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Vliv zdravotního cvičení a plavání na ženy po rakovině prsu 

 

Abstrakt 

 

Vymezení problému:  

 Teoretická část diplomové práce bude věnována průběhu choroby a následné 

rekonvalescence žen s rakovinou prsu. Uvedeme výčet vhodného zdravotního cvičení, 

které je aplikovatelné v tělocvičně a na individuální cvičení doma. Další část bude 

věnována benefitům pohybového programu ve vodě. Zaměříme se hlavně na plavecké 

způsoby prsa a znak. 

 Praktická část bude obsahovat data ze vstupní diagnostiky před aplikováním 

pohybového programu, samotný program a výstupní diagnostiku po čtyřech měsících 

pohybového intervence. 

 

Cíl práce: 

 Na základě informací získaných ze vstupní diagnostiky vytvořit pohybový program 

pro zlepšení stavu pohybového aparátu žen po ablaci prsu složený ze zdravotního 

cvičení aplikovatelného v tělocvičně a ve vodě.  

 

Metoda řešení: 

 Probandky podstoupí vstupní diagnostiku, ve které jsou zahrnuty antropometrie, 

goniometrie a dotazování formou ankety týkající se jejich denních pohybových aktivit. 

Po čtyřech měsících pohybové intervence následuje výstupní diagnostika shodná 

s diagnostikou vstupní. Výsledné hodnoty budou porovnány. 

 

Výsledky:  

 Zjistili jsme, že námi zvolená pohybová intervence je ženami po ablaci prsu 

akceptována a zvolené cviky jsou ženám příjemné. Aplikací pohybového programu 

došlo k pozitivnímu ovlivnění vzniku lymfatického otoku na horní končetině a rozsahu 

ramenního kloubu na straně, na které byl proveden operativní zákrok. 

 

 

Klíčová slova: 

rakovina prsu, zdravotní cvičení, pohybový program ve vodě 



 

 

Effect of health exercises and swimming for women after breast cancer 

 

Abstract 

 

Defining the problem: 

 The theoretical part of the thesis will be devoted to course of illness and subsequent 

convalescence of women with breast cancer. We will give a list of suitable health 

exercises that are applicable in the gym and at home. The next part will be devoted to 

the benefits of the movement program in the water. We will focus on swimming stroke 

breaststroke and backstroke. 

 The practical part will contain the data from the input diagnosis before the 

application motion program, the program and the output diagnosis after four months of 

movement intervention. 

 

Objective: 

 The aim of this work is to create movement program for improvement of locomotive 

system women after breast ablation, which is  composed of the health exercises 

applicable in the gym and in the water.  

 

Method of solution: 

 Probands undergo the entry diagnostic, which is comprised from anthropometry, 

goniometry and interview about their day´s physical activities. Output diagnosis is 

ensues after four months of movement intervention and it is same as the input diagnosis. 

The resulting values will be compared. 

 

Results:       

 We found that motion intervention we have chosen is after breast ablation akcepted 

by women and is friendly for them. The application of the motion program has a 

positive efect for creation of lymphatic edema on arm and extend of shoulder joint on 

the side, on which was made operativ intervention. 

 

Key words 

breast cancer, health exercises, exercising programme in water 
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1 ÚVOD 

Rakovina prsu je dle Abrhámové a kol. (2009) nejčastějším zhoubným nádorovým 

onemocněním žen, a nejen proto patří poslední dobou mezi velmi diskutovaná témata. 

Stále více žen z vlastní iniciativy a také na doporučení svého gynekologa podstupuje 

mamografii.  

Karcinom prsu není onemocněním moderní doby. Jde o onemocnění se starobylou 

historií, které provází lidstvo od počátku dějin. Důkazy nalezneme již v papyrech 

z doby 3000 let před Kristem. Z této doby je zaznamenána první informace o této 

chorobě. Touto nemocí se zabýval Hippokrates a později také Galén. Od počátku 19. 

století společně s poznáváním charakteru choroby byly snahy o účinnou léčbu. 

Komplexní všestranná léčba se datuje od druhé poloviny 20. století. Skríningové 

programy a biologická léčba jsou záležitosti až 21. století (Abrhámová a kol., 2009).  

V České republice existuje v současné době plno organizací sdružující nebo 

podporující ženy s rakovinou prsu. S jednou takovouto organizací jsem před dvěma lety 

začala spolupracovat. Sdružení ALEN je neziskové občanské sdružení žen postižených 

rakovinou prsu. Klub si dává za hlavní svůj cíl pomáhat všem ženám po ablaci prsu 

(alen.tym.cz).  

Operativní zákrok bývá díky zkušenostem našich lékařů správně proveden. Od žen 

se sdružení ALEN a z mnoha článků týkajících se této problematiky jsme zjistili, že 

pooperační rehabilitace není na mnoha místech zcela ideální. Ženy dostanou instrukce, 

jak by měly hlavně ramenní kloub na operované straně rozhýbat, ale po hospitalizaci 

pacientky už se většinou o jejich zdravotní stav, co se týče pohybových aktivit, nikdo 

nestará. U pacientek, které z vlastní iniciativy nezačnou s mobilizací ramenního kloubu, 

dochází k výraznému omezení rozsahu pohybu. 

Po dvou letech spolupráce a vzájemného poznávání jsem dospěla k závěru, že bych 

se ráda touto problematikou zabývala. Pomáhala tak tímto způsobem ženám vrátit zpět 

za pomoci pohybového programu svou fyzickou kondici, rozsah pohybu v ramenním 

kloubu na operované straně a v neposlední řadě pohybovou intervencí působit také na 

jejich psychickou stránku. Cvičení a zvláště cvičení ve skupině je pro mnoho mých 

svěřenkyň činností, při které se odpoutají od svých starostí a nemoci, která je všechny 

v určitém slova smyslu také spojuje. 

U žen na začátku testovacího období provedeme vstupní diagnostiku, která je 

složená z antropometrického a goniometrického měření. Součástí bude také anketa 
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složená z otázek směřujících do oblasti jejich pohybových aktivit během jejich 

normálního týdne.  

Sestavíme pohybový program aplikovatelný v tělocvičně, který budou probandky 

cvičit jednou týdně pod mým vedením s potřebnou korekcí nesprávného provedení 

cvičení. Druhá část bude sestavena tak, aby bylo možné cvičení samostatně a 

v domácím prostředí. Třetí část naší pohybové intervence věnujeme aktivitám ve 

vodním prostředí.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST – PŘEHLED POZNATKŮ 

 

2.1 Rakovina prsu 

Prs je vyklenutí na přední straně hrudníku ženy, v němž je obsažena glandula 

mammae – mléčná žláza. Je to párový orgán na ventrální ploše hrudníku lokalizovaný 

v úrovni od III. do VI. žebra a v horizontální rovině od parasternální čáry po přední čáru 

axilární. Jeho rozměry jsou závislé na teplotě a věku. Stavba prsu je znázorněna na 

Obrázku 1. Dvorec o průměru 3 – 5 cm je lokalizován na vrcholku prsu. Na jeho středu 

se nachází prsní bradavka. Uvnitř prsu je žlázové těleso, které je tvořeno laloky mléčné 

žlázy složených z lalůčků (Čihák, 2000).  

 

Obrázek 1 

Stavba prsu 

(www.superprsa.cz) 

 

Po jiných kožních nádorech je rakovina prsu nejčastějším zhoubným novotvarem u 

žen. V roce 2005 představoval 17 % všech nově diagnostikovaných malignit v ženské 

populaci. Trend incidence byl v celém sledovaném období setrvale rostoucí, pouze v 

posledních letech byla zaznamenána jeho stagnace a mírný pokles, kdy v roce 2005 

dosáhl počet nově diagnostikovaných nádorů prsu u žen počtu 5 533, což představuje 

105,4 nádorů na 100 tisíc žen. Počet žijících žen s nádorem prsu nebo jeho historií pak 

byl v roce 2005 celkem 49 539, což je 944 na 100 tis. žen (www.mamo.cz). 
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Tabulka 1 nám zobrazuje hlášená onemocnění a úmrtnost žen na karcinom prsu 

v České republice. Číselný údaj se vztahuje na 100 000 obyvatel. 

 

Tabulka 1 

Hlášená onemocnění a úmrtnost na karcinom prsu u žen v ČR na 100 000 

obyvatel 

(Dienstbier, 2010) 

 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

Hlášená 

onemocnění 
42, 0 51, 3 53, 3 58, 9 65, 5 85, 8 92, 4 105, 5 

Počet úmrtí 26, 6 28, 8 31, 9 32, 9 35, 8 38, 6 36, 8 36, 5 

 

Obecně nazýváme zhoubným nádorem onemocnění, za kterým je skryto více než sto 

různých chorob. Každá taková nemoc se od sebe liší v mnoha ohledech, ovšem 

společný je pro ně nekontrolovatelný růst buněk, který se vymkl kontrolním 

mechanismům pacientova organismu. Karcinom prsu začíná jako buňka, která se 

vymkla normální regulaci, ale prozatím je udržena v mezích bazální membrány lalůčku 

nebo mlékovodu. Během dalšího dělení a vývoje pronikají buňky membránou a šíří se 

krevní a mízní cestou (Abrhámová a kol., 2009). Zhoubné nádory mohou destruovat a 

ničit okolní orgány a tkáně. Mohou se tvořit dceřiná nádorová ložiska v okolních 

částech organismu (Abrhámová, 2000).  

Evropský kodex proti rakovině (2003) uvádí, že v souladu se směrnicemi Evropské 

unie by se měly ženy starší 50-ti let věku zapojit do skríningu prsu. Pomocí mamografu 

je možné zachycení nádoru v poměrně časném stádiu. Časná diagnostika zdokonaluje 

sekundární prevenci rakoviny prsu. Uvádí se zde, že mamografický skríning snižuje 

úmrtnost na karcinom prsu ve věku 50 – 60 let až o 35 %. Je důležité přesvědčit lékaře a 

ženy o potřebě zařadit mamografický skríning do zdravotní péče. V České republice je 

toto vyšetření pro ženy nad 45 let bezplatné. V Grafu 1 je znázorněna struktura 

hlášených onemocnění bez nádorů kůže (Liga proti rakovině, 2003). Na tomto grafu je 

patrné, že karcinom prsu je u žen nejvíce častým typem rakoviny.  
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Graf 1 

Struktura hlášených onemocnění novotvary bez nádorů kůže 

(Liga proti rakovině, 2003) 

 

 

2.1.1 Průběh choroby a léčba 

Zhoubný nádor v prsu není ve svém prvopočátku bolestivý a nezpůsobuje ani žádné 

jiné znatelné obtíže. Následný růst nádoru způsobuje už jisté změny.  

Nejčastější příznaky zapříčiněné zhoubným nádorem dle Abrhámové a kol. (2009): 

- Vtahování kůže 

- Důlkovatění 

- Váznutí při souhyb horních končetin 

- Nepravidelnost bradavky 

- Pomerančová kůra 

- Asymetrie ze zvětšeného objemu prsu 

- Sekrece z bradavky – zejména krvavý výtok 

- Zarudnutí a oteplení kůže 

- Rozšířená žilní pleteň 

- Zvředovatění 
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Nejméně osm z deseti nepravidelností prsu nejsou způsobeny rakovinou. Při 

podezření na nádor v prsu je prováděna mamografie prsu. Jedná se o rentgenologické 

vyšetření a většinou se doplňuje ještě vyšetřením ultrazvukovým (Abrhámová a kol., 

2009). 

 

Stádia choroby 

Rakovina prsu může probíhat v pěti stádiích. Některá stádia se ještě rozdělují do 

skupin dle příznaků. Jsou rozlišovány podle velikosti nádoru, počtu postižených uzlin a 

metastazování do okolních oblastí. Pro určení stádia choroby musí být splněna alespoň 

jedna podmínka z níže uvedených. 

Stadium 0 

- Přítomnost pouze neinvazního nádoru v prsu  

Stadium I 

- Nádor o velikosti v průměru menší než 2 cm 

- Lymfatické uzliny v podpaží nejsou postiženy a není žádné jiné postižení mimo prs 

Pětileté přežití pacientek léčených z tohoto stádia se přibližuje 90 %. 

Stadium II 

 IIA  

- Nádor o velikosti menší než 2 cm společně s postižením 1 – 3 lymfatických uzlin 

v podpaží 

- Postižení podpažních lymfatických uzlin bez prokazatelného nádoru v prsu 

- Nádor o velikosti 2 – 5 cm bez postižení lymfatických uzlin 

IIB 

- Nádor o velikosti 2 – 5 cm s postižením 1 – 3 lymfatických uzlin v podpaží 

- Nádor větší než 5 cm bez postižení podpažních lymfatických uzlin 

Pětileté přežití pacientek léčených z toho stádia dosahuje 86 – 91 %. 

Stadium III 

IIIA 

- Postižené podpažní lymfatické uzliny fixované navzájem nebo postižení uzlin vedle 

kosti hrudní, bez prokazatelného nádoru v prsu 

- Nádor o velikosti menší než 2 cm, postižené lymfatické uzliny v podpaží fixované 

navzájem nebo postižení uzlin vedle hrudní kosti 
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- Nádor o velikosti 2 – 5 cm, postižené lymfatické uzliny v podpaží fixované 

navzájem nebo postižení uzlin vedle hrudní kosti 

- Nádor větší než 5 cm, postižené lymfatické uzliny v podpaží nebo postižení uzlin 

vedle hrudní kosti 

IIIB 

- Nádor o jakékoliv velikosti, který prorůstá do stěny hrudní či kůže 

- Zánětlivý karcinom  

IIIC 

- Nádor o jakékoliv velikosti s postižením 10 a více podpažních lymfatických uzlin 

- Nádor o jakékoliv velikosti s postižením nadklíčkových nebo podklíčkových uzlin 

Pětileté přežití pacientek léčených z toho stádia je 54 – 67 %. 

Stadium IV 

- Onemocnění s průkazným vzdáleným metastatickým postižením nejčastěji plic, 

jater, kostí či mozku. 

Pětileté přežití pacientek léčených z tohoto stádia je 20 %. 

(Abrhámová a kol., 2009) 

 

Léčebné způsoby 

Patolog určí u prokazatelně zhoubného nádoru typ bujení a také stupeň jeho 

schopnosti pronikat do okolí. Z odejmuté nádorové tkáně se speciálními laboratorními 

testy pomáhají odhadnout další vlastnosti nádoru jako jeho citlivost či necitlivost na 

hormony apod. 

Je důležité pomocí dalších vyšetření (rentgen plic, ultrazvuk břicha, izotopové 

vyšetření kostí, atd.) zjistit, zda již nedošlo k metastazování do okolních oblastí a 

orgánů (Abrhámová, 2000).  

Lékař pacientce sdělí léčebný plán a příčiny, které ho k jeho rozhodnutí vedly. Při 

větším množství variant obeznámí lékař pacientku se všemi výhodami a nevýhodami a 

rozhodnutí ponechá na ní. Srozumitelnou formou pak obeznámí pacientku o následné 

léčbě, aby tím získal její důvěru a tím i lepší možnost spolupráce.  

