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9 PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 – 1. kazuistika 

1. KAZUISTIKA 

VSTUPNÍ VYŠETŘENÍ 

Charakteristika závratí:  

Jak dlouho trvají stavy závratí:  

• Pacientka udává příchod první závratě před pěti lety. 

• Zhoršení atak závratí v posledních dvou měsících. 

Vyvolávající příčina:  

• Závrať je nezávislá na poloze, je nárazová, pacientka pociťuje nestabilitu 

a nejistotu. 

Trvání ataky:  

• Nelze specifikovat. 

Psychosociální anamnéza: 

• 3 roky nazpět prošla těžkou rodinnou životní situací, kterou nechce podrobně 

probírat. Prožila si velmi stresové období. 

Bolest: 

• Melzackova škála bolesti: 

Obrázek 9.1 Melzackova škála verbální stupnice bolesti-šestistupňová (Pokorná, 2013) 

Tabulka 9.1 Melzackova škála verbální stupnice bolesti-šestistupňová 

0 Žádná bolest 

1 Mírná bolest 

2 Nepříjemná bolest 

3 Intenzivní bolest 

4 Krutá bolest 

5 Zcela nesnesitelná bolest 
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• Pacientka přichází s intenzivní bolestí hlavy spolu s pocitem nejistoty 

a instability. 

• Některé ataky závrati dosahují bolesti na Melzackově škále hodnoty 5. 

Aspekce: 

• Somatotyp: endomorf. 

• Kůže: fyziologické barvy. 

Vyšetření stoje: 

• Zepředu: umbilicus v ose, levý thorakobrachiální trojúhelník větší oproti 

pravému, břicho vyklenuté vpřed, protrakční postavení ramen s elevací, pravé 

rameno výše držené oproti levému, výrazná kontura trapézového svalu bilat. 

• Zezadu: levý thorakobrachiální trojúhelník větší oproti pravému, prominující 

dolní úhel lopatky spolu s mediálním okrajem bilat., pravé rameno výše držené 

oproti levému, výrazná kontura trapézového svalu bilat. 

• Zboku: hyperkyfóza hrudní páteře, hyperlordóza krční páteře, protrakční 

postavení ramen s elevací, předsunuté držení hlavy a krku. 

Vyšetření chůze: 

• Pacientka stojí samostatně bez opory. Posazení a znovu postavení nečiní problém. 

Pacientka chodí o úzké bázi, odvíjení chodidel je bez patologického nálezu, 

poloha osy pánve je souhlasná s osou ramen, souhyb horních končetin je 

symetrický. Chůze je méně jistá bez výchylek do stran. 

• Stoj na jedné noze výchylky do stran bilat. 

Dynamické vyšetření krční páteře: (Vyšetření kloubních rozsahů) 

Vyšetření svalové síly dle Jandy: 

Tabulka 9.2 Vyšetření svalové síly dle Jandy 

Krk 

Vyšetřovaný pohyb Hlavní svaly  Pravá strana Levá strana 

Flexe obloukovitá Hluboké flexory krku, mm. scaleni, m. 

SCM 

4 4 

Flexe předsunem M. sternocleidomastoideus, mm. 

scaleni, hluboké flexory krku 

5 5 

Extenze M. trapezius, M. erector spinae Nevyšetřeno 

pro bolest 

Nevyšetřeno 

pro bolest 
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5 – sval koná práci proti odporu, 4 – sval koná práci proti mírnému odporu, 3 – 

sval koná práci proti působení gravitace 

Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy: 

Flexe šíje 

• Pacientka provádí flexi šíje předsunem s prvotní oboustrannou iniciací m. SCM. 

• Vyšetření bylo doplněno zkouškou výdrže, kde pacientka udržela hlavu ve flexi 

po dobu 10 vteřin bez třesu. 

Abdukce v ramenním kloubu 

• Prvně se u pacientky zapojí horní snopce trapézového svalu a dojde k elevaci 

ramenního pletence (oboustranně). 

Flexe trupu 

• Pacientka se vyšvihne do flexe trupu a dochází k lordotizaci krční a bederní 

páteře. 

