. Je mi více než 18 let. 

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

průběhu zpracování, a formě mé spolupráce. Byl mi vysvětlen očekávaný přínos BP. 

3. Porozuměl/a jsem tomu, že svou účast mohu kdykoliv přerušit či zcela zrušit, aniž by 

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

je dobrovolná. 

4. Souhlasím s pořízením videozáznamu, fotodokumentace, kineziologického rozboru, 

vyšetření na přístroji INbody pro účel BP.  

a. Parametry digitálního záznamu: obličej nebude možné rozpoznat, jelikož 

bude na fotografii rozmazaný  

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

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

7. S mou spoluprací při tvorbě BP není spojeno poskytnutí žádné finanční ani jiné 

odměny. 

8. Obdržím podepsaný a datem opatřený stejnopis Informovaného souhlasu. 

 

 

Datum:       

 

Podpis pacienta:      Podpis autora BP: 

 


