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ABSTRAKT

Autor: Michala Paseleková

Název práce: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po operaci výhřezu destičky

Tato práce má za cíl vytvořit ucelený pohled na problematiku operace výhřezu 

meziobratlové ploténky L4/L5, následné rehabilitace a také se seznámit s teoretickými 

znalostmi této problematiky. 

Údaje, které zde uvádím, jsem získala na souvislé odborné praxi ve Fakultní nemocnici 

Královské  Vinohrady  na  klinice  rehabilitačního  lékařství,  kde  jsem  zpracovávala 

kazuistiku pacienta s tímto onemocněním. Praxe probíhala pod odborným vedením Evy 

Konečné, Dis v období od 24.1.2011 do 18.2.2011. 

Použila  jsem  zpracování  případové  studie  týkající  se  operace  výhřezu 

meziobratlové ploténky L4/L5 a záležitostí, které souvisí s touto problematikou. 

Výsledkem je  objasnění  operativního  řešení  výhřezu  meziobratlové  ploténky a 

problémů spojených s tímto onemocněním včetně následné rehabilitační péče.  

Klíčová slova: Fyzioterapie, Meziobratlová ploténka, Výhřez, Peroneální paresa



ABSTRACT

Author: Michala Paseleková

Work  title: Casuistry  of  physiotherapeutic  treatment  of  a  patient  recovering  from 

intervertebral disc prolapse surgery

The aim of this thesis is to make a comprehensive view on the surgery of intervertebral 

disc L4/L5 prolapse, follow-up rehabilitation, and also to familiarize with the theoretical 

knowledge of this issue.

The presented data were gained from the contiguous practical training experience in 

Faculty Hospital Královské Vinohrady in Prague at the Department of Rehabilitation 

Medicine, where I processed the casuistry of a patient with this disorder. The practice 

took place under the expert guidance of Eva Konečná and Mgr. Šimon Biskup during 

the period from 24.1.2011 to 18.2.2011. 

I used the processing of case study dealing with the surgery of intervertebral disc L4/L5 

prolapse, and matters related to this issue. 

The result is a clarification of the operational solution of intervertebral disc prolapse and 

problems associated with this disorder, including follow-up rehabilitation treatment.

Keywords: Physiotherapy, Intervertebral disc, Prolapse, Peroneal paresis



Poděkování

Chtěla bych poděkovat Mgr.  Miroslavě Jalovcové za odborné vedení a trpělivost  při 

psaní této práce. A také bych chtěla poděkovat Evě Konečné a Mgr. Šimonu Biskupovi 

za hodnotné rady a odborné vedení během souvislé odborné praxe. 



Prohlášení

Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně a že jsem uvedla veškerou užitou 

literaturu. 

                                                                                        Michala Paseleková



Výpujční list

Jméno Datum Podpis
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



ABSTRAKT                                                                                                                                        ......................................................................................................................  2  
1 ÚVOD                                                                                                                                                ..............................................................................................................................  1  
2 ČÁST OBECNÁ                                                                                                                                  .................................................................................................................  2  

2.1 PÁTEŘ                                                                                                                                         ......................................................................................................................  2  
2.1.1 BEDERNÍ OBRATLE                                                                                                           ............................................................................................  2  
2.1.2 SPOJENÍ NA PÁTEŘI                                                                                                         ...........................................................................................  3  
2.1.3 SVALY ZÁDOVÉ, SVALY BŘIŠNÍ                                                                                        ...........................................................................  4  

2.2 PERIFERNÍ NERVOVÝ SYSTÉM                                                                                               ..................................................................................  4  
2.2.1 PLEXUS LUMBOSACRALIS                                                                                               .................................................................................  5  

2.3 BIOMECHANIKA PÁTEŘE                                                                                                         ..........................................................................................  6  
2.3.1 BEDERNÍ PÁTEŘ                                                                                                                .................................................................................................  6  

2.4 KLINICKÉ SYNDROMY V OBLASTI BEDERNÍ PÁTEŘE                                                           .................................................  7  
2.4.1 LUMBALGIE                                                                                                                       .......................................................................................................  7  
2.4.2 PSEUDORADIKULÁRNÍ SYNDROM                                                                                ....................................................................  8  
2.4.3 RADIKULÁRNÍ SYNDROMY                                                                                             ................................................................................  8  
2.4.3.1 MOŽNÉ PŘÍČINY RADIKULÁRNÍHO SYNDROMU                                                     ............................................  9  
2.4.3.1.1 Degenerace disku                                                                                                     .......................................................................................  9  
2.4.3.1.2 Protruze, herniace disku                                                                                          .............................................................................  9  

2.5 PERONEÁLNÍ PARESA                                                                                                            .............................................................................................  10  
2.6 VYŠETŘENÍ FYZIOTERAPEUTEM                                                                                          .............................................................................  11  

2.6.1 ANAMNÉZA                                                                                                                    .....................................................................................................  11  
2.6.2 OBJEKTIVNÍ VYŠETŘENÍ                                                                                                ...................................................................................  11  
2.6.3 ZOBRAZOVACÍ METODY                                                                                               ..................................................................................  13  

2.7 LÉČBA KOŘENOVÝCH SYNDROMŮ                                                                                     .........................................................................  14  
2.7.1 KONZERVATIVNÍ                                                                                                             ..............................................................................................  14  
2.7.2 CHIRURGICKÁ                                                                                                                ..................................................................................................  16  
2.7.3 FYZIKÁLNÍ TERAPIE                                                                                                        .........................................................................................  19  

2.8 LÉČBA PERONEÁLNÍ PARESY                                                                                                ..................................................................................  20  
3 ČÁST SPECIÁLNÍ                                                                                                                             .............................................................................................................  23  

3.1 METODIKA PRÁCE                                                                                                                 ..................................................................................................  23  
3.2 ANAMNÉZA                                                                                                                            ............................................................................................................  23  
3.3 VSTUPNÍ KINEZIOLOGICKÝ ROZBOR                                                                                  .......................................................................  26  
3.3 ZÁVĚR VSTUPNÍHO KINEZIOLOGICKÉHO VYŠETŘENÍ                                                      .............................................  38  
3.4 KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ                                                                                          .............................................................................  40  
      FYZIOTERAPEUTICKÝ PLÁN                                                                                                  .....................................................................................  40  
3.5 PRŮBĚH TERAPIE                                                                                                                   ...................................................................................................  42  
3.6 VÝSTUPNÍ KINEZIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ                                                                            .................................................................  62  

3.6.1 SOUHRN VYŠETŘENÍ                                                                                                     .......................................................................................  74  
3.7 ZHODNOCENÍ EFEKTU TERAPIE                                                                                          .............................................................................  76  

4 ZÁVĚR                                                                                                                                              ............................................................................................................................  80  
5 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY                                                                                                   .....................................................................................  81  
6 PŘÍLOHY                                                                                                                                          ........................................................................................................................  83  

6.1 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK                                                                                            ...............................................................................  83  
6.2 SEZNAM VLOŽENÝCH TABULEK                                                                                          ..............................................................................  84  





1 ÚVOD

                Operace meziobratlové ploténky po výhřezu je v současné době častým 

problémem  populace,  na  kterém  se  podílí  sedavý  způsob  života,  životospráva  a 

neadekvátní vykonávání běžných denních činností. Tato práce je zaměřena na objasnění 

problematiky  výhřezu  meziobratlové  ploténky,  jeho  operativním  řešení  a  následné 

rehabilitační péče krátkodobé i dlouhodobé. 

              Ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady jsem po dobu své souvislé 

odborné  praxe,  která  se  konala  v  období  od  24.1.2011  do  18.2.2011,  zpracovávala 

kazuistiku  pacienta  po  operaci  výhřezu  meziobratlové  ploténky  L4/L5.  Toto 

onemocnění bylo komplikováno levostrannou peroneální paresou, které bych také ráda 

věnovala pozornost, jak v teoretické, tak v praktické části. 

                      Tato bakalářská práce je rozdělena na část obecnou a část speciální. Cílem 

obecné části  je  seznámení  se  se  základními  pojmy k pochopení  dané  problematiky. 

Jedná  se  o  anatomii  páteře,  periferního  nervového  systému,  biomechaniku  páteře, 

objasnění  klinických syndromů v  oblasti  bederní  páteře  a  léčby dané  problematiky. 

Cílem speciální  části  je shrnout kazuistiku konkrétního pacienta obsahující  odebrání 

anamnézy,  vstupní  kineziologické  vyšetření  včetně  stanovení  krátkodobého  a 

dlouhodobého rehabilitačního plánu, průběh terapie, závěrečné kineziologické vyšetření 

a zhodnocení efektu terapie. 
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2 ČÁST OBECNÁ

2.1 PÁTEŘ 

Páteř, columna vertebralis chrání míchu a míšní kořeny a je osovou kostrou trupu. 

Má tedy ochrannou a podpůrnou funkci. Páteř je složena ze 7 krčních, 12 hrudních, 5 

bederních a 5 křížových obratlů,  které jsou srostlé v kost křížovou a 4-5 kostrčních 

obratlů, které jsou srostlé v kost kostrční. (3)

Obratel je složen z těla, oblouku a výběžků. Na těle obratle, corpus vertebrae, je zespoda 

i  zezhora  rovná  terminální  plocha,  facies  intervertebralis,  se  kterou  je  spojena 

meziobratlová  destička.  Oblouk,  arcus  vertebrae,  jehož  hlavní  částí  je  lamina  arcus 

vertebrae, je k tělu připojen pomocí pediculus arcus vertebrae. Otvor, který vzniká mezi 

tělem  obratle  a  obloukem  se  nazývá  foramen  vertebrale.  Páteřní  kanál,  canalis 

vertebralis, je tvořen foramen vertebrale všech obratlů. Dále zde rozlišujeme incisura 

vertebralis superior a incisura vertebralis inferior. Incisura vertebralis superior nižšího 

obratle a incisura vertebralis inferior vyššího obratle spolu tvoří foramen intervertebrale. 

Výběžky rozlišujeme na processus articulares superiores et inferiores, výběžky kloubní, 

které zajišťují kloubní pohyblivost obratle. Spojují vždy dva sousední obratle. A dále 

párové výběžky příčné,  processus transversi,  a  nepárový výběžek trnový, processus 

spinosus, které jsou místem svalových úponů.  (3)

 

2.1.1 BEDERNÍ OBRATLE
Bederních obratlů je pět a označují se L1-L5. Obratle bederní, vertebrae lumbales, 

jsou nejmohutnější. Tělo obratle je vysoké, oblouk obratle je mohutný a výběžky trnové 

se od ostatních liší svým plochým čtvercovým tvarem. Dále se zde nacházejí rudimenty 

žeber, tzv. processus costales, které jsou namísto příčných výběžků. (3) 

Pro obratel L5 je charakteristické, že je vpředu vyšší než vzadu. Mezi tímto obratlem a 

kostí křížovou je přechod, tzv. promontorium. (3)

Bederní obratle spolu s krčními a hrudními tvoří pohyblivou část páteře, též nazývanou 

presakrální.  Promontorium odděluje  tuto  pohyblivou  část  od  té  nepohyblivé,  kterou 
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tvoří kost křížová a kostrční. (3)

2.1.2 SPOJENÍ NA PÁTEŘI

Spojení na páteři můžeme rozdělit do tří kategorií.

1. Synchondroses columnae vertebralis, tvořící symphysis intervertebralis, kde se 

nachází discus intervertebralis, meziobratlová ploténka,

2. syndesmoses columnae vertebralis, což jsou vazivová spojení mezi něž řadíme 

dlouhé a krátké vazy páteře, tzv. ligamenta,

3. articulationes  columnae  vertebralis,  meziobratlové  klouby  tvořeny  kloubními 

výběžky obratlů. (3, 10)

Ad. 1. Symphysis intervertebralis se nachází v presakrální části páteře. Za základ mají 

chrupavčité  meziobratlové  ploténky,  které  spojují  terminální  plochy  sousedních  těl 

obratlů. Meziobratlových plotének je 23 a chybí mezi atlas a axis, prvním a druhým 

krčním  obratlem,  to  znamená  že  první  ploténka  je  mezi  druhým  a  třetím  krčním 

obratlem a poslední mezi L5 a kostí křížovou. (3)

Každý discus intervertebralis má vrstvičku hyalinní chrupavky tam, kde srůstá s těly 

obratlů.  Ploténka  se  skládá ze  dvou částí,  a  to  anulus  fibrosus,  vazivová  chrupavka 

přecházející ve fibrózní vazivo na obvodu ploténky, a nucleus pulposus, kulovité jádro z 

řídkého vaziva uvnitř ploténky. (3, 10)

Ad. 2. Ligamenta páteře tvoří dlouhé a krátké vazy páteře. Dlouhé vazy páteře probíhají 

po  celé  délce  páteře.  Zahrnujeme  sem  ligamentum  longitudinale  anterius,  přední 

podélný vaz, který se nachází na přední straně páteře, spojuje obratlová těla a pokračuje 

jako ligamentum sacrococcygeum anterius. (3)

Ligamentum  longitudinale  posterius,  zadní  podélný  vaz,  spojující  obratle  po  jejich 

zadní  části  a  zároveň po přední  ploše páteřního kanálu,  pokračuje  jako ligamentum 

sacrococcygeum posterius profundum. (3)

Ligamentum sacrococcygeum posterius superficiale jde po zadní ploše kosti křížové. 

Krátké  vazy páteře  spojují  oblouky a  výběžky obratlů  a  patří  sem ligamenta  flava, 
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ligamenta intertransversaria a ligamenta interspinalia. Ligamenta flava spojují oblouky 

obratlů,  ligamenta  intertransversaria  se  nachází  mezi  příčnými  výběžky a  ligamenta 

interspinalia spojují trnové výběžky. (3, 10) 

V hrudní a krční oblasti se dále nacházejí ligamenta supraspinale a jeho prodloužení 

ligamentum nuchae. (3)

Ad. 3. Articulationes columnae vertebralis jsou klouby páteře mezi processus articulares 

dvou  sousedních  obratlů.  Mají  různý  tvar  podle  toho,  v  kterém  úseku  páteře  se 

nacházejí a určují rozsah a druh pohybů v daném úseku páteře. (3, 10)

2.1.3 SVALY ZÁDOVÉ, SVALY BŘIŠNÍ
Svaly břicha můžeme rozdělit do tří skupin – ventrální, laterální a dorsální svaly. 

Ventrální svaly zahrnují m. rectus abdominis a m. pyramidalis. Laterální svaly zahrnují 

m.  obliquus  externus  abdominis,  m.  obliquus  internus  abdominis  a  m.  transversus 

abdominis. A do dorsální skupiny svalů patří m. quadratus lumborum. (3)

Zádové svaly lze  rozdělit  do  čtyř  vrstev.  Povrchová a  druhá  vrstva  jsou  tzv.  svaly 

spinohumerální. V povrchové vrstvě jsou m. trapezius a m. latissimus dorsi. V druhé 

vrstvě můžeme najít  mm.  rhomboidei  a m.  levator  scapulae.  Třetí  vrstva jsou svaly 

spinokostální. Tvoří ji m. serratus posterior superior a m. serratus posterior inferior. A 

poslední čtvrtá vrstva je hluboké svalstvo zádové, souhrně označované jako m. erector 

trunci.  Patří  sem systém spinotransversální,  spinospinální,  transversospinální,  systém 

krátkých svalů hřbetních a hluboké svaly šíjové. (3, 10)

2.2 PERIFERNÍ NERVOVÝ SYSTÉM
Periferní  nervový systém se skládá  z  mozkových a  míšních  periferních  nervů. 

Zajišťují spojení mezi mozkem, míchou a periferií. Z míchy vystupuje celkem 31 párů 

míšních nervů. Míšní nerv vzniká spojením předních a zadních míšních kořenů. Tyto 

kořeny vstupují do foramen intervertebrale. (10) 

První  míšní  nerv  vystupuje  mezi  týlní  kostí  a  prvním krčním  obratlem,  atlasem  a 
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poslední  míšní  nerv  vystupuje  přes  hiatus  sacralis.  Podle  toho,  kde  míšní  nervy 

vystupují,  je  dělíme do  pěti  skupin:  nervi  cervicales  (C1-C8),  nervi  thoracici  (Th1-

Th12), nervi lumbales (L1-L5), nervi sacrales (S1-S5) a nervus coccygeus (Co). (4, 10)

2.2.1 PLEXUS LUMBOSACRALIS

Lumbální  nervy, plexus lumbalis, vystupují z foramina intervertebralia v oblasti 

m. psoas major, kde se také spojují v lumbální pleteň, která je uložena mezi povrchovou 

a hlubokou vrstvou m. psoas major. (4) Přijímají slabou spojku z Th12 a L4 vydává 

spojku  k  L5.  Pleteň  vydává  krátké  větve,  rami  musculares,  inervující  m.  quadratus 

lumborum a m.  psoas major et  minor.  Dlouhé větve vystupují  při  obvodu m.  psoas 

major.  Na   jeho  laterálním  okraji  to  je  n.  iliohypogastricus,  n.  ilioinguinalis,  n. 

femoralis, n. cutaneus femoris lateralis, a při mediálním okraji n. obturatorius, který se 

dělí na ramus superficialis a ramus profundus. Svalem proráží n. genitofemoralis, který 

se dělí na ramus genitalis a ramus femoralis. Nervus femoralis je nejsilnější z lumbální 

pleteně. Vydává tyto větve – rami musculares, rami cutanei, nervus saphenus, ramus 

infrapatellaris, rami cutanei cruris medialis a rami articulares. (4, 10)

Nejmohutnější nervovou pletení je plexus sacralis. Je uložená po stranách křížové 

kosti na m. piriformis. Vzniká spojením ventrálních větví všech křížových nervů (S1-

S5) a k pleteni se přidávají i vlákna z L5 se spojkou z L4 a dále i nervus coccygeus. 

Plexus  sacralis  inervuje  motoricky i  sensitivně  celou  dolní  končetinu  kromě vnitřní 

strany stehna a vnitřní strany bérce, které inervují nervy z plexus lumbalis. (4)

Větvemi plexus sacralis jsou rami musculares, nervus gluteus superior, nervus gluteus 

inferior, nervus cutaneus femoris posterior, nervus ischiadicus, který se dělí na nervus 

tibialis a nervus peroneus communis v oblasti fossa poplitea, a nervus pudendus. Nervus 

ischiadicus vydává větve rami musculares a rami articulares. Konečnými větvemi n. 

tibialis jsou nervus plantaris medialis et lateralis. Nervus peroneus communis se dělí na 

nervus peroneus superficialis a nervus peroneus profundus.  (4, 10)
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2.3 BIOMECHANIKA PÁTEŘE

2.3.1 BEDERNÍ PÁTEŘ
Bederní úsek páteře je nejvíce mechanicky zatěžovaný úsek páteře. (9)

Bederní páteř nese značnou část hmotnosti trupu a tomu také odpovídá mohutnost a tvar 

jednotlivých obratlů. Tělo bederního obratle je vysoké a široké, na příčném průřezu 

ledvinovitého tvaru. Terminální plochy jsou rovné a u posledního obratle je spodní 

plocha šikmá, takže je tělo na přední straně o něco vyšší než na straně zadní. (3, 7)

Při  každém  pohybu,  který  provádíme,  se  meziobratlová  ploténka  chová  jako 

tlumič nárazů a současně se podílí  na flexibilitě páteře.  Uprostřed ploténky je jádro 

obsahující  nestlačitelnou  tekutinu,  kolem  něhož  se  obratle  při  různých  pohybech 

naklánějí. Nejvíce ploténku ohrožuje dlouhodobé zatížení v předklonu spojené s rotací. 

Toto  zatížení  omezuje  výživu  ploténky  a  vede  ke  ztrátě  elasticity  a  tím  ke  ztrátě 

nárazníkové funkce. (9, 12) Je-li zatížení jednostranné, např. při předklonu, bude větší 

zatížení vpředu a jádro se přesune dozadu. Při záklonu  může dojít k útlaku míchy nebo 

nervových  kořenů.  S  přibývajícím věkem ubývá  množství  tekutin  v  ploténce,  která 

ztrácí svou elasticitu. Neadekvátním zatěžováním ploténky může dojít k tomu, že se 

část  ploténky  přesune  mimo  její  normální  polohu  a  stářím  může  jedna  struktura 

přecházet v druhou. (12) Při poškození a nefunkčnosti ploténky meziobratlové klouby 

zastávají funkci nosnou, pro což nejsou uzpůsobeny. (9) Existují také rozdíly ve výšce a 

tvaru meziobratlových plotének v sagitální rovině. Vysoké ploténky jsou v krčních a 

bederních pohybových segmentech. Jejich klínovitý tvar s vyšší přední a nižší zadní 

hranou v sagitální rovině umožňuje utvářet krční a bederní lordózu. (7)

Páteř člověka má typická zakřivení, která dodávají páteři pružnost a umožňuje 

pérovací pohyby při doskoku a chůzi. (9) Probíhají ve směru předozadním a jsou to 

lordóza, obloukovité zakřivení směrem dopředu, a kyfóza, obloukovité zakřivení 

směrem dozadu. (12) Na páteři rozeznáváme lordózu krční a bederní, a kyfózu hrudní. 

