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Příloha 1: Vyjádření etické komise 



Příloha 2: Informovaný souhlas pacienta 

  

Souhlasím s účastí v projektu v rámci diplomové práce na téma „Posturální 

stabilita u transplantovaných jedinců“  

  

Shrnutí projektu: 

 Cílem diplomové práce je zhodnotit aktuální stav posturální stability u pacientů 

do jednoho roku po transplantaci ledviny. Budou vybráni na základě anamnézy 

a předešlého lékařského vyšetření a zařazeni do experimentální skupiny. Probandi se 

účastní tříměsíční pohybové intervence skupinového a individuálního charakteru.  Před 

zahájením a po ukončení pohybové intervence bude posturální stabilita probandů 

měřena prostřednictvím tlakové plošiny footscan v prostorách Kliniky nefrologie 

TC IKEM v Praze. Výsledky budou porovnány s parametry posturální stability 

u kontrolní skupiny, která je složena z jedinců zdravé populace přibližně homogenního 

věku a tělesné konstituce. Doba jednoho měření bude trvat cca 15 – 20 min. Jedná se  

o neinvazivní, bezbolestnou metodu, časově nenáročnou, která neovlivní zdravotní ani 

funkční stav pacienta.  

 

Studentka UK FTVS v Praze Bc. Markéta Švábová mě podrobně 

a srozumitelným způsobem informovala o důvodech, významu a rozsahu této studie. 

Plně jsem porozuměl/a cíli, významu a průběhu projektu, tak jak je popsáno výše. Mé 

dotazy byly zodpovězeny srozumitelným způsobem. Současně si vyhrazuji právo 

kdykoliv zrušit svůj souhlas, aniž by mi z toho vznikly jakékoliv postihy. 

Beru na vědomí, že veškerá odebraná data budou zpracována anonymně bez 

použití jmen klientů. Jakékoliv údaje o mé osobě budou uchovány s absolutní 

důvěrností a nebudou poskytnuty třetím osobám.  

 

 

 

Podpis:                                          

 
 

 

 



Příloha 3: Anamnestická anketa 

 

Anamnestická anketa 

Vážená/ý paní/pane, 

prosíme Vás o vyplnění anketních otázek vztahujících se z velké většiny k Vašemu 

pohybovému systému. Nebudete-li vědět u některých otázek jednoznačnou odpověď 

nebo nebudete-li některé z otázek rozumět, nevyplňujte ji. Během doplňujícího 

rozhovoru, který bude následovat po ukončení této ankety, Vám budou nejasné otázky 

dodatečně ústně vysvětleny a všechny odpovědi doplněny tak, aby je bylo možno využít 

pro systematizaci a statistické zpracování. 

 

Kód pacienta (iniciály v pořadí: příjmení, 

jméno): 

………………………………… 

Vyplněna dne: 

………………………………… 

 

1. Jak se momentálně cítíte? 

……………………………………………………………………………………… 

2. Jaký je Váš současný zdravotní stav? Přibyly Vám po transplantaci ledvin 

potíže pohybového aparátu? (bolesti zad, bolesti kloubů, rychle nastupující 

únava, svalová slabost, omezení kloubní hybnosti, křeče v lýtkách, změna citlivosti 

v dolních končetinách apod.). Pokud ano, napište, které potíže to jsou, jejich 

lokalizace (např. krční páteř, kolenní kloub), a zda – li vznikají v návaznosti na 

denní či noční dobu, statické držení těla, pohyb, stresové vypětí, apod. 

……………………………………………………………………………………….. 

3. Vyskytla se již během dialyzační léčby další přidružená onemocnění 

(kardiovaskulární onemocnění, diabetes mellitus, polyneuropatie, onemocnění 

trávicího traktu, obezita apod.)?  

……………………………………………………………………………………… 

4. Přibyla Vám po transplantaci ledvin nová přidružená onemocnění 

(kardiovaskulární onemocnění, diabetes mellitus, polyneuropatie, onemocnění 

trávicího traktu, obezita apod.)?  

………………………………………………………………………………………. 



5. Věnujete se nyní pravidelně nějaké pohybové činnosti? Jaké, jak často, na jaké 

úrovni a v jak dlouhém časovém úseku? (např. procházky – pomalá chůze 3x 

týdně à 1 hod., jízda na rotopedu 2x týdně à 30 min., práce na zahrádce 2x týdně à 

1,5 hod., apod.) 

………………………………………………………………………………………. 

