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SOUHRN 

Název práce 

Komparace vybraných termínů z fyzioterapie 

Cíl práce 

Cílem práce Je poukázat na nejednotnost v terminologii, oboru fyzioterapie, používané 

v klinické praxi pomocí komparace dosavadních poznatků týkající se definic vybraných 

termínů od různých autorů. Pomocí dotazníkové metody poukázat na absenci odborného 

výkladového slovníku v oboru fyzioterapie a na další možné problémy týkající se 

terminologie v tomto oboru. 

Metoda 

Při řešení problematiky terminologie užívané ve fyzioterapii byly zpracovány literární 

informace, poznatky autorů a moje vlastní k syntetizující studii komparace jednotlivých 

termínů. Dále byly rozeslány a rozdány dotazníky (viz. příloha č. 1, č. 2) na různá odborná 

pracoviště po celé České republice. Pro možnost srovnání pohledu na danou problematiku 

byly dotazníky rozdány, kromě fyzioterapeutům působících v praxi, i studentům prvního 

ročníku oboru fyzioterapie. Vyhodnocení dotazníků bylo provedeno grafickou metodou a 

psaným komentářem. 

Výsledky 

Získané informace a poznatky autorů byly zpracovány v souhrnu způsobem komparace 

jednotlivých definic vybraných termínů. Dotazníky, týkající se problematiky terminologie, 

byly zpracovány a výsledky byly pro přehlednost zaneseny do kruhových grafů a slovně 

popsány. Metoda komparace ukázala na nejednotnost a neshody ve výkladu definic od 

jednotlivých autorů. Dále byla prokázána absence terminologického výkladového slovníku 

v českém jazyce a potřeba jeho vytvoření. Toto bylo prokázáno dotazníkovou metodou. 

Práce obsahuje kapitoly týkající se historie a tvorby slovníků, lexikologie, historie lékařské 

terminologie, technik sběru dat, definic vybraných termínů od jednotlivých autorů a jejich 

komparaci. 

Klíčová slova: terminologie a tvorba termínů, slovníky, fyzioterapie, dotazník, komparace 



Abstract 

Title of dissertation 

Comparison of selected physiotherapeutic terms 

Objectives of the dissertation 

The objective of this dissertation is to emphasize the disunity of terminology in the field of 

physiotherapy used in clinic practice. This has been done by comparing the already known 

definitions of selected terms by different authors. The questionnaire method is used in order to 

show the absence of a monolingual physiotherapeutic dictionary as well as other possible 

issues conceming terminology in this field. 

Methods 

ln order to deal with the issues associated with physiotherapeutic terminology I have used 

information found in professional literature, observations of authors and my own, which has 

led to a synthesized comparative study of different terms. Moreover, questionnaires (see 

appendix) have been distributed to different specialised departments in the Czech Republic. 

Questionnaires have been given to both physiotherapists as well as to first year students of 

physiotherapy in order to be able to compare opinions regarding this issue. Evaluation of the 

questionnaires has been performed by means of a graphic method and a written commentary. 

Results 

The obtained information and observations of authors have mostly been processed by means 

of comparison of given terms. Questionnaires conceming physiotherapeutic terminology that 

have been processed and the results have been plotted into round graphs in order to ease 

comprehension and have also been commented on. The comparative method has shown 

disunity and discrepancies in the definitions given by different authors. Furthermore the 

absence of a monolingual dictionary in Czech and the need for its compilation has been 

proven. These facts have been proven by the questionnaire method. 

The dissertation contains chapters focused on the history of dictionaries, ways dictionaries are 

compiled, lexicology, the history of medical terminology, ways of data capture, definitions of 

given terms from different authors and their analysis. 

Key words: terminology and term creation, dictionaries, physiotherapy, questionnaire 
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1. ÚVOD 

V současné době není pro ty, kteří se oborem fyzioterapie zabývají, k dispozici 

žádný terminologický výkladový slovník pojmů užívaných ve fyzioterapii, který by byl 

napsán v českém jazyce. Zřejmě nejčastěji terapeuté, lékaři a další odborníci působící 

v oboru, ale i studenti hledají dané definice ve výkladových slovnících všeobecného 

lékařství. (např. VOKURKA, M.: Praktický slovník medicíny). V medicínských 

slovnících ale často chybí termíny, které jsou pro obor fyzioterapie typické. Zájemce o 

dané termíny a jejich výklad si je potom musí sám vyhledat z různých pramenům. 

Oproti tomu v cizojazyčných publikacích existují slovníky z oboru fyzioterapie, 

které byly vydány loňského roku. A to slovník psaný v anglickém jazyce: PORTER S.: 

Dictionary of Physiotherapy a dále v jazyce německém DETTMER, H. et al.: 

Fachbegrife Physiotherapie. Ani existence těchto odborných slovníků však neřeší 

absenci terminologického slovníku napsaného v českém jazyce. 

Terminologie užívaná autory učebnic, skript, článků, následně pak vyučujícími, 

není jednotná. Setkáváme se s pojmenováním latinským, různými českými překlady 

latinského termínu, nebo s jejich kombinací. V poslední době se v ní také začíná 

významně projevovat vliv angličtiny a nabízí se tudíž otázka, zda slova anglického 

původu přejímat v jejich původní podobě, nebo zda taková slova překládat. A zde dále 

můžeme vznést otázku týkající se překladu. Měly by se termíny překládat doslovně 

nebo by se měly hledat různé ekvivalenty? 

Dále je zde problém homonymie, kdy tentýž termín v různých oborech může mít 

poněkud odlišný význam. Jako příklad zde uvádím termín blokáda, který, jak je patrno 

níže, má pro různé obory svůj specifický význam. V medicíně je vykládán jako: 1. 

funkční blokáda páteře: přechodná porucha hybnosti, 2. blokáda kloubu: náhle vzniklé 

omezení pohybu v kloubu, 3. blokáda odtoku, 4. blokáda nervu: vyřazení nervu 

z funkce dočasně svodnou anestézií nebo trvale neurolytiky, 5. vegetativní blokáda 

(Vokurka, 1995) V oblasti mezinárodního práva znamená blokáda formu nátlaku na 

určitý stát zamezením vnějšího styku po souši nebo po moři. Způsob vedení námořní 

války. (Rejman, 1966). Podle slovníku cizích slov je blokáda: odloučení, izolace, 
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vyřazení z funkce, znemožnění volného pohybu, bránění. (Kolektiv autorů a 

konzultantů encyklopedického domu, 1996). Všeobecné encyklopedie uvádí blokádu 

jako uzavření přístupu k objektu, uzavření přístupu k objektu, území nebo prostoru. 

Rozlišuje se mírová b., prováděná jako opatření donucovací, b. válečná, jež se dále dělí 

na úplnou a částečnou. (Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích, 1996) 

Studenti, kteří začínají studovat obor fyzioterapie, přicházejí ze středních škol 

většinou s nulovou nebo minimální znalostí latiny, resp. řečtiny. Odborné termíny, 

používané ve výuce fyzioterapie i v klinické praxi, jsou často převzaté, nebo tvořené 

z těchto dvou jazyků. I přes výuku latinského jazyka v prvním ročníku je tento "mrtvý 

jazyk" natolik náročný, že zvládnutí jeho používání v mluveném i psaném projevu trvá 

mnohem déle. Bez znalosti přesného obsahu daného lexika se mohou zaměňovat a 

v každém případě se obtížně učí a používají ve správném, gramatickém tvaru. 

Heslář s přesnou definicí jednotlivých pojmů by mohl sloužit i jako podklad pro 

cizojazyčnou mutaci, velice potřebnou v době, kdy se proces evropské integrace začíná 

silně dotýkat různých lékařských oborů, fyzioterapii nevyjímaje a řada mladých 

odborníků by ráda pracovala v některé ze zemí Evropské unie. Podobný slovník by pro 

ně byl určitě velmi vhodnou a žádanou pomůckou 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1. Původ a vývoj termínů ve fyzioterapii 

Původ a vývoj termínů používaných ve fyzioterapii je stejně starý jako vědy, ze 

kterých termíny vzešly. Medicínské názvosloví vznikalo a vyvíjelo se zároveň 

s medicínou, jejíž součástí je i manipulační léčba. Jelikož převážná většina termínů 

pochází z manipulační léčby, je dále popsán její vznik a historický vývoj, neboť tak jako 

se vyvíjela tato lékařská disciplína, stejně tak se vyvíjela i její terminologie. 

Dalším významným vědním oborem, ze kterého vzešly termíny týkající se oboru 

fyzioterapie, je kineziologie. Ta popsala mnoho objevů týkajících se pohybu, jeho 

funkce a řízení, a protože i toto je náplní fyzioterapie, jsou termíny pocházející 

z kineziologie velmi důležité, stejně jako její historie. 

2.1.1. Historie manipulační léčby 

Historie manipulační léčby je velmi stará. Již Hippokrates viděl v "rachioterapii" 

pět století př. n . 1., významnou lékařskou disciplínu. V jeho díle o kloubech se píše o 

"parathrematech", které odpovídají malé dislokaci nebo subluxaci. Je zde 

zdůrazňováno, že ,je nutno dobře znát páteř, protože mnohé nemoci závisejí na stavu 

páteře, a proto znalost je nezbytná pro léčení mnoha chorob". Také je zde zmiňován 

způsob, jakým lze páteř léčit: " .. toto je umění velmi staré, vysoce si cením těch, kteří 

je první objevili, ale i těch, kteří mne budou následovat a svým poznáním přispějí 

k umění přirozeně léčit. Nic nesmí uniknout rukám a oku zkušeného lékaře, aby 

posunuté obratle na stole bez poškození nemocného napravil".(Lewit, 2003) 

Četné reliéfy a kresby svědčí o tom, jakým způsobem se léčila páteř ve středověku. 

Je známo, že i Galén věděl o nervech vycházejících z páteře a o jejich možném 

poškození. Poté nastává období, kdy manuální léčba byla vytlačena rozvíjejícími se 

obory - farmakoterapií a chirurgií a zůstala tak opomenuta v pozadí. V 19. století byla 

manuální léčba prováděna laickými léčiteli v Anglii jako "bonesetters", v Německu 

jako "Ziehmanner" a ve Francii jako "raboteurs". Až založením osteopatické školy se 
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začala manipulační léčba vyučovat na profesním základě. Školu založil Andrew Stili, 

který byl dříve chirurgem, a poté si založil svoji praxi. Další významnou školou, 

založenou D. D. Palmerem, byla škola chiropraktická. Mezi oběma školami byly 

rozdíly, které trvají dodnes. Osteopaté se snaží o integraci se stávající medicínou, 

vysvětlit účinek svých metod v souladu s moderní teorií medicíny, zatímco chiropraktici 

se drží stranou a na jejich školách není vyučována farmakoterapie a chirurgie, jejich 

technika se omezuje převážně na nárazovou manipulaci a je zde rozkol mezi starší a 

mladou generací. Z obou škol však vycházejí samostatní léčitelé mimo rámec 

lékařského povolání. 

První novodobí lékaři, kteří se začali věnovat umění manipulace, pocházeli 

z Evropy. Mezi jejich představitele patřil Švýcar O.Naegeli, který měl s trakčními 

hmaty úspěchy v léčbě krční páteře. Nejvýznamnějším průkopníkem, provádějícím 

manipulační léčbu, byl Angličan A.Mennell, který učil fyzioterapeuty a propagoval 

osteopatické metody. Jeho žák J.Cyriax napsal vynikající učebnici o funkci pohybového 

ústrojí" Textbook of Orthopaedic Medicine", která však nebyla dokonalá po technické 

stránce, co se týká manipulační léčby. To později napravil A.Stoddard, D. O. knihou 

"Manual of Osteopathic Techniques", která je klasickou učebnicí manipulačních 

technik. 

Vývoj manipulační léčby u nás byl podpořen akademikem Hennerem, který 

podporoval zájem, na Neurologické klinice FVL UK v Praze, o obor rehabilitace 

pohybové soustavy a o možnostech, které slibovaly některé nekonvenční metody. Mezi 

lékaři, kteří projevili zájem, jsou taková jména jako Švehla, Obrda, Starý, Miřatský, 

Jirout a později Janda, Véle, Lewit, kteří představovali jeden z nejvýznamnějších 

odborných týmů věnující se pohybové soustavě a manipulační léčbě až do současnosti. 

V roce 1960 byla, po prokázání účinku a ekonomického efektu, tato léčebná metoda 

zařazena do programu výuky Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů ve 

formě kurzů. Významný byl v roce 1992 vznik samostatné společnosti Myoskeletální 

medicíny. 

Důležitým rysem vývoje manipulační léčby u nás je spojení rehabilitace pohybové 

soustavy s léčebnou tělesnou výchovou. Po ústupu vlivu chirporaktických technik 

technikám osteopatickým, které jsou šetrnější, se ukázala důležitost týmové spolupráce 

6 



kvalifikovaných lékařů se zkušenými fyzioterapeuty. Po zavedení vysokoškolského 

vzdělání pro fyzioterapeuty je manipulační léčba zahrnuta do magisterského kurikula. 

(1994) pro jejich znalost pohybové soustavy a její funkce kvalitní technickou 

připravenost, stoupá role fyzioterapeutů v manipulační terapii rehabilitaci u nás i 

v celém světě. 

Uznání manipulační léčby celou lékařskou veřejností se doposud podařilo pouze 

částečně. Stejně tak, jako rozšíření výuky na lékařských fakultách. Zpřístupnění široké 

veřejnosti může být nejsnadnější v rámci fyzikální terapie a rehabilitace. Obrovský 

počet nemocných, který tuto léčbu potřebuje, vyžaduje týmovou spolupráci lékařů a 

fyzioterapeutů. (Lewit, 2003) 

2.1.2. Historie kineziologie 

První zprávy o pohybu podal v antické kultuře Aristoteles (384- 332 př. n. 1.), kdy 

popsal mechanismus chůze jako transformaci rotačního pohybu do pohybu translačního, 

uvažoval o těžišti a o pákovém mechanismu přenosu síly. 

V práci "De motu musculorum" napsal Galenos (131-20 1 ): ".spiritus animalis 

proudí z mozku periferními nervy do svalů a působí jejich činnost." Od jeho doby 

nedošlo v kineziologii ke změně po celých sto let, až do středověku. Poté Galileo 

Galilei (1564-1643) svým poznatkem o akceleraci padajícího tělesa dal vědecký základ 

nauce o pohybu těles v tíhovém poli. Jeho žák, Alfonso Borelii (1608-1679), dokazoval 

ve svém spise "De motu animalium" fungování živočichů jako strojů, kdy kosti slouží 

jako páky, svaly jako zdroje síly a vnější odpor jako břemeno. Nervy protéká tekutina 

succus nerveus, jejíž reakcí se substancí ve svalu vzniká kontrakce. Použil tak principů 

mechaniky, aby jimi vyložil svalovou funkci. 

Dále lze jmenovat řadu dalších významných jmen osobností z různých vědních 

oborů, kteří se svými objevy podíleli na vývoji kineziologie, namátkou F.Glisson, 

I.Newton, E.DuBois-Reymond, R.A.Fick, J.H.Jackson, C.Sherrington,I.M.Sečenov, 

I.P.Pavlov, A.Steindler, Buchthal, Adrian, S.Brunnstromová, J.H.Kapanji a další. 
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Kineziologickou tématikou se zabývá celá plejáda autorů z teoretických i 

klinických oborů. Otázkou na vznik pohybu a na nauku o pohybu se zabývali nejen 

fyzikové, ale také anatomové, fyziologové, biomechanici, zoologové, neurofyziologové, 

kliničtí pracovníci, ortopedové, neurologové, revmatologové, pediatři, rehabilitační 

pracovníci a další odborníci z různých oborů. (Janda - testování funkce kosterních 

svalů, Lewitovy práce o manuální medicíně, Fleischmannovy, Lincovy práce z funkční 

anatomie, a další). 

Kineziologie patří do skupiny vědních oborů, které se zabývají pohybem. Rovněž 

řeší otázku pohybu, kde živým objektům přiřazuje schopnosť pohyb řídit účelově 

(teleologicky), vzhledem k vlastním potřebám a stavu vnějšího prostředí. Klinická 

kineziologie se zabývá pohybem člověka se zaměřením na diagnostiku, prevenci a 

terapii pohybových poruch. Dílčí vědy o pohybu poskytují vždy určitou vymezenou 

základní část poznání, ale chybí tu spojovací článek, který by podal výklad o pohybu 

uceleně a teologicky a mohl se o jednotlivé dílčí základní aspekty opřít. Chybění 

celkového aspektu motoriky je pravděpodobně dáno tím, že medicína je orientována 

převážně strukturálně a proto se jednotlivé specializace dělí podle orgánových struktur. 