Obecně lze říci, že existují tři léčebné způsoby, které se v různém poměru kombinují 

a doplňují. Je to léčba chirurgická, systémová a radiační (Abrhámová a kol., 2009). 
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Chirurgická léčba 

Žena musí být před radikálním chirurgickým zásahem dobře informovaná o rozsahu 

prováděného výkonu. Rozsah výkonu záleží na okolnostech zejména na velikosti a 

umístění nádoru. Vyříznutí místa s počínajícím nádorem bez propagace do okolí a uzlin 

je nejmenším prováděným chirurgickým zákrokem. Při větším nádorovém útvaru se 

provádí radikální mastektomie. Společně s odstraněním prsu je odebrána i tuková 

podložka, prsní svaly, podpažní mízní uzliny a také místa, která jsou podezřelá 

z nádorového šíření.  

Odebranou tkáň se vyšetří a podle rozsahu nálezu se určuje klinické stádium 

choroby. 

Na základě operačních a morfologických nálezů je stanoven následný léčebný 

postup (Dienstbier, 2010). 

Chemoterapie 

Chemoterapií je míněna systémová léčba cytostatiky. Jsou to léčiva, které poškozují 

dělící se nádorové buňky a současně šetří v co největší míře buňky zdravých tkání. Je 

indikována v případě, kdy chirurgický zásah nemá naději a také při léčení nádorových 

metastáz.  

Každá dělící se buňka prochází vývojovými fázemi, které se liší i dobou trvání. 

Podle druhu a rozsahu nádoru se používá kombinace různých cytostatik, aby došlo 

k zásahu do jednotlivých fází buněčného dělení.  

Možné podání cytostatik je buď ve formě tablet, injekce nebo infuzí. Krevní cestou 

jsou dopraveny ke všem orgánům v těle. Jsou ničeny jak buňky prvotních nádorových 

ložisek tak také vzdálené nádorové metastázy (Dienstbier a Skala, 2000). 

Radioterapie 

Léčba zářením je indikována po operaci, v některých případech také před operací, 

anebo kde nebyla operace doporučena. Od rozsahu nálezu se určuje velikost ozařované 

oblasti, která je z preventivního hlediska zvětšována, neboť ozáření by mělo působit i na 

nádorové buňky, které mohly proniknout do okolí. Působením záření ztrácí buňka svou 

schopnosti neomezeného růstu. Zdravé buňky jsou na vliv záření odolnější. Při působení 

radioterapie neumírají, ale mohou být dočasně funkčně poškozeny (Dienstbier, 2010).  

Hormonální léčba 

Je systémovou léčbou, která je rozdílná u žen před a po menopauze. Léčba se ovíjí 

od pokročilosti choroby a také reakce nádorové tkáně na hormonální podněty.  
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U pacientek před přechodem bývá zablokována funkce vaječníků a to různými 

způsoby. Prvním způsob je odebrání vaječníků a druhý je zablokování funkce radiační 

kastrací a poslední možností je medikamentosní kastrace. 

Ženy po přechodu užívají dlouhodobě preparát tzv. tamoxifen. Je efektivní a 

prakticky bez vedlejších účinků (Abrhámová, 2000). 

Biologická léčba 

Léčba biologickými látkami je neobyčejně nákladná. V současnosti jsou pro léčbu 

rakoviny prsu registrovány léky transtuzumab, bevacizumab a lapatinib. 

Během této léčby jsou indikovány látky, které ovlivňují řetězce dějů určitých 

receptorů nezbytných pro přežívání, množení a růst buněk. Existují ve dvou hlavních 

formách. Můžou účinkovat jako protilátky proti receptorům na povrchu buněk, anebo 

jsou to tzv. malé molekuly zaměřené proti nitrobuněčným komponentům řetězce 

nezbytných dějových drah (Abrhámová a kol., 2009). 

Imunoterapie 

Léčba je zajištěna kombinací vitamínů, hormonů a lithia nebo imunomodulátory 

(enzymy, lektiny, bílkovinné substráty), které povzbuzují krvetvorbu. Imunoterapie 

přichází v úvahu po radikální léčbě a užívá se k ochraně, povzbuzení krvetvorby a 

lymfopoezy (Dienstbier, 2010). 

  

2.1.2 Psychologický proces vyrovnávání se s nádorovým onemocněním 

Není možné předpovídat reakci pacientky, při vyřčení diagnózy takto závažné 

nemoci. Reakce závisí na povahových vlastnostech pacientky, inteligenci, 

temperamentu, předchozími zkušenostmi, hodnotovou orientací, názorem na život, ale 

také sociálním zázemím a vzděláním (Kulhánková, 2011).  

Stres prožívá pacientka od prvního vlastního podezřelého nálezu, přes vyšetřovaný 

program, návrh a odsouhlasení operace až po operaci a následná léčení. Mění se jen 

jeho intenzita na základě určitých situací (Dienstbier, 2010).   

Abrhámová a kol. (2009) uvádí čtyři rady vztahující se k psychologické rehabilitaci 

žen s diagnózou rakoviny prsu a vyrovnání se s touto situací. První radou je sdělit 

ošetřujícímu lékaři všechny obavy a nezodpovězené otázky, které pacientku napadají. 

Strach z nevědomosti bývá horší, než obava z vyslovené skutečnosti. Svěření se se 

svými problémy rodině a osobám blízkých je radou číslo dvě. Pacientka by se neměla 

uchylovat do samoty a stavět kolem sebe vysokou zeď. V tomto složitém období by se 
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neměla vzdávat svého zaměstnání, koníčků, rodinného života, jestli to dovoluje její 

zdravotní stav. Třetí rada spočívá v doporučení dostatečného spánku, schopnosti umět si 

náležitě odpočinout a snažit se nepřepínat své síly. V případě, že pacientka cítí, že daný 

stav nezvládne sama ani za pomoci své rodiny a přátel, tak je dobré vyhledat 

psychologickou poradnu. Není nutné se za co stydět a toto doporučení je radou číslo 

čtyři.  

K hlavním způsobům vyrovnávání se s nádorovým onemocněním patří dle 

Kulhánkové (2011) patří: 

- Odmítnutí nemoci 

- Přijetí nemoci jako součást sebe 

- Ignorování nemoci 

- Přetvoření nemoci. 

 

2.1.3 Důsledky léčby, zdravotní stav, dopad ablace na pohybový aparát 

Každé onemocnění při multifaktorovém přístupu s sebou nese faktory biologické, 

psychické, sociální a duchovní. Uvedené faktory se složitě a mnohočetně vzájemně 

integrují. Prožívané emoce, pocity nejistoty a obav jsou tělesně vyjádřeny a zároveň 

provázeny tělesnými změnami. Každý druh onemocnění je určen specifickými příznaky, 

prožíváním a také změnami osobnosti. Specifika onemocnění musí být v 

následné terapii respektována (Hátlová, 2003).  

Rakovina prsu patří mezi závažná onemocnění vyžadující účinnou léčbu, která je 

bohužel doprovázena vedlejšími účinky. V podvědomí laické veřejnosti jsou vedlejší 

účinky systémové léčby představovány nadneseně a dramaticky. Každý pacient reaguje 

na indikovanou léčbu individuálně. Řada pacientů je schopna v průběhu léčby vést zcela 

běžný život. Při objevení vedlejších účinků je mnoho možností, jak jim čelit. Důležité je 

určité předcházení hrozícím negativním důsledkům.  

Mezi negativní dopady chirurgické léčby můžeme řadit zhoršení dynamicky horní 

končetiny kvůli amputační operaci s odstraněním podpažních uzlin. Z tohoto důvodu je 

nutné ihned po zhojení začít se cvičením.  

Postmastektomický bolestivý syndrom se vyskytuje u 4 – 10 % operovaných žen. 

Bolestivost může přijít bezprostředně po operaci nebo následně i po několika měsících. 

Charakter bolesti je pálení v okolí jizby a v oblasti hrudní stěny. Bolestivost je také 

v oblasti podpaží a v zadní partii paže. Dochází také k rozvoji syndromu zmrzlého 

ramene na operované straně (Abrhámová a kol, 2009). Významný vztah k tomuto 
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onemocnění má stažení subscapulárního svalu. Pacientka se snaží operovanou horní 

končetinu podvědomě šetřit v ramenním kloubu tak dochází k addukci a vnitřní rotaci a 

uvedený sval se tak dostává do spasmu, který následně způsobuje bolestivost (Lewit, 

2003). Tedy dalším subjektivním příznakem je omezení pohyblivosti v ramenním 

kloubu. Postupně vázne pohyb končetiny nad horizontálu a do zapažení a pacientka je 

tak omezena v základní sebeobslužnosti (Kolář, 2009). Výrazně zkrátit průběh tohoto 

onemocnění je možné včasnou diagnostikou a reflexní terapií (Véle, 2006). 

Lymfedém řadíme mezi chronická onemocnění, která můžou způsobovat bolest a 

poruchy hybnosti. Objevuje se v 5 – 35 % případech. Výskyt závisí na řadě faktorů, 

řadíme mezi ně odstranění lymfatických uzlin, pooperační ozařování. Lymfatický otok 

se jen ve výjimečných případech objevuje bezprostředně po operaci. Nejčastější výskyt 

je udáván průměrně 1, 5 roku po chirurgickém zákroku. Při výskytu otoku je nutné 

důkladné vyšetření onkologem, protože je možné, že vznik otoku je na podkladě 

recidivy nádorového onemocnění. Po vyloučení nádorové příčiny je pacientka předána 

na specializované pracoviště zabývající se lymfedémy (Barkmanová a Jelínková, 2010). 

V tomto případě se jedná o sekundární lymfedém, který můžeme rozdělit dle 

Barkmanové a Jelínkové (2010) do 4 stádií: 

1. Stádium lymfedému. Označováno také jako latentní, protože v této fázi nemusí 

být ještě otok patrný. Příznaky jsou bodání, pocit tlaku, napětí a pálení 

v postižené oblasti. Po tomto období může nastat období klidu v trvání i několika 

let. 

2. Stádium lymfedému. Otok je reverzibilní, závislý na denní době a fyzické zátěži. 

3. Stádium lymfedému. Definováno již jako chronické stádium. Dochází 

k zvětšování měkkého otoku. Vzniká mízní žilní kresba a kůže na postižené horní 

končetině bývá bledá a chladná.  

4. Stádium lymfedému. Dochází ke ztrátě původního tvaru, končetina zvyšuje svůj 

objem a hmotnost. Na kůži můžou vznikat puchýřky a není možné vytvořit kožní 

řasu. 

 Chemoterapie má velké množství negativních účinků na organismus. Indikace 

cytostatik přináší nežádoucí účinky, které nemáme možnost úplně odstranit, ale je 

možné je podstatně zmírnit. Drážděním určitých oblastí trávicího ústrojí, které se 

přenáší do mozku do centra pro zvracení, způsobuje nucení na zvracení nebo zvracení. 

Může docházet k vypadávání vlasů, ztrátě chutí k jídlu, průjmu či zácpě, zánětu 

močového měchýře, krvácení, potížím s ústní dutinou, ke změnám na kůži a poruše 
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nervů. Díky poškozováním také zdravých buněk těla během léčby je snížena 

obranyschopnost organismu.  Důležitý je pro pacientku dostatečný odpočinek, vydatná 

a pestrá strana, dostatečná hygiena a vyhýbání se kontaktu s lidmi s infekčními 

onemocněními. Celé protinádorové onemocnění provází zvýšená únavnost a celkový 

pocit slabosti. Chemoterapie přináší i řadu problémů v sexuální oblasti (Skala, 2010).  

Nejčastějšími příznaky při radioterapii je únava a zarudnutí kůže ozařovaného prsu. 

Kůže může zarudnout a svědit. V této době není proto vhodné nosit podprsenku. 

Všechny tyto změny by měly odeznít za 4 – 6 týdnů, výjimečně během několika 

měsíců. Na ozařované oblasti můžeme sledovat ztluštění kůže a podkoží, ztužení prsu či 

větší pigmentaci kůže. Určité procento žen uvádí také větší míru citlivosti ozařované 

pokožky. Radioterapií většinou nedochází ke změně velikosti prsu. Po řadě let po 

skončení léčby mohou u pacientek vznikat rozšířené kožní cévky. Při zaregistrování 

jakékoliv změny tvaru prsu nebo barvy kůže je nutné konzultovat se svým onkologem 

(Stáhalová, 2010).  

Mezi důsledky hormonální léčby patří ztráta pravidelného měsíčního krvácení a 

schopnosti oplodnění, návaly a pocity horka, zvýšená míra pocení, velké změny nálad, 

deprese, pacientky mohou přibrat na váze a snižuje se u nich zájem o sexuální aktivitu. 

Negativní psychické stavy je vhodné kompenzovat novými aktivitami, cvičením, 

společenským využitím, kontakty a komunikací s přáteli a rodinou a v neposlední řadě 

konzultací s lékaři. 

Nežádoucí účinky biologické léčby jsou méně časté a ve většině případů není 

přítomná komplikace, které by bezprostředně ohrožovala život pacientky (Abrhámová a 

kol., 2009). 

Pozornost musí být věnována také péči o jizvu. Čerstvá jizva se nemasíruje. Masáž 

v okolí jizvy směrem k řezu je doporučována až po vyndání stehů. Po úplném zahojení 

rány již můžeme jizvu masírovat mírným tlakem (mammahelp.cz).  

 

2.1.4 Pohybové aktivity po rakovině prsu 

 Obecně je rozhodnutí o míře intenzity pohybové aktivity u pacientů s 

diagnostikovaným zhoubným nádorem složité. Pacienti, kteří jsou z dřívějšího života 

navyklí na určitou pravidelnou pohybovou aktivitu, musí svůj pohybový režim na 

nějaký čas omezit. V období, kdy jsou přítomny v organismu živé nádorové buňky, se 

pohybem zvyšuje riziko jejich metastáz. Z tohoto důvodu je nezbytné redukovat 

pohybové aktivity v době léčby jen na nezbytné minimum. Ohled musíme brát také na 
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psychiku pacienta, abychom nadměrnými restrikcemi nezhoršovali jeho psychický stav. 

Od doby, kdy lékař usoudí, že nehrozí riziko metastáz, můžeme u pacienta postupně 

zahájit celkovou rehabilitaci i pohybovou terapii. Pacienta s přihlédnutím k náročnosti 

prodělaných terapií nevystavujeme intenzivní zátěži (Abrhámová a kol., 2009).  

 Véle (2003) uvádí, že léčebný účinek se zvyšuje, je-li pohyb provázen příjemnou 

emocí provázející prožitek pohybu, který umožňuje až ztotožnění s pohybem, jako je při 

tanci dvojice partnerů, nebo při dětských hrách provázených eidetickou představou 

ztotožnění. Reálné vnímání příznivého účinku působí pozitivně psychoterapeuticky a 

podporuje tendenci k pokračování v zahájení postupu.  