Dynamické vyšetření páteře: 

Tabulka 9.3 Dynamické vyšetření krční páteře 

 Vstupní 

hodnoty 

Forestierova 

fleche 

1 cm 

Čepojova 

vzdálenost: 

1 cm 

nad 

sternem 

Orientační vyšetření kloubních rozsahů krční páteře: 

Tabulka 9.4 Orientační vyšetření pohyblivosti krční páteře 

Vyšetření pohybů krční 

páteře 
Aktivní pasivní 

s izometrickým 

odporem 

Anteflexe 

omezená na dva prsty omezená na dva prsty bolestivá 

Retroflexe 

Nevyšetřeno pro 

bolestivost 

Nevyšetřeno pro 

bolestivost 

Nevyšetřeno pro 

bolestivost 

Lateroflexe 

omezena oboustranně omezena oboustranně bolestivá 
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Rotace 

Omezená Omezená  

 

• Omezené pružení příčného výběžku atlasu vpravo. 

• Bolestivé pružení C-TH přechodu. 

• Omezené pružení Ⅰ. žebra vpravo. 

• Omezené pružení sternoklavikulárního skloubení vpravo. 

• Omezené pružení středního a dolního kostotransverzálního skloubení 

oboustranně. 

Vyšetření zkrácených svalů/hypermobility dle Jandy: 

• Paravertebrální zádové svaly: 1– malé zkrácení. 

• M. pectoralis major: 1– malé zkrácení bilat. (část klavikulární s m. pectoralis 

minor). 

• M. trapezius: 1– malé zkrácení bilat. 

• M. levator scapulae: 1– malé zkrácení bilat. 

• M. sternocleidomastoideus: 1– malé zkrácení bilat. 

• Zkouška rotace hlavy: negativní. 

• Zkouška šály: pozitivní, prsty přesáhnou 1 cm od osy těla. 

• Zkouška zapažených paží: pozitivní, uchopení celými dlaněmi. 

• Zkouška založených paží: pozitivní, paže překrývají část lopatky. 

• Zkouška extendovaných loktů: negativní. 

• Zkouška sepjatých rukou: negativní. 

• Zkouška sepjatých prstů: negativní. 

• Zkouška předklonu: +3 cm. 

Základní neurologické vyšetření: 

• Psychomotorické tempo přiměřené. 

• Hlava, MN: poklepově nebolestivé, bulby volné, nystagmus 0, izokorie, foto 2+, 

výstupy n. Ⅴ. nebolestivé, inervace n. Ⅶ bpn., inervace Ⅻ sym. +, meningy 

volné. 
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• C páteř: aktivní hybnost omezená do všech směrů, segmentálně omezení pružení 

atlas-okciput do laterokyvu ad dx., C1-2 omezení do rotace vlevo, C2-3 asymetrie 

při lateroflexe, souhyby C/Th, omezení pružení prvního žebra vpravo. 

• HKK: rr. sym. +, PJI a PJZ O, taxe př., takt. čití, motorika přiměřená. 

• DKK: rr. sym. +, PJI a PJZ O, taxe př., takt. čití, motorika přiměřená. 

• Stoj: Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ bpn. 

• Test DeKlein: bpn. 

• Pacientka byla odeslána na CT, EEG, ORL vyšetření a MRI – vše bpn., 

kontrolováno, zda interně vyšetřeno. 

Palpace (zaměřeno na Cp páteř): 

• Palpace s provokací iradiace do ramene. 

Kůže: 

• Snížená posunlivost všemi směry a protažitelnost v oblasti trapézového svalu 

bilat.  

• Fyziologické zabarvení kůže. 

• Klidová potivost nepřítomna. 

• Dermatografismus v oblasti trapézového svalu u vzestupných a příčných vláken. 

Fascie: 

• Povrchové krční fascie (Fascia cervicalis superficialis): omezená posunlivost 

směrem ventrálním i dorzálním oboustranně a omezená protažitelnost. 

• Fascie klavipektorální a pektorální: omezená posunlivost a protažitelnost, 

patologická bariéra oboustranně do laterolaterálního směru. 

Teplota: 

• Fyziologická teplota kůže. 

Bolestivost: 

• Pacientka udává bolestivost v oblasti subokcipitálních svalů, trapézového svalu 

více vlevo, zdvihačů lopatky a C/Th přechodu. 

Palpační citlivost:  

Pacientka udává palpační citlivost u periostových bodů:  

• Protuberantia occipitalis externa. 

• Linea nuchae superior. 

• Processus mastoideus. 
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• Processus transversus C1. 

• Processus transversus C2. 

• Articulatio sternocostalis l. dx. 

• Costa prima l. dx.  