Pohyb je ale funkcí, kterou provádí pohybová soustava a na které současně 

participují všechny vnitřní orgány. Pohybovým systémem se zabývá v medicíně několik 

oborů, ale každý obor vždy ze svého vyhraněného oborového hlediska. Integrální 

chápání motoriky zde chybí a měla by ho plnit kineziologie, která by měla jednotlivé 

dílčí aspekty propojit do jednoho celku a doplnit celek o biomechanické aspekty, o 

řízení pohybu, o tvorbu jednotlivých pohybových programů během pohybového vývoje. 

Kineziologie by měla sloužit jak diagnostice, tak k terapii, ale i prevenci. (V éle, 1997) 
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2.2. LEXIKOLOGIE 

2.2.1. Zpracování slovní zásoby ve slovnících 

Slovní zásobu jednoho nebo více jazyků zachycují a popisují slovníky. 

Rozlišujeme slovníky naučné neboli encyklopedické, jejichž účelem není podat 

informaci o slovech a jejich užívání v jazyce, nýbrž poučit o předmětech a jevech 

skutečnosti, které jsou slovy přirozeného jazyka označovány. Slovníky jednojazyčné a 

vícejazyčné. 

Nejdůležitějším typem jednojazyčného slovníku je slovník výkladový. Jeho 

hlavním úkolem je vyložit významy lexikálních forem určitého jazyka, většinou však 

přinášejí informace komplexnější. Dále pak existují specifické výkladové slovníky a 

slovníky terminologické, které shrnují a pomocí definic vykládají terminologii určitého 

oboru. Mohou mít však charakter překladový, eventuelně přinášet i vícejazyčné 

ekvivalenty. (Černý, 1998) 

2.2.2. Terminologie 

Selekce termínů se účastní specialisté příslušného oboru a buď se při tom opírají o 

vlastní jazykové povědomí, nebo přibírají ke spolupráci jazykovědce. Při tvoření a 

ustalování terminologie, o volbě sémantické motivace termínu, o jeho slovotvorné 

struktuře a u několikaslovných termínů o jeho syntaktické povaze rozhodují vlivné 

skupiny účastnící se činnosti v daném oboru. Zatímco se spisovná norma poznává z úzu 

už ustáleného, terminologie se skupinovými nebo individuálními zásahy utváří, dotváří 

a ustaluje. 

2.2.3. Lékařská terminologie 

Zamyslíme-li se nad samotným slovem terminologie, zjistíme, že je to pojem 

pocházející z latiny a z řečtiny (terminus - vymezení), který definuje soubor termínů 
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z určitého oboru. Termínem chápeme odborné pojmenování s přesným, jednoznačným 

významem. (Veselá, 1999) 

Součástí terminologie užívané fyzioterapeuty jsou pochopitelně i základní 

medicínské termíny z jiných lékařských disciplín. Znalost lékařského názvosloví je 

důležitým předpokladem pro správnou komunikaci v jednotlivých oborech. 

Prostředkem pro splnění tohoto požadavku není nutnost naučit se mechanicky 

dané termíny, ale i uvědomovat si, jak byly vytvořeny. Každý složitější termín je třeba 

analyzovat a pochopit jeho jednotlivé složky a následně i celek. Osvojit si dokonale 

nějaký termín znamená chápat jej z hlediska formálního i obsahového, a ne se spoléhat 

na mechanickou paměť. 

2.2.4. Historie lékařské terminologie 

Dalo by se říci, že medicína je stará stejně jako lidstvo samé. Ovšem jako 

skutečná věda se mohla rozvíjet až ve starém Řecku, připomeňme si Hippokrata (5. až 

4. století před n. 1.), slavnou osobností je i Asklépiadés (l.stol před n. 1.); o lékařských 

poznatcích psal Aulus Comelius Celsus (1. stol. n. 1.), který bývá považován za tvůrce 

lékařské terminologie. Ve 2. stol. po Kr. v Římě působil slavný lékař Galénos. Od 6. 

stol. n. 1. se v lékařských vědách uplatňují Arabové, z nichž je nejslavnější Avicenna 

(1 O. až ll. století). Ti, mimo jiné, pořizovali i překlady děl starověkých učenců; ve 

svých překladech nacházíme pochopitelně řadu arabismů, z nichž se některé používají 

dodnes např. nucha, ae, f. - vaz, znak, šíje. 

V renesanci dochází k rozkvětu všech přírodních věd, a zároveň i k převratným 

objevům v medicíně. Nové jevy bylo nutné pojmenovat a přitom neztrácet kontinuitu 

s již existující terminologií. Důležité bylo i to, aby nové informace byly přístupné 

vzdělanému světu. V roce 1543 vychází kniha Dé corporis hurnani fabrica libri VII 

anatoma Andrease Vesalia, který převádí již existující názvosloví do latiny a tento jazyk 

používá i pro tvoření termínů nových. (Veselá, 1999) 

Latina a řečtina hraje velkou roli v medicínském názvosloví až dodnes. Dokáže 

jevy pojmenovat jasně, stručně a srozumitelně. 
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2.2.6. lmplicitnost a explicitnost termínů 

Při tvoření a ustalování odborné terminologie se žádá, aby se dodržoval princip 

jednoznačnosti termínů. Dosahuje se ho definováním významu terminologizovaných 

slov a slovních spojení, a to i takových, která jinak patří do běžné slovní zásoby. Není 

třeba dodávat, že se definování termínů musí řídit pravidly logickými. (Jelínek, 1999) 

2.2.7. Polysémie a synonymie termínů 

Jednoznačnosti termínů v jednom oboru překáží jejich polysémie, ale mezioborově 

s ní musíme počítat, protože různé obory mohou stejné slovo použít jako termín v 

různých významech. Tak je tomu např. se slovem bariéra, které má rozdílné významy 

v civilní obraně (protipovodňová bariéra), v sociálních vědách Gazyková bariéra), v 

mezinárodní politice (celní bariéra), v psychologii, atp. Ve fyzioterapii je jednou 

z definicí termínu bariéra: "Funkčně reverzibilní omezení kloubní pohyblivosti 

s patologickou bariérou" (Lewit, 2003). Dalším příkladem může být zkratka PET, 

v běžném životě spojená s plasty PET láhve, v medicíně PET scanner (pozitronová 

emisní tomografie). (Pavlů, 2002) 

V téže terminologické soustavě je třeba se polysémii vyhýbat. 

Aby významové průniky mezi blízko značnými termíny neztěžovaly porozumění 

odborným textům, je třeba takové průniky odstraňovat definicemi. Přitom nutně dochází 

k umělému zužování jinak širšího významu slova uzuálního. 

Dalším jevem typickým pro terminologii je synonymie. Je důležité upozornit na 

skutečnost, že u terminologických synonym vzniká nebezpečí, že v nich vnímatelé 

odborných promluv budou hledat významové rozdíly. Např. vedle termínu Trigger 

point, který se rozšířil vlivem anglického jazyka, užívá se kalk spoušťový bod, termín 

myogelosis, fibrositis, místní hypertonus, bod zvýšené iritability v tuhém svalovém 
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snopečku, který je bolestivý na tlak a z něhož lze vyvolávat charakteristickou 

přenesenou bolest i vegetativní příznaky (Lewit, 2003) a v neposlední řadě iniciálová 

zkratka TrP. Ačkoliv jde o synonyma, jejich rozdílná etymologická motivace vybízí k 

hledání rozdílů mezi nimi. 

Je několik typů synonym, která mají v terminologických soustavách své oprávněné 

místo. Mezi ně patří především iniciálová slova zkratková, neboť ta jen signalizují -

obyčejně velkými písmenem - několikaslovný termín, např. PNF = proprioceptivní 

nervosvalová facilitace, AGR =antigravitační relaxace, PIR = prostizometrická svalová 

relaxace, atp. 

V lékařské terminologii, a tedy i v terminologii fyzioterapeutů, si často konkuruje 

termín domácí s termínem internacionálním, tvořeným obyčejně ze základů slov 

latinských a řeckých, např. quadriceps femoris = čtyřhlavý sval stehenní, extensor = 

vzpřimovač, flexor = ohybač, radikulární = kořenový. 

Snahy o počeštění mezinárodních termínů v první polovině 19. století a jejich 

doznívání v 2. polovině téhož století v podstatě ztroskotaly a čeština se zařadila mezi 

evropské jazyky otevřené internacionalizaci terminologických soustav. 

Od internacionálních termínů, které rozhojňují a někdy i zpřesňují výrazové 

schopnosti češtiny, je třeba rozlišovat prostředky módní nebo přesněji prestižní. 

Například slovo pattern- vzorec. Zde pouze čas ukáže, jestli se anglická slova trvale 

zabydlí ve fyzioterapeutické terminologii, nebo zda se vrátí uživatelé k původnímu 

českému výrazu. 
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nastává postupná penetrace lékařského profesionálního jazyka do běžné češtiny". A 

přitom:"Lékař nemá přece jen povinnosti, služby, "poslání", má i svobodu a 

přinejmenším se potřebuje před kolegy volně vyjadřovat, aniž by byl permanentně 

kontrolován pacientem" " Lékařům, mají-li si udržet svobodnou komunikaci mezi 

sebou, nezbývá než vytvořit si další řeč". (Doležal, 2004) 

3. CÍLPRÁCE 

Cílem diplomové práce Je shrnout a analyzovat dosavadní poznatky 

k problematice terminologie oboru fyzioterapie, poukázat na nejednotnost definic 

vybraných termínů a na absenci terminologického výkladového slovníku v oboru 

fyzioterapie v českém jazyce. 

Dílčí cíle diplomové práce: 

• vyhledat a shrnout literaturu týkající se dané problematiky, ke zpracování 

teoretické části práce 

• provést komparaci jednotlivých vybraných termínů 

• vytvořit a rozeslat dotazníky pro průzkum v otázce terminologie a absence 

výkladového slovníku 

• vyhodnotit a diskutovat výsledky komparace 

vyhodnocením dotazníků 
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4. HYPOTÉZY 

Hypotéza č. 1 (Hl) 

Předpokládám, že literární zdroje umožní syntetizovat poznatky týkající se 

problematiky terminologie, vybraných termínů. Provedením komparace definic termínů 

předpokládám poukázání na nejednotnost ve výkladu definic od jednotlivých autorů. 

Hypotéza č. 2 (H2) 

Dále předpokládám potvrzení absence výkladového terminologického slovníku 

v oboru fyzioterapie v českém jazyce. Potřeba nutnosti vytvoření slovníku by měla být 

potvrzena či vyvrácena průzkumem dotazníkovou metodou. 

5. METODA A MATERIÁL KOMPARACE VYBRANÝCH 
, o 

TERMINU 

5.1. KOMPARACE VYBRANÝCH TERMÍNŮ 

V této části diplomové práce je provedena formou komparace analýza definic 

vybraných termínů. Vybraný termín je v textu označen kurzívou. Na závěr 

zpracovaného termínu je vždy provedena komparace, tzn., porovnání, v čem se 

jednotliví autoři ve výkladu definice shodují, a v čem se naopak liší. 

Na začátku jednotlivých definic daného termínu pro větší přehlednost je vždy 

uvedena celá citace pramene, tzn. jméno autora, název knihy/časopisu a příslušné 

informace o dané publikaci, ze které je termín citován. Veškeré prameny jsou znovu 

uvedeny v seznamu literatury. 
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5.2. BARIÉRA 

Pojem pochází z francouzštiny barriere (bariéra) 

• GÚTH, A.: Vyšetrovacie a liečebné metodiky pre fyzioterapeutov. Bratislava: 

1995, 448 str. 

Pojem bariéra je používán jak u vyšetření kůže, tak např. i u vyšetření kloubních 

struktur. Pokud vyšetřujeme kůži a přiložíme dlaně a prsty na vyšetřovanou oblast, 

můžeme udělat posun v požadovaném směru vůči podkoží. Pohyb se měkce zastaví po 

vyčerpání elastických možností kůže, podkoží a fascií. V tomto okamžiku lze říci, že 

jsme dosáhli ,,fyziologické" bariéry. Za patologických okolností zjišťujeme snížení 

posunu, lepivost kůže a podkoží a hovoříme tak o bariéře "patologické". Fyziologickou 

i patologickou bariéru chápeme jako obranný mechanismus organismu před 

poškozením, a proto je vyšetřujeme v rámci objektivního vyšetření i na jiných 

strukturách. 

U kloubního aparátu zjišťujeme bariéru při pasivním vyšetření kloubního rozsahu, 

např. z neutrální polohy je pohyb nejprve volný a poté následuje měkký odpor 

(fyziologická bariéra). 

Patologická bariéra je tužší a při pohybu z neutrální polohy na ní narážíme dříve 

než bychom čekali bariéru fyziologickou. Patologická bariéra je reverzibilní porucha 

funkce kloubu, která je charakterizována omezením rozsahu pohybu v kloubu na 

podkladě omezení vůle v kloubu a změnou charakteru funkce kloubu. Tyto změny se 

projevují za podmínek statických i dynamických, při aktivním i pasivními pohybu. 

Bariéra může, ale nemusí být zdrojem bolestivého dráždění. Zásadním předpokladem 

pro vnímání bariéry jako bolestivé afekce je přítomnost spasmu ve svalu, který je 

v přímé návaznosti na kloub. 

(str. 21, 64) 
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• HERMACHOV Á, H.: Fenomén bariéry. Rehabilitace a fYzikální lékařství, 

1996, č 2, s. 81-85. 

V posledních letech se stále častěji setkáváme s poJmem bariéra v souvislosti 

s funkčními poruchami hybného systému. Napřed byla popsána u kloubních blokád, 

nyní víme, že na ni narazíme u poruch napětí všech měkkých tkání, tzn. u svalů, fascií, 

šlach, podkoží, kůže, jizev i kloubů. Nacházíme ji jako doprovodný fenomén, obecný 

pro funkční poruchy. Zpravidla ji nacházíme tam, kde nacházíme bolest. 

Bariéra se vyznačuje odporem tkáně, který je za optimálního stavu elastický, je 

náhle pevný, nepružný, a tato hranice omezuje očekávanou pohyblivost tkáně, např. 

omezená kloubní pohyblivost, omezený posun kůže po podkoží, omezená roztažitelnost 

jizvy nebo omezený posun svalů vůči kosti. Po adekvátní terapii tento odpor mizí, 

pohyblivost je větší a konečný odpor znovu elastický. Ke změnám dochází během 

vteřin, nejdéle minut, což ukazuje, jak je bariéra fenoménem proměnlivým a 

dynamickým. 

Pro bariéru je typický způsob jak drží, omezuJe, zpevňuje: tento způsob je 

charakteristický tím, že není adaptabilní. Bariéra má tedy dva aspekty. Jeden je funkční: 

bariéra drží, zpevňuje. Druhý je rušivý: neadaptuje se na různé podmínky a omezuje 

pohyblivost. Bariéra jako patologický fenomén může být funkční poruchou. Tento 

fenomén má však svůj význam (např. kompenzace těla na zátěž). 

• LEWIT, K.: Manipulační léčba v myoskeletální medicíně. 5.vyd. Praha: 

nakladatelství Sdělovacích technik- ČLS JEP, 2003, s. 411, ISBN 80-86645-04-5 

Bariéra představuje hranice rozsahu pohyblivosti pohyblivých struktur. Původně 

kloubní, vztahuje se však také na měkké části: a) fyziologická, tj. normální, b) 

patologická, ~. při omezeném rozsahu pohyblivosti kloubní. Fyziologickou bariéru 

definujeme jako hranici, kde se začíná projevovat odpor. 
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Osteopatická literatura rozvádí poJem bariéra a rozlišuje ji na "anatomickou 

bariéru ", danou především kostními strukturami, popř. vazy, která se však klinicky 

neuplatňuje - je chráněna. Klinicky významná je "fYziologická bariéra", které 

dosahujeme, když při pasivním vyšetřování narážíme na první, minimální odpor. Tato 

bariéra se lehce poddává a dobře pruží. Od této fYziologické bariéry se významně 

odlišuje patologická nebo restriktivní bariéra, která nejen pohyb omezuje kvantitativně, 

ale také se liší od fyziologické tím, že je málo poddajná a nepruží. Nezřídka mění i 

neutrální bod, kupříkladu při rotaci hlavy nebo trupu. 

Fenomén bariéry byl sice původně popsán u kloubů, má svou úlohu též vzájemné 

posunlivosti a protažitelnosti měkkých tkání včetně svalů, takže se týká všech 

pohyblivých struktur pohybové soustavy. Z hlediska fyziologie pohybové soustavy má 

ochrannou funkci. 

Výše uvedená definice fYziologické bariéry není takto obecně akceptována. 

V autoritativní osteopatické publikaci (1997) je definována jako hranice aktivního 

pohybu. 

Tato definice je z praktického hlediska nepoužitelná. Vyšetřujeme totiž pohyblivost 

kloubní, zejména vůli kloubní Goint play), pasivně, a totéž platí o pohyblivosti měkkých 

tkání. 