 Návrat ztracené pohybové funkce probíhá zčásti již automaticky vznikem 

náhradních pohybových programů v průběhu hojení bez vnějšího zásahu, vyhovující 

však jen nejnutnějším požadavkům. Pacient sám zkouší rozhýbat postižený segment a 

často se mu to daří, pokud není strukturální porucha takového rozsahu, že funkci zcela 

znemožňuje. Z těchto důvodů je vhodné držet se etap pohybové léčby dle Véleho 

(2003). Prvním krokem je fyzikální úprava strukturální změn vzniklých nemocí. 

Rehabilitační proces je zahájen přímo tímto postupem. Účelem tohoto kroku je 

odstranění pohybového omezení a vytvoření příznivých podmínek pro postupnou 

obnovu poškozeného pohybu. Další etapou je reedukace porušené pohybové funkce 

vzniklé nemocí. Cílem reedukace je znovunaučení pohybových schopností v té míře, do 

jaké byly zachovány strukturální předpoklady. 

 Velký počet důležitých kosterních svalů má tendenci buď ke zkrácení, nebo 

k oslabení. Důsledkem mnoha vlivů může dojít k projevu těchto tendencí. Nepříznivým 

vlivem, který se uplatňuje u téměř všech lidí, je pohybová chudost a jednostrannost 

moderního způsobu života. Dalším vlivem může být úraz nebo nemoc (Kabelíková a 

Vávrová, 1997).  

 Hlavním cílem pohybových aktivit u žen po rakovině prsu je návrat do běžného 

způsobu života. Proto je nutné podstoupit léčení a následnou rehabilitaci v plném 

rozsahu. Pohybová terapie by se měla sestávat z činností směřujících k zvládání 

sebeobsluhy, nákupů, domácích prací či prací na zahradě. Pacientka by měla být 

zapojena do těchto běžných denních činností, aby se nestala pasivní a nestonala na 

lůžku. Mezi výše uvedené nestrukturované pohybové aktivity by měly být zařazeny také 

aktivity strukturované a to aktivity pro podporu zdraví či sportovní aktivity.  Rozumný 

léčebný režim, domácí pohoda, správná výživa a vyrovnaná psychika zlepší 

obranyschopnost organismu ženy i její celkový zdravotní stav (Dienstbier, 2009).  
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 Za nevhodné pohybové aktivity jsou pro ženy po rakovině prsu uváděny činnosti, 

při kterých dochází k výraznému zatěžování postižené horní končetiny. Pokud došlo u 

pacientky k odstranění podpažních uzlin, je nutné myslet na to, že na operované straně 

je vyšší riziko vzniku otoku horní končetiny (Abrhámová a kol., 2009, Dienstbier, 

2009). Pacientka nesmí provádět prudké a násilné pohyby paží. Nejsou doporučovány 

sporty jako např. kuželky nebo tenis. Naproti tomu vhodnou pohybovou aktivitou je 

intervalový trénink charakteristický aktivitou s častými přestávkami a plavání. 

(www.breastcancer.cz) 

 Níže uvedené body jsou brány z pohledu biologického a zcela ignorují psychiku 

pacienta.  

Pohybovou terapii lze tedy rozdělit dle Kučery (1998) do tří stádií.  

 Nejdůležitějším bodem léčby je udržet pacienta v dobrém psychickém stavu. V 

prvním stádiu lze provozovat jen pohybovou aktivitu velmi mírné intenzity. Můžeme 

zařazovat pomalé a uvolňující cviky a procházky. Etickým úskalím bývá situace, kdy je 

onemocnění nevyléčitelně zhoubné. V takovémto případě nemá jakékoliv omezování 

pohybových aktivit pacienta žádný význam.  

 Po skončení léčby nastává druhé stádium, v němž jsou pohybové aktivity součástí 

rehabilitace a resocializace pacienta. Specifické pohybové programy mají význam 

hlavně v případech, kde došlo k narušení anatomických struktur nádorem nebo 

chirurgických zákrokem. Zatěžování dávkujeme postupně s přihlédnutím k prodělané 

terapii. 

 Najít adekvátní hranici pro pohybovou aktivitu u pacientů se zhoubným 

onemocněním v anamnéze není jednoduché. Některé zhoubné nádory mohou relabovat i 

po několika letech. Narušení imunity léčbou a vlastním primárním onemocněním může 

představovat následné riziko při závodním sportu. Pacienti po prodělaném nádorovém 

onemocnění by z tohoto důvodu měli dodržovat správnou životosprávu s podporou 

antioxidačního systému a udržovat dostatečné množství pohybových aktivit.  

 Soustava cvičení u žen po rakovině prsu směřuje k prevenci lymfedému horní 

končetiny a k omezení postmastektomického bolestivého syndromu. Správně vybraná 

cvičení slouží jako prevence vzniku syndromu zamrzlého ramene. 

 Důležité je správné a včasné nošení epitéz, které nejsou jen kosmetickou záležitostí, 

ale přispívají ke správnému držení těla a správné dynamice páteře (Abrhámová a kol., 

2009). 
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 Sporty, které primárně zatěžují svalstvo paže, jako je kanoistika, běžky, tenis 

kuželky nejsou pro pacientku příliš vhodné. Měly by se vybírat takové pohybové 

aktivity, které zatěžují tělo rovnoměrně, anebo je větší zátěž kladena na dolní končetiny 

(Hussainová, 1993). 

 

2.2 Zdravotní cvičení pro ženy po rakovině prsu 

 

2.2.1 Východiska pro tvorbu pohybových programů žen 

Při sestavování pohybového programu určeného ženám je podle Novotné a kol. 

(2006) důležité zohlednit určité zvláštnosti: 

- U žen nacházíme zpravidla nižší předpoklady pro rychlostně silový trénink. Jsou 

pravděpodobně důsledkem nižších silových předpokladů a kratších končetin. 

Naopak minimálně stejné nebo v řadě případů dokonce lepší vytrvalostní 

předpoklad žen jsou pravděpodobně důsledkem jejich lepší svalové morfologie. 

- Přírůstek svalové síly žen je méně závislý na přírůstku svalové hmoty. Wilmore (In 

Novotná a kol., 2006) dokládá, že ženy jsou schopné zvýšit svoji sílu o 44 %, aniž 

dojde ke zvětšení svalové hmoty. Pravděpodobnou další možnou příčinou je i nižší 

hladina testosteronu u žen. 

- Pohybové zatěžování by mělo být pro ženy vhodně spojováno s hudbou. 

- Doporučuje se snižovat množství činností agresivního a kontaktního charakteru. 

- Ženy jsou citlivější na dietologické manipulace při pohybové intervenci. Vzhledem 

k fyziologickým ztrátám musí dieta žen zajistit větší přísun železa i zvýšený příjem 

kalcia vzhledem k doloženému riziku osteoporózy.  

- S přibývajícím věkem se u žen doporučuje přednostně se zaměřovat na pohybové 

aktivity, které mají koordinačně-relaxační charakter. 

- Při řízení a vyhodnocování tréninku je nutné ve větší míře využívat „kladných“ 

hodnocení, respektovat individuální psychický i fyzický stav ženy. 

- Při motivaci pro pohybový trénink je třeba zdůrazňovat získávání pozitivních 

„prožitků“ z pohybového zatížení. 

- Jako motivační faktor pohybového tréninku je vhodné využívat očekávanou změnu 

tělesného vzhledu, hlavně pak úpravu tělesné hmotnosti. Získání zdatnosti jako 

takové je u podstatné většiny žen méně motivující. 
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- Řízení pohybového tréninku se doporučuje připravovat s ohledem na to, že ženy 

potřebují častější instrukce od trenéra nebo alespoň konfrontaci s odborníkem, či 

písemné informace. 

- Není možné upřednostňovat nebo doporučovat některou z organizačních forem 

(skupinový nebo individuální trénink). Vždy je třeba respektovat individuální 

„přání“ ženy, podmínky realizace a předchozí pohybovou zkušenost. 

- Je třeba počítat s nutností dlouhodobějšího „zácviku“, vzhledem k předchozí 

pohybové zkušenosti a potřebě „správného osvojení si“ dovednosti. 

- Časovou nabídku pohybových programů je nutné přizpůsobit z pohledu možností 

realizace podstatně flexibilněji vzhledem k obecně nižšímu potenciálu volného 

času. 

 

2.2.2 Benefity a význam zdravotního cvičení 

Americká asociace pro sportovní medicínu vydala na základě výsledků četných 

studií doporučení takového množství a charakter pohybových aktivit, který by směřoval 

ke zlepšení celkového zdraví (Tabulka 2). V současné době je doporučováno věnovat se 

nejméně 30 minut středně namáhavým pohybovým aktivitám alespoň 5 dní v týdnu 

nebo jen 3 dny v týdnu, ale při velmi namáhavé intenzitě v délce trvání 20 minut 

(Marcus a Forsyth, 2010). 

 

Tabulka 2 

Doporučené pohybové aktivity ke zlepšení celkového zdraví 

(Marcus a Forsyth, 2010) 

Namáhavost Trvání Frekvence Příklady 

Střední 

(60 – 74 % 

maximální srdeční 

flekvence 

Nejméně 30 minut 

souvisle nebo 

několik 

desetiminutových 

úseků 

Nejméně 5 dnů 

v týdnu 

 Rychlá chůze 30 

minut 

 Chůze, hrabání listí 

nebo honička 

s dětmi 10 min 

Vysoká 

(75 – 85 % 

maximální srdeční 

frekvence) 

Nejméně 20 minut Nejméně 3 dny 

v týdnu 

 Kondiční běh 20 

minut 

 Lekce spinningu 
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Seznam zdravotních benefitů získaných díky pravidelným pohybovým aktivitám 

(Marcus a Forsyth, 2010):  

- Redukce rizika srdečního onemocnění, vysokého krevního tlaku a diabetes mellitus 

- Redukce rizika rakoviny tlustého střeva 

- Redukce rizika rakoviny prsu 

- Zdravé a silné kosti 

- Menší riziko chřipky a nachlazení 

- Lepší kontrola hmotnosti 

- Zvýšená energie 

- Lepší spánek 

- Nižší úzkostnost a deprese 

- Vyšší sebevědomí 

 

2.2.3 Obsah cvičební jednotky 

Po chirurgickém zákroku je pacientka seznámena s vhodnými rehabilitačními cviky. 

Cílem cvičení je normalizovat dechové funkce. Cviky také slouží k zabránění retrakce 

svalových skupin vzhledem pooperační jizvě. Dále je už jen na pacientce, zda bude tyto 

cviky vykonávat a předcházet jimi výše uvedeným komplikacím.  Horní končetina na 

operované straně má být rozcvičena do 2-3 týdnů od operativního zákroku. Čím později 

pacientka začne cvičit, tím bude rozcvičování namáhavější a bolestivější a bude trvat 

delší dobu (zdn.cz). 

Se cvičením se začíná hned po operaci a probíhá pod vedením fyzioterapeuta. První 

den jsou vhodná cvičení, které opatrně trénují pohyby prstů, zápěstí a lokte na 

operované straně za pomoci pružného míčku. Následující den se přidávají cviky v sedu 

s loktem mírně abdukovaným na vyvýšené podložce. Třetí den se již zařazují cvičení 

s využitím kyvadlového pohybu (rakovina prsu.cz). V tabulce 3 jsou uvedeny rozsahy 

v ramenním kloubu v závislosti na pooperační době. 

Pro srovnání uvádíme fyziologické rozsahy pohybů v ramenním kloubu dle Jandy a 

Pavlů (1993) 

- Flexe    160° – 180° 

- Extenze      30° –   60° 

- Abdukce     90° – 180° 

- Horizontální addukce 120° – 130° 

- Extenze v abdukce   20° –   30° 
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- Zevní rotace    55° –   95° 

- Vnitřní rotace    45° –   90° 

 

Tabulka 3 

Rehabilitační program po mastektomii v národním institutu zdraví 

(zdn.cz) 

Pooperační den Rozsah flexe Rozsah abdukce Rozsah zevní a vnitřní rotace 

V pooperační dny jsou povoleny maximální pasivní rehabilitace v ramenním kloubu 

včetně jemné mobilizace glenohumerálního kloubu. 

1. – 2. den 40° 40° do tolerance 

2. den 45° 45° do tolerance 

4. – 6. dne 45 – 90° 45° do tolerance 

od 7. dne do tolerance do tolerance do tolerance 

Po vyjmutí drénu přidat asistovanou rehabilitaci a kladková cvičení. 

 

Výchozí polohy k provádění cviků se volí postupně od nižších poloh k vyšším. 

Začíná se izolovanými izometrickými cviky akrálních částí horních končetin vleže na 

zádech. Postupně přecházíme ke cvikům dynamickým s doprovodnými pohyby horních 

končetin. Při výdechu dochází k úplnému uvolnění. Délka cvičení je individuální, počet 

opakování se řídí pocitem únavy (Dienstbier, 2010 a Haladová a kol., 2007). Následuje 

poloha vsedě. U této polohy je výhodné provádět cviky před zrcadlem a tím kontrolovat 

držení těla. I všechna cvičení v sedu na židli je důležité správně zkoordinovat s dechem. 

Nezaměřujeme se jen na ramenní kloub, ale procvičovány by měly být také svalové 

skupiny trupu a páteře.  

Cvičení by mělo být realizováno 3 krát i vícekrát denně a alespoň po dobu 10 – 15 

minut (rakovina prsu.cz). V průběhu cvičení by se měla pacientka plně soustředit na 

prováděný cvik. Odpoutat se od všedních starostí a myšlenek nesouvisejících se 

cvičením a snažit se o přiměřenou relaxaci (Dienstbier, 2010). Pacientkám je 

doporučováno cvičit méně, ale často (mammahepl.cz) 

Výše uvedené polohy a zásady cvičení jsou vhodné v době bezprostředně po operaci. 

Při dobrém průběhu hojení přistupujeme ke cvikům v dalších polohách a cvikům 

komplexnějším.  
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Na základě vhodné volby cviků dochází u pacientek k těmto žádoucím změnám: 

- ústup vertebrogenních potíží, 

- zlepšení hybnosti ramenních kloubů, prevence vzniku syndromu zmrzlého ramene, 

- zvýšení celkové tělesné zdatnosti, 

- ovlivnění svalové dysbalance, posílení oslabených svalů, protažení zkrácených, 

- zlepšení dechového stereotypu, mobility hrudního koše, 

- posílení nádechových a výdechových svalů, 

- uvolnění jizvy a měkkých tkání hrudníku, 

- nácvik relaxace, instrukce pro domácí terapii, 

- zapojení tělesné zátěže do běžného života, 

- prevence vzniku lymfedému. 

(Menšíková, 2003) 

Cvičení dělíme dle specifického zaměření a převládajícího fyziologického účinku na: 

Cvičení uvolňovací 

Cvičení uvolňovací je vedeno cíleně pro určitý kloub nebo pohybový segment. 