Zvýšené napětí měkkých tkání: 

• Mm. suboccipitales, oboustranně. 

•  M. trapezius, více vpravo. 

•  M. levator scapulae, více vpravo. 

• Mm. scaleni, oboustranně. 

• Mm. paravertebrales – bederní část. 

• M. pectoralis major, oboustranně. 

• M. SCM, oboustranně. 

• Zvýšené napětí v oblasti linea nuchae superior. 

Oslabené svaly: 

• Dolní fixátory lopatek zejména musculus serratus anterior oboustranně. 

• Hluboké flexory krku. 

Funkční testování: 

• Pohybový stereotyp abdukce v ramenním kloubu. 
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Příloha č. 2 – 2. kazuistika 

VSTUPNÍ VYŠETŘENÍ 

Kineziologický rozbor: Výška – 159 cm Váha – 53 kg BMI=20,96 

Charakteristika závratí:  

Jak dlouho trvají stavy závratí:  

• Od prosince 2018. 

• Závratě – pocity nejistoty, mžitky před očima, pocity tahu k oběma stranám. 

Vyvolávající příčina:  

• Po probuzení, rychlém zvednutí z křesla nebo z gauče, po dlouhodobém stoji. 

Trvání ataky:  

• Nelze specifikovat. 

Psychosociální anamnéza: 

• Roku 2018 syn v nemocnici v narkóze, špatná prognóza, avšak synův stav se po 

roce zlepšil. 

Bolest: 

Melzackova škála bolesti: 

• Pacientka udává bolest číslo 5. 

• Přišla bez kompenzačních pomůcek a bez doprovodu. 

• Bolest vyzařuje do horních končetin. 

Obrázek 9.2 Melzackova škála verbální stupnice bolesti-šestistupňová (Pokorná, 2013) 

 

Tabulka 9.5 Melzackova škála verbální stupnice bolesti-šestistupňová 

0 Žádná 

bolest 

1 Mírná 

bolest 

2 Nepříjemná 

bolest 

3 Intenzivní 

bolest 
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4

nesnesitelná 
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5
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4 Krutá bolest 

5 Zcela 

nesnesitelná 

bolest 

Aspekce: 

• Somatotyp: mezomorf. 

• Kůže: fyziologické barvy. 

Vyšetření stoje: 

• Zepředu: příčně plochá noha bilat., valgózní vybočení patní kosti bilat., PDK více 

ve valgózním postavení spolu s mírnou vnitřní rotací oproti levé DK, pravá patela 

uložena mediálně oproti levé, pravá SIAS výše oproti levé, umbilicus v ose, levý 

thorakobrachiální trojúhelník větší oproti pravému, mírné protrakční postavení 

ramen s elevací, klíční kost prominuje bilat. 

• Zezadu: valgózní vybočení patní kosti bilat., pravá SIAS výše oproti levé, PDK 

více ve valgózním postavení spolu s mírnou vnitřní rotací oproti levé DK, levý 

thorakobrachiální trojúhelník větší oproti pravému, prominence mediálního úhlu 

lopatky spolu s kaudálním úhlem více vlevo. 

• Zboku: prominence břišní stěny, mírná hyperkyfóza hrudní páteře, mírná 

hyperlordóza krční páteře, mírné protrakční postavení ramen spolu s elevací, 

mírně předsunuté držení hlavy. 

Vyšetření chůze: 

• Pacientka stojí samostatně bez opory. Posazení a znovu postavení činí problém 

z důvodu omezeného pohybu krční páteře, který znemožňuje rotační pohyby 

a anteflexi. Pacientka chodí o široké bázi, odvíjení chodidel je bez patologického 

nálezu, poloha osy pánve je souhlasná s osou ramen, souhyb horních končetin je 

symetrický. Chůze je antalgická a nejistá.  

• Stoj na jedné noze s výchylkami do stran bilat. 
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Dynamické vyšetření krční páteře: (Vyšetření kloubních rozsahů) 

Vyšetření svalové síly dle Jandy: 

Tabulka 9.6 Vyšetření svalové síly dle Jandy 

Krk 

Vyšetřovaný 

pohyb 

Hlavní svaly  Pravá strana Levá strana 

Flexe obloukovitá Hluboké flexory krku, mm. scaleni, m. 