Chiropraktická definice (1995) dokonce definuje bariéru jako maximální rozsah 

pasivního pohybu s odůvodněním, že pasivní rozsah v kloubu je větší než aktivní. 

Pokud bychom manipulaci vykonávali po dosažení takto definované bariéry, museli 

bychom vždy překonávat natahovací (stretch) reflex a tím by byla vyloučena šetrná 

technika počítající s relaxací pacienta. 

Trváme proto na definici fYziologické bariéry tak, jak je výše popsána, i když jsme 

si vědomi, že tím zavádíme subjektivní hodnocení, protože ne každý ucítí první lehký 

odpor přesně ve stejný okamžik. Je to však nezbytné také proto, že k fenoménu 

uvolnění (release) dochází pouze po dosaženífYziologické bariéry za dokonalé relaxace 

pacienta. 

(str. 28-29) 
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• PODĚBRADSKÝ, J., V AŘEKA, 1.: Fyzikální terapie II. Praha: GRADA, 

1998 

Bariéra (svalová, vazivová, kostní) je náhlé zvýšení odporu tkáně při provádění 

pasivního pohybu. 

• VÉLE, F.: Kineziologie pro klinickou praxi. Praha: GRADA, 1997, s. 271, 
ISBN 80-7169-256-5 

Termín "pohybová bariéra" se používá v souvislosti s rozsahem pasivního pohybu, 

míněném goniometricky. Mnohdy totiž při vyšetření nestačí údaj kvantitativní, a proto 

je vhodné zajímat se i o stránku kvalitativní, tedy o "průběhu rezistence" v podobě 

"pohybových bariér". Tyto pohybové bariéry hodnotíme palpací a vlastní propriocepcí 

v měřeném rozsahu pohybu. Pohybové bariéry dosáhneme v okamžiku, kdy ucítíme 

vznik prvního reflexního odporu ve svalu. Pohybová bariéra je dosažena postupným 

nárůstem pružného odporu proti pohybu. 

Ve svalu vzniká při jeho protahování nebo zkracování aktivita v závislosti na stupni 

protažení svalu a je rovněž závislá na rychlosti, se kterou se délka svalu mění. Tato 

aktivita se projeví nejprve zvyšováním svalového tonu a poté začínající tendencí ke 

zkrácení svalu, které se právě projevuje, jako pohybová bariéra vzniká přitom až 

natahovací reflex, který je výraznější u rychlejšího pohybu. (str. 107, 109) 

5.2.1. KOMPARACE TERMÍNU BARIÉRA 

Výše citovaní autoři se v definici termínu bariéra shodují v těchto bodech: 

a) pojem bariéra je používán u vyšetření kloubních struktur, i u vyšetření měkkých 

tkání. 

b) bariéra je hranicí (bariérou) rozsahu pohyblivosti pohyblivých struktur, jejich 

omezením. 
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Neshody ve výkladu tohoto termínu jsou především v interpretaci jeho definice. Ta 

se liší označením termínu, jeho rozdělením, pojetím a čerpáním z různých literárních 

zdrojů. 

Rozlišení bariéry na .fyziologickou a patologickou, kdy fyziologická bariéra je u 

měkkých tkání i kloubních struktur charakterizována prvním projevem odporu a 

patologická bariéra je charakterizována omezením rozsahu kloubní pohyblivosti, 

u měkkých tkání zjištěním snížení posunu tkání, uvádí pouze dva autoři, a to 

LEWIT GÚTH. Obou bariér je dosaženo pasivním pohybem terapeuta. 

LEWIT navíc uvádí dělení pojmu bariéra podle osteopatické školy, kde kromě 

výše uvedeného dělení je navíc pojem anatomická bariéra, která je daná 

kostěnými strukturami a klinicky se neuplatňuje. 

tito dva autoři se také shodují na obranné funkci bariéry před poškozením 

organismu 

podle GÚTHA Je, pro vnímání bariéry jako bolestivé afekce, zásadním 

předpokladem přítomnost spasmu ve svalu, který je v přímé návaznosti na 

kloub. 

HERMA CHOVÁ popiSUJe bariéru jako doprovodný fenomén, obecný pro 

funkční poruchy, který má dva aspekty. 1. funkční: bariéra drží, zpevňuje, 2. 

rušivý: bariéra se neadaptuje na různé podmínky a omezuje pohyblivost. Dále 

uvádí bariéru jako patologický fenomén, který může být funkční poruchou, 

fenomén, který je dynamický a proměnlivý. 

VÉLE popisuje termín ,,pohybová bariéra" v souvislosti s kvalitativním 

hodnocením vyšetření rozsahu pasivního pohybu. Kvalitativním hodnocením je 

zde myšlen "průběh rezistence" v podobě "pohybových bariér", kdy této bariéry 

dosáhneme v okamžiku, kdy ucítíme vznik prvního reflexního odporu proti 

pohybu. Aktivita, která vzniká ve svalu při jeho zkracování či protahování se 

projevuje nejprve zvyšováním svalového tonu, poté tendencí k jeho zkrácení, 

které se projeví právě jako pohybová bariéra. Při tom vzniká až natahovací 

reflex, který je výraznější u rychlejšího pohybu a právě na rychlosti a stupni 

protažení svaluje vznik aktivity závislý. 
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Na tento jev upozorňuje i LEWIT, který poukazuje na chiropraktickou definici 

bariéry: "maximální rozsah pasivního pohybu", kdy jako důvod chiropraktici 

udávají, že pasivní rozsah kloubu je větší než aktivní a to by při provádění 

manipulace po dosažení takto definovaného pojmu bariéra, museli vždy 

překonávat natahovací reflex a tím vyloučili šetrnost techniky. 

PODĚBRADSKÝ termín bariéry definuje pro všechny struktury stejně, bez 

odlišení nástupu patologické bariéry, jako náhlé zvýšení odporu tkáně při 

provádění pasivního pohybu. 

bariéru jako možný zdroj bolestivého dráždění uvádí GÚTH, HERMACHOV Á 

udává, že bariéru zpravidla nacházíme tam, kde nacházíme bolest. 

patologická bariéra je reverzibilní porucha funkce kloubu i měkkých tkání 

GÚTH. 

5.3. BLOKÁDA 

• CAPKO, J.: Základy fyziatrické léčby. Praha, GRADA, 1998, s. 394, ISBN 80-

7169-341-3 

Funkční kloubní blokáda 

Jedná se o specifickou funkční poruchu páteře. Osteopaté ji označují jako 

"osteopathic lesion" nebo "movement restriction", chiropraktici hovoří o "fixation". 

Objektivně je charakterizována omezením nebo úplnou nemožností pohybu v kloubu. 

Nejčastěji se vyskytuje v meziobratlových kloubech a nazýváme ji funkční kloubní 

blokádou. Termín funkční kloubní blokáda má zcela jiný význam než termín kloubní 

blokáda používaný v ortopedii a traumatologii. 

kloubní blokáda: znamená bolestivou kloubní zarážku, při pohybu vzniká náhle 

bolestivé omezení pohyb v kloubu. Je to důsledek patologických strukturálních 

nitrokloubních změn. 

funkční kloubní blokáda: je omezení pohybu bez patomorfologických změn, 

můžeme ji odstranit a pohyb obnovit, chybí pružení, je bariéra. 
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Klinický významfunkčních kloubních blokád 

Funkční kloubní blokáda (FKB) není jenom porucha v určitém segmentu (lokální 

porucha), ale může vyvolat změny a poruchy i v dalších úsecích páteře, někdy hodně 

vzdálených od míst původní poruchy. Ne všechny kloubní blokády mají stejný klinický 

význam. Jsou oblasti páteře s vysokou důležitostí, tzv. klíčové oblasti. Poruchy zde 

lokalizované jsou velmi významné a vždy způsobují rozsáhlé změny, mají velkou 

odezvu, způsobují rychlé reflexní změny, vznik trigger points, zvýšení svalového tonu a 

mají delší interval léčení. 

Funkční kloubní blokáda je tedy neJen mechanickou poruchou v kloubu, ale 

vyvolává reflexní odpověď v ostatních strukturách segmentu. Reflexním 

mechanismem se mohou ovlivňovat funkce ostatních částí hybného systému, ostatních 

orgánů a také klinický obraz a průběh obtíží 

• GÚTH, A.: Vyšetrovacie a liečebné metodiky pre fyzioterapeutov. Bratislava: 

1995, 448 str. 

Kloubní blokáda je jednou z forem bariér. Na základě skřípnutí meniskoidu dochází 

k mechanickému omezení rozsahu pohyblivosti v kloubu. Kloubní blokádu zjistíme 

vyšetřením a stranovým porovnáním rozsahu pohyblivosti, pružením (vyčerpání 

volného rozsahu a vyvinutí tlaku proti fyziologické, resp. patologické bariéře) a zjištění 

reflexních změn, které blokádu provázejí. 

• HALADOVÁ, E., NECHVÁTALOVÁ, L.: Vyšetřovací metody hybného 

systému. IDVZP, Brno 1997 

Pod pojmem "kloubní blokáda" rozumíme funkční, reverzibilní poruchu funkce 

kloubu, která je charakterizována omezením rozsahu pohybu v kloubu bez 

patologických strukturálních změn. Tato porucha se projevuje jak za statických, tak za 

dynamických poměrů, a to při aktivním i pasivním pohybu. Blokáda může, ale nemusí 

být zdrojem bolestivého dráždění. Pravděpodobně zásadním předpokladem pro vnímání 

kloubní blokády jako bolestivé afekce je přítomnost spasmu ve svalu, který je v přímé 
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anatomické nebo funkční souvislosti s daným kloubem. Pokud nedojede ke vzniku 

spasmu v okolí blokovaného kloubu, můžeme předpokládat, že blokáda bude klinicky 

němá, tj. nevyvolá bolestivý stav. 

Funkční kloubní blokáda vzniká hlavně z těchto příčin: 

a) přetížení a chybné zatížení. Pokud jde o nejlehčí formy blokád, jsme vlastně 

stále svědky jejich vzniku. Sedíme-li delší dobu nebo musíme-li delší dobu 

pracovat v nepohodlně fyziologické poloze, cítíme nutnost protáhnout se, 

rozhýbat", tj. překonat vznik lehké blokády. 

Jsou samozřejmě plynulé přechody od zatížení ještě fyziologického, které 

vyvolává blokády tak nepatmé, že si je "napravujeme sami"., k zatížení, které je 

škodlivé a působí blokády již přetrvávající. Stejně tak k přetěžování kloubu 

mohou vést nejrůznější příčiny anatomické, kloubní anomálie, chronická 

onemocnění atd. 

b) dalším významným činitelem je trauma. Může jít od mikrotraumatu až po 

zřejmý úraz. Předpokládáme, že nedošlo k postižení kostěných částí, ale 

k poranění měkkých kloubních tkání, eventuelně svalstva. 

c) blokády následkem dlouhodobé fixace sádrovým obvazem. 

d) degenerativní změny. Na podkladě již pokročilých změn dochází mnohem 

častěji k recidivám blokád 

e) reflexní pochody - souvisí s pojmem reflexních segmentových poruch, tzn. že 

blokády mohou vzniknout z příčin ležících mimo pohybový aparát- nejčastěji 

při některých interních onemocněních. 

f) reflexní změny vzniklé blokádou. Kloub a jeho měkké struktury včetně svalů 

kolem kloubu jsou stále pod kontrolou receptorů, a při ohrožení funkce kloubu 

vzniká bolest. Je to jediný varovný signál organismu a odvíjí se na něj reflexní 

odpověď - vzniká bolestivý svalový spasmus a kontraktury, nacházíme 

hyperalgické zóny, bolestivé body. Je nutno zdůraznit, že blokáda tyto změny 

vůbec nemusí vyvolat, sousední segment přejme funkci segmentu blokovaného. 

25 



Definice: 

• LEWIT, K.: Manipulační léčba v myoskeletální medicíně. Praha, 

Nakladatelství Sdělovací technik a ČLS JEP, 2003, s. 411, ISBN 80-

86645-04-5 

- blokáda je funkčně reverzibilní omezení kloubní pohyblivosti s patologickou bariérou. 

1. funkční hledisko 

nejdůležitější závěr z klinické zkušenosti s manipulační léčbou můžeme formulovat 

asi takto: pokud provádíme manipulaci pouze po důkladném vyšetření pohyblivosti a 

znovu ji vyšetřujeme po zákroku, zjišťujeme zpravidla u tisíce nemocných, že po 

technicky úspěšné manipulaci se obnovuje omezená pohyblivost, dosahuje se 

symetričnosti v kloubu či pohybovém segmentu páteře a ruku v ruce s obnovenou 

funkcí mizí i bolest. 

2. specifická funkční porucha páteře a kloubů 

zde se může jednat o a) hypermobilitu, b) omezenou pohyblivost 

Klinická kritéria u snížené pohyblivosti zahrnují změny kvalitativní a kvantitativní. 

Snížený rozsah pohybu se lehce pozná a měří u kloubů na končetinách, mnohem 

obtížněji v jednotlivých pohybových segmentech páteře. Proto mají kvalitativní změny 

páteře značnou diagnostickou cenu. Zvýšený odpor zjišťujeme už během pohybu. 

Nenápadnější změnou je to, že chybí pružení v krajním postavení kloubu nebo 

pohybového segmentu páteře. Zatímco u normálního kloubu nikdy nedosahujeme 

krajního postavení náhle a můžeme lehkým zvýšením tlaku zvětšit rozsah pohybu 

(posunout "bariéru"), u kloubu s omezenou pohyblivostí narážíme náhle na bariéru, 

která se nepoddává, a proto chybí pružení v krajním postavení. Mluvíme o zablokování 

nebo o kloubní blokádě, popřípadě pohybového segmentu páteře. Jde i příznak, který se 

podle naší zkušenosti nejlehčeji diagnostikuje a je proto zvláště cenný. 
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3. reflexní změny u blokád 

blokáda v kloubu a zvláště v pohybovém segmentu páteře jde ruku v ruce 

s reflexními změnami v odpovídajícím segmentu. Týká se o kůže, svalstva atd. 

Blokáda může být reflexního původu, při změnách v segmentu. Páteř může spolu 

trpět při kterémkoli onemocnění organismu, a proto je nutné pomýšlet při poruše páteře 

i na možnou příčinu poruchy mimo páteř a pohybovou soustavu. Tak viscerální 

onemocnění působí nociceptivní podráždění, následkem kterého vzniká svalový 

spasmus ( defense musculaire) v odpovídajícím segmentu, zvláště pak Trp v hlubokých 

vrstvách vzpřimovače trupu. Tím se fixuje pohybový segment páteře a narušuje 

normální pohyblivost trupu. Přetrvává-li takový stav, dochází k blokádě. 

Pro tyto blokády je příznačné, že recidivují, jakmile se zhoršuje interní onemocnění. 

Z hlediska reflexních vztahů mezi periferií a centrem je omezená pohyblivost 

v segmentu - blokáda, spolu s poruchami motorického stereotypu na centrální úrovni, 

typickými příklady těchto vztahů. (Lewit, str. 18) 

4. blokáda jako kloubní fenomén 

Většinu klinických jevů, které pozorujeme při kloubní blokádě a v pohybovém 

segmentu a páteře, lze vysvětlit jako následek svalové činnosti vyvolané aferencí ze 

svalů a systémem gama. 

5. možný mechanismus blokády a účinku manipulace 

1. blokáda je kloubní fenomén 

2. jedná se o mechanickou překážku v kloubu 

EMMINGER jako první vyslovil domněnku, že takovou překážku by mohly 

představovat uskřinuté meniskoidy popsané již dříve TONDURYM aJ., 

v meziobratlových kloubech a později nalezené KOSEM také v kloubech 

končetinových. 

(Lewit, 29-35) 
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6. Následky blokád 

Dojde-li k blokádě pohybového segmentu v jinak intaktním terénu, bývají následky 

na první pohled málo patrné. Může se dostavit krátce trvající bolest, potíže se však 

zpravidla záhy upraví. Dojde ke kompenzaci. Na rozdíl od ostatního pohybového 

ústrojí, kde se blokáda v jednotlivém kloubu musí klinicky projevit, je páteř velmi 

členitá. Vyřazení jednoho pohybového segmentu se proto lehce kompenzuje, a tak uniká 

pozornosti. Za tuto kompenzaci platíme patřičnou daň. Přetěžujeme onu část, která 

kompenzuje. Nejde tu však o pouhé kvantitativní přetěžování, nýbrž často také o 

kvalitativně odlišné, chybné zatěžování. Obecně lze říci, že omezená pohyblivost 

v jednom segmentu působí hypermobilitu v jiném a následky bývají největší při funkční 

lézi v klíčové oblasti. 

Asi nejdůležitější příčinou funkčních blokád je porucha pohybových stereotypů. 

