
 

Příloha č.1: Vyjádření Etické komise UK FTVS 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Příloha č.2: Vzor informovaného souhlasu  

INFORMOVANÝ SOUHLAS  

 

Vážená paní, 

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, nařízením Evropské Unie č. 2016/679 

a zákonem č. 110/2019 Sb. – o zpracování osobních údajů a dalšími obecně závaznými právními 

předpisy (jakož jsou zejména Helsinská deklarace, přijatá 18. Světovým zdravotnickým 

shromážděním v roce 1964 ve znění pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013); Zákon o 

zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zejména ustanovení § 28 odst. 1 zákona 

č. 372/2011 Sb.) a Úmluva o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, jsou-li aplikovatelné), 

Vás žádám o souhlas s Vaší účastí ve výzkumném projektu v rámci diplomové práce s názvem: 

,,Využití fyzioterapie u pacientek s endometriózou“ prováděné na katedře fyzioterapie UK FTVS 

a na pracovišti Revitea Team s.r.o., Poliklinika Budějovická, Antala Staška 1670/80, 140 00 Praha 

4. 

Období realizace: únor 2021 – květen 2021 

Cílem této diplomové práce je posouzení vlivu fyzioterapie na kvalitu života u žen s 

endometriózou. Pro sběr dat budou využity tyto metody: kineziologický rozbor, aspekční a 

palpační vyšetření těla, vyšetření blokád kloubů dle Ludmily Mojžíšové. Součástí sběru dat je 

také vyplnění validizovaných dotazníků – The Endometriosis Health Profile – EHP-30, Menstrual 

Distress Questionnaire a krátké verze McGillova dotazníku bolesti během menstruace před první 

terapií, po poslední terapii a 1 měsíc po poslední terapii. 

 

Pro potřeby výzkumu bude potřeba minimálně 6 návštěv. Předpokládaná délka jedné terapie je 

60 minut. 

První terapie bude založena na získání Vaší anamnézy a kineziologickém vyšetření.  

Na 2. terapii se zaměříme na problematiku pánevního dna: vědomou aktivaci a relaxaci 3 vrstev 

pánevního dna, měkké techniky a mobilizace dle aktuálního stavu. 
3. terapie bude zaměřená na uvolnění oblasti pánve a břicha, dechová cvičení, prvky metody 

Spiraldynamik a Mojžíšové, měkké techniky a mobilizace dle aktuálního stavu. 
Na 4 až 6. terapii se zaměříme na aktivaci pánevního dna v posturálně náročnějších 

pozicích a cvičení k protažení zkrácených svalů (prvky metody DNS – např. poloha na 4, prvky 

metody ACT - aktivní sed, prvky jogové terapie – např. pozice dítěte, kobry), měkké techniky a 

mobilizace dle aktuálního stavu. Terapie bude probíhat podle Vašich individuálních potřeb, 

přičemž využiji prvky zmíněných fyzioterapeutických metod. 

K zařazení do výzkumu musíte diagnózu endometriózy potvrdit lékařskou zprávou 

s diagnostikovanou endometriózou pomocí laparoskopické operace. Výzkumu se nezúčastníte, 

jestliže budete mít akutní (zejména infekční) onemocnění či v úraz nebo budete v rekonvalescenci 

po onemocnění či úrazu. 

Všechny výzkumné metody jsou neinvazivní. Budete jasně informována o průběhu 

výzkumu a s Vaším vyšetřením a plánovanou terapií. Vyšetření a terapie bude probíhat 

v prostorách rehabilitačního zařízení Revitea Team s.r.o. za standardních podmínek. Při vyšetření 

budu přítomna pouze já, hlavní řešitelka práce a bude zaručena Vaše diskrétnost. Rizika 

prováděného výzkumu nebudou vyšší než běžně očekáváná rizika u aktivit a testování 

prováděných v rámci tohoto typu výzkumu. Výzkum bude realizován v souladu s platnými 

epidemiologickými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR. 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine


 

 

Přínosem pro vás bude ošetření bolestivých míst, seznámení se s vaším pánevním dnem 

a sestava cviků pro domácí cvičení. Vaše účast v projektu je dobrovolná a nebude finančně 

ohodnocena. 

S výsledky výzkumu se můžete seznámit prostřednictvím diplomové práce, 

publikovaných článků nebo na emailové adrese: v-zidkova@seznam.cz 

Ochrana osobních dat: Data budou shromažďována a zpracovávána v souladu s 

pravidly vymezenými nařízením Evropské Unie č. 2016/679 a zákonem č. 110/2019 Sb. – o 

zpracování osobních údajů. Budou získávány následující osobní údaje: jméno, pohlaví, věk, rok 

narození, e-mail, telefonní číslo, data budou získaná výše uvedenými metodami a budou bezpečně 

uchovány na heslem zajištěném počítači v uzamčeném prostoru, přístup k nim bude mít pouze 

hlavní řešitel. 

Uvědomuji si, že text je anonymizován, neobsahuje-li jakékoli informace, které 

jednotlivě či ve svém souhrnu mohou vést k identifikaci konkrétní osoby - budu dbát na to, aby 

jednotlivé osoby nebyly rozpoznatelné v textu práce. Osobní data, která by vedla k identifikaci 

účastníků výzkumu, budou bezprostředně do 1 dne po testování anonymizována. 

Získaná data budou zpracovávána, bezpečně uchována a publikována v anonymní podobě 

v diplomové práci, případně v odborných časopisech, monografiích a prezentována na 

konferencích, případně budou využita při další výzkumné práci na UK FTVS. 

Pořizování fotografií účastníků: Anonymizace osob na fotografiích bude provedena 

začerněním/rozmazáním obličejů či částí těla, znaků, které by mohly vést k identifikaci jedince. 

Neanonymizované fotografie budou uloženy v zaheslovaném počítači řešitele v uzamčeném 

prostoru, přístup k nim bude mít pouze hlavní řešitel. Fotografie budou bezprostředně do 1 týdne 

po vyfotografování osob smazány. Publikovány budou pouze anonymizované fotografie. 

Pořizování videí/audio nahrávek účastníků: Během výzkumu nebudou pořizovány 

žádné audionahrávky ani videozáznam. 

V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita. 

Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele projektu: Bc. Veronika Zídková 

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení: Bc. Veronika Zídková  Podpis: ........................  

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně 

souhlasím s účastí ve výše uvedeném projektu a že jsem měla možnost si řádně a v dostatečném 

čase zvážit všechny relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše podstatné týkající se účasti 

ve výzkumu a že jsem dostala jasné a srozumitelné odpovědi na své dotazy. Byla jsem poučena o 

právu odmítnout účast ve výzkumném projektu nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí, a 

to písemně Etické komisi UK FTVS, která bude následně informovat předkladatele projektu. 

Místo, datum .................... 

Jméno a příjmení účastníka ................................................  Podpis: .................................... 

  



 

Příloha č.3: Dotazník The Menstrual Distress Questionnaire 

MENSTRUAL DISTRESS QUESTIONNAIRE 
 

Jméno: 

Datum vyplnění:  

 

Instrukce 

Prosím, vyplňte tento dotazník v první den Vašeho menstruačního krvácení. Celkem 

dvakrát – poprvé při menstruaci před fyzioterapeutickou intervencí podruhé při 

menstruaci, která proběhne po skončení všech terapií. Při vyplňování prosím využívejte 

jednoho kliknutí levým tlačítkem myši na zaškrtávací políčko. ☐→☒ 

 

Menstruace číslo 1☐ 2☐ 

 

Dotazník se skládá z celkově 47 symptomů, spojených s menstruací, rozdělených dle 

charakteru do 8 částí. Dle Vaší zkušenosti či míry intenzity před či během menstruačního 

krvácení ohodnoťte každý symptom na 5ti bodové škále. 