SCM 

3 3 

Flexe předsunem M. sternocleidomastoideus, mm. scaleni, 

hluboké flexory krku 

3 3 

Extenze M. trapezius, M. erector spinae Nevyšetřeno 

pro bolest 

Nevyšetřeno 

pro bolest 

5 – sval koná práci proti odporu, 4 – sval koná práci proti mírnému odporu, 3 – 

sval koná práci proti působení gravitace 

Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy: 

Flexe šíje: 

• Pacientka neprovede flexi šíje z důvodu bolesti krční páteře při iniciaci pohybu. 

Abdukce v ramenním kloubu: 

• Prvně se u pacientky zapojí horní snopce trapézového svalu bilat. a dojde k elevaci 

ramenního pletence. Pohyb je bolestivý. 

Flexe trupu: 

• Pacientka neprovede flexi trupu kvůli bolesti krční páteře. 

Dynamické vyšetření páteře: 

Tabulka 9.7 Dynamické vyšetření krční páteře 

 Vstupní 

hodnoty 

Forestierova fleche 0,5 cm 

Čepojova vzdálenost: 3,5 cm 
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Orientační vyšetření kloubních rozsahů krční páteře: 

Tabulka 9.8 Orientační vyšetření pohyblivosti krční páteře 

Vyšetření 

pohybů 

krční páteře 

Aktivní pasivní 
s izometrickým 

odporem 

Anteflexe 

dva prsty od 

sterna 

dva prsty 

od sterna 

bolestivá 

Retroflexe 

Nevyšetřeno 

pro bolest 

Nevyšetřeno 

pro bolest  

bolestivá 

Lateroflexe 

omezena 

oboustranně 

oboustrané 

výrazné 

omezení 

oboustranné 

výrazné 

omezení 

Rotace Omezená  Omezená   

 

• Omezené pružení příčného výběžku atlasu vlevo. 

• Omezené pružení Ⅰ. žebro vpravo. 

• Omezené pružení Ⅱ. žebro oboustranně. 

Vyšetření zkrácených svalů/hypermobility dle Jandy: 

• Paravertebrální zádové svaly: 2 – velké zkrácení. 

• M. pectoralis major: 1– malé zkrácení (část klavikulární s m. pectoralis minor). 

• M. trapezius: 2 – velké zkrácení. 

• M. levator scapulae: 1 –- malé zkrácení. 

• M. sternocleidomastoideus: 0 –- bez zkrácení. 

• Zkouška rotace hlavy: negativní. 

• Zkouška šály: negativní. 

• Zkouška zapažených paží: negativní. 

• Zkouška založených paží: negativní. 

• Zkouška extendovaných loktů: negativní. 

• Zkouška sepjatých rukou: negativní. 

• Zkouška sepjatých prstů: negativní. 

• Zkouška předklonu: negativní. 
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ZÁKLADNÍ NEUROLOGICKÉ VYŠEŘENÍ:  

• Psychomotorické tempo přiměřené. 

• Hlava, MN: poklepově nebolestivé, bulby volné, nystagmus 0, izokorie, foto 2+, 

výstupy n. Ⅴ. nebolestivé, inervace n. Ⅶ bpn., inervace Ⅻ sym. +, meningy 

volné, jazyk uchyluje doleva. 

• C páteř: omezená hybnost do všech směrů, nejvíce do rotace vlevo, omezení 

pružení AO do laterokyvu ad. bilat., souhyby C1-2 více vlevo, nepruží první 

a druhé žebro. 

• HKK: rr. sym. +, PJI a PJZ O, taxe př., takt. čití, motorika přiměřená. 

• DKK: rr. sym. +, PJI a PJZ O, taxe př., takt. čití, motorika přiměřená. 

• Stoj a chůze suficientní-Ⅲ. lehce nejistá. 

• Test DeKlein: bpn. 

• Pacientka byla odeslána na CT, RTG, EEG, ORL vyšetření a MRI. Všechna 

vyšetření bez patologického nálezu. 

Palpace (zaměřeno na Cp páteř): 

• Při doteku v oblasti krční páteře udává pacientka pocit chladu a mrazu, který jde 

distálně do dlaní. 

Kůže 

• Snížená posunlivost všemi směry a protažitelnost v oblasti trapézového svalu 

bilat. a svalu prsního bilat. 

• Fyziologické zabarvení kůže. 

• Klidová potivost nepřítomna. 

• Dermatografismus v oblasti trapézového svalu u vzestupných a příčných vláken. 