Manipulační léčba je velmi účinnou metodou reflexní terapie a současně terapií 

zaměřenou na poruchu funkce kloubní. Jejím předmětem je kloubní blokáda. Kloubní 

blokáda může být jednou z příčin léčebného neúspěchu u metody PIR. (Lewit, 231) 

• PODĚBRADSKÝ, J., V AŘEKA, 1.: Fyzikální terapie II. Praha, GRADA, 1998 

Blokáda (jako pojem myoskeletální medicíny je omezená pohyblivost v pohybovém 

segmentu. Rozvoj blokády v čase: 

vymizení joint play (kloubní vůle) 

změna bariéry 

omezení funkčního pohybu 

event. reflexní změny v kůži, podkoží (hyperalgetická zóna) nebo ve svalu 

• VÉLE, F.: Kineziologie posturálního systému. Praha, Karolinum, 1995, s. 85, 

ISBN 80-7184-100-5 
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Nociceptivní a interoceptivní aference se uplatňuje zejména v patologických 

případech, kdy omezuje motoriku. Pohybové omezení vzniklé patologickou aferencí se 

často označuje jako ,Junkční pohybový blok", na rozdíl od "bloku organického" 

vzniklého z mechanických příčin, př. při úraze. 

Funkční pohybový blok spojený často s bolestivostí může vznikat i u některých 

interních onemocnění, která se mohou promítat do různých oblastí páteře. 

Dojde-li z lokálních příčin (např. lokální nociceptivní aferencí) ke vzniku 

dysbalance v axiálním systému, vzniká statická nerovnováha. Dochází k ustrnutí 

v určité poloze, jakoby jazýček vah byl trvale vychýlen jedním směrem (poloha se 

"zasekne", zablokuje v jednom směru, nebo v jedné poloze.) Pohybová volnost je tím 

omezena a vzniká tzv. pohybový blok, nebo blokáda, přesněji pohybové omezení, která 

nemusí mít vůbec žádnou mechanickou příčinu. 

Jestliže se odstraněním této dysbalance (ovlivněním aferentní signalizace nebo 

změnou "pattern" této signaliazce) podaří dosáhnout uvolnění blokády (pohybového 

omezení), dosáhli jsme terapeutického úspěchu. 

Patologická (nociceptiví) aference z mikrotraumatizace, kterou si nemusíme am 

uvědomovat, vytvoří dysbalanci a tím odchylné postavení segmentů s následným 

pohybovým omezením (pohybovým blokem). Sám fakt, že lze tento blok odstranit 

najednou, svědčí o tom, že jde o poruchu spíše funkční než organickou. 

(V éle, Kineziologie posturálního systému, 22) 

• VÉLE, F.: Kineziologie pro klinickou praxi. Praha: GRADA, 1997, s. 271, 
ISBN 80-7169-256-5 

Pojem u nás zavedl prof.Lewit, který ho převzal od chiropraktiků. (Véle, 2006) 

Jak ukazuje klinická zkušenost, bývají reflexní omezení kloubní pohyblivosti 

nečastěji právě u axiálních kloubů na páteři a na velkých končetinových kloubech 

s velkým množstvím receptorů. Bolestivé syndromy, které z těchto oblastí pocházejí, se 

interpretují většinou jako"vertebrogenní" poruchy, přestože vlastní omezení pohybu 
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(blokáda) vzniká častěji v "měkké tkáni" muskulární a ligamentózní než v "tvrdé tkáni" 

vertebrální. 

Poznámky pro praxi 

Jde-li o omezení typu " blokády", použijeme manipulační zásah nebo mobilizaci 

kloubu technikou měkkých tkání. Volba terapeutického postupu záleží na analýze dat 

získaných vyšetřovacím postupem. Není správné "každou ," i klinicky neobtěžující 

blokádu "odblokovat", protože tím porušíme adaptační mechanismy již vytvořené a 

nemocný se může klinicky zhoršit po neindikovaném zákroku. 

Nelze proto než varovat před rutinním používáním naučených hmatů pro 

odstraňování blokád bez předchozího precizního diagnostického rozboru. Blokády nelze 

chápat morfologicky jako subluxace, ale jako poruchy pohybové funkce, což je pro 

morfologicky orientované lékaře obtížné. 

• VOKURKA, M.: Praktický slovník medicíny. Praha, MAXDORF, 1995, s. 409, 

ISBN 80-858000-27-6 

Blokáda: 

1. funkční b. páteře - přechodná porucha hybnosti části páteře vzniklá následkem 

přetěžování, špatného držení těla nebo špatné polohy. Projevuje se bolestí v různém 

místě podle místa b. (bolest zad, bolest v kříži - lumbágo, bolest hlavy), zvýšeným 

napětím okolních svalů aj. Lze ji odstranit manipulací, popř. zmírnit léky proti bolestem 

a léky uvolňujícími svaly. Velký význam má cvičení, posílení zádových svalů, správné 

držení těla, úprava lůžka a pracovního prostředí apod. 

2. b. kloubu - náhle vzniklé bolestivé omezení pohybu v kloubu např. po úrazu. B. 

kolena u porušeného. menisku 

3. b. nervu - vyřazení nervu z funkce dočasně svodnou anestézií nebo trvale 

neurolytiky. Zejména z důvodu těžko zvladatelné bolesti např. u neuralgií 
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4. vegetativní b. (sympatická.) vyřazení z funkce vegetativních, zejména sympatických 

ganglií 

Jelikož termín blokáda pochází od chiropraktiků, je zde uvedena definice podle 

nich a pro srovnání i od osteopatů. 

• HOWARD, T. V.: Chiropractic in the USA: Training, Practice a researche, 

chapter X 

Podle chiropraktiků je subluxace (funkční kloubní blokáda) charakterizovaná jako 

spinální kloubní porucha (deformace, výron, ... ), která je spojena s lokální a přenesenou 

bolestí a svalovým spazmem. Funkce páteřních kloubů je porušena účinkem statického 

vychýlení a/nebo snížením pohybu (hypomobilitou). Mechanismy vzniku této 

dysfunkce, zvláště hypomobility zahrnuje: 

1. uvěznění (polapení) některé součásti výběžku obratle nebo meniskoidu, které 

jsou bohatě nociceptivně inervovány 

2. uvěznění fragmentu posteriomí snulámí tkáně z intervertebrálního disku, který 

je bohatě nociceptivně inervován 

3. tuhost (nehybnost) způsobená edhezemi a jizvami tkání z předešlých úrazů, 

degenerativních změn a z adaptivního zkrácení myofasciálních tkání 

4. přehnaná aktivita (spazmy, hypertonie) hlubokých "intrinsic mm", zádových 

svalů, převážně při jednostranném asymetrickém zatížení. 

• Glossary of osteopathic terminology, 2002 

Termín somatická dysfunkce dle osteopatie 

Zhoršená nebo změněná funkce kloubu ve vztahu ke komponentám somatického 

systému: skeletu, kloubu, myofasciálních struktur a současně i jejich cévní, lymfatické a 
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nervové elementy. Aspekty somatické dysfunkce (diagnostika SD) lze nejlépe popisovat 

pomocí nejméně tří z těchto parametrů: 

1. podle polohy tělesné části, která je určována palpací a je těsně dána do vztahu 

k sousední definované struktuře 

2. podle směru, ve kterém je pohyb volný 

3. podle směru, ve kterém je pohyb omezen 

5.3.1. KOMPARACE TERMÍNU BLOKÁDA 

Autoři se shodují ve výkladu termínu blokáda v následujících bodech: 

blokáda je charakterizována omezením rozsahu pohyblivosti v kloubu 

většinou se ve výše uvedených definicích vyskytuje slovo funkční (funkční 

porucha, funkční kloubní blokáda) 

Neshody: 

autoři se liší již v počátku definice, kdy ji většina označuje jako: "funkční 

poruchu funkce kloubu", jiní vztahují blokádu na oblast páteře a ostatních 

kloubů, další na omezení v pohybovém segmentu, tzn. vztahující se k páteři. 

CAPKO srovnává termíny ,funkční kloubní blokáda" a "kloubní blokáda". Již 

toto srovnání poukazuje na nejednotnost a možnou mystifikaci v použití 

slovního spojení kloubní blokáda, které se liší významem pro obor fyzioterapie a 

pro medicínské obory ortopedii a traumatologii. Zde se můžeme zamyslet nad 

tím, zda je správné, vzhledem k výše uvedenému, používat pouze spojení 

"kloubní blokáda", nebo striktně dodržovat termín ,funkční kloubní blokáda", 

který nám již vypovídá o klinickém stavu daného kloubu. HALADOVÁ a spol. 

uvádí, cituji:"Pod pojmem "kloubní blokáda" rozumíme funkční, reverzibilní 

poruchu funkce kloubu .... ", ale již dále v textu používají spojení ,funkční 

kloubní blokáda". Dále zde zmíněné autorky uvádějí u vnímání blokády jako 
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bolestivé afekce stejnou formulaci definice, jakou použil CAPKO u vnímání 

bariéry jako bolestivé afekce. Je tedy otázkou, zda je správně vymezena a 

chápana hranice mezi bariérou a blokádou. 

například LEWIT definuje blokádu jako ,funkčně reverzibilní omezení kloubní 

pohyblivosti s patologickou bariérou". Kde dále popisuje stav, kdy u kloubu 

s omezenou pohyblivostí narážíme náhle na bariéru, která se nepoddává, a proto 

chybí pružení v krajním postavení, v tomto případě mluvíme o kloubní blokádě 

jako o specifické funkční poruše páteře a kloubů. 

VÉLE pokazuje na klinickou zkušenost, kdy reflexní omezení kloubní 

pohyblivosti bývají nejčastěji u axiálních kloubů na páteři a velkých 

končetinových kloubů a bolestivé syndromy, pocházející z těchto oblastí, se 

interpretují většinou jako "vertebrogenní" poruchy, přestože vlastní omezení 

kloubu - blokáda, vmiká častěji v "měkké tkáni" muskulární a ligamentózní, 

než v "tvrdé tkáni " vertebrální. Dále poukazuje na skutečnost, že blokády nelze 

chápat morfologicky, nejedná se o subluxace, což bývá problematické 

v komunikaci s převážně "morfologicky" zaměřenými lékaři. 

V chiropraktické literatuře je používán poJem "subluxace", který Je 

ekvivalentem funkční kloubní blokády". V knize "Princi ples of manual 

Therapy" je možné najít definici, která používá spojení "funkční blokáda" a 

definuje ji takto: "Funkční blokáda je reverzibilní omezení kloubní pohyblivosti, 

která je spojena s reflexními změnami na kloubních ligamentech, svalech a 

limituje pohyb extra- i intraartikulární". 

Osteopaté používají spojení "somatická dysfunkce", který definují jako 

zhoršenou nebo změněnou funkci kloubu ve vztahu ke komponentám 

somatického systému: skeletu, kloubu, myofasciálních struktur a současně i 

jejich cévní, lymfatické a nervové elementy. 
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5.4. HYPERMOBILITA 

• CAPKO, J.: Základy fyziatrické léčby. Praha, GRADA, 1998, s. 394, ISBN 80-

7169-341-3 

Každé omezení hybnosti kloubu musí být nějakým způsobem kompenzováno, čímž 

vzniká kompenzační hypermobilita. 

Lokální hypermobilita vzniká jako objektivní klinický projev funkčních kloubních 

blokád v sousedních pohybových segmentech, může být omezena jen na jeden segment, 

ale také na víc segmentů a podle rozsahu jsou vyjádřeny subjektivní obtíže. Lokalizace 

hypermobility v sousedství blokád je nejcharakterističtější pro páteř. 

• GÚTH, A.: Vyšetrovacie a liečebné metodiky pre fyzioterapeutov. Bratislava: 

1995, 448 str. 

Hypermobilita označuje větší rozsah pohyblivosti v kloubu, než je daná norma. 

Může být vrozená nebo získaná. Hypermobilita bývá zřídka lokalizovaná na určitý 

kloub, většinou je přítomná globálně. Pro posouzení hypermobility byly vytypované 

některé manévry, přičemž rozlišujeme: 1) normální rozsah, 2) lehkou hypermobilitu, 3) 

výraznou hypermobilitu. 

• JANDA, V.: Funkční svalový test. Praha, GRADA, 1996 

Hypermobilita nepatří - přesně vzato k poruše, která vzniká na podkladě poruchy 

svalu. Sachse rozeznává tři druhy hypermobility: 1. místní patologickou, 2. 

generalizovanou patologickou, 3. konstituční. 

Místní hypermobilita vzniká mezi jednotlivými obratli jako kompenzační 

mechanismus blokády. 
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Ke generalizované hypermobilitě dochází hlavně při poruchách aference, př.tabes 

dorsalis, některé polyneuritidy apod., při některých centrálních poruchách svalového 

tonusu, jako při oligofrenii, některých extrapyramidových nepotlačitelných pohybech, 

jako je atetóza apod. 

Konstituční hypermobilita je charakterizována postižením celého těla, i když 

nemusí být ve všech oblastech ve stejném stupni a nemusí být přísně symetrická. Do 

jisté míry kolísá s věkem. Její příčina není známa, souvisí však pravděpodobně 

s insuficiencí mezenchymu. 

• JANDA, V.: Hypermobilita. Doporučené postupy pro praktické lékaře, Česká 

lékařská společnost J. E. Purkyně, 2001 

Pod pojmem hypermobilita rozumíme zvětšený rozsah kloubní pohyblivosti nad 

běžnou normu. Hypermobilita v širším slova smyslu nepředstavuje jednu jednotku, 

nýbrž můžeme rozeznávat několik typů. 

1. tzv. lokální patologická hypermobilita, která je výrazem kompenzačních 

mechanismů při omezení rozsahu pohybu, v jiném segmentu, nebo kloubu. Tato 

hypermobilita je předmětem myoskeletálního vyšetření, nespadá do kategorie 

celkové hypermobility a vyžaduje specifický lokálně cílený terapeutický přístup. 

2. hypermobilita (zvýšená pasivita) jako příznak při některých neurologických 

onemocnění, typická např. při zánikových mozečkových lézích, u periferních 

paréz nebo při poruchách aference jakékoliv lokalizace nebo etiologie. Patří sem 

však i hypotonie v rámci syndromu malé mozkové dysfunkce, a to zvláště u 

dyskinetické a mozečkové formy nebo u Downova syndromu či oligorfenie 

3. na přechodu ke konstitucionální hypermobilitě jsou některé klinicky patologické 

stavy, jako Marťanův syndrom nebo Ehlers Danlos syndrom 

4. tzv. konstitucionální hypermobilita, která z hlediska funkčních poruch hybné 

soustavy, má největší význam, a je nejčastější, je charakterizována zvětšením 

kloubního rozsahu nad běžnou normu, spolu s celkovou lehkou svalovou 

hypotonií a vcelku nízkou svalovou sílou, i když tato se pohybuje ještě v mezích 
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dolní poloviny normy. Její etiologie je nejasná, předpokládá se však insuficience 

mezenchymu, projevující se klinicky laxitou ligament a nitrosvalového 

podpůrného stromatu. 

Hypermobilita je symetrická nebo skoro symetrická co do lateralizace, může 

však být více vyjádřena v dolní nebo horní polovině těla. Výraznější 

symptomatologie na horní polovině těla je častější. 

Diagnóza hypermobility je relativně jednoduchá, i když hraniční případy 

většinou uniknou. Kůže bývá jemná s volným podkožím, takže lze snadno vytvořit 

kožní řasu. Pro určení rozsahu kloubní pohyblivosti slouží goniometrie. 

Kausální terapie není známa. Jedinou možností je systematická pohybová 

výchova s posilováním svalstva, i když svalový volum nikdy nedosáhne stupně, 

který by odpovídal vynaloženému úsilí. 

• LEWIT, K.: Manipulační léčba v myoskeletální medicíně. Praha, Nakladatelství 

Sdělovací technik a ČLS JEP, 2003, s. 411, ISBN 80-86645-04-5 

Hypermobilita je způsobena a určena svalstvem. 

Jedná se o zvýšenou pohyblivost, která může mít značný patogenní význam. Dle 

SACHSEHO rozlišujeme: 

a) lokální patologickou hypermobilitu, která může být primární nebo sekundární 

(nejčastěji kompenzační, v sousedství blokád), což je nejcharakterističtější pro 

páteř 

b) patologickou generalizovanou hypermobilitu, vyskytující se nejčastěji u 

některých kongenitálních neurologických onemocnění 

c) konstituční hypermobilitu, kde může jít o normální variantu, avšak za 

zatěžujících podmínek může mít patogenetický význam. Obecně bývá 

pohyblivost největší v dětství a s věkem ubývá. Zpravidla je větší u žen, než u 

mužů. 
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Za určitých okolností může být hypermobilita výhodná, př. při pěstování některých 

druhů sportů. Souvisí ovšem zpravidla se zmenšenou stabilitou. U většiny zaměstnání 

však převažuje statická zátěž, se kterou se hypermobilní člověk těžko vyrovnává. 