Tvar bederních obratlů zajišťuje fyziologickou lordózu, která má vrchol při L3-L4. To, 

jak bude páteř zakřivená, závisí na několika faktorech jako tahy krčních a zádových 

svalů či hmotnost útrob a toto zakřivení je důležité pro posturální funkce. (9, 12)

Meziobratlová ploténka umožňuje svou deformací vzájemný pohyb sousedních obratlů, 

které jsou navíc spojeny meziobratlovými klouby a ligamenty. Součástí páteře jsou dále 

svaly, jejichž tonus reguluje nervový systém, zejména mozeček. (9)
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Rozsah meziobratlových kloubů je malý, ale celkový rozsah páteře v daném úseku je 

součtem jednotlivých  pohybů  v  meziobratlových  kloubech.  Rozsah  pohybu  je  dále 

ovlivněn tvarem a sklonem obratlových trnů, ale i šířkou meziobratlových plotének, 

která narůstá distálně, takže maximální pohyblivost je v segmentu L4/5 a L5/S1. (7) 

Během flexe dochází k oddálení kloubních a trnových výběžků, ligamenta a kloubní 

pouzdra se napínají a současně omezují rozsah pohybu. Během extense se horní obratle 

oproti  dolním  naklánějí  dozadu,  kloubní  a  trnové  výběžky  se  přibližují  a  omezují 

pohyb. Pohyby v bederním úseku páteře jsou anteflexe v rozsahu 55-60 st. (40 st. dle 

Koláře), retroflexe v rozsahu 30-35 st. Při retroflexi je nejvíce namáhanou oblastí L4-

S1. Lateroflexe je v rozsahu 25-30 st.  na každou stranu a rotace v bederním úseku 

páteře v podstatě chybí díky tvaru kloubních plošek. (9, 12) Véle však popisuje rotaci v 

rozsahu 10 st. na každou stranu. (13)

2.4 KLINICKÉ SYNDROMY V OBLASTI BEDERNÍ PÁTEŘE

Chronická bolest v bederní krajině může mít několik příčin. Syndromy v oblasti 

bederní  páteře  souhrně  nazýváme vertebrogenní  onemocnění.  Na  diagnostice  těchto 

onemocnění  se  podílí  více  lékařských  oborů  jako  je  neurologie,  neurochirurgie, 

oropedie, revmatologie, rehabilitace atd. Klinicky se může jednat např. o lokální bolest, 

což značí na lumbalgii nebo se může jednat o tzv. kořenové syndromy.  Každý z těchto 

syndromů má své klinické příznaky. (20, 25)

2.4.1 LUMBALGIE

Lumbalgie může vznikat při přetížení po zvednutí těžkého břemene z předklonu 

současně s rotací trupu. Následky jsou poškození tkání, ligament, kloubních pouzder, 

natažení svalů, blokády intervertebrálních kloubů a poškození intervertebrálních disků 

až k výhřezům plotének. Dalšími příčinami vzniku může být vazivová slabost,  která 

vede  k  hypermobilitě  páteře.  Mezi  rizikové  faktory  vzniku  lumbalgie  patří  fyzická 

netrénovanost, svalová únava, nadváha, kouření, chronické přetěžování, vadné držení 

těla apod. (8, 20)

Pokud se tyto trhlinky v anulus fibrosus zvětšují,  např.  při  náhlém zatížení osového 
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skeletu  jako  je  zvednutí  těžkého  břemene,  mohou  vyhřeznout  skrze  tuto  trhlinu. 

Nejčastěji to bývá v místě odstupu míšních kořenů, kde je může utlačovat, tím dochází 

k jeho dráždění a ke vzniku radikulární bolesti. To se projevuje jako lumboischialgie. 

(20)

2.4.2 PSEUDORADIKULÁRNÍ SYNDROM
Obdobně  jako  při  radikulárním  syndromu  se  bolest  při  pseudoradikulárním 

syndromu L4 projevuje na ventrální ploše stehna ke kolenu, u syndromu L5 po laterální 

straně stehna a u syndromu S1 po zadní ploše stehna až k patě. (9) Nebývá však úplně 

přesně pacientem lokalizovaná,  lokalizace je  nepřesná a  může být  i  smíšená,  tzn.  v 

několika různých dermatomech najednou. Bolest se může šířit do oblasti třísel, hýždí či 

trochanter major. U některých je pozitivní Laségueův napínací manévr, dále je patrná 

bolest,  dysestézie  a  hyperalgezie,  vznikají  svalové  spasmy  a  bolesti  zad,  které  se 

propagují do dolní končetiny. (9, 27) Příčinou těchto pseudoradikulárních projevů není 

porucha v oblasti páteře a výstupu kořene. Nejčastější příčinou bývá funkční porucha v 

kloubech pánevního kruhu, páteře nebo degenerativní změny meziobratlových kloubů. 

(7)

2.4.3 RADIKULÁRNÍ SYNDROMY

Radikulární  nebo  také  kořenový  syndrom  vzniká  útlakem  nervového  kořene 

poškozenou meziobratlovou ploténkou, osteofytem, při stenóze páteřního kanálu nebo 

intervertebrálního foramina. (9, 20) V objektivním nálezu je patrné antalgické postavení 

trupu, pohyblivost páteře je omezenější a příslušný úsek páteře nepruží, a když ano, 

pružení je bolestivé. Z neurologického vyšetření je patrná porucha citlivosti (hypestézie) 

v  příslušném  dermatomu,  oslabení  svalové  síly  v  příslušném  myotomu,  pozitivita 

napínacích příznaků na postižený kořen a snížené šlachookosticové reflexy. (16, 26) 

Kořenové syndromy L1,  L2,  L3 jsou vzácné.  Bolesti  se  propagují  na přední  stranu 

stehna distálně od ligamentum inguinale. (7)

Kořenový syndrom L4 způsobuje laterární hernie ploténky L3/4, někdy i ploténky L4/5. 

Vyznačuje se bolestí po přední straně stehna ke koleni, po vnitřní straně bérce a vnitřní 
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straně  planty  až  k  I.  metatarzofalangeálnímu  kloubu.  V  tomto  dermatomu  je  také 

porucha čití.  (1) Je porušena motorická inervace m. tibialis anterior a m. quadriceps 

femoris. Oslabena je tedy dorzální flexe nohy a extenze v koleni. Patelární reflex je 

snížený (L2-4). Často bývá pozitivní obrácený Laségue. (1, 7)

Kořenový  syndrom L5  způsobuje  laterární  hernie  ploténky  L4/5,  někdy  i  ploténky 

L5/S1. Vyznačuje se  bolestí po zevní straně stehna, zevní straně lýtka až na dorzum 

nohy a palce a v tomto dermatomu je porucha čití. (1) Je porušena motorická inervace 

m. extensor hallucis longus a oslabena je tedy dorzální flexe palce. Dále je porucha 

funkce abduktorů  kyčelního kloubu.  Někdy vzniká kořenová paresa L5,  je  oslabena 

dorzální flexe nohy a pacient není schopen chodit po patách. Můžeme najít pozitivní 

Laségueův manévr. (1, 7)

Kořenový syndrom S1 způsobuje nejčastěji laterární hernie ploténky L5/S1. Vyznačuje 

se bolestí po zadní straně hýždě, stehna, lýtka až na fibulární okraj planty a malíku a v 

tomto dermatomu najdeme poruchu čití. (1) Porušena je motorická inervace m. triceps 

surae a mm. peronei a oslabena je plantární flexe nohy a pronace. Také je snížený reflex 

Achillovy šlachy a medioplantární reflex (L5-S2). Někdy vzniká kořenová paresa S1, 

oslabena je plantární flexe nohy a pacient není schopen chodit po špičkách. Můžeme 

najít pozitivní Laségueův manévr. (1, 7)

2.4.3.1 MOŽNÉ PŘÍČINY RADIKULÁRNÍHO SYNDROMU

2.4.3.1.1 Degenerace disku
Degenerace disku znamená změna stavby ploténky s typickým příznakem ztráty 

gelatinózní struktury nucleus pulposus. Na začátku je typickým příznakem tvorba trhlin 

v centru ploténky,  které  se  postupně zvětšují  a  postupují  do anulus  fibrosus.  (9) To 

způsobuje,  že  uvnitř  ploténky  je  dutina  a  celková  výška  ploténky  je  nižší,  což  je 

nejčastějším projevem degenerativního postižení ploténky a je patrné i z RTG snímku. 

Dalším příznakem degenerace ploténky jsou osteofyty přilehlých obratlových těl. (20) 

2.4.3.1.2 Protruze, herniace disku
Jestliže jsou ploténky nějakým způsobem poškozeny, ať už běžným opotřebením 

či natržením, či jiným onemocněním, může dojít k jejich vyklouznutí (výhřezu). K tomu 

může na páteři dojít kdekoliv, avšak nejnamáhanější oblastí je bederní úsek páteře, a 

proto se nejčastěji setkáváme s výhřezem bederních meziobratlových destiček. Příčiny 
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výhřezu  jsou  např.  přirozené  stárnutí,  kdy dochází  k  úbytku  tekutin,  dále  genetické 

faktory, nadměrná tělesná hmotnost,  která zvyšuje zátěž páteře, nedostatek pohybu a 

ochabování  svalů  trupu,  neadekvátní  vykonávání  běžných  denních  aktivit  –  dlouhé 

sezení, zvedání těžkých předmětů, předklony a rotace, těžká namáhavá práce atd. (9, 24)

Vyhřezlá hmota může tlačit na okolní tkáně, což může být mícha nebo nervové kořeny. 

To má za následek poruchu citlivosti,  svalové ochabnutí  v nohách,  bolest  v zádech, 

která může vystřelovat do nohy. (24, 35)

Nejčastější výhřezy postihují oblast L4/5 nebo L5/S1 a způsobují neurologické příznaky 

nervových kořenů L5 a S1. (9)

Rozlišujeme  čtyři  typy  poruch  meziobratlové  ploténky.  První  je  vyklenování 

(bulbing),  při  nemž  okraje  disku  symetricky  přesahují  hranici  těla  obratle,  jeho 

ohraničení  je  hladké.  Druhou poruchou je  herniace  (protruze,  prolaps),  kdy veškeré 

pochody probíhají uvnitř disku, a to tak, že trhlinou v anulus fibrosus do ní proniká 

hmota nucleus pulposus. Dochází k vyklenutí ploténky přes obvod obratle, ohraničení 

již není hladké.  Třetí  poruchou je extruze ploténky,  kdy jádro protrhne zevní vrstvu 

anulus fibrosus. A čtvrtou poruchou je extruze se sekvestrací ploténky, kdy se výhřez 

lokalizuje pod zadním podélným vazem a migruje v epidurálním prostoru. O této části 

hovoříme jako o sekvestru. (30) 

Můžeme  rozlišit  typy  výhřezu  na  mediální,  mediolaterální,  laterální, 

intraforaminální  a  extraforaminální.  (33)  Ploténky  vyhřezávají  nejčastěji  směrem 

laterálním, tento výhřez poté utlačuje nervový kořen o segment níže. (15) Při výhřezu 

směrem  mediálním a  mediolaterálním  může  být  postiženo  více  kořenů,  kde  může 

současně docházet i ke kompresi cauda equina s typickými příznaky popsanými výše. 

Extraforaminální  výhřezy  utalčují  kořen  vystupující  ve  stejném  intervertebrálním 

prostoru. (9, 25, 33)

2.5 PERONEÁLNÍ PARESA

N.  peroneus  communis  se  větví  na  n.  peroneus  superficialis  a  profundus.  N. 

peroneus  superficialis  motoricky inervuje  m.  peroneus  longus  et  brevis  a  senzitivně 

inervuje dolní zevní polovinu lýtka, dorzum nohy a 1.-4. prst. N. peroneus profundus 

motoricky inervuje extenzory přední strany bérce, svaly na dorzu nohy a senzitivně 1.-2. 
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prst. (8) Příčiny peroneální paresy mohou být komprese během celkové anestezie, nebo 

např. tlak sádrové fixace, těsná bandáž, dlouhodobá práce v podřepu, luxace a distorze 

kolenních kloubů nebo hlezna nebo řezné či sečné poranění. (9) Postižení může být buď 

před rozvětvením nervu, tehdy dochází k oslabení anterolaterální skupiny svalů bérce, 

nastávají  obtíže  při  chůzi  –  typická  stepáž  při  chůzi  („kohoutí  chůze“),  je  oslabena 

dorzální flexe a everze nohy, je špatné odvíjení chodidel od podložky, hypestézie na 

dorzu nohy, mohou nastat kontraktury lýtkových svalů, nemocný se nemůže postavit na 

patu. Podobné oslabení svalů nastává u léze kořene L5. (10, 17) 

V diagnostickém postupu bychom měli nejprve důkladně odebrat anamnézu, zhodnotit 

klinický nález, neurofyziologická vyšetření a vyšetření zobrazovacími metodami jako 

ultrazvuková vyšetření nervů,  zřídka počítačová tomografie a magnetická rezonance. 

(9, 17)

2.6 VYŠETŘENÍ FYZIOTERAPEUTEM

Jako  u  každého  vyšetření,  i  zde  je  důležité  odebrání  anamnézy,  které  může 

zodpovědět mnoho otázek již na začátku vyšetření. (8)

2.6.1 ANAMNÉZA
U anamnézy je důležité zejména vznik a průběh onemocnění a okolnosti vzniku. 

(8) Zajímá nás, kdy začali bolesti, kam se propagují a zda začaly náhle či postupně. 

Pokud začaly náhle, při jaké činnosti a jestli se v průběhu času zhoršovaly a kam se 

propagují. Zajímá nás lokalizace a charakter bolesti. Důležité je, v kterých polohách je 

bolest největší a naopak, jaké jsou úlevové polohy. Mnoho nám může říci i pracovní 

anamnéza,  sportovní  anamnéza  či  sociální  anamnéza.  Zkoumáme  i  obdobná 

onemocnění v rodině. (5, 9)

2.6.2 OBJEKTIVNÍ VYŠETŘENÍ

U  vyšetření  výhřezu  destičky  vyšetřujeme  pacienta  jako  celek,  avšak  více  se 

zaměřujeme  na  neurologické  vyšetření,  vyšetření  motorických  funkcí  a  funkční 

vyšetření páteře. (8)
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Nejprve  vyšetřujeme  stoj  aspekcí.  Sledujeme  dolní  končetiny,  všímáme  si  trofiky 

stehna, lýtka a gluteálních svalů. Vždy porovnáváme s druhou stranou. (8) Sledujeme 

křivku páteře, vybočení v rovině frontální i sagitální, přítomnost antalgické pozice. (9) 

Sledujeme  celkové  postavení  trupu,  případné  odchylky  (záklon,  úklon,  předklon). 

Sledujeme napětí paravertebrálních a břišních svalů. Vyšetřujeme postavení pánve, kde 

hodnotíme symetričnost hřebenů kostí kyčelních a postavení spinae iliacae superiores 

posteriores  a  anteriores.  (5)  Stoj  vyšetřujeme  i  pomocí  olovnice,  která   nám může 

ozřejmit vychýlení z osy. (9)

Následuje vyšetření palpační, kde zkoumáme svalový tonus v oblasti dolních končetin a 

zad,  a  také  palpační  citlivost.  Dále  si  vyšetřujeme  jizvu,  zkoumáme  její  lokalizaci, 

délku, barvu a posunlivost. (9)

Vyšetření dynamické zahrnuje stereotyp dýchání, stoj na dvou vahách, flexi a extensi 

trupu a zkoušku lateroflexe.  (9,  26) Sledujeme provedení a plynulost  a zda se páteř 

rozvíjí a ve kterých segmentech 

Můžeme  vyšetřit  pohyblivost  bederní  páteře  pomocí  Stiborovy,  Schoberovy  a 

Thomayerovy zkoušky. (9)

Následuje vyšetření chůze, kdy sledujeme rytmus a pravidelnost kroku, délku kroku, 

odvíjení chodidel od podložky, souhyb horních končetin a trupu, typ chůze a stabilitu. 

Také  vyšetřujeme  modifikace  chůze,  a  to  po  špičkách,  po  patách  či  v  podřepu,  a 

antalgické postavení a projevy při chůzi. (9)

Je vhodné antropometrické a  goniometrické vyšetření  dolních končetin,  vyšetřujeme 

aktivní i pasivní pohyby. (8, 9) Vyšetřujeme zkrácené svaly a svalovou sílu a kloubní 

vůli na dolních končetinách. Svalovou sílu můžeme ozřejmit např. svalovým testem dle 

Jandy. (9)

U výhřezu destičky je důležité neurologické vyšetření.  Toto vyšetření zahrnuje 

vyšetření  povrchového čití  (taktilní,  algické,  termické)  a  hlubokého čití  (pohybocyt, 

polohocyt). Důležitým indikačním parametrem je zde Laségueova zkouška a obrácená 

Laségueova  zkouška.  (8,  9)  Dále  si  vyšetříme  šlachookosticové  reflexy  na  dolních 

končetinách – patelární, medioplantární reflex a reflex Achillovy šlachy. (8) 

Důležité  je vyšetření reflexních změn dle  Lewita zahrnující  reflexní změny ve 

svalech (trigger pointy), periostové body, reflexní změny na kůži, podkoží a vyšetření 

fascií. (9)
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Nedílnou součástí  vyšetření  je vyšetření pohybových stereotypů (extense,  abdukce v 

kyčelním kloubu) a způsob provádění běžných denních činností jako jsou  mobilita na 

lůžku, oblékání, osobní hygiena, sebesycení, kontinence, přesuny či užívání WC.  

(9, 12)

 

2.6.3 ZOBRAZOVACÍ METODY

Nativní rentgenové snímky

Mezi  zobrazovací  metody  řadíme  nativní  rentgenové  snímky.  Snímky  páteře  se 

provádějí často,  zejména při  podezření na osteolytické,  osteoplastické či  traumatické 

změny. Můžeme zjistit zúžení ploténky, avšak výhřez ploténky na těchto snímcích není 

patrný. Pomocí těchto snímků můžeme ozřejmit destrukci či tlakové změny způsobené 

míšními a páteřními nádory,  různé vývojové odchylky,  změny SI skloubení, frakturu 

kostrče, změny meziobratlové štěrbiny nebo zánětlivé a degenerativní změny jako je 

koxartróza. (8)

Perimyelografie a periradikulografie

Tato neinvazivní metoda je vhodná k diagnostice vertebrogenních obtíží. Používá se zde 

kontrastní látky, která se podává pomocí lumbální punkce. (30) Rizikem této metody 

tedy může být případná alergie na tuto látku. Tato metoda slouží k ozřejmení výhřezu 

meziobratlové ploténky, která přesně určí rozsah a velikost prolapsu. Dále se používá k 

určení extramedulárních nádorů, stenózy páteřního kanálu a u úrazů páteře s kompresí 

míchy. (8) 

Počítačová tomografie             

Tato metoda je neinvazivní, nebolestivá. Je při ní vytvořen obraz z digitálních údajů. 

Rentgenové záření prochází vyšetřovanou vrstvou pacienta a absorbuje se podle toho, 

jakou mají  různé tkáně hustotu.  Tím lze získat snímky v několika vrstvách a lze se 

orientovat ve všech rovinách.  (8, 9)

Magnetická rezonance

Magnetická rezonance je neinvazivní, bezbolestná metoda bez rizika. Je založená na 

tom,  že  ionty  mají  svůj  spin,  který  vyvolává  magnetický  moment,  který  lze  měřit. 
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Počítač  dokáže  změnu,  která  nastane,  zachytit  a  vytvořit  prostorový  obraz.  (6,  32) 

Magnetická  rezonance  slouží  k  diagnostice  roztroušené  sklerózy,  změny  v  míše  a 

mozku, v cévách a používá se při sporných diskopatiích.  (9) 

2.7 LÉČBA KOŘENOVÝCH SYNDROMŮ

Léčba vertebrogenních onemocnění může být buď ambulantní nebo nemocniční. 

Nemocniční řešení volíme v případě podezření na akutní výhřez ploténky nebo syndrom 

kaudy. Nejprve bychom měli  zvažovat léčbu konzervativní, která by měla obsahovat 

složku medikamentózní a rehabilitační. Teprve pokud neuspějeme u konzervativní léčby 

po cca 4-6 týdnech, přikláníme se k operativnímu řešení. (8, 3)

2.7.1 KONZERVATIVNÍ

2.7.1.1 Medikamentózní

Léčba  medikamentózní  spočívá  v  akutním  stádiu  onemocnění  v  podávání 

především analgetik. (20) Jen analgetika často nestačí, proto je vhodné použít nárazově 

i nesteroidní antirevmatika s protizánětlivým a analgetickým účinkem. Na krátkou dobu 

můžeme  podávat  i  myorelaxancia  v  případě  svalových  spasmů  či  kontraktur  nebo 

vazodilatační  či  derivační  masti  a  roztoky.  Bolest  můžeme dále  ovlivnit  anestetiky, 

využívá se kortikoidů a aescinu či steroidních antiflogistik. (8, 34)

2.7.1.2 Léčebná tělesná výchova

Léčba akutních  obtíží  u  výhřezu  destičky spočívá v klidu  na  lůžku v úlevové 

poloze. Nejčastěji bývá úlevovou polohou leh na zádech s dolními končetinami ve flexi. 

Méně častá pak bývá poloha na břiše. (5) V tomto období můžeme využít fyzikální 

terapie.  Využívá  se  aplikace  lokálního  tepla.  Nejčastěji  to  je  solux,  biolampa  nebo 

nahřátá rouška. (5) Dále se aplikuje suché teplo – infračervená lampa, elektrická dečka. 