 

0 – žádná zkušenost-0% 

1 – mírná zkušenost-25% 

2 – střední zkušenost-50%  

3 – častá zkušenost-75% 

4 – velmi častá zkušenost-100% 
 

1) Bolest 0 1 2 3 4 

A) Svalová ztuhlost ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B) Bolest hlavy ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

C) Křeče ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

D) Bolest bederní oblasti zad ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

E) Únava ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

F) Obecné bolesti těla ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

2) Retence vody v těle 0 1 2 3 4 

A) Přibývání na váze ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B) Poruchy hydratace kůže ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

C) Bolestivost a otok prsou ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

D) Nadýmání ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

Než přejdete na další stránku, zkontrolujte prosím, že jste zaškrtla u každé otázky jeden 

čtvereček 

 



 

3) Negativní afekce 0 1 2 3 4 

A) Pláč ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B) Osamělost ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

C) Úzkost ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

D) Nesoustředěnost ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

E) Vzteklost ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

F) Změny nálady ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

G) Deprese ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

H) Napětí ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

4) Reakce autonomního systému 0 1 2 3 4 

A) Závrať / Mdloba ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B) Studený pot ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

C) Nevolnost / Zvracení ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

D) Návaly horka ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

5) Koncentrace 0 1 2 3 4 

A) Nespavost ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B) Zapomnětlivost ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

C) Zmatenost ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

D) Nerozhodnost ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

E) Obtížná soustředěnost ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

F) Nepozornost ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

G) Nehody při řízení vozidla ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

6) Změny v chování 0 1 2 3 4 

A) Snížený školní či pracovní výkon ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B) Braní analgetik a zůstání v posteli ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

C) Absence ve škole či v práci ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

D) Omezení sociálních aktivit ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

E) Snížená pracovní výkonnost ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

F) Změna chuti k jídlu – sladké ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

7) Vzrušení 0 1 2 3 4 

A) Láskyplnost ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B) Emoční stabilita ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

C) Vzrušivost ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

D) Pocity pohody ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

E) Výbuchy energie / aktivity ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Než přejdete na další stránku, zkontrolujte prosím, že jste zaškrtla u každé otázky jeden 

čtvereček 



 

 

8) Kontrola těla 0 1 2 3 4 

A) Pocit dušnosti ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B) Bolest na hrudi ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

C) Zvonění v uších ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

D) Bušení srdce ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

E) Necitlivost / Brnění ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

F) Rozmazané vidění ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Zkontrolujte prosím, že jste zaškrtla u každé otázky jeden čtvereček. 

 

Prostor pro Vaše poznámky a komentáře: 

 

 

 

 

Mockrát Vám děkuji za vyplnění dotazníku. 

Bc. Veronika Zídková 

 

Celkové Skóre: 

 

Převzato a upraveno z (Beránková, 2016) 

 

  



 

Příloha č.4: Dotazník Krátká verze McGillova dotazníku bolesti 

Krátká verze McGillova dotazníku bolesti 
 

Jméno: 

Datum vyplnění:  

Instrukce 

Prosím, vyplňte tento dotazník v první den Vašeho menstruačního krvácení. Celkem 

dvakrát – poprvé při menstruaci před fyzioterapeutickou intervencí, podruhé při 

menstruaci, která proběhne po skončení všech terapií. Při vyplňování prosím využívejte 

jednoho kliknutí levým tlačítkem myši na zaškrtávací políčko.  

 

Menstruace číslo 1☐ 2☐ 

 

Dotazník se skládá z celkem 4 částí. Prosím o vyplnění všech těchto částí podle pokynů 

popsaných u každé části.  

 

1) DESKRIPTORY BOLESTI  

V první části dotazníku skórujte jednotlivé deskriptory bolesti na 4-bodovou škálu, dle 

Vaší zkušenosti s ním před či během menstruačního krvácení. 

0 – žádná zkušenost  

1 – mírná zkušenost  

2 – střední zkušenost 

3 – silná zkušenost 

 

Charakter bolesti Žádná 0 Mírná 1 Střední 2 Silná 3 

Tepající ☐ ☐ ☐ ☐ 

Vystřelující ☐ ☐ ☐ ☐ 

Bodavá ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ostrá ☐ ☐ ☐ ☐ 

Křečovitá ☐ ☐ ☐ ☐ 

Hlodavá  ☐ ☐ ☐ ☐ 

Pálivá – Palčivá ☐ ☐ ☐ ☐ 

Trvalá ☐ ☐ ☐ ☐ 

Tíživá ☐ ☐ ☐ ☐ 

Citlivá (bolestivá) na dotek ☐ ☐ ☐ ☐ 

Řezavá ☐ ☐ ☐ ☐ 

Unavující – vyčerpávající ☐ ☐ ☐ ☐ 

Protivná – odporná  ☐ ☐ ☐ ☐ 

Hrozná – strašná  ☐ ☐ ☐ ☐ 

Mučivá – krutá ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Než přejdete na další stránku, zkontrolujte prosím, že jste zaškrtla u každé otázky jeden 

čtvereček 



 

 

2) VIZUÁLNÍ ANALOGOVÁ ŠKÁLA AKTUÁLNÍ BOLESTI  

Ve druhé části dotazníku ohodnoťte aktuální intenzitu bolesti během Vaší menstruace 

na VAS (vizuální analogové škále). Levý krajní bod úsečky znamená „žádnou bolest“ a 

pravý krajní bod úsečky znamená „nejhorší možnou bolest“. Zakroužkujte prosím 

číslo intenzity bolesti: 

 

 

                                0       1      2       3      4       5       6      7       8       9     10 

 

 

3) INTENZITA AKTUÁLNÍ BOLESTI  

Ve třetí části dotazníku zaškrtněte jednu z nabízených možností Vaší aktuální bolesti 

spojené s menstruačním krvácením.  

 

0 žádná ☐ 

1 mírná ☐ 

2 nepříjemná ☐ 

3 vyčerpávající ☐ 

4 krutá ☐ 

5 nesnesitelná ☐ 

 

4) LOKALIZACE AKTUÁLNÍ BOLESTI  

Ve čtvrté části schematicky zakreslete lokalizaci Vaší aktuální bolesti spojené s 

menstruačním krvácením. Využijte prosím vložení obrazců do schématu postavy: 

 

Zkontrolujte prosím, že jste odpověděla na každou otázku. 

Prostor pro Vaše poznámky a komentáře: 

Mockrát Vám děkuji za vyplnění dotazníku.  Bc. Veronika Zídková 

Převzato a upraveno z (Knotek et al., 2000) 
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Příloha č.5: Dotazník The Endometriosis Health Profile-30 

DOTAZNÍK ZDRAVOTNÍHO PROFILU PŘI 

ENDOMETRIÓZE  

(EHP-30+23) 

 

Jméno: 

Datum vyplnění:  

 

Instrukce 

Prosím, vyplňte tento dotazník v první den Vašeho menstruačního krvácení. Celkem 

dvakrát – Poprvé při menstruaci před fyzioterapeutickou intervencí a podruhé při 

menstruaci, která proběhne po skončení všech terapií. 

Při vyplňování prosím využívejte jednoho kliknutí levým tlačítkem myši na zaškrtávací 

políčko.  

☐→☒ 

 

Menstruace číslo 1☐ 2☐ 

 

Dotazník obsahuje 2 části. První část – základní dotazník obsahuje celkem 30 otázek 

rozdělených do 5 částí. Postupujte prosím podle pokynů u každé části. 

Druhá část – vícesložkový dotazník obsahuje celkem 23 položek rozdělených do oddílů 

A-F, které nemusí mít vliv na každou ženu s endometriózou. Postupujte zde prosím 

podle pokynů u jednotlivých oddílů. 
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ČÁST 1: ZÁKLADNÍ DOTAZNÍK 

JAK ČASTO V PRŮBĚHU UPLYNULÝCH 4 TÝDNŮ  

KVŮLI ENDOMETRIÓZE... 

 Nikdy Málokdy Někdy Často Vždy 

1. 

jste nebyla schopna se kvůli 

bolestem zúčastnit 

společenských akcí? 

 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2. 

jste nebyla schopna kvůli 

bolestem vykonávat domácí 

práce? 

 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3. 
bylo pro Vás kvůli bolestem 

obtížné stát? 
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

4. 
bylo pro Vás kvůli bolestem 

obtížné sedět? 
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

5. 
bylo pro Vás kvůli bolestem 

obtížné chodit? 
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

6. 

bylo pro Vás kvůli bolestem 

obtížné cvičit nebo se věnovat 

oddychovým činnostem, které 

byste ráda dělala? 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

7. 

jste neměla kvůli bolestem 

chuť  

k jídlu nebo nemohla jíst? 

 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Než přejdete na další stránku, zkontrolujte prosím,  

že jste zaškrtla u každé otázky jeden čtvereček. 

 

JAK ČASTO V PRŮBĚHU UPLYNULÝCH 4 TÝDNŮ  

KVŮLI ENDOMETRIÓZE... 

 Nikdy Málokdy Někdy Často Vždy 

8. 
jste kvůli bolestem nemohla 

dobře spát? 
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

9. 
jste si kvůli bolestem musela 

jít lehnout? 
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

10. 
jste kvůli bolestem nemohla 

dělat to, co jste chtěla? 
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

11. 
jste měla pocit, že bolest 

nezvládáte? 
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

12. Vám celkově nebylo dobře?  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

13. 
jste byla nešťastná z toho, že 

se příznaky nelepší? 
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

14. 
jste byla nešťastná, že 

nemůžete s příznaky nic dělat? 
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Než přejdete na další stránku, zkontrolujte prosím,  

že jste zaškrtla u každé otázky jeden čtvereček. 
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JAK ČASTO V PRŮBĚHU UPLYNULÝCH 4 TÝDNŮ  

KVŮLI ENDOMETRIÓZE... 