Význam uvolňovacího cvičení spočívá především v obnovení kloubní vůle. 

Při uvolnění dochází: 

- Ke střídání tlaku a tahu na kostní spojení, což zlepšuje prokrvení a tedy i látkovou 

výměnu v kloubních strukturách, které jsou slabě prokrveny. 

- Zlepšené prokrvení kloubů vede k jejich prohřátí, což má pozitivní vliv na 

mechanické vlastnosti pojiv. 

- Při pohybech v kloubech se podporuje tvorba synoviální tekutiny, čímž se 

usnadňuje tření v kloubu. 

- Při dráždění proprioreceptorů v oblasti kloubu se zvyšuje tok informací do 

nervových center a napomáhá uvědomění si polohocitu. 

- K nepříjemnému působení na svaly okolo kloubu, jejich reflexnímu uvolnění. 

(Hošková, 2003 a Bursová, 2005)  

Cvičení protahovací 

Cvičení protahovací slouží k obnově normální, fyziologické délky zkrácených svalů 

a svalů s tendencí ke zkracování, tzv. hyperaktivních. Zkrácený sval se stává 

méněcenným, protože ztrácí možnosti intenzivní kontrakce po plném protažení. 
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Při protahování dochází: 

- K vyrovnání nepoměru mezi hyperaktivními svaly a jejich funkčně oslabenými 

antagonisty. 

- K úpravě tonického napětí svalových vláken a zároveň zlepšení mechanických 

vlastností jejich vazivové složky. 

- Ke snížení tahu, jímž zkrácené svaly působí v místě svých úponů na kosti. 

- Do značné míry čelíme kloubním blokádám. 

- K umožnění plného rozsahu pohybu v kloubu. 

- Ke zlepšení držení příslušné části těla. 

(Hošková, 2003)  

Každé uvolňování a protahování má být pod volní kontrolou, nesmí provokovat 

bolest. Pohyb se uskutečňuje ze základní polohy do pocitu tahu v protahovaném svalu. 

Fázi protahování koordinujeme s výdechem, který přechází do klidného dýchání ve 

výdrži. Každý cvičební tvar opakujeme zpočátku třikrát. Usilujeme o přenesení 

pozornosti do protahované oblasti a s každým výdechem v dosažené poloze se snažíme 

protahovaný sval uvolnit, čímž se lépe prokrví a dojde k šetrnému protažení (Hošková a 

Matoušková 1998). Protahuje-li se méně než 3krát týdně, ztrácí strečink pozvolna svůj 

efekt (Novotná a kol. 2006). 

Cvičení posilovací 

Cílem posilovacích cvičení je zvýšit funkční zdatnost oslabených či k oslabení 

náchylných svalů. 

Při posilování dochází: 

- Ke zvýšení klidového tonu svalstva. 

- K upravení tonické nerovnováhy v příslušném pohybovém segmentu. 

- K zlepšení schopnosti svalu pracovat ekonomicky. 

- K odstranění funkčního útlumu, zlepšení nitrosvalové koordinace. 

(Bursová, 2005) 

Posilovací cvičení by mělo být specifické a mělo by se odvíjet od aktuálního 

zdravotního stavu jedince. Svalová síla patří mezi základní složky pohybových 

schopností a proto je jí potřeba také v přiměřené míře stále rozvíjet. Před posilováním je 

důležité zahřátí organismu a dokonalé rozcvičení partií, které chceme posilovat. Po 

posilování musíme zapojované svalové skupiny důkladně uvolnit a protáhnout. Počet 

opakování pro malé svalové skupiny (např. biceps, triceps, ramena, hrudník) je 

doporučován počet 12 až 15 opakování a 15 až 20 opakování pro velké svalové skupiny 
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(např. záda, stehna). Počty opakování jsou pouze orientační. Každý člověk reaguje na 

zatížení jiným způsobem. Počet opakování plánujeme tak, aby poslední dvě až tři 

opakování cviku v sérii byla prováděna na hranici únavy, tedy s pocitem, že už další 

opakování nezvládneme. Doporučené minimum pro posilování je 8 až 10 různých cviků 

pro hlavní svalové skupiny (Novotná a kol., 2006).  

 

 

2.3 Pohybové aktivity ve vodě pro ženy po rakovině prsu 

 

2.3.1 Benefity pohybových aktivit ve vodě 

Vodní prostředí na jedné straně pohyb umožňuje, ale na druhé ho brzdí. Pohyb těla 

vpřed je výsledkem společného působení a vzájemného ovlivňování vnitřních a vnějších 

sil. Plavec, který se pohybuje ve vodním prostředí, je ovlivňován jako každé jiné těleso 

fyzikálními zákony společně se zákony biologickými jako každý živý organismus 

(Čelko a kol., 1997).  

Fyziologický vliv a vliv na psychiku mají již zmíněné fyzikální vlastnosti vodního 

prostředí hustota vody, hydrostatický tlak a vztlak, teplota vody a hydrodynamický 

vztlak a odpor. Tyto vlastnosti napomáhají relaxaci, snižují bolest, napětí ve svalech a 

zlepšují cirkulaci krve (Macejková a kol, 2005). 

Během aerobního cvičení dochází k vyplavení endorfinů do organismu a tím 

dochází ke zlepšení vnitřní rovnováhy a snadnějšímu zvládnutí stresových situací. 

Svalové uvolnění přináší i psychickou relaxaci. Cvičení ve vodním prostředí 

v kombinaci s další intervencí umožňuje kontrolu tělesné hmotnosti. Pohyb ve vodě má 

díky prokrvení pokožky určitý masážní účinek.  

Ve vodě je nižší riziko vzniku úrazů i přetížení kardiovaskulárního systému než u 

sportovních aktivit na suchu. Vodní prostředí nám díky fyzikálním vlastnostem 

odlehčuje zatížení kloubů a svalů nejen při nárazech. Vzduch nad vodou je bezprašný, a 

proto vhodný pro alergiky. Pozornost musíme ale věnovat chemickým látkám, které 

mohou být pro některé jedince dráždivé. Přiměřená teplota vody zabraňuje přehřátí a 

rychleji snižuje teplotu tělesného jádra i pokožky při vyšší intenzitě zatížení (Čechovská 

a kol., 2003). 

V závodním i rekreačním plavání rozeznáváme čtyři základní plavecké způsoby – 

kraul, prsa, znak a motýlek (Čelko a kol., 1997). Zdravotní plavání využívá běžnou 

plaveckou lokomoci, v široké škále také modifikace plaveckých technik prsa, kraul, 

znak a prvky motýlka (Macejková a kol, 2005). Plavecký způsob modifikujeme 
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v případě, kdy pacientka není schopna zvládnout klasický způsob pro omezení rozsahu 

pohybu, nedostatečnou motorickou kontrolu nebo koordinaci. Další důvodem je vzestup 

bolesti nebo dysfunkce při prováděném pohybu (Čelko a kol., 1997). Vedle plavecké 

lokomoce zařazujeme cvičení ve vodě, při kterém jsou využívány jak cviky známé svou 

účinností v obvyklém provedení na suchu, tak cvičení charakteristická pro vodní 

prostředí. Pohybový program by měl obsahovat cvičení protahovací, posilovací, na 

rozvoj kloubní pohyblivosti, cvičení s účinky kompenzačními nebo korekčními a 

cvičení napomáhající k udržení nebo rozvoji kondice (Macejková a kol, 2005).  

U pacientů s postižením pohybového ústrojí je třeba klást velký důraz na správnou 

plaveckou techniku i techniku prováděných cvičení. (Čelko a kol., 1997).  

 

2.3.2 Benefity pohybových aktivit ve vodě pro ženy po rakovině prsu 

Plavání je pohybová aktivita, které je ženám s oblibou doporučována (Hussainová, 

1993). Žena po rakovině prsu si nemusí odpírat plavání v bazénech ani v přírodním 

prostředí. Je samozřejmě vhodné přizpůsobit plavky pro vložení epitézy. Prodejny 

s ortopedickými pomůckami nabízejí výběr speciálně upravených plavek (Dienstbier, 

2010). Nutnost nosit prsní náhradu není zábranou v návštěvě veřejných koupališť. 

Dobře padnoucí epitéza pomáhá k návratu do normálního života (Abrhámová, 2000). 

Jak již bylo výše uvedeno, rizikem po rakovině prsu může být syndrom zamrzlého 

ramene. Vyznačuje se bolestí a ztuhlostí ramene. Příznaky se objevují pozvolna a 

pacientka pociťuje bolestivou ztuhlost, která se stupňuje. Specifické vlastnosti vodního 

prostředí například vztlak navozují relaxaci, která bolestivost snižuje. Tím je umožněna 

realizace cvičení, která by na suchu nebyla možná. V počátečním stádiu je výhodné, 

pokud jsou k tomu podmínky, cvičit ve vodě několikrát denně. Za účelem facilitace 

pohyblivosti je možné využívat nesourodé cvičení v prostoru s využitím pomůcek, u 

stěny, okraje bazénu nebo u tyče. Vhodná je chůze ve vodě s normálními nebo 

zvýrazněnými souhyby horních končetin. Při zvýšení rozsahu pohybu je možné 

vykonávat izotonická cvičení v různých polohách s využitím vztlaku a turbulence na 

zvýšení odporu. Dalším krokem při zlepšování stavu je plavání za účelem zvýšení síly 

při zachování rozsahu pohybu. Do programu by měla být zařazena také cvičení na 

stabilizaci lopatky (Čelko a kol., 1997). 

Kromě rozvoje kloubní pohyblivosti můžeme cvičením ve vodě ovlivňovat 

lymfatický otok. Dienstbier (2000) uvádí, že cvičení ve vodě je pro pacientky velmi 

vhodné. Není potřeba bandáže, protože kompresivní účinek nahrazuje sama voda. 
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Končetina je ve vodním prostředí lehčí, lépe ovladatelná a pacientka může cvičit i delší 

dobu. 

Od pohybových aktivit očekáváme především podporu zdraví nebo rozvoj 

dostatečné funkční zdatnosti. Pohyb hraje velký význam v obecné prevenci 

civilizačních chorob.  

Pohybové aktivity ve vodě mají svým obsahem, způsobem provádění a intenzitou 

zátěže sledovat oblast prevence a podpory zdraví. Takovéto pohybové aktivity 

vyvolávají dle Čechovské (2003) určité adaptační změny v organismu: 

- Srdečně cévní systém je adaptován na určitá pohybová zatížení, jako je zpomalení 

klidové srdeční frekvence, zvýšení aerobní vytrvalosti, zrychlení návratu ke 

klidovým hodnotám srdeční frekvence po zátěži, snížení systolického tlaku, 

účinnější využití kyslíku v pracujících svalech, prevence infarktu myokardu a 

mozkové mrtvice. 

- Adaptace v činnosti dýchacího systému se projevuje zvýšením plicní kapacity, 

zkvalitněním přenosu kyslíku v organismu, úpravou hloubky, rytmu a frekvence 

dýchání. 

- Adaptační vliv na hybný systém spočívá v udržení a rozvoji svalové zdatnosti, v 

udržení rozsahu kloubní pohyblivosti, prevenci svalových dysbalancí, osteoporózy, 

diabetu a podpoře individuálně optimálního držení těla, v rychlejším odbourávání 

odpadních látek metabolismu a úpravě hladiny cholesterolu. 

- Pohybový projev a jeho kultivace je ovlivněn na základě zvládnutí specifických 

dovedností, rozvoji řízení pohybů, prostorové orientaci a rovnováhy. 

- Působením na psychosomatiku je podpořena dostatečná imunitní reakce, zvýšení 

odolnosti, kompenzace pracovního stresu, odreagování se, snížení pocitů úzkosti, 

stresu a depresí, odstranění únavy, regenerace sil, seberealizace a zvýšení 

sebedůvěry. 

 

2.3.3 Plavecký způsob prsa a jeho modifikace  

Plavecký způsob prsa je ze všech plaveckých způsobů nejpomalejší i naproti tomu, 

že plavci jsou schopni během záběru vyvinout relativně velké hodnoty propulzní síly. 

Poloha těla během jednoho pohybového cyklu kolísá. Přenos paží se neodehrává nad 

hladinou, ale pod nebo na hladině, což zapříčiňuje vytváření záporného odporu 

(Ružbarský a Turek, 2003).  
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Koordinace pohybu horních a dolních končetin je určena základními pravidly a 

fyzikálními zákonitostmi (Giehrl a Hanhn, 2000). Správně provedený pohybový cyklus 

plaveckého způsobu prsa je znázorněn kinogramem na Obrázku 2. 

 

Obrázek 2 

Prsa – kinogram plavce 

(sportovniweb.cz) 

 

Současná situace ve veřejných bazénech podporuje realizaci tohoto plaveckého 

způsobu. Plavec má v této poloze přehled o situaci před sebou, což vnímají jako 

výhodné při orientaci v prostoru bazénu či přímo v plavecké dráze (Pokorná a 

Chrzanowská, 2010). 

Tento plavecký způsob může být nepříjemný u pacientů s postižením krční páteře, 

kteří netolerují záklon hlavy. V tomto případě můžeme, pokud to bude pacient 
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akceptovat, využít dýchací trubici a masku, abychom eliminovali záklon při nádechu. 

Plavecký způsob prsa může být limitujícím i pro pacienty s postižením ramene, protože 

je omezen rozsah pohybu v ramenním kloubu a záběrový pohyb horními končetinami 

tak může vyvolávat značnou bolestivost. 

Plavecký způsob prsa je náročný na koordinaci pohybů, a proto může činit problémy 

osobám, které s ním neměli předchozí zkušenosti. Důležitá je také stabilizace trupu a 

dobré uvědomování si vlastního těla, aby mohl plavec vnímat případné nesymetrické 

pohyby, které nejsou ze zdravotního hlediska vůbec vítané.   

Výhodami tohoto způsobu je ovlivňování aerobní zdatnosti, posilování a aktivní 

protažení svalů horních a dolních končetin, stabilizace trupu a kontrola dýchání (Čelko 

a kol., 1997). 

Při využívání variant plaveckého způsobu prsa je třeba dbát na udržení správné 

polohy těla. Měli bychom vyloučit prohnutou polohu s extendovanou krční páteří, 

protože tato poloha vede k nadměrnému zatěžování bederní páteře.  

Modifikace s obměnou pohybu nohou 

- Záběry nohou základní technikou s různou polohou paží: paže v připažení, paže 

v upažení, paže ve vzpažení, paže skrčit předpažmo a ruce volně skrčeny pod 

bradou, paže v zapažení a ruce volně spojeny v oblasti beder či hýždí. 