Z elektroterapie jsou vhodné diadynamické proudy, Träbertovy proudy či transkutánní 

elektrická  neurostimulace  (TENS).  V akutním stádiu  lze  provádět  trakce,  a  to  buď 

manuální nebo přístrojové na trakčních stolech. (2, 11)
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Ustoupí-li největší bolest, je možné začít s šetrným cvičením kromě cviků, které 

provokují nebo zhoršují bolest. (14, 24) Pacient by neměl vstávat z lůžka na dobu delší 

než 5-10 min.,  pokud nemá vyloženě úlevu při  chůzi.  Cvičení  začínáme dechovými 

cviky na uvolnění bederní páteře v poloze na zádech a v podporu klečmo. (5) Jakmile je 

to možné, přesuneme cvičení s pacientem do tělocvičny. (5, 25)

U chronických obtíží  naopak není  dobré  setrvávat  dlouho v klidovém režimu, 

neboť hrozí nebezpečí tromboembolické nemoci, ztráty svalové hmoty, zkrácení svalů, 

demineralizace a hyperkalcémie. (20, 5) Z fyzikální terapie je vhodná tepelná aplikace 

do hloubky a pulzní nízkofrekvenční magnetoterapie. (2)

U chronického stádia je léčebná tělesná výchova zaměřena na cílené cvičení, které 

ovlivňuje pacientův stav. Velký význam má i ergonomie a podpůrná korzetoterapie. (9) 

Fyzioterapie v tomto stádiu se snaží o dosažení svalové rovnováhy zahrnující posilování 

trupového svalstva, které vede ke zvýšení svalové síly a zlepšení a ovlivnění stabilizační 

funkce páteře tak, aby se začlenila do běžných denních činností. Zaměření je tedy na 

hluboký stabilizační systém páteře. Snažíme se o ovlivnění napřímení hrudní páteře, 

nácvik stabilizační funkce bránice v koordinaci s břišními svaly. Dále nácvik dechového 

stereotypu, který zahrnuje nácvik bráničního dýchání v různých polohách. (9) Můžeme 

zde  využít  i  metodu  senzomotorické  stimulace  dle  Jandy a  Vávrové.  Začínáme  od 

nácviku  malé  nohy,  kdy  se  snažíme  vymodelovat  příčnou  i  podélnou  klenbu. 

Přecházíme do korigovaného držení ve stoji, nejdříve na obou dolních končetinách, poté 

stoj  na  jedné  dolní  končetině.  Obtížnější  variantou  jsou  balanční  cvičení  pomocí 

různých pomůcek jako jsou velké míče, úseče, trampolína, posturomed apod. (9, 32)

Provádíme cvičení se zaměřením na zlepšení, popř. udržení pohyblivosti páteře, 

např. pomocí spinálních cviků, které také ovlivňují posturální funkce. (9) Při posilování 

oslabených  svalů  můžeme  využít  svalového  testu  dle  Jandy,  nebo  můžeme  využít 

některých pomůcek jako je theraband, činky, vodní prostředí apod. (5)

Dalšími rehabilitačními technikami jsou mobilizační techniky pro zlepšení kloubní 

vůle.  Reflexní  změny  ve  svalech,  triggerpointy,  můžeme  ovlivnit  postizometrickou 

relaxací, manuální presurou, baňkováním či aplikací suché jehly. K ovlivnění měkkých 

tkání jako kůže, podkoží a fascie můžeme využít měkké techniky dle Lewita. (9)

Volíme cviky protahovací se zaměřením na zlepšení, popř. udržení pohyblivosti 

kloubů končetin,  v  případě  zkrácených svalů  volíme např.  techniku  postizometrické 
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relaxace  s  protažením.   Je  nutné  cvičit  pomalu  a  tahem,  s  dechovou  synkinézou  a 

neměly by se  provádět  cviky provokující  bolest.  (5)  Součástí  rehabilitace  je  nácvik 

správného  provádění  pohybových  stereotypů,  kdy  by  si  pacient  po  předchozím 

zainstruování měl uvědomovat své pohyby. (9) To vše je součástí tzv. školy zad, kde se 

jedná  o  instrukce  pro  správný  stoj  při  denních  činnostech,  náležitosti  správného 

obouvání, správného spaní, zvedání břemen apod. (5)

Rehabilitace u výhřezu destičky se také může zaměřit na terapii dle McKenzieho. 

Mezi nejčastěji využívané techniky patří: extense vleže na břiše, uvolněná extense, flexe 

vleže na zádech, flexe na stupínku a korekce laterálního posunu. (9)

2.7.2 CHIRURGICKÁ

Operativní  řešení  se  indikuje  v  případě,  že  je  jednoznačně  stanoven  syndrom 

kaudy (retence či inkontinence moče a stolice), klinicky prokázaný lumboischiadický 

syndrom, pokud se prokázal zobrazovací metodou (počítačová tomografie, magnetická 

rezonance) útlak nervu a v případě neúspěšné konzervativní léčby trvající přibližně 4-6 

týdnů. (24, 34) Z objektivního vyšetření může být rozhodující Laségueova zkouška a 

další neurologické příznaky. (9)   

Operační  rešení  má jasný cíl,  a  tím je  dekomprese komprimovaného kořene,  kterou 

pacient vnímá jako bolest, která ho omezuje v provádění jak běžných denních aktivit, 

tak zaměstnání. Jde o nejčastější neurochirurgickou operaci. (20)

Efekt operace je závislý na dvou věcech, a to je správný výběr pacienta indikovaný k 

operaci a provedená operace. (20)

Operuje se v celkové nebo lokální anestezii v poloze na břiše nebo v poloze na boku.

(31,  34)  Operačních  technik  je  hned  několik.  V  současné  době  se  používá 

hemilaminektomie  nebo  foraminotomie,  perkutánní  nukleotomie,  makrodiskektomie 

nebo  operace  provedená  mikrochirurgickou  technikou.  (12,  16,  20,  34)  Nejnovější 

metodou je chemopapainová nukleolýza nebo operace pomocí laseru, tyto metody se 

však v České republice zatím neprovádí.  (8)  

Fyzioterapeutická péče je v onemocnění výhřezu destičky zásadní. Chirurgickou 

léčbu můžeme rozdělit na předoperační a pooperační.  
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Pokud  má  fyzioterapeut  možnost  setkat  se  s  pacientem  již  před  plánovanou 

operací, může ho již zainstruovat, jak by měl vstávat z lůžka přes břicho, seznámit ho s 

cvičením, které ho po operaci čeká, fyzioterapeut může využít polohování v analgetické 

poloze,  fyzikální  terapii  (např.  horká  rouška,  vířivá  lázeň),  měkké  techniky  či 

protahovací cviky. (5, 11, 14, 20)

Pooperační léčbu lze rozdělit na časnou a následnou. (29)

Pokud se fyzioterapeut setkává s pacientem až po operaci, má za cíl instruovat pacienta 

o  pohybech  na  lůžku,  bez  rotací,  leh  na  břiše,  jakmile  pacient  zvládne.  Součástí 

pooperační léčby je respirační fyzioterapie, vydýchání narkotik, cévní gymnastika jako 

tromboembolická prevence, polohování. (14, 22) S kondičním cvičením se začíná hned 

první den po operaci, a to izometrickými cviky svalů trupu v poloze na zádech, poté 

postupně  přidáváme  cviky  v  poloze  na  boku,  na  břiše,  poté  podpor  klečmo.  Dále 

pacienta instruujeme k vertikalizaci do stoje z lehu na břiše. Stoj nastává okolo 7. dne 

po operaci, přesnou dobu určuje lékař. (5, 18) Pokud pacient zvládne, začínáme s chůzí, 

poté s chůzí do schodů, popř. nácvik chůze s kompenzačními pomůckami (chodítka, 

francouzské  hole,  kolenní  ortézy,  peroneální  tahy,  dlahy  atd.).  Po  sundání  krycího 

obvazu je  vhodná péče  o jizvu  (masáž  jizvy,  „céčka,  esíčka“).  Přibližně  14.  den  je 

možné pacienta vzít do tělocvičny. (5, 6)

S prodlužujícím se obdobím po operaci se zvyšuje náročnost cviků, počet opakování, 

doba cvičení  se prodlužuje,  cvičení  je v náročnějších polohách.  Prodlužuje se délka 

pohybu mimo lůžko, která závisí na kondici pacienta a subjektivních pocitech. (5, 21)

Sed  určuje  operatér,  většinou  to  je  21.  den  po  operaci,  stejně  tak  předklony,  popř. 

Laségueovu zkoušku určuje operatér. (5, 14)

Po dvou měsících od operace se pacient postupně navrací k běžným denním činnostem 

a měl by zvážit životosprávu (stres, pohybovou aktivitu atd.). Do šesti měsíců se pacient 

může vrátit k povolání lehčího typu a do roka k náročnějšímu povolání. (14)

Doporučuje se lázeňská léčba (přibližně 2-3 měsíce po operaci) a tzv. „škola zad“, kde 

se  pacient  učí  správným  pohybovým  stereotypům  a  správnému  provádění  běžných 

denních činností bez zbytečného zatěžování páteře.  (5, 12, 14)

U výhřezu meziobratlové ploténky jsou využitelné tyto konkrétní metody: 
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Měkké techniky

Zahrnují v sobě techniky, které ovlivňují reflexní změny ve svalech a v podkoží. Snižuje 

se tím bolestivost a můžeme je využít jako přípravu na jiné specifičtější metody. Je to 

většinou příjemná procedura, přinášející okamžitou, avšak přechodnou úlevu. (9)

Postizometrická relaxace

Principem je izometrická kontrakce svalů ve spasmu, po které následuje relaxace, tj. 

postizometrická relaxace. Používáme minimálního odporu během izometrické fáze  a po 

dosažení předpětí klademe odpor tlaku nemocného ve směru opačném. Tento odpor je 

minimální silou a trvá kolem 10 sekund. Pak pacient povolí  a čekáme, než dojde k 

uvolnění. Je důležité využít relaxaci nemocného tak dlouho, dokud se rozsah pohybu 

spontánně zvětšuje. Celý postup opakujeme, ovšem z místa, kterého jsme dosáhli. (9)

Antigravitační metoda

Tato metoda je  podobná postizometrické relaxaci,  používá však jak pro izometrický 

odpor,  tak  ve  fázi  relaxační  gravitační  síly  hlavy nebo  končetiny pacienta.  Při  této 

technice se doporučuje prodloužit jak izometrickou, tak relaxační fázi přes 20 sekund. 

Tato terapie je zároveň autoterapií. (9)

McKenzieho metoda

Tato metoda je založena na názoru, že při kyfose v bederní páteři se mohou mechanicky 

poškozovat meziobratlové ploténky a je nutné tedy více lordotizovat, tak aby se snížil 

tlak v meziobratlových ploténkách a jádra se posunula ventrálně. Proto McKenzieho 

metoda spočívá v extenzi bederní páteře. (32)

Nácvik hlubokého stabilizačního systému

Hluboký stabilizační systém představuje svalový systém, který má na starosti stabilizaci 

a zpevnění páteře během všech našich pohybů. Svaly aktivujeme i při sedu, stoji a při 

každém pohybu dolních i horních končetin. Význam hlubokého stabilizačního systému 

je  v  ochraně páteře  proti  silám,  které  na ni  působí  a  pokud tento systém nefunguje 

správně, vznikají tak vertebrogenní poruchy. (23) 

Senzomotorická stimulace 

Cílem je dosáhnutí reflexní, automatické aktivace svalů, a to v takovém časovém sledu, 

aby pohyby nevyžadovaly výraznější volní kontrolu. (9) Jsou zde dvě fáze motorického 
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učení,  a  to  zvládnout  nový pohyb a  přesunout  řízení  pohybu do úrovně podkorové. 

Využívá  se  facilitace proprioreceptorů.  Používá se  zde  pomůcek jako jsou kulové  a 

válcové úseče, balanční sandály, točna, trampolína, posturomed, propriomed, swinger, 

fitter atd.  (9, 32)

2.7.3 FYZIKÁLNÍ TERAPIE 
Fyzikální terapie je důležitým prostředkem, který využívá různých forem fyzikální 

energie a podnětů. Fyzikální terapie je doplňkovou terapií, která může působit místně 

nebo na vzdálené tkáně. Výhodou fyzikální terapie je přesné zacílení účinků různých 

procedur (analgetický, myorelaxační, trofotropní atd.). (9, 11) 

Mechanoterapie

Mechanoterapie  je  aplikace mechanické energie.  (9) Z mechanoterapie  využíváme u 

vertebrogenních syndromů trakce.  Ta trvá až 30 minut.  První  trakce je  provedena s 

menším sklonem trakčního stolu 10-15 st. a kratší dobou, přibližně 10 min. Postupně 

zvětšujeme sklon a prodlužujeme dobu. Po trakci pacient zůstává stejnou dobu ležet na 

rovině,  zvedá  se  přes  bok.  Dále  využíváme  horizontální  trakce,  kde  pomocí 

elektromotoru  dosáhneme  intermitentního  tahu  pomocí  elektromotoru.  Trvání 

dynamického tahu je 0-60 s, trvání klidového intervalu je 0-60 s. Celá trakce může trvat 

1-60 minut. (2, 5)

Elektroterapie

Elektroterapie využívá různých forem elektrického proudu a elektromagnetického pole. 

(9)  Při  vertebrogenních  onemocněních  využíváme  proudů  analgetického  typu, 

Träbertovy  proudy,  transkutánní  elektrická  neurostimulace  (TENS),  diadynamické 

proudy,  středofrekvenční  proudy.  Pro  myorelaxační  účinek  volíme  tyto  techniky  v 

kombinaci s UZ. (2, 11)

Termoterapie a hydroterapie 

Termoterapie a hydroterapie využívá tepelných podnětů (tzn.  využití  tepla i  chladu). 

Tepelné podněty mají vazodilatační, analgetický a myorelaxační účinek. (9)

U akutního lumbaga by se nemělo používat teplo pronikající do hloubky jako je vlhké 
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teplo, diatermie, ultrazvuk. (2, 9) Můžeme zde použít suché teplo, např. infračervená 

lampa, elektrická dečka. V chronickém stádiu pak můžeme využít aplikace do hloubky. 

(2)

Magnetoterapie 

Nejčastěji se využívá se pulzní nízkofrekvenční magnetoterapie, která se může použít u 

lumbaga. Má vazodilatační, protizánětlivý a antiedematózní účinek.   (9) 

 

2.8 LÉČBA PERONEÁLNÍ PARESY 
Rehabilitace  periferních  paréz  zahrnuje  složku  fyzioterapeutickou, 

ergoterapeutickou a složku fyzikální terapie. (9)

Fyzioterapeutická  péče  nejprve  spočívá  v  preventivních  opatřeních,  které  mají 

zabránit  postupnému  rozvinutí  dalších  strukturálních  změn  ve  svalu.  Řadíme  sem 

aplikaci  tepla,  masáže,  polohování,  pasivní  pohyby  a  elektrostimulaci.  Z 

fyzioterapeutických metod můžeme využít analytického cvičení a metod založených na 

neurofyziologickém  podkladě  jako  jsou  proprioceptivní  neuromuskulární  facilitace, 

Vojtova metoda, senzomotorická stimulace nebo metoda sestry Kenny. (9)

U peroneálních paréz se fyzioterapie zaměřuje především na zvýšení svalové síly 

anterolaterální skupiny bérce. Svalovou sílu zvyšujeme pomocí analytického cvičení. Je 

důležitá  prevence  kontraktur  m.  triceps  surae  a  zpevnění  nestabilního  hlezenního 

kloubu.  (25,  26)  Využíváme  zde  techniku  postizometrické  relaxace  s  protažením  a 

senzomotorické stimulace dle Jandy a Vávrové. (9)

Ergoterapie  napomáhá  ke  zdokonalení  motoriky,  cílem  je  zlepšit  či  udržet  a 

kompenzovat funkci postižené končetiny tak, aby byl pacient schopen sebeobsluhy a 

provádění běžných denních činností. Můžeme využít pomocných prostředků jako jsou 

ortézy, peroneální dlahy, hole, chodítka apod., které slouží k udržení stability ve stoji a 

při  chůzi  a  ke stabilizaci  kloubu.  Dále je nutné zainstruovat  pacienta  ke správnému 

polohování končetiny a k protahování m. triceps surae, aby nedošlo ke kontraktuře. (9)

Z fyzikální terapie můžeme využít lokální aplikace tepla, která má vazodilatační, 

analgetický  a  myorelaxační  účinek.  Z  termoterapie  můžeme  dále  použít  parafinové 

zábaly, vlhké horké obklady nebo solux. Z hydroterapie využíváme koupele (38-40 st.), 
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které  mají  hyperemický  účinek,  vířivou  lázeň,  která  aktivuje  kožní  receptory,  a 

podvodní  masáž  (35-37  st.).  Dále  můžeme  využít  magnetoterapii,  která  má 

vazodilatační, protizánětlivý a antiedematózní účinek, laseru, který má biostimulační a 

protizánětlivý účinek, a vakuumkompresní terapie. Využitelná je i akupunktura. (9)

Na periferní parézu využíváme elektrostimulace bipolárně tak, že se anoda umístí 

pod patellu před hlavičku fibuly a katoda těsně nad hlezenní kloub anterolaterálně. V 

závislosti na tom, jak se posunou elektrody, buď mediálně či laterálně, se více dráždí 

svaly  inervované  n.  peroneus  profundus  nebo  n.  peroneus  superficialis.  (20,  28) 

Elektrogymnastiku  použijeme  tam,  kde  je  svalová  síla  větší  než  st.  2,  oproti  tomu 

elektrostimulace se využívá u svalové síly menší než st. 2. (9)

U peroneální paresy jsou využitelné následující metody: 

Metoda sestry Kenny

Tato metoda byla  původně užívána pro pacienty s  poliomyelitidou,  dnes  se užívá u 

periferních  paréz.  Spočívá  v  pasivním  natažení  svalu,  který  má  být  stimulován  a 

následném přibližování k úponu svalu rychlými chvějivými pohyby.  (32)

Analytické cvičení

Toto  cvičení  využívá  stimulační  prvky  a  dále  je  cvičení  rozdílné  podle  výsledků 

svalového testu. Pokud je svalový test na st. 0 a 1, pohyb je pasivní. Pokud je svalový 

test  na  st.  2,  pohyb se provádí  aktivně s  dopomocí,  na st.  3  je  pohyb aktivní  proti 

gravitaci  a  na  st.  4  cvičíme  proti  odporu.  Odpor  můžeme  zvýšit  buď  manuálně 

terapeutem, therabandem, vodním prostředím atd. (9)

Proprioceptivní neuromuskulární facilitace

Tato metoda je založena na ovlivňování aktivity motorických neuronů skrze impulzy z 

proprioreceptorů v kombinaci se zrakovými, sluchovými a taktilními impulsy. Využívá 

se  několika  diagonál.  Tato  metoda  je  vhodná  u  periferních  paréz.  Z  techniky  PNF 

použijeme 1.  diagonálu na dolní  končetinu flekční  i  extenční  vzorec a  2.  diagonálu 

flekční vzorec. (9, 32)

Vojtova metoda

Tato metoda má za cíl aktivovat ztracené či patologické motorické funkce, které byly 

blokovány nebo ztraceny. Pracuje se zde s reflexními pohybovými vzory – reflexním 
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plazením a reflexním otáčením. Volíme jednodušší polohy, tak aby je pacient zvládl a 

využíváme tzv. spoušťových zón. (9, 32) 
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3 ČÁST SPECIÁLNÍ

3.1 METODIKA PRÁCE

          Hlavním cílem speciální části je zpracování kazuistiky pacienta po operaci 

výhřezu meziobratlové ploténky L4/L5 s levostrannou peroneální paresou. 

            Tato práce  byla  zpracována  během souvislé  odborné praxe  ve Fakultní 

nemocnici  Královské  Vinohrady  na  Klinice  rehabilitačního  lékařství  pod  odborným 

vedením Evy Konečné a Mgr. Šimona Biskupa v období od 24.1.2011 do 18.2.2011, 

kde jsem měla možnost pracovat s pacientem a provádět tuto rehabilitaci. 

                 Bylo provedeno vstupní kineziologické vyšetření, podle kterého byl stanoven 

krátkodobý a dlouhodobý rehabilitační plán. Následně byly prováděny terapie pomocí 

vhodně  zvolených  fyzioterapeutických  technik  a  dostupných  pomůcek.  Tyto  terapie 

byly rozloženy do sedmi dnů, které proběhly od 27.1.2011 do 8.2.2011. Poslední terapie 

9.2.2011 byla zaměřena na závěrečné kineziologické vyšetření. Na základě vstupního a 

výstupního kineziologického rozboru byl zhodnocen efekt terapie. 

                  Informovaný souhlas pacient podepsal ihned při první terapii dne 27.1.2011. 

Tento souhlas se nachází u autorky práce a abychom zachovali anonymitu, v této práci 

uvádím pouze návrh informovaného souhlasu (viz Přílohy). K dispozici jako součást 

Příloh je i schválení projektu práce etickou komisí FTVS UK. 

       

3.2 ANAMNÉZA

Vyšetřovaná osoba: J. E., muž

Ročník: 1976

Diagnosa:  M 511  Stp. operaci LSp pro výhřez L4/5 se sekvestrem pro biperoneální 
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paresu DK (s levostrannou převahou).