 Nikdy Málokdy Někdy Často Vždy 

15. 
jste nemohla na své příznaky 

zapomenout? 
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

16. 
jste měla pocit, že příznaky 

ovládají Váš život? 
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

17. 

jste měla pocit, že Vám 

příznaky brání žít Vaším 

životem? 

 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

18. jste měla depresivní pocity?  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

19. Vám bylo do pláče?  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

20. jste si zoufala?  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

21. měla jste výkyvy nálady?  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

22. 
jste měla špatnou náladu nebo 

byla podrážděná? 
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Než přejdete na další stránku, zkontrolujte prosím,  

že jste zaškrtla u každé otázky jeden čtvereček. 
  



Final Czech (Czech Republic) EHP-30 + 23 modular questions, 13th August 2013 

© Copyright, Oxford University Innovation Limited 2001. All Rights Reserved. 
The authors, being Professor Crispin Jenkinson, Professor Stephen Kennedy and Dr. Georgina Jones, have asserted 

their moral rights. 

    

JAK ČASTO V PRŮBĚHU UPLYNULÝCH 4 TÝDNŮ  

KVŮLI ENDOMETRIÓZE... 

 
Nikdy Málokdy Někdy Často Vždy 

23. 
jste byla agresivní nebo 

útočná? 
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

24. 

Vám připadalo, že nejste 

schopna lidem vysvětlit, jak se 

cítíte? 

 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

25. 
Vám připadalo, že ostatní 

nechápou Vaši situaci? 
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

26. 
Vám připadalo, že si ostatní 

myslí, že pořád naříkáte? 
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

27. jste se cítila osamělá?  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

28. 

jste byla nešťastná, že se 

nemůžete obléknout vždy tak,  

jak byste chtěla? 

 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

29. 
jste měla pocit, že to postihuje  

Váš vzhled? 
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

30. 
jste trpěla nedostatkem 

sebedůvěry? 
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Než přejdete na další stránku, zkontrolujte prosím,  

že jste zaškrtla u každé otázky jeden čtvereček. 
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ČÁST 2: VÍCESLOŽKOVÝ DOTAZNÍK 

Oddíl A:  

Tyto otázky se týkají účinku, který měla endometrióza na Vaši práci v průběhu 

uplynulých 4 týdnů. Pokud jste v uplynulých 4 týdnech nebyla zaměstnána za plat 

nebo dobrovolně, zaškrtněte prosím zde ☐ a přejděte k oddílu B. 

JAK ČASTO V PRŮBĚHU UPLYNULÝCH 4 TÝDNŮ 

KVŮLI ENDOMETRIÓZE... 

 Nikdy Málokdy Někdy Často Vždy 

1. 
jste si musela vzít pracovní 

volno kvůli bolesti? 
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2. 

jste nebyla schopná vykonávat 

pracovní povinnosti kvůli 

bolesti? 

 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3. 
jste měla v práci trapné pocity 

kvůli příznakům? 
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

4. 
jste měla pocity viny kvůli 

braní si volna z práce? 
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

5. 

jste měla obavy z toho, že 

nejste schopna vykonávat svou 

práci? 

 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Než přejdete na další stránku, zkontrolujte prosím,  

že jste zaškrtla u každé otázky jeden čtvereček. 
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Oddíl B:  

Tyto otázky se týkají účinku, který měla endometrióza na Váš vztah k Vašemu 

dítěti/Vašim dětem v průběhu uplynulých 4 týdnů. Pokud nemáte děti, zaškrtněte 

prosím zde ☐ a přejděte k oddílu C. 

JAK ČASTO V PRŮBĚHU UPLYNULÝCH 4 TÝDNŮ 

KVŮLI ENDOMETRIÓZE... 

 Nikdy Málokdy Někdy Často Vždy 

1. 
pro Vás bylo obtížné starat se o 

svoje dítě/svoje děti? 
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2. 
jste nebyla schopna hrát si se 

svým dítětem/svými dětmi? 
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Než přejdete na další stránku, zkontrolujte prosím,  

že jste zaškrtla u každé otázky jeden čtvereček. 
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Oddíl C:  

Tyto otázky se týkají účinku, který měla endometrióza na Vaše sexuální vztahy v 

průběhu uplynulých 4 týdnů. 

JAK ČASTO V PRŮBĚHU UPLYNULÝCH 4 TÝDNŮ 

KVŮLI ENDOMETRIÓZE... 

 Nikdy Málokdy Někdy Často Vždy 

1. 

jste měla bolest při pohlavním 

styku nebo po něm?  

Pokud se Vás to netýká, 

zaškrtněte prosím zde ☐ 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2. 

jste měla obavy z pohlavního 

styku kvůli bolesti?  

Pokud se Vás to netýká, 

zaškrtněte prosím zde ☐ 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3. 

jste se vyhýbala pohlavnímu 

styku kvůli bolesti?  

Pokud se Vás to netýká, 

zaškrtněte prosím zde ☐ 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

4. 

jste měla pocit viny kvůli 

tomu, že jste nechtěla mít 

pohlavní styk? 

Pokud se Vás to netýká, 

zaškrtněte prosím zde ☐ 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

5. 

jste byla nešťastná, že jste 

nemohla mít potěšení z 

pohlavního styku?  

Pokud se Vás to netýká, 

zaškrtněte prosím zde ☐ 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Než přejdete na další stránku, zkontrolujte prosím,  

že jste zaškrtla u každé otázky jeden čtvereček. 
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Oddíl D:  

Tyto otázky se týkají Vašich pocitů ohledně zdravotní profese v průběhu uplynulých 4 

týdnů.  

Pokud se Vás tento oddíl netýká, zaškrtněte prosím zde ☐ a přejděte k oddílu E. 

JAK ČASTO V PRŮBĚHU UPLYNULÝCH 4 TÝDNŮ 

KVŮLI ENDOMETRIÓZE... 

 Nikdy Málokdy Někdy Často Vždy 

1. 

jste měla pocit, že lékař(i), ke 

kterému (kterým) chodíte, pro 

Vás nic nedělá (nedělají)? 

 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2. 

jste měla pocit, že si lékař(i) 

myslí, že vaše problémy jsou 

převážně psychologického 

rázu? 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3. 

jste byla nešťastná, že lékař 

(lékaři) nemá (nemají) dostatek 

znalostí o endometrióze? 

 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

4. 
jste měla pocit, že marníte čas 

lékaře (lékařů)? 
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Než přejdete na další stránku, zkontrolujte prosím,  

že jste zaškrtla u každé otázky jeden čtvereček. 
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Oddíl E: 

Tyto otázky se týkají Vašich pocitů ohledně léčby Vaší endometriózy v průběhu 

uplynulých 4 týdnů. Léčba znamená jakýkoli chirurgický zákrok nebo předepsané 

léky proti endometrióze.  

Pokud se Vás tento oddíl netýká, zaškrtněte prosím zde ☐ a přejděte k části F. 

JAK ČASTO V PRŮBĚHU UPLYNULÝCH 4 TÝDNŮ 

KVŮLI ENDOMETRIÓZE... 

 Nikdy Málokdy Někdy Často Vždy 

1. 
jste byla nešťastná, že léčba 

nepomáhá? 
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2. 
pro Vás bylo obtížné vyrovnat 

se s vedlejšími účinky léčby? 
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3. 

Vás obtěžovalo množství 

léčebné péče, kterou jste 

musela podstoupit? 

 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Než přejdete na další stránku, zkontrolujte prosím,  

že jste zaškrtla u každé otázky jeden čtvereček. 
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Oddíl F:  

Tyto otázky se týkají Vašich problémů s otěhotněním v průběhu uplynulých 4 týdnů.  

Pokud se Vás tato část netýká, zaškrtněte prosím zde ☐. 

JAK ČASTO V PRŮBĚHU UPLYNULÝCH 4 TÝDNŮ 

KVŮLI ENDOMETRIÓZE... 

 Nikdy Málokdy Někdy Často Vždy 

1. 

jste měla obavy, že už možná 

nebudete moci mít dítě/další 

dítě? 

 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2. 

jste měla pocit méněcennosti, 

protože možná nebudete moci 

mít/nemůžete mít dítě/další 

dítě? 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3. 

jste byla v depresi kvůli 

možnosti, že už nebudete mít 

dítě/další dítě? 

 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

4. 

jste měla pocit, že Váš osobní 

vztah trpí možností, že 

neotěhotníte / nebudete moci 

otěhotnět? 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Zkontrolujte prosím, že jste zaškrtla u každé otázky jeden čtvereček.  

 

 

Prostor pro Vaše poznámky a komentáře: 

 

Mockrát Vám děkuji za vyplnění dotazníku. 