6. Máte nějaké pohybové potíže při některých běžných denních činnostech? 

Popište jaké a při jakých činnostech: (např. vstávání, sezení, nákupy, jídlo, 

hygiena, jízda v dopravních prostředcích, atd.)? 

.…………………………………………………………………………………….. 

7. Používáte při běžných denních činnostech některou z kompenzačních 

pomůcek?(např. berle, hole, chodítko, punčochy proti křečovým žilám, ortézy, 

apod.) Popište při kterých a jakou:  

 …………………………………                     …………………………………… 

8. Máte vadu zraku či sluchu? Používáte nějaké kompenzační pomůcky 

(naslouchátko, brýle)? Pokud ano, napište jakou vadu máte a jakou pomůcku 

používáte k její korekci. 

……………………………………………………………………………………... 

9. Trpíte závratěmi? Pokud ano, jak často se objevují, jaký charakter mají (točení, 

jako „houpání na vodě“), a zda – li vznikají v návaznosti s určitou statickou 

polohou, pohybem, denní či noční dobou, psychickým vypětím, apod. 

……………………………………………………………………………………... 

10. Došlo v poslední době k výraznějšímu emočnímu vypětí (řešení stresových 

situací)? Pokud ano, napište, jak dlouho toto období trvá, popř. jaké události se 

k tomu pojí např. pracovní) 

………….………………………………………………………………………….. 

11. Absolvoval jste v posledních 24 hodinách náročnější fyzickou aktivitu (cvičení 

v posilovně, jízda na kole delší než 5 km, dlouhá procházka, těžká práce na 

zahradě, apod.)? Pokud ano, popište jakou. 

.…………...…………………………………………………................................ 

12. Požil jste během uplynulých 24 hodin alkohol? Pokud ano, jaké množství. 

.…………………………………………………………...……………………… 

13. Jak jste do IKEMu dnes přicestoval? 

……………………………………………………………………………………… 

 



Data získaná touto anketou budou statisticky zpracována anonymně, aby 

nemohlo dojít k jejich zneužití, a jsou chráněna povinnou mlčenlivostí. 

Děkujeme Vám za spolupráci. 

 

Podpis probanda: 

 

……………………………. 

Podpis fyzioterapeuta realizujícího doplňující 

rozhovor: 

……………………………. 

V Praze dne: ……………… 

 



Příloha 4: Pohybová intervence - ukázka skupinového cvičení 

 

Obrázek 1 Cvičení na velkém míči 

 

 

Obrázek 2 Nácvik lokalizovaného dýchání (břišní, brániční) 

 



Obrázek 3 Relaxace 

 



Příloha 5: Pohybová intervence - ukázka individuálního cvičení 

 

Cvičební soubor na doma pro pacienty po transplantaci ledviny 

 

Každá cvičební jednotka byla rozčleněna na 3 části: 

1. zahřívací část (10 - 15 min.) 

2. hlavní část (20 – 40 min.)  

3. závěrečná část (5 – 10 min.) 

 

Zahřívací část 

a) chůze na místě + pohyby ramen a paží (kroužení v ramenou, loktech, zápěstí) 

b) „liftink“ (p řešlapování ze špičky na špičku s došlapem na celé chodidlo, PDK 

a LDK) 

c) chůze v kruhu se střídavými pohyby paží – předpažit, upažit, vzpažit, boxovat 

d) chůze se zvedáním kolen a tlesknutím pod koleny 

e) chůze s poskoky – „krok sun krok“ 

f) ve stoji rozkročném přenášení váhy těla z nohy na nohu – „side to side“ 

g) ve stoji rozkročném přenášení váhy těla s nohy na nohu unožením – „side leg 

lift“ 

h) zklidnění 

 

Hlavní část 

 

A. Cviky pro uvolnění a zlepšení kloubní pohyblivosti: 

V hlezenním kloubu 

ZP: Leh na zádech, DK roznoženy na šířku pánve, HK podél těla. 

Pohyb: Přitáhnout špičky k bércům s výdechem a s nádechem propnout. 

Varianta : Přitahovat a propínat špičky střídavě. 



Počet opakování: 6 – 8krát 

 

 

 

 

V kolenním a kyčelním kloubu 

ZP: Leh na zádech, HKK podél těla. 

Pohyb: Střídavě skrčit v koleni, nádech, zpět do ZP, výdech. 

Upozornění: Nezadržovat dech, nekrčit obě kolena najednou. 