Status praesens

Pacient hospitalizován po operaci bederní páteře s výhřezem mezi obratli L4/5. Pacient 

je  orientován prostorem i  časem, spolupracuje.  Pacient  udává bolest  v bederní  části 

páteře v oblasti L5, bolest je pálivého, ostrého charakteru. Jinak se pacient cítí dobře, v 

noci spí bez bolestí. Pacient nepoužívá žádné kompenzační pomůcky. 

Váha 105 kg, výška 185 cm, BMI 30,68; 

TK 110/80, TF 78/min.

 

Anamnéza: 

Rodinná anamnéza:

Vzhledem k nynějšímu onemocnění pacienta je bezvýznamná. Matka ve věku 65 let je 

po  operaci  totální  endoprotézy  kyčelního  kloubu.  Otec  je  kardiak,  po  infarktu 

myokardu. Pacient neguje veškerá dědičná onemocnění.

Osobní anamnéza:

Běžná dětská onemocnění. Pacient v roce 1987 prodělal operaci apendektomie, jinak 

vážněji nestonal. Pacient neguje jakékoli úrazy.

Nynější onemocnění: 

Pacient  přijat  25.1.2011  k  hospitalizaci  na  klinice  rehabilitačního  lékařství  Fakultní 

nemocnice Královské Vinohrady pro stav po operaci LSp pro výhřez L4/5 a poruchu 

chůze s akrálním oslabením. Při přijetí  biperoneální paresa s levostrannou převahou. 

Pacient  uvádí  přibližně  8  let  bolesti  zad  v  Cp  a  Thp  (dle  sdělení  pacienta  z  těžké 

namáhavé práce). Poslední 2 roky se přidaly bolesti Lp s postupnou iradiací bolesti do 

obou  dolních  končetin.  Pacient  absolvoval  terapii  rázovou  vlnou  (11/2010),  poté 

zhoršení bolesti i hybnosti obou dolních končetin. Od konce 11/2010 používal pacient 

dvě francouzské hole jako kompenzační pomůcky, přibližně 2 týdny před plánovanou 

operací. Pacient byl indikován k operaci pro výhřez L4/5. 

9.12.2010 byl proveden zákrok ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady na oddělení 

neurochirurgie. 

Po operaci chodil pacient přibližně týden o dvou francouzských holích. Nyní má bolesti 
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Lp, zvláště při delších statických polohách ve stoji a sedu, někdy iradiace bolesti do L 

DK po zadní  straně  stehna,  pacient  udává  pocit  mírného  oslabení  L DK.  Bolest  je 

ostrého, pálivého charakteru. Při sedu zůstávají bolesti LSp. Pacient udává úlevovou 

polohu  vleže  na  boku.  Pacient  přijat  z  domova,  bez  pomůcek.  Chůze  bez  obtíží 

maximálně do 500 m, poté únava. Pacient momentálně udává bolest na stupnici 0-10, 

kdy 0 = žádná bolest, 10 = největší bolest 2.  

Farmakologická anamnéza:

Neguje.

Sociální anamnéza:

Pacient žije s rodinou v bezbariérovém bytě v přízemí. 

Pracovní anamnéza:

Řezník,  t.č.  v  pracovní  neschopnosti.  Namáhavá  práce  s  těžkými  věcmi,  a  s 

dlouhodobým statickým zatížením. 

Sportovní anamnéza:

Nesportuje.

Alergie: 

PNC

Abusus: 

Nekouří, alkohol příležitostně. 

Předchozí rehabilitace: 

Neguje. 

Výpis ze zdravotní dokumentace 

Na magnetické rezonanci LSp – mediální výhřez ploténky v úrovni L4/5 se sekvestrací 

za obratlové tělo L4.

Indikace k rehabilitaci

Stp.  operaci  LSp  pro  výhřez  L4/5  se  sekvestrem  pro  biperoneální  paresu  DK  (s  

levostrannou převahou).
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3.3 VSTUPNÍ KINEZIOLOGICKÝ ROZBOR

27.1.2011

Vyšetření stoje – statické

Zezadu: 

Stoj o úzké bazi, paty kulovité. Achillovy šlachy souměrné. Propadlá příčná i podélná 

klenba bilaterálně. Kontury lýtek a stehen jsou symetrické. Podkolenní rýhy symetrické. 

Subgluteální  rýhy  symetrické.  Levá  crista  iliaca  výš,  rotace  pánve  proti  směru 

hodinových  ručiček,  lehklý  úklon  trupu  doprava.  Levá  zadní  horní  spina  je  výš, 

približně  o  1  cm  oproti  pravé.  Torakobrachiální  trojúhelníky  symetrické.  Celkové 

oploštění páteře ve všech segmentech, nejvýrazněji v oblasti Thp, od Th4 po Th 10. 

Dolní úhel pravé lopatky výš. Mediální okraje lopatek symetrické. Pravé rameno výš. 

Hlava v ose těla. 

Zboku: 

Postavení hlezenního kloubu bez patologických nálezů bilaterálně.  Kolenní klouby v 

hyperextensi  bilaterálně. Levá zadní horní spina výš, približně o 1 cm oproti pravé. 

Levá  přední  horní  spina  je  výš.  Celkové  oploštění  páteře  ve  všech  segmentech, 

nejvýrazněji v obl. Thp, od Th4 po Th10. Oploštěné sacrum, vrchol bederní lordózy 

posunut  výš,  do  oblasti  L1/2.  Celkový  záklon  trupu.  Postavení  ramen  a  hlavy bez 

patologických nálezů. 

Zepředu: 

Stoj o úzké bazi. Propadlá příčná i podélná klenba bilaterálně. Kontura lýtek i stehen 

symetrická.  Pately  ve  stejné  výši,  taženy  mediálně.  Pupek  v  mediální  ose,  prsní 

bradavky souměrné, thoracobrachiální trojúhelníky symetrické. Levá přední horní spina 

je výš. Konkavita pod laterálními žebry v oblasti horní části břišní stěny, konvexita v 

oblasti dolní části břišní stěny. Lehký úklon trupu doprava, horní končetiny ve vnitřní 

rotaci. Pravé rameno výš, pravá klíční kost výš. Hlava v ose těla. 

Vyšetření palpací
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Extensory  šíje,  m.  trapezius  superior,  medius  et  inferior,  m.  levator  scapulae,  mm. 

rhomboidei,  m.  serratus  anterior,  m.  supraspinatus,  m.  infraspinatus  palpačně 

nebolestivé.  Levý erector spinae v Th/L přechodu palpačně bolestivý,  ostatní  oblasti 

erector spinae nebolestivé. M. piriformis, mm. glutei, m. tensor fasciae latae, adduktory 

kyčle (krátké, dlouhé), m. semitendinosus, m. semimembranosus, m. biceps femoris, m. 

triceps  surae  palpačně  nebolestivé.  Sacroiliacální  skloubení,  tuber  ischiadicum, 

trochanter  major  femoris  palpačně  nebolestivé.  Caput  fibulae,  Achillovy  šlachy 

palpačně nebolestivé. 

M. sternocleidomastoideus, mm. pectorales, mm. scaleni, m. biceps brachii, m. triceps 

brachii  palpačně  nebolestivé.  Bránice  palpačně  nebolestivá.  Processus  mastoideus, 

processus  xiphoideus,  symfýza  palpačně  nebolestivé.  Patela  pohyblivá,  palpačně 

nebolestivá. M. quadriceps femoris, m. tibialis anterior palpačně nebolestivý. 

Vyšetření stoje pomocí olovnice

Zezadu: 

Olovnice prochází středem baze, středem intergluteální rýhy, v oblasti Lp 1,5 cm doleva 

od osy páteře, v oblasti Thp 1 cm doleva od osy páteře, v oblasti C/Th přechodu 2 cm 

doleva od osy páteře. 

Zboku – zleva:

Olovnice  spadá  před zevní  kotník,  prochází  středem kolenního kloubu,  za  kyčelním 

kloubem,  středem  loketního  kloubu,  2  cm  před  ramenním  kloubem,  před  zevním 

zvukovodem. 

 - zprava:

Olovnice  spadá  před zevní  kotník,  prochází  středem kolenního kloubu,  za  kyčelním 

kloubem,  středem loketního  kloubu,  přibližně  2  cm před  ramenním kloubem,  před 

zevním zvukovodem. 

Zepředu: 

Olovnice prochází středem baze, středem pupku, středem hrudní kosti, středem obličeje. 
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Vyšetření jizvy

Jizva  se  nachází  v  oblasti  bederní  páteře,  je  8  cm  dlouhá,  prokrvená,  palpačně 

nebolestivá, pohyblivá, v horní polovině palpačně tužší.

Vyšetření stoje – dynamické vyšetření 

Dýchání: 

Dolní  hrudní  typ  dýchání,  dechová  vlna  není  patrná,  dýchání  pouze  do  hrudníku, 

nezačíná v oblasti břicha. 

Vyšetření stoje na dvou vahách: 

symetrické (P - 55 kg, L - 50 kg).

Rombergova zkouška I, II, III: 

negativní.

Trendelenburg - Duchenova zkouška: 

negativní.

Extense trupu: 

Při extensi trupu byl nejvýraznější pohyb v oblasti Th/L přechodu. 

Flexe trupu: -

Zkouška lateroflexe: 

Lateroflexe probíhala  za současné prominence břišní stěny a mírné rotace trupu. Po 

zainstruování  pacienta  se  podařilo  provést  pohyb  kvalitně.  Rozdíl  výšky pravého  a 

levého daktylionu byl 5 cm. 

Poznámka: Pacient měl lékařem kontraindikovány hluboké předklony. Z tohoto důvodu 

jsem nemohla provést vyšetření flexe trupu. 

Distance na páteři

Schoberova zkouška L5 + 10 cm kraniálně  - 
Stiborova zkouška L5 – C7  - 
Čepojevova zkouška C7 + 8 cm kraniálně 3 cm
Ottova inklinační zkouška C7 + 30 cm kaudálně 3,5 cm
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Ottova reklinační zkouška C7 + 30 cm kaudálně 2,5 cm
Forestierova fleche záhlaví - podložka 0 cm
Thomayerova zkouška prsty – zem  - 

Tab. č. 1: Distance na páteři

                                                                  

Poznámka: Pacient měl lékařem kontraindikovány hluboké předklony. Z tohoto důvodu 

jsem  nemohla  provést  Schoberovu  zkoušku,  Stiborovu  zkoušku  a  Thomayerovu 

zkoušku. 

Vyšetření chůze

Chůze bez pomůcek, rytmus kroku nepravidelný, nestejná délka kroku, vázne přenesení 

váhy na  levou dolní končetinu, vázne odvíjení chodidel od podložky bilatelárně, více 

vlevo.  Odvíjení  chodidla  na  pravé  dolní  končetině  přes  patu,  došlap  přes  hlavičky 

metatarsů. Odvíjení chodidla na levé dolní končetině přes celé chodidlo, tvrdý došlap, 

minimální dorzální flexe. Peroneální typ chůze dle Jandy. Minimální souhyb horních 

končetin  bilatelárně,  minimální  pohyb  trupu,  a  spíše  do  úklonu  než  do  rotace, 

laterolaterální pohyb pánve. 

Modifikace vyšetření chůze

Chůze vzad: 

nedostatečná  extense  v  kyčelním  kloubu  -  hypofunkce  m.  gluteus  maximus  nebo 

snížený rozsah extense v kyčelním kloubu. 

Chůze po špičkách: 

provede.

Chůze po patách: 

levá dolní končetina neprovede, pravá provede. 

Chůze v podřepu: 

neprovede.

Antropometrické vyšetření

  

P L
Funkční délka DK SIAS – malleolus medialis 99 cm 101 cm
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Anatomická délka DK trochanter major – malleolus 

lateralis

86 cm 86 cm

Délka stehna trochanter major – zevní štěrbina 

kolenního kloubu

46 cm 46 cm

Délka bérce caput fibulae – malleolus lateralis 40 cm 40 cm
Délka nohy pata – druhý prst 26 cm 26 cm
Obvod stehna 15 cm nad horním okrajem patelly 47 cm 47 cm
Obvod kolena přes patellu 37 cm 37 cm
Obvod kolena přes tuberositas tibiae 34 cm 34 cm
Obvod lýtka přes nejobjemnější místo 36 cm 36 cm
Obvod přes kotníky přes malleolus medialis et lateralis 23 cm 23 cm
Obvod nártu přes nárt a patu 30 cm 30 cm
Obvod přes hlavičky 

metatarsů

přes metatarzy 22 cm 22 cm

                                   

Tab. č.2: Antropometrie DKK 

Goniometrie metodou SFTR

kloub aktivně       P                       L pasivně          P                       L
hlezenní S 30-0-40 S 20-0-40 S 30-0-40 S 30-0-40

R 25-0-40 R 25-0-40 R 25-0-40 R 25-0-40
kolenní S 0-0-140 S 0-0-140 S 0-0-140 S 0-0-140
kyčelní SS90 15-0-130 SS90 15-0-130 SS90 15-0-130 SS90 15-0-130

F 45-0-30 F 45-0-30 F 45-0-30 F 45-0-30
RS90 45-0-45 RS90 45-0-45 RS90 45-0-45 RS90 45-0-45

Tab. č. 3: Goniometrie metodou SFTR

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy:

Vyšetřovaný sval P L

M. triceps surae - m. soleus

                           - mm. gastrocnemii

0 0
0 0

M. biceps femoris 2 2
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M. semitendinosus a m. semimembranosus 2 2
M. iliopsoas 0 0

M. rectus femoris 1 1

M. tensor fasciae latae 0 0

Adduktory kyčelního kloubu - jednokloubové

                                            - dvoukloubové

1 1
0 0

M. piriformis 1 1

M. pectoralis major - část sternální dolní

                             - část sternální střední a horní

                             - část klavikulární a m. pectoralis minor

1 1

1 1
0 0

M. trapezius - horní část 2 1

M. levator scapulae 2 1

M. sternocleidomastoideus 2 1

M. quadratus lumborum 0 0

Tab. č. 4: Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy

Hodnotící škála:

st. 0 – nejedná se o zkrácení,

st. 1 – jedná se o malé zkrácení,

st. 2 – jedná se o velké zkrácení.

 

Svalový test dle Jandy:

Kloub Pohyb Sval/y P L
kyčelní flexe m.  iliopsoas,  m.  pectineus,  m. 

rectus femoris

5 -5

extense m.  glutaeus  maximus,  m.  biceps 

femoris,  m.  semitendinosus,  m. 

semimembranosus

-5 -5

abdukce m. glutaeus medius -5 -5
addukce m.  adductor  magnus,  brevis  et 

longus, m. gracilis, m. pectineus

5 5

zevní rotace m. quadratus femoris, m. piriformis, -5 -5
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m. glutaeus maximus, m. gemellus 

superior et inferior, m. obturatorius 

internus et externus
vnitřní rotace m.  glutaeus  minimus,  m.  tensor 

fasciae latae

-5 -5

kolenní flexe m.  biceps  femoris,  m. 

semimembranosus,  m. 

semitendinosus

5 5

extense m. quadriceps femoris 5 5
hlezenní plantární 

flexe

m. triceps surae -4 -4

supinace  s 

DF

m. tibialis anterior -4 -3

supinace  v 

plantární 

flexi 

(inverze)

m. tibialis posterior 4 -4

plantární 

pronace 

(everze)

m. peroneus brevis et longus -4 -4

metatarzo-

falangové

extense m.  extensor  digitorum  longus  et 

brevis, m. extensor hallucis brevis

-4 -3

flexe  2.-5. 

prstu

m.  lumbricalis  I,  mm.  lumbricales 

II, III, IV

4 4

flexe palce m. flexor hallucis brevis 4 4
addukce mm.  interossei  plantares,  m. 

adductor hallucis

-4 -4

abdukce mm.  interossei  dorsales,  m. 

abductor hallucis, m. abductor digiti 

minimi

-4 4

Tab. č. 5: Vyšetření svalové síly dle Jandy na DKK

Vyšetření kloubní vůle na DKK 
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Kloub vyšetření P DK L DK
IP1, IP2 klouby dorzoplantární posun volné volné

laterolaterální posun volné volné
MT klouby dorzoplantární směr volné volné

laterolaterální směr volné volné
rotace volné volné
nůžkový hmat volné volné
dorzální vějíř volné volné
plantární vějíř volné volné

Lisfrankův dorzální posun volné volné
plantární posun volné volné
rotace volné omezené

talokrurální dorzální posun volné volné
tibiofibulární zevní rotace volné volné

vnitřní rotace volné volné
ventrodorzální posun volné volné

patella kraniokaudální posun volné volné
laterolaterální posun volné volné

kolenní přední zásuvkový fenomén volné volné
zadní zásuvkový fenomén volné volné
krátká páka volné volné
dlouhá páka volné volné

kyčelní vyšetření rotace volné volné
Patrickova zkouška volné volné

Tab. č. 6: Vyšetření kloubní vůle na DKK

Neurologické vyšetření

Pacient orientován v čase, místě a prostoru. Pacient je bez poruchy vědomí, bez poruchy 

řeči.

A) Povrchové čití

Vyšetření taktilního čití:  V oblasti nártu a zevního kotníku na obou dolních končetinách 

hypestézie. V oblasti vnitřního kotníku, lýtek a stehen z mediální, laterální, anteriorní i 
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posteriorní strany normostézie. 

Vyšetření algického čití:  Pacient cítí bodání, štípání ve všech oblastech stejně. 

Vyšetření lokalizačního čití:  Pacient je schopen rozeznat vzdálenost dvou bodů na kůži.

Vyšetření termického čití:  Pacient je schopen rozlišit teplo a chlad ve všech oblastech 

stejně.

B) Hluboké čití

Vyšetření pohybocitu:  Pacient je schopen určit směr a úhel pohybované končetiny. 

Vyšetření polohocitu:  Pacient je schopen určit polohu v kloubu. 

Laségue: 

negativní.

Obrácený Laségue: 

negativní.

  

Vyšetření monosynaptických reflexů:

Reflex P DK L DK
Patelární  L2-L4 3 3
Achillovy šlachy L5-S2 0 0
Medioplantární L5-S2 0 0
 

Tab. č. 7: Vyšetření monosynaptických reflexů

Pacient byl vyšetřován v poloze na zádech.

Hodnotící škála: 

st. 0 – jedná se o areflexii, 

st. 1 – jedná se o hyporeflexii, 

st. 2 – jedná se o snížený reflex, 

st. 3 – jedná se o normoreflexii, 

st. 4 – jedná se o hyperreflexii, 

st. 5 – jedná se o polykinetický reflex.

Vyšetření reflexních změn dle  Lewitta
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Reflexní změny ve svalech – triggerpointy:

Sval/y P L
m. digastricus bpn bpn
žvýkací svaly bpn bpn
krátké extensory šíje bpn bpn
m. levator scapulae bpn bpn
m. trapezius – pars superior bpn TrP
m. sternocleidomastoideus bpn bpn
flexory prstů bpn bpn
extensory prstů bpn bpn
m. biceps brachii bpn bpn
m. supinator bpn bpn
m. subscapularis bpn bpn
m. trapezius – pars medius bpn bpn
m. quadratus lumborum bpn bpn
m. psoas major bpn bpn
m. iliacus bpn bpn
m. erector spinae bpn TrP
ischiokrurální svaly bpn bpn
m. piriformis bpn bpn
adduktory stehna bpn bpn
m. quadriceps femoris bpn bpn
m. tensor fasciae latae bpn bpn
m. triceps surae bpn bpn

Tab. č. 8: Vyšetření reflexních změn ve svalech – triggerpointy

Periostové body:

Periostový bod/y P L
Clavicula nebolestivá nebolestivá
Processus mastoideus nebolestivá nebolestivá
Processus xiphoideus nebolestivá nebolestivá
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Symfýza nebolestivá nebolestivá
Sacroiliacální skloubení nebolestivá nebolestivá
Tuber ischiadicum nebolestivá nebolestivá
Trochanter major femoris nebolestivá nebolestivá
Patella nebolestivá nebolestivá
Caput fibulae nebolestivá nebolestivá

Tab. č. 9: Periostové body

Vyšetření reflexních změn na kůži a podkoží

Skin drag:

Kůže byla suchá, nepotivá, teplá ve všech oblastech zad. Odpor tkáně jsem zjistila v 

oblasti dolní hrudní a Th/L přechodu, a v oblasti jizvy. 

Posunlivost a protažitelnost kůže:

Posunlivost a protažitelnost kůže byla omezená v oblasti Th/L přechodu ve směru 

laterolaterálním i kraniokaudálním. 

Diagnostický hmat:

V oblasti Lp a Th/L přechodu jsem zjistila horší poddajnost a ústup kožní řasy, v 

ostatních oblastech páteře byla posunlivost dobrá bilaterálně. Po provedení byla výrazná 

hyperemie v hrudní oblasti. Pacient neudává žádné pocity pálení či řezání. 

Kiblerova řasa:

V oblasti Lp a Th/L přechodu omezená posunlivost bilaterálně. Řasa se začíná utvářet v 

oblasti Th9 a je posunlivá až po obratel C7. 

Vyšetření fascií

Lumbosakrální fascie

V oblasti Th/L přechodu a v oblasti Lp omezena posunlivost směrem kraniokaudálním a 

laterolaterálním bilaterálně, tuhá bariéra. 

