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ABSTRAKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
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Název bakalářské práce: Fyzioterapie u pacientů po endoprotéze ramenního kloubu. 

Vliv předoperační fyzioterapeutické intervence. 

Abstrakt:  

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou fyzioterapie u pacientů s indikovanou 

náhradou ramenního kloubu. Cílem práce je zjistit vliv předoperační fyzioterapeutické 

intervence u pacientů indikovaných k reverzní náhradě ramenního kloubu. Je rozdělena 

do dvou částí. 

V teoretické části je popsána anatomie a kineziologie ramenního pletence, typy 

endoprotéz ramenního kloubu, jejich indikace, kontraindikace a způsoby operačního řešení. 

Dále tato část zahrnuje informace o nejčastějších postiženích ramenního pletence a souhrn 

poznatků o možnostech fyzioterapie u pacientů s touto diagnózou. 

V praktické části jsou vyhodnocena data, která byla získána pomocí dotazníkové 

metody Shoulder Assesmet Form. Pacienti byli dle vybraných kritérií náhodně rozděleni 

do dvou skupin. Obě skupiny absolvovaly standardní pooperační fyzioterapii, ale pouze 

u jedné byla do programu zařazena i fyzioterapie předoperační. 

Závěrem je, že i krátká předoperační terapeutická jednotka může urychlit 

rekonvalescenci pacienta a zlepšit jeho klinický výsledek. 

Klíčová slova: ramenní kloub, předoperační fyzioterapie, reverzní endoprotéza 

  



BACHELOR THESIS ABSTRACT 

First name, surname: Olga Drahorádová 

Supervisor: Ing. Marie Novotná 

Title of the bachelor thesis: Physiotherapy in patients with shoulder replacement. 

Influence of preoperative physiotherapy. 

Abstract: 

This bachelor thesis deals with the topic of physiotherapy in patients after shoulder 

replacement surgery. Target is oriented to find out an influence of preoperative physiotherapy 

beside patients indicated with reverse total endoprosthesis of the shoulder joint. This thesis is 

separated into two main parts. 

The theoretical part describes anatomy and kinesiology of shoulder girdle, types of 

shoulder replacement, indications, contraindications and options of operation solutions. 

In additional contains information about most common issues and handicaps of 

shoulder girdle and summary of finding physiotherapy options with mentioned patients.  

The practical part evaluates data, which have been obtained due to questionaire 

methody „Shoulder Assesment Form“. Patients have been randomly split up into two diferent 

groups according selected criterias. The both groups completed standard postoperative 

physiotherapy, but only one of them had also integrated preoperative physiotherapy. 

The result of this paper is resume about the short preoperation therapeutic one, which 

makes possible to accelerate patient recovery and improve his clinical effect.  

Key words: shoulder joint, preoperative physiotherapy, reverse shoulder replacement 
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1 Úvod 

Správná funkce horní končetiny má důležitou roli a zásadní význam pro kvalitu života, 

především slouží k manipulaci a jako náš komunikační orgán. Jelikož je ramenní kloub našim 

nejpohyblivějším kloubem a patří k těm nejsložitějším, může jeho poškození vést k omezení 

při běžných denních činnostech a vygradovat až k úplné závislosti na ostatních.  

Protože ramenní kloub nepatří mezi nosné klouby, objevují se jeho degenerativní 

změny v průběhu života později. To je jeden z důvodů, proč je počet operací náhrad 

ramenního kloubu oproti totálním náhradám na dolních končetinách zanedbatelný. Dalším 

z důvodů nižšího počtu chirurgických zásahů je, že člověk dokáže pohyb v ramenním kloubu 

kompenzovat, například souhybem ramene s lopatkou nebo loketním kloubem. Postupem 

času počet zákroků, kvůli zvyšujícímu se množství indikací, roste a dnes již patří mezi 

standardní operace na mnoha ortopedických a traumatologických pracovištích.  

Rozlišujeme tři základní typy náhrad ramenního kloubu. Anatomický princip 

zachovává náhrada cervikokapitální, kdy nahrazujeme pouze hlavici humeru, a totální, kdy 

implantujeme obě složky ramenního kloubu, a to komponentu humerální a glenoidální. Mezi 

neanatomické endoprotézy patří nejnovější typ, tzv. reverzní náhrada, kdy jamka se stává 

součástí humerální komponenty a naopak hlavice je fixována do glenoidu. S reverzní 

endoprotézou má nejvíce zkušeností pracoviště I. ortopedické kliny ve Fakultní nemocnici 

v Motole. Tuto operaci provádí již od roku 2000 a během osmi let (2007-2015) realizovalo 

223 náhrad (Pokorný, 2015c).  

Úspěšná léčba po operaci ramenního kloubu je závislá na vhodně zvoleném typu 

endoprotézy, na včasné indikaci a především na správně zvoleném rehabilitačním programu. 

Zanedbaná nebo špatně provedená rehabilitace může vést ke komplikacím a k omezené funkci 

horní končetiny pacienta. Proto by adekvátní rehabilitační léčba měla mít logickou následnost, 

která umožní zhojení měkkých tkání, zvyšování kloubního rozsahu, svalový trénink, postupné 

posilování svalů a navrácení k běžné denní činnosti pacienta. Předoperační fyzioterapie sice 

zajišťuje snadnější průběh pooperační fyzioterapie a usnadňuje rekonvalescenci po operaci, 

u nás se ale tento postup zatím běžně nepoužívá. 

Tato bakalářská práce se proto bude zabývat hodnocením vlivu předoperační 

fyzioterapeutické intervence u pacientů po implantaci reverzní náhrady ramenního kloubu. 

Výsledky budou získány pomocí dotazníkového šetření Shoulder Assesment Form. Jedná se 
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o rozsáhlý dotazník, který byl již několikrát modifikován a přeložen do češtiny. V práci bude 

použita přeložená verze publikována ve knize Aloplastika ramenního kloubu prof. Davidem 

Pokorným. Mezi další nejznámější české autory zabývající se ramenním kloubem patří 

prof. Antonín Sosna.  

Naopak literatury zabývající se předoperační fyzioterapeutickou intervencí není 

mnoho. Avšak všechny poukazují na její pozitivní efekt, který má vliv především 

na pooperační klinický stav pacienta a jeho rychlejší rekonvalescenci.  

Během letní praxe, kterou jsem vykonávala v prvním ročníku na pracovišti Orto-Reha 

v nemocnici Na Bulovce, jsem se s náhradou ramenního kloubu setkala pouze dvakrát. Tato 

problematika mne ale velice zaujala, a jelikož je rehabilitace důležitou součástí léčby 

a neexistuje mnoho publikací, které by se zabývaly těmito operacemi z pohledu fyzioterapie, 

rozhodla jsem se toto téma zpracovat v rámci bakalářské práce.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Anatomie  

2.1.1 Pletenec ramenní 

Pletenec ramenní je neúplný prstenec kostí, který je vpředu uzavřen sternem (hrudní 

kost), ale zadní část kruhu je naopak otevřena a tvořena pouze svaly (Dylevský, 2009a). 

Další kostěné struktury pletence jsou: clavicula (klíční kost), scapula (lopatka) 

a humerus (pažní kost). Tyto komponenty jsou spojeny třemi pravými klouby. Jedná se 

o kloub glenohumerální, akromioklavikulární a sternoklavikulární. Dále se sem řadí 

tzv. klouby nepravé, které zahrnují skapulothorakální a subakromiální kloub. Všechny 

uvedené klouby umožňují pohyb ramenního pletence (Kolář, 2009).  

Obrázek 2.1.1.1 Anatomie ramenního kloubu (Dungl, 2014) 

1 – glenohumerální kloub; 2 – akromioklavikulární kloub; 3 – sternoklavikulární kloub; 4 – skapulothorakální kloub 

 

2.1.2 Ramenní kloub (articulatio humeri) 

Ramenní kloub je typický kulovitý, volný kloub, který se skládá z velké hlavice kosti 

pažní (caput humeri) a z menší kloubní jamky lopatky (cavitas glenoidalis scapulae), a tím 

spojuje pažní kost s pletencem horní končetiny. Kloubní jamku rozšiřuje chrupavčitý lem 

(labrum glenoidale), který asi o 1/3 zvětšuje plochu jamky, a tím zajišťuje větší stabilitu 

a větší kontaktní plochu kloubu (Dungl, 2014; Dylevský, 2009a). 

Kloubní pouzdro, které začíná na lopatce vně labra po obvodu jamky a končí na colum 

anatomicum humeri, je velmi volné a zesílené pomocí kloubních vazů. Ventrálně se jedná 

o lig. glenohumerale superior, medium a inferior.  Dalšími vazy, které zajišťují stabilitu 

kloubu, jsou lig. coracohumerale, lig. coracoglenoidale a lig. coracoacromiale.  
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Stabilitu kloubního pouzdra, kromě výše zmíněných vazů, zajišťují především svaly. 

Nejdůležitějším stabilizátorem kloubního pouzdra je tzv. rotátorová manžeta, kterou tvoří 

šlachy čtyř svalů – m. subscapularis, m. supraspinatus, m. infraspiantus a m. teres minor 

(Dungl, 2014; Grim, 2019). Hlavním úkolem manžety je komprimovat hlavici kosti pažní 

proti glenoidální jamce, a tím centrovat ramenní kloub (Lin, 2016). 

Další svaly ramenního kloubu vytváří početnou skupinu, která zahrnuje svaly 

spinohumerální, do které náleží m. trapezius, m. latissimus dorsi, mm. rhomboidei 

a m. levator scapulae, a svaly thorakohumerální zahrnující m. pectoralis major, m. pectoralis 

minor, m. subclavius a m. serratus anterior. Dále se sem řadí jednotlivé svaly ramene a paže 

(Číhák, 2011). 

Klinicky významné jsou tíhové váčky, tzv. bursy, které se vyskytují uvnitř kloubu 

v místech největšího tlaku a tření. Jejich funkcí je tato místa odlehčovat a napomáhat tak 

volnějšímu a jednoduššímu pohybu ramenního kloubu. Mezi nejdůležitější bursy patří: bursa 

subscapularis, bursa coracoidea a bursa subacromialis, která funkčně odpovídá 

subakromiálnímu kloubu (Dungl, 2014; Dylevský, 2009a). 

2.2 Biomechanika ramenního kloubu 

Ramenní kloub neboli kloub glenohumerální umožňuje rozsáhlý pohyb celé horní 

končetiny, a proto se jedná o nejpohyblivější kloub v lidském těle (Dungl, 2014; Pokorný, 

2015c). 

2.2.1 Pohyby v ramenním kloubu 

Pohyb v ramenním kloubu probíhá ve třech základních osách, a to v rovině sagitální 

(flexe a extenze), frontální (abdukce a addukce), transversální (horizontální flexe 

a horizontální extenze), ale působí i při pohybu rotačním, který probíhá kolem podélné osy 

humeru (Dylevský, 2009b). 

2.2.2 Kinematika v ramenním kloubu 

V rovině sagitální se jedná o flexi a extenzi. Véle (2006) rozděluje flexi do několika 

fází. V první fázi (do 60°) se uplatňuje především přední část m. deltoideus, 

m. coracobrachialis a klavikulární část m. pectoralis major. Ve druhé fázi (60-90°), která tvoří 

přechod do třetí (90-120°), se zapojují svaly m. trapezius a m. serratus anterior. Ve čtvrté fázi 

(120-180°) začíná spolupracovat trupové svalstvo. 
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Rozsah extenze je do 40° a na tomto pohybu se podílí m. latissimus dorsi, m. teres 

major a m. deltoideus (Dylevský, 2009b). 

Abdukce a addukce probíhá ve frontální rovině.  Stejně jako flexi, Véle (2006) 

abdukci také rozfázoval. V první fázi (do 45°) se nejvíce zapojuje m. supraspinatus, poté se 

přidává m. deltoideus a později dochází k výměně jejich rolí. V druhé fázi (45-90°) se 

uplatňuje především m. deltoideus. Třetí fáze (90-150°) probíhá za účasti m. trapezius 

am. serratus anterior. Do čtvrté fáze (do 180°), se stejně jako při flexi, připojuje trupové 

svalstvo. 

Největší rozsah addukce je 40°. Jedná se o pohyb, na kterém spolupracují tyto svaly: 

m. pectoralis major, m. latissimus dorsi a m. teres major (Dylevský, 2009b).  

Stupeň rotace je závislý na rozsahu abdukce v ramenním kloubu. Když je paže u těla 

(0° abdukce), jsou obě rotace přibližně 60°. Na rozdíl při 90° abdukci je vnější rotace možná 

do 90°, naopak vnitřní rotace pouze do 70° (Kolář, 2009).  

Na zevní rotaci se účastní svaly: m. infraspinatus a m. teres minor. Na vnitřní rotaci se 

podílí m. subscapularis, m. latissimus dorsi a m. teres major (Dylevský, 2009b). 

  

Obrázek 2.2.2.1 Rozsahy pohybu v ramenním kloubu (Kolář, 2009) 

A – flexe a extenze; B – horizontální abdukce a addukce; C – abdukce a addukce; D – zevní a vnitřní rotace (s paží u těla); 

E – zevní a vnitřní rotace (s paží v 90° abdukci) 
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Tabulka 2.2.2.1 Rozsah pohybů v ramenním kloubu (Véle, 2006; Dylevský, 2009b; Kolář, 2009) 

 Rozsah zapojené svaly 

FLEXE 

do 60° 
m. deltoideus 

m. coracobrachialis 

m. pectoralis major (klavikulární část) 

60 -120° m.trapezius 

m. serratus anterior 

120-180° 
trupové svalstvo 

EXTENZE 40° 
m. latissimus dorsi 

m. teres major 

m. deltoideus 

ABDUKCE 

do 45° m. supraspinatus 

m. deltoideus 

45-90° 
m. deltoideus 

90-150° m. trapezius 

m. serratus anterior 

do 180° 
trupové svalstvo 

ADDUKCE 40° 
m. pectoralis major 

m. latissimus dorsi 

m. teres major 

VNITŘNÍ ROTACE 
60° (s 0° abdukcí) 

70° 

m. subscapularis 

m. latissimus dorsi 

m. teres major 

ZEVNÍ ROTACE 
60° (s 0° abdukcí) 

90° 

m. infraspinatus 

m teres minor 

2.2.3 Humeroskapulární rytmus 

Ramenní kloub zajišťuje abdukci horní končetiny pouze do 30°. Mezi 30-170° se 

k ramennímu kloubu připojuje i spojení lopatky a hrudníku. Pohyb probíhá v poměru 2:1, 

tedy při 15° abdukci horní končetiny se 5° odehrává ve spojích lopatky a 10° v ramenním 

kloubu. Tomuto poměru říkáme humeroskapulární rytmus a k jeho změně dochází při poruše 

funkce pletence ramenního (Dylevský, 2009b; Kolář, 2009). 
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2.3 Dělení endoprotéz 

Po rozvoji náhrady kloubního povrchu glenoidu se implantáty začínají členit do tří 

skupin podle tzv. míry stištění. Jedná se o míru stability kloubu po implantaci aloplastiky, 

která je daná pouze vlastní konstrukcí protézy. 

 1. skupina: non-constrained (nestištěné) – nejpoužívanější design současných 

implantátů 

 2. skupina: semi-constrained (polostištěné) – implantáty, u kterých je hlavice 

částečně vložena v umělé kloubní jamce 

 3. skupina: constrained (stištěné) – obě komponenty jsou spojeny zcela 

stabilně 

Podle dosavadních studií vzniká nejvíce komplikací u skupiny stištěných náhrad a to 

z důvodu nežádoucího přenosu sil na rozhraní implantát-kost (Pokorný, 2007). 

V současné době ve světě tedy převládají náhrady nestištěné (non-constrained), a proto 

anatomické náhrady rozdělujeme do tří generací podle modularity systému, a to z pohledu 

velikostní škály a z hlediska respektování anatomických podmínek. 

 1. generace zahrnuje velikostně uniformní implantáty, kdy hlavice je pevnou 

součástí dříku 

 2. generace dovoluje přizpůsobení velikosti a výšky hlavice podle konkrétní 

anatomické situace 

 3. generace obsahuje implantáty nejen s různými rozměry hlavic, ale také 

umožňuje nastavit sklon a posun hlavice vůči dříku (Frič, 2010). 

Implantáty můžeme také dělit podle použitého materiálu, na keramické, plastové, 

kovové, nebo na jejich kombinace (Dungl, 2014). 

Dále lze endoprotézy rozdělit dle způsobu jejich fixace, na cementované nebo 

necementované. Cementovanou verzi užíváme v případě, kdy je kanál příliš úzký či naopak 

široký nebo když horní část diafýzy je poškozená. Necementované endoprotézy používáme 

v současnosti častěji, protože jejich případná revize je snadnější a nese menší riziko devastace 

humeru (Pokorný, 2015a).  