Varianta : DK skrčit, nádech, přednožit, výdech, opět skrčit, nádech, zpět do 

ZP s výdechem („trojflexe“). 

Počet opakování: 6 – 8krát 

 

 

 

 

Uvolnění bederní části páteře 

ZP: Leh na zádech pokrčmo, HKK podél těla, dlaně k zemi. 

Pohyb: S výdechem stah hýžďových svalů, podsazení pánve, s dalším výdechem zvedat 

bedra od podložky obratel po obratli až k lopatkám, nádech, s výdechem postupně zpět 

do ZP. 

Upozornění: Nezadržovat dech, pohyb provést pomalu a postupně s mírnou oporou 

o paže, bez výdrže. 

Počet opakování: 6 – 8krát 



 

 

 

Uvolnění celé hrudní páteře do rotace 

ZP: Vzpor klečmo, hlava v prodloužení trupu. 

Pohyb: S nádechem upažit PHK a rotovat trup vpravo, oči sledují pohyb ruky, 

s výdechem zpět do ZP. Totéž LHK. 

Upozornění: Nezaklánět hlavu, pravidelně dýchat, nezadržovat dech. 

Počet opakování: 4krát 

 

 

 

 

V ramenním kloubu 

ZP: Leh na zádech, HKK skrčmo, ruce na ramenou. 

Pohyb: Provádění krouživých pohybů v ramenou, střídavě vpravo a vlevo. Pravidelně 

dýchat. 

Upozornění: Nezadržovat dech, neprohnout se v bedrech. 

Počet opakování: 6 – 8krát 

 

 

 



 

B. Cviky na svalové protažení: 

 

Hýžďové svaly, svaly zadní strany stehen 

ZP: Leh na zádech pokrčmo, HKK podél těla. 

Pohyb: Pravou DK pokrčit s nádechem a vytočit zevně s výdechem a položit přes LDK 

(lýtko PDK se opírá o stehno LDK). PDK zatlačit z vnitřní strany pravého kolene 

a dotáhnout pohyb do vnější rotace v kyčelním kloubu. Totéž LDK. 

Varianta:  Ve výše popsané poloze přitáhnout obě DKK pomocí HKK k tělu, hýždě 

zatlačit směrem k podložce. 

Upozornění: Nezvedat hlavu. Pokud při provedení cviku vzniká v břišní oblasti velké 

napětí – necvičit. Přitažení DKK je možné usnadnit s využitím ručníku nebo popruhu, 

který si podvléknete pod kolena. 

Počet opakování: 2 – 3krát na každou stranu, výdrž v protažení 10 – 15 s. 

 

 

 

 

Extenzory páteře, hluboké zádové svalstvo 

ZP: Leh na zádech, HKK podél těla. 

Pohyb: Nádech a s výdechem PDK položit přes LDK se současným otočením hlavy na 

opačnou stranu, bérec se opírá o stehno LDK, LDK z vnější strany pravého stehna. 

Střídat PDK a LDK. 

Upozornění: Lopatky jsou stále v dotyku s podložkou. 

Počet opakování: 2 – 4krát, výdrž v protažení 10 – 15 s. 

 



  

Svaly celého těla 

ZP: Leh na zádech, HKK podél těla. 

Pohyb: Vzpažit, protáhnout celé tělo do dálky, nádech, uvolnit, výdech. 

Varianta:  Střídavě protáhnout pouze 1 HK a 1 DK diagonálně. 

Upozornění: Nezadržovat dech, neprohýbat bedra, nezvedat ramena. 

Počet opakování: 6 – 8krát 

 

 

 

 

Svaly vnitřní strany stehen 

ZP: Stoj mírně rozkročný pokrčmo, chodidla paralelně vpřed – s oporou o opěrku židle. 

Pohyb: Úkrok stranou s výdechem a s přenesením těžiště těla s protažením vnitřní 

strany DK. Totéž druhou DK. 

Upozornění: Nehmitat. Nezvedat patu stojné DK, nepředklánět se. 

Počet opakování: 3 – 4krát PDK a LDK 

 

 



 

 

Svaly zadní strany stehen a lýtek 

ZP: Stoj mírně rozkročný pokrčmo, chodidla paralelně vpřed – s oporou o opěrku židle 

vzporem. 

Pohyb: Ze stoje s oporou provést předklon (DKK nataženy), HKK nataženy – nádech a 

s výdechem přenesení těžiště těla vzad a protažení zadní strany stehen a lýtek – výdrž 

v protažení. 