Fascie:  

• Povrchové krční fascie (Fascia cervicalis superficialis): omezená posunlivost 

směrem ventrálním i dorzálním oboustranně a omezená protažitelnost. 

• Fascie klavipektorální a pektorální: omezená posunlivost a protažitelnost, 

patologická bariéra oboustranně do laterolaterálního směru. 

Teplota: 

• Fyziologická teplota kůže. 
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Bolestivost: 

• Pacientka udává bolestivost v oblasti subokcipitálních svalů, trapézového svalu 

a zdvihačů lopatky bilat. 

Palpační citlivost:  

Pacientka udává palpační citlivost u periostových bodů:  

• Protuberantia occipitalis externa. 

• Linea nuchae superior. 

• Processus mastoideus. 

• Processus transversus C1. 

• Processus transversus C2. 

• Costa prima lateris dextri. 

• Costa sekunda bilat. 

Zvýšené napětí měkkých tkání: 

• Hluboké šíjové svaly, oboustranně. 

• M. trapezius (pars descendens), oboustranně. 

• Mm. levator scapulae, oboustranně. 

• M. pectoralis major, oboustranně. 

Oslabené svaly: 

• Dolní fixátory lopatek zejména musculus serratus anterior bilat. 

• Hluboké flexory krku. 

Funkční testování: 

• Stoj na jedné DK. 
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Příloha č. 3 – 3. kazuistika 

VSTUPNÍ VYŠETŘENÍ 

Kineziologický rozbor: Výška – 170 cm Váha – 68 kg BMI= 23,58 

Charakteristika závratí:  

• Pocit zalehnutých uší, hučení a točení hlavy, tah ke straně s převahou tahu 

dozadu a doleva. 

• Přítomné nauzea a zvracení. 

• Obvyklý je nutný převoz do nemocnice pro podání infuze, která vede k úlevě. 

Jak dlouho trvají stavy závratí:  

• Nedá se určit. 

Vyvolávající příčina:  

• Nelze specifikovat. 

• Stav zhoršuje poloha vleže, vsedě. 

• Stav zlepšuje poloha vpolosedě. 

• Atace vždy předchází pocit ztuhlosti krční páteře. 

• Pacientka udává, že ataka navazuje na psychické vypětí. 

Trvání ataky:  

• Nelze specifikovat. 

Psychosociální anamnéza: 

• Poslední dva roky prochází těžkou životní situací, kterou nechce specifikovat. 

• Rok 2019 je psychicky náročný v návaznosti na prodělaná onemocnění. 

Bolest: 

Melzackova škála bolesti: 

• Pacientka udává aktuálně bolest číslo 3. 

• Většina atak dosahuje až čísla 5. 

Obrázek 9.3 Melzackova škála verbální stupnice bolesti-šestistupňová (Pokorná, 2013) 
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Tabulka 9.9 Melzackova škála verbální stupnice bolesti-šestistupňová 

0 Žádná 

bolest 

1 Mírná 

bolest 

2 Nepříjemná 

bolest 

3 Intenzivní 

bolest 

4 Krutá bolest 

5 Zcela 

nesnesitelná 

bolest 

Aspekce: 

• Somatotyp: mezomorf. 

• Kůže: fyziologické barvy. 

Vyšetření stoje: 

• Zepředu: hyperextenze kolenních kloubů, břicho vyklenuté vpřed, umbilicus 

v ose, protrakční postavení ramen, hypertonie trapézového svalu bilat., klíční kost 

prominuje bilat. 

• Zezadu: napnuté zadní svaly stehen, mírně vystouplé lopatky bilat., hypertonie 

trapézového svalu bilat., 

• Zboku: hyperextenze kolenních kloubů, pánevní sklon a břicho vyklenuté vpřed, 

výrazný C/Th přechod s prosakem, hyperlordóza krční páteře, protrakční 

postavení ramen, předsunuté držení hlavy a krku. 

Vyšetření chůze: 

• Pacientka stojí samostatně bez opory. Posazení a znovu postavení nečiní problém, 

chodí o široké bázi, odvíjení chodidel je bpn., pánev a trup fyziologického 

pohybu, symetrický souhyb horních končetin, chůze jistá. 

• Stoj na jedné noze bez výchylek do stran bilat. 