Bc. Veronika Zídková 
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Příloha č.6: Formulář kineziologického vyšetření 

Formulář kineziologického vyšetření 

Vstupní/výstupní, datum a čas vyšetření:  

1)Anamnestický dotazník 

Příjmení, Jméno:  

Věk:  

Lékařská diagnóza:  

Váha: …… ↑↓za poslední rok…… Výška:…….           BMI: 

Anamnéza 

NO: 

OA: 

Datum operace pro endometriózu:  

Výpis z lékařské zprávy: 

GA:  

Věk menarche: 

Průměrná délka celého menstruačního cyklu: 

Průměrná délka menstruačního krvácení: 

Pravidelnost (ANO/NE) 

Datum poslední menstruace: 

Dysmenorea (ANO/NE) 

Přidružené projevy při MS (PMS, nafouklé břicho apod.) 

Množství krve (počet vložek/tamponů za den) 

Pomůcky při MS (menstruační kalíšek/ tampony/vložky/ jiné) 

Aktivní sexuální život (ANO/NE, orgasmus; dyspareunie),  

Pokus o těhotenství (ANO/NE) 

RA: 

PA: 

SA: 

SpA: Sport/koníčky (typ, frekvence) Předchozí RHB (ANO/NE; oblast zaměření, efekt terapie) 

Cvičení svalů pánevního dna (cvičí/ necvičí, frekvence) 

AA: 

FA: HAK v současnosti a minulosti (tablety/náplasti/tělísko; název, délka užívání) 

Močení (pravidelnost, bolest, inkontinence) 

Stolice (pravidelnost, bolest, zácpa, nadýmání, průjem) 

Příjem tekutin (káva, čaj, alkohol, voda; množství) 

Dietoterapie (ANO/NE) 

Psychoterapie (ANO/NE) 

TČM (ANO/NE) 

Hodnocení bolesti dle VAS 

Bolest při menstruaci:  

Bolest při ovulaci: 

Bolest při sexu:  

Bolest při defekaci během MS:  

Bolest při močení:  

Bolest při delší statické zátěži (stoj apod.): 

Bolest při psychickém stresu: 

  



    

2) kineziologické vyšetření 

Lokalizace (počet bodů, které lze získat) sin dx billat ano ne poznámky počet bodů 

Anteverze pánve (1)              

Plochonoží (1)              

Trp m. piriformis (1-2)              

Trp m. quadratus lumborum (1-2)              

Trp PV svalů Thlp (1-2)              

Trp m. iliacus (1-2)               

Trp m. psoas (1-2)              

Trp krátkých adduktorů (1-2)             

Trp dlouhých adduktorů (1-2)              

Trp m. biceps femoris (1-2)              

Trp m. rectus abdominis cranialis (1-2)              

Trp m. rectus abdominis kaudalis (1-2)              

Trp m. obliquus abdominis externus (1-2)              

Prosak sacra (1)        

Prosak symfýzy (1)        

Bolestivost parasakrálně (1-2)        

Bolestivost paracoccygeálně (1-2)              

Bolestivý úpon m. gluteus maximus (1-2)        

Bolestivé sedací hrboly (1-2)              

Bolestivá kostrč (1)              

Bolestivé lig. sacrotuberale (1-2)              

Bolestivá symfýza (1)              

Blokáda SIK (1)              

Blokáda Th/Lp přechodu (1)              

Blokáda LS přechodu (1)              

Pozitivita S-reflexu (1-2)              

Palpačně bolestivá jizva (1)              

Dechový stereotyp (1)              

Brániční test (1)              

Test nitrobřišního tlaku (1)              

 

 

  



    

Příloha č.7: Sestava cvičení pro pacientky s endometriózou 

Sestava cvičení pro pacientky s endometriózou 

Obecné principy při cvičení 
Uvědomění. Před zahájením cvičení si uvědomte vaše tělo a jeho polohu. Během cvičení vnímejte 

části těla, svůj dech a případné změny, které již během cvičení mohou nastat.  

Pomalé tempo. Při cvičení provádějte pohyby pomalu s co nejmenším úsilím.  

Odpočinek. Cvičení by nemělo být provázeno nepříjemnými pocity. Nesnažte se překonávat 

bolest. Pokud je pro Vás pozice náročná, změňte ji či ji upravte. Pokud se cítíte velmi unavená, 

vynechejte cvičení, případně zařaďte cvičení, které vnímáte pro Vás jako méně náročné. 

Představivost. Během cvičení, které je pro vás zezačátku náročné a těžko uchopitelné můžete 

zapojit představivost, využijte různé vizualizace. 

Brániční dýchání a lokalizované dýchání do podbřišku 
Výchozí pozice Leh na zádech, neutrální poloha pánve, dolní končetiny pokrčené a opřené 

chodidly o podložku, horní končetiny položené volně podél těla dlaněmi vzhůru, krční páteř 

napřímená, hlava v jejím prodloužení.  

Provedení Položte dlaně z boku na žebra ve spodní části hrudníku. Nadechujte se pod své ruce 

a rozšiřte dolní žebra do stran a dozadu. S výdechem stlačujte silou výdechu spodní část hrudníku 

do středu a dolů. Horní část hrudníku se při nádechu pohybuje vpřed ke stropu, při výdechu zpět 

k zemi. Vnímejte, jak pánevní dno s nádechem klesá dolů a s výdechem stoupá vzhůru. 

Pokračujte ve sledování svého dechu, položte ruce na oblast podbřišku. Můžete si všimnout, že 

vaše břicho stoupá vzhůru, když se nadechujete a klesá, když vydechujete. Můžete jemně vědomě 

poslat váš dech co nejvíce dolů do podbřišku. Během dýchání můžete jemně masírovat celé své 

břicho a vnímat, jak se pomalu uvolňuje. Toto cvičení vědomého dechu můžete provádět 

v jakékoli pozici a situaci během dne. Při dýchání se snažte uvolnit jakékoliv napětí, které cítíte 

kdekoliv v těle. Vizualizujte uvolnění svalů pánevního dna a teplo v oblasti břicha. Dýchejte po 

dobu alespoň minimálně 5 minut. 

 

Obr. č. 1 Brániční dýchání a lokalizované dýchání do podbřišku (foto autor) 

Pánevní hodiny 
Výchozí pozice Leh na zádech, neutrální poloha pánve, dolní končetiny pokrčené a opřené 

chodidly o podložku, kolena vzdálená na šířku pánve. Ruce jsou položené na břiše, krční páteř 

napřímená, hlava v jejím prodloužení. Představte si, že v oblasti pánve máte umístěn ciferník 

hodin. Šestka je umístěna na stydké sponě, dvanáctka je v oblasti pupku, trojka je v oblasti levého 

kyčelního kloubu a devítka v oblasti pravého kyčelního kloubu. 

Předozadní pohyb pánve 12-6 
Pohybujte pánví dopředu a dozadu, naklopte pánev mezi čísly 12 a 6. Při pohybu směrem 

ke dvanáctce se bederní páteř přibližuje k podložce, při pohybu k šestce se pánev klopí směrem 

dopředu a bederní páteř se odvíjí od podložky. Během cvičení volně dýchejte. Pohyb provádějte 

plynule a několikrát ho opakujte. Všímejte si, zda je pohyb provedený rovnoměrně či sakadovaně. 

Poté si najděte střední polohu mezi těmito dvěma maximálními polohami a uvolněte se. Spodní 

část hrudníku spočívá v neustálém kontaktu s podložkou. Toto cvičení je možné dále cvičit 

v dalších pozicích – např. sed a stoj.  

 



    

Pohyb pánve 3-9 
Postupujte jako u předešlého cvičení. Pohybujte pánví mezi čísly 3 a 9.  

Pohyb pánve 12-6 a 6-12 
Pohybujte levou polovinou pánve od čísla 12 k pomyslnému číslu 1 a zpět, několikrát opakujte. 

Poté přejděte k pohybu mezi čísly 12-2 a postupně pokračujte až se dostanete pohybem mezi čísla 

12 a 6. Odpočiňte si a pokračujte pohybem pravé poloviny pánve. Pohybujte pánví mezi čísly 12 

a 11, poté pokračujte dále až se dostanete pohybem znovu mezi čísla 12 a 6. Vnímejte, zda jste 

pocítila rozdíl mezi pravou a levou polovinou těla.  

Pádlování pánví 
Představte si, že chcete pánví pádlovat. Pravá pánevní kost se otáčí dozadu směrem k zemi a bok 

se prodlužuje směrem k chodidlu. Na druhé straně jde levá pánevní kost směrem dopředu a vzhůru 

k žebrům. Opakujte 2-3 minuty. Možnost cvičit také vsedě s využitím gymnastického míče, 

overballu či ve stoje. Cíl Vnímání oblasti pánve, nácvik neutrální polohy pánve, uvolnění 

kyčelních kloubů, bederní páteře, SI skloubení 

 
Obr. č. 2 Pánevní hodiny (foto autor) 

Vnímání vrstev pánevního dna 
Výchozí pozice stejná jako u předešlého cviku. Při cvičení jakékoliv vrstvy nestahujte oblast 

hýždí, stehen a břicha.  