Velká zádová fascie

Na velké zádové fascii dobrá posunlivost a protažitelnost kraniálně vlevo, bariéra pruží, 

vpravo  tuhá  bariéra.  Směrem  kaudálním  tuhá  bariéra  bilatelárně.  Ve  směru 

laterolaterálním dobrá posunlivost a protažitelnost v oblasti lopatky vlevo, bariéra pruží. 
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V oblasti pravé lopatky tuhá bariéra.

Laterální fascie trupu

V oblasti laterální fascie trupu dobrá posunlivost a protažitelnost, bariéra pruží ve směru 

kraniokaudálním i laterolaterálním bilaterálně. 

Fascie thorakocervikálního přechodu

V oblasti thorakocervikálního přechodu omezena posunlivost a protažitelnost vpravo 

směrem kraniokaudálním, tuhá bariéra. Vlevo bariéra pruží. 

Směrem laterolaterálním bariéra pruží bilatelárně. 

Krční fascie

Krční fascie je posunlivá a protažitelná všemi směry bilaterálně, bariéra pruží. 

Hrudní fascie

Hrudní fascie bez omezení bilaterálně, bariéra pruží. 

Fascie na dolních končetinách

Fascie na dolní končetině bez omezení bilaterálně, bariéra pruží. 

Vyšetření pohybových stereotypů

Extense v kyčelním kloubu

Hodnocené jevy P DK L DK
zapojování svalových 
skupin

1. ischiokrurální svaly
2. m. glutaeus maximus
3. homolaterální svaly 
paravertebrální v Th/Lp
4. kontralaterální svaly 
paravertebrální v Th/Lp
5. homolaterální svaly 
paravertebrální v LSp
6. kontralaterální svaly 
paravertebrální v LSp

1. ischiokrurální svaly
2. m. glutaeus maximus
3. homolaterální svaly 
paravertebrální v Th/Lp
4. kontralaterální svaly 
paravertebrální v Th/Lp
5. homolaterální svaly 
paravertebrální v LSp
6. kontralaterální svaly 
paravertebrální v LSp

Tab. č. 10: Stereotyp extense v kyčelním kloubu

Extense v kyčelním kloubu s flexí kolenní

Hodnocené jevy P DK L DK
zapojování svalových 
skupin

1. ischiokrurální svaly
2. m. glutaeus maximus
3. homolaterální svaly 
paravertebrální v Th/Lp

1. ischiokrurální svaly
2. m. glutaeus maximus
3. homolaterální svaly 
paravertebrální v Th/Lp
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4. kontralaterální svaly 
paravertebrální v Th/Lp
5. homolaterální svaly 
paravertebrální v LSp
6. kontralaterální svaly 
paravertebrální v LSp

4. kontralaterální svaly 
paravertebrální v Th/Lp
5. homolaterální svaly 
paravertebrální v LSp
6. kontralaterální svaly 
paravertebrální v LSp

Tab. č. 11: Stereotyp extense v kyčelním kloubu s flexí kolenní

Abdukce v kyčelním kloubu

Hodnocené jevy P DK L DK
zapojování svalových 
skupin (tensorový 
mechanismus)

1. m. tensor fasciae latae
2. m. iliopsoas
3. m. rectus femoris
4. m. glutaeus medius et 
minimus

1. m. tensor fasciae latae
2. m. iliopsoas
3. m. rectus femoris
4. m. glutaeus medius et 
minimus

Tab. č. 12: Stereotyp abdukce v kyčelním kloubu

Způsob provádění ADL

Personální

Zahrnuje mobilitu na lůžku, oblékání, osobní hygienu, sebesycení, kontinenci, přesuny, 

užívání WC, lokomoci a chůzi po schodech. Toto vše pacient zvládá. 

3.3 ZÁVĚR VSTUPNÍHO KINEZIOLOGICKÉHO VYŠETŘENÍ

         Pacient byl hospitalizován na Klinice rehabilitačního lékařství Fakultní nemocnice 

královské  Vinohrady  25.1.2011  po  operaci  LSp  pro  výhřez  mezi  obratli  L4/5  s 

biperoneální paresou s levostrannou převahou. Operace byla uskutečněna 9.12.2010 na 

oddělení  neurochirurgie  Fakultní  nemocnice  královské  Vinohrady.  Pacient  je  plně 

orientován prostorem i časem. Je bez poruchy řeči a vědomí. Pacient je soběstačný a 

samostatný, v noci spí bez bolestí. Pacient nepoužívá žádné kompenzační pomůcky. 

         Při vyšetření stoje jsem zjistila propadlou příčnou i podélnou klenbu bilatelárně. 
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Kolenní klouby jsou v hyperextensi  bilaterálně.  U pánve jsem zjistila, že levá crista 

iliaca a spina iliaca posterior superior i spina iliaca anterior superior jsou výš a pánev je 

zrotována proti směru hodinových ručiček. Trup je lehce ukloněn doprava (olovnice se 

vychyluje v oblasti Lp 1,5 cm doleva od osy páteře, v oblasti Thp 1 cm doleva od osy 

páteře,  v oblasti  C/Th přechodu 2 cm doleva od osy páteře) a do záklonu (olovnice 

prochází přibližně 3 cm před ramenním kloubem). Pacient má celkové oploštění páteře 

ve všech segmentech, nejvýrazněji v oblasti Thp, od Th4 po Th10, oploštěné sacrum, a 

vrchol bederní lordózy je posunut výš, do oblasti L1/2. Dále dolní úhel pravé lopatky, 

pravé rameno a pravá klíční kost jsou výš. Z pohledu zepředu jsem zjistila konkavitu 

pod laterálními žebry v oblasti horní části břišní stěny a konvexitu v oblasti dolní části 

břišní stěny. Horní končetiny jsou ve vnitřní rotaci. 

Při  vyšetření  palpací  jsem zjistila  bolestivost  erector  spinae vlevo v Th/L přechodu. 

Jizva je tužší v její horní polovině.                                                                 

        Při chůzi je nepravidelný rytmus a nestejná délka kroku, vázne přenesení váhy na 

levou dolní končetinu, vázne odvíjení chodidel od podložky bilatelárně, více vlevo, kde 

je minimální dorzální flexe. Minimální souhyb horních končetin bilatelárně, minimální 

pohyb trupu. Při chůzi vzad jsem zjistila nedostatečnou extensi v kyčelním kloubu, což 

ukazuje  na  hypofunkci  m.  glutaeus  maximus,  které  se  projevilo  i  při  vyšetření 

stereotypu extense v kyčelním kloubu. Levá dolní končetina nezvládne chůzi po patách. 

           Antropometrické vyšetření ukázalo rozdílnou funkční délku DK (L – 101 cm, P – 

99 cm), která může být dána sešikmením pánve. 

         U goniometrického vyšetření jsem zjistila omezený rozsah pohybu dorzální flexe . 

      Při vyšetření zkrácených svalů jsem zjistila zkrácené hamstringy (m. biceps femoris, 

m. semitendinosus, m. semimembranosus) bilaterálně, P m. trapezius – horní část, P m. 

levator scapulae a P m. sternocleidomastoideus na st. 2 dle Jandy. Dále zkrácený m. 

rectus  femoris  bilaterálně,  jednokloubové  adduktory  bilaterálně,  m.  piriformis 

bilaterálně, m. pectoralis major – část sternální dolní, střední a horní bilaterálně, L m. 

trapezius – horní část, L m. levator scapulae, L m. sternocleidomastoideus na st. 1 dle 

Jandy. 

           Při vyšetření svalového testu dle Jandy jsem zjistila svalové oslabení u supinace s 

dorzální flexí v hlezenním kloubu a extense v metatarzofalangovém kloubu vlevo na st. 

3-. 

         Při neurologickém vyšetření jsem zjistila v oblasti nártu a zevního kotníku na 

obou  dolních  končetinách  hypestézii.  U  vyšetření  monosynaptických  reflexů  je  u 
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reflexu Achillovy šlachy a medioplantárního reflexu na pravé i  levé dolní končetině 

areflexie. 

         Při vyšetření kloubní vůle na DK jsem zjistila omezenou rotaci Lisfrankova 

kloubu vlevo. 

            Při vyšetření reflexních změn dle Lewitta jsem zjistila triggerpoint v oblasti m. 

erector spinae vlevo a v oblasti m. trapezius – pars superior vlevo. 

Posunlivost  a  protažitelnost  kůže  byla  omezená  v  oblasti  Th/L přechodu  ve  směru 

laterolaterálním i kraniokaudálním. V oblasti Lp a Th/L přechodu horší poddajnost a 

ústup  kožní  řasy,  omezená  posunlivost  bilatelárně  směrem  kraniokaudálním  a 

laterolaterálním.  V oblasti  pravé  lopatky tuhá  bariéra.  V oblasti  thorakocervikálního 

přechodu omezena posunlivost a protažitelnost vpravo směrem kraniokaudálním.

      U  vyšetření  pohybového  stereotypu  extense  v  kyčelním kloubu  jsem zjistila 

hypofunkci  m.  glutaeus  maximus  (viz  výše),  dále  nesprávné  pořadí  zapojování 

svalových skupin na obou dolních končetinách, které ukazuje na přetížení v oblasti Th/L 

přechodu.  Vyšetření  pohybového  stereotypu  abdukce  v  kyčelním  kloubu  ukázalo 

přestavbu hybného stereotypu na tensorový mechanismus na obou dolních končetinách.

3.4 KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ 

      FYZIOTERAPEUTICKÝ PLÁN
            

Krátkodobý rehabilitační plán

Krátkodobý rehabilitační plán spadá do období tří týdnů, kdy je pacient hospitalizován 

na  klinice  rehabilitačního  lékařství  Fakultní  nemocnice  Královské  Vinohrady.  V 

krátkodobém rehabilitačním plánu bych chtěla dosáhnout zejména těchto cílů:

• zvýšení aktivního rozsahu pohybu na L DK do dorzální flexe, 

• zvýšení svalové síly na L DK (m. tibialis anterior, m. extensor digitorum longus 

et brevis, m. extensor hallucis brevis),

• uvolnění Lisfrankova kloubu směrem do rotace na L DK, 

• uvolnění měkkých tkání v oblasti zad (Th/L přechod bilaterálně, oblast lopatky 

vpravo, C/Th přechod vpravo),

• uvolnění jizvy,
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• zlepšení stabilizace bederní páteře, aktivace m. transversus abdominis, aktivace 

pánevního dna, to vše v rámci hlubokého stabilizačního systému,

• zlepšení kvality stoje pomocí senzomotoriky,

• zlepšení kvality chůze.

Jako  součást  krátkodobého  rehabilitačního  plánu  bych  uvedla  tzv.  školu  zad,  která 

probíhá během třítýdenní hospitalizace pacienta.  Je rozložena v pěti dnech, každý den 

je půlhodinové sezení s ergoterapeutkou. Sezení se účastní maximálně pět lidí. 

Rozpis je následující:

1. den: krátké povídání a učení se základům anatomie a fyziologie páteře,

2. den:  nácvik  správného sedu,  zkoušení  různých židlí  a  pomůcek (ortopedické 

polštáře, polštářky do auta atd.), zásady výběru správné židle, 

3. den: zásady zdravého obouvání, výběr obuvi, ortopedické vložky do bot,

4. den:  zásady  správného  stoje  a  pohybové  stereotypy  při  různých  činnostech 

(domácích pracech, zaměstnání atd.), 

5. den: zásady zdravého spaní, polohování, výběr matrace, postele, ortopedických 

polštářů atd. 

Dále  bych uvedla  fyzikální  terapii  jako  součást  krátkodobého rehabilitačního  plánu, 

která  byla  indikována lékařem,  a  to  elektrogymnastika  na m.  rectus  abdominis.  Byl 

použit přístroj BTL 5000, frekvence pulzů 50 Hz, modulace vln – lichoběžníkové, byly 

použity  deskové  elektrody  4x6  cm,  aplikace  5-10  minut,  intenzita  nadprahově 

motorická. 

Dlouhodobý rehabilitační plán

Dlouhodobý rehabilitační plán spadá do období delšího než je samotná hospitalizace na 

klinice  rehabilitačního  lékařství  Fakultní  nemocnice  Královské  Vinohrady.  V 

dlouhodobém rehabilitačním plánu by bylo dobré dosáhnout těchto cílů:

• zvýšení aktivního rozsahu pohybu na L DK dorzální flexe do plného rozsahu 

pohybu, tj. 30 st., 

• zvýšení svalové síly na L DK (m. tibialis anterior, m. extensor digitorum longus 

et brevis, m. extensor hallucis brevis) na st. 5 dle Jandy, a zvýšení svalové síly i 

ostatních oslabených svalů (viz vstupní kineziologické vyšetření),
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• masáž jizvy jako prevence srůstů s okolními tkáněmi,

• zlepšení  stabilizace  bederní  páteře  a  posílení  břišní  stěny,  zejména  m. 

transversus  abdominis  a  posílení  pánevního  dna  v  rámci  hlubokého 

stabilizačního systému,

• udržení korigovaného držení ve stoji a udržení správného stereotypu chůze při 

běžných činnostech a při zaměstnání 

• zlepšit  způsob  provádění  běžných  denních  činností  a  pohybových  vzorů 

(ohýbání se, otáčení se, vstávání, sedání si, zvedání a nošení břemen)

Je  potřeba  si  uvědomit,  že  aby  bylo  dosaženo  stanovených  cílů,  je  nutná  správná 

motivace a chuť pacienta spolupracovat a cvičit nejen v přítomnosti fyzioterapeuta, ale 

zejména v domácím prostředí a sám. 

3.5 PRŮBĚH TERAPIE

27.1.2011

Status praesens
Viz vstupní kineziologické vyšetření. 

Vyšetření před terapií
Viz vstupní kineziologické vyšetření.

Cíl dnešní fyzioterapeutické jednotky

• Odebrat anamnézu, 

vyšetřit pacienta,

• uvolnění měkkých tkání v oblasti Th/L přechodu ve směru laterolaterálním a 

kraniokaudálním bilaterálně,

            zvýšení aktivního rozsahu pohybu na L DK do dorzální flexe,

            aktivace svalů L DK a zvýšení svalové síly (m. tibialis anterior, m. extensor

42



            digitorum longus et brevis, m. extensor hallucis brevis).

Návrh terapie

Fyzioterapeutické techniky a postupy vyšetření pro danou diagnózu.

Stimulační techniky na L DK.

Aktivní pohyby s dopomocí.

Měkké techniky dle Lewitta.

Provedení
Odebrání anamnézy.

Vyšetření stoje – statické (aspekcí, palpací, pomocí olovnice).

Vyšetření jizvy.

Vyšetření stoje – dynamické zkoušky, distance na páteři.

Vyšetření chůze.

Antropometrické vyšetření na DKK. 

Goniometrické vyšetření na DKK metodou SFTR.

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy.

Svalový test na DKK dle Jandy.

Vyšetření kloubní vůle na DKK.

Neurologické vyšetření. 

Vyšetření reflexních změn dle Lewitta.

Vyšetření pohybových stereotypů (extense, abdukce v kloubu kyčelním).

Způsob provádění ADL.

Horká rolka dle Brüggera na plosku L DK.

Kartáčování ve směru stahu extensorů prstů a palce na L DK (m. extensor digitorum 

longus  et  brevis,  m.  extensor  hallucis  brevis)  a  na  m.  tibialis  anterior.  Následná 

instruktáž pacienta k danému pohybu a aktivní pohyb s dopomocí. 

Měkké  techniky  dle  Lewitta  zacílené  na  kůži,  podkoží,  fascii,  sval  v  oblasti  Th/L 

přechodu ve směru kraniokaudálním a laterolaterálním bilaterálně. 

Výsledek
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Subjektivní

Pacient se cítí po vyšetření unavený. 

Objektivní

Anamnéza a vyšetření viz Závěr vstupního kineziologického vyšetření.

Rozsah pohybu na L DK se nezměnil. 

Částečné zlepšení posunlivosti kůže, podkoží v oblasti Th/L přechodu směrem 

kraniokaudálním bilaterálně. 

28.1.2011

Status praesens

Pacient udává bolest v oblasti  paravertebrálních svalů bederní páteře vlevo od jizvy. 

Pacient dále udává bolest při sedu a při změně polohy ze sedu do stoje a naopak. 

TF -  76/min.

Vyšetření před terapií

Rozsah pohybu na L DK omezený na 20 st. do dorzální flexe. 

Snížená svalová síla na L DK v kloubu hlezenním do supinace s dorzální flexí (m. 

tibialis anterior) na st. 3- dle Jandy a v kloubu metatarzofalangovém do extense (m. 

extensor digitorum longus et brevis, m. extensor hallucis brevis) na st. 3- dle Jandy. 

Omezená rotace Lisfrankova kloubu na L DK.

Omezená posunlivost měkkých tkání v oblasti: 

• Th/L přechodu ve směru laterolaterálním a kraniokaudálním bilaterálně,

• pravé lopatky směrem laterolaterálním a kraniokaudálním,

• thorakocervikálního přechodu směrem kraniokaudálním vpravo.

Jizva je palpačně citlivá v celé její délce. 

Cíl dnešní fyzioterapeutické jednotky

Zvýšení aktivního rozsahu pohybu na L DK do dorzální flexe. 

Aktivace svalů L DK a zvýšení svalové síly (m. tibialis anterior, m. extensor digitorum 
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longus et brevis, m. extensor hallucis brevis).

Uvolnění Lisfrankova kloubu směrem do rotace na L DK. 

Uvolnění měkkých tkání v oblasti:

• Th/L přechodu ve směru laterolaterálním a kraniokaudálním bilaterálně,

• pravé lopatky směrem laterolaterálním a kraniokaudálním,

• thorakocervikálního přechodu směrem kraniokaudálním vpravo.

Návrh terapie

Stimulační techniky na L DK.

Aktivní pohyby s dopomocí.

Měkké techniky dle Lewitta.

Mobilizační techniky dle Rychlíkové. 

Provedení

Horká rolka dle Brüggera na plosku na L DK.

Kartáčování  ve směru stahu extensorů prstů  a  palce na L DK (m.  extensor  hallucis 

brevis,  m.  extensor  digitorum longus  et  brevis)  a  na  m.  tibialis  anterior.  Následná 

instruktáž pacienta k danému pohybu a aktivní pohyb s dopomocí. 

Měkké techniky dle Lewitta zacílené na kůži, podkoží, fascii, sval v oblasti: 

• Th/L přechodu ve směru laterolaterálním a kraniokaudálním bilaterálně,

• pravé lopatky směrem laterolaterálním a kraniokaudálním,

• thorakocervikálního přechodu směrem kraniokaudálním vpravo.

Mobilizace dle Rychlíkové Lisfrankova kloubu směrem do rotace na L DK. 

Výsledek

Subjektivní

Pacient cítí zlepšení v oblasti Th/L páteře. 

Objektivní

Částečné  zlepšení  posunlivosti  kůže,  podkoží  v  oblasti  Th/L  přechodu  ve  směru 

kraniokaudálním bilaterálně. Pacient má výraznou hyperémii v této oblasti. 

Částečné  zlepšení  protažitelnosti  fascie  thorakocervikálního  přechodu  směrem 

kraniokaudálním vpravo. 
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Částečné zlepšení joint play Lisfrankova kloubu do rotace. 

31.1.2011

Status praesens

Pacient cítí po předchozí rehabilitaci zlepšení, hlavně co se týče bolesti v Th/L oblasti a 

dorzální flexe na L DK. Nyní udává bolest v oblasti jizvy. V noci spí dobře, bez bolestí. 

TF – 78/min.

Vyšetření před terapií

Rozsah pohybu na L DK omezený na 20 st. do dorzální flexe. 

Snížená svalová síla na L DK v kloubu hlezenním do supinace s dorzální flexí (m. 

tibialis anterior) na st. 3- dle Jandy a v kloubu metatarzofalangovém do extense (m. 

extensor digitorum longus et brevis, m. extensor hallucis brevis) na st. 3- dle Jandy. 

Omezená kloubní vůle Lisfrankova kloubu na L DK.

Omezená posunlivost měkkých tkání v oblasti: 

• Th/L přechodu ve směru laterolaterálním a kraniokaudálním bilaterálně, více ve 

směru laterolaterálním,

• pravé lopatky směrem laterolaterálním a kraniokaudálním,

• thorakocervikálního přechodu směrem kraniokaudálním vpravo

Jizva je palpačně bolestivá, tužší v celé její délce, zejména v horní části. 

Vyšetření stoje (viz vstupní kineziologické vyšetření).

Cíl dnešní fyzioterapeutické jednotky

Zvýšení aktivního rozsahu pohybu na L DK do dorzální flexe. 

Aktivace svalů L DK a zvýšení svalové síly (m. tibialis anterior, m. extensor digitorum 

longus et brevis, m. extensor hallucis brevis).

Zlepšení joint play Lisfrankova kloubu směrem do rotace na L DK. 

Uvolnění měkkých tkání v oblasti:

• Th/L přechodu ve směru laterolaterálním a kraniokaudálním bilaterálně,

• pravé lopatky směrem laterolaterálním a kraniokaudálním,

• thorakocervikálního přechodu směrem kraniokaudálním vpravo.
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Uvolnit jizvu.

Zlepšit kvalitu stoje.

Návrh terapie

Stimulační techniky na L DK.

Aktivní pohyby s dopomocí.

Měkké techniky.

Mobilizační techniky. 

Senzomotorika.

Instrukce k autoterapii.

Provedení

Horká rolka dle Brüggera na plosku na L DK.