  



99 

Dynamické vyšetření krční páteře: (Vyšetření kloubních rozsahů) 

Vyšetření svalové síly dle Jandy: 

Tabulka 9.10 Vyšetření svalové síly dle Jandy 

Krk 

Vyšetřovaný pohyb Hlavní svaly  Pravá strana Levá strana 

Flexe obloukovitá Hluboké flexory krku, mm. scaleni, m. 

SCM 

5 5 

Flexe předsunem M. sternocleidomastoideus, mm. 

scaleni, hluboké flexory krku 

5 5 

Extenze M. trapezius, M. erector spinae 4 

bolestivá 

4 

bolestivá 

5 – sval koná práci proti odporu, 4 – sval koná práci proti mírnému odporu, 3 – sval koná 

práci proti působení gravitace 

Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy: 

Flexe šíje: 

• Pacientka provádí flexi šíje předsunem s prvotní iniciací m. SCM bilat.  

Abdukce v ramenním kloubu: 

• Pacientka provádí abdukci v ramenním kloubu s prvotním zapojením trapézového 

svalu. Na levé horní končetině dochází k elevaci ramenního pletence. 

Flexe trupu: 

• Pacientka provádí flexi trupu s výraznou lordotizací bederní a krční páteře. 

Dynamické vyšetření páteře: 

Tabulka 9.11 Dynamické vyšetření krční páteře 

 Vstupní 

hodnoty 

Forestierova 

fleche 

2 cm 

Čepojova 

vzdálenost: 

1,5 cm 

od 

sterna 
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Orientační vyšetření kloubních rozsahů krční páteře: 

Tabulka 9.12 Orientační vyšetření pohyblivosti krční páteře 

Vyšetření pohybů 

krční páteře 
Aktivní pasivní 

s izometrickým 

odporem 

Anteflexe 

1 cm od sterna 1 cm od sterna bolestivá 

Retroflexe 

omezená omezená bolestivá 

Lateroflexe 

omezena oboustranně omezena oboustranně bolestivá 

Rotace 

Omezená  Omezená   

 

• Omezená hybnost v anteflexi do rotace vlevo.  

• Nepruží Ⅰ. žebro vpravo. 

• Nepruží sternoklavikulární skloubení vpravo. 

• Nepruží střední a dolní kostotransverzální skloubení bilat. 

Vyšetření zkrácených svalů/hypermobility dle Jandy: 

• Paravertebrální zádové svaly: 1- malé zkrácení. 

• M. pectoralis major: 1 – malé zkrácení (část klavikulární s m. pectoralis minor). 

• M. trapezius: 2 – velké zkrácení. 

• M. levator scapulae: 2 – velké zkrácení. 

• M. sternocleidomastoideus: 1 – malé zkrácení. 

• Zkouška rotace hlavy: negativní. 

• Zkouška šály: negativní. 

• Zkouška zapažených paží: negativní. 

• Zkouška založených paží: negativní. 

• Zkouška extendovaných loktů: negativní. 

• Zkouška sepjatých rukou: negativní. 

• Zkouška sepjatých prstů: negativní. 

• Zkouška předklonu: negativní. 
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ZÁKLADNÍ NEUROLOGICKÉ VYŠEŘENÍ:  

• Psychomotorické tempo přiměřené. 

• Hlava, MN: poklepově nebolestivé, bulby volné, nystagmus 0, izokorie, foto 2+, 

výstupy n. Ⅴ. nebolestivé, inervace n. Ⅶ bpn., inervace Ⅻ sym. +, meningy 

volné, jazyk bez výchylky. 

• HKK: rr. sym. +, PJI a PJZ O, taxe př., takt. čití, motorika přiměřená. 

• DKK: rr. sym. +, PJI a PJZ O, taxe př., takt čití, motorika přiměřená. 

• Stoj a chůze bpn. 

• Test DeKlein: bpn. 

• Pacientka byla odeslána na CT, EEG, ORL vyšetření a MR– vše bpn. 

• RTG – mírná spondylóza krční páteře. 

Palpace (zaměřeno na Cp páteř): 

• Palpace s provokací iradiace do ramene. 

Kůže: 

• Snížená posunlivost všemi směry v oblasti trapézového svalu bilat. a svalu 

prsního bilat. 

• Snížená protažitelnost v oblasti trapézového svalu bilat. a svalu prsního bilat. 

• Fyziologické zabarvení kůže. 

• Bez klidové potivosti. 

• Dermatografismus v oblasti trapézového svalu u vzestupných a příčných vláken, 

v oblasti průběhu m. levator scapulae a oblasti klavikulární části prsního svalu. 