- Souměrné a současné záběry nohou „klínovou technikou“ se širokým postavením 

kolen: pohyby paží jsou stejné jako u předchozího příkladu 

Modifikace s obměnou pohybu paží 

-  Souměrné a současné záběry paží základní sportovní technikou plaveckého 

způsobu prsa, piškot mezi stehny 

- Souměrné a současné povrchové záběry paží protažené za osu ramenní 

- Souměrné a současné povrchové záběry paží protažené za osu ramenní, v rukou 

držíme malou desku 

Modifikace celkové souhry pohybu paží a nohou 

- V celkové základní souhře provádíme dva záběry pažemi vedené při hladině a 

protažené za osu ramenní se dvěma záběry provedenými základní sportovní 

technikou 

- V celkové základní souhře provádíme záběry paží vedené při hladině a protažené za 

osu ramenní s pomůckou 

- Plavání rozloženou souhrou plaveckého způsobu prsa 
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Modifikace s obměnou plaveckého dýchání 

- V celkové souhře provádíme prodloužený, intenzivní vdech záklonem hlavy na 

začátku záběrového pohybu paží 

- V celkové souhře provádíme krátký, intenzivní vdech záklonem hlavy na konci 

záběrového pohybu 

- Předchozí varianty dýchání střídáme po určitém počtu záběrových cyklů 

(Břečková, Čechovská a Novotná, 2002)  

 

2.3.4 Plavecký způsob znak a jeho modifikace 

Znak je jediným závodním plaveckým způsobem sportovního plavání, při kterém 

tělo plavce leží v poloze na zádech. Nedochází při něm k porušení příznivé polohy těla 

ve vodě při nádechu jako při ostatních plaveckých způsobech (Čechovská a Miler, 

2008). 

Zvládnutí a udržení správné znakové polohy ve vodě je podmínkou pro využití 

plaveckého způsobu znak. Správná poloha umožní účelný pohyb ve vodě a velmi dobře 

poslouží také pro relaxaci.  

Úspěšné zvládnutí polohy vyžaduje: 

- udržení hlavy v prodloužení trupu,  

- aktivní protlačení boků směrem k hladině, 

- klidovou polohu paží pod hladinou.   

(Břečková, Čechovská a Novotná, 2002) 

 V nejčastěji používaném koordinačním vzoru připadá na jeden cyklus paží šest kopů 

nohou (Giehrl a Hahn, 2004). Správná poloha plavce a znázornění pohybového cyklu je 

vyznačeno na kinogramu plaveckého způsobu znak (Obrázek 3). 

Při cvicích ve znakové poloze je třeba počítat s absencí zrakové kontroly přímého 

směru lokomoce plavce a tedy se zvýšenou opatrností při dojezdu je stěně bazénu 

(Břečková, Čechovská a Novotná, 2002). 
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Obrázek 3 

Znak – kinogram plavce 

(Hofer a kol., 2000) 

 

 

Jeho modifikace se často využívají jako doplňková výuková, kompenzační, 

odpočinková nebo účelová cvičení.  

- Základní znak – paže vykonávají pod hladinou ploutvový pohyb u boků, znakové 

nohy pomáhají stabilizovat polohu. 

-  Záchranářský znak – paže vykonávají ploutvový pohyb u boků pod hladinou a 

dolní končetiny prsařské nohy. Pohyby končetin mohou být prováděny současně 

nebo střídavě (paže dokončí pohyb, nohy začnou). Je možné provádět také bez paží 

s rukama nad hladinou (Pokorná, 2011). 
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- Znak soupaž se znakovýma nohama – paže provádějí pohyb ze vzpažení do 

připažení současně a symetricky. Krátká mezizáběrová přestávka může být v 

připažení nebo ve vzpažení.   

- Znak soupaž s prsařskýma nohama – paže provádějí pohyb ze vzpažení do 

připažení současně a symetricky. Pohyby končetin mohou být prováděny současně 

s krátkou mezizáběrovou přestávkou v připažení nebo odděleně s krátkou 

mezizáběrovou přestávkou v připažení nebo ve vzpažení.  

- Při všech modifikacích je možné pocitově měnit dobu mezizáběrové přestávky.  

 

2.3.5 Zvláštnosti pohybového programu ve vodě pro ženy po rakovině 

prsu 

Z mnoha důvodů je za vhodnou pohybovou aktivitu doporučováno plavání 

v tradičním pojetí plavecké lokomoce i aplikace plavání, např. zdravotní plavání, 

kondiční plavání, aqua-fitness, rekreační plavání a také různé formy plaveckého sportu. 

Ve zdravotním plavání se využívá plaveckých dovedností, pohybu pomocí plaveckých 

technik a specifických modifikací plaveckých záběrových pohybů. Bývá používáno 

velké množství plaveckých pomůcek (Čechovská a Pokorná, 2002).  

Použití vhodných pomůcek je v plavecké výuce žádoucí. Pomáhají nám při procesu 

adaptace jedince na vodní prostředí i senzomotorické učení a mohou učení usnadnit tím, 

že pozitivně vylaďují psychický stav. Využití pomůcek nemá být samoúčelné. Vždy by 

mělo dominovat plnění určitého úkolu. 

Za vhodné pomůcky označujeme: 

- plavecký stabilizační pás, 

- plaveckou desku přiměřené velikosti pro držení v rukách, 

- plavecké piškoty pro držení v rukách nebo v nohách, 

- plavecká nudle. 

(Kunst, Lehocký a Čechovská, 2008) 

 Plavání a cvičení ve vodě jsou nedílnou součástí rehabilitace po operaci prsu. Jsou 

ovšem zdravotní rizika, při kterých je pobyt ve vodě nevhodný. Kontraindikacemi 

pohybového programu ve vodě pro ženy po rakovině prsu jsou dle Schulz (1999): 

- stále probíhající léčba ozařováním či chemoterapie, 

- recidiva nebo metastáze, 

- špatné nebo pomalé hojení pooperační jizvy, 

- dermatitida v oblasti jizvy, 
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- infekční onemocnění kůže, 

- snížená imunita. 

 Ženy po ablaci prsu by se měly vyhýbat výrazně chladnému i horkému prostředí. 

Teplota pro pohybový program ve vodě by měla být pod 34° C ideálně v rozmezí 24°až 

28° C (www.breastcancer.cz). Schulz (1999) uvádí, že vhodná teplota vody je od 28° 

do 30° C a teplota okolního vzduchu vyšší než teplota vody.  

 Doba pohybové intervence je odlišná při cvičení individuálním a skupinovém. 

Individuální lekce by měla trvat 20 minut a skupinové cvičení je doporučováno po 

dobu 30 až 40 minut (Schult, 1999).  
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3 CÍLE, ÚKOLY A HYPOTÉZY PRÁCE 

 

3.1 Cíle a úkoly 

 

Cíle práce 

 Cílem práce je na základě informací získaných ze vstupní diagnostiky vytvořit 

pohybový program pro zlepšení stavu pohybového aparátu žen po ablaci prsu složený 

ze zdravotního cvičení a plavání. Dále realizovat a vyhodnotit režim domácího cvičení, 

řízené pohybové aktivity v tělocvičně i v bazénu. 

 

Úkoly práce 

1. Sestavit vstupní ankety. 

2. Udělat vstupní diagnostiku žen zahrnující vstupní anketu, antropometrické 

měření obvodových rozměrů horních končetin, goniometrii ramenních kloubů a 

expertní hodnocení plavecké lokomoce. 

3. Zpracovat vstupní data a na základě zjištěných informací vyvodit závěry pro 

tvorbu pohybového programu. 

4. Sestavit pohybový program zdravotního cvičení v tělocvičně i ve vodě. 

5. Aplikovat oba pohybové programy po dobu 4 měsíců. 

6. Po ukončení 4 měsíčního pohybového programu udělat výstupní anketu a 

výstupní diagnostiku shodnou s diagnostikou vstupní. 

7. Porovnat výsledky a vyhodnotit účinnost pohybové intervence. 

 

3.2 Hypotézy 

1. Pohybovou intervencí u žen po rakovině prsu zvýšíme kloubní rozsah 

v ramenním kloubu na operované straně. 

2. U více jak poloviny žen dojde k zmenšení lymfatického otoku na horní 

končetině na straně, kde byl proveden chirurgický zákrok pro odstranění 

karcinomu prsu. 

3. Soubory cviků sestavené ke skupinovému cvičení v tělocvičně a k 

individuálnímu cvičení na doma budou pozitivně přijímány. 

4. Plaveckou intervencí docílíme u žen narušení chybných pohybových stereotypů 

při plavecké lokomoci a tím zlepšení plavecké techniky.  
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4 PRAKTICKÁ ČÁST 
 

4.1 Soubor a metody 

 

4.1.1 Sledovaný soubor a jeho charakteristika 

Testování a samotná realizace pohybových intervencí byla směřovaná na ženy ze 

Sdružení ALEN. Byl proveden záměrný výběr z žen, které navštěvují obě řízené 

pohybové aktivity cvičení v tělocvičně i plavání. Sledovaný soubor byl sestaven ze 7 

žen, které souhlasily s diagnostikou a následnou aplikací pohybových programů.  

 

4.1.2 Použitá metoda 

Ke sběru dat pro účely našeho výzkumu jsme vybrali dotazování anketní formou. 

Otázky jsou směřovány ke zjištění pohybových aktivit žen po ablaci prsu.  

Metoda dotazování patří mezi hlavní skupinu metod sběru dat v experimentálním 

výzkumu (Hendl, 2008). 

Pro metodu dotazování jsme vytvořili soubor anketních otázek převážně 

s uzavřenými odpověďmi (Příloha 3 a Příloha 4). Jako možnost odpovědí jsme zvolili 

dva typy škál. První typ je škála typu ano x ne a druhý je s možnostmi abcde. Anketa je 

určena pro ženy po rakovině prsu, konkrétně pro ženy ze sdružení ALEN.  

Vstupní i výstupní měření je totožné. Testování je neinvazní a bezbolestné. 

Diagnostika obsahuje antropometrické měření obvodů horních končetin a také měření 

goniometrické ramenního kloubu. Všechny obvodové rozměry na horní končetině jsou 

měřeny dle Haladové a Nechvátalové (2010). Měření je prováděno novým krejčovským 

metrem. Goniometrické měření ramenního kloubu ve všech možných pohybech dle 

Jandy a Pavlů (1993) je prováděno plastovým goniometrem.  

 

4.2 Aplikace pohybové intervence - zdravotní cvičení 

Náš pohybový program je složen z uvolňovacího a protahovacího cvičení a také ze 

cvičení posilovacího. Při výběru uvolňovacích a protahovacích cviků jsme vycházeli 

z literatury Hošková (2003, 1998) a Novotná a kol. (2006).  

První soubor cviků je sestaven pro cvičební jednotku, která je realizována jednou 

týdně v tělocvičně pod aktivním vedením. Při cvičení je prováděna korekce cvičenek při 

provádění pohybu a také je zde možnost zpětné vazby od probandek.  
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Druhý soubor cviků je určen pro individuální cvičení, které by mělo být prováděno 

minimálně 3 krát týdně. Cvičení jsou vybrána z prvního souboru cviků, aby měly 

probandky představu o správném provedení pohybu. Menší počet cviků je výhodnější 

pro lepší zapamatování si cvičení a také je zde důležitý faktor týkající se volného času. 

Při větším počtu cviků by si ženy nemusely na provedení cvičební jednotky vyhranit 

dostatečné množství času. V příloze 6 je popis provedení a nákres cviků. 

 

4.3 Aplikace pohybové intervence - plavání 

Čechovská (2011) shledává plaveckou lokomoci jako nejlepší možnou aktivitu, 

kterou můžeme ve vodním prostředí provozovat. Proto cílem našeho pohybového 

programu ve vodě je přednostně rozvoj plavecké gramotnosti žen. Nesprávně a 

neekonomicky prováděné pohyby mohou při vícero opakování přinášet negativní 

dopady na pohybový aparát a toto platí také u plavání. Z tohoto důvodu je často třeba 

provádět také korekce chybně naučených pohybových stereotypů. 

Intervence začala přednáškou s cílem rozšířit plavecké vzdělání. Důraz jsme kladli 

na potřebu osvojit si plavecké dovednosti a korektní techniku plavání. Následovala 

diagnostika plaveckých dovedností z hlediska jejich využití pro zdravotně orientovaný 

program.  

U žen dominoval plavecký způsob prsa s odchylkami korektní plavecké techniky. 

Dle míry vybočení jsme si nadefinovali 3 stupně odchylek mírnou, střední a závažnou. 

Mírná odchylka představovala neměnné postavení krční páteře, která byla po celou 

dobu plavecké lokomoce ve výrazné extenzi. Za střední odchylku považujeme 

nesymetričnost pohybů dolních končetin společně s extenzí krční páteře. Výrazná 

odchylka značí extenzi krční páteře a nesymetričnost horních i dolních končetin. 

Z našeho souboru měly 3 ženy mírnou odchylku, 1 probandka střední odchylku a u 

zbylých žen jsme označili odchylku závažnou. Jedna žena střídala plavecký způsob prsa 

s plaveckou lokomocí v poloze na zádech.  

Intervence byla formou poradenství, které směřovalo k nácviku žádoucích 

plaveckých dovedností a ke korekci nevhodných způsobů plavecké lokomoce. V rámci 

intervence byl vytvářen návyk efektivní organizace prostoru formou plavání po elipse. 

Ženám byly k dispozici plavecké pomůcky.  

Pohybovou intervenci ve vodě jsme časově rozdělili do několika fází. První fází bylo 

již zmíněné podání informací o potřebnosti korektní techniky. Důležitou součástí byla 
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také motivace ke změně zažitých stereotypů, k novým dovednostem (potopení 

obličejové části), k využívání plaveckých pomůcek (plaveckých brýlí). Ve druhé fázi 

jsme se zaměřili na plavecké dovednosti jako podporu pro následný zásah do plavecké 

techniky prsa. Třetí fáze je rozdělena na více částí. Nejdříve jsme se zaměřili na dýchání 

v průběhu pohybového cyklu paží, aby byla změněna poloha hlavy a proveden výdech 

pod hladinu. Důraz byl kladen na splývavou polohu. Zařadili jsme také ukázku 

symetrických pohybů s doprovodným komentářem a vysvětlení průběhu pohybu. 

Ukázka byla převedena jak suchu tak také ve vodě. Korekce plavecké techniky byla 

prováděna také u okraje bazénu. Důležitými částmi této fáze jsou důsledná zpětná 

vazba, opravy a motivace. Ve čtvrté fázi jsme začali s nácvikem znakové polohy a 

modifikacemi plaveckého způsobu znak. I v této fázi je důležitá názorná ukázka se 

slovním komentářem a přiměřená korekce žen při plavecké lokomoci. Pátá fáze 

zahrnovala již souvislé plavání korektní technikou a snahu o pohyby ve velkém rozsahu, 

které směřují k uvolnění. Všemi fázemi je prolínáno cvičení u okraje nebo v prostoru 

bazénu s cílem protáhnout či posílit určité svalové skupiny. U těchto aktivit je možné 

komunikovat a dochází tak k uspokojení ze sociálního kontaktu.   
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5 VÝSLEDKY 

Zjištěné výsledky prezentujeme v tabulkách se slovním komentářem. 