2.4 Typy endoprotéz 

Současně máme na výběr ze třech typů endoprotéz, a to z cervikokapitální náhrady, 

totální náhrady anatomické a totální náhrady neanatomické neboli reverzní. 
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Při volbě konkrétního typu náhrady sledujeme především pacientův celkový stav, 

biologické stáří a schopnost spolupráce (Pokorný, 2015b). 

2.4.1 Cervikokapitální náhrada ramenního kloubu 

Hemiartroplastika neboli cervikokapitální náhrada, při které nahrazujeme hlavici 

humeru a jamku ponecháváme původní, se používá u pacientů mladších 65 let, kteří mají 

neporušenou přední část deltového svalu, korakoakromiální oblouk a zvládnou aktivní elevaci 

paže. U starších pacientů totiž dochází ke špatným funkčním výsledkům, a to zejména 

k závažnému omezení funkce ramenního kloubu. Nezbytné pro aplikaci je dobrý stav 

chrupavky a nepoškozená kloubní jamka (Hazel, 2009; Frič, 2010). 

Tento typ využíváme při léčbě tříštivých zlomenin proximálního konce humeru tehdy, 

kdy rekonstrukce je kvůli velkému počtu fragmentů nemožná či velmi obtížná (Taller, 2007). 

Díky lepšímu výběru pacientů, vývoji náhrad zvláště pro zlomeniny, pečlivé 

rekonstrukci hrbolů ramenního kloubu a imobilizaci během několika týdnů po operaci se 

výsledky hemiartroplastiky v poslední době zlepšily a s jejich komplikacemi se setkáváme 

zcela výjimečně (Sanchez-Sotelo, 2011). Mezi nejčastější pooperační komplikace patří 

kraniální subluxace, impingement syndrom a uvolnění svalových úponů od náhrady (Taller, 

2007). 

2.4.2 Totální náhrada ramenního kloubu 

Implantace totální náhrady je velice technicky náročná, protože se zavádí nejen 

humerální, ale také glenoidální komponenta. Jelikož se v oblasti krčku lopatky vyskytuje 

Obrázek 2.4.1.1 Ramenní kloub před a po implantaci cervikokapitální náhrady (Pokorný, 2007)  
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málo spongiózní kostní tkáně, bývá problematická především fixace této části náhrady. 

Podmínkou úspěšné implantace je kvalitní kloubní lůžko, především jeho nejlepší vyčištění 

a osušení, ale také zachování rotátorové manžety a její vyvážení v průběhu pohybu 

(Blacknail, 2011). 

Správný výsledek závisí především na základní diagnóze a stavu měkkých tkání. 

Nejlepších výsledků se dosahuje u pacientů s osteoartrózou a zánětlivou artropatií.   

U ruptur rotátorové manžety se tento typ endoprotézy běžně nepoužívá, a to z důvodu 

vzniku nadměrných sil, které vedou k uvolnění glenoidu a k jeho proximálnímu zatěžování 

(Hazel, 2009). 

Nejčastější komplikací u totální náhrady ramenního kloubu Yian (2005) udává 

uvolnění glenoidální složky. Mezi hlavní rizikové faktory této komplikace patří špatná kvalita 

kostní tkáně, insuficience rotátorové manžety způsobující nestabilitu ramenního kloubu 

a špatná operační technika. Ale tyto rizika se v současné době snižují z důvodu vývoje 

implantátů a zlepšení chirurgické techniky (Sanchez-Satello, 2011). 

Při selhání primární totální náhrady často konvertujeme na náhradu reverzní. 

Nečastější důvody konverze je glenohumerální nestabilita, mechanické selhání humerální 

nebo glenoidální složky či infekce (Walker, 2012). 

2.4.3 Reverzní náhrada ramenního kloubu 

Nejnovější typ endoprotézy, při kterém dochází k obrácení anatomického principu, 

kdy se jamka stává součástí humorální komponenty, a naopak hlavice je fixována 

do glenoidu, se používá u stavů s těžkým poškozením rotátorové manžety nebo vlastního 

kloubu. Hlavním smyslem této náhrady z biomechanického hlediska je medializace 

a distalizace centra rotace ramena, které zvýhodňují efektivnější účinnost funkce 

m. deltoideus, protože implantace anatomické náhrady způsobuje proximalizaci hlavice 

(Blacknail, 2011). 

Nejdříve se tento typ implantátu používal při degenerativním postižení ramenního 

kloubu nebo při revmatoidní artritidě, ale později se začal více využívat u traumatických 

indikací, a to především u zlomenin proximálního humeru s postižením rotátorové manžety. 

Dále se náhrada používá u pacientů, u kterých selhala primárně indikovaná náhrada. Obecně 

se tento typ používá hlavně u starších pacientů nebo u pacientů s pseudoparalýzou (Hazel, 

2009; Boileau, 2005). 
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U reverzních náhrad, navzdory lepších znalostí a zkušeností, se vyskytuje nejvyšší 

míra komplikací. Ovlivňuje je indikace, druh náhrady a hlavně zkušenosti operatéra. Walch 

(2012) udává, že primární komplikace nacházíme v 19 % případech a u 24 % pacientů se 

vyskytují po revizních operacích. Mezi nejčastější komplikace patří neuropatie, dislokace 

a perioperační fraktury (Barco, 2016). Sirveaux (2004) a Werner (2005) dále udávají, že 

nejčastější komplikací je humeroskapulární impingement. 

Reverzní endoprotézu nelze konvertovat na jiný typ náhrady. Při komplikacích 

můžeme endoprotézu pouze reoperovat. Nejčastější důvod opětovné operace je selhání 

humerální komponenty (Kang, 2019). 

Mezi hlavní kontraindikace patří akutní infekce a především nedostatečná funkce 

deltového svalu (Boileau, 2005). Hazel (2009) do kontraindikací dále řadí: závažný 

neurologický deficit, alergii na kov, velkou kostní ztrátu v oblasti glenoidu na lopatce 

a nespolupracujícího pacienta. 

2.5  Historie 

Podle dochovaných záznamů se o první prototyp náhrady ramenního kloubu pokusil 

v roce 1880 rakouský lékař Themistocles Gluck. Ale protože své výsledky operací nepopsal, 

tak není známo, jestli tato náhrada byla implantována živému pacientovi.  

V roce 1893 francouzský chirurg Jules Péan uplatnil Gluckovy poznatky a implantoval 

náhradu pacientovi s tuberkulózou proximálního humeru, který odmítl amputaci. Protézu 

zhotovil pařížský dentista J. Porter Michael. Dřík byl vyroben z platiny a hlavici tvořila koule 

z kaučuku. Do této koule byly zavedeny kovové dráty, které měly za úkol fixovat náhradu 

Obrázek 2.4.3.1 Ramenní kloub před a po implantaci reverzní náhrady (Dungl, 2014) 
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do glenoidu a také do horního konce humorální komponenty. Náhrada ale musela být 

pro recidivu infektu po 2 letech odstraněna (Sosna, 2015). 

Charles Neer započal moderní éru aloplastiky v 50. letech 20. století. Pro stavy 

po tříštivých zlomeninách proximálního humeru vytvořil dřík Neer I, z kterého vycházely 

všechny další anatomické implantáty. Později zkonstruoval modernější dřík Neer II, který 

obsahoval také implantát pro náhradu glenoidální kloubní jamky, a tím vznikla totální náhrada 

ramenního kloubu (Frič, 2010). 

V dalších letech dochází k pokusům o inovaci Neerovy náhrady. Reeves vyvíjí 

tzv. reverzní náhradu, která odporuje anatomickému charakteru ramenního kloubu, kdy jamka 

je součástí humerální složky a hlavice glenoidální komponenty (Pokorný, 2007). 

V roce 1985 představují Grammont a Baulot částečně omezenou reverzní endoprotézu, 

tzv. deltovou náhradu, která funguje na principu kulového kloubu. Jamka byla cementována 

do dřeňové dutiny humeru a hlavice, která měla tvar dvoutřetinové koule, byla zafixována 

do glenoidu. Postupem času dochází ke zdokonalení a modifikacím této náhrady, které 

zajišťuje lepší stabilitu a funkčnost kloubu. Hlavice je do jamky přichycena bez cementu 

pomocí vložky a centrálního šroubu, a humorální komponenta je složena ze třech dílů, a to 

z cementovaného dříku, krčku humeru a čepičky z polyetylenu. Tento typ se nadále používá 

a dnes ho vyrábí mnoho společností (Hazel, 2009). 

2.6 Operační přístupy 

Aby se s pacientem během zákroku dobře manipulovalo, je velmi důležité operovanou 

končetinu správně nepolohovat tak, aby přesahovala přes kraj operačního stolu.  

Klasický deltoideopektorální přístup patří mezi nejčastější operační techniku 

používanou pro implantaci endoprotézy (Pokorný, 2015a). Jedná se o přístup, který je 

nejméně riskantní z ohledu na poškození inervace ramenního kloubu (Sosna, 2005). 

Kožní řez vede od akromiální části klíční kosti směrem dolů k přednímu okraji 

m. deltoideus. Dochází k rozrušení fascia coracocleidopectoralis a zároveň k odkrytí šlachy 

m. subscapularis. Pokračuje se odtětím této šlachy a kloubního pouzdra od úponu na malý 

hrbol. Důležité k orientaci je vyhledání šlachy dlouhé hlavy m. biceps brachii, která 

napomáhá k identifikaci šlach m. subscapularis a m. supraspinatus. Dále by měla být možná 

luxace hlavice humeru a následně její resekce. Poté dochází k revizi fossa glenoidalis, 

při které se hodnotí kvalita kloubního povrchu, a zároveň se odhalují případné defekty okrajů 
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kloubní jamky. V této fázi je operovaný kloub připravený pro zavedení dříku a je-li potřeba, 

podle typu náhrady, i k implantaci kloubní jamky. Po zavedení endoprotézy se nejdříve testuje 

pohyb, pevnost ramenního kloubu a následně dochází k pečlivé a šetrné sutuře 

po anatomických vrstvách (Pokorný, 2007). 

Při implantaci reverzní endoprotézy se někdy používá superiorní transdeltoideální 

přístup, protože zajišťuje snadnější přístup ke glenoidu. U operací, při kterých hrozí 

preoperační zlomeniny z důvodu osteoporózy nebo revmatoidní artritidy, se využívá přístup 

anteromediální (Sanchez-Sotelo, 2009). 

2.7 Operační postup 

Náhrada ramenního kloubu obsahuje dřík, krček a hlavici patřící do humerální 

komponenty, dále jednodílnou glenoidální složku, a v neposlední řadě sem řadíme prvky 

sloužící pro fixaci fragmentů, jako jsou drápkové dlahy a šrouby.  

Dřík by měl dodržovat anatomický tvar proximálního konce humeru. Na jeho laterální 

ploše se nachází několik otvorů umožňující fixaci fragmentů a úponů svalů rotátorové 

manžety, a jeho proximální konec obsahuje otvor fixující krček a hlavici. 

Krček se vyrábí ve třech variantách. První neutrální varianta zachovává základní 

polohu hlavice vůči dříku, druhá poskytuje 5° odchylku hlavice, a poslední varianta dokáže 

nastavit jakýkoliv posun vůči dříku.  Po obvodu krčku je systém žlábků, který ho umožňuje 

nastavit do různých rotací, a dále obsahuje otvory sloužící pro zavedení šroubů pro fixaci 

kostních fragmentů. 

Hlavice bývá vyrobena z vysoce tvrdého materiálu a existuje v mnoha velikostech 

a rozměrech (Pokorný, 2007). 

Resekce hlavice 

V první řadě se při implantaci náhrady ramenního kloubu provádí resekce hlavice 

pomocí pily na hranici mezi chrupavkou a kostí ve frontální rovině. Tento úkon se realizuje 

v 35° zevní rotaci končetiny, a to z důvodu pozdější vhodné polohy hlavice náhrady. Operatér 

se snaží zachovat velký i malý hrbol, ale také i svalové úpony (Sanchez-Sotello, 2009). 

Implantace humorální komponenty 

Prvním krokem je příprava a vytvoření kanálu v dřeňové dutině kosti pažní pro dřík, 

do kterého zavádíme rašple či výstružníky, které jsou k dispozici v několika velikostech. 

Velmi důležité je udržet 20-30° retroverzi rašple vůči sagitální rovině, protože při jejím 
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špatném nastavení dochází k nepříjemným komplikacím zahrnující ventrální či dorzální 

instabilitu operovaného kloubu (Sanchez-Sotelo, 2009). 

V připraveném kanálu ponecháme vybranou rašpli, na kterou nasadíme zkušební krček 

odpovídající rozměrům resekované nebo odlomené hlavice. V této fázi testujeme funkci 

a stabilitu ramenního kloubu. Po repozici hlavice do kloubní jamky by měla být zachována 

určitá laxita kloubu, protože při nadměrné volnosti nebo naopak velké tonizaci okolních 

struktur dochází ke špatnému výsledku, zvláště tak k algickému syndromu (Pokorný, 2007). 

Po vyzkoušení všech komponent můžeme ve vybrané velikosti a pozici implantovat 

složky originální. Na zvolený dřík, který buď standardní technikou zacementujeme, nebo ho 

ukotvíme pomocí šroubu, nasadíme vybraný krček. Při výběru techniky myslíme na to, že 

cementovaná metoda neumožňuje potenciální revizi náhrady v případě komplikace, jelikož 

cement je pevnější než kortikální kost a jeho extrakce z kanálu je zcela nemožná (Pokorný, 

2015a). Avšak cementovaná fixace humerální složky poskytuje také několik výhod, 

do kterých řadíme hlavně nízkou míru mechanického selhání, možnost přidání antibiotik 

do cementu k zabránění vzniku infekce, a v neposlední řadě tato metoda umožňuje 

implantovat humerální komponentu u pacientů se špatnou kvalitou kostí (Sanchez-Sotelo, 

2011). 

Poslední krok zahrnuje nasazení kovové nebo keramické hlavice na pečlivě vyčištěný 

krček a dále také repozici kloubu (Pokorný, 2015a). 

V případě implantace náhrady v traumatické indikaci používáme navíc drápkové 

dlažky, které umožňují stabilně zafixovat případné fragmenty, nebo šrouby, které slouží 

k jejich přímému zafixování. 

U endoprotéz, které jsou indikovány z důvodu revmatického onemocnění, je nutná 

reinzerce šlachy m. subscapularis k úponu a pomocí silonových stehů také reinzerce processus 

coracoideus při jeho odtětí (Pokorný, 2007).  

Implantace glenoidální komponenty 

Zavedení jamky uskutečňujeme před definitivní implantací dříku. Do jamky, kterou 

upravíme a vyfrézujeme, pomocí cíliče vyvrtáme otvory sloužící pro čepy ukotvující jamku. 

Do těchto otvorů vybranou jamku zasuneme a zacementujeme (Pokorný, 2007).  
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2.8 Postižení v oblasti ramenního pletence 

Podle Honové (2015) funkční poruchy zaujímají až 90 % všech poruch ramenního 

pletence. Zbývající počet tvoří poruchy strukturální, do kterých patří degenerativní 

a traumatické postižení. Obě skupiny se navzájem prolínají. Funkční porucha, která působí 

dlouhodobě, vyvolává vznik strukturální poruchy a opačně, strukturální porucha nevzniká bez 

reflexních změn. 

2.8.1 Degenerativní onemocnění 

GLENOHUMERÁLNÍ ARTRÓZA 

Jelikož ramenní kloub nepatří do nosných kloubů, tak se artróza objevuje většinou 

sekundárně, po traumatu nebo vlivem jiného onemocnění např. syringomyelie nebo morbus 

Haas (Přikryl, 2007). 

Onemocnění léčíme ze začátku aplikací nesteroidních antirevmatik a kortikoidů. 

Později artroskopickým ošetřením a v nejtěžších případech, kdy pacienti trpí silnými bolestmi 

a pohyb je velmi omezený, jsou indikováni k implantaci (Kolář, 2009). 

2.8.2 Onemocnění měkkých struktur 

IMPINGEMENT SYNDROM 

Jedná se o nejčastější příčinu bolesti ramenního kloubu, která se nejběžněji objevuje 

v období třetí dekády života a u aktivních jedinců provozujících sporty vyžadující zvýšenou 

polohu horních končetin (Přikryl, 2007).  

Patologie je způsobená zúžením subakromiálního prostoru při elevaci paže, hlavně 

při abdukci paže do 90° a vnitřní rotaci do 45°. V tomto prostoru se nachází měkké struktury 

jako lig. coracoacromiale, m. supraspinatus, subakromiální burza a při jejich změně objemu 

nebo při zánětlivých procesech dochází k jejich bolestivému útlaku (Garving, 2017; Dungl, 

2014). 