Poněvadž hypermobilita s laxními ligamenty jde ruku v ruce se svalovou slabostí, 

dochází lehce k přetěžování, instabilitě a tím i k bolesti. Nověji SACHSE (1983) 

zdůraznil, že hypermobilita, která se klinicky projevuje, souvisí často s pohybovou 

inkoordinací a neschopností utvářet kvalitní pohybové stereotypy. 

Hypermobilita sama o sobě je často jen konstituční vlastnost, má však sklon 

k instabilitě, která je patologická. Zde má pak hluboký stabilizační systém významnou 

úlohu (47) 

• RYCHLÍKOVÁ, E.: Manuální medicína. MAXDORF, Praha, 1997, str. 60, 

309-310 

Hypermobilita je specifickou funkční poruchou, která může být jen v jednom 

segmentu, může však být i ve více segmentech a může být v rámci celkové 

hypermobility. Podle lokalizace a původu vyvolává klinické potíže. Hypermobilita však 

může vznikat jako kompenzace omezené hybnosti v sousedních pohybových segmentů. 

Hypermobilitu můžeme klinicky vyšetřit a velmi dobře objektivizovat funkčními rtg 

studiemi různých pozic. 

Hypermobilita je daleko větším problémem terapeutickým než diagnostickým. 

Hypermobilitu můžeme rozdělovat: A. celková- kongenitální a získaná, B. lokální: 

kongenitální a získaná. 

Kongenitální celková hypermobilita je charakterizována celkovou zvýšenou 

laxicitoou nekontraktilních tkání - vazů a kloubních pouzder, čemuž se přizpůsobuje i 

svalový systém, právě proto, že se jedná o vývojovou záležitost. To vše umožňuje i 

větší rozsah pohybů, než jsou vžité normy (KIRK, KAPANDIJ, SACHSE). Kirk 

celkovou kongenitální hypermobilitu označil pojmem: "hypermobilní syndrom". 

Celková hypermobilita není patologická. Na druhé straně však u hypermobility je 

sklon k funkčním poruchám, které recidivují, vzniká častěji poranění úponů, zejména 
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vazů a svalů, častěji vzniká i hemiace ploténky. Můžeme říci, že hypermobilita se stává 

terapeutickým problémem až tehdy, když dochází k porušení kompenzačních 

mechanismů, to je zejména, kdyže je spojena s chabým držením nebo je důsledkem 

nevhodných pohybových stereotypů. 

Kompenzatorní hypermobilita: vyskytuje se jako kompenzační mechanismus 

omezené mobility některého segmentu v sousedních segmentech. Může to být při 

blokovém obratli nebo po traumatech nebo pod omezenou pohyblivostí segmentu. 

• VÉLE, F.: Kineziologie pro klinickou praxi. GRADA, Praha 1997 

Hypermobilita je opakem retraktibility, zkrácení a pohybového omezení a je spojena 

se svalovou hypotonií, volnějším ligamentózním aparátem. Je provázena zvýšeným 

rozsahem pasivní pohyblivosti. Kloubní pouzdra bývají volnější a bývá zvýšena kloubní 

vůle. Při hypermobilitě je zvýšená tendence k nárazovému přetížení svalových úponů a 

je zhoršena reflexní posturální regulace pro celkovou hypotonii. Tím, že se zhoršují 

korekční reakce při náhlých změnách polohy. Příčiny bývají: 1. vrozená ochablost tkání 

2. porucha tonusových regulací CNS 
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5.4.1. KOMPARACE TERMÍNU HYPERMOBILITA 

Zde se výše uvedení autoři a autorka neshodují ve znění ani jedné definice, týkající se 

termínu hypermobilita. 

dělení hypermobility 

CAPKO rozděluje hypermobilitu na kompenzační, kdy udává: "Každé omezení 

pohybu musí být nějak kompenzováno, čímž vzniká kompenzační 

hypermobilita." a na lokální hypermobilitu, která vzniká jako objektivní klinický 

projev funkčních kloubních blokád. JANDA, a stejně tak i LEWIT, se při dělení 

hypermobility odvolávají na SACHSEHO, který popisuje tři druhy 

hypermobility: 1. místní patologickou, 2. generalizovanou patologickou, 3. 

konstituční. Ale již v dalším článku JANDA přidává další druh hypermobility, 

dalo by se spíše říci stupeň, a to přechod ke konstitucionální hypermobilitě, jako 

je např. Marťanův syndrom. RYCHLÍKOVÁ dělí hypermobilitu na celkovou a 

lokální, které obě dále rozděluje na kongenitální a získanou hypermobilitu. Dále 

uvádí hypermobilitu kompenzatorní jako kompenzační mechanismus omezené 

mobility některého segmentu v segmentech sousedních. VÉLE hypermobilitu 

nerozděluje. 

Jako definici uvádí JANDA: " Pod pojmem hypermobilita rozumíme zvětšený 

rozsah kloubní pohyblivosti nad běžnou normu". Dále píše: "Hypermobilita 

nepatří- přesně vzato k poruše, která vzniká na podkladě poruchy svalu". Nato 

cituji LEWITA: " Hypermobilita je určena a způsobena svalstvem." LEWIT 

definuje hypermobilitu jako zvýšenou pohyblivost, která může mít značný 

patogenní význam. Podle RYCHLÍKOVÉ je hypermobilita specifickou funkční 

poruchou, která může být jen v jednom segmentu, ve více segmentech a může 

být v rámci celkové hypermobility. VÉLE popisuje hypermobilitu jako opak 

retraktibility, zkrácení a pohybového omezení. Hypermobilita je spoJena se 

svalovou hypotonií, volnějším ligamentózním aparátem a je provázena 

zvýšeným rozsahem pasivní pohyblivosti. 
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VÉLE i LEWIT poukazují na zvýšenou tendenci k nárazovému přetížení 

svalových úponů, zhoršení reflexní posturální regulace pro celkovou hypotonii. 

Tím, že se zhoršují korekční reakce při náhlých změnách polohy. 

Poněvadž hypermobilita s laxními ligamenty jde ruku v ruce se svalovou 

slabostí, dochází lehce k přetěžování, instabilitě a tím i k bolesti. Nověji 

SACHSE (1983) zdůraznil, že hypermobilita, která se klinicky projevuje, 

souvisí často s pohybovou inkoordinací a neschopností utvářet kvalitní 

pohybové stereotypy 

5.5. KLOUBNÍ VŮLE (JOINT PLA Y) 

• CAPKO, J.:Základy fyziatrické léčby. GRADA. Praha 1998 

Kromě aktivních a pasivních pohybů v kloubu existuje ještě další možnost posunu 

kloubních partnerů, kterou J.Mennel označil jako "kloubní vůli" -joint play. Můžeme ji 

vyšetřit v kterémkoliv kloubu. Kloubní vůle umožňuje vzájemné posuny kloubních 

plošek do nejrůznějších směrů. Posuny jsou velmi malého rozsahu, ale pro pohyb 

v kloubu velmi důležité, protože jsou základním předpokladem pohybu v kloubu 

(Rychlíková, E.). Jedná se o pasivní pohyby, které nemohou být prováděny aktivně. 

Směr posunu v kloubu je závislý na anatomickém tvaru kloubu. Rozsah tohoto posunu 

je ještě závislý na pasivním napětí vazů, kloubního pouzdra a svalů. (viz. Obr.) 

Praktický význam kloubní vůle spočívá v tom, že: 

odhaluje blokádu již tehdy, kdy je funkční pohyb ještě normální 

translační pohyby "kloubní hry" a též distrakce jsou při obnovení normální 

pohyblivosti šetrnější a účinnější než pasivní (vynucený) funkční pohyb. Je 

zřejmé, že normální kloubní vůle je předpokladem normální kloubní 

pohyblivosti. 
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• GÚTH, A.: Vyšetrovacie a liečebné metodiky pre fyzioterapeutov. Bratislava: 

1995, 448 str. 

Při vyšetření kloubní hry mezi kloubními ploškami jednotlivých obratlů páteře jde o 

pasivní posun jedné kostní části kloubu v různých směrech proti fixované druhé kostní 

části (i do směrů, které nejsou aktivně, fyziologicky možné). Snažíme se, aby byl 

pacient relaxovaný a vyšetřovaný segment, respektive kloub v takovém postavení, které 

dovoluje co největší uvolnění kloubního vazivového, ligamentózního a svalového 

aparátu. Bývá to většinou neutrální, nebo střední postavení. Fixace musí být pevná a 

nebolestivá, pohyby prováděné pomalu a jemně, abychom mohli dobře diferencovat 

fyziologickou a patologickou bariéru. 

• LEWIT, K.: Manipulační léčba v myoskeletální medicíně. Nakladatelství 

Sdělovací technik, Praha 2003 

Kloubní vůle ú"oint play): jde o kloubní pohyb, který neodpovídá pohybu 

vyvolanému vlastními svaly. Lze jej vyvolat pouze vnější silou, jde většinou o 

vzájemné posouvání kloubních plošek nebo jejich oddalování (distrakce) 

Vůle v kloubu a blokády 

Vůle v kloubu (,,joint play" podle Mannella), tj. pasivní pohyb, který nemůže být 

vykonán aktivně. Jde o vzájemné posuny kloubních plošek, rotace a také distrakce. Vůle 

v kloubu nemá pouze teoretický význam. Její praktický význam spočívá v tom, že a) 

odhaluje blokádu už tehdy, kdy je funkční pohyb ještě normální, b) jak ukazuje schéma 

podle Mannella (viz. Obr.) a Kaltenboma (obr.) translační pohyby "kloubní hry" a také 

distrakce jsou při obnovení normální pohyblivosti šetrnější a účinnější než pasivní 

(vynucený) funkční pohyb. Je zřejmé, že normální kloubní vůle je předpokladem 

normální kloubní pohyblivosti. Porucha se podobá zásuvce, která se zasekla. 

Pokoušíme-li se jí vytáhnout přímo, třeba násilím (funkční pohyb), nepodaří se nám to a 

můžeme jí poškodit. Pohneme-li s ní však několikrát lehce do stran, získáme "vůli" a 

hladce jí otevřeme. 
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• PODĚBRADSKÝ, J., V AŘEKA, 1.: Fyzikální terapie II. GRADA, Praha 1998 

Je to pasivní pohyb, který v daném kloubu nemůže být vykonán aktivně, např. 

distrakce, translace, rotace. Je předpokladem plného rozsahu funkčního pohybu, bývá 

jako první porušena u funkčních blokád kloubů (včetně kloubů páteře). 

• RYCHLÍKOVÁ, E.: Manuální medicína MAXDORF, Praha, 1997 

Kromě aktivních a pasivních pohybů v kloubu existuje ještě další možnost posunu 

kloubních partnerů, kterou McMennel označil jako ,joint play"-" kloubní vůli'', kterou 

prakticky můžeme vyšetřit v kterémkoliv kloubu. Kloubní vůle umožňuje vzájemné 

posuny kloubních plošek do nejrůznějších možných směrů. Vzájemné posuny jsou 

velmi malého rozsahu, ale jsou základním předpokladem pohybu v kloubu. Rozsah 

tohoto posunu je ještě závislý na pasivním napětí vazů, kloubního pouzdra a svalů. To 

je také příčinou, proč rozsah kloubní vůle je do jisté míry individuálně rozdílný. 

Můžeme však říci, že rozsah kloubní vůle je dán fYziologickými hranicemi napětí 

periartikulárních tkání. N a podkladě znalostí anatomického tvaru kloubu pak při 

vyšetřování nejsou diagnostické rozpaky, zda je kloubní vůle omezená, či nikoliv. 

Jednotlivé směry kloubní vůle jsou: 

distrakce, oddálení kloubních plošek v ose kloubu 

anteroposteriorní posun 

laterolaterální posun 

rotační pohyby 

zaúhlení do stran 

při vyšetřování kloubní vůle je nutné řídit se technickými zásadami. Jednou 

z nejčastějších poruch kloubní vůle je funkční kloubní blokáda. 

• VÉLE, F.: Kineziologie pro klinickou praxi. GRADA, Praha 1997, str. 108, 

ISBN 80-7169-256-5 
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Kloubní vůle (joint-play podle Mennela) znamená schopnost mikropohybu v jiných 

směrech, než jsou typické pro pohyb v daném kloubu. Např. takovým směrem je 

tangenciální pohyb vzhledem ke kloubním ploškám a nebo mikrotrakce. Kloubní vůle je 

vymezena elasticitou kloubního pouzdra a může být změněna i procesy uvnitř kloubu. 

Kloubní vůle bývá porušena společně s pohybovým omezením. 

Při vyšetřování používáme palpace. Fixujeme jednou rukou proximální kloubní 

segment a druhou rukou se snažíme pohnout distálním segmentem nikoli ve směru 

vlastního pohybu v kloubu, ale tangenciálně. Nebo zkoušíme rozsah možné 

mikrotrakce. Kloubní vůli lze hodnotit i kvantitativně. Kloubní vůle může být: O -

vymizelá (ztuhlý kloub), 1 - snížená (snížená hybnost), 2 - přiměřená (norma), 3 -

zvýšená (uvolněný kloub). 

• http://biomech.ftvs.cuni.cz/pbpklkompendium/anatomie/kloub vvsetreni.php 

Kromě aktivního či pasivně vyvolaného pohybu, existuje v kloubu ještě možnost 

posunu - tzv. kloubní vůle (joint play), tj. pohyb, který nedovedeme sami aktivně 

provést, ale který je základním předpokladem pohybu v kloubu. Jde o pasivně 

prováděné oddalování kloubních ploch a drobné posuny v nejrozmanitějších směrech, 

které jsou ve svém rozsahu zcela závislé na tvaru ploch. Je-li v kterémkoliv směru 

kloubní vůle omezena, dochází i k celkovému omezení aktivní pohyblivosti kloubu. 

Získaný nález je podkladem pro další ošetření ve smyslu kloubní mobilizace nebo 

manipulace. 

Při vyšetření kloubní vůle je nutné vycházet z tzv. neutrálního neboli středního 

postavení kloubu. V tomto postavení jsou kloubní vazy i kloubní pouzdro maximálně 

uvolněny a napětí synergních i antagonních svalových skupin je v rovnováze. Neutrální 

poloha je pro každý kloub typická. 
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5.5.1. KOMPARACE TERMÍNU KLOUBNÍ VŮLE 

Shoda autorů v definici termínu kloubní vůle- joint play je v následujících bodech: 

vůle v kloubu je pasivní pohyb, který nemůže být vykonán aktivně 

je předpokladem normální kloubní pohyblivosti 

kloubní vůle umožňuje vzájemné posuny kloubních plošek do různých směrů 

porovnání, analýza: 

CAPKO s LEWITEM se shodují na tom, že praktický význam kloubní vůle 

spočívá v tom, že odhaluje blokádu již tehdy, kdy je funkční pohyb ještě 

normální. Dále oba autoři uvádějí stejnou formulaci: " translační pohyby 

"kloubní hry" a také distrakce jsou při obnovení normální pohyblivosti šetrnější 

a účinnější než pasivní (vynucený) funkční pohyb. Je zřejmé, že normální 

kloubní vůle je předpokladem normální kloubní pohyblivosti". 

podle PODĚBRADSKÉHO bývá kloubní vůle jako první porušena u funkčních 

blokád kloubů, RYCHLÍKOVÁ uvádí, že jednou z nejčastějších poruch kloubní 

vůle je funkční kloubní blokáda 

VÉLE definuje kloubní vůli jako schopnost mikropohybu v jiných směrech, než 

které jsou typické pro pohyb v daném kloubu. Naproti tomu lze citovat CAPKA, 

RYCHLÍKOVOU a citace z internetových stránek katedry biomechaniky, kteří 

uvádí, že kloubní vůle umožňuje vzájemné posuny kloubních plošek do 

nejrůznějších směrů. RYCHLÍKOVÁ zde ještě dodává možných směrů. U www 

stránek je definice doplněna větou, které jsou ve svém rozsahu zcela závislé na 

tvaru ploch. 

LEWIT v definici v otázce směru posunu píše: "Jde o vzájemné posuny 

kloubních plošek, rotace a také distrakce." PODĚBRADSKÝ jako příklad směru 

posunu uvedl distrakci, transkaci a rotaci. 

VÉLE uvádí, že kloubní vůle je vymezena elasticitou kloubního pouzdra. 

CAPKO a RYCHLÍKOVÁ rozsah kloubní vůle je závislý na anatomickém tvaru 

kloubu, dále na pasivním napětí vazů, kloubního pouzdra a svalů. 
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6. METODA A MATERIÁL DOTAZNÍKOVÉHO PRŮZKUMU 

6.1. Techniky sběru dat 

Výběr vhodné techniky shromažďování dat vychází z cíle výzkumu, definovaného 

problému a dostupnosti dat sekundární povahy. (Přibová, 1998) 

6.2. Dotazování 

Základem je pokládání otázek respondentům. Podle kontaktu s dotazovaným se 

dotazování odehrává jako osobní, telefonické, písemné a elektronické. 