1.hluboká vrstva Konečky prstů položte na zakončení kostrče a stydké kosti. Představte si, že vaše 

svaly pánevního dna propojují tyto místa. Táhnete kostrč směrem dopředu k stydké kosti 

a následně povolte. 

2.vrstva Vsedě nebo vleže přiložte konečky prstů na vnitřní stranu sedacích hrbolů. Přitahujte 

sedací hrboly směrem k sobě. Uvolněte. 

3.vrstva Sevřete močovou trubici, svěrač konečníku. Uvolněte 

Následně aktivujte postupně všechny tři vrstvy a zvedněte pánevní dno vzhůru, poté povolte 

a zatlačte ho dolů. 

 
Obr. č. 3 Vrstvy pánevního dna (Převzato a upraveno z Liesner (2020)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

Izolovaná aktivace a relaxace svalů pánevního dna  
Výchozí pozice stejná jako u předešlého cviku 

Provedení Jednu ruku položte na oblast podbřišku, druhou rukou si uzavřete nosní dírky. Pokuste 

se nadechnout přes uzavřený nos i ústa a současně hmatejte vtažení svalů břišní stěny, způsobené 

aktivací svalů pánevního dna. Následně přes uzavřený nos a ústa vydechujte a vnímejte relaxaci 

pánevního dna. Cíl Nácvik vnímání izolované aktivace a relaxace svalů pánevního dna.  

 
Obr. č. 4 Izolovaná aktivace a relaxace svalů pánevního dna (foto autor) 

Izolovaná kontrakce příčného břišního svalu 
Výchozí pozice Stejná jako u předešlého cviku 

Provedení Položte dlaně na oblast spodního břicha a zhluboka se nadechněte proti tlaku dlaní. 

S plynulým výdechem se snažte o zachování objemu v dutině břišní. Případně si můžete pomoci 

a s výdechem dělejte nahlas dlouhé ššš, čímž navodíte reflexní aktivitu příčného břišního svalu. 

Výdech by měl být pomalý a co nejdelší. Vnímejte, jak se vám s výdechem žebra stahují dolů 

a k sobě. V oblasti pánve a trupu vnímejte zpevnění vycházející z hloubky břicha. Opakujte 10x. 

Cíl Izolovaná kontrakce příčného břišního svalu 

 
Obr. č. 5 Izolovaná kontrakce příčného břišního svalu (foto autor) 

Žabák  
Výchozí pozice Leh na břiše, dolní končetiny natažené, horní končetiny složené pod čelem 

Provedení Pokrčte jednu dolní končetinu do pravého úhlu v koleni, vytočte koleno do strany 

a suňte ho směrem do podpaží, vnitřní kotník je položen na podložce. V pozici zůstaňte, případně 

lehce zapružte, jako by se kostrč chtěla dotknout země. Následně se vraťte do výchozí pozice a 

vyměňte dolní končetiny. Opakujte 10-15x na každou stranu. Cíl Protažení vnitřních stran stehen, 

ohýbačů kyčelního kloubu, mobilizace SI skloubení. 

 
Obr. č. 6 Žabák (foto autor) 

Šavásana – relaxační pozice na zádech 



    

Provedení Leh na zádech s nataženými dolními končetinami mírně od sebe, horní končetiny volně 

podél těla, dlaněmi vzhůru, oči zavřené. Kříž spočívá na podložce, můžete mírně roztáhnout 

hýždě od sebe. Protáhněte páteř do dálky za hlavou a kostrčí, protáhněte nohy za patami a 

uvolněte. Uvolněte čelisti a lehce rozevřete rty, jazyk je uvolněn od patra, mimické svaly – čelo, 

kolem očí a úst jsou uvolněné. Soustřeďte se na dech. Nadechujte a vydechujte pomalým 

hlubokým dechem nosem a představte si, že dýchá celé tělo. Uvolněte postupně celé tělo. 

Setrvejte v pozici co nejdéle vám bude příjemné. Cíl Celková relaxace 

 
Obr. č. 7 Šavásana – relaxační pozice na zádech (foto autor) 

Pozice ryby – Matsjásana  
Výchozí pozice Leh na zádech. Natažené dolní končetiny.  

Provedení Paže vsuňte pod tělo, aby byly dlaně otočené k zemi pod hýžděmi. Lokty se stahují 

k sobě. Zatlačte do loktů, stáhněte lopatky k sobě a zvedněte hrudník nahoru. Vytvořte z hrudníku 

velký oblouk sahající od stydké kosti k hrdlu. Hlavu uvolněte do záklonu. Dýchejte celou přední 

částí trupu. Cíl Otevření hrudníku, protažení přímého břišního svalu, zlepšení trávení, posílení 

svalů horní části trupu, ramen a krku, pomoc při bolestivé menstruaci, redukce stresu. 

 
Obr. č. 8 Pozice ryby – Matsjásana (foto autor) 

Prut vsedě – Dandásana 
Výchozí pozice a provedení Sed vzpřímený s nataženými dolními končetinami, pevně zakořeňte 

sedací kosti do země. Dolní končetiny jsou propnuté v kolenou, špičky přitažené směrem k tělu, 

paty odtahujeme od těla. Horní končetiny jsou podél těla a dlaně leží na podložce. Po celou dobu 

je pánev v neutrálním postavení, spodní žebra jsou zastrčená, rovná záda, hlava v prodloužení, 

pohled směřuje vpřed. Modifikace Můžete si sednout na kvádr, deku nebo polštář.  

 
Obr. č. 9 Prut vsedě – Dandásana (foto autor) 

Roznožka vsedě – Upavista Konásana 
Výchozí pozice V pozici prutu vsedě (Dandásana) roznožte. Dolní končetiny jsou propnuté 

v kolenou, špičky přitažené směrem k tělu, paty odtahujeme od těla. Horní končetiny jsou podél 



    

těla a dlaně leží na podložce. Zvedněte hrudník, pánev vytočte dopředu, čímž se mírně prohnete 

v bedrech.  

Provedení S výdechem se předkloňte a uchopte palce u nohou. Vydržte několik nádechů 

a výdechů. Modifikace Pokud se nedokážete chytit palců u nohou, chyťte se holení či kotníku co 

nejdále vám to jde bez pokrčení v kolenou Cíl Regulace menstruace a funkce vaječníků, protažení 

zadní strany těla. 

 
Obr. č. 10 Roznožka vsedě – Upavista Konásana (foto autor) 

Motýl vsedě – Baddha Konásana  
Provedení V pozice prutu vsedě (Dandásana) široce rozkročte, dolní končetiny pokrčte v kolenou 

a přitiskněte chodidla k sobě, paty přitáhněte co nejblíže k hrázi, pevně se zakořeňte o sedací 

kosti, pánev držte v neutrálním postavení, spodní žebra jsou zastrčená, rovná záda, hlava v 

prodloužení, pohled směřuje vpřed, ruce drží chodidla. Kolena jemně vytahujte do stran. Setrvejte 

v pozici několik nádechů a výdechů, přičemž při každém výdechu se snažte uvolnit napětí na 

vnitřních stranách stehen. Jakmile vám začne být pozice pohodlná můžete se pomalu předklánět, 

lokty tlačte lehce do vnitřních stehen. Cíl Protažení vnitřních stran stehen, otevření pánve, 

kyčelních kloubů, protažení zad, ovlivňuje oblast hráze – povzbuzuje orgány pánevní oblasti, 

prokrvení pánevní oblasti 

 
Obr. č. 11 Motýl vsedě – Baddha Konásana (foto autor) 

Motýl vleže na zádech – Supta Baddha Konásana  
Výchozí pozice Pozice prutu vsedě. Široce rozkročte, dolní končetiny pokrčte v kolenou 

a přitiskněte chodidla k sobě, paty přitáhněte co nejblíže k hrázi, bederní oblast vypodložte dekou, 

pomalu si lehněte na záda. Hýždě jsou v kontaktu s podložkou, krk v prodloužení páteře. Ruce 

položte na podbřišek, zavřete oči, uvolněte břicho, napětí v kyčlích a jemně otevřete stehna. 

V pozici setrvejte 5-10 minut. Dýchejte do oblasti podbřišku. Varianta: Výchozí pozice vleže na 

zádech v pozici Šavásana, roznožte, chodidla přitiskněte k sobě a pomalu posouvejte směrem 

k hrázi. 

 
Obr. č. 12 Motýl vleže na zádech – Supta Baddha Konásana (foto autor) 

Poloviční most – Setu Bandha Sarvangásana 



    

Výchozí pozice Leh na zádech, dolní končetiny pokrčené a opřené chodidly o podložku, kolena 

i chodidla jsou od sebe na šíři pánve, horní končetiny položené volně podél těla dlaněmi dolů, 

krční páteř napřímená, hlava v jejím prodloužení.  