Syndrom dělíme na primární a sekundární. Primární impingement je způsobený 

změnami strukturálními, mezi které patří změna plochy akromia, anatomické odlišnosti 

struktur kostních, degenerativní změny rotátorové manžety a změny poúrazové. Naopak 

sekundární syndrom je vyvolaný funkční poruchou hlavice ramenního kloubu zvláště 

svalovou dysbalancí, která vede k poruše humeroskapulárního rytmu (Consigliere, 2018). 
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Klinicky se syndrom projevuje klidovou, zátěžovou i noční bolestí, pozitivitou 

speciálních testů (Neerův, Hawkinsův), bolestivým obloukem dle Cyriaxe a přítomností 

extrakapsulárního vzorce, kdy omezení začíná ve sledu: vnitřní rotace, abdukce a zevní 

rotace. Test na bolestivý oblouk nám napomáhá určit místo léze. Bolestivá abdukce do 30° 

značí postižení m. supraspinatus, bolest při abdukci od 30° do 60° se projevuje lézí 

m. deltoideus a subakromiální burzy, iritace při abdukci v rozmezí 60-120° je známka 

problému rotátorové manžety a bolest od 120° nám poukazuje na postižení 

akromioklavikulárního kloubu (Honová, 2015). 

Neer klasifikuje impingement syndrom do třech stádií. Při prvním reverzibilním stádiu 

je typický je otok a hemoragie a objevuje se hlavně u mladších pacientů. Druhé stádium se 

projevuje fibrotickými změnami burzy, mikrorupturami rotátorové manžety a také bolesti, 

která se projevuje při elevaci paže nad horizontálu nebo v noci. Ve třetím stádiu dochází 

ke změnám kostní tkáně, tvoří se osteofyty, vzniká atrofie svalů rotátorové manžety, ale může 

docházet i k jejich ruptuře (Kolář, 2009; Přikryl, 2007). 

Léčba je v prvním stádiu konzervativní a zahrnuje farmaka a rehabilitaci. V některých 

případech se aplikují kortikoidy do subakromiální burzy, které přinášejí úlevu od bolesti. 

V dalších stádiích, po neúspěchu konzervativní léčby, se indikuje léčba operativní, která má 

za úkol odstranit příčiny syndromu (Honová, 2015). 

SYNDROM ROTÁTOROVÉ MANŽETY 

Jedná se o bolestivé stavy ramenního kloubu, kdy příčiny jsou buď degenerativní, 

nebo úrazové. K degenerativním příčinám patří nedostatečná fixace lopatky, časté přetěžování 

a opakovaná aplikace kortikosteroidů. Mezi úrazové příčiny spadají pády na rameno nebo 

prudké zatnutí svalů ramenního kloubu (např. při trhnutí v dopravním prostředku). Často tato 

patologie vzniká kvůli neléčenému impingement syndromu. Gschwend řadí poškození dle 

míry tíže do několika skupin od kalcifikující tendinitidy až po rupturu rotátorové manžety 

(Honová, 2015). 

Při kalcifikující tendinitidě dochází k ukládání vápenatých solí do rotátorové 

manžety. Příčina onemocnění není zcela objasněna, ale patologii předchází degenerativní 

změny úponů manžety, a to zejména m. supraspinatus. Bolest v subakromiálním prostoru 

vystřelující podél m. deltoideus je typickým projevem tendinitidy (Dungl, 2014). 

Ruptura rotátorové manžety souvisí s dlouhodobým a opakovaným přetěžováním. 

Typickým klinickým projevem je chronická bolest, omezený rozsah pohybu zvláště 
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při abdukci spojenou s ventrální flexí a také hypotrofie svalů především m. deltoideus 

a m. supraspinatus (Kolář, 2009). Při odtržení malé části šlachy léčíme manžetu 

konzervativně, a to klidovým režimem, závěsem a pasivními pohyby. Ale rozsáhlá ruptura je 

indikována k léčbě operační, tzv. reinzerce odtržené šlachy. Po operaci je rameno po dobu 

6 týdnů zafixováno a aktivní pohyby jsou povoleny až po 2 měsících od operačním výkonu 

(Honová, 2015). 

SYNDROM ZMRZLÉHO RAMENE 

Jedná se o silné ostré bolesti ramenního kloubu spojené s výrazným funkčním 

omezením hybnosti. Příčinu může být mnoho: dlouhodobá imobilizace, impingement 

syndrom, autoimunitní onemocnění, diabetes mellitus či dysfunkce štítné žlázy (Honová, 

2015). 

Onemocnění se vyskytuje nejčastěji u žen mezi 40 a 60 lety a u jedinců se sedavým 

zaměstnáním (Dlábek, 2018). 

Rozlišujeme tři fáze onemocněni: 

 Bolestivá fáze 

 Fáze progresivní ztuhlosti 

 Fáze návratu pohyblivosti (Dungl, 2014) 

Pacienty rozdělujeme podle průběhu onemocnění na dvě skupiny. U první skupiny se 

objevuje akutní bolest a omezení hybnosti, ale terapie je úspěšná a zabírá velmi rychle. 

U druhé skupiny, do které patří především diabetici, se bolest a omezení hybnosti objevuje 

pomalu, a proto pacienti vyhledají lékařskou pomoc pozdě, většinou když je onemocnění 

začíná omezovat v běžném životě. Prognóza u těchto pacientů není příznivá a omezení 

hybnosti často zůstává (Honová, 2015). 

Nejdříve se tento stav řeší konzervativní léčbou, teprve po jejím dlouhodobém 

neúspěchu přistupujeme k operačnímu řešení, kdy se při artroskopii provádí revize 

subakromiální burzy a uvolnění kloubního pouzdra (Dungl, 2014). 

2.8.3 Traumatické příčiny 

Tuto kategorii můžeme rozdělit na akutní traumata a posttraumatické stavy. Hranici 

mezi skupinami tvoří 6. až 9. týden po úrazu. 
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AKUTNÍ TRAUMATA 

Nejčastější jsou zlomeniny proximálního konce humeru, kdy příčinou je nepřímý 

mechanismus úrazu. Nejlehčí stavy, kdy jsou zlomeniny minimálně dislokované, jsou řešeny 

rekonstrukcí a osteosyntézou humeru. Naopak tříštivé dislokované a luxační zlomeniny 

humeru jsou indikovány k náhradě (Pokorný, 2007). 

POSTTRAUMATICKÉ STAVY 

V těchto případech bývají fragmenty již vzájemně přihojeny a je velice obtížné 

při operačním výkonu rozeznat jednotlivé anatomické struktury (Pokorný, 2007). 

2.9 Indikace 

Při indikaci endoprotézy ramenního kloubu musí operatér nejen pečlivě zvážit 

nejvhodnější typ náhrady, ale i zhodnotit celkový stav pacienta, schopnost jeho spolupráce 

především v období rehabilitace, jeho objektivní biologické stáří a hlavně prospěch 

pro zlepšení kvality jeho života a sebeobsluhy (Pokorný, 2015b). 

2.9.1 Obecné indikace 

Omartóza 

Patří mezi nezánětlivé degenerativní onemocnění kloubní chrupavky projevující se 

především její degradací a tvorbou osteofytů postihující především ženy. Jedná se o poměrně 

vzácné onemocnění, protože ramenní kloub nepatří mezi nosné klouby a není na něj vyvíjen 

takový tlak jako na klouby dolních končetin. Vznik omartrózy můžou zapříčinit poruchy 

metabolismu, cévní zánětlivé procesy, traumatické poškození nebo vrozená dysplazie. 

Indikací k operaci se stává silná nesnesitelná bolest s postupným omezováním funkce 

ramenního kloubu (Dungl, 2014; Pokorný, 2015b).  

Revmatická destrukce ramena 

Destrukce revmatoidní artritidou je charakterizována porušením kloubní chrupavky 

v celém rozsahu humerální hlavice a vznikem osteoporózy v okolí ramenního kloubu. Také 

může často docházet k rupturám měkkých tkání rotátorové manžety. K aloplastice se indikací 

stává i v tomto případě bolest, postupné omezování rozsahu pohybu, ale také destrukce 

kloubu prokázaná zobrazovacími metodami (Dungl, 2014). 
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Aseptická nekróza hlavice humeru 

Nekróza je zapříčiněna hlavně poruchou cévního zásobení, ale může být také 

způsobena alkoholismem, užíváním kortikoidů nebo jiným systémovým onemocněním. 

Při rozsáhlé destrukci hlavici ramenního kloubu je implantace endoprotézy jediným řešením. 

U tohoto onemocnění je žádoucí včasná diagnostika, která zabrání pokročilému poškození 

glenoidu, a tím umožnit implantaci pouze humorální komponenty (Dungl, 2014). 

Tumorózní afekce v oblasti ramena 

V  ramenním kloubu se často vyskytují hlavně v oblasti proximálního humeru 

primární kostní tumory a metastázy. V současné době se vyrábějí náhrady přizpůsobené 

jednotlivým pacientům. 

Akutní tříštivé a luxační zlomeniny proximálního humeru 

Především u starších pacientů jsou indikací tři- a čtyř- fragmentované zlomeniny, 

zlomeniny, které zasahují do vlastní plochy kloubu hlavice a stavy, kdy je hlavice bez cévního 

zásobení. U těchto indikací je důležitá správná rekonstrukce malého a velkého hrbolu. 

Stavy těžké posttraumatické destrukce proximálního humeru 

Do této skupiny řadíme bolestivé stavy po úrazu spojené s omezením kloubní hybnosti 

nebo paklouby v oblasti proximálního humeru vzniklé z důvodu poruchy hojení zlomeniny. 

Jiná postižení ramena 

Do této skupiny patří pacienti se systémovými chorobami, jako je psoriáza, 

hemochromatóza nebo amyloidóza. 

Krajní indikace aloplastiky ramena 

Jedná se o nesourodou skupinu postižení zahrnující systémové onemocnění skeletu 

a také stavy po nezdařilých rekonstrukčních výkonech (Pokorný, 2015b; Pokorný, 2007). 

2.9.2 Indikace jednotlivých typů náhrad 

Výběr správného typu náhrady závisí na operatérovi. Největší kontroverze k indikaci 

je zvláště u totální náhrady a hemiartroplastiky, protože poskytují podobné výsledky. Vše 

závisí především na stavu jamky. Většina současné literatury poukazuje na to, že u pacientů 

s osteoartritidou a revmatoidní artritidou je totální náhrada spolehlivější, a to z hlediska úlevy 

od bolesti a funkčního zlepšení. Relativní indikace u všech typu náhrad jsou shrnuty 

v následující tabulce (Tabulka 2.9.2.1).  
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Tabulka 2.9.2.1 Indikace jednotlivých typů náhrad (Pokorný, 2015b; Sanchez-Sotelo, 2011) 

Typ náhrady Indikace 

Hemiartroplastika Nekróza hlavice humeru (bez postižení jamky) 

Zlomeniny proximálního humeru 

Artropatie rotátorové manžety 

Zánětlivá artropatie (s poškozením rotátorové manžety) 

Totální náhrada Nekróza hlavice humeru (s postižením jamky) 

Primární osteoartritida 

Posttraumatická osteoartritida 

Zánětlivá artropatie (bez poškození rotátorové manžety) 

Reverzní náhrada Poškození či destrukce rotátorové manžety 

Chronická instabilita ramene 

Selhání primární aloplastiky 

Stav po resekci nádoru 

2.10 Kontraindikace 

a. Infekt v oblasti ramenního kloubu 

U infektů vyskytujících se v anamnéze je přístup individuální, ale akutní infekt patří 

do kontraindikací absolutních. 

b. Porucha funkce deltového svalu 

c. Rozsáhlá destrukce glenoidu 

Příčinou může být trauma nebo degenerativní či revmatický proces, který se vyskytuje 

často u artropatií.  

d. Nespolupracující pacient 

Jedná se o velmi důležité kritérium, jelikož může dojít až k výraznému zhoršení 

celkového stavu pacienta. Příčinou může být jak psychické či neurologické onemocnění, tak 

i například abúzus návykových látek (Pokorný, 2015b). 
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2.11 Komplikace 

Jako u každého operačního zákroku se mohou objevit komplikace. Výhodou 

ramenního kloubu je, že se nejedná o nosný kloub, takže se komplikace snášejí mnohem lépe 

než na dolních končetinách. Komplikace se odvíjejí od jednotlivých typů náhrad, a proto je 

rozdělujeme na obecné, které jsou společné pro všechny typy endoprotéz, a specifické pro 

jednotlivé typy náhrad. 

Mezi společné komplikace patří: 

 Periprotetické zlomeniny 

 Infekt 

 Uvolnění implantátu 

 Heterotopické osifikace 

Periprotetické zlomeniny vznikají buď peroperačně, například při zavádění dříku 

nebo při nešetrné manipulaci s končetinou, anebo pooperačně, a to nejčastěji po pádu 

na operovanou končetinu. Mezi rizikové faktory této komplikace řadíme osteoporózu, ženské 

pohlaví a opakované operace (Frič, 2015).  

Infekce patří mezi nejobávanější komplikace, ale naštěstí se s ní v současnosti 

setkáváme již velmi zřídka (Gauci, 2020; Jahoda, 2008). Nejčastěji se objevuje u revizních 

operací. Výskyt infekční komplikace ovlivňují rizikové faktory jako užívání steroidů, diabetes 

mellitus, osteomyelitida, malignita a septická artritida operované končetiny (Sperling, 2001). 

Richards (2014) dále řadí do faktorů způsobující vznik infekce mladší věk a mužské pohlaví. 

K uvolnění implantátu dochází obvykle až několik let od operačního zákroku 

a většinou se jedná o glenoidální komponentu. 

Heterotopické osifikace se objevují nejčastěji mezi mediálním okrajem krčku humeru 

a jamky. Většinou se jedná o osifikace malého rozsahu a často nejsou klinicky významné 

(Buck, 2008). Mezi důležitou prevenci, která zabraňuje jejich vzniku, řadíme včasnou 

a intenzivní rehabilitaci.  

Dalšími komplikacemi, které jsou společné pro všechny typy endoprotéz, může být 

omezení hybnosti ramena, trvalá bolest operované končetiny nebo porucha hojení ran. 

Mezi specifické komplikace pro anatomické náhrady řadíme: 

 Proximální migrace 

 Instabilita 
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 Eroze glenoidu (u cervikokapitální náhrady) 

Proximální migrace humeru se většinou objevuje až po delší době od implantace. 

Dochází k posunu hlavice kraniálním směrem, a tím ke změnám biomechaniky pohybu 

v ramenním kloubu. Elevace a abdukce paže jsou možné pouze se souhybem lopatky, a to 

do 60 stupňů. Příčinou bývá léze rotátorové manžety, a to nejčastěji z důvodu její postupné 

degenerace při tlaku na hlavici náhrady. Reoperace se stává jediným řešením tohoto problému 

a u většiny pacientů se přistupuje ke konverzi anatomické náhrady na náhradu reverzní (Frič, 

2015). 

Instabilita se objevuje častěji u traumatických náhrad než u plánovaných zákroků. 

Příčinou je především dysbalance či ruptura svalů rotátorové manžety nebo deformita 

glenoidu. Řešením těchto komplikací se stává revize nebo rekonstrukce rotátorové manžety 

(Pokorný, 2007).  

Eroze glenoidu, která se postupně objevuje u všech cervikokapitálních náhrad, 

způsobuje rozvoj bolesti a omezení pohybu. Jediným řešením je změna náhrady na reverzní 

nebo totální. 

Mezi specifické komplikace reverzních náhrad řadíme: 

 Humeroskapulární impingement 

 Nestabilita 

 Neurologické problémy 

 Zlomenina akromia 

 Omezení exorotace 

 Zlomenina glenoidu 

Humeroskapulární impingement zaujímá nejčastější komplikaci reverzních typů 

náhrad. Podstatou vzniku je kontakt mediálního okraje jamky na humorální komponentě 

a spodního kraje krčku lopatky, který vede k nežádoucímu otěru. Postupně dochází 

k zánětlivé reakci, která vede ke zvětšující se arozi a osteolýze krčku lopatky. Následně 

kromě bolestí může dojít až uvolnění glenoidální složky.  

U nestability má velký význam napětí měkkých tkání, především m. deltoideus. 

Nastavení správného tonu při operaci je dáno především subjektivním pocitem a zkušenostmi 

operatéra.  
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Neurologické komplikace se projevují především bolestmi v oblasti paže, hypotrofií 

svalů nebo paresteziemi v oblasti ruky a lokte. Obtíže jsou většinou pouze dočasné, ale 

některé jsou torpidní a pacienty velmi obtěžují (Frič, 2015). Nejčastěji poškozeným nervem 

během operace je n. axillaris, který inervuje m. deltoideus (Barco, 2016). 