Z hlediska mého výběru kontaktu s respondenty, jsem si vybrala písemný a 

elektronický kontakt, proto budou níže popisovat pouze tyto dva způsoby. 

U písemného dotazování je výhodou, že respondent má čas si rozmyslet odpovědi, i 

když u otázek, ve kterých zjišťujeme spontánní odpovědi, se tato okolnost může obrátit 

v nevýhodu. Patrně největší nevýhodou písemného dotazování je, že se ztrácí kontrola 

nad velikostí a strukturou výběrového souboru a že není jasné, kdo dotazník ve které 

části vyplňoval. 

Dotazník Je formulář, určený k pokud možno přesnému a úplnému 

zaznamenávání zjišťovaných informací. Dobrý dotazník je mnohem více než jenom 

soubor otázek, neboť usměrňuje proces dotazování. (Bártová, 1991). Návratnost 

dotazníků se pohybuje ve velmi dobře připravených projektech okolo 30%. 

Každý dotazník zasílaný poštou i v elektronické podobě by měl být provázen 

dopisem, ve kterém je vysvětlen smysl a cíl dotazování, způsob získání adresy 

respondenta, slib zachování anonymity poskytnutých údajů, jasné pokyny pro 

vyplňování, termín, do kterého je žádoucí dotazník vyplnit a zaslat řešiteli, poděkování 

za spolupráci a podpis odpovědného pracovníka. 

Dotazování bez ohledu na způsob kontaktu s respondentem je velice rozšířenou 

technikou získávání dat s tendencí k dalšímu růstu. Jeho předností je možnost použití 

v různých typech zkoumaných situací a komplexnost získaných údajů. 
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Zvolila jsem si osobní předání dotazníků, kdy jsem navštívila různé kurzy s větší 

účastí fyzioterapeutů z celé republiky a díky PhDr. Špringrové Phd. byla navázána i 

spolupráce s respondenty ze Slovenské republiky. 

Respondenti byli osloveni, seznámeni s cílem a úmyslem dotazníku, byly jim 

vysvětleny jasné pokyny pro vyplňování, které byly napsány i v úvodu dotazníku a 

respondenti byli požádáni o jejich vyplnění. Jelikož byli osloveni přímo, tak v případě 

zájmu o zaslání výsledků, byli respondenti upozorněni na nutnost připsat svoji adresu na 

dotazník. Všem respondentům jsem osobně slíbila zachování anonymity poskytnutých 

údajů. 

Doba pro navrácení vyplněných dotazníků byla z časového hlediska omezena na tři 

týdny, ale většina respondentů přinesla vyplněné dotazníky do druhého dne. V případě 

ponechání si dotazníku byla respondentům poskytnuta obálka se zpětnou adresou pro 

zajištění návratnosti. Tuto alternativu však žádný respondent nevyužil. 

Jako další formu jsem si zvolila, elektronické dotazování. Pro elektronické 

dotazování jsem se rozhodla i z časových důvodů, kdy jsem předpokládala rychlou 

návratnost vyplněných dotazníků. V průvodním dopise byla uvedena třítýdenní lhůta 

pro vyplnění a návrat dotazníků. Dalšími důvody byly důvody fmanční, kdy přístup na 

internet je levnější než rozesílání dotazníků poštovním způsobem. 
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6.3. Dotazník 

Dotazník byl sestaven podle obecných zásad jeho tvorby. Byl vytvořen seznam 

informací, které má dotazování přinést. Dále byl určen způsob dotazovaní, jak již bylo 

zmíněno výše. Písemné dotazování je vhodné pro dotazování takových skupin 

respondentů, které téma dotazníku zajímá a předpokládá se proto, že respondenti budou 

chtít odpovědět. 

Specifikace cílové skupiny dotazovaných osob v mém případě lze označit jako 

vzorek záměrný, který je tvořen z respondentů, u nichž se předpokládá zájem o 

zjišťovanou skutečnost a patří do skupiny s částečně ovlivnitelným výběrem. Důvodem 

tohoto zařazení je skutečnost, že se práce týká problematiky terminologie používané 

v klinické praxi fyzioterapeutů a převážnou většinu respondentů tvořili fyzioterapeuté a 

odborníci působící v oboru fyzioterapie. 

Při tvorbě jednotlivých otázek je nutné zvažovat dvě hlediska: jakou funkci 

v dotazníku daná otázka má a jakým způsobem ji položit, aby odpověď na ni přinesla 

přesně tu informaci, kterou potřebujeme. V první části dotazníku převládaly otázky 

úvodní, které splňovaly funkci navázání kontaktu s respondentem a vysvětlovaly účelu 

dotazníku. V hlavní části dotazníku převládaly otázky uzavřené, které nabízely varianty 

odpovědí, ze kterých měl respondent na výběr. Na závěr dotazníku byla vložena jedna 

otázka otevřená, kde nebyla respondentovi nabídnuta žádná odpověď a byl mu zde 

ponechán prostor na vyjádření svého názoru na danou problematiku. 

K formulaci otázek jsem se snažila přistoupit podle doporučených pokynů. Otázky 

byly psány stručně, nebyly sugestivní, dvojité ani zavádějící. Jelikož se týkaly oboru 

fyzioterapie a oslovení respondenti byli odborníci pracující v tomto oboru, byly otázky 

psány jazykem českým s kombinací jazyka latinského, který byl použit jako názorný 

příklad v kontextu dané otázky. Dále byly použity odborné termíny užívané v klinické 

praxi fyzioterapeutů, jelikož se otázky týkají právě odborné terminologie. 

Pro dotazník v mé diplomové práci jsem volila formu polostrukturovaného 

dotazníku, kdy převládal větší počet uzavřených otázek, ale na závěr dotazníku byl 

ponechán respondentům prostor pro vyjádření vlastního názoru a připomínek, které 
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mohou být velmi přínosné a cenné k diskuzi zvolené problematiky v závěru práce, i za 

cenu zvýšení náročnosti zpracování. 

6.4. Pilotáž 

Dotazník je určen pro desítky či stovky různých lidí, kteří odlišným způsobem 

vnímají a reagují. Aby se minimalizovalo toto riziko, je užitečné otestovat 

srozumitelnost a jednoznačnost dotazníku na malém vzorku respondentů, kteří nejsou 

do problému vtaženi, dívají se na něj nezaujatě. (Přibová, 1998) 

Pilotáž dotazníku byla provedena na vzorku dvanácti respondentů, kteří nejsou 

nijak spojeni s danou problematikou, ani s oborem fyzioterapie. Podle jejich vyjádření 

byly otázky jasné, srozumitelné a tudíž jsem pokládala test pilotáže za splněný a 

dotazník vhodný k rozeslání respondentům působícím v oboru fyzioterapie. 

6.5. Souhrn k výsledkům metodiky techniky sběru dat 

Zde bylo mým cílem zjistit, pomocí průzkumu dotazníkovou metodou, jaký je 

názor na terminologii používanou ve fyzioterpii. Z důvodu snahy obsáhnout co největší 

počet respondentů jsem si, jako techniku sběru dat, vybrala písemný a elektronický typ 

kontaktu s dotazovaným. 

Z hlediska návratnosti dotazníků, která se pohybuje ve velmi dobře připravených 

projektech okolo 30%, je známo, že na písemné dotazování obvykle nereagují lidé 

s velmi vysokým a velmi nízkým vzděláním, lidé vyšších věkových kategorií a lidé 

pracovně přetížení. Nikdy však nelze zjistit, jak jsou početné kategorie, které obvykle 

neodpovídaj í, ve vztahu k projektu.(Bártová, Bárta, 1991) 

V praxi se mně osvědčil typ písemného dotazování, s osobním předáním dotazníků. 

Zde mohu hodnotit tuto volbu jako velmi úspěšnou. Během určitého časového období 
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jsem navštívila čtyři různé kurzy, zaměřené na výuku manuálních technik používaných 

ve fyzioterapii, kde jsem osobně krátce představila výzkum mé diplomové práce a jeho 

cíle a rozdala dotazníky. Podle výše popsaných výsledků lze popsat, tento typ kontaktu 

s respondenty jako velmi úspěšný - návratnost dotazníku byla do druhého dne 100%. 

Úspěšnost návratnosti bych připisovala právě osobnímu kontaktu, kdy jsem měla 

možnost respondenty přímo oslovit a v případě dotazů vysvětlit dané nejasnosti. 

Jako nevhodně zvolený naopak hodnotím elektronický typ dotazování. Vzhledem 

k dnešnímu rozvoji a možnostem techniky jsem předpokládala tuto volbu jako 

správnou. Mezi přednosti elektronického typu dotazování patří rychlost, nízká 

pořizovací cena, urychlení zpracování dat, protože všechna data jsou již v elektronické 

podobě. K dalším výhodám jistě patří i možnost oslovení velkého počtu respondentů, 

možnost nalezení mnoha kontaktů - adres na webových vyhledávačích. Ale moje 

zkušenost s tímto typem dotazování je negativní. Ačkoliv jsem rozeslala sto dotazníků 

na různá ambulantní pracoviště, do rehabilitačních klinik nemocnic, katedry i přes 

organizaci UNIFY, návratnost byla minimální (viz. diskuze k výsledkům). 
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7. ZPRACOVÁNÍÚDAJŮ 

Poté, co jsem shromáždila informace, bylo nutné provést jejich úpravu, určitým 

způsobem je klasifikovat. Dotazníky získané z terénu, bylo potřeba ještě před jejich 

zpracováním zkontrolovat, měly by být vyřazeny ty dotazníky, které jsou neúplně nebo 

nesprávně vyplněné. Dále jsem provedla logickou kontrolu, zda respondenti odpovídali 

pravdivě. 

Pro vyjádření výsledků výzkumu je potřeba sestavit tabulky a grafy. Jejich účelem 

je podat názorný a srozumitelný, logicky uspořádaný obraz o zkoumaných jevech, o 

jejich vývoji, struktuře a závislostech. Což je provedeno vždy na konci vyhodnocení 

otázky. 

7 .1. Analýza dotazníku 

Dotazník je rozdělen na dvě části. První zahrnuje osobní údaje, týkající se věku, 

pohlaví, vzdělání, profese, délky praxe zájmu o sdělení výsledků. Druhá část obsahuje 

celkem šest uzavřených otázek a jednu otázku otevřenou. Dotazování bylo uskutečněno 

elektronickou a písemnou formou, kdy jsem dotazníky osobně respondentům zanesla 

respondentům-fyzioterapeutům na již zmíněných kurzech. Dále byly dotazníky 

rozeslány přes internet do Fakultních nemocnic v jednotlivých krajích České republiky, 

kde byli vždy osloveni terapeuti nebo lékaři Klinik rehabilitačního lékařství, dále byla 

oslovena různá pracoviště rehabilitace, katedry fyzioterapie a zástupci UNIFY 

jednotlivých regiónů. 

Celkem bylo těmito dvěma způsoby rozdáno a rozesláno 200 dotazníků. Návratnost 

dotazníku byla u jednotlivých způsobů předání dotazníků velmi odlišná. U dotazníků, 

které byly respondentům na kurzech předány osobně (lOOdotazníků), byla návratnost 

stoprocentní. U dotazníků, které byly rozesílány elektronickou formou (lOOdotazníků), 

byla návratnost pouhých 9 procent. Ze Slovenska bylo přivezeno 12 dotazníků. 
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Jako zajímavost a pro zjištění názoru na danou problematiku, byli osloveni i 

studenti prvního ročníku oboru fyzioterapie, pro které byl vytvořen odlišný dotazník, 

obsahující pět otázek. 

Pro statistické zpracování dotazníků jsem oslovila Ing. Vlčka, vedoucího střediska 

správy HW/SW, který mi pomohl dotazníky analyzovat a výsledky pro jejich 

přehlednost převést do grafů a tabulek. 

7.2.Jednotlivé otázky dotazníku pro respondenty s ukončeným 
vzděláním 

Použitý dotazník, pro terapeuty a další odborníky působící v oboru, byl koncipován 

tak, aby hned z první otázky bylo zřejmé, zda dotazovaný respondent má o přednesenou 

problematiku zájem či nikoliv. I v případě negativní odpovědi mohl respondent vyjádřit 

svůj názor na konci dotazníku, kde mu byl ponechán pro tento účel prostor a vyplnit i 

zbývající otázky, které se vztahovaly na různé jevy v mluvené i psané terminologii. 

Otázka 1. Myslíte si, že definice termínů užívaných ve fyzioterapii jsou jednotné a 

srozumíte lné? 

Je zřejmé, že tato otázka byla v mém dotazníku klíčová. Vypovídala totiž o názoru 

tázaného respondenta na danou problematiku. Pokud daný respondent uvedl souhlasnou 

odpověď, vyjádřil svůj souhlas s jednotností definic termínů, nemusel ve vyplňování 

dotazníku dále pokračovat. Samozřejmě respondent mohl vyjádřit svůj názor a důvody, 

své odpovědi. 

Otázka 2. Preferujete v psaném a mluveném projevu užívání především latinských 

termínů, nebo spíše jejich český překlad? (např. extenze-natažení, m. 

biceps brachii- dvouhlavý sval pažní, radikulární- kořenový, atd) 
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Zde měli respondenti na výběr ze tří odpovědí, a to zda používají ve svém projevu 

latinské nebo české termíny, nebo kombinaci obou jazyků. V této otázce mě zajímalo, 

který jazyk respondenti preferují, zda jsou zvyklí na latinskou terminologii a používají ji 

ve svém písemném i slovním projevu, zda si latinské termíny překládají do českého 

jazyka nebo zda kombinují terminologii latinskou s českou. Také mě u této otázky 

zajímalo, zda se v odpovědích projeví vliv dosaženého vzdělání. 

Otázka 3. Souhlasíte s pronikáním anglicismů do terminologie fyzioterapie? (př. joint 

play-kloubní vůle, trigger point- spoušťový bod). 

Na výběr zde měli respondenti pouze dvě odpovědi: souhlasím a používám je, nebo 

nesouhlasím a jsem pro jejich český překlad. Otázka měla za "úkol" zjistit vliv 

anglického jazyka na českou terminologii a zažití termínů užívaných v tomto jazyce. 

Zajímalo mě, nakolik se oslovení respondenti shodnou v otázce přejetí anglických 

termínů do českého mluveného i psaného projevu. 

Otázka 4. Co si myslíte o používání EPONYM v terminologii? (pojmenování jevu podle 

určité osoby, kdy pojmenování nevypovídá absolutně nic o obsahu 

pojmenovaného jevu, př. Rhomberg- vyšetření rovnováhy). Byli byste pro 

jejich výstižnější pojmenování? 

Opět byly nabídnuty dvě odpovědi: souhlasím s užíváním eponym, neJsem pro 

změny v pojmenování nebo nesouhlasím s užíváním eponym, jsem pro změny 

v pojmenování. Tato otázka je velmi diskutabilní, protože pokud by nastala změna 

v používání eponym a došlo k jejich novému pojmenování, znamenalo by to jistě velký 

zásah do "zažité" terminologie nejen fyzioterapeutů, ale i lékařů a jiných odborníků 

zabývající se tímto oborem. Obzvlášť z toho důvodu, že eponyma se týkají převáženě 

různých zkoušek a testů, které je zvyklá užívat široká medicínská veřejnost. 
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Otázka 5. Ze kterých pramenů Vy sami čerpáte při ověřování definic jednotlivých 

termínů? 

Zde mě zajímalo, které zdroje nejčastěji respondenti využívají a zda preferují 

domácí či zahraniční literaturu (knihy, časopisy). Dále mě také zajímalo využití českých 

nebo zahraničních vyhledavačů na internetu. 

Otázka 6. Myslíte si, že byste využili výkladový slovník odborných termínů používaných 

ve fýzioterapii, pokud by existoval? 

Tato odpověď mě z hlediska zadání mé práce velmi zajímala. Cílem bylo potvrdit 

či vyvrátit absenci výkladového slovníku v českém jazyce a poukázat na nutnost jeho 

vytvoření. 

Na konci dotazníku byla již zmiňovaná kolonka poznámky, kde se mohli 

respondenti vyjádřit k dané problematice a tím mi poskytnout cenný materiál k úvaze. 

7 .3. Jednotlivé otázky dotazníku pro studenty 

Otázka 1. Latinský jazyk jsem studoval/a již na střední škole? 

Otázka měla objasnit klasické vzdělání a znalost latinské jazyka, který je pro 

pochopení a správné užívání termínů nezbytný. 

Otázka 2. Mám problémy se správným používáním latinských termínů? 