Upozornění: Nehmitat. Nevytáčet chodidla zevně. DKK jsou propnuty v kolenou. 

Počet opakování: 3 – 4krát 

 

 

 

 

C. Cviky na svalové posílení 

 

Svaly celého těla, zejm. břišní a hýžďové, svaly pánevního dna, svaly paže, zadní strany 

stehen 

ZP: Leh na zádech, HKK podél těla, dlaněmi dolů 

Pohyb: S výdechem vtáhnout břicho, stah hýždí a bedra přitlačit k podložce 

Varianta 1: Při výdechu zatlačit celou plochou paže do podložky. 

Varianta 2: Při výdechu zatlačit celou plochou paže do podložky, zvednout hlavu 

a přitáhnout špičky k bércům.  

Upozornění: Nezadržovat dech. Pro lepší představu pohybu lze vložit ruku pod bedra 

a bedra přitisknout k ruce. 

Počet opakování: 6 – 8krát, výdrž 2 – 3 s. 

 



 

 

Svaly zadní strany stehen, hýžďové svaly 

ZP: Leh na zádech pokrčmo, HKK podél těla. 

Pohyb: S výdechem stah hýždí, podsazení pánve, s dalším výdechem zvedat bedra  

od podložky obratel po obratli až k lopatkám, nádech, s výdechem postupně zpět do ZP. 

Varianta 1: Pohyb lze rozfázovat na 2, 3 doby, s výdrží ve svalové kontrakci. 

Varianta 2: Mezi kolena vložit polštářek (malý míček, overball) a při stahu hýžďových 

svalů současný stah svalů vnitřní strany stehen a postupné zvedání pánve a páteře  

od podložky a zpět do ZP. 

Upozornění: Nezadržovat dech, pohyb provést pomalu a postupně s mírnou oporou 

o paži a ramena. 

Počet opakování: 6 – 8krát, výdrž 2 - 3s. 

 

 

 

 

Svaly přední strany stehna 

ZP: Sed na židli pokrčmo, mírně roznožný – v její přední 1/3 bez opory zad, HKK 

opřeny o sedák nebo podél těla. 

Pohyb: Zvednout jednu DK s nádechem, přednožit s výdechem se stahem svalů přední 

strany stehna, skrčit s nádechem, položit na zem s výdechem. Totéž na druhou DK. 

Varianta : S pravidelným dýcháním opakovaný pohyb přednožené DK nahoru a dolů. 

Upozornění: Neodlepit hýždě od židle, nezadržovat dech, neprohýbat bedra, nezvedat 

ramena. 

Počet opakování: 6 – 8krát PDK a LDK 

 



 

V příloze 5 byly použity obrázky z publikace: Svoboda, L., Mahrová, A. Pohyb jako 

součást léčby dialyzovaných a transplantovaných pacientů. Praha: Triton, 2009, ISBN 

978-80-7387-147-5. 



Příloha 6: Měření PS – standardizované testy  

 

Obrázek 4 Stoj fyziologický - oči otevřené, oči zavřené po dobu 30s 

 



 

Obrázek 5 Úzký stoj - oči otevřené, oči zavřené po dobu 30s 

 



 

Obrázek 6 Stoj na LDK oči otevřené po dobu 30s 

 



 

Obrázek 7 Stoj na PDK oči otevřené po dobu 30s 

 

 



Příloha 7: Měření PS - ukázka výsledného protokolu  

Stability export for measurement: ss-oo_1

Patient name: J.V.

Measurement done on 22.6.2011

Traj X Traj Y del Traj Vel X Vel Y Abs Vel

mm mm mm mm.s-1 mm.s-1 mm.s-1

min -2,6035 -8,16777 0 -4,8048 -3,9039 0

max 2,496496 6,632232 1,838478 5,405405 4,204204 5,520954

delta 5,1 14,8 1,838478 10,21021 8,108108 5,520954

průměr 0
a

0
a

0,275329 -0,00692 0,017151 0,826814

sm-odchylka1,046333 3,401404 0,305864 0,985883 0,744966 0,91851

RMS 1,047382 3,404814 0,411738 0,986402 0,745537 1,236452

a - trajektorie adjustována na její průměrnou hodnotu

TTW (mm) 274,7783 Area 159,4 dif 115,3783

1Sigma 2Sigma

Sigma X (%) 49,84955 63,99198

Sigma Y (%) 63,59077 79,43831 minimální výchylka 0,1 mm

ABS-Sigma (%) 42,82849 57,37212 sigma = +/- 0,1 mm
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