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1 PŘÍLOHY 

Příloha 1. Ramenní pletenec (Richard L. Drake et al, 2008) 

 
 

Příloha 2. Informovaný souhlas 

 

 

 Informovaný souhlas s účastí ve studii 

 

 Sledování vlivu Vojtovy reflexní lokomoce na aktivitu svalů pletence   

  ramenního pomocí povrchové elektromyografie 

 

 

 Prohlašuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s průběhem plánované studie, a moje 

případné dotazy byly zodpovězeny. Rozumím plánovanému postupu a na základě toho 

souhlasím se svou účastí v této studii. 

 

 

Místo, datum:       Podpis probanda: 

 

Místo, datum:      Podpis vyšetřujícího: 
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Příloha 3. VRL - Průměrná doba stimulace a nástupu reakce 

 

 

  

průměrná 

doba 

stimulace (s)  

rozsah (s) 

průměrný 

nástup reakce 

(s) 

rozsah (s) 

RP         

PHK čelistní 350,7 210-480 30,1 8-90 

LHK čelistní 324,5 253-465 17,7 5-60 

RO1          

PHK čelistní 279,7 160-360 31,9 5-60 

LHK čelistní 265,2 133-390 29,3 5-120 

  

 

 

 

Příloha 4.  VRL – první reakce 

 

 

 1. reakce 

RP 

prohloubené dýchání (20/30) 

fascikulace zadní strany stehna a hýždě 

(8/30) 

pánev do dorzální flexe (2/30) 

RO1 

prohloubené dýchání  (24/30) 

koncentrická aktivace břišního svalstva 

(1/30) 

rotace hlavy (1/30) 

zevní rotace na záhlavní HK (1/30) 

reakce akra záhlavní DK (1/30) 

snížení exkurze hrudníku při nádechu 

(2/30) 
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Příloha 5. VRL – stimulované zóny a jejich kombinace 

RP RO1 

Patní zóna hrudní zóna  

patní zóna + gluteální zóna hrudní zóna + SIAS 

patní zóna + SIAS hrudní zóna + epicondylus  medialis femoris 

patní zóna + proc. styloideus radii 
hrudní zóna + odpor proti rotaci hlavy přes 

proc. mastoideus/mandibulu 

patní zóna + trupová zóna hrudní zóna + acromion 

gluteální zóna + SIAS hrudní zóna + m. mylohyoideus 

gluteální zóna + epikondylus medialis humeri hrudní zóna + SIAS 

gluteální zóna + proc. styloideus radii hrudní zóna + patní zóna 

gluteální zóna +akromion hrudní zóna + epicondylus medialis femoris  

gluteální zóna + protažení krční páteře hrudní zóna + epicondylus lateralis femoris 

gluteální zóna +akromion + protažení krční páteře   

gluteální zóna + trupová zóna + akromion   

gluteální zóna + trupová zóna + protažení krční 

páteře   

SIAS +  odpor hlavě přes proc. mastoideus   

SIAS + protažení krční páteře   

SIAS + akromion   

SIAS + mediální okraj lopatky   

SIAS + trupová zóna   

SIAS+ epicondylus medialis humeri   

SIAS + epicondylus medialis femoris   

SIAS + proc. styloideus radii   

SIAS + hrudní zóna   

SIAS + akromion + protažení krční páteře   

trupová zóna + epikondylus medialis humeri   

trupová zóna + protažení krční páteře   

trupová zóna +akromion   

trupová zóna +mediální okraj lopatky   

trupová zóna + epikondylus medialis humeri + 

protažení krční páteře   

trupová zóna + epikondylus medialis humeri + proc. 

mastoideus   

trupová zóna + akromion + protažení krční páteře   

trupová zóna + mediální okraj lopatky + protažení 

krční páteře   

trupová zóna + mediální okraj lopatky + akromion   

trupová zóna + hrudní zóna   

trupová zóna  + proc. mastoideus   

akromion + proc.  styloideus radii    

akromion + protažení krční páteře   

mediální okraj lopatky + protažení krční páteře   

epic. medialis humeri + protažení krční páteře   

proc. styloideus radii + proc. mastoideus   
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Příloha 6. VRL – nejčastější reakce 1 