Provedení Zatlačte chodidly do podložky – rovnoměrný tlak na vnitřní i vnější hraně chodidla. 

Vytahujte se z kostrče směrem vzhůru a pomalu zvedejte pánev od podložky za současného tlaku 

chodidly do země. Záda jsou rovná, lopatky leží na podložce, kolena jsou nad kotníky a nevytáčí 

se dovnitř ani ven. Propleťte prsty pod zády a podsuňte ramena pod sebe, abyste uvolnila krční 

oblast. Dýchejte do oblasti břicha. Po krátké výdrži se pomalu vraťte do výchozí polohy, uvolněte 

se. Opakujte 10 – 15x. Cíl Posílení břišních a hýžďových svalů, otevření hrudníku a ramen, 

protažení přední strany těla, stimulace trávení, uvolnění menstruačních bolestí, odstranění únavy 

a stresu. 

 
Obr. č. 13 Poloviční most – Setu Bandha Sarvangásana (foto autor) 

Kolébka – Pavanmuktásana  
Provedení Pomalu přitáhněte nejprve jednu dolní končetinu a poté i druhou k tělu, tak aby se 

odlepily hýždě od podložky. Současně pokrčte horní končetiny v loktech do stran. Volně dýchejte 

do oblasti břicha. Po krátké výdrži se vraťte do výchozí polohy a povolte. Opakujte  

10 – 15x. Modifikace tlačte koleny proti dlaním při nádechu, při výdechu uvolněte a přitáhněte 

kolena blíže k břichu Cíl Protažení svalů v oblasti beder, uvolnění bederní a křížové oblasti. 

Pozice zlepšuje trávení, ulevuje při bolestivé menstruaci, stimuluje vaječníky. 

 
Obr. č. 14 Kolébka – Pavanmuktásana (foto autor) 

Pozice šťastného dítěte – Ananda Balásana 
Provedení Z pozice vleže na zádech pomalu přitáhněte nejprve jednu dolní končetinu a poté 

i druhou k tělu – uchopte je za zevní okraj chodidla nebo prsty uchopte palec, paže jsou z vnitřní 

strany stehen, stehna jsou široce roztažena podél trupu a chodidla směřují ke stropu, přitahujte je 

k ramenům a mírně je tlačte vzhůru. Hlava zůstává v prodloužení páteře na podložce. Setrvejte 

po několik nádechů a výdechů a poté uvolněte nohy. Pozice uvolňuje kyčle a dolní část zad, 

protahuje zadní strany stehen, zmírňuje menstruační bolesti. 

 
Obr. č. 15 Pozice šťastného dítěte – Ananda Balásana (foto autor) 



    

 

Rotace vleže – Jatara Parivartanásana 
Výchozí pozice Lehněte si na záda, ruce rozpažte do strany, dlaněmi vzhůru.  

Provedení Jednu nohu pokrčte a nechte padat na jednu stranu. Následně vyměňte nohy a přetočte 

na druhou stranu. Na každé straně prodýchejte zhruba 1–2 minuty. Účinek Rotační pozice mají 

stimulační a detoxikační účinky na vnitřní orgány. Protažení svalů zad a břicha. 

 
Obr. č. 16 Rotace vleže – Jatara Parivartanásana (foto autor) 

Kočka – Mardžariásana 
Výchozí pozice Klek na čtyřech, dlaně pod rameny, kolena pod kyčlemi, prsty míří vpřed, dlaň je 

co nejvíce roztažena a celá plocha dlaní a prstů je přilepená k zemi a odtlačuje se od země. Spodní 

žebra jsou zastrčená. Záda jsou rovná a hlava v prodloužení páteře. Pohled směřuje dolů.  

Provedení S nádechem se vyhrbte trupem vzhůru, hlava uvolněně visí, břicho se vtahuje dovnitř, 

stáhněte hýždě. Setrvejte několik nádechů a výdechů. Poté s výdechem povolte a propadněte se 

mezi ramena a kyčle, hlava se zaklání, opakujte 5x Modifikace Lze využít variace s oporou o 

předloktí nebo s 30 cm podložkou pod nataženými horními končetinami Účinek Mobilizace 

hrudní a bederní páteře, protažení zádového svalstva hrudní a bederní oblasti, jemná masáž orgánů 

dutiny břišní 

 
Obr. č. 17 Kočka – Mardžariásana (foto autor) 

Varianty 

Kočka s rotací  
S nádechem zvedněte jednu horní končetinu vzhůru ke stropu, rotujte v hrudní páteři a sledujte 

očima špičky prstů, rameno horní končetiny opírající se o podložku zůstává nad dlaní a kyčle nad 

koleny. S výdechem vracejte horní končetinu zpět, případně ji ještě podsuňte pod trupem pod 

opěrnou horní končetinu. Střídejte horní končetiny, 5x na každou stranu. Opět lze přidat variace 

s oporou o předloktí a s 30 cm podložkou pod nataženými horními končetinami Cíl Mobilizace 

všech segmentů páteře, zádových svalů, protažení prsních a šíjových svalů 

 
Obr. č. 18 Kočka s rotací (foto autor) 

 



    

Kočka s úklonem  
Zvedněte bérce 5 cm nad podložku. Vytočte bérce a hlavu na jednu stranu, hlava se uklání, oči se 

dívají směrem k zemi, s výdechem se vraťte do výchozí pozice, střídejte na obě strany, 5x na 

každou stranu. Opět lze využít variace s oporou o předloktí a s 30 cm podložkou pod nataženými 

horními končetinami Cíl Mobilizace krční, hrudní a bederní páteře do úklonu a protažení 

paravertebrálních svalů  

 
Obr. č. 19 Kočka s úklonem (foto autor) 

Pozice dítěte – Balásana 
Výchozí pozice a provedení Z pozice na čtyřech se posaďte hýžděmi na paty a položte paže na 

zem vedle dolních končetin, oddalte kolena od sebe a uvolněte tak oblast kyčlí. Pokud se hýždě 

nedotýkají pat vypodložte si je dekou. Zůstaňte v pozici alespoň 10 nádechů a výdechů. 

Modifikace Dítě s protažením – Utthita balásana – z pozice dítěte natáhněte horní končetiny 

před sebe – docílíte tak většího protažení zádového svalstva Cíl Protažení zad, relaxace, zmírnění 

menstruační bolesti  

 
Obr. č. 20 Pozice dítěte – Balásana (foto autor) 

Královský holub – Eka Pada Rajakapotásana 
Výchozí pozice Pozice kočky 

Provedení Pokrčte pravou dolní končetinu a přeneste ji kolenem do úrovně rukou. Od položené 

nohy lehce odsedněte vzad. Holeň může být rovnoběžně s podložkou nebo se pata dotýká levého 

třísla. Čím větší je úhel mezi holení a stehnem přední nohy, tím je pozice obtížnější. Pokud je 

vám to nepříjemné, podepřete bok a pánev složenou přikrývkou. Levá končetina vzadu je 

natažená, koleno směřuje k zemi. S výdechem se začněte předklánět a rukama dosáhněte vpřed 

tak, abyste cítila, že se vaše levé tříslo zavírá. Zůstaňte opřena o dlaně, případně o předloktí s 

čelem opřeným o hřbet rukou složených na podložce. Zůstaňte v pozici několik nádechů a 

výdechů. Vraťte se do výchozí pozice a vyměňte dolní končetiny. Cíl Protažení zadní strany těla, 

uvolnění rotátoru kyčelního kloubu, masáž břišních orgánů, stimulace trávení, orgánů malé 

pánve. 

 
Obr. č. 21 Královský holub – Eka Pada Rajakapotásana (foto autor) 

Kobra – Bhujangásana 



    

Výchozí pozice Vleže na břiše, čelo položené na zemi, dlaně vedle ramen 

Provedení Stáhněte lopatky do šířky a dolů, kostrč vytáhněte směrem k patám, podsaďte pánev a 

zvedněte hrudník co nejvýše, zatlačte dlaněmi do podložky. S každým nádechem se snažte 

zvednout hrudník ještě o něco výše. Zůstaňte zde několik nádechů a výdechů a poté přejděte do 

výchozí pozice. Opakujte 10-15x Účinek Protažení přední strany těla, uvolnění páteře, stimulace 

trávení a vylučování. 

 
Obr. č. 22 Kobra – Bhujangásana (foto autor) 

Nízký výpad – pozice rytíře – Anjaneyásana 
Výchozí pozice Pozice kočky 

Provedení Chodidlo pravé dolní končetiny pomalu posuňte mezi dlaně tak, aby koleno bylo nad 

kotníkem. Levou dolní končetinu posuňte dozadu, nárt spočívá na podložce. Napřimte páteř 

kolmo k zemi, snažte se tlačit kostrč dolů, podsaďte pánev a neprohýbejte se v bederní páteři. 