Kartáčování  ve směru stahu extensorů prstů  a  palce na L DK (m.  extensor  hallucis 

brevis,  m.  extensor  digitorum longus  et  brevis)  a  na  m.  tibialis  anterior.  Následná 

instruktáž pacienta k danému pohybu a aktivní pohyb s dopomocí. 

Měkké techniky dle Lewitta zacílené na kůži, podkoží, fascii, sval v oblasti: 

• Th/L přechodu ve směru laterolaterálním a kraniokaudálním bilaterálně,

• pravé lopatky směrem laterolaterálním a kraniokaudálním,

• thorakocervikálního přechodu směrem kraniokaudálním vpravo.

Mobilizace dle Rychlíkové Lisfrankova kloubu směrem do rotace na L DK. 

Měkké techniky na oblast jizvy - „céčka, esíčka“, tlaková masáž. 

Ze senzomotoriky (dle Jandy) jsem využila nácviku malé nohy a následného nácviku 

korigovaného držení ve stoji před zrcadlem.

Instrukce k autoterapii.  

Fyzikální terapie

Elektrogymnastika na m. rectus abdominis. Byl použit přístroj  BTL 5000, frekvence 

pulzů 50 Hz, modulace vln – lichoběžníkové, byly použity deskové elektrody 4x6 cm, 

aplikace 5-10 minut, intenzita nadprahově motorická. 

Autoterapie

Pacient  byl  zainstruován  k  provádění  nácviku  malé  nohy  a  následného  nácviku 
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korigovaného držení ve stoji, nejlépe před zrcadlem v místní tělocvičně, kde jsou také 

kamínky, na které si může pacient šlapat a ovlivňovat měkké tkáně a reflexně i páteř. 

Výsledek

Subjektivní

Pacient  se  cítí  lépe,  zejména  po  technikách měkkých tkání  na  oblast  zad.  Bolest  v 

oblasti jizvy ustoupila.

Objektivní

Rozsah pohybu dorzální flexe na L DK se zvýšil na 25 st. 

Svalová síla na L DK se zvýšila u supinace s dorzální flexí (m. tibialis anterior) na st. 3, 

u extense prstů a palce (m. extensor digitorum longus et brevis, m. extensor hallucis 

brevis) na st. 3. 

Částečné  zlepšení  posunlivosti  kůže,  podkoží,  fascie  v  oblasti  Th/L  přechodu 

kraniokaudálním  a  laterolaterálním  směrem  bilaterálně.  Částečné  zlepšení 

protažitelnosti  fascie  v  oblasti  pravé  lopatky  směrem  kraniokaudálním.  Částečné 

zlepšení protažitelnosti fascie thorakocervikálního přechodu kraniokaudálním směrem 

vpravo. Ve všech oblastech přetrvává  hyperémie. 

Částečné zlepšení joint play Lisfrankova kloubu směrem do rotace. 

Částečné uvolnění jizvy a lepší prokrvenost z hlediska barvy. Jizva zůstává tužší v její 

horní části. 

U nácviku malé nohy pacient nedokázal vymodelovat příčnou a podélnou klenbu ani po 

opakovaném zainstruování. Korigované držení ve stoji před zrcadlem dokázal pacient 

částečně zlepšit, zejména záklon trupu. Po chvíli se držení stoje vrátilo do původního 

stavu. 

1.2.2011

Status praesens

Pacient se cítí unavený. Pacient si stěžuje na bolest v zádech při změně polohy, zejména 

ze sedu do stoje. 

TF – 80/min. 

Vyšetření před terapií
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Rozsah pohybu na L DK omezený na 25 st. do dorzální flexe. 

Snížená svalová síla na L DK v kloubu hlezenním do supinace s dorzální flexí (m. 

tibialis  anterior)  na st.  3 dle Jandy a v kloubu metatarzofalangovém do extense (m. 

extensor digitorum longus et brevis, m. extensor hallucis brevis) na st. 3 dle Jandy. 

Částečně omezená kloubní vůle Lisfrankova kloubu na L DK.

Jizva je citlivá, volnější.  

Při vyšetření stoje jsem zjistila propadlou příčnou i podélnou klenbu bilatelárně. Trup je 

lehce ukloněn doprava a do záklonu. Dolní úhel pravé lopatky, pravé rameno a pravá 

klíční kost jsou výš. Konkavita pod laterálními žebry v oblasti horní části břišní stěny a 

konvexita v oblasti  dolní části  břišní stěny ukazuje na dysfunkci břišní stěny.  Horní 

končetiny jsou ve vnitřní rotaci.  

Cíl dnešní fyzioterapeutické jednotky

Zvýšení aktivního rozsahu pohybu na L DK do dorzální flexe. 

Zvýšení svalové síly na L DK (m. tibialis  anterior,  m. extensor digitorum longus et 

brevis, m. extensor hallucis brevis).

Zlepšení joint play Lisfrankova kloubu směrem do rotace na L DK. 

Uvolnit jizvu.

Zlepšit kvalitu stoje.

Stabilizace  bederní  páteře  a  posílení  dolní  části  břišní  stěny  v  rámci  hlubokého 

stabilizačního systému. 

Návrh terapie

Fyzikální terapie

Stimulační techniky na L DK.

Aktivní pohyby.

Měkké techniky dle Lewitta.

Mobilizační techniky dle Rychlíkové. 

Senzomotorika dle Jandy.

Nácvik hlubokého stabilizačního systému dle Koláře.

Instrukce k autoterapii.

Provedení

Horká rolka dle Brüggera na plosku na L DK.
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Kartáčování  ve směru stahu extensorů prstů  a  palce na L DK (m.  extensor  hallucis 

brevis,  m.  extensor  digitorum longus  et  brevis)  a  na  m.  tibialis  anterior.  Následná 

instruktáž  pacienta  k  danému  pohybu  a  aktivní  pohyb  provedený  pacientem  proti 

gravitaci. 

Mobilizace dle Rychlíkové Lisfrankova kloubu směrem do rotace na L DK. 

Měkké techniky dle Lewitta na oblast jizvy - „céčka, esíčka“, tlaková masáž. 

Ze senzomotoriky jsem využila nácviku malé nohy a následného nácviku korigovaného 

držení  ve  stoji  před  zrcadlem.  K  základní  variantě  jsem  přidala  postrky,  házení  s 

overballem a stoj na jedné dolní končetině. 

Nácvik hlubokého stabilizačního systému probíhal vleže na zádech. Pacient prováděl 

dva cviky: 

        1. leh na zádech, dolní končetiny flektovány na velkém míči. Pacient 

byl zainstruován k aktivaci m. transversus abdominis s výdechem a 

zároveň k aktivaci svalů pánevního dna,

  2. výchozí poloha je stejná, pacient s výdechem aktivuje m. transversus 

abdominis a svaly pánevního dna, a dále flektuje dolní končetiny v 

kolenních  kloubech  tak,  aby  se  přiblížily  k  trupu,  kolenní  klouby 

vytočí mírně do zevní rotace a provede dorzální flexi v hlezenních 

kloubech.

Instrukce k autoterapii.  

Fyzikální terapie

Elektrogymnastika na m. rectus abdominis. Byl použit přístroj  BTL 5000, frekvence 

pulzů 50 Hz, modulace vln – lichoběžníkové, byly použity deskové elektrody 4x6 cm, 

aplikace 5-10 minut, intenzita nadprahově motorická. 

Autoterapie

Pacient  byl  zainstruován  k  provádění  nácviku  malé  nohy  a  následného  nácviku 

korigovaného držení ve stoji před zrcadlem v místní tělocvičně, kde jsou také kamínky, 

na které si může pacient šlapat a ovlivňovat měkké tkáně a reflexně i páteř. 

K autoterapii jsem přidala dva cviky z nácviku hlubokého stabilizačního systému (viz 

provedení), které si pacient také může cvičit v tělocvičně. 

Výsledek
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Subjektivní

Pacient se cítí stále unavený. Výrazné zlepšení zatím necítí. 

Objektivní 

Svalová síla na L DK se zvýšila u supinace s dorzální flexí (m. tibialis anterior) na st. 

3+  dle  Jandy,  u  extense  prstů  a  palce  (m.  extensor  digitorum longus  et  brevis,  m. 

extensor hallucis brevis) se svalová síla nezměnila. 

Joint play Lisfrankova kloubu směrem do rotace volné.

Částečné uvolnění jizvy v celé délce.  

U nácviku malé nohy se podařilo vymodelovat příčnou a podélnou klenbu, pacient byl 

instruován  k  autoterapii.  Korigované  držení  ve  stoji  před  zrcadlem dokázal  pacient 

částečně zlepšit, jak záklon tak mírný úklon doprava. Při postrkách a házení overballem 

dokázal pacient dobře udržet korigovaný stoj. Při stoji na jedné dolní končetině však 

nedokázal udržet zkorigované postavení a proto jsme toto cvičení prozatím vyřadili. 

Při nácviku hlubokého stabilizačního systému pacient dokázal bez problému zapojit m. 

transversus abdominis i při druhé, těžší pozici. 

2.2.2011

Status praesens:

Pacient se cítí mnohem lépe než předchozí den, necítí únavu, zato cítí výrazné zlepšení 

dorzální flexe hlezenního kloubu, které pozoruje hlavně při chůzi. 

TF – 76/min.

Vyšetření před terapií

Rozsah pohybu na L DK omezený na 25 st. do dorzální flexe. 

Snížená svalová síla na L DK v kloubu hlezenním do supinace s dorzální flexí (m. 

tibialis anterior) na st. 3+ dle Jandy a v kloubu metatarzofalangovém do extense (m. 

extensor digitorum longus et brevis, m. extensor hallucis brevis) na st. 3 dle Jandy. 

Joint play Lisfrankova kloubu směrem do rotace na L DK volné. 

Omezená posunlivost měkkých tkání v oblasti: 

• Th/L přechodu ve  směru  laterolaterálním a  kraniokaudálním bilaterálně,  více 
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vpravo,

• pravé lopatky směrem laterolaterálním a kraniokaudálním.

Při  stoji  přetrvává  propadlá  příčná  i  podélná  klenba  bilaterálně.  Trup  je  v  mírném 

záklonu a v nepatrném úklonu k pravé straně. Dolní úhel pravé lopatky, pravé rameno a 

pravá klíční kost jsou výš. Konkavita pod laterálními žebry v oblasti horní části břišní 

stěny a konvexita v oblasti dolní části břišní stěny ukazuje na dysfunkci břišní stěny. 

Horní končetiny jsou ve vnitřní rotaci.

Vyšetření chůze viz vstupní kineziologický rozbor.   

Cíl fyzioterapeutické jednotky

Zvýšení aktivního rozsahu pohybu na L DK do dorzální flexe. 

Zvýšení svalové síly na L DK (m. tibialis  anterior,  m. extensor digitorum longus et 

brevis, m. extensor hallucis brevis).

Uvolnění měkkých tkání v oblasti:

• Th/L přechodu ve směru laterolaterálním a kraniokaudálním bilaterálně,

• pravé lopatky směrem laterolaterálním a kraniokaudálním.

Zlepšit kvalitu stoje.

Stabilizace  bederní  páteře  a  posílení  dolní  části  břišní  stěny  v  rámci  hlubokého 

stabilizačního systému. 

Zlepšit stereotyp chůze. 

Návrh terapie

Stimulační techniky na L DK.

Aktivní pohyby.

Měkké techniky dle Lewitta.

Senzomotorika dle Jandy.

Nácvik hlubokého stabilizačního systému dle Koláře.

Nácvik chůze.

Instrukce k autoterapii.

Provedení

Horká rolka dle Brüggera na plosku na L DK.
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Kartáčování  ve směru stahu extensorů prstů  a  palce na L DK (m.  extensor  hallucis 

brevis,  m.  extensor  digitorum longus  et  brevis)  a  na  m.  tibialis  anterior.  Následná 

instruktáž  pacienta  k  danému  pohybu  a  aktivní  pohyb  provedený  pacientem  proti 

gravitaci. 

Měkké techniky dle Lewitta zacílené na kůži, podkoží, fascii, sval v oblasti: 

• Th/L přechodu ve směru laterolaterálním a kraniokaudálním bilaterálně,

• pravé lopatky směrem laterolaterálním a kraniokaudálním.

Ze senzomotoriky jsem využila nácviku malé nohy a následného nácviku korigovaného 

držení ve stoji před zrcadlem. Dále jsem využila postrků, házení s overballem, přenášení 

váhy dozadu, dopředu, ze strany na stranu, a stoj  na labilních plochách (molitanové 

čočky).  

Nácvik hlubokého stabilizačního systému probíhal vleže na zádech. Pacient prováděl 

dva cviky z předchozí jednotky: 

        1. leh na zádech, dolní končetiny flektovány na velkém míči. Pacient 

byl zainstruován k aktivaci m. transversus abdominis s výdechem a 

zároveň k aktivaci svalů pánevního dna,

2. výchozí poloha je stejná, pacient s výdechem aktivuje m. transversus 

abdominis a svaly pánevního dna, a dále flektuje dolní končetiny v 

kolenních  kloubech  tak,  aby  se  přiblížily  k  trupu,  kolenní  klouby 

vytočí mírně do zevní rotace a provede dorzální flexi v hlezenních 

kloubech.

Přidala jsem nový cvik: 

3.   poloha  na  čtyřech,  pacient  je  opřený  o  předloktích,  bérce  na 

podložce, nohy mimo podložku, hlava je v prodloužení páteře, pacient 

s  výdechem  aktivuje  m.  transversus  abdominis,  po  zvládnutí  této 

základní  varianty se  přidá  při  výdechu dorzální  flexe  v hlezenních 

kloubech.

Nácvik chůze probíhal s holemi pro nordic walking proto, aby pacient využíval souhybu 

horních končetin při chůzi. Zároveň byl zainstruován k mírné rotaci trupu při chůzi.

Instrukce k autoterapii.  

Autoterapie

Pacient  byl  zainstruován  k  provádění  nácviku  malé  nohy  a  následného  nácviku 

korigovaného držení ve stoji s přenášením váhy před zrcadlem v tělocvičně, kde jsou 
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také kamínky, kterými může pacient ovlivňovat měkké tkáně a reflexně i páteř. 

Dále  byl  pacient  zainstruován  k  nácviku  hlubokého  stabilizačního  systému  (viz 

provedení), které si pacient může cvičit v tělocvičně. 

Pacient byl dále zainstruován, aby dbal na správný stereotyp chůze co se týče souhybu 

horních končetin a rotace trupu. 

Výsledek

Subjektivní

Pacient pociťuje zlepšení po technikách měkkých tkání v oblasti zad. Celkově se cítí 

stabilnější v postoji i při chůzi.

Objektivní

Svalová síla na L DK se zvýšila u supinace s dorzální flexí (m. tibialis anterior) na st. 4 

dle Jandy, u extense prstů a palce (m. extensor digitorum longus et brevis, m. extensor 

hallucis brevis) se zvýšila na st. 3+ dle Jandy. 

Posunlivost kůže, podkoží, fascie v oblasti Th/L přechodu kraniokaudálně dobrá, bariéra 

pruží. Částečné zlepšení ve směru laterolaterálním.

Částečné  zlepšení  protažitelnosti  měkkých  tkání  v  oblasti  pravé  lopatky  ve  směru 

kraniokaudálním.    

Vymodelovat příčnou a podélnou klenbu a korigované držení ve stoji před zrcadlem 

pacient  zvládá  dobře.  Záklon  je  jen  nepatrný.  Při  postrkách,  házení  overballem  a 

přenášení váhy dokázal pacient dobře udržet korigovaný stoj. 

Při nácviku hlubokého stabilizačního systému pacient dokáže zapojovat m. transversus 

abdominis bez obtíží  při  všech variantách.  Horší  je při  poloze na čtyřech a  udržení 

napřímené páteře a držení hlavy v prodloužení. Tento cvik bude potřeba cvičit déle. 

Při nácviku chůze s nordic holemi byl znatelný rozdíl v souhybu horních končetin a 

trupu. Po vyloučení holí se pacient vrátil zpět ke svému stereotypu chůze. Při došlapu se 

zlepšilo odvíjení chodidel od podložky, zejména na levé dolní končetině díky zvýšení 

svalové síly a rozsahu pohybu. 

4.2.2011
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Status praesens

Pacient se cítí celkem dobře, bolest v oblasti paravertebrálních svalů i jizvy přetrvává 

při změně polohy, zejména ze sedu do stoje. V noci spí dobře. 

TF – 77/min.

Vyšetření před terapií

Omezený rozsah pohybu na L DK do dorzální flexe na 25 st. 

Snížená svalová síla na L DK v kloubu hlezenním do supinace s dorzální flexí (m. 

tibialis  anterior)  na st.  4 dle Jandy a v kloubu metatarzofalangovém do extense (m. 

extensor digitorum longus et brevis, m. extensor hallucis brevis) na st. 3+ dle Jandy. 

Omezená posunlivost měkkých tkání v oblasti: 

• Th/L přechodu ve směru laterolaterálním bilaterálně, více vpravo,

• pravé lopatky směrem laterolaterálním a kraniokaudálním,

• thorakocervikálního přechodu kraniokaudálním směrem vpravo. 

Jizva je tužší, palpačně citlivá. 

Při  stoji  přetrvává  propadlá  příčná  i  podélná  klenba  bilaterálně.  Trup  je  v  mírném 

úklonu k pravé straně. Dolní úhel pravé lopatky, pravé rameno a pravá klíční kost jsou 

výš. Konkavita pod laterálními žebry v oblasti horní části břišní stěny a konvexita v 

oblasti dolní části břišní stěny ukazuje na dysfunkci břišní stěny. Horní končetiny jsou 

ve vnitřní rotaci.

Při chůzi je minimální souhyb horních končetin i trupu. Vázne odvíjení chodidel od 

podložky bilaterálně, více vlevo. Při chůzi vzad jsem zjistila nedostatečnou extensi v 

kyčelním kloubu, což ukazuje na hypofunkci m. glutaeus maximus.  

        

Cíl fyzioterapeutické jednotky

Zvýšení aktivního rozsahu pohybu na L DK do dorzální flexe. 

Zvýšení svalové síly na L DK (m. tibialis  anterior,  m. extensor digitorum longus et 

brevis, m. extensor hallucis brevis).

Uvolnění měkkých tkání v oblasti:

• Th/L přechodu ve směru laterolaterálním bilaterálně,

• pravé lopatky směrem laterolaterálním a kraniokaudálním,

• thorakocervikálního přechodu kraniokaudálním směrem vpravo. 

Uvolnit jizvu a okolí. 
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Zlepšit kvalitu stoje.

Stabilizace  bederní  páteře  a  posílení  dolní  části  břišní  stěny  v  rámci  hlubokého 

stabilizačního systému. 

Zlepšit stereotyp chůze. 

Návrh terapie

Fyzikální terapie.

Stimulační techniky na L DK.

Aktivní pohyby proti odporu.

Měkké techniky dle Lewitta.

Senzomotorika dle Jandy.

Nácvik hlubokého stabilizačního systému dle Koláře.

Nácvik chůze.

Instrukce k autoterapii.

Provedení

Horká rolka dle Brüggera na plosku na L DK.

Stimulační technika kartáčováním ve směru stahu extensorů prstů a palce na L DK (m. 

extensor hallucis brevis, m. extensor digitorum longus et brevis) a na m. tibialis anterior. 

Následná instruktáž pacienta k danému pohybu a aktivní pohyb provedený pacientem 

proti mému odporu. 

Měkké techniky dle Lewitta zacílené na kůži, podkoží, fascii, sval v oblasti: 

• Th/L přechodu ve směru laterolaterálním bilaterálně,

• pravé lopatky směrem laterolaterálním a kraniokaudálním,

• thorakocervikálního přechodu kraniokaudálním směrem vpravo. 

Měkké techniky dle Lewitta na oblast jizvy a okolí - „céčka, esíčka“, tlaková masáž. 

Ze senzomotoriky jsem využila malé nohy a následného nácviku korigovaného držení 

ve stoji. Korigovaný stoj jsem stížila postrky, přenášení váhy dozadu, dopředu, ze strany 

na stranu, po elipsách, stojem na labilních plochách (molitanové čočky) a poté jsme 

přešli na posturomed do tělocvičny, kde jsme začali jen u přenášení váhy dopředu, vzad 

a ze strany na stranu. 

Nácvik hlubokého stabilizačního systému probíhal vleže na zádech. Pacient prováděl tři 

cviky z předchozí jednotky: 

56



        1. leh na zádech, dolní končetiny flektovány na velkém míči. Pacient 

byl zainstruován k aktivaci m. transversus abdominis s výdechem a 

zároveň k aktivaci svalů pánevního dna,

2. výchozí poloha je stejná, pacient s výdechem aktivuje m. transversus 

abdominis a svaly pánevního dna, a dále flektuje dolní končetiny v 

kolenních  kloubech  tak,  aby  se  přiblížily  k  trupu,  kolenní  klouby 

vytočí mírně do zevní rotace a provede dorzální flexi v hlezenních 

kloubech.

3.  poloha  na  čtyřech,  pacient  je  opřený  o  předloktích,  bérce  na 

podložce, nohy mimo podložku, hlava je v prodloužení páteře, pacient 

s  výdechem  aktivuje  m.  transversus  abdominis,  po  zvládnutí  této 

základní  varianty se  přidá  při  výdechu dorzální  flexe  v hlezenních 

kloubech.