Příčinou zlomeniny akromia bývá buď pád na rameno, anebo únavová zlomenina 

při přetížení svalů. Komplikace se řeší hlavně konzervativně, ale často dochází ke vzniku 

pakloubu a k omezené elevaci horní končetiny. Poté se přistupuje k operačnímu řešení 

v podobě osteosyntézy.  

K omezení exorotace dochází při nesprávném obnovení funkce svalů m. infraspinatus 

a m. teres minor. Jedná se o svaly, které jsou součástí rotátorové manžety a provádějí vnější 

rotaci (Frič, 2015). 

Během operačního výkonu může docházet také ke zlomenině glenoidu, která 

znemožní fixaci glenoidální komponenty. V těchto případech musí operatér změnit typ 

endoprotézy na náhradu cervikokapitální (Barco, 2016). 

2.12 Fyzioterapie 

Pro dosažení dobrého funkčního výsledku operovaného kloubu je důležitá, stejně jako 

technika implantace, i správně vedená rehabilitace. Jedná se o dlouhodobý proces, který by 

měl probíhat nejméně 6 měsíců (Pokorný, 2007). 

Součástí je také ergoterapie, která se zaměřuje na nácvik soběstačnosti a na běžné 

denní činnosti (Kolář, 2009). 

Celkový rehabilitační program můžeme rozdělit na fázi předoperační a pooperační 

(Pokorný, 2007). 

2.12.1 Předoperační období 

Většinou se jedná o plánovaný operační výkon a proto je možnost zahájit fyzioterapií 

již před operací. V tomto období je významná psychická připravenost pacienta, důležité je 

s pacientem navázat osobní kontakt, získat jeho důvěru a informovat ho o celém průběhu 

terapie, zejména jej upozornit, že rehabilitace musí probíhat i přes mírnou bolest operovaného 

kloubu (Pokorný, 2007).  

Velmi důležité je předoperační vyšetření pacienta, které obsahuje: 

 Anamnézu 
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 Antropometrické vyšetření 

 Goniometrické vyšetření 

 Vyšetření svalové síly 

 Vyšetření zkrácených svalů 

 Vyšetření pohybových stereotypů 

 Neurologické vyšetření (Hromádková, 2002) 

POHYBOVÁ LÉČBA 

Má za cíl nejlépe fyzicky připravit pacienta na operační výkon a vychází hlavně 

ze vstupního vyšetření. Terapie můžou být jak individuální, tak skupinové. 

Při terapeutické jednotce ovlivňujeme hlavně svalové dysbalance, a to protahováním 

zkrácených svalů a naopak posílením svalů oslabených. Zaměřujeme se především 

na m. supraspinatus, m. infraspiantus a m. subscapularis, ale neopomíjíme ani m. levator 

scapulae, mm. pectorales a m. trapezius. Součástí jsou cviky, které nám napomáhají 

ke zlepšení celkové kondice pacienta a nácvik cviků, které bude pacient po operaci provádět. 

Vše je prokládáno dechovou gymnastikou. 

Důležitou součástí předoperační intervence je také udržení rozsahu ramenního kloubu 

do všech směrů a nácvik pohybových stereotypů (Dungl, 2014; Hromádková, 2002). 

EDUKACE 

Dostatečné informování před operací má vliv na psychiku pacienta, protože se na vše 

může v klidu připravit. Pacienta edukujeme o tom, jaké pomůcky bude potřebovat, jaké 

opatření bude muset dodržovat a jaké aktivity bude moci provozovat. Neméně důležitá je 

i edukace samotné rodiny především u starších pacientů a u pacientů, které mají sníženou 

schopnost kognitivních funkcí (Hromádková, 2002). 

PÉČE O JIZVU 

Součástí fyzioterapie by měla být také péče o jizvu, protože patologická jizva může 

být zdrojem vzniklých funkčních poruch pohybového aparátu. Pacient je edukován jak 

s jizvou pracovat a jaké zásady musí dodržovat (Kolář, 2009). 

RESPIRAČNÍ FYZIOTERAPIE 

Tato část fyzioterapie dokáže ovlivnit snížení sekrece bronchů, zlepšení průchodnosti 

cest dýchacích a vymizení kašle. Avšak u pacientů, kterým byla indikována náhrada 

ramenního kloubu, je důležitá pro prevenci vzniku plicního onemocnění, zvýšení fyzické 
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kondice před operací a předcházení vzniku sekundárních změn pohybového aparátu. K tomu 

nám napomáhá tzv. dechová gymnastika. Jedná se o vůlí řízené dýchání provázené pohyby 

hlavy, končetin a trupu (Kolář, 2009). 

2.12.2 Pooperační období 

Díky pokroku operační techniky, kdy již nedochází při zákroku k odtětí m. deltoideus, 

není nutná imobilizace ramena, a proto ortézu či závěs používáme pouze při zajištění 

končetiny např. ve spánku, při chůzi nebo při komplikacích. Při odstranění rotátorové 

manžety a pouzdra nebo při komplikacích zahrnující nestabilitu kloubu v některých polohách 

a neukázněného pacienta, ponecháváme ortézu tři až pět týdnů po operačním výkonu. 

V současné době se na většině pracovišť rehabilitace zahajuje 24 hodin po operačním 

výkonu, a to polohováním postižené končetiny do ventrální flexe a abdukce. Bezpochyby 

musí rehabilitace začít po odeznění nejsilnějších bolestí a po odstranění drenů.  

V celém pooperačním období je možné operovanou končetinu chladit a zvláště 

zpočátku před zahájením rehabilitace je vhodné aplikovat měkké techniky nebo analgetika 

ke snížení bolesti (Pokorný, 2015c).  

Cílená rehabilitace by měla probíhat nejméně po dobu 6 měsíců od operace, 

v některých případech i rok. Rozdělujeme ji na dvě části:  

1. Pasivní rehabilitace 

2. Aktivní rehabilitace 

PASIVNÍ REHABILITACE 

V této části, která spočívá ve cvičení pasivní hybnosti, chceme docílit především 

zhojení měkkých struktur operovaného kloubu, snížení jeho bolestivosti a otoku, ale také 

zvětšení jeho rozsahu pohybu. 

Rozčleňujeme ji do tří fází: 

1. fáze 

V této fázi pacient postupně opouští lůžko. Primárním cílem je předejít v oblasti 

operovaného kloubu vzniku adhezí a špatným pohybovým stereotypům způsobených 

bolestivostí postiženého kloubu.  

V prvních 10 dnech od operace se s pacientem pasivně procvičuje elevace paže, zevní 

rotace a abdukce v ramenním kloubu. Výjimku tvoří deprese a retrakce lopatky, kterou 
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pacient provádí aktivně. Dále bychom neměli zapomínat na procvičování krční páteře, 

loketního kloubu, m. trapezius a paravertebrálního svalstva. 

Procvičování pasivní elevace probíhá v poloze na zádech. Fyzioterapeut provede 

nejdříve trakci v ramenním kloubu a poté přes ventrální flexi dostává paži do elevace. Později 

tento cvik pacient zvládá samostatně buď pomocí druhé končetiny, nebo s dopomocí 

provazového žebříku. 

Při výchozí poloze pacienta při zevní rotaci jsou paže rovnoběžně s podložkou a lokty 

v 90° flexi. Tento pohyb může pacient provádět sám za pomoci tyče a druhé neoperované 

končetiny, ale spíše je procvičován fyzioterapeutickým pracovníkem z důvodu vysoké 

kompenzace cviku jinými pohyby.  

Třetí den od operace zahajujeme také abdukci ramenního kloubu, která je zatím 

prováděna pouze zapolohováním paže v této poloze.  

Dále je potřeba klást důraz, především u anatomických implantátů, na uvolnění 

subakromiálního prostoru, která ulevuje pacientovi od bolesti, a to dosáhneme pomocí 

vyvěšování operované končetiny z lehátka. Tento cvik zařazujeme do rehabilitačního 

programu ihned, jakmile pacient dokáže zvládnout polohu na břiše. V této poloze provádí 

malé kroužky střídavě v supinaci a v pronaci. 

Kromě pasivního pohybu zařazujeme do této části i cvičení na motorové dlaze, které je 

považováno v této počáteční fázi rehabilitace za velmi důležité, a které napomáhá 

k rozcvičení operovaného kloubu, k uvolnění kontrahovaného svalstva, ale také má pozitivní 

vliv na psychiku pacienta. Cvičení by mělo probíhat dvakrát denně minimálně po dobu dvou 

týdnu od operace i po dosažení 90° elevace (Pokorný, 2007). 

2. fáze 

Přibližně od 10. dne od operace zapojujeme při procvičování pasivní hybnosti odlišné 

cviky, jejichž cílem je zvýšit rozsah pohybu. Kromě elevace a zevní rotace, které provádíme 

také v prvních dnech od operačního výkonu, zařazujeme do cvičení i vnitřní rotaci a addukci 

ramenního kloubu.  

Elevaci uskutečňujeme buď za pomoci kladky, nebo u vyššího stolu ve stoji 

v předklonu, ve kterém se postižená končetina posouvá po jeho desce dál od těla. 
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Vnitřní rotací provádíme v poloze, kdy je končetina převedena za záda, pomocí druhé 

neoperované. Cílem zdravé končetiny je napomáhat postižené končetině dosažení co 

největšího rozsahu vnitřní rotace.  

Addukci pacient uskutečňuje v horizontální rovině, kdy zdravá končetina napomáhá 

druhé s přibližováním se ke kontralaterálnímu rameni (Pokorný, 2007).  

3. fáze 

Zhruba měsíc po výkonu se terapeut zaměřuje na docvičení krajních poloh (Pokorný, 

2000). 

AKTIVNÍ REHABILITACE 

Druhá část se zaměřuje na posílení svalstva pažního pletence a cvičení aktivní 

hybnosti ramenního kloubu. Tuto fázi zahajujeme podle operatéra, již v průběhu pasivního 

cvičení. Obecně však platí, že u traumatických indikací zahajujeme tuto fází později než 

u pacientů, kterým byla implantována náhrada z důvodu degenerativního onemocnění 

(Pokorný, 2007). 

Stejně jako pasivní je i aktivní rehabilitace rozdělena do tří fází: 

1. fáze 

Zhruba 10 dnů od výkonu využíváme pozvolné izometrické cvičení ramenního 

svalstva, které by ale mělo trvat pouze několik sekund. Cvičení nám napomáhá ke zlepšení 

kondice svalstva pletence pažního, protože samotné aktivní pohyby kvůli probíhajícímu 

hojení tkání ještě není vhodné provádět (Pokorný, 2007).  

2. fáze 

Zapojení aktivního cvičení ramena se liší, jak již bylo zmíněno výše, podle typu 

indikace, ale také podle druhu implantátu. Jestliže byla operace indikována kvůli 

degenerativnímu onemocnění, začínáme s cvičením asi 3. týden od zákroku, naopak 

při traumatické indikaci zahajujeme asi 5. - 6. týden. Zpočátku využíváme cvičení 

proti gravitaci, později volíme cviky s narůstající zátěží. Toto opatření platí pro anatomické 

náhrady ramenního kloubu, naopak při implantaci reverzní endoprotézy můžeme aktivní 

cvičení zahájit dříve, asi již po 2 týdnech. 

U pacientů po implantaci reverzní endoprotézy je nejdůležitěji, kvůli insuficienci 

rotátorové manžety, zvýšení svalové síly m. deltoideus (Pokorný, 2007). 
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3. fáze 

Po třech měsících začínáme posilovat všechny části m. deltoideus, m. supraspinatus, 

m. infraspinatus a m. subscapularis a to nejlépe s využitím pomůcek jako je např. theraband 

nebo overball.  

 V průběhu celé terapie se kromě ramenního kloubu procvičuje svalstvo šíje a zad, je 

procvičována krční páteř a také se posiluje svalstvo předloktí a ruky (Pokorný, 2015c). 

Při propuštění z rehabilitačního centra je pacient zainstruován k pravidelné domácí 

aktivitě a vybaven rozpisem cvičících jednotek. Dále se doporučuje nejlépe třikrát týdně 

ambulantně docházet na terapie vedené fyzioterapeutem a postupně tyto návštěvy omezovat. 

Pacient je také upozorněn, že není vhodné při cvičení přemáhat bolest, protože napomáhá 

k rozvinutí špatných pohybových stereotypů a negativně ovlivňuje proces hojení.  

Existuje mnoho způsobů, jak ramenní kloub po operačním výkonu optimálně 

rehabilitovat, ale nejdůležitější je, aby byly dodrženy jednotlivé fáze a především cíle, které 

v nich chceme dosáhnout (Pokorný, 2000). 

REHABILITACE LOPATKY 

Pokorný (2007) ve své publikaci upozorňuje na to, že rehabilitace lopatky je 

nezbytnou součástí fyzioterapeutického programu po náhradě ramenního kloubu, a neměli 

bychom ji opomíjet.  

Cílem je obnovení správné funkce lopatky především její maximální pohyblivosti 

a stabilizace, které souvisí s hybností celé horní končetiny.  

S terapií bychom měli začít ihned po odložení ortézy nebo závěsu. Důležitá je 

pohyblivost lopatky po hrudním koši, proto se věnujeme především mobilizaci dolního úhlu 

lopatky a ošetření svalových úponů v této oblasti. Dále se zaobíráme úpony svalů na spodních 

žebrech, a to zvláště m. latissimus dorsi a m. serratus anterior. Nezbytné je ošetření dalších 

části, které jsou také součástí správné funkce lopatky, zahrnující m. trapezius, 

m. sternocleidomastoideus a m. levator scapulae (Pokorný, 2007). 

2.12.3 Používané postupy a metody 

Techniky měkkých tkání dle Lewita používáme ke zvýšení pohyblivosti kůže, 

podkoží a fascií, které souvisí se správnou funkcí pohybového aparátu. Slouží nám také 

k uvolnění fasciálního a svalového napětí. V našem případě se zaměřujeme na cervikální, 

pektorální a klavipektorální fascie. Do této kategorie řadíme i péči o jizvu (Kolář, 2009). 
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Míčková facilitace dle Jebavé slouží nejen ke zlepšení psychického stavu pacienta 

pomocí povrchové masáže, ale působení míčku napomáhá k uvolnění a protažení svalů 

(Jebavá, 1993). 

Mobilizační techniky dle Lewita cílí k obnovení pohyblivosti ramenního kloubu, 

V této oblasti vykonáváme především mobilizaci sternoklavikulárního 

a akromioklavikulárního kloubu a také mobilizaci lopatky. 

Ze začátku ke zvýšení rozsahu pohybů využíváme pasivní pohyby, které jsou 

prováděny bez aktivity pacienta. K posílení svalů ramenního pletence zapojujeme aktivní 

pohyby s dopomocí, kdy fyzioterapeut napomáhá provádět pohyb v centrovaném postavení 

kloubu a později i samotné aktivní pohyby (Kolář, 2009). 

Posílení svalů pletence bez zatížení ramenního kloubu nám umožňuje izometrická 

kontrakce, která zvyšuje napětí svalu bez změny jejich délky.  

Dále používáme prvky z metody postizometrické svalové relaxace (PIR) dle Lewita, 

které nám napomáhají odstranit spoušťové body ve svalech, tzv. trigger pointy a svalové 

spasmy. Tuto metodu kombinujeme často s inhibičními nebo facilitačními technikami, 

do kterých patří např. dýchání nebo pohled očí. U zkrácených svalů používáme techniky PIR 

s protažením (Lewit, 2003). 

Na neurofyziologickém podkladě funguje metoda proprioceptivní neuromuskulární 

facilitace (PNF). Pomocí specifických hmatů, konkrétního vedení pohybu a používání odporu 

ovlivňujeme svalové, kloubní a šlachové proprioreceptory (Pavlů, 2002). 

U pacientů indikovaných k endoprotéze ramenního kloubu z respirační fyzioterapie 

využíváme především dechovou gymnastiku a reedukaci stereotypu dýchání (Kolář, 2009). 

2.12.4 Fyzikální terapie 

Cílem fyzikální terapie je urychlení hojení a zmírnění bolesti. Implantace náhrady 

patří mezi obecné kontraindikace fyzikální terapie, protože v místě aplikace se nesmí 

vyskytovat kovový předmět. Výjimku tvoří hydroterapie, fototerapie a distanční 

elektroterapie. 

Hydroterapii lze využít až po dokonalém zhojení povrchu jizvy. Aplikujeme 

například koupel pro horní končetiny. 

Aplikace fototerapie má protizánětlivé, analgetické a biostimulační účinky, ale také ji 

využíváme k urychlení hojení jizvy nebo hematomů. Řadíme sem laser nebo biolampu.  
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Distanční elektroterapie je metoda bezkontaktní, která má vazodialatační, 

analgetické, myorelaxační a protizánětlivé účinky (Poděbradský, 2009). 