 

5.1 Vstupní data 

Nejvíce respondentek bylo z věkové kategorie 61 až 70 let. Ve věkovém rozmezí 

51 až 60 let je více jak čtvrtina dotázaných a 14 % zastupují ženy starší 71 let (tabulka 

4). 

Tabulka 4 

Věkové rozmezí 

Věk Procenta 

Do 30 let 0 % 

41 - 50 let 0 % 

51 – 60 let 29 % 

61 – 70 let 57 % 

Nad 71 let 14 % 

 

 Tabulka 5 ukazuje stranovou lokalizaci chirurgického zásahu. Ablace prsu na levé 

straně byla provedena u 43 % žen a pravostranná ablace je u 57 % žen. 

 

Tabulka 5 

Stranová lokalizace ablace prsu 

Lokalizace operace Procenta 

Na levé 43 % 

Na pravé 57 % 

Oboustranná 0 % 

 

 V tabulce 6 je znázorněno, zda probandky cítí omezený rozsah v ramenním kloubu 

na operované straně oproti rozsahu na druhé straně. Přes 70 % žen uvedlo, že pociťují 

limitaci v pohyblivosti v ramenním kloubu na operované straně oproti straně druhé. 

Předpokládáme, že působením intervenčního programu dojde ke zvýšení rozsahu 

pohybu na operované straně.  
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Tabulka 6 

Omezení pohyblivosti ramenního kloubu na operované straně  

Odpověď Procenta 

ANO 71 % 

NE 29 % 

  

 Otoky horní končetiny na operované straně trpí 57 % žen, jak je uvedeno v tabulce 7. 

I v tomto případě nás bude zajímat, zda cvičební jednotky budou mít vliv na zmenšení 

otoku na postižené horní končetině. 

 

Tabulka 7 

Přítomnost otoku horní končetiny na operované straně 

Odpověď Procenta 

ANO 57 % 

NE 43 % 

 

 V tabulce 8 je uvedeno, zda pacientky, které pociťují snížený rozsah pohybu 

v ramenním kloubu nebo zvýšený otok horní končetiny na operované straně, jsou tímto 

omezením limitovány v některých činnostech. Tři čtvrtiny respondentek uvedlo, že je 

tato omezení limitují.  

 

Tabulka 8 

Omezení rozsahu ramenního kloubu a otok horní končetiny na operované straně jako 

limitace pro určité činnosti 

Odpověď Procenta 

ANO 75 % 

NE 25 % 

 

 Tabulka 9 zaznamenává procentuální zastoupení kladných a záporných odpovědí na 

otázku týkající se individuálního přístupu k odstranění potíží s pohybovým aparátem. 

Odpovědi na tuto otázku byly příjemným překvapením. Více jak 70 % dotázaných 

s uvedenými omezeními provádí cvičení na odstranění těchto obtíží. 
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Tabulka 9 

Provádění cvičení na odstranění otoku horní končetiny a kompenzaci sníženého rozsahu 

pohybu v ramenním kloubu na operované straně  

Opověď Procenta 

ANO 75 % 

NE 25 % 

 

 V tabulce 10 je procentuální záznam týdenního objemu pravidelných pohybových 

aktivit. Alarmující je počet žen, které uvádějí, že se pohybové aktivitě věnují méně než 

jednu hodinu týdně. 14 % žen má objem pohybových aktivit 1 až 2 hodiny týdně. 

V rozmezí 2 až 3 hodin pohybu za týden je 29 % dotázaných. A před 40 % žen věnuje 

pohybovým aktivitám 4 hodiny a více.  

 

Tabulka 10 

Týdenní objem pohybových aktivit 

Počet hodin Procenta 

< 1 hodinu 14 % 

1 – 2 hod 14 % 

2 – 3 hod 29 % 

3 – 4 hod 0 % 

4 hod a více 43 % 

 

Příloha 7 obsahuje antropometrické údaje obvodových rozměrů horních končetin dle 

Haladové a Nechvátalové (2010). Hodnoty jsou uvedeny v centimetrech. V níže 

uvedených tabulkách je u číselných označeních probandek znázorněno, na jaké straně 

levé (L) či pravé (P) byl pacientce proveden chirurgický zákrok. U všech respondetek se 

projevil otok na horní končetině operované strany u obvodu předloktí a u 86 % žen vetší 

obvod relaxované paže. Nejméně se projevil lymfatický otok u obvodové míry přes 

hlavičky metakarpů, kde byla rozdílná hodnota přítomna jen u 28 % žen.  Probandka 4 

měla všechny obvodové hodnoty na horní končetině na postižené straně zvýšené oproti 

straně druhé. U 43 % žen bylo zvýšeno lymfatickým otokem více než 80 % obvodových 

mír horních končetin.   
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Hodnoty ramenního kloubu měřené goniometrem ve všech pohybech podle Jandy a 

Pavlů (1993) jsou uvedeny v příloze 8. Snížený rozsah ramenního kloubu na operované 

straně je nejvíce patrný u 86 % žen při extenzi a abdukci, následuje vnitřní rotace a 

horizontální addukce, dále flexe a extenze v abdukci a nejméně žen 42 % mělo omezený 

rozsah do zevní rotace v ramenním kloubu. U 27 % goniometrických hodnot pohybů 

v ramenním kloubu byl zjištěn stejný rozsah pohybu v ramenních kloubech. 6 % hodnot 

bylo o 5° vyšších na operované straně než na straně bez chirurgického zásahu. U 

zbylých procent hodnot byl snížen kloubní rozsah v ramenním kloubu na operované 

straně v průměru o 9 %. 

 

5.2 Výstupní data 

Tabulka 11 uvádí, zda byla zvolená cvičení v jednotce sestavené pro cvičení 

v tělocvičně pro probandky příjemná. V této otázce se všechny ženy shodly na pozitivní 

odpovědi.  

 

Tabulka 11 

Akceptace cvičební jednotky 

Odpověď Procenta 

ANO 100 % 

NE 0 % 

 

Jen jedné probandce provokovala vybraná cvičení nepříjemné pocity. Jednalo se o 

bolest v kyčelních kloubech. Bolest byla pociťována oboustranně při cvicích dolních 

končetin. Ostatním ženám neprovokovalo cvičení žádné nepříjemné pocity ani bolest 

(Tabulka 12). 

 

Tabulka 12 

Vyvolávání nepříjemných pocitů či bolesti při cvičení 

Odpověď Procenta 

ANO 14 % 

NE 86 % 

 



46 

 

V tabulce 13 je znázorněno, že všechny ženy vnímaly určitá cvičení zvláště účinná. 

Probandkami byla vyzdvihnuta všechna protahovací cvičení. Více jak polovině žen se 

zdála účinná mobilizační cvičení ramenního kloubu a také protahovací cvičení prsních 

svalů v poloze na boku. Dvě ženy pociťovaly jako účinné všechny cviky, které byly 

zaměřené na horní končetiny a jedna probandka uvedla posilovací cvičení zaměřené na 

šikmé břišní svaly. 

 

Tabulka 13 

Účinnosti vybraných cvičení 

Odpověď Procenta 

ANO 100 % 

NE 0 % 

 

Většina žen změnila na základě našeho doporučení plavecký způsob. 86 % žen 

akceptovalo polohu na zádech a začalo s nácvikem plaveckého způsobu znak. Jen jedna 

probandka nezměnila svůj plavecký způsob (tabulka 14).   

 

Tabulka 14 

Změna plaveckého způsobu na základě doporučení 

Odpověď Procenta 

ANO 86 % 

NE 14 % 

 

Stejné procento žen se změnou plaveckého způsobu, změnilo také techniku plavání 

(tabulka 15). 86 % žen začalo akceptovat výdechy do vody s potopením obličejové 

části, změnu polohy hlavy při plavání do anatomicky příznivější polohy. Jedna 

probandka uvedla změnu v souvislosti se symetrií dolních končetin v plaveckém 

způsobu prsa. Více jak polovina žen klade v současné době větší důraz na splývání a 

správnou polohu těla ve splývavé poloze jak na břichu, tak v poloze na zádech. 
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Tabulka 15 

Změna techniky plavání na základě doporučení 

Odpověď Procenta 

ANO 86 % 

NE 14 % 

 

Tabulka 16 uvádí, jaké plavecké způsoby nebo jejich modifikace jsou pro probandky 

příjemné. Dotazovaná, které na základě našich doporučení nezměnila svojí techniku ani 

plavecký způsob, setrvává při plavání stále v pozici s výraznou extenzí krční páteře – 

pozice hlavy se při plaveckém kroku nemění (styl „paní Radová“). Většina žen pak 

uvádí jako nepříjemnější plavecký způsob znak. Při tomto plaveckém způsobu je hlava 

stále v prodloužení trupu a tedy v anatomicky „nejpříznivější“ poloze. 

 

Tabulka 16 

Nejpříjemnější plavecký způsob 

Odpověď Procenta 

Znak 43 % 

Prsa a znak 43 % 

Styl „paní Radová“ 14 % 

 

V tabulce 17 je znázorněno, že 86 % žen neprovokuje žádný plavecký způsob ani 

jeho modifikace nepříjemné pocity ani bolest. Jedna probadka uvádí bolest v kyčelních 

kloubech při plaveckém způsobu prsa.  

 

Tabulka 17 

Vyvolávání nepříjemných pocitů či bolesti při plavání 

Odpověď Procenta 

ANO 14 % 

NE 86 % 

 

Jako zvláště účinný plavecký způsob vnímá 43 % žen plavecký způsob znak. Jedna 

dotázaná uvedla plavecký způsob prsa. A zbylé procento žen nevnímá žádný plavecký 

způsob dostatečně účinným ke kompenzaci výše uvedených obtíží (tabulka 18). 
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Tabulka 18 

Účinnosti plaveckých způsobů nebo jejich modifikací 

Odpověď Procenta 

ANO 57 % 

NE 43 % 

 

Tabulka 19 znázorňuje, že všechny ženy po 4 měsíční intervenci pocítily změnu 

v kloubním rozsahu v ramenním kloubu na operované straně. 

 

Tabulka 19 

Změna kloubního rozsahu v ramenním kloubu na operované straně po intervenčním 

programu 

Odpověď Procenta 

ANO 100 % 

NE 0 % 

 

V tabulce 20 je uvedeno, že 71 % žen pociťuje pozitivní změny v souvislosti 

s tvorbou otoku na operované straně v závislosti na vytvořeném pohybovém programu. 

 

Tabulka 20 

Změna tvorby otoku horní končetiny na operované straně po intervenčním programu 

Odpověď Procenta 

ANO 71 % 

NE 0 % 

 

Tabulka 21 znázorňuje, že pouze 29 % žen provádělo cvičební jednotku určenou na 

cvičení na doma 3 krát a více týdně. Stejné procento cvičilo jen 1 krát týdně a zbyté 

probandky aplikovali cvičební jednotku 2 x týdně. 
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Tabulka 21 

Počet prováděných cvičebních jednotek určených na cvičení na doma za týden 

Počet cvičení týdně Procenta 

0 0 % 

1 krát 29 % 

2 krát 43 % 

3 krát 14 % 

4 krát 0 % 

5 krát 14 % 

 

 V tabulce 22 se opět uvádí procentuální záznam týdenního objemu pravidelných 

pohybových aktivit během doby naší pohybové intervence. Více jak polovina žen 

věnuje pohybovým aktivitám více než 3 hodiny týdně. Pod 2 hodiny pohybu týdně se 

dostala jen jedna dotázaná. 2 – 3 hodiny týdně se pohybovým aktivitám věnuje 29 % 

žen. 

 

Tabulka 22 

Týdenní objem pohybových aktivit 

Počet hodin Procenta 

< 1 hodinu 0 % 

1 – 2 hod 14 % 

2 – 3 hod 29 % 

3 – 4 hod 43 % 

4 hod a více 14 % 

 

Výstupní měření obsahovalo opět měření obvodových rozměrů horních končetin, 

hodnoty v příloze 9 jsou uvedeny v centimetrech. Pozitivní dopad a to zmenšení 

lymfatického otoku na horní končetině na operované straně bylo u obvodové míry 

předloktí, které nastalo u 71 % žen. Následovala pozitivní změna v obvodu relaxované 

paže u 57 % žen. Minimální změny nastaly v obvodech hlaviček metakarpů. Větší 

obvody horní končetině na operované straně byly naměřeny při druhém měření u necelé 

poloviny žen. 
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Data z výstupního měření goniometrie ramenních kloubů jsou uvedena v příloze 10. 

Snížený kloubní rozsah ramenního kloubu na operované straně v průměru o 8° má po 

pohybové intervenci 51 % žen. Shodné goniometrické hodnoty ramenních kloubů byly 

naměřeny u 39 % žen. 10 % probandek mělo o 5° zvýšený kloubní rozsah ramenního 

kloubu na neoperované straně oproti operované.  
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6 DISKUSE 

Při sestavování intervenčního programu jsme vycházeli z charakteristických 

negativních dopadů ablace na pohybový aparát žen. Naše testování bylo zaměřeno 

zejména na dva negativní aspekty, kterými jsou dle Barkmanové a Jelíkové (2010), 

Dientsbiera (2010), Dienstbiera a Skaly (2000) a Abrhámové a kol. (2009) lymfatický 

otok horní končetiny a omezená pohyblivost v ramenním kloubu na straně, kde byl 

proveden operativní zákrok. Těmito negativními dopady jsou limitovány při určitých 

činnostech tři čtvrtiny žen z našeho sledovaného souboru. Příjemným zjištěním pro nás 

bylo, že stejný počet žen provádí cvičení na odstranění otoku horní končetiny a cvičení 

ke kompenzaci sníženého rozsahu pohybu v ramenním kloubu na operované straně.  

Vstupním měřením jsme zjistili, že omezený rozsah v ramenním kloubu oproti 

operované straně pociťuje 71 % žen. Z goniometrického měření nám ovšem vyplývá, že 

až 86 % žen má omezený rozsah při extenzi a abdukci v ramenním kloubu. Pohyby dle 

omezení rozsahu pohybu v ramenním kloubu od pohybu nejvíce limitujícího můžeme 

seřadit takto: extenze a abdukce, vnitřní rotace a horizontální addukce, flexe a extenze 

v abdukci a zevní rotace. Důležitá je pro nás také hodnota, který uvádí, že kloubní 

rozsah na operované straně je u žen snížený v průměru o 9° oproti kloubnímu rozsahu 

na straně bez chirurgického zákroku.  

Lymfedém dle Barkmanové a Jelínkové (2010) může být přítomen u 5 – 35 % žen po 

ablaci prsu. Z našeho souboru více jak polovina žen uvádí, že trpí otoky horní končetiny 

na operované straně. Antropometrické měření nám ale ozřejmuje, že přítomnost otoku 

na předloktí je u všech žen. U 86 % žen byla naměřena vyšší obvodová míra postižené 

horní končetiny také u obvodu relaxované paže oproti druhé straně.  