Fascie:  

• Povrchové krční fascie (Fascia cervicalis superficialis): omezená posunlivost 

směrem ventrálním i dorzálním oboustranně a omezená protažitelnost. 

• Fascie klavipektorální a pektorální povrchová: omezená posunlivost 

a protažitelnost, patologická bariéra oboustranně do laterolaterálního směru. 

Teplota: 

• Fyziologická teplota kůže. 

Bolestivost: 

• Pacientka udává bolestivost v oblasti subokcipitálních svalů, trapézového svalu, 

zdvihače lopatky bilat.  

  



102 

Palpační citlivost:  

Pacientka udává palpační citlivost u periostových bodů:  

• Protuberantia occipitalis externa. 

• Linea nuchae superior. 

• Processus mastoideus. 

• Processus transversus C1. 

• Processus transversus C2. 

• Costa prima lateris dextri. 

Zvýšené napětí měkkých tkání: 

• Mm. suboccipitales, oboustranně. 

• M. trapezius (pars descendens), oboustranně. 

• Mm. levator scapulae, oboustranně. 

• M. pectoralis major, oboustranně. 

Oslabené svaly: 

• Dolní fixátory lopatek zejména musculus serratus anterior bilat. 

• Hluboké flexory krku. 

Funkční testování: 

• Čepojova vzdálenost. 
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Příloha č. 4 – Informovaný souhlas pacienta  
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: 
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Příloha č. 5 – Relaxační cviky formou PIR a AGR 

Relaxační cviky formou postizometrické relaxace (PIR) a antigravitační metody (AGR) 

M. trapezius (pars descendens) 

PIR: Pacientka leží na zádech, kdy se jednou rukou přidržuje 

lehátka pro fixaci segmentu, druhou rukou si obejme přes záhlaví 

protilehlé ucho, tak aby dlaň ležela nad, na nebo za uchem. Sval 

uvede protažením s nádechem do krajní pozice a poté bude klást 

mírný odpor ve směru funkce svalu po dobu 10 vteřin. Poté se 

uvolní a vydechne. 

AGR: Pacientka se posadí na židli s nízkým opěrátkem a paže dá 

za opěrátko. Poté s nádechem zvedne pomalu obě ramena, zadrží 

dech na 10 vteřin a s výdechem spouští ramena a paže dolů. 

M. levator scapulae 

PIR: Pacientka položí horní končetinu v supinačním postavení 

pod hýždí. Druhá horní končetina uchopí hlavu v záhlavní oblasti 

blízko protilehlého ucha a uklání hlavu, tak aby došlo k její rotaci 

až do krajní pozice. Následně pohlédne na opačnou stranu, než je 

prováděn odklon hlavy a s pomalým nádechem zapojí mírný 

odpor ve směru opačném odklonu hlavy. Po 10 vteřinách 

s výdechem povoluje ruku, která prováděla protažení. 

AGR: Pacientka se posadí na židli s nízkým opěrátkem a paže dá 

za opěrátko. Poté s nádechem zvedne pomalu obě ramena, zadrží 

dech na 10 vteřin a s výdechem spouští ramena a paže dolů. 

Mm. scaleni 

PIR: Pacientka se položí na záda s hlavou pře okraj lůžka, tak 

aby se záhlaví opíralo o lůžko. Hlavu dorotuje do strany a 

s nádechem ji lehce přizvedne, poté s výdechem hlavu pomalu 

spouští dolů z lůžka. 

AGR: Pacientka se položí na bok. S pomalým nádechem 

zvedá hlavu nad podložku do horizontální roviny. Po dobu 

10 vteřin zadrží dech a poté s výdechem pokládá hlavu zpět 

na lůžko. 
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M. sternocleidomastoideus 

AGR: Pacientka se položí na záda s hlavou otočenou ke 

straně tak, aby se brada dotýkala podložky. Poté se 

pacientka s nádechem podívá nahoru k čelu, zadrží dech na 

10 vteřin a s výdechem obrací pohled směrem dolu k bradě. 

Mm. pectorales 

AGR: Pacientka se položí na záda s abdukovanými 

horními končetinami přes okraj lehátka. Poté P s nádechem 

zvedne HK zhruba o 2 cm, krátce zadrží dech a s výdechem 

uvolňuje pomalu horní končetiny, které se dostávají opět 

přes okraj lehátka. 

 

  