Po zhojení rány je vhodná hydrokinezioterapie, která využívá fyzikální vlastnosti 

vody, a napomáhá tak pacientovi zvyšovat kloubní rozsah ramenního kloubu, protože 

hydrostatický tlak vody usnadňuje pohyb a napomáhá nám nadlehčovat končetinu (Kolář, 

2009).  

2.13 Vyšetřovací metody ramenního kloubu 

Mezi základní zobrazovací metody patří rentgenologické vyšetření. Nutné jsou 

minimálně dvě kolmé projekce, které nám odhalí eventuální zlomeniny, těžké degenerativní 

změny, různé skeletální patologie, kalcifikace nebo i onkologické onemocnění. 

Při postižení měkkých tkání využíváme ultrasonografii, která zobrazí svaly 

rotátorové manžety, m. deltoideus, případný kloubní výpotek a všechny změny měkkých 

tkání. 

Magnetická rezonance poskytne informace o kostních strukturách, úponech svalů 

a kloubním pouzdru (Přikryl, 2007). 

2.14 Klinické vyšetření a hodnocení výsledků 

Hodnocení průběhu léčby a rehabilitace je významné pro možnosti porovnání 

výsledků. Vyšetření a zaznamenávání jejich výsledků by mělo probíhat podle jednotných 

pravidel. Důležitým průkopníkem této oblasti je považován Ernest Codman, který stojí 

za zavedení jednotného klinického vyšetření funkce ramenního kloubu (Pokorný, 2007). 

Existuje mnoho dotazníků a schématu, které se k tomuto účelu používají. V teoretické 

části práce budou uvedeny dva nejpoužívanější.  

2.14.1 Shoulder Assessment Form 

Tento rozsáhlý dotazník, který se využívá v mnoho lékařských oborech, je nejvíce 

užívaný především v americké literatuře a doporučuje ho „American Shoulder and Elbow 

Surgeons Society“. Kromě objektivního posouzení funkce ramenního kloubu zaznamenává 

formulář také subjektivní pocity pacienta a dovednosti v ADL.  

Byl již mnohokrát modifikován a přeložen do mnoha světových jazyků. V  práci byla 

využita verze dotazníku přeložena doc. Pokorným ve své publikaci Aloplastika ramenního 

kloubu, která se stala stěžejní literaturou této bakalářské práce. 
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Výhodou dotazníku je jeho srozumitelnost, stručnost a jeho vyplnění zabereme kolem 

15-20 minut. Dále již existuje v počítačové podobě a jeho rozeslání je možné pomocí 

elektronické pošty (Pokorný, 2007). 

2.14.2 Constant score 

V Evropě se jedná o nejvíce užívaný dotazník, ve kterém se oproti Shoulder 

Assessment Form více klade důraz na stav operovaného kloubu z pohledu pacienta, 

především na bolest a na schopnost provádět nejběžnější denní činnosti (Pokorný, 2007). 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1 Cíle práce 

V teoretické části jsou shrnuty informace a poznatky o problematice ramenního 

kloubu, o jednotlivých typech endoprotéz ramenního kloubu, o způsobech operačního řešení, 

o indikacích, kontraindikacích a o fyzioterapeutických postupech, které se u této diagnózy 

používají.  

Hlavním cílem práce je zhodnotit vliv předoperační fyzioterapeutické intervence 

na stav ramenního kloubu u pacientů po reverzní náhradě. Výsledky byly získány pomocí 

dotazníkové metody Shoulder Assesment Form.  

3.2 Metody zpracování bakalářské práce 

Typ bakalářské práce je teoreticko - praktický. V teoretické části pro zpracování 

tématu byla provedena literární rešerše s použitím klíčových slov v českém a anglickém 

jazyce vzhledem k databázi. Prostřednictvím portálu PubMed byly vyhledány odborné články 

z databáze MEDLINE a pomocí portálu Medvik relevantní literatura z databáze BMČ 

(Bibliographia Medica Čechoslovana). Sběr informací byl zpracován z dostupných českých 

i zahraničních publikací, poznatků od odborníků, knihoven a internetových zdrojů.  

Praktická část byla zaměřena na pacienty, kteří byli indikováni k operaci ramenního 

kloubu. Všichni probandi odpovídali předem zadaným kritériím: 

 Žena  

 Věk nad 50 let 

 Posttraumatický stav 

 Operační výkon ve FN Motol – implantace reverzní náhrady ramenního kloubu 

 Schopnost samostatného vyplnění dotazníku 

 Podpis informovaného souhlasu 

Pacienti byli rozděleni náhodným výběrem na dvě skupiny po třech probandech. 

U skupiny A byla provedena, kromě zavedené pooperační fyzioterapie, i předoperační 

intervence zahrnující edukaci pacienta, dechovou rehabilitaci, nácvik práce s jizvou a lehké 

kondiční cvičení. U skupiny B proběhla pouze pooperační fyzioterapie, kterou prováděli 

fyzioterapeuté v MediCentru dle zavedených standardů.  

Praktická část byla zhotovena na základě zhodnocení výsledků ramenního kloubu před 

a po 6 týdnech intenzivní fyzioterapie pomocí dotazníku Shoulder Assessment Form. Jedná se 
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o rozsáhlý dotazník, ve kterém je podrobně zaznamenána funkce a objektivní stav ramenního 

kloubu, ale také se zaměřuje na subjektivní pocity pacienta. Česká modifikovaná verze byla 

uveřejněna v publikaci Aloplastika ramenního kloubu od Doc. MUDr. Davida Pokorného, 

CSc. (viz Příloha 1). 

Pacienti obou skupin byli před operací osloveni na I. ortopedické klinice ve Fakultní 

nemocnici v Motole a zcela seznámeni s průběhem vyšetření. Jejich anonymita byla 

zachována a podpisem informovaného souhlasu potvrdili svolení s výzkumem. Na tomto 

pracovišti bylo s pacienty provedeno první předoperační dotazníkové šetření. 

Na ortopedickém oddělení také proběhla předoperační intervence se třemi probandy 

ze skupiny A. Terapie proběhly dva po sobě následující dny a trvaly přibližně 30 minut.  

Pooperační dotazníkové šetření proběhlo na lůžkovém oddělení v MediCentrum, a. s. 

na Praze 11 – Chodov, po šesti týdnech intenzivního fyzioterapeutického programu. Program 

zahrnoval třítýdenní pobyt na lůžkovém zařízení daného pracoviště, poté byli pacienti 

propuštěni a další tři týdny probíhala fyzioterapie 2-3x týdně ambulantně. Každý pacient 

spolupracoval po celou dobu s jedním fyzioterapeutem.   

Dotazník byl pacientům předložen v tištěné formě. Jeho první část se týkala 

základních informací o pacientovi zahrnujících jméno, věk, pohlaví a základní diagnózu.  

Sledované parametry druhé části jsem vyplňovala s pacientem pod dohledem 

fyzioterapeuta. Některé položky dotazníku byly konzultovány s lékařem. Poslední část 

týkající se subjektivních pocitů a běžných každodenních činností byla vybraným pacientem 

samostatně vyplněna dle příslušných instrukcí. Podruhé byl dotazník s pacientem vyplněn 

identickým způsobem.  

Výsledky šetření jsou zaznamenány formou tabulek, grafů nebo jsou popsány slovně.  

3.3 Praktický průběh realizace 

Praktickou část bakalářské práce jsem začala vypracovávat v lednu 2020, kdy 

proběhlo první setkání s mými probandy. Poslední setkání se uskutečnilo na konci března 

2020. Všechny schůzky proběhly podle časových možností probandů.  
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3.4 Shoulder Assesment Form 

Tato kapitola podrobněji rozebírá jednotlivé kategorie dotazníku.  

Úvodní část zahrnuje obecné informace o pacientovi jako je jeho jméno, věk, pohlaví, 

základní diagnóza a datum operace. 

Lokální ortopedický nález 

První oddíl zahrnuje hodnocení rozsahu pohybu v ramenním kloubu a to ve čtyřech 

pohybech, které jsou: elevace, zevní rotace s paží u těla, zevní rotace v 90° abdukci 

v ramenním kloubu a addukce provedenou v úrovni ramen (Tabulka 3.4.1).  

Pohyb provádíme zvlášť aktivně a pasivně. Elevace se hodnotí v poloze, kdy rovina 

dlouhé osy pažní kosti je shodná s rovinou spina scapulae. Jedná se asi o úhel 45°, který svírá 

tato rovina se sagitální i frontální rovinou. Do dotazníku se zaznamenává maximální dosažený 

úhel mezi trupem a paží (Pokorný, 2007). 

Zevní rotaci hodnotíme při paži volně podél těla, ale také v 90° abdukci s flektovaným 

loktem. Addukci hodnotíme v horizontální rovině v úrovni ramen (Pokorný, 2007). 

K vyšetření byl použit kovový dvouramenný goniometr. 

  

Obrázek 3.4.1 Elevace ramenního kloubu (Pokorný, 2007) 
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Tabulka 3.4.1 Lokální ortopedický nález - rozsah pohybu (Pokorný, 2007) 

ROZSAH POHYBU 

 PHK LHK 

 pasivně Aktivně Pasivně Aktivně 

Elevace     

Zevní rotace  

(paže u těla) 
    

Zevní rotace 

(paže v 90°abdukci) 
    

Addukce v úrovni 

ramen 
    

Druhá část se zabývá výskytem jednotlivých příznaků v ramenním kloubu zahrnující: 

bolestivost oblasti velkého hrbolu a m. supraspinatus, bolestivost akromioklavikulárního 

kloubu, bolestivost oblasti šlachy m. biceps brachii nebo jinou bolestivost (Tabulka 3.4.2). 

Tyto parametry jsou hodnoceny pomocí škály od 0 do 3, při čísle 0 se specifický příznak 

nevyskytuje, číslo 1 znamená mírnou přítomnost bolestivosti, při čísle 2 je přítomna středně 

těžká bolestivost a číslo 3 hodnotí výskyt závažné bolestivosti. 

Tabulka 3.4.2 Lokální ortopedický nález - jednotlivé příznaky (Pokorný, 2007) 

JEDNOTLIVÉ PŘÍZNAKY 

Hodnocení: 0 (žádný) až 3 (těžký) 

 PHK LHK 

Bolestivost oblasti velkého 

hrbolu a m. supraspinatus 
0 1 2 3 0 1 2 3 

Bolestivost AC kloubu 0 1 2 3 0 1 2 3 

Bolestivost oblasti šlachy 

m. biceps 
0 1 2 3 0 1 2 3 

Jiná bolestivost ANO/NE 0 1 2 3 0 1 2 3 

Kromě výskytu bolestivosti, tato část zahrnuje i přítomnost znaků jako: 

impingement I – III, subakromiální krepitus nebo přítomnost jizvy, atrofie či deformity 

(Tabulka 3.4.3).  
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Tabulka 3.4.3 Lokální ortopedický nález - jednotlivé příznaky (Pokorný, 2007) 

 PHK LHK 

Impingement I – pasivní 

elevace v lehké vnitřní 

rotaci 

ANO NE ANO NE 

Impingement II – pasivní 

vnitřní rotace v 90°flexi 
ANO NE ANO NE 

Impingement III – 90° 

aktivní abdukce, klasický 

příznak bolestivého 

oblouku 

ANO NE ANO NE 

Subakromiální krepitus ANO NE ANO NE 

Přítomnost jizvy ANO NE ANO NE 

Přítomnost atrofie ANO NE ANO NE 

Přítomnost deformity ANO NE ANO NE 

Svalová síla 

Dále do objektivního hodnocení zahrnujeme také vyšetření svalové síly, která je 

měřena v elevaci, abdukci, zevní rotaci a vnitřní rotaci (Tabulka 3.4.4). V tomto případě 

musíme brát ohled na bolest operovaného kloubu při pohybu, která může ovlivnit vyšetření 

a konečný výsledek testování. 

Svalová síla byla vyšetřena dle svalových testů podle Jandy a hodnocena na škále 

od 0 do 5.  

Tabulka 3.4.4 Vyšetření svalové síly (Pokorný, 2007) 

SVALOVÁ SÍLA 

0 = žádná kontrakce, 1 = náznak kontrakce, 2 = pohyb při eliminaci gravitace, 

3 = pohyb proti gravitaci, 4 = pohyb proti odporu, 5 = normální svalová síla 

 PHK LHK 

Bolest kloubu 

při vyšetření 
ANO NE ANO NE 

Elevace 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 

Abdukce 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 

Zevní rotace 

(paže u těla) 
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 

Vnitřní rotace 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 

Instabilita 

Poslední částí objektivního hodnocení je vyšetření instability, která je bodována 

na škále od 0 do 3 (Tabulka 3.4.5). Pokud se instabilita nevyskytuje, bodujeme číslem 0, 

při lehkém posunu do 1 cm číslem 1, při posunu 1 – 2 cm hodnotíme číslem 2 a číslem 3 je 
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stupňován těžký posun více jak 2 cm. Instabilitu hodnotíme při posunu ventrálním, dorzálním, 

kaudálním nebo při posunu do všech uvedených směrů.  

Tabulka 3.4.5 Vyšetření instability (Pokorný, 2007) 

INSTABILITA 

0 = žádná, 1 = lehká (0 – 1 cm posun), 2 = střední (1 – 2 cm posun), 3 = těžká (více než 2 cm) 

 PHK LHK 

Ventrální posun 0 1 2 3 0 1 2 3 

Dorzální posun 0 1 2 3 0 1 2 3 

Kaudální posun 0 1 2 3 0 1 2 3 

Povšechná 

nestabilita 
0 1 2 3 0 1 2 3 

Subjektivní hodnocení pacienta 

Tato část je zaměřena především na bolest, pacienti zde odpovídají, jestli pociťují 

denní či noční bolest operovaného kloubu, upřesňují její lokalizaci, případně tuto bolest 

hodnotí na škále od 1 do 10, nebo zdali potřebují užívat léky (Tabulka 3.4.6).  

Tabulka 3.4.6 Subjektivní hodnocení pacienta – bolest (Pokorný, 2007) 

BOLEST 

Bolest operovaného kloubu ANO NE 

Lokalizace:  

Bolest operovaného kloubu 

v noci 
ANO NE 

Potřeba medikace ANO NE 

Dávka průměrně za den:  

Okamžitá bolest kloubu na 

škále 1 – 10 
 

Subjektivní pocit nestability 

na škále 1 – 10 
 

Poslední část subjektivního hodnocení pacienta se zabývá všedními denními činnostmi 

(ADL). Jedná se o 10 otázek týkající se jak hygieny, oblékání, tak i běžných prací či sportu 

(Tabulka 3.4.7). Tyto dovednosti hodnotíme na škále od 0 do 3.  

  



37 

 

Tabulka 3.4.7 Subjektivní hodnocení pacienta – dovednosti (Pokorný, 2007) 

DOVEDNOSTI 

0 = nemožné, 1 = velmi obtížné, 2 = vcelku obtížné, 3 = bez obtíží 

Oblečení kabátu 0 1 2 3 

Spánek na 

postižené straně 
0 1 2 3 

Umytí zad 0 1 2 3 

Běžná toaleta 0 1 2 3 

Česání 0 1 2 3 

Dosažení na 

poličku 
0 1 2 3 

Zvednutí 10 liber 

nad hlavu 
0 1 2 3 

Hodit míč 0 1 2 3 

Běžná práce 0 1 2 3 

Sport 0 1 2 3 

3.4.1 Hodnocení výsledků dotazníku 

Vyhodnocení dotazníku se zaměřuje pouze na subjektivní pocity pacienta. Objektivní 

parametry, které nás informují o stavu pacienta, nejsou v konečném hodnocení zahrnuty. Tyto 

informace jako rozsah pohybu, svalová síla, instabilita a přítomnost jednotlivých příznaků 

budou rozebrány v kapitole 4.  

Celkový počet bodů se vypočítá pouze z analogové škály bolesti a z položek týkající 

se běžných denních činností.  

Celkové skóre vypočítáme ze vzorce: x + 5/3 y 

Kde hodnota x znamená počet bodů vyhodnocených ze škály bolesti (Tabulka 3.4.1.1) 

a do hodnoty y dosazujeme skóre z ADL (Tabulka 3.4.7). 