Zde jsem chtěla zjistit, nakolik si studenti "věří" ve správném používání latinských 

termínů, a zda si popřípadě uvědomují, svůj problém s tímto jevem. 
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8. ZJIŠTĚNÉ ÚDAJE- VÝSLEDKY 

Zde jsou prezentovány výsledky získané z dotazníků, které byly rozdány a 

rozeslány v České a Slovenské republice. Výsledky jsou komentované po jednotlivých 

otázkách. V odpovědi je vždy uveden počet odpovídajících respondentů a v závorce 

procento z celkového počtu respondentů. 

Pro vyjádření výsledků výzkumu bylo potřeba sestavit grafy. Jejich účelem bylo 

podat názorný a srozumitelný, logicky uspořádaný obraz o zkoumaných jevech, o jejich 

vývoji, struktuře a závislostech. Na konci vyhodnocení otázky jsou tedy výsledky 

prezentovány i v kruhových grafech, a tudíž lze přehledně vidět, jakých výsledků bylo 

dosaženo. 

Výsledky jsou prezentovány zvlášť z osobní části dotazníku a z části týkající se 

problematiky terminologie. 

Výsledky dotazníku ze Slovenské republiky jsou zde zpracovány pouze graficky 

pro možnost porovnání názorů na danou problematiku. 
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8.1. VÝSLEDKY RESPONDENTŮ S UKONČENÝM VZDĚLÁNÍM 

8.1.1. Výsledky první části dotazníku (osobní údaje) 

Pohlaví respondentů 

Z grafu jasně vyplývá převaha žen109 (92%) nad muži 9 (8%) působící v oboru 

fyzioterapie. 

Grafč. 1 

Grafč. 2 

Pohlaví respondentů - čechů 
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9 
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Pohlaví respondentů- Slováků 

2; 14% 

12; 86% 
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Grafč. 3 

Pohlaví respondentů celkem 

11; SO/o 

• žena 

121; 92% 

Ukončené vzdělání 

Nejvíce z respondentů absolvovalo studium na Vyšší odborné škole 55 (46%), 

následuje magisterské 22(19%), dvouleté pomaturitní studium 20 (17%), bakalářské 

14 (12%), doktorandské 2 (2%). Z respondentů mělo ukončené medicínské vzdělání 5 

(4%). 

Grafč. 4 

Vzdělání respondentů- Česi 
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Grafč. 5 

Grafč. 6 

Vzdělání respondentů- Slováci 

1; 7% 

ili'il!l --- ---- '~ 

9; 65% 
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Vzdělání respondentů celkem 

64; 48% 
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Profese 

Většina z respondentů byla profesí fyzioterapeut/fyzioterapeutka 113 (96%), pouze 

5 respondentů byli lékaři/lékařky 5 (4%). 

Grafč. 7 

Profese respondentů- Čechů 

• fyzioterapeut 

• lékař 

113; 96% 

Grafč. 8 

Profese respondentů- Slováků 

o fyzioterapeut 

1; 7% 

• lékař 

13; 93"/o 
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Grafč . 9 

Profese respondentů celkem 

• fyzioterapeut 

• lékaf 

126; 95% 

Délka praxe 

Nejvíce z oslovených respondentů udávalo délku praxe do pěti let 44 (38%), pět až 

deset let praxe 30 (25%), dvacet a více let 19 (16%), patnáct až dvacet let 13 (11%), 

deset až patnáct let 12 (10%). 

Grafč. 10 

Délka praxe respondetů - Češi 
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Grafč. ll 

Délka praxe respondentů -Slováci 

6;42% 

0;0% 

0;0% 
4;29% 

Grafč. 12 

Délka praxe respondetů celkem 

34; 26% 
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Zájem o výsledky 

Zájem o zaslání výsledků dotazníků projevilo 43 (36%) respondentů, 75 

(64%) si výsledky nepřálo poslat. 

Grafč. 13 

Zájem o výsledky- češi 

•ano 

Grafč. 14 

Zájem o výsledky- Slováci 

2;14% . al() 

12; 86"/o 
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Grafč. 15 

Zájem respondentů o výsledky 

• arxJ 
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8.1.2. Výsledky druhé části dotazníku 

Jednotnost a srozumitelnost definic termínů ve fyzioterapii 

Ze 118 respondentů, kteří vyplnili a poslali zpět dotazník, jich 86 (73%) 

uvedlo, že definice termínů užívaných ve svém oboru (fyzioterapii) pokládají za 

nejednotné a nejasné a to bez ohledu na pohlaví, věk nebo nejvyšší dosažené 

vzdělání. Pouze 32 (27%)z dotázaných se vyjádřilo na otázku kladně. 

Graf č. 16 Respondenti Češi 

Otázka č.1 
Myslite si, že definice term lnů užlvaných ve fyzioterapii jsou 

jednotné a srozumitelné? 
Respondenti -Čdi 

• ano • ne 

Graf č. 17 Respondenti Slováci 

Otázka č.1 
Myslite si, že definice term lnů užlvaných ve fyzioterapii jsou 

jednotné a srozumitelné? 
Respondenti -Slováci 

lil ano • ne 
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Graf č. 18 Všichni respondenti 

Otázka č.1 
Myslfte si, že definice terminů užfvaných ve fyzioterapii jsou 

jednotné a srozumitelné? 
Viichni respondenti 

• ano • ne 

Otázka preference latinských termínů před jejich českým překladem v psaném a 

mluveném projevu 

Zde 65 (55%) respondentů odpovědělo, že ve svém psaném i mluveném 

projevu používají oba jazyky. Proč většina používá jak latinské tak české 

termíny? Respondenti to nejčastěji vysvětlují tím, že mezi kolegy preferují 

latinské termíny a v kontaktu s pacienty používají pro lepší srozumitelnost české 

překlady latinských pojmů. Pro překlad latinských termínů do českého jazyka 

bylo pouze 5 ( 4%) respondentů a latinu preferovalo 48 ( 41%) respondentů. 

Za zmínku stojí poznámka respondenta, který uvedl, že ho ve volbě 

preference jazyka ovlivnili učitelé a posléze první pracovní kontakt. To 

znamená, že člověk je také ovlivněn tím, který jazyk používá jeho učitel, 

profesor, lékař na pracovišti, atd. 
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Graf č. 19 Respondenti Češi 

Otázka č.2 
Preferujete v psaném a mluveném projevu užíváni především latinských 

termínů, nebo spiše jejich překlad? 
Respondenti- Češi 

• latinské termíny 

• český překlad termínů 

65; 55% 

5;4% o obojí 

Graf č. 20 Respondenti Slováci 

Otázka č.2 
Preferujete v psaném a mluveném projevu užíváni především latinských 

terminů, nebo spíše jejich překlad? 
Respondenti- Češi 

• latinské termíny 

• český překlad termínů 

o obojí 

Graf č. 21 Všichni respondenti 

Otázka č.2 
Preferujete v psaném a mluveném projevu užívání především latinských 

termínů, nebo spíše jejich překlad? 
Všichni respondenti 

m latinské termíny 

39% 

• český překlad termínů 

75; 57% 

o obojí 
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Pronikání anglicismů do terminologie fyzioterapie 

Z výsledků průzkumu souhlasilo s pronikáním anglicismů do českého 

jazyka v terminologii fyzioterapie 81 (69%) respondentů. Podle mého očekávání 

s anglicismy souhlasily převážně mladší ročníky. Pro český překlad anglicismů a 

nesouhlas s jejich používáním se vyjádřilo 37 (31 %) respondentů. 

Graf č. 21 Respondenti Češi 

Oázkač.3 

Souhlasíte s pronikánim anglidsmů do terminologie fyzioterapie? 
Rtspondenti - češi 

Graf č. 22 Respondenti Slováci 

Otázka č.3 

1!1 sa.Hasma pružívánje 

• nesrutiasma jsenpro j€4ich český 
pi'ei<IOO 

Souhlasite s pronikánim anglicismů do terminologie fyzioterapie? 
Respondent i · Slováci 

1;7% 

13; 93% 
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Graf č. 23 Všichni respondenti 

Otázkač.3 
Souhlasite s pronikánfm anglicismů do terminologie fyzioterapie? 

Viichni respondenti 

1!1 sa..Hasíma pa.lŽívánje 

38; 29"!. . --=-- -

>-
,.l 

. . ..--

B neswhlasímajsanpro jejich český 
'71% P'eklad 
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Eponyma 

V otázce problematiky používání eponym se proti změně vyjádřilo 84 

(64%) respondentů. Naopak se změnou v pojmenování eponym by souhlasilo 47 

(36%) respondentů. Za zmínku stojí důvod, který nejčastěji udávali respondenti 

proti změně pojmenování eponym, a to:"Eponyma jsou pro nás zažitá a už 

bychom si nezvykli na jejich přejmenování." Z tohoto vyplývá, že se jednalo o 

respondenty působící v oboru déle než pět let. Dalším důvodem byla obava ze 

ztráty respektu lékařů. 

Graf č. 24 Respondenti Češi 

Otázka č.4 
Co si myslfte o použfvánf EPONYM v terminologii? 

Respondetni • Čdi 

Graf č. 25 Respondenti Slováci 

Otázka č.4 

s souhlaslms eponymy, nejsem 
pro změny v pojmenování 

• nesouhlas lm s eponymy, jsem 
pro změny v pojmenováni 

Co si mysllte o použfvánl EPONYM v terminologii? 
Respondetni ·Slováci 

a souhlasím s eponymy, nejsem 
pro změny v pojmenováni 

l!l nesouhlas lm s eponymy, jsem 
64% pro změny v pojmenováni 
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Graf č. 26 všichni respondenti 

Otázka č.4 
Co si myslite o použivánf EPONYM v terminologii? 

Všichni· respondetni 

Preference pramenů při yyhledávání definic 

• souhlas lm s eponymy, nejsem pro 
změny v pojmenováni 

• nesouhlas lm s eponymy, jsem pro 
změny v pojmenováni 

Průzkum jednoznačně ukázal na preferenci českých písemných pramenů. 

Nejvíce jsou preferovány české knihy 102 (36%) respondentů, české časopisy 

využívá 74 (26%) respondentů a z českého internetového vyhledávače čerpá 

informace 58 (20%) respondentů. Minimum respondentů hledá informace 

v zahraniční literatuře či v zahraničním internetovém vyhledavači, 

v cizojazyčných knihách hledá informace 19 (7%), cizojazyčné časopisy uvedlo 

16 (6%) respondentů a zahraniční vyhledavač 15 (5%) respondentů. 
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Graf č. 27 Respondenti Češi 

Qázkač.5 
a kterých pramenů čer~e při ověřováni definic jednotlivých termínů? 

R!spondetni - čeii 

• česká literatura - knihy 

• česká literatura - časqjsy 

15;5% 

102; 36% o zahréniční literatura- knihy 

19; 74;26% 
• internet - český wtiedá\eč 

• internet - zdlraniční wHeaal\aC 

Graf č. 28 Respondenti Slováci 

a:ázkač.5 
a kterých pramenů čer~e při ověřováni definic jednotlivých termínů? 

R!spondetni -Slováci 

B česl<á literatura - knihy 

liJ česl<á literatura - časq:lsy 

o zchaiční literatura - knihy 

o zchaičnlliteratura- časq:lsy 

11; 33"/o 
• internet - český vyhledávač 

o internet - zchaničnl vyliedávač 
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Graf č. 29Všichni respondenti 

Otázkač.5 
Zs kterých pranenů čerpáte pi'i ověi'ování definic jednotlivých termínů? 

Viichni respondetni 

• česl<á literatura - mhy 

• česl<á literatura - časqlsy 

16;5% 

113; 35% o zaiTariční literatura - knihy 

o zaiTariční literatura - časqlsy 
19; 

• interret - český vyhledávat 
85;2'7% 

o interret - zdlraličnf vyhledávat 

Absence výkladového slovníku odborných termínů ve fyzioterapii 

Na absenci výkladového slovníku odborných termínů používaných ve 

fyzioterapii poukazuje 114 (97%) respondentů. Pouze 4 (3%) respondenti 

uvedli, že by slovník neužívali, i pokud by existoval. 

Graf č. 30 Respondenti Češi 

Otázkač.6 
Myslfte sl, že byste využili výkladový slovnlk odborných termrnů 

použrvaných ve fyzioterapii, pokud by existoval? 
R!spondenti -četl 

4;3% 

11 cno • ne 

114; 97% 
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Graf č . 31 Respondenti Slováci 

aázkač.6 
Myslíte si, že byste využili výkladollý sl01mlk odborných terminů 

použivalých ve fyzioterapii, pokud by existoval? 
R:tspondenti -Slováci 

2; 15% 

•a10 •re 

11; 85% 

Graf č. 32 Všichni respondenti 

Qázkač.6 
Myslíte si, že byste využili výkladový slovník odborných terminů 

použivalých ve fyzioterapii, pokud by existoval? 
Viichni respondenti 

6;5% 

•a10 • re 

125;95% 
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Problém se správným používáním latinských termínů 

K problému s latinskými termíny při vyjadřování se přiznalo 14 (56%) studentů, 

ostatní ll (44%) studenti problém s používáním latinských termínů nepociťují. 

Grafč. 34 

Otázka č.2 
Mám problémy se správným používáním latinských termínů 

11; 44% • ano 

14; 56% 

Frekvence vyhledávání, pro studenty nesrozumitelných, termínů. 

Jeden student 1 (4%) nemá s nejasnými termíny žádný problém, a tudíž je nikdy 

nevyhledává. Občasnou potřebu vyhledat definici nejasného termínu má 16 (64%) 

studentů a často nesrozumitelné termíny hledá 8 (32%) studentů. 
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Grafč. 35 

Zdroje informací 

Otázkač.3 
Jak často vyhledáváte vám nesrozurritelné definice 

terninů? 

1;4% 

• nikdy 

• občas 

o často 

Nejčastěji studenti čerpají informace z knih 23 (92%), dále z internetu 19 (76%) a 

z odborných časopisů 4 (16%) studentů. Většina ze studentů 93% hledá definice v české 

literatuře a pouze 7% studentů používá zahraniční zdroje. 

Grafč. 36 

Prameny čerpání 

5 

76 
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Absence výkladového slovníku odborných termínů ve fyzioterapii 

24 (96%) studentů se vyjádřilo pro používání výkladového slovníku v případě jeho 

existence. Pouze 1 (4%) student nevěděl. 

Grafč. 37 

O:ázkačA 
Využili byste výkladový slovník odborných tennínů 

používaných w fyzioterapii, pokud by existoval 

1;4% •ano 

• nevm 

24;96% 

Které termíny jsou nejvíce problematické 

Toto byla otevřená otázka, kde studenti mohli vypsat termíny, se kterými mají 

největší problémy. Podle jejich odpovědí dělají studentům největší problémy názvy 

svalů, onemocnění, lékařská terminologie, termíny z odborných předmětů (př.anteverze, 

spasmus, rigidita, apod.). 
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9. DISKUZE 

Jedním z cílů mé diplomové práce bylo shromáždit a porovnat definice 

jednotlivých vybraných termínů. Po provedených průzkumech v oblasti dostupné české 

i cizojazyčné literatury a po konzultacích s erudovanými odborníky jsem se rozhodla 

provést komparaci zaměřenou na definice termínů převážně v českém jazyce. K tomuto 

rozhodnutí mě vedlo několik důvodů. 

Prvním z nich byla absence podobného výzkumu- práce, se kterou bych mohla 

provést srovnání a případně ji aktualizovat. Nenašla jsem žádný článek ani knihu přímo 

zaměřenou na tématiku terminologie ve fyzioterapii. 

Z minima nalezených úvah nad problematikou nepřesné terminologie jako příklad 

uvádím tři. 

První z nich je od Prof. Lewita, který ve své knize uvádí, cituji: " V této souvislosti 

je nutno se zmínit o nešťastném používání termínu "funkční" i tam, kde máme co činit 

se strukturálními změnami. Je to pochopitelné, protože i strukturální patologické změny 

se projevují klinicky změnou funkce". A dále: " ... a proto se používá označení 

"vertebrogenní", ale tento termín se nám už nezdá zcela výstižný". (Lewit, 2003) 

Druhou zmínkou nad problematikou terminologie je úvaha Doc. V éleho, která se 

týká termínu kontrakce, jejího rozdělení a popisu funkce. Cituji: ".... z uvedené 

terminologie je vidět její nedůslednost, protože používá pojmu kontrakce (t.j. stažení) i 

tam, kde sval svoji délku nemění anebo se během činnosti dokonce prodlužuje. Proto 

bývá používáno místo slova kontrakce někdy výrazu aktivace." 