A jeden nový cvik:

4. leh na zádech, dolní končetiny flektovány na velkém míči. Pacient 

aktivuje  s  výdechem  m.  transversus  abdominis  spolu  se  svaly 

pánevního dna a zároveň aktivuje hýžďové svaly. 

Nácvik chůze s  holemi pro nordic walking k většímu souhybu horních končetin  při 

chůzi. Zároveň byl pacient zainstruován k mírné rotaci trupu při chůzi.

Instrukce k autoterapii.  

Fyzikální terapie

Elektrogymnastika na m. rectus abdominis (přesná specifikace viz terapie z 1.2.2011).

Autoterapie

Pacient  byl  zainstruován  k  provádění  nácviku  malé  nohy,  následného  nácviku 

korigovaného  držení  ve  stoji  před  zrcadlem v  tělocvičně  a  cvičení  na  posturomedu 

(přenášení  váhy).  V tělocvičně jsou také kamínky,  kterými může pacient  ovlivňovat 

měkké tkáně a reflexně i páteř. 

Dále  byl  pacient  zainstruován  k  nácviku  hlubokého  stabilizačního  systému  (viz 

provedení), které si pacient může cvičit v tělocvičně. 

Pacient byl zainstruován, aby při chůzi dbal na souhyb horních končetin a mírnou rotaci 

trupu.
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Výsledek

Subjektivní

Pacient pociťuje zlepšení po technikách měkkých tkání v oblasti zad a po masáži jizvy. 

Bolesti při změně polohy ze sedu do stoje se zmírnily. 

Objektivní

Svalová síla na L DK se zvýšila u extense prstů a palce (m. extensor digitorum longus et 

brevis, m. extensor hallucis brevis) na st. 4 dle Jandy. U supinace s dorzální flexí (m. 

tibialis anterior) se svalová síla nezměnila. 

Rozsah pohybu dorzální flexe na L DK se nezměnil, zůstává omezený na 25 st.

Jizva volnější. 

Omezená  posunlivost  měkkých  tkání  v  Th/L  přechodu  ve  směru  laterolaterálním 

přetrvává. Hyperémie podél paravertebrálních svalů v této oblasti vpravo. 

V oblasti  pravé lopatky dobrá protažitelnost  fascie kraniokaudálním směrem, bariéra 

pruží. Ve směru laterolaterálním částečné zlepšení. 

V oblasti  thorakocervikálního  přechodu  dobrá  protažitelnost  fascie  kraniokaudálním 

směrem, bariéra pruží. 

Nácvik malé nohy, korigované držení s postrky, přenášením váhy pacient zvládá bez 

potíží. Po docvičení byl stále patrný mírný úklon doprava. 

Při nácviku hlubokého stabilizačního systému pacient dokáže zapojovat m. transversus 

abdominis bez obtíží při všech variantách.  

Chůze je  stále  problematická z  hlediska souhybu horních končetin  a  trupu,  který je 

minimální. Ani chůze s nordic holemi výrazně nezlepšila toto držení. 

8.2.2011

Status praesens

Pacient cítí zlepšení co se týče bolesti při změně polohy ze sedu do stoje. Dále pociťuje 

zlepšení  v  oblasti  paravertebrálních  svalů  a  jizvy,  která  byla  palpačně  citlivá.  Po 

poslední terapeutické jednotce již není tolik citlivá. 

TF – 78/min.

Vyšetření před terapií

Omezený rozsah pohybu na L DK do dorzální flexe na 25 st. 
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Snížená svalová síla na L DK v kloubu hlezenním do supinace s dorzální flexí (m. 

tibialis anterior)  a v kloubu metatarzofalangovém do extense (m. extensor digitorum 

longus et brevis, m. extensor hallucis brevis) na st. 4 dle Jandy. 

Omezená posunlivost měkkých tkání v oblasti: 

• Th/L přechodu ve směru laterolaterálním bilaterálně,

• pravé lopatky směrem laterolaterálním. 

Jizva je volnější, palpačně nebolestivá. 

Při stoji přetrvává propadlá příčná klenba, podélná klenba již není tak propadlá. Pravé 

rameno je  výš.  Konkavita  pod laterálními  žebry v oblasti  horní  části  břišní  stěny a 

konvexita v oblasti dolní části břišní stěny přetrvává. Horní končetiny jsou ve vnitřní 

rotaci.

Při chůzi je minimální souhyb horních končetin i trupu. Vázne odvíjení chodidel od 

podložky bilaterálně, více vlevo. Při chůzi vzad jsem zjistila nedostatečnou extensi v 

kyčelním kloubu, což ukazuje na hypofunkci m. glutaeus maximus.  

Způsob provádění ADL (viz vstupní kineziologické vyšetření). 

        

Cíl fyzioterapeutické jednotky

Zvýšení aktivního rozsahu pohybu na L DK do dorzální flexe. 

Zvýšení svalové síly na L DK (m. tibialis  anterior,  m. extensor digitorum longus et 

brevis, m. extensor hallucis brevis).

Uvolnění měkkých tkání v oblasti:

• Th/L přechodu ve směru laterolaterálním bilaterálně,

• pravé lopatky směrem laterolaterálním. 

Uvolnit jizvu a okolí. 

Zlepšit kvalitu stoje.

Stabilizace  bederní  páteře  a  posílení  dolní  části  břišní  stěny  v  rámci  hlubokého 

stabilizačního systému. 

Zlepšit stereotyp chůze. 

Zlepšit způsob provádění ADL.

Návrh terapie

Fyzikální terapie.

Stimulační techniky na L DK.

59



Aktivní pohyby proti odporu.

Měkké techniky dle Lewitta.

Senzomotorika dle Jandy.

Nácvik hlubokého stabilizačního systému dle Koláře.

Nácvik chůze.

Nácvik ADL.

Instrukce k autoterapii.

Provedení

Horká rolka dle Brüggera na plosku na L DK.

Stimulační technika kartáčováním ve směru stahu extensorů prstů a palce na L DK (m. 

extensor hallucis brevis, m. extensor digitorum longus et brevis) a na m. tibialis anterior. 

Následná instruktáž pacienta k danému pohybu a aktivní pohyb provedený pacientem 

proti mému odporu. 

Měkké techniky dle Lewitta zacílené na kůži, podkoží, fascii, sval v oblasti: 

• Th/L přechodu ve směru laterolaterálním bilaterálně,

• pravé lopatky směrem laterolaterálním. 

Měkké techniky dle Lewitta na oblast jizvy a okolí - „céčka, esíčka“, tlaková masáž. 

Ze senzomotoriky jsem využila malé nohy a následného nácviku korigovaného držení 

ve stoji. Korigovaný stoj s postrky, přenášení váhy dozadu, dopředu, ze strany na stranu, 

po elipsách, stoj na labilních plochách (molitanové čočky) a posturomed v tělocvičně, 

kde jsme k přenášení váhy dopředu, vzad a ze strany na stranu přidali postrky. 

U cvičení hlubokého stabilizačního systému pacient prováděl čtyři cviky z předchozí 

jednotky: 

        1. leh na zádech, dolní končetiny flektovány na velkém míči. Pacient 

byl zainstruován k aktivaci m. transversus abdominis s výdechem a 

zároveň k aktivaci svalů pánevního dna,

    2. výchozí poloha je stejná, pacient s výdechem aktivuje m. transversus 

abdominis a svaly pánevního dna, a dále flektuje dolní končetiny v 

kolenních  kloubech  tak,  aby  se  přiblížily  k  trupu,  kolenní  klouby 

vytočí mírně do zevní rotace a provede dorzální flexi v hlezenních 

kloubech.

3.  poloha  na  čtyřech,  pacient  je  opřený  o  předloktích,  bérce  na 
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podložce, nohy mimo podložku, hlava je v prodloužení páteře, pacient 

s  výdechem  aktivuje  m.  transversus  abdominis,  po  zvládnutí  této 

základní  varianty se  přidá  při  výdechu dorzální  flexe  v hlezenních 

kloubech.

4. leh na zádech, dolní končetiny flektovány na velkém míči. Pacient 

aktivuje  s  výdechem  m.  transversus  abdominis  spolu  se  svaly 

pánevního dna a zároveň aktivuje hýžďové svaly. 

Nácvik chůze s  holemi pro nordic walking k většímu souhybu horních končetin  při 

chůzi. Zároveň byl pacient zainstruován k mírné rotaci trupu při chůzi.

Pacient byl instruován, jak má vypadat správný sed a jak by měl zvedat břemena.  

Instrukce k autoterapii.  

Fyzikální terapie

Elektrogymnastika na m. rectus abdominis (přesná specifikace viz terapie z 1.2.2011).

Autoterapie

Pacient  byl  zainstruován  k  provádění  nácviku  malé  nohy,  následného  nácviku 

korigovaného držení ve stoji před zrcadlem v tělocvičně a cvičení na posturomedu (jen 

přenášení  váhy).  V tělocvičně  jsou  také  kamínky,  kterými  může  pacient  ovlivňovat 

měkké tkáně a reflexně i páteř. 

Dále  byl  pacient  zainstruován  k  nácviku  hlubokého  stabilizačního  systému  (viz 

provedení), které si pacient může cvičit v tělocvičně. 

Pacient byl zainstruován, aby při chůzi dbal na souhyb horních končetin a mírnou rotaci 

trupu a byl instruován, jak by měl správně sedět a zvedat břemena. 

Výsledek

Subjektivní

Pacient se cítí celkově lépe. Pociťuje zlepšení v oblasti bederní páteře. 

Objektivní

Pacient je optimisticky naladěný, spolupracuje. 

Svalová síla na L DK se zvýšila u supinace s dorzální flexí (m. tibialis anterior) na st. 

4+. U extense prstů a palce (m. extensor digitorum longus et brevis, m. extensor hallucis 

brevis) se svalová síla nezměnila. 

Rozsah pohybu do dorzální flexe na L DK se nezměnil, je omezený na 25 st.
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Jizva je pohyblivá, volnější, palpačně nebolestivá. 

Posunlivost měkkých tkání v Th/L přechodu je dobrá, bariéra pruží. Částečné zlepšení 

protažitelnosti fascie v oblasti pravé lopatky směrem laterolaterálním.  

Nácvik malé nohy, korigované držení s postrky, přenášením váhy pacient zvládá bez 

potíží i na posturomedu v tělocvičně. V této fázi není patrný úklon trupu na pravou 

stranu.  

Při nácviku hlubokého stabilizačního systému pacient dokáže zapojovat m. transversus 

abdominis bez obtíží při všech variantách.  

Chůze je  stále  problematická z  hlediska souhybu horních končetin  a  trupu,  který je 

minimální. Ani chůze s nordic holemi výrazně nezlepšila toto držení. 

Při  nácviku  sedu pacient  pochopil  dané  instrukce  a  dokázal  se  zkorigovat  do  dané 

polohy.  Po  nějaké  chvíli  se  vrátil  do  svého  původního  stereotypu.  Pacienta  jsem 

zainstruovala, jak zvedat břemena.

3.6 VÝSTUPNÍ KINEZIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

9.2.2011

Vyšetření stoje – statické

Zezadu: 

Stoj o úzké bazi, paty kulovité. Achillovy šlachy souměrné. Propadlá příčná i podélná 

klenba bilaterálně. Kontury lýtek a stehen jsou symetrické. Podkolenní rýhy symetrické. 

Pravá subgluteální rýha je protáhlejší, výraznější. Crista iliaca ve stejné výši bilaterálně. 

Lehká rotace  pánve  proti  směru  hodinových ručiček.  Zadní  horní  spiny symetrické. 

Levý torakobrachiální trojúhelník větší. Celkové oploštění páteře ve všech segmentech, 

nejvýrazněji v oblasti Thp, od Th4 po Th10. Dolní úhly lopatek ve stejné výši. Mediální 

okraje lopatek symetrické. Pravé rameno výš. Hlava v ose těla. 

Zboku: 

Postavení hlezenního kloubu bez patologických nálezů bilaterálně.  Kolenní klouby v 

hyperextensi  bilaterálně. Zadní horní spiny symetrické. Přední horní spiny symetrické. 

Celkové oploštění páteře ve všech segmentech, nejvýrazněji v oblasti Thp, od Th4 po 
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Th10.  Oploštěné  sacrum,  vrchol  bederní  lordózy  posunut  výš,  do  oblasti  L1/2. 

Postavení ramen a hlavy bez patologických nálezů. 

Zepředu: 

Stoj o úzké bazi. Propadlá příčná i podélná klenba bilaterálně. Kontura lýtek i stehen 

symetrická.  Pately  ve  stejné  výši,  taženy  mediálně.  Pupek  v  mediální  ose,  prsní 

bradavky  souměrné,  levý  torakobrachiální  trojúhelník  větší.  Přední  horní  spiny 

symetrické. Konkavita pod laterálními žebry v oblasti horní části břišní stěny, konvexita 

v oblasti dolní části břišní stěny. Horní končetiny ve vnitřní rotaci. Pravé rameno výš, 

klíční kosti symetrické. Hlava v ose těla. 

Vyšetření palpací

Extensory  šíje,  m.  trapezius  superior,  medius  et  inferior,  m.  levator  scapulae,  mm. 

rhomboidei,  m.  serratus  anterior,  m.  supraspinatus,  m.  infraspinatus  palpačně 

nebolestivé.  Levý erector spinae v Th/L přechodu palpačně bolestivý,  ostatní  oblasti 

erector spinae nebolestivé. M. piriformis, mm. glutei, m. tensor fasciae latae, adduktory 

kyčle (krátké, dlouhé), m. semitendinosus, m. semimembranosus, m. biceps femoris, m. 

triceps  surae  palpačně  nebolestivé.  Sacroiliacální  skloubení,  tuber  ischiadicum, 

trochanter  major  femoris  palpačně  nebolestivé.  Caput  fibulae,  Achillovy  šlachy 

palpačně nebolestivé. 

M. sternocleidomastoideus, mm. pectorales, mm. scaleni, m. biceps brachii, m. triceps 

brachii  palpačně  nebolestivé.  Bránice  palpačně  nebolestivá.  Processus  mastoideus, 

processus  xiphoideus,  symfýza  palpačně  nebolestivé.  Patela  pohyblivá,  palpačně 

nebolestivá. M. quadriceps femoris, m. tibialis anterior palpačně nebolestivý. 

Vyšetření stoje pomocí olovnice

Zezadu: 

Olovnice prochází středem baze, středem intergluteální rýhy, v oblasti Lp 0,5 cm doleva 

od osy páteře,  v oblasti  Thp prochází  osou páteře,  v oblasti  C/Th přechodu 0,5 cm 

doleva od osy páteře. 

Zboku – zleva:
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Olovnice  spadá  před zevní  kotník,  prochází  středem kolenního kloubu,  za  kyčelním 

kloubem,  středem  loketního  kloubu,  1  cm  před  ramenním  kloubem,  před  zevním 

zvukovodem. 

 - zprava:

Olovnice  spadá  před zevní  kotník,  prochází  středem kolenního kloubu,  za  kyčelním 

kloubem,  středem loketního  kloubu,  přibližně  1  cm před  ramenním kloubem,  před 

zevním zvukovodem. 

Zepředu: 

Olovnice prochází středem baze, středem pupku, středem hrudní kosti, středem obličeje. 

Vyšetření jizvy

Jizva se nachází v oblasti bederní páteře, je přibližně 8 cm dlouhá, prokrvená, palpačně 

nebolestivá, pohyblivá.

Vyšetření stoje – dynamické vyšetření 

Dýchání: 

Dolní hrudní typ dýchání, dechová vlna se utváří v oblasti břicha a pokračuje do dolní 

hrudní oblasti, kde končí.  

Vyšetření stoje na dvou vahách: 

symetrické (P - 51 kg, L - 54 kg).

Rombergova zkouška I, II, III: 

negativní.

Trendelenburg - Duchenova zkouška: 

negativní.

Extense trupu: 

Při extensi trupu byl nejvýraznější pohyb v oblasti Th/L přechodu. 

Flexe trupu: -

Zkouška lateroflexe: 

Lateroflexe  probíhala  za současné  prominence  břišní  stěny.  Rozdíl  výšky pravého a 

levého daktylionu byl 5 cm. 
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Poznámka: Pacient měl lékařem kontraindikovány hluboké předklony. Z tohoto důvodu 

jsem nemohla provést vyšetření flexe trupu. 

Distance na páteři

Schoberova zkouška L5 + 10 cm kraniálně  - 
Stiborova zkouška L5 – C7  - 
Čepojevova zkouška C7 + 8 cm kraniálně 3,5 cm
Ottova inklinační zkouška C7 + 30 cm kaudálně 3,5 cm
Ottova reklinační zkouška C7 + 30 cm kaudálně 2,5 cm
Forestierova fleche záhlaví - podložka 0 cm
Thomayerova zkouška prsty – zem  - 

Tab. č. 13: Distance na páteři

                                                                  

Poznámka: Pacient měl lékařem kontraindikovány hluboké předklony. Z tohoto důvodu 

jsem  nemohla  provést  Schoberovu  zkoušku,  Stiborovu  zkoušku  a  Thomayerovu 

zkoušku. 

Vyšetření chůze

Chůze bez  pomůcek,  rytmus  kroku pravidelný,  stejná  délka  kroku,  vázne  přenesení 

váhy na  levou dolní končetinu, vázne odvíjení chodidel od podložky bilatelárně, více 

vlevo.  Odvíjení  chodidla  na  pravé  dolní  končetině  přes  patu,  došlap  přes  hlavičky 

metatarsů. Odvíjení chodidla na levé dolní končetině přes patu a celé chodidlo, tvrdý 

došlap, vázne dorzální flexe. Peroneální typ chůze dle Jandy. Minimální souhyb horních 

končetin bilatelárně, minimální pohyb trupu do rotace, laterolaterální pohyb pánve. 

Modifikace vyšetření chůze

Chůze vzad: 

nedostatečná  extense  v  kyčelním  kloubu  -  hypofunkce  m.  gluteus  maximus  nebo 

snížený rozsah extense v kyčelním kloubu. 

Chůze po špičkách: 

provede.

Chůze po patách: 
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levá dolní končetina provede hůře, pravá provede. 

Chůze v podřepu: 

provede hůře.

Antropometrické vyšetření

  

P L
Funkční délka DK SIAS – malleolus medialis 99 cm 99 cm
Anatomická délka DK trochanter major – malleolus 

lateralis

86 cm 86 cm

Délka stehna trochanter major – zevní štěrbina 

kolenního kloubu

46 cm 46 cm

Délka bérce caput fibulae – malleolus lateralis 40 cm 40 cm
Délka nohy pata – druhý prst 26 cm 26 cm
Obvod stehna 15 cm nad horním okrajem patelly 47 cm 47 cm
Obvod kolena přes patellu 37 cm 37 cm
Obvod kolena přes tuberositas tibiae 34 cm 34 cm
Obvod lýtka přes nejobjemnější místo 36 cm 36 cm
Obvod přes kotníky přes malleolus medialis et lateralis 23 cm 23 cm
Obvod nártu přes nárt a patu 30 cm 30 cm
Obvod přes hlavičky 

metatarsů

přes metatarzy 22 cm 22 cm

                                   

Tab. č. 14: Antropometrie DKK 

Goniometrie metodou SFTR

kloub aktivně       P                       L pasivně          P                       L
hlezenní S 30-0-40 S 25-0-40 S 30-0-40 S 30-0-40

R 25-0-40 R 25-0-40 R 25-0-40 R 25-0-40
kolenní S 0-0-140 S 0-0-140 S 0-0-140 S 0-0-140
kyčelní SS90 15-0-130 SS90 15-0-130 SS90 15-0-130 SS90 15-0-130

F 45-0-30 F 45-0-30 F 45-0-30 F 45-0-30
RS90 45-0-45 RS90 45-0-45 RS90 45-0-45 RS90 45-0-45
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Tab. č. 15: Goniometrie metodou SFTR

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy:

Vyšetřovaný sval P L

M. triceps surae - m. soleus

                           - mm. gastrocnemii

0 0
0 0

M. biceps femoris 2 2
M. semitendinosus a m. semimembranosus 2 2
M. iliopsoas 0 0

M. rectus femoris 1 1
M. tensor fasciae latae 0 0

Adduktory kyčelního kloubu - jednokloubové

                                            - dvoukloubové

1 1
0 0

M. piriformis 1 1

M. pectoralis major - část sternální dolní

                             - část sternální střední a horní

                             - část klavikulární a m. pectoralis minor

1 1

1 1
0 0

M. trapezius - horní část 1 1

M. levator scapulae 2 1

M. sternocleidomastoideus 2 1

M. quadratus lumborum 0 0

Tab. č. 16: Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy

Hodnotící škála:

st. 0 – nejedná se o zkrácení,

st. 1 – jedná se o malé zkrácení,

st. 2 – jedná se o velké zkrácení.