Např. skóre na škále bolesti = 4 (30 bodů), počet bodů z ADL = 21 

Dosadíme do rovnice: 30 + (5/3 x 21) = 65 bodů ze 100 možných 
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Tabulka 3.4.1.1 Bodové hodnocení ze škály bolesti 

ŠKÁLA BOLESTI POČET BODŮ (x) 

0 50 

1 45 

2 40 

3 35 

4 30 

5 25 

6 20 

7 15 

8 10 

9 5 

10 0 

3.5 Metody analýzy dat 

Jednotlivé hodnoty byly zaznamenány do tabulek v počítačovém programu Microsoft 

Excel 2007. V tomto programu byla získaná data zpracována a následně doplněna o grafy 

nebo tabulky. V bakalářské práci není soubor těchto dat obsažen. Výsledky jsou 

okomentovány v kapitole 4.  

Sledovanými hodnotami jsou: aritmetický průměr, minimální a maximální hodnota 

a směrodatná odchylka. 

Aritmetický průměr nejlépe vyjadřuje, jestli se jedná o zlepšení nebo naopak 

o zhoršení sledovaného parametru. Jde o součet všech získaných výsledků vydělený jejich 

počtem.  

Minimální a maximální hodnota určují krajní naměřené hodnoty jednotlivých položek.  

Směrodatná odchylka stanovuje odlišnost získaných hodnot. Jedná se o kvadratický 

průměr odchylek znaku od jejich aritmetického průměru. Naměřené hodnoty jsou si tím více 

podobné, čím je hodnota odchylky nižší (Gerylovová, 1985).  

  



39 

 

4 Výsledky 

V této kapitole budou shrnuty výsledky dotazníkového šetření pomocí grafů, tabulek 

nebo slovního popisu. 

4.1 Skupina A 

Tento testovaný soubor podstoupil mimo běžnou pooperační fyzioterapeutickou péči 

i předoperační intervenci, která zahrnovala edukaci pacienta, dechovou gymnastiku a lehké 

kondiční cvičení. 

Hodnocení rozsahu pohybu 

Graf 4.1.1 Porovnání rozsahu pasivního pohybu skupiny A 

Rozsah pohybu podle dotazníku hodnotíme u čtyř pohybů, a to v elevaci, v zevní 

rotaci s paží u těla, zevní rotaci s paží v 90° abdukci a v addukci. V testovaném souboru byla 

průměrná elevace před operací 82°, po operaci 102°. Hodnota zevní rotace s paží u těla byla 

před operační výkonem 15°, po šesti týdnech se průměrná hodnota změnila na 18°. Zevní 

rotace s paží v 90° abdukci v prvním měření dosahovala 18°, v druhém měření 6 týdnů 

po operaci 22°. Průměrná addukce měla před výkonem hodnotu 20°, po šesti týdenní 

fyzioterapii 27°.  
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U testování aktivního rozsahu pohybu došlo k podobným změnám jako u pohybu 

pasivního. Hodnota průměrné elevace se před operačním výkonem pohybovala kolem 75°, 

po šesti týdnech se hodnota změnila na 94°. Zevní rotace s paží u těla dosáhla před 

operací 10°, poté se zvýšila na průměrnou hodnotu 12°. Průměrná zevní rotace s paží v 90° 

abdukci byla před výkonem 15°, po 6 týdnech fyzioterapie 18°. Posledním testovaným 

pohybem hodnotíme addukci, která se po operaci změnila z průměrné hodnoty 20° 

na hodnotu 28°.  

Hodnocení jednotlivých příznaků 

Tabulka 4.1.1 Porovnání výsledků hodnot jednotlivých příznaků skupiny A 

 
Aritmetický 

průměr 

Směrodatná 

odchylka 

Minimální 

hodnota 

Maximální 

hodnota 

Před operací 7,34 1,23 6 9 

Po 6 týdnech 3,00 1,63 1 5 

Při hodnocení jednotlivých příznaků, které zahrnují bolestivost oblasti velkého hrbolu, 

akromioklavikulárního kloubu a oblasti šlachy m. biceps, mohl proband dosáhnout 

maximálního počtu 12 bodů a minimálního počtu 0 bodů. Testovaný soubor dosáhl před 

operačním výkonem průměrné hodnoty 7,34 bodů, po 6 týdnech se hodnota změnila na 3 

body.  
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Graf 4.1.2 Porovnání rozsahu aktivního pohybu skupiny A 
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Graf 4.1.4 Porovnání svalové síly skupiny A 

Přítomnost jednotlivých příznaků, která se zaměřuje na impingement syndrom, 

subakromiální krepitus, jizvu, atrofii a deformitu, byla v předoperačním hodnocení 

u sledovaného souboru hodnocena z 52,4 %, po 6 týdnech fyzioterapie klesla přítomnost na 

38,1 %.  

Hodnocení svalové síly 

Hodnocení svalové síly klasifikujeme u čtyř pohybů a to u: elevace, abdukce, zevní 

a vnitřní rotace. U této položky nesledujeme před a po operaci velké rozdíly, jelikož doba 

mezi testováním byla pouze 6 týdnů, a proto u testovaného souboru došlo pouze 

k minimálním změnám. Jedinou viditelnou změnou u tohoto hodnocení je zvýšení svalové 

síly elevace z hodnoty 2 na 3.  
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Graf 4.1.3 Porovnání přítomnosti jednotlivých příznaků skupiny A 
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Hodnocení instability 

Tabulka 4.1.2 Porovnání výsledků objektivní instability skupiny A 

 
Aritmetický 

průměr 

Směrodatná 

odchylka 

Minimální 

hodnota 

Maximální 

hodnota 

Před operací 6,67 2,62 3 9 

Po 6 týdnech 2,67 1,69 1 5 

U sledovaného souboru bylo dosaženo před operací průměrně 6,67 bodů 

z maximálních možných 12 bodů. Po 6 týdnech průměr klesl na hodnotu 2,67 bodů.  

Subjektivní hodnocení 

V této části dotazníku byl pacient dotázán na otázky týkající se bolesti, instability nebo 

potřeby analgetik. 

Graf 4.1.5 Porovnání výsledků subjektivního hodnocení skupiny A 

 

Všichni dotazovaní pacienti pociťovali bolest před operačním výkonem, po 6 týdnech 

od operace se bolest u dvou pacientů snížila. Dva ze tří testovaných probandů zažívali při 

prvním hodnocení noční bolesti postiženého kloubu a v důsledku toho potřebovali medikaci. 

Po 6 týdnech fyzioterapie došlo u pacientů k vymizení těchto bolestí. 
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Tabulka 4.1.3 Porovnání výsledků subjektivní bolesti skupiny A 

 
Aritmetický 

průměr 

Směrodatná 

odchylka 

Minimální 

hodnota 

Maximální 

hodnota 

Před operací 5,34 1,25 4 7 

Po 6 týdnech 3,00 1,63 1 5 

Testovaní probandi hodnotili subjektivně bolest na škále od 0 do 10. Z průměrné 

hodnoty 5,34 dochází ke zmírnění bolesti na hodnotu 3,00.  

Tabulka 4.1.4 Porovnání výsledků subjektivní instability skupiny A 

 
Aritmetický 

průměr 

Směrodatná 

odchylka 

Minimální 

hodnota 

Maximální 

hodnota 

Před operací 3,67 1,70 2 6 

Po 6 týdnech 2,34 0,47 2 3 

Stejně jako u bolesti se hodnotil subjektivní pocit instability na škále od 0 do 10. 

Testovaný soubor klasifikoval před operačním výkonem průměrně instabilitu 3,67 body 

a po operaci se hodnota změnila na 2,34 bodů.  

Hodnocení ADL 

Tabulka 4.1.5 Porovnání výsledků hodnocení ADL skupiny A 

 
Aritmetický 

průměr 

Směrodatná 

odchylka 

Minimální 

hodnota 

Maximální 

hodnota 

Před operací 11,67 2,05 9 14 

Po 6 týdnech 16,00 3,74 11 20 

Probandi dosáhli z maximálních 30 bodů před operací průměrně 11,67 bodů, 

po 6 týdnech se hodnota zvýšila na 16,00 bodů. 
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Celkového skóre 

Tabulka 4.1.6 Porovnání celkového skóre skupiny A 

 
Aritmetický 

průměr 

Směrodatná 

odchylka 

Minimální 

hodnota 

Maximální 

hodnota 

Před operací 42,78 5,15 38,34 50,00 

Po 6 týdnech 61,67 8,50 53,34 73,34 

Celkového skóre dotazníku pacientů, u kterých proběhla předoperační intervence, 

dosáhlo před výkonem 42,78 bodů. Po 6 týdnech fyzioterapie hodnota dosáhla 61,67 bodů.  

4.2 Skupina B 

U této skupiny proběhla pouze pooperační fyzioterapie podle běžně zavedených 

standardů. 

Hodnocení rozsahu pohybu 

Největšího rozdílu při hodnocení pasivním rozsahu pohybu bylo dosaženo při elevaci, 

kdy před operací byla průměrná elevace 83°, a po šesti týdnech od operace 98°. Hodnota 

zevní rotace s paží u těla byla před operací naměřena 18°, po 6 týdnech se změnila na 20°. 

Před operací zevní rotace s paží v 90°abdukci dosáhla 15°, po fyzioterapeutické péči docílila 

hodnoty 18°.  Pasivní addukce se z průměrného rozsahu pohybu 20° zvýšila po operaci 

na hodnotu 30°.  
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Graf 4.2.1 Porovnání rozsahu pasivního pohybu skupiny B 
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Stejně jako při pasivním pohybu největší rozdíl pozorujeme v rozsahu aktivního 

pohybu při elevaci, kdy před operací byla průměrná elevace 77°, po operaci 90°. U zevní 

rotace s paží u těla došlo ke zvýšení z hodnoty 13° na průměrnou hodnotu 15°. Hodnota zevní 

rotace s paží u těla měla před operací hodnotu 17°, po operaci 20°. U pohybu addukce došlo 

ke změně z průměrné hodnoty 18° před operací na hodnotu 25°.  

Hodnocení jednotlivých příznaků 

Tabulka 4.2.1 Porovnání výsledků hodnot jednotlivých příznaků skupiny B 

 
Aritmetický 

průměr 

Směrodatná 

odchylka 

Minimální 

hodnota 

Maximální 

hodnota 

Před operací 6,67 1,69 5 9 

Po 6 týdnech 3,34 1,25 2 5 

Tato část se zaměřuje na přítomnost bolestivosti v různých oblastech a částech 

ramenního kloubu zahrnující velký trochanter a m. supraspinatus, akromioklavikulární kloub 

a šlachu m. biceps brachii.  Při hodnocení jednotlivých příznaků bylo z maximálně možných 

12 bodů dosaženo v průměru 6,67 bodů před operací, po 6 týdnech od operačního zásahu nám 

hodnota klesla na 3,34 bodů.  
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Graf 4.2.3 Porovnání přítomnosti jednotlivých příznaků skupiny B 

Součástí dotazníku je také hodnocení přítomnosti příznaků jako impingement 

syndrom, subakromiální krepitus, jizvy, deformity nebo atrofie.  Pozitivní přítomnost 

příznaků byla před operací u pacientů hodnocena ze 47,6 %, po operačním výkonu přítomnost 

klesla na 33,3 %. 
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U hodnocení svalové síly nesledujeme stejně jako u skupiny A před a po operačním 

výkonu viditelné změny.  Zajímavostí je naměření větší svalové síly před operačním výkonem 

při testování zevní rotace.  

Hodnocení instability 

Tabulka 4.2.2 Porovnání výsledků objektivní instability skupiny B  

 
Aritmetický 

průměr 

Směrodatná 

odchylka 

Minimální 

hodnota 

Maximální 

hodnota 

Před operací 6,0 2,83 2 8 

Po 6 týdnech 2,67 1,69 1 5 

Instabilita z maximální škály 12 bodů dosáhla před operací průměrné hodnoty 6 bodů, 

po 6 týdnech intenzivní fyzioterapie klesla hodnota na 2,67 bodů. 

Subjektivní hodnocení 

Graf 4.2.5 Porovnání výsledků subjektivního hodnocení skupiny B 

 

Všichni dotazovaní pacienti pociťovali bolest kloubu před operací a v důsledku toho 

potřebovali 2 z 3 testovaných analgetika. Ale potřeba medikace po 6 týdnech od operace 

vymizela. Pouze u jednoho pacienta došlo po 6 týdnech ke snížení bolesti. Žádný z probandů 

netrpěl nočními bolestmi.  
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Tabulka 4.2.3 Porovnání výsledků subjektivní bolesti skupiny B 

 
Aritmetický 

průměr 

Směrodatná 

odchylka 

Minimální 

hodnota 

Maximální 

hodnota 

Před operací 4,67 1,25 3 6 

Po 6 týdnech 2,67 1,25 1 4 

Pacienti subjektivně hodnotili bolest na škále od 0 do 10. Před operací se hodnota 

pohybovala v průměru 4,67 bodů, po operaci se bolest zmírnila na 2,67 bodů.  

Tabulka 4.2.4 Porovnání výsledků subjektivní instability skupiny B  

 
Aritmetický 

průměr 

Směrodatná 

odchylka 

Minimální 

hodnota 

Maximální 

hodnota 

Před operací 3,34 1,89 2 6 

Po 6 týdnech 2,34 0,94 1 3 

Na škále od 0 do 10 klasifikovali probandi také subjektivní pocit instability. Před 

operací dosáhla průměrná hodnota 3,34 bodů, 6 týdnů po operaci subjektivní instabilita klesla 

na 2,34 bodů. 

Hodnocení ADL 

Tabulka 4.2.5 Porovnání výsledků hodnocení ADL skupiny B 

 
Aritmetický 

průměr 

Směrodatná 

odchylka 

Minimální 

hodnota 

Maximální 

hodnota 

Před operací 13,34 2,49 10 16 

Po 6 týdnech 14,67 3,39 10 18 

Při hodnocení běžných denních činností mohli dotazovaní pacienti získat maximálně 

30 bodů. Testovaný soubor dosáhl před operací průměrné hodnoty 13,34 bodů, po operaci se 

hodnota nepatrně zvýšila na 14,67 bodů.  
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Celkové skóre 

Tabulka 4.2.6 Porovnání celkového skóre skupiny B 

 
Aritmetický 

průměr 

Směrodatná 

odchylka 

Minimální 

hodnota 

Maximální 

hodnota 

Před operací 48,89 9,06 41,67 61,67 

Po 6 týdnech 61,12 8,2 51,67 71,67 

Celkové skóre dotazníků se z průměrných 48,89 bodů po šesti týdnech zvýšilo 

na hodnotu 61,12 bodů.  

4.3 Porovnání 

Tato kapitola se zabývá porovnáním obou testovaných skupin. Skupina A podstoupila 

kromě běžné pooperační fyzioterapie navíc předoperační intervenci, která zahrnuje edukaci 

pacienta o očekávaném výkonu a následné fyzioterapii, nácvik péče o jizvu, respirační 

fyzioterapii zaměřenou především na dechovou gymnastiku a lehké kondiční cvičení, které 

má za úkol pacienta fyzicky připravit na očekávanou operaci. Probandi skupiny B absolvovali 

pouze běžnou pooperační fyzioterapeutickou péči v rehabilitačním zařízení. 

Tabulky nám ukazují změny zkoumaných hodnot po 6 týdnech od prvního 

předoperačního měření. V prvním sloupci každé skupiny vidíme hodnotu zlepšení nebo 

zhoršení rozsahu pohybu ve stupních. Druhý sloupec vyjadřuje hodnoty změn rozsahu 

v procentech. Poslední sloupec zaznamenává pozitivní nebo negativní rozdíl mezi oběma 

skupinami. 
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Hodnocení pasivního rozsahu pohybu 

Tabulka 4.3.1 Porovnání rozsahu pasivního pohybu obou skupin  

 Skupina A Skupina B Rozdíl 

  [°]    % [°] %  

Elevace + 20 24,4 % + 15 18,1 % + 6,3 % 

Zevní rotace (s paží 

u těla) 
+ 3 20,0 % + 2 11,1 % + 8,9 % 

Zevní rotace (paže 

v 90° abdukci) 
+ 4 22,2 % + 3 20 % + 2,2 % 

Addukce + 7 35,0 % + 10 50,0 % - 15% 

Skupina A, která absolvovala předoperační fyzioterapii, dosáhla viditelnějšího 

zlepšení ve všech zkoumaných pasivních pohybech kromě hodnocení rozsahu pasivní 

addukce, ve kterém skupina B dosáhla lepšího výsledku, a to až o 15 %. Nejvyšší rozdíl jsme 

zaznamenali při zevní rotaci s paží u těla (8,9 %), naopak nejmenšího při měření zevní rotace 

s paží v 90° abdukci (2,2 %).  