 

 

 ČHK ZHK ČDK ZDK 

RP 

ramenní kloub:  extenze, zevní 

rotace 

lopatka: addukce, kaudálně  

předloktí: pronace  

akrum: dorzální flexe ruky, abdukce 

metakarpů  
opření o loket  

napřímení na rameni 

 

fascikulace m.  deltoideus 

fascikulace m. latissimus dorsi  

fascikulace zevních rotátorů paže 

fascikulace m. triceps brachii  

fascikulace m. biceps brachii 

fascikulace  svalů předloktí 

ramenní kloub:  zevní rotace, abdukce, 

flexe v ramenním kloubu 

lopatka: addukce, kaudálně 

předloktí:  pronace 

akrum: dorzální flexe v zápěstí, 

abdukce metakarpů 
 

fascikulace zevních rotátorů kyčelního 

kloubu 

fascikulace m. biceps brachii 

kyčelní kloub: abdukce, zevní 

rotace, flexe  

koleno: flexe 

akrum: dorzální flexe horního 

hlezenního kloubu 

 
fascikulace m. triceps surae 

kyčelní kloub: extenze, zevní rotace, 

addukce 

akrum: noha do středního postavení 

v horním hlezenním kloubu, 

abdukce metatarzů, prsty do flexe 

 
fascikulace  hamstringů a m. gluteus 

maximus 

fascikulace m. quadriceps femoris 

RO1 

rameno: zevní rotace, flexe, lehce do 

abdukce v rameni 

předloktí: z pronace do supinace (do 

středního postavení) 
 akrum: abdukce metakarpů 

rameno:  zevní rotace, abdukce; oproti 

čelistní straně se rameno snižuje k 

podložce 

loket: lehká flexe v lokti   
akrum: abdukce metakarpů 

 

fascikulace m. pectoralis major 

kyčelní klouby:  rotace do střední ho postavení, lehká flexe 

kolenní klouby: lehká flexe  

akra: do nulového postavení v hlezenním kloubu 

 
fascikulace  m. quadriceps femoris, adduktorů i abduktorů (tensor fascie 

latea) kyčelního kloubu 
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Příloha 7. VRL – nejčastější  reakce 2 

 

 

 hlava pánev hrudník páteř vegetativní reakce 

RP 

rotace na záhlavní stranu dorzální 

flexe 

zúžení spodní části napřímení  

vytvoření fyziologických 

křivek 

prohloubené dýchání 

spontánní slzení a 

slinění  

RO 

rotace na záhlavní stranu 

oči a ústní koutek k záhlavní straně 

 

fascikulace  svalů přední strany 

krku 

dorzální 

flexe 

rozšíření mezižeberních prostorů 

zmenšení podklíčkové jamky 

výdechové postavení  

zúžení spodní části 

napřímení prohloubení dechu 

zvýraznění tepu na krku 
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Příloha 8. VRL – subjektivní pocity při provádění pohybů po stimulaci 

 

 

 subjektivní pocity 

RP 

RO1 

odlehčení rukou (2/15) 

snížení námahy (3/15) 

pohyby plynulejší  (3/15),  hl. šikmý sed 

(1/3) 

větší stabilita  (3/15) 

lepší zapojení břišního svalstva (1/15) 

všechno se dělalo lépe, 

cítila lepší postavení krční páteře (1/15) 

žádné (2/15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětlivky: 

 

SIAS   spina iliaca anterior superior 

LHK   levá horní končetina 

PHK  pravá horní končetina 

ČHK  čelistní horní končetina 

ZHK  záhlavní horní končetina 

ČDK  čelistní dolní končetina 

ZDK  záhlavní dolní končetina 

Epic.  epicondylus 

 

 