Můžete se v tomto postavení mírně vytáhnout do dálky za předním kolenem, beze změny 

postavení v pánvi, do pocitu jemného tahu v oblasti třísla. Ramena jsou srovnaná nad pánví, 

udržujte prodloužení páteře. Zvedněte horní končetiny nad hlavu. Vydržte v poloze několik 

nádechů a výdechů, poté se vraťte do pozice kočky a zopakujte na druhou stranu. Cíl protažení 

ohýbače kyčelního kloubu, rozvoj rovnováhy 

 
Obr. č. 23 Nízký výpad – pozice rytíře – Anjaneyásana (foto autor) 

Stoj – Pozice hory – Tadásana 
Provedení Vzpřímený stoj, nohy na šířku pánve, stůjte na třech aktivních bodech nohy-bod palce, 

malíku a paty. Paže visí podél těla, mírně se vytahujte za konečky prstů k zemi. Ramena mějte 

uvolněná, vytahujte hlavu vzhůru, pohled směřuje vpřed. Stydkou kost táhněte mírně vzhůru a 

dopředu, kostrč naopak dolů mezi paty. Držte pánev v neutrální pozici. Hýždě jsou uvolněné. 

Žebra jsou zatažená, propojená s břichem. Aktivujte svaly pánevního dna a dýchejte bráničním 

dechem. Zůstaňte několik nádechů a výdechů. Cíl Správné držení těla, aktivní stoj 

 
Obr. č. 24 Stoj – Pozice hory – Tadásana (foto autor) 



    

Pomalá vědomá chůze 
Při chůzi zpomalte, soustřeďte se na 4 body nohy – palcový bod, malíčkový bod a dva body paty. 

Při kontaktu paty s podložkou se pata jemně a vzpřímeně postaví. Následuje zátěž a odvíjení 

chodidla. Impulz k odrazu nohy od podložky přichází z přednoží a prstců, po odrazu jsou prsty 

uvolněné. Volně dýchejte, tak jako jste se naučila během cvičení. Choďte každý den pomalým 

tempem po dobu minimálně 30 minut.   

 
Zdroje: 
BROWN, Christina. Jóga od A do Z: podrobný průvodce pozicemi a cviky. V Praze: Metafora, 2006. ISBN 80-735-
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LIESNER, Franziska. Pánevní dno. Olomouc: Poznání, 2020. ISBN 978-80-87419-93-9. 

STEPHENS, Mark. Vyučujeme jógu: nezbytné základy a techniky. CPress, 2014. 
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Příloha č.8: Výsledky dotazníku MDQ 

Vstupní a výstupní skóre MDQ 

Proband Vstupní 

skóre 

MDQ 

Výstupní 

Skóre 

MDQ 

1 47 34 

2 88 69 

3 49 17 

4 45 36 

5 90 78 

6 73 53 

7 112 84 

8 114 77 

Průměrné 

hodnoty 
77,3 56 

 

  



    

Příloha č.9: Výsledky dotazníku SF-MPQ 

Vstupní parametry SF-MPQ 

Proband 

SF-MPQ 

 PRI-T 

 (0-45) 

(v 

bodech) 

SF-

MPQ 

PRI-S 

(v 

bodech) 

SF-

MPQ 

 PRI-A 

(v 

bodech) 

VAS  

aktuální 

bolesti 

 0-10  

(stupeň)  

Intenzita 

aktuální 

bolesti 

 0-5  

(stupeň) 

Lokalizace 

1 18 11 7 6 3 
Podbřišek, oblast 

Lp 

2 19 10 9 8 3 Podbřišek 

3 18 13 5 3 2 Podbřišek vpravo 

4 25 14 11 8 3 
Podbřišek a 

umbilikus 

5 36 25 11 8 4 
Jizva v pravém 

třísle, oblast Lp 

6 28 20 8 7 3 
Podbřišek, oblast 

Lp 

7 37 28 9 9 4 
Podbřišek vpravo, 

oblast Lp 

8 28 20 8 5 3 Podbřišek 

Průměrné 

hodnoty 
26,1 17,6 8,5 6,8 3,1 -  

 

Výstupní parametry SF-MPQ 

Proband 

SF-MPQ 

 PRI-T 

 (0-45) 

(v bodech) 

SF-

MPQ 

PRI-S 

(v 

bodech) 

SF-

MPQ 

 PRI-A 

(v 

bodech) 

VAS  

aktuální 

bolesti 0-

10 

 (stupeň)  

Intenzita 

aktuální 

bolesti 

0-5  

(stupeň) 

Lokalizace 

1 11 7 4 5 1 
Podbřišek, 

oblast Lp 

2 9 5 4 6 2 Podbřišek 

3 3 2 1 2 1 
Podbřišek 

vpravo 

4 23 12 11 7 3 
Podbřišek, 

oblast Lp 

5 33 22 11 8 4 
Jizva v pravém 

třísle 

6 16 12 4 5 2 Podbřišek 

7 23 17 6 7 3 
Podbřišek 

vpravo 

8 11 7 4 4 2 Podbřišek 

Průměrné 

hodnoty 
16,1 10,5 5,6 5,5 2,3  - 

    



    

         Příloha č.10: Výsledky dotazníku EHP-30 

Vstupní výsledná skóre základní, modulární části a absolutní skóre dotazníku 

EHP-30 

Proband 

 
 

Skóre EHP-30 

Základní část 

[%] 

Skóre EHP-30 

Modulární část 

[%] 

Absolutní skóre 

EHP-30  

[%] 

1 23,1 29,3 26,2 

2 75,5 41,6 58,5 

3 55,4 39,2 47,3 

4 31,9 38,9 35,4 

5 66,7 39,7 53,2 

6 73,8 28,5 51,2 

7 62,0 35,6 48,8 

8 59,2 62,5 60,9 

Průměrné 

hodnoty 
56 39,4 47,7 

 

Výstupní výsledná skóre základní, modulární části a absolutní výsledek 

dotazníku EHP-30  

Proband Skóre EHP-30 

Základní část 

[%] 

Skóre EHP-30 

Modulární část 

[%] 

Absolutní skóre 

EHP-30 

[%] 

1 13,9 14,2 14,1 

2 45,6 24,5 35,0 

3 5,6 17,8 11,7 

4 22,9 36,5 29,7 

5 55,4 39,7 47,6 

6 41,8 13,2 32,9 

7 38,0 27,5 32,8 

8 36,6 30,8 33,7 

Průměrné 

hodnoty 
32,5 25,5 29,7 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

Vstupní skóre měřítek základní části EHP-30 

Proband 

EHP-30 

Skóre 

bolest   

[%] 

EHP-30 

 Skóre 

sebekontrola a 

bezmoc 

  [%] 

EHP-30 

 Skóre 

emoční 

pohoda 

  [%] 

EHP-30 

 Skóre 

sociální 

podpora 

  [%] 

EHP-30 

Skóre 

sebeobraz 

 [%] 

1 11,4 29,1 54,2 12,5 8,3 

2 79,5 87,5 58,3 93,8 58,3 

3 72,7 79,2 58,3 25 41,7 

4 38,6 66,7 41,7 12,5 0 

5 79,5 83,3 75 37,5 58,3 

6 54,5 95,8 70,8 56,3 91,7 

7 43,2 79,2 79,2 25 83,3 

8 50 83,3 79,2 75 8,3 

Průměrné 

hodnoty 
53,7 75,5 64,6 42,2 43,7 

 

Výstupní skóre měřítek základní části EHP-30 

Proband 

EHP-30 

Skóre 

bolest   

[%] 

EHP-30 

 Skóre 

sebekontrola a 

bezmoc 

  [%] 

EHP-30 

 Skóre 

emoční 

pohoda 

  [%] 

EHP-30 

 Skóre 

sociální 

podpora 

  [%] 

EHP-30 

Skóre 

sebeobraz 

 [%] 

1 6,8 20,8 41,7 0 0 

2 36,4 33,3 33,3 75 50 

3 11,4 8,3 8,3 0,1 0 

4 25 45,8 37,5 6,3 0 

5 72,7 79,2 75 25 25 

6 34,1 45,8 50 37,5 41,7 

7 29,5 37,5 70,8 18,8 33,3 

8 22,7 41,7 66,7 43,8 8,3 

Průměrné 

hodnoty 
29,8 39,1 47,9 25,8 19,8 

 

 

 

 



    

Vstupní skóre měřítek modulární části EHP-30 

Proband 

EHP-30 

modulární 

Oddíl A  

práce 

 [%] 

EHP-30 

modulární 

  Oddíl C  

sexuální 

vztah 

 [%] 