Z týdenního objemu pohybových aktivit vyplývá, že 14 % dotázaných provozuje 

pohybové aktivity v míře nedostačující pro udržení stávající kondice. 14 % žen s 

týdenním objemem pohybových aktivit 1 až 2 hodiny se pohybuje kolem devadesáti 

minutové hranice. Tato doba je vhodná při submaximální intenzitě cvičení pro udržení 

stávající kondice (Bunc, ústní sdělení, 2009). Zbylé respondentky cvičí více než 2 

hodiny týdně. S takovým objemem pohybových činností a správně zvolenou intenzitou 

cvičení již dochází ke zvyšování kondice (Bunc, ústní sdělení, 2009).  

 Reakce žen na nabídnutý pohybový program byla vstřícná. Ženy v průběhu 

pohybové intervence procházely stádii motivační připravenosti ke změně dle Marcusse 

a Lewise (2003). Všechny ženy z našeho sledovaného souboru postoupily ke stádiu 
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občasných pokusů o pohybovou aktivnost. V tomto stádiu jsme upřesňovali osobní 

postupové cíle, vytvářeli pro jejich plnění vhodné podmínky, podněcovaly jsme 

k experimentaci ve vodě s dýcháním, polohou a analyzovaly pozitivní zkušenosti. Pro 

postup do dalších stádií pravidelné a trvalé pohybové aktivnosti byla důležitá vnitřní 

motivace a také pocit podpory v pokroku ostatních žen. Ženy se přiznávaly, že se 

musely hodně povzbuzovat. Radost přicházela ze zjištění, že s rostoucí plaveckou 

kompetencí je možnost pestřejšího programu ve vodním prostředí.  

Výstupní měření po 4 měsíční pohybové intervenci přineslo určité změny. 

V týdenním objemu pohybových aktivit se 86 % žen dostalo k takové době trvání, při 

které se správně zvolenou intenzitou cvičení dochází dle Bunce (2009) ke zvyšování 

kondice.  

Snížení lymfatického otoku na operované horní končetině bylo nejpatrnější u obvodu 

předloktí, zmenšení nastalo u 71 % žen. K pozitivní změně došlo také v obvodu 

relaxované paže, která byla naměřená u více jak poloviny žen. Větší váhu v účinnosti 

pohybové intervence přisuzujeme odpovědím žen, které v 71 % uvádějí, že pociťují 

pozitivní změnu v souvislosti s tvorbou otoku horní končetiny na operované straně 

v závislosti na vytvořeném pohybovém programu. Hypotéza 2: U více jak poloviny žen 

dojde k zmenšení lymfatického otoku na horní končetině na straně, kde byl proveden 

chirurgický zákrok pro odstranění karcinomu prsu, se nám potvrdila.  

Výstupní goniometrické měření nám ukazuje, že snížený rozsah v ramenním kloubu 

na operované straně v průměru o 8° má po aplikaci pohybové intervence 51 % žen. 

Důležitějším údajem jsou pro nás i v tomto případě pozitivní odpovědi všech žen na 

otázku, zda došlo ke zvýšení rozsahu v ramenním kloubu na operované straně 

v závislosti na pohybovém programu. Hypotéza 1: Pohybovou intervencí u žen po 

rakovině prsu zvýšíme kloubní rozsah v ramenním kloubu na operované straně, byla 

potvrzena.  

Cvičební jednotka sestavená pro cvičení v tělocvičně a domácí cvičení byla všemi 

ženami akceptovaná a vybrané cviky byly ženám příjemné. Hypotéza 3: Soubory cviků 

sestavené ke skupinovému cvičení v tělocvičně a k individuálnímu cvičení na doma 

budou pozitivně přijímány, byla potvrzena. 86 % žen neprovokovala cvičení žádné 

nepříjemné pocity ani bolest, jen jedna probandka uváděla oboustrannou bolest 

v kyčelních kloubech při cvicích zaměřených na dolní končetiny. Bolestivost pociťovala 

také při plaveckém způsobu prsa. Probandka uvedla, že její obtíže jsou způsobeny 
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coxartrózou. Pozitivní reakci na účinnost měly u více jak poloviny žen cviky v poloze 

na boku zaměřené na mobilizaci ramenního kloubu a na protažení prsních svalů.  

Na cvičení, na kterém byla aplikována naše cvičební jednotka, chodily také ženy, 

které nebyly součástí našeho sledovaného souboru. I od těchto žen byla pozitivní zpětná 

vazba. Dostupná literatura vztahující se k problematice pohybových aktivit po ablaci 

prsu se věnuje cvičení bezprostředně po operativním zákroku. Proto ženy vnímaly náš 

sestavený program velmi přínosný.  

Cvičební jednotky zdravotního cvičení jsme sestavovali na základě problémů 

s pohybovým aparátem, které jsou pro ženy po rakovině prsu typické a na základě 

zpětné vazby, kterou jsme získali po dobu tří leté spolupráce se sdružením ALEN. 

Důraz při aplikaci pohybového programu jsme kladli na správnou techniku provedení 

cviků a na koordinaci pohybu s dýcháním. U všech žen bylo zezačátku problematické 

udržet správnou polohu hlavy a ramen v průběhu cvičení důsledkem. Tato nesprávná 

poloha je způsobena zvětšení hrudní kyfózy, krční lordózy v kombinaci s předsunutím 

držení hlavy a ramen v protrakci. Ženy si během prvních týdnů intervence na základě 

našich korekcí samy uvědomovaly nesprávnou polohu a byly schopny ji přiměřeně 

korigovat.  

Na konci 4 měsíční pohybové intervence měly ženy zvládnutou techniku cviků. Naše 

minimální korekce a pochvaly za správně provedená cvičení probandky velmi těšila. 

Během intervence za námi s dotazy směřované k dalším vhodným pohybovým 

aktivitám, které by mohly ženy po rakovině prsu provozovat, přišla více jak polovina 

žen. Tento zájem vnímáme jako další velmi pozitivní efekt naší pohybové intervence.  

Většina žen na základě našeho doporučení změnila plavecký způsob a současně 

techniku plavání. 86 % žen akceptovalo polohu na zádech a začalo s nácvikem 

plaveckého způsobu znak. Rozvojem plaveckých dovedností a změnou techniky plavání 

bylo dosaženo u většiny žen akceptace výdechu do vody s potopením obličejové části, 

změny polohy hlavy při plaveckém způsobu prsa. Více jak polovina žen začala vnímat 

pozitivní efekt správné polohy těla při plavání a také efektivnost splývavé polohy 

v poloze na břichu i v poloze na zádech. Hypotéza 4: Plaveckou intervencí docílíme u 

žen narušení chybných pohybových stereotypů při plavecké lokomoci a tím zlepšení 

plavecké techniky, se nám u většiny žen potvrdila. 

Nejpříjemnějším plaveckým způsobem byl uveden u 43 % žen znak a stejné procento 

žen vnímá plavecký způsob prsa i znak na stejné subjektivní úrovni příjemnosti. Jedna 

probandka, která nebyla ochotna za dobu naší intervence změnit svůj plavecký styl, 
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uvádí jako nejpříjemnější způsob plavecké lokomoce styl „paní Radová“. Tento styl je 

typický neměnnou polohou hlavy s výraznou extenzí krční páteře po celou dobu 

plavecké lokomoce. Na otázku účinnosti plaveckých způsobů nebo jejich modifikací 

odpovědělo pozitivně 57 % žen.  

U žen během 4 měsíční pohybové intervence došlo i ke změnám v odchylkách 

korektní plavecké techniky, které jsme na začátku testovaní nadefinovali. Jen u jedné 

ženy se závažnou odchylkou nedošlo díky neakceptaci změny plaveckého stylu 

k žádným změnám. Zbylý počet žen své odchylky změnou plaveckého stylu i techniky 

plavání eliminoval. Soudíme, že intervence formou poradenství, které směřovalo 

k nácviku žádoucích plaveckých dovedností a ke korekci nevhodných způsobů plavecké 

lokomoce, mělo velký podíl na dosažených změnách. Za neméně důležitou pokládáme 

vnitřní i vzájemnou motivaci žen. Na bazénu bylo patrné vzájemné povzbuzovaní. 

Prvním krokem pro většinu žen bylo pořízení plaveckých brýlí. S počtem žen, které 

vlastnily tuto plaveckou pomůcku, se snižoval jejich ostych v používání, a pro další 

ženy to bylo impulsem o uvažování o koupi plaveckých brýlí. 

Problematickou vlivu pohybových aktivit ve vodě u žen po ablaci prsu se ve své 

bakalářské práci zabývala Menčíková (2003). Její sledovaný soubor byl složen ze 7 žen 

po ablaci prsu. Věkový průměr skupiny byl 54 – 55 let. Menčíková (2003) sestavila 

cvičební jednotku, která obsahovala úvodní, hlavní a závěrečnou část. Úvodní část měla 

za cíl zahřátí organismu a mobilizaci kloubů horních končetin. Cílem hlavní části bylo 

protažení prsních svalů, zapojení svalů oslabených a zapojení plaveckého dýchání 

během plavání. Obsahem závěrečné části byla cvičení k celkovému uvolnění trupu a 

končetin. Její pohybový program byl založen na konkrétních cvicích. Náš pohybový 

program ve vodě byl směřován ke zlepšení plavecké kompetence, ke korekci špatných 

pohybových stereotypů, které mají negativní dopad na pohybový aparát žen po rakovině 

prsu prostřednictví převážně plavecké lokomoce. Rozvojem plaveckých dovedností a 

naučením správné techniky plavání směřujeme k pozitivním změnám na pohybovém 

aparátu.  

Námi získaná data se shodují s výsledky Menčíkové ve dvou oblastech. Menčíková 

(2003) uvádí, že co se týče subjektivních údajů získaných z výpovědí, došlo u žen 

pocitově ke zmenšení otoku na operované horní končetině, což potvrzují i naše data 

z výstupní ankety. I na základě odlišného obsahu našich intervenčních programů obě 

zkoumání došla k závěru, že pravidelnou účastí žen na programu pohybových aktivit ve 

vodě dojde ke zlepšení jejich plavecké úrovně.  
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7 ZÁVĚR 

Obsah diplomové práce byl věnován ženám po rakovině prsu, jejich diagnostice a 

vytvoření pohybové intervence. Teoretická část obsahuje informace týkající se rakoviny 

prsu, možnostech léčby a následné pooperační péči pacientek. Velká část je věnována 

pohybovým aktivitám žen po ablaci prsu se zaměřením také na pohybové činnosti ve 

vodním prostředí. V praktické části uvádíme návrhy pohybových programů, které by 

měly vést ke zlepšení stavu pacientek po rakovině prsu a ke kompenzaci vzniklých 

negativních dopadů léčby. Popisujeme dva pohybové programy, které obsahují cvičení 

protahovací, uvolňovací a posilovací. Uvedená cvičení považujeme za vhodné pro 

sledovanou skupinu respondentek. Jeden z programů je určen ke skupinovému cvičení 

v tělocvičně pod odborným vedením a druhý soubor cviků je určen pro individuální 

cvičení. Součástí pohybové intervence je i pohybový program ve vodě, který je 

založený na zvýšení plavecké kompetence žen a zlepšení jejich plavecké techniky s 

cílem využití zdravotních benefitů, které přináší plavecká lokomoce.  

Podkladem pro návrh pohybové intervence nám byla uvedená literatura a odpovědi 

na anketní otázky pohybové anamnézy žen (N=7) po rakovině prsu. Formu cvičení jsme 

zvolili skupinovou i individuální. Skupinová forma je realizovaná jednou týdně 

v tělocvičně pod odborným vedením a individuální formou je prováděno cvičení učené 

na doma. Cvičení protahovací a uvolňovací jsme převážně zaměřili na oblasti 

ramenních kloubů. U žen po ablaci prsu bývá tato oblast nejvíce postižena společně 

s lymfatickým otokem horní končetiny, na které byl proveden operativní zákrok. Více 

jak tři čtvrtiny žen s problémy s pohybovým aparátem provádí kompenzační cvičení na 

odstranění těchto obtíží. Pohybová intervence ve vodě byla formou poradenství, které 

směřovalo k nácviku žádoucích plaveckých dovedností a ke korekci nevhodných 

způsobů plavecké lokomoce.  

Námi formulované hypotézy se převážně všechny potvrdily. Pohybovou intervencí u 

žen po rakovině prsu jsme zvýšili rozsah v ramenním kloubu na operované straně 

v průměru o 1°. U více jak poloviny žen došlo ke zmenšení lymfatického otoku na horní 

končetině, kde byl proveden chirurgický zákrok pro odstranění karcinomu prsu. 

V oblasti předloktí došlo ke zmenšení otoku až u 70 % žen. Podstatnější je pro nás 

zjištění, že po aplikaci naší pohybové intervence uvádí 71 % žen snížení otoku na horní 

končetině a všechny ženy pociťují zvýšení rozsahu v ramenním kloubu na operované 

straně. Soubory cviku sestavené ke skupinovému cvičení v tělocvičně a 
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k individuálnímu cvičení na doma byly všemi ženami akceptovány a vybrané cviky 

byly ženám příjemné. Plaveckou intervencí jsme docílili u 86 % žen narušení chybných 

pohybových stereotypů při plavecké lokomoci a tím zlepšení plavecké techniky.  

Jak jsme již výše popsali, pravidelná pohybová aktivita je pro ženy po ablaci prsu 

velmi důležitá. Negativní dopady operativního zákroku v kombinaci s nedostatečnou 

pohybovou aktivitou může přinést řadu funkčních obtíží. Pravidelnými a vhodnými 

pohybovými aktivitami můžeme tyto obtíže eliminovat. 
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Příloha 2 

 

Informovaný souhlas 

 

Vážené kolegyně, 

díky naší spolupráci jsem pronikla do problematiky související s rakovinou prsu. Touto 

cestou bych vás ráda požádala o spolupráci k získání potřebných dat pro mou 

diplomovou práci. Získané výsledky a doporučení mohou být také pro vás zpětnou 

informací o pozitivním dopadu cvičení a plavání na váš pohybový aparát. 

 

Základní informace 

- Získaná data budou použita na zpracování diplomové práce studentky TVS 

následného magisterského studia FTVS UK v Praze na téma: Vliv zdravotního 

cvičení a plavání na ženy po rakovině prsu. 

- Organizace výzkumu má 3 fáze - vstupní měření; čtyřměsíční pohybový 

intervenční program; výstupní měření. 

- Vstupní, a výstupní měření zahrnuje: základní antropometrická měření – obvody 

horních končetiny (5 min), goniometrii ramenního kloubu (10 min), vyplnění 

ankety pohybových činností. 

- Pohybový intervenční program – čtyřměsíční cvičební blok kompenzačního 

skupinového i individuálního cvičení; skupinové cvičení v rozsahu 1 hodiny 

týdně, každodenní individuální cvičení 3 – 5 cviků; pohybová intervence formou 

plavání, plavání v rozsahu 1 hodiny týdně; cvičení nízké až střední intenzity. 

- Použité techniky jsou neinvazivní a bezbolestné. 