Hodnocení aktivního rozsahu pohybu 

Tabulka 4.3.2 Porovnání rozsahu pasivního pohybu obou skupin 

 Skupina A Skupina B Rozdíl 

 [°] % [°] %  

Elevace + 19 25,3 % + 13 16,9 % + 8,4 % 

Zevní rotace (s paží 

u těla) 
+ 2 20,0 % + 2 15,4 % + 4,6 % 

Zevní rotace (paže 

v 90° abdukci) 
+ 3 20 % + 3 17,6 % + 2,4 % 

Addukce + 8 40,0 % + 7 38,9 % + 1,1 % 
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Skupina A při hodnocení aktivního rozsahu pohybu docílila, stejně jako u hodnocení 

pasivního pohybu, výraznějších změn než skupina B. Nejvyšší rozdíl byl zaznamenán 

u elevace (8,4 %). Nejmenší rozdíl (1,1 %) jsme naměřili u aktivní addukce.  

Hodnocení jednotlivých příznaků 

 

Tabulka 4.3.3 Porovnání výsledků hodnot jednotlivých příznaků obou skupin  

 Skupina A Skupina B Rozdíl 

 Body % Body %  

Jednotlivé příznaky - 3,34 - 36,2 % - 3,33 - 27,8 % 8,4 % 

Tato část dotazníku klasifikuje stupeň a přítomnost jednotlivých příznaků. Jedná se 

o hodnocení bolestivosti velkého hrbolu a m. supraspinatus, akromioklavikulárního kloubu 

nebo oblasti šlachy m. biceps, ale také se zaměřuje na přítomnost impingement syndromu, 

jizvy, deformity, atrofie nebo subakromiálního krepitu.  

Hodnota stupně jednotlivých příznaků, ve které mohli probandi získat maximálně 

12 bodů, se u skupiny A snížila z hodnoty 7,34 bodů o 36,2 % (z celkových 12 bodů) 

na 3 body.  Skupina B dosáhla také zmírnění jednotlivých příznaků o 27,8 % (z celkových 

12 bodů) z hodnoty 6,67 na 3,34 bodů. Rozdíl výsledků mezi oběma skupinami činil 8,4 %. 
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Graf 4.3.1 Porovnání výsledků hodnot jednotlivých příznaků obou skupin 
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Tabulka 4.3.4 Porovnání přítomnosti jednotlivých příznaků obou skupin 

 Skupina A Skupina B Rozdíl 

 Body % Body %  

Jednotlivé příznaky - 14,3 - 14,3 % - 14,3 - 14,3 % 0 % 

U obou skupin bylo dosaženo po 6 týdnech zmírnění jednotlivých příznaků. Ze 47,6 % 

byla přítomnost pozitivních příznaků před operací u skupiny A změněna na 33,3 %. 

U skupiny B byla přítomnost jednotlivých příznaků snížena z 52,4 % na 38,1 %. U obou 

skupin došlo v této kategorii ke snížení přítomnosti jednotlivých příznaků o stejnou hodnotu, 

a to o 14,3 %.  

Hodnocení svalové síly 

Tabulka 4.3.5 Porovnání svalové síly obou skupin 

 Skupina A Skupina B 

 Před operací Po 6 týdnech Před operací Po 6 týdnech 

Elevace 2 3 2 2 

Abdukce 2 2 2 2 

Zevní rotace  3 3 3 2 

Vnitřní rotace 2 2 2 2 
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Graf 4.3.2 Porovnání přítomnosti jednotlivých příznaků obou skupin 
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V této části, ve které zhodnocujeme svalovou sílu, nebylo dosaženo téměř žádného 

viditelného výsledku mezi sledovanými skupinami. Důvodem je především krátká doba mezi 

oběma měřeními.  

Hodnocení instability 

Tabulka 4.3.6 Porovnání výsledků objektivní instability obou skupin  

 Skupina A Skupina B Rozdíl 

 Body % Body %  

Instabilita - 4,0 - 33,3 % - 3,33 - 27,8 % 5,5 % 

Sledovaný soubor mohl v této části dotazníku získat maximálně 12 bodů. Hodnota 

objektivní instability se u skupiny A změnila o 33,3 % (z celkových 12 bodů) z hodnoty 

6,67 bodů na 2,67 bodů. Skupina B dosáhla nepatrně menšího zlepšení o 27,8 % (z celkových 

12 bodů) z hodnoty 6,00 bodů na 2,67 bodů. Rozdíl vyhodnocení mezi skupinami činil 5,5 %. 
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Graf 4.3.3 Porovnání výsledků objektivní instability obou skupin 
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Subjektivní hodnocení 

Tabulka 4.3.7 Porovnání výsledků subjektivního hodnocení obou skupin  

 Skupina A Skupina B 

 Před operací Po 6 týdnech Před operací Po 6 týdnech 

Bolest operovaného kloubu 3 1 3 2 

Bolest operovaného kloubu 

v noci 
2 0 0 0 

Potřeba medikace  2 0 2 0 

V tabulce vidíme přehled pozitivních odpovědí pacientů s danými položkami. Potřeba 

medikace byla u obou skupin po 6 týdnech snížena na nulovou hodnotu. Nejsou zde vidět 

žádné patrné rozdíly mezi skupinami.  

Tabulka 4.3.8 Porovnání výsledků subjektivní bolesti, subjektivní instability a hodnocení ADL obou skupin  

 Skupina A Skupina B Rozdíl 

 Body % Body %  

Bolest - 2,34 - 23,4 % - 2 - 20,0 % 3,4 % 

Instabilita - 1,97 - 19,7 % - 1 - 10,0 % 9,7 % 

ADL + 4,33 + 14,4 % + 1,33 + 4,4% 10,0 % 

Sledovaný soubor hodnotil subjektivně bolest a instabilitu na škále od 0 do 10. U obou 

skupin bylo dosaženo podobných pozitivních výsledků, při kterých došlo ke zmírnění obou 

subjektivních pocitů. Nejvyššího snížení subjektivního pocitu, v tomto případě bolesti, bylo 

dosaženo u skupiny A, u které byla provedena předoperační intervence, a to až o 23,4 %. 

Naopak nejnižší snížení bylo zaznamenáno u subjektivní instability u skupiny B, kdy se 

hodnota oproti prvnímu měření snížila pouze o 10 %. 

U hodnocení běžných denních činností mohl testovaný soubor získat maximálně 

30 bodů. U obou skupin bylo dosaženo zlepšení, u skupiny A o 14,4 % a u skupiny B o 4,4 %.  
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Celkové skóre 

Tabulka 4.3.9 Porovnání celkového skóre obou skupin 

 Skupina A Skupina B Rozdíl 

 Body % Body %  

ASES + 18,89 + 18,89 % + 12,23 + 12,23 % 6,7 % 

Celkové vyhodnocení dotazníku je zaměřené pouze na subjektivní pocity pacienta. 

Testovaný soubor mohl získat maximálně 100 bodů. Podrobnější informace o vyhodnocení 

jsou shrnuty v kapitole 3.4.5.  

U obou skupin jsme dosáhli zvýšení celkového počtu bodů, tudíž došlo ke snížení 

bolesti a zlepšení běžných denních činností u sledovaného souboru. Rozdíl celkového skóre 

u skupiny A činí nárůst o 18,89 bodů. Skupina B, u které byla provedena pouze běžná 

pooperační fyzioterapeutická péče, dosáhla zvýšení o 12,23 bodů.  
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5 Diskuze 

Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na problematiku předoperační fyzioterapie 

u pacientů indikovaných k operaci ramenního kloubu. Edukace pacientů před touto operací 

překvapivě dosud není standardní součástí léčby na většině pracovišť, i když 

fyzioterapeutická intervence v tomto období přináší neoddiskutovatelné výhody pro pacienta 

i pro celý zdravotnický systém. Zejména se jedná o kratší dobu rekonvalescence a následnou 

menší závislost pacienta na zdravotní péči.  

Předoperační fyzioterapeutická péče cílí na rozvinutí schopností pacienta odolávat 

stresu z očekávaného zákroku, především za účelem dosažení optimálního pooperačního 

výsledku. Uvádí se, že u pacientů, kterým byla indikována náhrada kloubu, předoperační 

fyzioterapie zlepšuje a urychluje pooperační výsledky operovaného kloubu a má pozitivní vliv 

na celkový stav pacienta. Výsledky této práce potvrzují dosažení lepších výsledků u skupiny 

probandů, u kterých byla provedena předoperační fyzioterapie, oproti skupině, která tuto 

intervenci neabsolvovala. Tuto skutečnost potvrzují i některé zahraniční zdroje (Marques, 

2018; Holstege, 2011). 

Marques ve své studii zjišťoval, jestli edukace pacienta před operací vede ke snížení 

doby rekonvalescence u pacientů po totální náhradě kyčle nebo kolene. Studie potvrdila, že 

předoperační intervence má vliv nejen na funkční výsledky, ale také dochází ke snížení 

pooperační bolesti operovaného kloubu. 

Holstege zkoumal vliv předoperační síly některých svalových skupin kolenního 

kloubu na funkci operované končetiny. Zjistil, že u pacientů, kteří měli před operací větší 

svalovou sílu, se předpokládá lepší funkční stav kloubu.  

Předoperační intervence, která byla uskutečněna v této práci, zahrnovala dvě 

terapeutické jednotky a jejich doba trvání byla stanovena na 30 minut. Tento způsob edukace 

pacienta, který zahrnoval informace o očekávaném operačním výkonu, respirační fyzioterapii 

a lehké kondiční cvičení, byl zvolen především z důvodu krátkého pobytu ve zdravotnickém 

zařízení před operačním výkonem. Z hlediska dosaženého účinku předoperační intervence 

byla tato varianta vyhodnocena jako dostačující pro docílení lepších klinických výsledků. 

Tento výsledek potvrdil i Marques (2018) ve výše zmíněné studii, kde dokázal, že 

i absolvování pouze jedné předoperační terapeutické jednotky vede k rychleji dosaženým 

funkčním výsledkům. 
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Dále se v literatuře udává, že větší informovanost pacienta před operací zkracuje dobu 

zotavení, minimalizuje vznik sekundárních komplikací a také připravuje pacienta na operační 

zákrok jak fyzicky, tak psychicky. Podané informace totiž ovlivňují psychickou pohodu 

pacienta a jeho spokojenost. Pacient se ocitá v neznámém prostředí, což může být pro někoho 

spojeno s pocity stresu, úzkosti a strachu. Edukace především napomáhá porozumět vlastnímu 

zdravotnímu stavu, a tím zvyšuje motivaci k aktivní účasti při jeho rekonvalescenci. Marques 

(2018) prokázal, že u pacientů, kteří podstoupili předoperační fyzioterapii, se snížila míra 

úzkosti, která byla spojena především se strachem a nevědomostí z očekávaného zákroku.  

Hodnocení úzkosti sice není součástí dotazníku ASES, ale domnívám se, že zásah 

předoperační intervence zapříčinil lepší komunikaci a spolupráci s pacientem po operačním 

výkonu. 

Výsledky této práce směřují také ke zkrácení doby hospitalizace u pacientů absolvující 

předoperační fyzioterapeutickou péči. Tuto skutečnost potvrzuje studie (Sharma, 2019), která 

byla provedena u pacientů indikovaných k náhradě kolenního kloubu. Tento parametr souvisí 

se všemi výše zmíněnými pozitivními vlivy předoperační fyzioterapie.  

Většího rozdílu mezi předoperačními a pooperačními výsledky bychom mohli 

dosáhnout také edukací pacienta k cílené pohybové aktivitě v domácím prostředí, pokud by 

k tomu před operací byl dostatečný prostor. Jak potvrzují někteří autoři, pohybová léčba 

slouží ke zlepšení fyzické kondice a zvýšení kvality života. Z důvodu setkání s pacienty až 

ve zdravotnickém zařízení není tato složka předoperační intervence v práci obsažena. 

V některých případech může dojít vlivem předoperační domácí pohybové aktivity ke snížení 

bolestivosti postižené končetiny, která zapříčiní oddálení nebo zrušení plánovaného 

operačního výkonu (Aytekin, 2019).  

 Jelikož se zlepšuje kvalita života a zvyšuje se i průměrná délka života, očekává se, že 

množství náhrad kloubů se bude neustále zvyšovat.  Proto dalším důvodem k zavedení 

předoperační fyzioterapie ve zdravotnickém zařízení je v současnosti krátká doba 

hospitalizace po operaci. Pacienti nemají mnoho času se přizpůsobit, což se může stát 

problémem především u starších pacientů, kteří se nedokážou optimálně zotavit a nadále 

například pociťují bolesti a funkční problémy.  

Pro testování byli vybráni pacienti, kteří absolvovali časově a obsahově identickou 

fyzioterapeutickou péči na stejném pracovišti, a kterým byl indikován stejný typ náhrady 

ramenního kloubu, v našem případě typ reverzní, a to z důvodu posttraumatického postižení. 

Tato úzce zvolená kritéria výběru souboru pacientů zajistily vyšší relevantnost v dosažených 
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výsledcích. Pokud by byl sběr dat proveden na více pracovištích, mohlo by se naopak jednat 

o nevýhodu, protože neexistuje univerzální postup fyzioterapeutické péče u pacientů s touto 

diagnózou, každé pracoviště má své zavedené postupy, a proto by mohlo dojít ke zkreslení 

výsledků z důvodu rozdílného průběhu fyzioterapie.  

Z důvodu časové náročnosti nebyl vybrán velký soubor pacientů. Práce zahraničních 

autorů, které se zabývají šetřením stavu ramenního kloubu po operačním výkonu, obsahují 

většinou rozsáhlejší soubor dotazovaných pacientů. Pokud by byl sběr dat proveden u většího 

počet respondentů, mohli bychom dosáhnout důvěryhodnějších a relevantnějších výsledků. 

S tím souvisí i zvolený časový interval mezi vyšetřeními. Časový rozestup šesti týdnů 

byl stanoven pro relevantnější posouzení pooperační stavu ramenního kloubu a zvláště 

pro potvrzení významnosti předoperační intervence, což většinou není v souladu se zahraniční 

literaturou, která poukazuje na efektivnější sběr dat s tříměsíčními intervaly. Tento způsob 

sběru dat by předpokládal stejně, jak již bylo zmíněno výše, časově náročnější průběh 

vyšetření, ale také větší nároky na spolupráci s pacientem.  

Nevýhodou krátkého časového rozestupu mezi vyšetřeními v této práci by mohlo být 

dosažení pouze dílčích výsledků. Nejméně uspokojivé zlepšení je viditelné v hodnocení 

svalové síly, kdy u obou skupin testovaných pacientů nedošlo k výrazné změně, a to 

z důvodu, že doba k optimalizaci svalové síly nebyla dostačující. 

Nicméně i přes krátký časový interval bylo v mé práci dosaženo lepších výsledků 

u respondentů absolvující navíc předoperační intervenci ve všech kategoriích dotazníkového 

šetření. Na výsledky dotazníku mohly mít vliv také některé neovlivnitelné faktory, do kterých 

řadíme způsob života, rodinné a sociální zázemí, vzdělání nebo další přidružená onemocnění 

testovaného jedince. Tuto skutečnost ukazuje rozdíl mezi minimální a maximální hodnotou. 

Největší rozdíl mezi těmito hodnotami předoperačních i pooperačních výsledků vykazuje 

skupina B, tedy skupina absolvující pouze standardní pooperační fyzioterapeutickou péči, 

v hodnocení celkového skóre dotazníku ASES, kdy tento rozdíl činil dokonce 20 bodů. Tato 

výsledná hodnota je závislá pouze na subjektivních pocitech pacienta, a proto tato 

diferencovanost ve výsledcích mohla být způsobena u pacienta rozdílností vnímání svého 

problému a odlišným stavem před operačním výkonem.  

Studií, které by se zabývaly pouze pacienty s traumatickou indikací k operaci 

ramenního kloubu, není mnoho. Více autorů se spíše zabývá otázkou porovnání stavu 

ramenního kloubu v závislosti na indikaci k operačnímu výkonu. Jedna z rozsáhlých českých 
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studií byla uskutečněna v letech 1992 – 2007 na I. ortopedické klinice 1. LF UK v Motole. 

Do testovaného souboru bylo zařazeno 231 respondentů klasifikovaných podle jednotlivých 

diagnóz. V této studii docílili nejlepšího výsledku pacienti s osteoartrózou (Pokorný, 2007). 

S tímto výsledek se shodují i někteří zahraniční autoři (Wilcox, 2005). 

Zajímavějších výsledků by mohlo být dosaženo při porovnání vlivu předoperační 

intervence na stav a funkci ramenního kloubu v případě odlišných indikací, protože rozdíl 

především mezi plánovanou a neplánovanou operací by mohl mít podíl na variabilních 

výstupech vyšetření. 

21. století je období moderních technologií, které nám usnadňují život, a řada lidí si 

bez nich už nedokáže život představit. Proto někteří autoři přichází s nápadem zapojit 

do předoperačního fyzioterapeutického procesu tyto technologie, protože používání internetu 

patří v současné době mezi běžnou záležitost většiny generací. Myšlenkou je využit 

všudypřítomný přístup lidí k mobilním telefonům, a tím zajistit nepřetržitý provoz zdravotní 

péče.  