Třetí je rozvaha nad rozdílem mezi termínem poruchou funkce páteře a funkční 

poruchou páteře, kterou ve své knize rozvádí Doc. Rychlíková. Cituji: " .... v této 

souvislosti je nutné zmínit se o jedné závažné termínové nepřesnosti, a sice o rozdílu 

mezi poruchou funkce páteře a funkční poruchou páteře. Oba termíny se používají bez 

rozdílu a vznikají tak další nedorozumění. Můžeme říct, že termín porucha funkce 

páteře je termínem nadřazeným nad termín funkční poruchy páteře, které tak označují 

jednu zcela specifických příčin poruch páteře." (Rychlíková, 1997) 
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Podle výše uvedených příkladů vidíme, že přední autoři z oboru fyzioterapie 

pociťují nedůslednost a nepřesnost v terminologii. 

Rovněž výsledek mého hledání výkladového slovníku pojmů užívaných ve 

fyzioterapii v českém jazyce byl nulový. Nepodařilo se mi nalézt český slovník, který 

by shromažďoval a vysvětloval pojmy našeho oboru. Pouze v některých publikacích je 

před obsahem vkládána kapitola, nazvána například: " Slovníček odborných výrazů" 

(Lewit, 2003), kde zřejmě autor pokládá za nutné, objasnit čtenářům některé pojmy. 

Není však jasné, podle jakého klíče dané pojmy do svého slovníčku vybírá. Proč právě 

tyto pojmy on pokládá za důležité a nevybere spoustu dalších, jejichž definice by také 

potřebovaly objasnit výkladem? Proč někteří z autorů, jakými jsou například Prof. 

Lewit, Doc. Véle, MUDr. Poděbradský, cítili potřebu do svých publikací tento slovník 

uvést? Buď na konci své knihy (Lewit 2003), (Janda, 1980), nebo na začátku publikace, 

pro vysvětlení a pochopení dále používaných pojmů, a vyvarování se tak případným 

nedorozuměním v terminologii (Véle, 1995). Nebo dokonce psát celou svoji knihu jako 

výkladový slovník (Poděbradský, 1998)! Jistě toto stojí za zamyšlení, proč a podle čeho 

přikládají autoři důležitost jimi vybraným termínům a ve svých knihách je vysvětlují a 

proč někteří autoři tuto potřebu nemají. 

Dalším důvodem proč hledat definice daných termínů v českém jazyce byla právě 

již výše v práci diskutovaná otázka překladu. Slovníky fyzioterapie v cizím jazyce 

existují a jsou k dispozici, a to z hlediska vybavenosti knihoven, převážně na internetu 

(Glossary of Physiotherapy terms, 1996 a Glossary of Manual Medicine, 2002). Dále je 

možné si je objednat, a to v angličtině Dictionary of Physiotherapy, a v němčině 

Fachbegrife Physiotherapie. Tyto dva slovníky byly vydány loňského roku. Z důvodu 

diskutabilních výkladů jednotlivých termínů v českém jazyce, a vzhledem k tomu, že 

nejsem lingvistka, necítím se být kompetentní překládat je tak, aby jejich překlad brán 

jako platná definice a byl použit ke komparaci s českými termíny. Samozřejmě jsem 

některé výše uvedené slovníky konzultovala pro porovnání výkladu definic termínů 

našich a cizích autorů. 

K upřednostnění českých zdrojů mě také vedl fakt, že studiem oboru fyzioterapie 

nás převážně provázejí skripta a knihy psané právě v českém jazyce, která jsou tudíž pro 
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nás nejlépe dostupné a frekventované a z hlediska nejednotné jazykové vybavenosti 

nejvíce přijatelné. 

Pro volbu výkladu definic od českých autorů mě vedl i důvod, že mezi nimi jsou 

taková jména a osobnosti, které jsou považovány za zakladatele a "průkopníky" svého 

oboru, ať už se jedná o kineziologii, manuální medicínu a další subobory fyzioterapie. 

Výklad definic citovaný od nich považuji za velmi cenný, i když se i tito autoři mohou 

ve svých výkladech lišit. 

Diskuze k výsledkům komparace 

Výsledky komparace vybraných termínů jednoznačně prokázaly nejednotnost 

definic jednotlivých termínů. Zhodnocení bylo prováděno formou porovnání citovaných 

definic a vyhledání shodných znaků dané definice od jednotlivých autorů. Z hlediska 

počtu česky píšících autorů, lze poukázat na absenci dalších publikací oboru 

fyzioterapie. Většina citovaných publikací byla vydána před rokem 2000 a vzhledem 

k neustálému vývoji a novým trendům v oboru fyzioterapie by jistě nová publikace, 

která by přinesla ucelený přehled odborné fyzioterapeutické terminologie, našla své 

místo. 

Všechny vybrané termíny, které byly zpracovány metodou komparace, se týkaly 

vyšetření pohybového aparátu, přesněji vyšetření pasivního pohybu. Komparací se 

prokázaly neshody v definicích od jednotlivých autorů. Velmi zajímavý je přístup 

autorů k výkladu termínů. Z porovnání je patrné zaměření jednotlivých autorů a jejich 

pohled na daný termín. Jistě by bylo přínosné porovnat, z jakých pramenů při stanovení 

definic autoři čerpali a nakolik do definic zahrnuli své vlastní poznatky a klinické 

zkušenosti. 

Jelikož komparace byla provedena vždy za sepsáním definic od jednotlivých 

autorů, uvádím zde jako příklad diskuzi pouze nad jedním termínem. Důvodem je i to, 

že mým cílem nebylo stanovení konečných definic z výsledku komparací. 
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Termín bariéra 

Jak již bylo popsáno na konci komparace tohoto termínu, shodli se všichni citovaní 

autoři pouze ve dvou bodech definice pojmu bariéra. Přitom je pojem bariéra velmi 

diskutovaným a těžko si představitelným dějem. Pokud budeme uvažovat při vyslovení 

termínu bariéra o tom, co dané slovo představuje (pevná zábrana), nikdy nedojdeme 

k tomu, co pojem představuje z hlediska oboru fyzioterapie. Autoři se shodují, že 

bariéra je omezením-hranicí rozsahu pohyblivosti pohybových struktur. A dále, že je 

používán u vyšetření kloubních struktur, i u vyšetření měkkých tkání. Dále se jednotlivé 

definice rozcházejí. 

Bariéra souvisí s vyšetřením pohybu. Je proto důležité si uvědomit, že se jedná o 

dynamický děj, který je vnímán subjektivně. Nelze tedy bariéru brát jako děj pasivní, 

ale jedná se o palpačně náročný fenomén, který se terapeut musí naučit vnímat a 

rozpoznat jeho nástup. Je důležité si uvědomit, že kvalita vjemu vyšetření bariéry závisí 

na jeho provedení, kde je nutné respektovat rychlost provedení.(Véle, 2005) Terapeut 

by měl chápat bariéru jako dynamický děj a uvědomit si veškeré souvislosti, i z hlediska 

kineziologie, neurologie 

Bohužel ani v jednom cizojazyčném slovníku není tento termín uveden. 

Proto bych chtěla pro ukázku uvést vlastní překlad ostatních termínů z již výše 

zmiňovaných slovníků ze zahraniční literatury. Z dostupných slovníku jsem si vybrala 

sovník Glossary of Manual Medicine, z roku 2002, který je přístupný na webových 

stránkách, a je psán ve třech jazycích: anglickém, německém a francouzském. Tento 

slovník neobsahuje pouze výklad termínů, ale v jeho druhé části jsou popsány i testy 

týkající se pohybového aparátu. 

Blokáda 

termínu Je obvykle používáno k popisu reverzibilní hypomobility kloubní 

dysfunkce, včetně snížené i zaniklé kloubní vůle. B. může existovat v jednom 
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nebo ve více směrech pohybu (konvexní nebo divergentní pohyb na páteři). 

(Glossary oj Manual Medicine) 

Hypermobilita 

zvýšená pohyblivost, která je způsobena vrozenou, konstituční, funkční nebo 

strukturální změnou kloubů nebo měkkých tkání. 

(Glossary oj Manual Medicine) 

Kloubní vůle 

pasivní pohyb kloubu (trakce a translace), který bere v potaz chování na konci 

pohybu 

(Glossary oj Manual Medicine) 

Diskuze k výsledkům dotazníků 

Dotazník byl rozdělen na dvě části. V první se týkala osobních údajů respondentů, 

z nich lze krátce shrnout, tyto výsledky. Většinu respondentů tvořily ženy 109, 

průzkumu se zúčastnilo pouze 6 mužů. Nejvíce, respondentů udávalo jako nejvyšší 

ukončené vzdělání Vyšší odbornou školu (55), magisterské vzdělání mělo 22 

respondentů, dvouleté pomaturitní vzdělání 20 respondentů, bakalářské 14, 

doktorandské 2 a medicínské 5 respondentů. Profesí byla převážná většina (114) 

fyzioterapeutkou a lékařů bylo 5. Nejvíce z dotazovaných respondentů mělo délku 

praxe do pěti let (44), mezi pěti a deseti roky 30, nad dvacet let praxe 19 a mezi patnácti 

až dvaceti roky praxe 13 respondentů. O zaslání výsledků průzkumu si napsalo 43 

respondentů. Většina respondentů pocházela z Prahy, dále z Plzně, Hradce Králové, 

Berouna, Říčan, Ostravy, Olomouce, Českých Budějovic a dalších menších měst. 

Z výše popsaných výsledků je patrné, že vzorek respondentů byl velmi různorodý, 

s různým stupněm vzdělání a délkou praxe. 
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Druhá část dotazníku byla zaměřena na průzkum mínění týkající se problematiky 

terminologie. Průzkum provedený pomocí dotazníkové metody jednoznačně splnil cíl 

mé diplomové práce a potvrdil většinový názor na nejednotnost terminologie. 

Z dotazovaných respondentů si většina (86) myslí, že definice termínů jsou nejednotná a 

nesrozumitelné a 32 si myslí, že terminologie je bez nejasností. Jen pro srovnání je 

tomu naopak na Slovensku, kde si většina z dotázaných myslí, že jejich terminologie je 

jednotná a srozumitelná (9) a pouze 3 respondenti mají opačný názor. 

V otázce preference termínů v latinském nebo českém jazyce při mluveném i 

psaném projevu se většina respondentů (65) vyjádřila pro používání obou jazyků. 

Většina také uvedla dodatek, že latinský jazyk používá při komunikaci mezi sebou, 

lékaři a medicínsky vzdělaným personálem a české termíny používá v komunikaci 

s pacienty, pro snazší srozumitelnost. Pouze latinské termíny ve svém projevu preferuje 

48 respondentů a pouze české termíny 5 respondentů. 

Diskutovanou otázku pronikání cizích slov, v tomto případě anglicismů, negovalo 

37 respondentů, pro jejich přejímaní bez českého překladu bylo naopak 81 respondentů. 

Lze nutno říci, že většinu z respondentů, kteří souhlasili s anglicismy, tvořily převážně 

mladší ročníky. Naopak starší ročníky se tomuto jevu "bránily". 

Eponyma. Myslím, že pro tato otázka byla velmi neobvyklá a nečekaná. 75 

respondentů s nimi souhlasí a nejsou pro jejich přejmenování. Ostatní 42 by změnu 

v eponymickém pojmenování uvítalo. Jako hlavní důvod proti změně byl udáván zvyk 

na ně. V poznámkách respondenti psali: "Eponyma jsou zažitá, jsme na ně zvyklí, atd.". 

Další připomínka stojí za zamyšlení, neboť je pravdivá v tom, že případné přejmenování 

eponym by se netýkalo pouze fyzioterapie, ale i jiných medicínských oborů, jakým je 

například neurologie. Muselo by tedy dojít ke změně v medicínském názvosloví, jinak 

by se asi stala komunikace s lékaři obtížnější. 

Nejvíce respondentů při vyhledání definic termínů používá české zdroje, a to 

převážně knihy 113, časopisy 85 a český internetový vyhledávač 60 respondentů. 

Cizojazyčné knihy preferuje pouze 24, časopisy 19 a vyhledávač 16 respondentů. 

Nejdůležitější otázkou, z hlediska cíle diplomové práce, byla otázka využití 

výkladového terminologického slovníku za jeho případné existence. Na tuto otázku 
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kladně odpovědělo 114 respondentů, pouze 4 se vyjádřili, že by slovník nevyužili. 

Z toho lze usuzovat, že absence tohoto slovníku je velmi citelná. 

I z výsledků dotazníku studentů prvního ročníku je patrné, že by terminologický 

slovník využili během studia. 
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ZÁVĚR 

Otázka nejasnosti a nejednotnosti v terminologii používané fyzioterapeuty je velmi 

obsáhlá. Z výše napsaného je patrné, že je to problém týkající se nejen odborného 

výkladu termínu, ale i lingvistického. Termíny jsou slova různého původu, pocházející 

z mnoha jazyků. Správná terminologie je tudíž velmi složitým procesem, do kterého 

zasahují různé děje, a který je ovlivňován stále vyvíjející a měnící se kulturou 

společnosti, která ji používá. Toto se týká nejen společnosti jako takové, ale i profesních 

skupin, které mezi sebou hovoří odbornou mluvou, která podléhá určitým zákonitostem, 

které by měly být respektovány. 

Práce potvrdila obě hypotézy. Poukázala na nejednotnost v terminologii pomocí 

komparace vybraných termínů od různých autorů. Dále prokázala patrný nedostatek 

literatury týkající se dané problematiky. Lze tedy předpokládat malý zájem o tuto 

problematiku? 

Druhou potvrzenou hypotézou je absence terminologického výkladového slovníku 

v českém jazyce. Zde se nabízí otázka. Proč jiné obory takový slovník mají a 

fyzioterapie ne? Průzkumem byl na vzorku 118 respondentů prokázán zájem o takovou 

publikaci a byl prokázán i na studentech oboru fyzioterapie. V obou případech se pro 

absenci slovníku vyjádřilo 96%. 

Domnívám se, že otázka terminologie je v každé profesi velmi důležitá a 

významná. Tato práce jako pilotní studie se pokusila poukázat pouze na některé 

problémy, které se jí týkají. Jistě by byl nejen velmi zajímavý, ale také velmi přínosný 

další a větší průzkum, který by se danou problematikou zbýval. 
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Příloha č. 1: Dotazník pro studenty prvního ročníku 

I. Ročník 

1. Latinský jazyk jsem studoval/a již na střední škole? 
ano o ne o 

2. Mám problém se správným používáním latinských termínu? 
ano o ne o 

3. Jak často vyhledáváte vám nesrozumitelné termíny, např. 
při psaní seminární práce, učení, atd. 
nikdy o občas o často o velmi často o 

a z jakých pramenu čerpáte? 
knihy o odborné časopisyo internet o všechny 
možnosti o 
české publikace o zahraniční publikace o obojí o 

4. Které termíny to jsou? 

5. Myslíte si, že byste využili výkladový slovník odborných 
termínu používaných ve fyzioterapii, pokud by existoval? 
ano o ne o 
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Příloha č. 2: Dotazník pro fyzioterapeuty- první část (osobní údaje) 

I. část 
Osobní údaje: 
Věk: 

Pohlaví: 
v muzo 

Profese: 

v zena o 

Fyzioterapeut o 

Lékař o 

Ukončené vzdělání: 

, 
DOTAZNIK: 

. . , 
Jlna ............ . 

Dvouleté pomaturitní studium o 
v 

VOSo 

bakalářské. o 

magisterské o 

doktorandské o 

MUDro 

Doc. o 

Prof o 
Délka praxe v oboru: 

Do 5 let o 

5 -10 let o 

10- 15 let o 

15- 20 let o 

. . "' Jlne ............. . 
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20 a více o 

Město, ve kterém pracuj i .............................. .. 

Přeji si zaslat výsledy zpracování dotazníku: 

Ano o ne 

94 



Příloha č. 3: Dotazník pro fyzioterapeuty - druhá část 

1. Souhlasíte s pronikáním anglicismu do terminologie 
fyzioterapie? (př. joint play - kloubní vule, trigger point -
spoušťový bod). 

souhlasím a používám je o 

nesouhlasím a jsem pro jejich český překlad o 

2. Co si myslíte o používání EPONYM v terminologii? 
(pojmenování jevu podle určité osoby, kdy pojmenování 
nevypovídá absolutně nic o obsahu pojmenovaného jevu, 
př.Rhomberg- vyšetření rovnováhy). Byli byste pro jejich 
výstižnější pojmenování? 

souhlasím s eponymy, nejsem pro změny v pojmenování o 

nesouhlasím s eponymy, jsem pro změny v pojmenování o 

3. Ze kterých pramenu Vy sami čerpáte při ověřování definic 
jednotlivých termínu? 

česká literatura: knihy o časopisy o obojí o 

zahraniční literatura: knihy o časopisy o obojí o 

internet: český vyhledávač o zahraniční vyhledávač o 

4. Myslíte si, že byste využili výkladový slovník odborných 
termínu používaných ve fyzioterapii, pokud by existoval? 

/ ano o ne o nevtm o 
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Poznámky: 
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