EHP-30 

modulární 

Oddíl D 

 pocit 

z lékařské 

profese 

 [%] 

EHP-30 

modulární  

Oddíl E  

pocit z léčby 

 [%] 

EHP-30 

modulární  

Oddíl F 

problémy 

s otěhotněním 

 [%] 

1 5 35 18,8 58,3 Nehodnoceno 

2 70 40 18,8 16,6 62,5 

3 55 80 37,5 nehodnoceno 56,3 

4 10 20 68,8 33,3 62,5 

5 80 10 37,5 nehodnoceno 31,3 

6 40 30 25 nehodnoceno 18,8 

7 50 80 0 nehodnoceno 12,5 

8 50 nehodnoceno 62,5 nehodnoceno 75 

Průměrné 

hodnoty 
45,0 42,1 33,6 36,1 45,6 

 

Výstupní skóre měřítek modulární části EHP-30 

Proband 

EHP-30 

modulární 

Oddíl A  

práce 

 [%] 

EHP-30 

modulární 

  Oddíl C  

sexuální 

vztah 

 [%] 

EHP-30 

modulární 

Oddíl D 

 pocit 

z lékařské 

profese 

 [%] 

EHP-30 

modulární  

Oddíl E  

pocit z léčby 

 [%] 

EHP-30 

modulární  

Oddíl F 

problémy 

s otěhotněním 

 [%] 

1 0 15 0 41,7 Nehodnoceno 

2 35 25 12,5 0 50 

3 5 10 37,5 nehodnoceno 18,8 

4 5 15 62,5 25 75 

5 80 10 25 nehodnoceno 43,8 

6 20 20 6,3 nehodnoceno 18,8 

7 30 80 0 nehodnoceno 0 

8 30 nehodnoceno 12,5 nehodnoceno 50 

Průměrné 

hodnoty 
25,6 25,0 19,5 22,2 36,6 

 

  



    

Příloha č.11: Výsledky kineziologického vyšetření 

Nálezy jednotlivých probandek v rámci vstupního kineziologické vyšetření 

 

Nálezy jednotlivých probandek v rámci výstupního kineziologické vyšetření 

 

Lokalizace Proband 1 Proband 2 Proband 3 Proband 4 Proband 5 Proband 6 Proband 7 Proband 8

Anteverze pánve ano ne ne ano ano ano ano ano

Plochonoží ano ne ne ne ne ne ano ne

Trp m. piriformis billat billat billat billat billat billat billat billat

Trp m. quadratus lumborum dx billat billat dx dx ne billat ne

Trp PV svalů Thlp billat billat billat billat billat billat billat billat

Trp m. iliacus billat dx billat dx billat billat billat billat

Trp m. psoas billat dx billat dx billat billat billat billat

Trp krátkých adduktorů billat ne billat billat billat billat billat billat

Trp dlouhých adduktorů ne ne billat ne billat billat ne billat

Trp m. biceps femoris ne ne ne ne ne ne ne ne

Trp m. rectus abdominis cranialis billat billat ne billat billat dx billat billat

Trp m. rectus abdominis kaudalis billat dx ne sin ne ne ne billat

Trp m. obliqus abd externus dx dx ne sin dx dx billat ne

Prosak sacra ano ano ne ano ano ano ano ano

Prosak symfýzy ne ne ne ne ano ano ano ne

Bolestivost parasakrálně billat billat ne billat ne billat billat billat

Bolestivost parakokcygeálně billat billat ne billat ne billat billat billat

Bolestivý úpon gluteus maximus billat billat billat dx billat billat billat billat

Bolestivé sedací hrboly ne ne ne ne ne ne ne ne

Bolestivá kostrč ano ano ne ano ne ano ano ano

Bolestivé lig. sacrotuberale ne billat ne billat billat billat billat billat

Bolestivá symfýza ne ano ne ne ano ano ano ano

Blokáda SIK dx sin dx dx dx sin dx dx

Blokáda Th/Lp přechodu ano ano ano ano ano ano ano ne

Blokáda LS přechodu ano ano ne ano ano ano ano ano

Pozitivita S-reflexu billat billat dx billat dx billat billat ne

Palpačně bolestivá jizva ano ne ne ne ano ne ano ne

Dechový stereotyp kostální brániční brániční kostální kostální brániční kostální kostální

Brániční test pozitivní negativní negativní pozitivní pozitivní negativní pozitivní pozitivní

Test nitrobřišního tlaku pozitivní pozitivní pozitivní pozitivní pozitivní pozitivní pozitivní pozitivní

Počet bodů 35 29 20 31 32 34 39 33

Průměrný počet bodů 31,6

Lokalizace Proband 1 Proband 2 Proband 3 Proband 4 Proband 5 Proband 6 Proband 7 Proband 8

Anteverze pánve ano ne ne ne ano ne ne ano

Plochonoží ano ne ne ne ne ne ano ne

Trp m. piriformis dx billat ne ne dx sin billat billat

Trp m. quadratus lumborum ne ne dx dx ne ne ne ne

Trp PV svalů Thlp billat billat billat ne dx billat ne billat

Trp m. iliacus ne ne sin billat dx dx billat dx

Trp m. psoas ne ne sin billat dx dx ne dx

Trp krátkých adduktorů billat ne sin billat billat ne billat ne

Trp dlouhých adduktorů ne ne sin ne ne ne ne ne

Trp m. biceps femoris ne ne ne ne ne ne ne ne

Trp m. rectus abdominis cranialis ne ne dx sin billat ne ne ne

Trp m. rectus abdominis kaudalis ne ne ne ne ne ne ne ne

Trp m. obliqus abd externus ne ne ne ne dx ne ne ne

Prosak sacra ano ano ne ano ano ne ano ne

Prosak symfýzy ne ne ne ne ano ano ne ne

Bolestivost parasakrálně dx billat ne billat ne billat billat billat

Bolestivost parakokcygeálně dx billat ne billat ne billat billat billat

Bolestivý úpon gluteus maximus billat billat ne dx billat billat billat billat

Bolestivé sedací hrboly ne ne ne ne ne ne ne ne

Bolestivá kostrč ano ano ne ano ne ano ano ano

Bolestivé lig. sacrotuberale ne dx ne billat dx billat billat billat

Bolestivá symfýza ne ano ne ne ano ano ne ne

Blokáda SIK ne dx ne sin ne sin ne ne

Blokáda Th/Lp přechodu ne ano ano ne ano ano ano ne

Blokáda LS přechodu ne ano ano ano ne ano ne ne

Pozitivita S-reflexu billat ano ne ne ne billat billat ne

Palpačně bolestivá jizva ne ne ne ne ne ne ne ne

Dechový stereotyp bráníční brániční brániční brániční brániční brániční brániční brániční 

Brániční test negativní negativní negativní negativní negativní negativní negativní negativní

Test nitrobřišního tlaku negativní negativní negativní negativní negativní negativní negativní negativní

Počet bodů 15 18 10 20 17 21 20 16

Průměrný počet bodů 17,1



    

Porovnání vstupního a výstupního skóre kineziologického 

vyšetření 

Proband Vstupní počet 

bodů 

Výstupní počet 

bodů 

1 35 15 

2 29 18 

3 20 10 

4 31 20 

5 32 17 

6 34 21 

7 39 20 

8 33 16 

Průměrný počet 

bodů 31,6 17,1 

 

Srovnání výskytu funkčních poruch před a po fyzioterapeutické intervenci 

v rámci výzkumného souboru 

Lokalizace  
Vstupní 

počet pacientek  

Výstupní  

počet pacientek  

Anteverze pánve 6 3 

Prosak sacra 7 4 

Prosak symfýzy 3 2 

Plochonoží 2 2 

Trp m. piriformis  8 6 

Bolestivost parasakrálně 6 6 

Bolestivost paracocygeálně 6 6 

Trp m. quadratus lumborum 6 2 

Trp PV svalů Thlp 8 6 

Trp m. iliacus 8 6 

Trp m. psoas 8 5 

Trp krátkých adduktorů 7 5 

Trp dlouhých adduktorů 4 1 

Trp m. biceps femoris 0 0 

Trp m. rectus abdominis cranialis 7 3 

Trp m. rectus abdominis kaudalis 4 0 

Trp m. obliqus abd externus 6 1 

Bolestivý úpon gluteus maximus 8 7 

Bolestivé sedací hrboly 0 0 

Bolestivá kostrč 6 6 

Bolestivé lig. sacrotuberale 6 6 

Bolestivá symfýza 5 3 

Blokáda SIK  8 3 

Blokáda Th/Lp přechodu 7 5 

Blokáda LS přechodu 7 4 

Pozitivita S-reflexu 7 4 

Palpačně bolestivá jizva 3 0 

Dechový stereotyp 5 0 

Brániční test 5 0 

Test nitrobřišního tlaku 8 0 

 