Margues (2018) navrhuje, aby intervence probíhala pomocí aplikace, která by 

zpřístupňovala články související s konkrétní operací pacienta, videa obsahující vhodné cviky 

konkrétní diagnózy, ale také by bylo pacientům umožněno prostřednictvím této aplikace 

komunikovat a spolupracovat s daným pracovištěm. Využití technologií a aplikací 

pro předoperační edukaci pacientů se stává slibným prvkem budoucnosti pro pacienty, které 

podstoupí nejen ortopedické a chirurgické operace. 

První studie, která zkoumá účinnost aplikace na výsledky pacienta po implantaci 

náhradního kloubu, proběhla v roce 2019 v Německu (Stauber, 2020). Byla navržena tak, aby 

doprovázela pacienta od předoperační fáze, přijetí do nemocnice, při propuštění a po celou 

dobu až k následné rekonvalescenci po operaci. Poskytuje všechny dostupné a důležité 

informace o onemocnění, o postupech léčby a operací a o předoperační a pooperační fázi 

fyzioterapie. Aplikace byla využita u pacientů, kteří podstoupili implantaci totální náhrady 

kolenního nebo kyčelního kloubu v důsledku osteoartrózy, a hodnotila zvláště fyzickou 

aktivitu, bolest a celkovou kvalitu života pacienta. Studie dosáhla urychlení rekonvalescence 

pacientů a hlavně zvýšení jejich motivace k zapojení do celého léčebného procesu. 

 Využití aplikací by ideálně mohlo vést ke zlepšení zdravotních výsledků, 

k prohlubování znalostí pacientů, ke zlepšení komunikace mezi pacientem a zdravotním 

zařízením, ale především by vedla k úspoře finančních prostředků. Posouzení efektivnosti 
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využití moderních technologií z hlediska předoperační fyzioterapie nebylo cílem této práce, 

ale může se stát předmětem další úvahy řešením této problematiky. 

Otázkou zůstává, proč předoperační intervence není standardní součástí běžné 

fyzioterapeutické praxe. Hlavními důvody jsou zvláště organizační překážky, ale také 

nedostatek finančních zdrojů. Hodnota rehabilitační péče se v současné době zlepšuje, tím 

dochází k růstu zájmu o kvalitní péči, a proto dochází také ke zvyšování nákladů.  

Z některých studií ale vychází najevo, že konečné náklady by se mohly při zavedení 

předoperační fyzioterapie dokonce i snížit. Snow (2014) se zabývá finanční stránkou 

fyzioterapeutické péče, která proběhla u pacientů indikovaných k implantaci totální náhrady 

kyčelního nebo kolenního kloubu. Účelem této studie bylo prozkoumat vliv, který má 

intervence před operací na celkové náklady zdravotní péče u pacientů po implantaci 

endoprotézy a souvislost mezi předoperační fyzioterapií a pooperační akutní péčí. Studie 

prokázala 29% snížení využití akutní péče u jedinců, kteří absolvovali předoperační 

intervenci, a tím následně došlo ke snížení nákladů. Důvodem je především snížení plateb 

kvalifikovaných pracovníků za péči v pooperačním období ve zdravotnickém zařízení.  

Zavedení předoperační fyzioterapie se tedy ukázalo jako nákladově efektivnější 

a mohlo by se stát účinnou cestou ke snížení celkových nákladů za zdravotní péči u pacientů, 

kteří podstoupili nejen implantaci totální kloubní náhrady.  

Užitečnost zavedení předoperační fyzioterapeutické intervence byla v této bakalářské 

práci ověřena pomocí dotazníkové metody Shoulder Assesment Form. Jedná se o dotazník 

využívaný zvláště v zahraničí, který hodnotí funkci ramenního kloubu. Dotazník obsahuje 

nejen objektivní hodnocení operovaného kloubu, ale také se zaměřuje na subjektivní pocity 

pacienta. Jeho nevýhodou je, že celkové skóre dotazníku vyplývá pouze ze subjektivních 

parametrů zahrnující bolest, instabilitu a hodnocení běžných denních činností (ADL). 

Dotazníkové šetření proběhlo před a po operačním výkonu u dvou skupin pacientů 

indikovaných k náhradě ramenního kloubu. U obou skupin byla absolvována standardní 

pooperační fyzioterapeutická péče, ale pouze u jedné skupiny byla uskutečněna také 

předoperační intervence zahrnující edukaci pacienta o průběhu celé léčby, v péči o jizvu, 

respirační fyzioterapii a lehké kondiční cvičení. 

Dotazník byl vybrán z důvodu výhody získání velkého množství dat za krátký časový 

úsek. Myslím si, že v tomto případě se jednalo o vhodně zvolený způsob k dosažení 

konečných výsledků. V tomto případě je výhodou i to, že sběr dat objektivní části byl 
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proveden pouze mnou, a proto bylo případné zkreslení z důvodu zapojení jiných osob 

do vyšetřovacího procesu zcela eliminováno. Dosažení nesouhlasných výsledků mohlo být 

důvodem špatného měření. Nevýhodou subjektivní části může být nepochopení otázek nebo 

špatně zaznamenaná odpověď.  

Z práce vyplývá, že celková fyzioterapie je důležitou klíčovou součástí rehabilitace 

u všech ortopedických a chirurgických operací. Skládá se z předoperační a pooperační složky 

a žádná z nich by se neměla opomíjet. V této práci se i krátká předoperační intervence ukázala 

jako účinná a mohla by hrát důležitou roli v léčebném procesu pacienta.  

Publikací zabývající se tématem předoperační intervence u ortopedických operací není 

mnoho. Většina z nich se zaobírá pouze standardní pooperační fyzioterapeutickou péčí a jejím 

vlivem na klinický stav pacienta a kvalitu života. Ani jako student fyzioterapie jsem se 

nesetkala s touto intervencí na žádném ortopedickém nebo chirurgickém pracovišti. Myslím, 

že rozšíření o tuto intervenci by mohlo vést k navýšení celkové hodnoty zdravotní péče, 

jelikož může zabránit vzniku potencionálních funkčních poruch, které by ovlivnily průběh 

celé pooperační péče.   
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6 Závěr 

Hlavní cílem této práce bylo zjistit, jestli a jakým způsobem zavedení předoperační 

fyzioterapie ovlivňuje stav a funkci ramenního kloubu u pacientů indikovaných k reverzní 

náhradě ramenního kloubu.  

Bylo zjištěno, že všichni respondenti skupiny A, tedy pacienti, kteří absolvovali 

předoperační intervenci, dosáhli lepších výsledků. Největšího zlepšení bylo docíleno 

u hodnocení běžných denních činností, kdy rozdíl mezi testovanými skupinami činil 10 %. 

Naopak nejmenší zlepšení získali pacienti při hodnocení rozsahu pohybu při addukci, kdy 

bylo dosaženo dokonce záporné hodnoty rozdílu -15 %. Tento výsledek mohl být ovlivněn, 

jak bylo zmíněno v diskuzi, také špatným měřením.  

Z celého testovaného souboru tedy vyplývá zlepšení nejen v jednotlivých kategoriích, 

ale především v celkovém hodnocení, které je nejdůležitější složkou klasifikace dotazníkové 

metody Shoulder Assesment Form. Rozdíl mezi testovanými skupinami činil 6,9 %. Myslím 

si, že i přes krátký časový rozestup mezi měřeními a malé skupině testovaných, bylo dosaženo 

dobrého výsledku.  

Na základě porovnání dotazníkové metody jsem došla k závěru, že zavedení 

předoperační intervence by přineslo lepší klinické výsledky u pacientů po ortopedickém 

zákroku, a proto by se měla stát standardní součástí běžné fyzioterapeutické péče. Správně by 

měla obsahovat informovanost pacienta o celém průběhu předoperačního a pooperačního 

období, edukaci pacienta ke cvičení a vysvětlení jeho důležitosti a respirační fyzioterapii. 

Tyto složky ovlivňují především psychickou pohodu pacienta, podporují rychlejší 

rekonvalescenci, mají pozitivní účinek na pooperační výsledky operovaného kloubu, ale také 

nám usnadňuje spolupráci v pooperačním období.  
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8 Seznam použitých zkratek 

AB – abdukce 

ADL – Activity Daily Living 

ASES – Shoulder Assesment Form 

L – levá 

LHK – levá horní končetina 

lig. – ligamentum 

m. – musculus 

mm. – musculi 

např. - například 

P – pravá 

PHK – pravá horní končetina 

tzv. – tak zvaný 

  



69 

 

9 Seznam obrázků, grafů a tabulek 

Obrázek 2.1.1.1 Anatomie ramenního kloubu (Dungl, 2014) .................................................... 3 

Obrázek 2.2.2.1 Rozsahy pohybu v ramenním kloubu (Kolář, 2009)........................................ 5 

Obrázek 2.4.1.1 Ramenní kloub před a po implantaci cervikokapitální náhrady (Pokorný, 

2007) ........................................................................................................................................... 8 

Obrázek 2.4.3.1 Ramenní kloub před a po implantaci reverzní náhrady (Dungl, 2014) ......... 10 

Obrázek 3.4.1 Elevace ramenního kloubu (Pokorný, 2007) .................................................... 33 

Graf 4.1.1 Porovnání rozsahu pasivního pohybu skupiny A .................................................... 39 

Graf 4.1.2 Porovnání rozsahu aktivního pohybu skupiny A .................................................... 40 

Graf 4.1.3 Porovnání přítomnosti jednotlivých příznaků skupiny A ....................................... 41 

Graf 4.1.4 Porovnání svalové síly skupiny A ........................................................................... 41 

Graf 4.1.5 Porovnání výsledků subjektivního hodnocení skupiny A ....................................... 42 

Graf 4.2.1 Porovnání rozsahu pasivního pohybu skupiny B .................................................... 44 

Graf 4.2.2 Porovnání rozsahu aktivního pohybu skupiny B .................................................... 45 

Graf 4.2.3 Porovnání přítomnosti jednotlivých příznaků skupiny B ....................................... 46 

Graf 4.2.4 Porovnání svalové síly skupiny B ........................................................................... 46 

Graf 4.2.5 Porovnání výsledků subjektivního hodnocení skupiny B ....................................... 47 

Graf 4.3.1 Porovnání výsledků hodnot jednotlivých příznaků obou skupin ............................ 51 

Graf 4.3.2 Porovnání přítomnosti jednotlivých příznaků obou skupin .................................... 52 

Graf 4.3.3 Porovnání výsledků objektivní instability obou skupin .......................................... 53 

Tabulka 2.2.2.1 Rozsah pohybů v ramenním kloubu (Véle, 2006; Dylevský, 2009b; Kolář, 

2009) ........................................................................................................................................... 6 

Tabulka 2.9.2.1 Indikace jednotlivých typů náhrad (Pokorný, 2015b; Sanchez-Sotelo, 2011)19 

Tabulka 3.4.1 Lokální ortopedický nález - rozsah pohybu (Pokorný, 2007) ........................... 34 

Tabulka 3.4.2 Lokální ortopedický nález - jednotlivé příznaky (Pokorný, 2007) ................... 34 

Tabulka 3.4.3 Lokální ortopedický nález - jednotlivé příznaky (Pokorný, 2007) ................... 35 

Tabulka 3.4.4 Vyšetření svalové síly (Pokorný, 2007) ............................................................ 35 

Tabulka 3.4.5 Vyšetření instability (Pokorný, 2007) ............................................................... 36 

Tabulka 3.4.6 Subjektivní hodnocení pacienta – bolest (Pokorný, 2007) ................................ 36 

Tabulka 3.4.7 Subjektivní hodnocení pacienta – dovednosti (Pokorný, 2007) ........................ 37 

Tabulka 3.4.1.1 Bodové hodnocení ze škály bolesti ................................................................ 38 

file:///C:/Users/HP/Desktop/bakalářská%20práce.docx%23_Toc38461161
file:///C:/Users/HP/Desktop/bakalářská%20práce.docx%23_Toc38461162
file:///C:/Users/HP/Desktop/bakalářská%20práce.docx%23_Toc38461162
file:///C:/Users/HP/Desktop/bakalářská%20práce.docx%23_Toc38461163
file:///C:/Users/HP/Desktop/bakalářská%20práce.docx%23_Toc38461164
file:///C:/Users/HP/Downloads/bakalářská%20práce-2.docx%23_Toc38831056
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Příloha 1 - Shoulder Assesment Form (ASES) 

Jméno a příjmení: 

Datum vyšetření: 

Rok narození: 

Diagnóza a datum operace:  

Dominantní končetina: P / L 

Pohlaví: muž / žena 

1) LOKÁLNÍ ORTOPEDICKÝ NÁLEZ 

ROZSAH POHYBU 

 PHK LHK 

 Pasivně aktivně pasivně Aktivně 

Elevace     

Zevní rotace 

(paže u těla) 
    

Zevní rotace 

(paže v 90°abdukci) 
    

Addukce v úrovni 

ramen 
    

 

JEDNOTLIVÉ PŘÍZNAKY 

Hodnocení: 0 (žádný) až 3 (těžký) 

 PHK LHK 

Bolestivost oblasti velkého 

hrbolu a m. supraspinatus 
0 1 2 3 0 1 2 3 

Bolestivost AC kloubu 0 1 2 3 0 1 2 3 

Bolestivost oblasti šlachy 

m. biceps 
0 1 2 3 0 1 2 3 

Jiná bolestivost ANO/NE 0 1 2 3 0 1 2 3 

Impingement I – pasivní 

elevace v lehké vnitřní 

rotaci 

ANO NE ANO NE 

Impingement II – pasivní 

vnitřní rotace v 90°flexi 
ANO NE ANO NE 

Impingement III – 90° 

aktivní abdukce, klasický 

příznak bolestivého 

oblouku 

ANO NE ANO NE 

Subakromiální krepitus ANO NE ANO NE 

Přítomnost jizvy ANO NE ANO NE 

Přítomnost atrofie ANO NE ANO NE 

Přítomnost deformity ANO NE ANO NE 
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2) INSTABILITA 

INSTABILITA 

0 = žádná, 1 = lehká (0 – 1 cm posun), 2 = střední (1 – 2 cm posun), 3 = těžká (více než 2 cm) 

 PHK LHK 

Ventrální posun 0 1 2 3 0 1 2 3 

Dorzální posun 0 1 2 3 0 1 2 3 

Kaudální posun 0 1 2 3 0 1 2 3 

Povšechná 

nestabilita 
0 1 2 3 0 1 2 3 

3) SVALOVÁ SÍLA 

SVALOVÁ SÍLA 

0 = žádná kontrakce, 1 = náznak kontrakce, 2 = pohyb při eliminaci gravitace, 

3 = pohyb proti gravitaci, 4 = pohyb proti odporu, 5 = normální svalová síla 

 PHK LHK 

Bolest kloubu 

při vyšetření 
ANO NE ANO NE 

Elevace 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 

Abdukce 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 

Zevní rotace 

(paže u těla) 
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 

Vnitřní rotace 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 

 

4) SUBJEKTIVNÍ HODOCENÍ PACIENTA 

BOLEST 

Bolest operovaného kloubu ANO NE 

Lokalizace:  

Bolest operovaného kloubu 

v noci 
ANO NE 

Potřeba medikace ANO NE 

Dávka průměrně za den:  

Okamžitá bolest kloubu na 

škále 1 – 10 
 

Subjektivní pocit nestability 

na škále 1 – 10 
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DOVEDNOSTI 

0 = nemožné, 1 = velmi obtížné, 2 = vcelku obtížné, 3 = bez obtíží 

Oblečení kabátu 0 1 2 3 

Spánek na 

postižené straně 
0 1 2 3 

Umytí zad 0 1 2 3 

Běžná toaleta 0 1 2 3 

Česání 0 1 2 3 

Dosažení na 

poličku 
0 1 2 3 

Zvednutí 10 liber 

nad hlavu 
0 1 2 3 

Hodit míč 0 1 2 3 

Běžná práce 0 1 2 3 

Sport 0 1 2 3 
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Příloha 2 - Informovaný souhlas 

Informovaný souhlas pacienta (vzor) 

 
Název bakalářské práce (dále jen BP): 

 

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

 

 

 

 

 

Jméno a příjmení pacienta:       

 

Datum narození: 

 

Kazuistika pacienta pod číslem: 

 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

je dobrovolná. 

 

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

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

 

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

 

6) Obdržím podepsaný a datem opatřený stejnopis Informovaného souhlasu. 

 

 

 

 

 

Datum:        

 

Podpis pacienta:      Podpis studenta: 

 

 

       