 

Studentka UK FTVS v Praze mě podrobně a srozumitelným způsobem informovala o 

důvodech, významu a rozsahu této studie. Plně jsem porozuměla 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.  

 

 

Datum a místo:   Podpis účastníka studie:      

      

     1. 

 

     2. 

 

     3. 

 

     4. 

 

     5. 

 

     6. 

 

     7. 
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Příloha 3 

Vstupní anketa  
 

Informace budou použity na diplomovou práci na téma  

„Vliv zdravotního cvičení a plavání na ženy po rakovině prsu“. 

 

1. Kolik Vám je let? 

 a) do 30 let    d) 61 – 70 let 

 b) 41 – 50 let    e) 71 let a více 

 c) 51 – 60 let 

 

2. Na které straně Vám byla provedena operace? 

a) Na levé 

b) Na pravé 

c) Oboustranně 

 

3. Cítíte omezený rozsah v ramenním kloubu na operované straně oproti 

rozsahu na druhé straně? (pokud ne, na otázku č. 5 a 6 neodpovídejte) 

 

ANO   NE 

 

4. Dochází na operované straně k otokům horní končetiny? (pokud ne, na 

otázku č. 5 a 6 neodpovídejte) 

 

ANO   NE 

 

5. Limituje Vás to v některých činnostech? 

 

ANO   NE 

 

6. Provádíte nějaká cvičení na odstranění těchto změn? 

 

ANO   NE 

 

 

7. Kolik hodin týdně se věnujete pohybové aktivitě?  

a) méně než 1 hodinu  d) 3 – 4 hodin 

b) 1 – 2 hodiny   e) 4 hodin a více 

c) 2 – 3 hodin 

 

 

 

 

 

Děkuji Vám za spolupráci a přeji příjemný den! 
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Příloha 4 

Výstupní anketa  
 

Informace budou použity na diplomovou práci na téma  

„Vliv zdravotního cvičení a plavání na ženy po rakovině prsu“. 

 

 

1. Byly Vám cviky v cvičební jednotce příjemné? 

 

ANO   NE 

 

2. Provokovalo nějaké cvičení nepříjemné pocity, bolest? 

 

ANO   NE 

 

Pokud ano, jaké _________________________________________________________ 

 

3. Vnímala jste nějaké cvičení zvláště účinné? 

 

ANO   NE 

 

Pokud ano, jaké _________________________________________________________ 

 

4. Změnila jste na základě doporučení plavecký způsob? (př. z plaveckého 

způsobu prsa na znak) 

 

ANO   NE 

 

Pokud ano, 

jak_______________________________________________________________ 

 

5. Změnila jste na základě doporučení techniku plavání? (př. symetrii dolních 

končetin, změnu polohy hlavy při plavání plaveckého způsobu prsa, výdech pod 

hladinu, splývání, odraz do splývání) 

 

ANO   NE 

 

Pokud ano, co___________________________________________________________ 

 

6. Jaký způsob plavecký způsob nebo jeho modifikace je pro vás příjemné? 

 

______________________________________________________________________ 

 

7. Provokuje Vám nějaký plavecký způsob nebo jeho modifikace nepříjemné 

pocity, bolest? 

 

ANO   NE 

 

Pokud ano, jaký způsob a v jaké oblasti_______________________________________ 
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8. Vnímáte nějaký plavecký způsob nebo jeho modifikaci jako zvláště účinný? 
 

ANO   NE 

 

Pokud ano, jaký _________________________________________________________ 

 

 

9. Změnil se podle Vás kloubní rozsah ramenního kloubu na operované straně 

v závislosti na vytvořeném pohybovém programu? 

 

ANO   NE 

 

10. Vnímáte pozitivní změny v souvislosti s tvorbou otoků na operované straně 

v závislosti na vytvořeném pohybovém programu? 

 

ANO   NE 

  

11. Kolikrát týdně jste prováděla cvičební jednotku určenou pro cvičení na 

doma? 

a) neprováděla   d) 3 krát 

b) 1 krát    e) 4 krát  

 c) 2 krát   f) 5 krát a více 

 

 

12. Kolik hodin týdně se nyní věnujete pohybové aktivitě? (chůze, intenzivnější 

práce v domácnosti, práce na zahradě, sportování - cyklistika, posilovna aj.) 

a) méně než 1 hodinu  d) 3 – 4 hodin 

b) 1 – 2 hodiny   e) 4 hodin a více 

c) 2 – 3 hodin 

 

 

 

 

 

Děkuji Vám za spolupráci a přeji příjemný den! 
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Příloha 5 

 

Cvičební jednotka realizovaná v tělocvičně pod aktivním vedením 
 

1. Leh pokrčmo, skrčit předpažmo s vnitřní rotací v ramenním kloubu, předloktí 

k sobě, chytit dlaněmi za opačný loket. Kroužení pažemi vlevo. Totéž vpravo 

2. Leh pokrčmo, upažit poníž, dlaně dolů. Vnější rotací v ramenním kloubu, dlaně 

vzhůru a zpět. 

3. Leh, připažit, dlaně dolů. S výdechem protáhnout paže do dálky, otočit hlavu 

vlevo a s nádechem zpět. Totéž vpravo. 

4. Leh, připažit, dlaně dolů. S výdechem úklon hlavou vlevo, pravou paži 

protáhnout do dálky a s nádechem výdrž v poloze. S výdechem pokračovat 

v úklonu a s nádechem vrátit zpět. 

5. Leh pokrčmo mírně roznožný, chodidla na podložce rovnoběžně, připažit, dlaně 

vzhůru. S výdechem protáhnout hlavu temenem do dálky a zatlačit týlem do 

podložky a s nádechem zpět. 

6. Leh, skrčit přednožmo pravou, pravá skrčit předpažmo ruka na pravé koleno, 

levá pokrčit připažmo ruka na levý bok přitlačuje k podložce a kruhy v pravém 

kyčelním kloubu vně. Totéž levou. 

7. Leh pokrčmo, připažit, dlaně vzhůru. S výdechem podsadit pánev, přitlačit bedra 

do podložky, paže sunout po zemi směrem ke kolenům a s nádechem zpět.  

8. Leh pokrčmo, připažit, dlaně dolů. S výdechem stah hýžďových svalů, 

podsazením pánve zvedat bedra od podložky postupně obratel po obratli až 

k lopatkám. S nádechem setrvat v poloze a s výdechem postupně zpět.  

9. Leh skrčit přednožmo, skrčit předpažmo ruce na kolena. S výdechem přitáhnout 

kolena k hrudníku a s nádechem zpět.  

10. Leh pokrčmo, pravou skrčit přednožmo povýš, skrčit předpažmo ruce pod 

pravým kolenem. S výdechem přitáhnout koleno k hrudníku. S nádechem 

vydržet v poloze, s výdechem natáhnout pravou a přitáhnout koleno k hrudníku. 

Prodýchat v poloze a uvolnit. Totéž levou. 

11. Leh pokrčmo na pravém boku, pravá vzpažit, levá skrčit upažmo dlaň na 

rameno. Kruhy vzad. 

12. Leh pokrčmo na pravém boku, pravá vzpažit, levá pokrčit. Kruhy vzad. 

13. Leh pokrčmo na pravém boku, levá skrčit vzpažmo hřbet dlaně na čelo a 

s výdechem a s rotací trupu vlevo protáhnout prsní sval. V dané poloze 
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prodýchat. Levou paži mírně pokrčit a z upažení pomalým pohybem do 

vzpažení a zpět přes upažení do připažení. 

14. Leh na pravém boku, skrčit přednožmo pravou, levá skrčit přínožmo a levou 

zapažit poníž, chytit levou nohu za levý nárt, pravá vzpažit. S výdechem 

podsazením pánve a zpevněním hýžďových svalů protahujeme přední stranu 

stehna. Prodýcháme, vydržíme v poloze a s výdechem vždy zvětšíme podsazení 

a stažení hýžďových svalů. 

15. Leh na pravém boku, pravá vzpažit, levá pokrčit a dlaní opřít před tělem o 

podložku. S výdechem protáhnout nohu do dálky, unožit a s nádechem zpět. 

16. Leh přednožmo pokrčmo na pravém boku, pravá vzpažit, levá pokrčit a dlaní 

opřít před tělem o podložku. S výdechem pravou provést vnější rotaci do krajní 

polohy, aktivace hýždí a podsazení pánve 

17. Leh přednožmo pokrčmo na pravém boku, přepažit, dlaněmi k sobě. S nádechem 

upažit s rotací trupu vlevo a s výdechem zpět. 

18. Leh pokrčmo, připažit, dlaně dolů. S výdechem postupným předklonem hlavy, 

flexe trupu do dolní úhly lopatek a s nádechem zpět. 

19. Leh pokrčmo, levá upažit poníž, pravá skrčit upažmo, ruka pod hlavu. S 

výdechem předklon s úklonem vlevo, do zvednutí pravé lopatky od podložky a 

s nádechem zpět. Totéž opačně. 

- provádět cvičení na levém boku ve stejném pořadí jako bylo na pravém 

20. Sed (sed skřižný), vzpažit. S výdechem přes upažení pokrčmo skrčit připažmo 

do upažení skrčmo připažmo – stáhnout lopatky k sobě a s nádechem zpět. 

21. Sed (sed skřižný), připažit. S nádechem přes upažení vzpažit se současnými 

kroužky v zápěstí vzad. S výdechem zpět s kroužky zápěstím vpřed. 

22. Sed (sed skřižný) předpažit poníž, proplést prsty. S výdechem předpažit, ramena 

vpřed pro protažení mezilopatkových svalů. Setrvat v poloze a prodýchat. 

23. Vzpor dřepmo. Postupným vzpřimem do stoje spojného, připažit. 
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Příloha 6 
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Příloha 7 

 

Obvodové rozměry horních končetin – vstupní měření 

 1 

P 

2 

L 

3 

P 

4 

L 

5 

P 

6 

L 

7 

P 

Obvod paže 

relaxované L 
28, 5 36, 5 33 40 32 37 29 

Obvod paže 

relaxované P 
29, 5 37 33, 5 34, 5 32, 5 35, 5 31, 5 

Obvod paže při 

kontrakci svalu L 
28, 5 36, 5 33 40 32 37 30, 5 

Obvod paže při 

kontrakci svalu P 
29, 5 37 33 35, 5 32, 5 36 31 

Obvod loketního 

kloubu L 
23, 5 30 26, 5 34 28 29, 5 25 

Obvod loketního 

kloubu P 
23, 5 31 27 28 27, 5 28, 5 26 

Obvod předloktí 

L 
21 29, 5 25, 5 32, 5 27 28, 5 24, 5 

Obvod předloktí 

P 
22, 5 29 26, 5 28 27, 5 28 25, 5 

Obvod zápěstí 

L 
14 18, 5 16, 5 18, 5 17 18 17 

Obvod zápěstí 

P 
15 19 16, 5 18 17 17, 5 17, 5 

Obvod přes hlavičky 

metakarpů L 
17 18, 5 18, 5 20 19, 5 19 18, 5 

Obvod přes hlavičky 

metakarpů P 
17, 5 19 18, 5 21 19, 5 19 18, 5 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

Příloha 8 

 

Goniometrie ramenních kloubů – vstupní měření 

 1 

P 

2 

L 

3 

P 

4 

L 

5 

P 

6 

L 

7 

P 

Flexe L 165° 160° 150° 165° 160° 150° 175° 

Flexe P 160° 160° 155° 165° 155° 160° 160° 

Extenze L 40° 40° 35° 35° 35° 30° 60° 

Extenze P 30° 45° 30 40° 30° 35° 60° 

Abdukce L 155° 110° 145° 140° 150° 140° 155° 

Abdukce P 145° 150° 140° 150° 140° 145° 155° 

Horizontální 

addukce L 
120° 110° 125° 130° 110° 115° 140° 

Horizontální 

addukce P 
110° 120° 115° 125° 110° 120° 135° 

Extenze v abdukci 

L 30° 20° 25° 25° 30° 15° 35° 

Extenze v abdukci 

P 
15° 20° 25° 25° 20° 25° 30° 

Zevní rotace L 75° 65° 70° 70° 65° 65° 85° 

Zevní rotace P 75° 80° 65° 70° 60° 60° 85° 

Vnitřní rotace L 50° 65° 40° 50° 60° 45° 85° 

Vnitřní rotace P 50° 70° 55° 50° 45° 50° 75° 
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Příloha 9 

 

Obvodové rozměry horních končetin – výstupní měření 

 1 

P 

2 

L 

3 

P 

4 

L 

5 

P 

6 

L 

7 

P 

Obvod paže 

relaxované L 
26 36, 5 33 38 34, 5 37, 5 29, 5 

Obvod paže 

relaxované P 
28 37, 5 33, 5 34 33, 5 36, 5 30 

Obvod paže při 

kontrakci svalu L 
25 36 33 38, 5 33 34, 5 29 

Obvod paže při 

kontrakci svalu P 
27 37 33 33, 5 32 35 29, 5 

Obvod loketního 

kloubu L 
23 30 26, 5 33, 5 27, 5 30, 5 26 

Obvod loketního 

kloubu P 
23 31 27 28, 5 27 30 25, 5 

Obvod předloktí 

L 
22, 5 29 25, 5 31, 5 27, 5 28, 5 24, 5 

Obvod předloktí 

P 
23 29, 5 26 28 28 29 26 

Obvod zápěstí 

L 
14 18 16, 5 18, 5 17 17, 5 17 

Obvod zápěstí 

P 
14, 5 18 16, 5 18 17 18 17, 5 

Obvod přes hlavičky 

metakarpů L 
17 18, 5 18, 5 20, 5 19 19 18, 5 

Obvod přes hlavičky 

metakarpů P 
17, 5 19 18, 5 20, 5 19 19 18, 5 
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Příloha 10 

 

Goniometrie ramenních kloubů – výstupní měření 

 1 

P 

2 

L 

3 

P 

4 

L 

5 

P 

6 

L 

7 

P 

Flexe L 160° 160° 155° 170° 170° 155° 175° 

Flexe P 165° 160° 155° 170° 170° 160° 165° 

Extenze L 40° 40° 35° 35° 35° 30° 60° 

Extenze P 35° 45° 35° 40° 35° 35° 60° 

Abdukce L 160° 115° 145° 140° 155° 140° 160° 

Abdukce P 150° 150° 145° 150° 150° 140° 160° 

Horizontální 

addukce L 
120° 115° 125° 130° 110° 120° 140° 

Horizontální 

addukce P 
120° 125° 120° 125° 105° 125° 135° 

Extenze v abdukci 

L 30° 20° 25° 20° 25° 15° 35° 

Extenze v abdukci 

P 
20° 20° 25° 25° 25° 20° 30° 

Zevní rotace L 75° 70° 70° 70° 70° 75° 85° 

Zevní rotace P 75° 80° 65° 70° 75° 70° 85° 

Vnitřní rotace L 60° 60° 55° 50° 60° 55° 85° 

Vnitřní rotace P 55° 65° 45° 50° 50° 55° 80° 

 