 

Svalový test dle Jandy:

Kloub Pohyb Sval/y P L
kyčelní flexe m.  iliopsoas,  m.  pectineus,  m. 5 5
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rectus femoris
extense m.  glutaeus  maximus,  m.  biceps 

femoris,  m.  semitendinosus,  m. 

semimembranosus

5 5

abdukce m. glutaeus medius -5 -5
addukce m.  adductor  magnus,  brevis  et 

longus, m. gracilis, m. pectineus

5 5

zevní rotace m. quadratus femoris, m. piriformis, 

m. glutaeus maximus, m. gemellus 

superior et inferior, m. obturatorius 

internus et externus

-5 -5

vnitřní rotace m.  glutaeus  minimus,  m.  tensor 

fasciae latae

-5 -5

kolenní flexe m.  biceps  femoris,  m. 

semimembranosus,  m. 

semitendinosus

5 5

extense m. quadriceps femoris 5 5
hlezenní plantární 

flexe

m. triceps surae 4 4

supinace  s 

DF

m. tibialis anterior 4 4+

supinace  v 

plantární 

flexi 

(inverze)

m. tibialis posterior 4 4

plantární 

pronace 

(everze)

m. peroneus brevis et longus -4 -4

metatarzo-

falangové

extense m.  extensor  digitorum  longus  et 

brevis, m. extensor hallucis brevis

-4 4

flexe  2.-5. 

prstu

m.  lumbricalis  I,  mm.  lumbricales 

II, III, IV

4 4

flexe palce m. flexor hallucis brevis 4 4
addukce mm.  interossei  plantares,  m. -4 -4
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adductor hallucis
abdukce mm.  interossei  dorsales,  m. 

abductor hallucis, m. abductor digiti 

minimi

-4 4

Tab. č. 17: Vyšetření svalové síly dle Jandy na DKK

Vyšetření kloubní vůle na DKK 

Kloub vyšetření P DK L DK
IP1, IP2 klouby dorzoplantární posun volné volné

laterolaterální posun volné volné
MT klouby dorzoplantární směr volné volné

laterolaterální směr volné volné
rotace volné volné
nůžkový hmat volné volné
dorzální vějíř volné volné
plantární vějíř volné volné

Lisfrankův dorzální posun volné volné
plantární posun volné volné
rotace volné volné

talokrurální dorzální posun volné volné
tibiofibulární zevní rotace volné volné

vnitřní rotace volné volné
ventrodorzální posun volné volné

patella kraniokaudální posun volné volné
laterolaterální posun volné volné

kolenní přední zásuvkový fenomén volné volné
zadní zásuvkový fenomén volné volné
krátká páka volné volné
dlouhá páka volné volné

kyčelní vyšetření rotace volné volné
Patrickova zkouška volné volné

Tab. č. 18: Vyšetření kloubní vůle na DKK
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Neurologické vyšetření

Pacient orientován v čase, místě a prostoru. Pacient je bez poruchy vědomí, bez poruchy 

řeči.

A) Povrchové čití

Vyšetření taktilního čití:  V oblasti nártu a zevního kotníku na obou dolních končetinách 

normostézie. V oblasti vnitřního kotníku, lýtek a stehen z mediální, laterální, anteriorní i 

posteriorní strany normostézie. 

Vyšetření algického čití:  Pacient cítí bodání, štípání ve všech oblastech stejně. 

Vyšetření lokalizačního čití:  Pacient je schopen rozeznat vzdálenost dvou bodů na kůži.

Vyšetření termického čití:  Pacient je schopen rozlišit teplo a chlad ve všech oblastech 

stejně.

B) Hluboké čití

Vyšetření pohybocitu:  Pacient je schopen určit směr a úhel pohybované končetiny. 

Vyšetření polohocitu:  Pacient je schopen určit polohu v kloubu. 

Laségue: 

negativní.

Obrácený Laségue: 

negativní.

  

Vyšetření monosynaptických reflexů:

Reflex P DK L DK
Patelární  L2-L4 3 3
Achillovy šlachy L5-S2 0 0
Medioplantární L5-S2 0 0
 

Tab. č. 19: Vyšetření monosynaptických reflexů

Pacient byl vyšetřován v poloze na zádech.

Hodnotící škála: 

st. 0 – jedná se o areflexii, 
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st. 1 – jedná se o hyporeflexii, 

st. 2 – jedná se o snížený reflex, 

st. 3 – jedná se o normoreflexii, 

st. 4 – jedná se o hyperreflexii, 

st. 5 – jedná se o polykinetický reflex.

Vyšetření reflexních změn dle  Lewitta

Reflexní změny ve svalech – triggerpointy:

Sval/y P L
m. digastricus bpn bpn
žvýkací svaly bpn bpn
krátké extensory šíje bpn bpn
m. levator scapulae bpn bpn
m. trapezius – pars superior bpn TrP
m. sternocleidomastoideus bpn bpn
flexory prstů bpn bpn
extensory prstů bpn bpn
m. biceps brachii bpn bpn
m. supinator bpn bpn
m. subscapularis bpn bpn
m. trapezius – pars medius bpn bpn
m. quadratus lumborum bpn bpn
m. psoas major bpn bpn
m. iliacus bpn bpn
m. erector spinae bpn bpn
ischiokrurální svaly bpn bpn
m. piriformis bpn bpn
adduktory stehna bpn bpn
m. quadriceps femoris bpn bpn
m. tensor fasciae latae bpn bpn
m. triceps surae bpn bpn
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Tab. č. 20: Vyšetření reflexních změn ve svalech – triggerpointy

Periostové body:

Periostový bod/y P L
Clavicula nebolestivá nebolestivá
Processus mastoideus nebolestivá nebolestivá
Processus xiphoideus nebolestivá nebolestivá
Symfýza nebolestivá nebolestivá
Sacroiliacální skloubení nebolestivá nebolestivá
Tuber ischiadicum nebolestivá nebolestivá
Trochanter major femoris nebolestivá nebolestivá
Patella nebolestivá nebolestivá
Caput fibulae nebolestivá nebolestivá

Tab. č. 21: Periostové body

Vyšetření reflexních změn na kůži a podkoží

Skin drag:

Kůže byla suchá, nepotivá, teplá ve všech oblastech zad. Odpor tkáně jsem zjistila v 

Th/L přechodu a v oblasti pravé lopatky.  

Posunlivost a protažitelnost kůže:

Posunlivost a protažitelnost kůže byla omezená v oblasti Lp ve směru laterolaterálním.  

Diagnostický hmat:

V oblasti Lp jsem zjistila horší poddajnost a ústup kožní řasy, v ostatních oblastech 

páteře byla posunlivost dobrá bilaterálně. Po provedení byla hyperémie v oblasti 

paravertebrálních svalů bilaterálně, zejména v Lp a Th/L oblasti. Pacient neudává žádné 

pocity pálení či řezání. 

Kiblerova řasa:

V oblasti Lp omezená posunlivost bilaterálně. Řasa se začíná utvářet v oblasti Th12 a je 

posunlivá až po obratel C7. 
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Vyšetření fascií

Lumbosakrální fascie

V oblasti Lp omezena posunlivost směrem kraniokaudálním a laterolaterálním 

bilaterálně, tuhá bariéra. 

Velká zádová fascie

Na  velké  zádové  fascii  dobrá  posunlivost  a  protažitelnost  kraniálně  i  kaudálně 

bilaterálně, bariéra pruží. Ve směru laterolaterálním dobrá posunlivost a protažitelnost v 

oblasti  lopatky  vlevo,  bariéra  pruží.  V  oblasti  pravé  lopatky  tuhá  bariéra  směrem 

laterolaterálním.

Laterální fascie trupu

V oblasti laterální fascie trupu dobrá posunlivost a protažitelnost, bariéra pruží ve směru 

kraniokaudálním i laterolaterálním bilaterálně. 

Fascie thorakocervikálního přechodu

V oblasti torakocervikálního přechodu posunlivost a protažitelnost směrem 

laterolaterálním a kraniokaudálním dobrá bilaterálně, bariéra pruží. 

Krční fascie

Krční fascie je posunlivá a protažitelná všemi směry bilaterálně, bariéra pruží. 

Hrudní fascie

Hrudní fascie bez omezení bilaterálně, bariéra pruží. 

Fascie na dolních končetinách

Fascie na dolní končetině bez omezení bilaterálně, bariéra pruží. 

Vyšetření pohybových stereotypů

Extense v kyčelním kloubu

Hodnocené jevy P DK L DK
zapojování svalových 
skupin

1. m. glutaeus maximus
2. ischiokrurální svaly
3. homolaterální svaly 
paravertebrální v LSp
4. kontralaterální svaly 
paravertebrální v LSp
5. homolaterální svaly 
paravertebrální v Th/Lp
6. kontralaterální svaly 
paravertebrální v Th/Lp

1. ischiokrurální svaly
2. m. glutaeus maximus
3. homolaterální svaly 
paravertebrální v LSp
4. kontralaterální svaly 
paravertebrální v LSp
5. homolaterální svaly 
paravertebrální v Th/Lp
6. kontralaterální svaly 
paravertebrální v Th/Lp
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Tab. č. 22: Stereotyp extense v kyčelním kloubu

Extense v kyčelním kloubu s flexí kolenní

Hodnocené jevy P DK L DK
zapojování svalových 
skupin

1. m. glutaeus maximus
2. ischiokrurální svaly
3. homolaterální svaly 
paravertebrální v LSp
4. kontralaterální svaly 
paravertebrální v LSp
5. homolaterální svaly 
paravertebrální v Th/Lp
6. kontralaterální svaly 
paravertebrální v Th/Lp

1. ischiokrurální svaly
2. m. glutaeus maximus
3. homolaterální svaly 
paravertebrální v LSp
4. kontralaterální svaly 
paravertebrální v LSp
5. homolaterální svaly 
paravertebrální v Th/Lp
6. kontralaterální svaly 
paravertebrální v Th/Lp

Tab. č. 23: Stereotyp extense v kyčelním kloubu s flexí kolenní

Abdukce v kyčelním kloubu

Hodnocené jevy P DK L DK
zapojování svalových 
skupin (tensorový 
mechanismus)

1. m. tensor fasciae latae
2. m. iliopsoas
3. m. rectus femoris
4. m. glutaeus medius et 
minimus

1. m. tensor fasciae latae
2. m. iliopsoas
3. m. rectus femoris
4. m. glutaeus medius et 
minimus

Tab. č. 24: Stereotyp abdukce v kyčelním kloubu

Způsob provádění ADL

Personální

Pacient  zvládá  mobilitu  na  lůžku,  oblékání,  osobní  hygienu,  sebesycení,  kontinenci, 

přesuny, užívání WC, lokomoci a chůzi po schodech.  

3.6.1 SOUHRN VYŠETŘENÍ

            Pacient je orientován časem, prostorem i místem. Cítí se dobře, nyní nemá žádné 

bolesti, spolupracuje. 

           Při vyšetření stoje jsem zjistila propadlou příčnou i podélnou klenbu bilaterálně. 

Kolenní  klouby jsou  v  hyperextensi  bilaterálně.  Pately jsou  taženy mediálně.  Pravá 
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subgluteální rýha je protáhlejší, výraznější. Lehká rotace pánve proti směru hodinových 

ručiček. Olovnice se vychyluje v oblasti Lp 0,5 cm doleva od osy páteře, v oblasti C/Th 

přechodu  0,5  cm doleva  od  osy  páteře.  Levý  torakobrachiální  trojúhelník  je  větší. 

Celkové oploštění páteře ve všech segmentech, nejvýrazněji v oblasti Thp, od Th4 po 

Th10.  Oploštěné  sacrum,  vrchol  bederní  lordózy  je  posunut  výš,  do  oblasti  L1/2. 

Konkavita pod laterálními žebry v oblasti horní části břišní stěny, konvexita v oblasti 

dolní části břišní stěny. Horní končetiny ve vnitřní rotaci. Pravé rameno je výš. 

               Při vyšetření palpací jsem zjistila palpačně bolestivý m. erector spinae vlevo. 

              U dýchání převažuje dolní hrudní typ dýchání, dechová vlna se utváří v oblasti  

břicha a pokračuje do dolní hrudní oblasti, kde končí. 

         Při  vyšetření  chůze  jsem zjistila,  že  vázne  přenesení  váhy na  levou dolní 

končetinu,  vázne odvíjení chodidel od podložky bilaterálně, více vlevo. Na levé DK 

vázne dorzální flexe. Je zde minimální souhyb horních končetin bilaterálně, minimální 

pohyb trupu do rotace. Při chůzi vzad jsem zjistila nedostatečnou extensi v kyčelním 

kloubu, která ukazuje na hypofunkci m. glutaeus maximus. Levá dolní končetina hůře 

zvládá chůzi po patách.

               Při goniometrickém vyšetření metodou SFTR jsem zjistila omezený rozsah 

aktivního pohybu do dorzální flexe na L DK na 25 st. 

                Při vyšetření zkrácených svalů jsem zjistila zkrácené hamstringy (m. biceps 

femoris, m. semitendinosus, m. semimembranosus) bilaterálně, P m. levator scapulae a 

P m.  sternocleidomastoideus  na  st.  2  dle  Jandy.  Dále  zkrácený  m.  rectus  femoris 

bilaterálně, jednokloubové adduktory bilaterálně, m. piriformis bilaterálně, m. pectoralis 

major – část sternální dolní, střední a horní bilaterálně, L i P m. trapezius – horní část, L 

m. levator scapulae, L m. sternocleidomastoideus na st. 1 dle Jandy. 

      U  vyšetření  monosynaptických  reflexů  je  u  reflexu  Achillovy  šlachy  a 

medioplantárního reflexu na pravé i levé dolní končetině areflexie. 

            Při vyšetření reflexních změn dle Lewitta jsem zjistila triggerpoint v oblasti m. 

trapezius – pars superior vlevo. 

              Odpor tkáně jsem zjistila v oblasti Th/L přechodu a v oblasti pravé lopatky. 

Posunlivost a protažitelnost kůže byla omezená v oblasti Lp ve směru laterolaterálním. 

V oblasti Lp jsem zjistila horší poddajnost a ústup kožní řasy, omezenou posunlivost 

fascie  kraniokaudálním  i  laterolaterálním  směrem.  V  oblasti  lopatky  tuhá  bariéra 

směrem laterolaterálním. 
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      U  vyšetření  pohybového  stereotypu  extense  v  kyčelním kloubu  jsem zjistila 

nesprávné pořadí zapojování svalových skupin na obou dolních končetinách v oblasti 

LSp i Th/Lp, kdy se nejprve zapojují homolaterální svaly paravertebrální a poté teprve 

kontralaterální svaly paravertebrální. Dále u L DK špatné zapojování svalových skupin 

od začátku  pohybu,  tj.  nejprve  se  zapojují  ischiokrurální  svaly,  poté  až m.  glutaeus 

maximus, což ukazuje na jeho hypofunkci.  

Vyšetření  pohybového  stereotypu  abdukce  v  kyčelním  kloubu  ukázalo  přestavbu 

hybného stereotypu na tensorový mechanismus na obou dolních končetinách.

3.7 ZHODNOCENÍ EFEKTU TERAPIE

          V terapii jsem se hlavně zaměřovala na primární problém tohoto pacienta, a to je 

akrální oslabení levé dolní končetiny, což ovlivňuje mimo jiné jak stoj, tak chůzi. 

Na začátku terapie jsem si stanovila cíle (viz krátkodobý rehabilitační plán), kterých 

jsem chtěla v terapiích dosáhnout. A podařilo se dosáhnout všech cílů stanovených v 

krátkodobém rehabilitačním plánu, a to:

• zvýšení  aktivního  rozsahu  pohybu  na  L  DK  do  dorzální  flexe  pomocí 

stimulačních technik na st. 25,

• zvýšení svalové síly na L DK u supinace s dorzální flexí (m. tibialis anterior) na 

st.  4+,  u  extense  prstů  a  palce  (m.  extensor  digitorum longus  et  brevis,  m. 

extensor hallucis brevis) na st. 4, pomocí aktivních pohybů, nejprve s dopomocí, 

poté proti gravitaci a proti odporu, 

• zlepšení  joint  play  Lisfrankova  kloubu  směrem do  rotace  na  L DK  pomocí 

mobilizačních technik dle Rychlíkové, 

• uvolnění  měkkých  tkání  v  oblasti  zad  pomocí  technik  měkkých  metod  dle 

Lewitta:

- posunlivost kůže, podkoží, fascie v oblasti Th/L přechodu směrem 

kraniokaudálním a laterolaterálním dobrá, bariéra pruží,

- v oblasti pravé lopatky dobrá protažitelnost fascie kraniokaudálním 

směrem, bariéra pruží,

-  v oblasti  torakocervikálního přechodu dobrá protažitelnost  fascie 
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kraniokaudálním směrem, bariéra pruží, 

• částečné uvolnění jizvy pomocí technik měkkých metod dle Lewitta, 

• zlepšení stabilizace Lp, aktivace m. transversus abdominis v rámci hlubokého 

stabilizačního systému dle Koláře, 

• zlepšení kvality stoje pomocí senzomotoriky dle Jandy (již od periferie pomocí 

nácviku malé nohy se částečně zlepšila podélná klenba, dále se zlepšil záklon 

trupu a lehký úklon trupu doprava, asymetrie dolních úhlů lopatek, asymetrie 

předních a zadních horních spin, asymetrie crist),  

• zlepšení kvality chůze jak v délce kroku, tak rytmu, ovlivněním periferie (horká 

rolka dle Brüggera, mobilizační techniky dle Rychlíkové, stimulační techniky, 

aktivní  pohyby).  Chůze  je  stále  problematická  z  hlediska  souhybu  horních 

končetin  a  trupu,  který  je  minimální.  Ani  chůze  s  nordic  holemi  výrazně 

nezlepšila toto držení. 

Pro přehlednost uvádím některé změny v následující tabulce č. 25:

Vyšetření upřesnění 27.1.2011 9.2.2011
P L P L

goniometrie 
metodou SFTR

- S 20-0-40 - S 25-0-40

svalový test dle 
Jandy

hlezenní kloub – 
supinace s DF

- -3 - 4+

metatarzofalang
ový kloub - 
extense

- -3 - 4

vyšetření 
kloubní vůle 

Lisfrankův 
kloub

- omezené - volné

Tab. č. 25: Přehled hlavních změn během terapie

Mimo vytyčené cíle, které jsem si stanovila, se dále podařilo ovlivnit následující:

• funkční délka levé dolní končetiny, 
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• zkrácený m. trapezius  - pars superior, 

• reflexní změny v m. erector spinae vlevo,

• zapojování svalových skupin v pohybovém stereotypu extense v kyčelním 

kloubu (viz Tab. č. 26),

• stereotyp dýchání co se týče dechové vlny,

• povrchové, taktilní čití obou dolních končetin v oblasti nártu a zevního kotníku,

• zvýšení svalové síly dalších svalů na dolních končetinách u flexe, extense v 

kloubu kyčelním, a plantární flexe a supinace v plantární flexi (inverze) v 

kloubu hlezenním (viz Tab. č. 28).

27.1.2011 9.2.2011
funkční délka DK 101 cm 99 cm
zkrácený m. trapezius – 
pars superior

st. 2 dle Jandy st. 1 dle Jandy

reflexní změny m. erector 
spinae vlevo

TrP bpn

dechová vlna dýchání pouze do hrudníku, 
nezačíná v oblasti břicha

utváří se v oblasti břicha a 
pokračuje do dolní hrudní 
oblasti, kde končí

povrchové, taktilní čití hypestézie normostézie

Tab. č. 26: Přehled dalších změn během terapie

Datum P DK L DK
27.1.2011 1. ischiokrurální svaly

2. m. glutaeus maximus
3. homolaterální svaly 
paravertebrální v Th/Lp
4. kontralaterální svaly 
paravertebrální v Th/Lp
5. homolaterální svaly 
paravertebrální v LSp
6. kontralaterální svaly 
paravertebrální v LSp

1. ischiokrurální svaly
2. m. glutaeus maximus
3. homolaterální svaly 
paravertebrální v Th/Lp
4. kontralaterální svaly 
paravertebrální v Th/Lp
5. homolaterální svaly 
paravertebrální v LSp
6. kontralaterální svaly 
paravertebrální v LSp

9.2.2011 1. m. glutaeus maximus 1. ischiokrurální svaly
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2. ischiokrurální svaly
3. homolaterální svaly 
paravertebrální v LSp
4. kontralaterální svaly 
paravertebrální v LSp
5. homolaterální svaly 
paravertebrální v Th/Lp
6. kontralaterální svaly 
paravertebrální v Th/Lp

2. m. glutaeus maximus
3. homolaterální svaly 
paravertebrální v LSp
4. kontralaterální svaly 
paravertebrální v LSp
5. homolaterální svaly 
paravertebrální v Th/Lp
6. kontralaterální svaly 
paravertebrální v Th/Lp

Tab.  č.  27:  Přehled  změn  v  zapojování  svalových  skupin  u  stereotypu  extense  v 

kyčelním kloubu před a po terapii

27.1.2011 9.2.2011
Kloub Pohyb Sval/y P L P L
kyčelní flexe m.  iliopsoas,  m.  pectineus,  m. 

rectus femoris

- -5 - 5

extense m.  glutaeus  maximus,  m.  biceps 

femoris,  m.  semitendinosus,  m. 

semimembranosus

-5 -5 5 5

hlezenní plantár

ní flexe

m. triceps surae -4 -4 4 4

supinac

e  v 

plantár

ní  flexi 

(inverz

e)

m. tibialis posterior - -4 - 4

Tab. č. 28: Přehled změn svalové síly na DKK před a po terapii

Dále bych se chtěla zmínit o dalších možných terapeutických postupech k dané 

diagnóze,  zejména  peroneální  parese.  Dalšími  využitelnými  metodami  jsou 

proprioceptivní  neuromuskulární  facilitace dle  Kabatha a metoda sestry Kenny.  Tyto 

techniky nebyly na daném pracovišti použity. 
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4 ZÁVĚR

Operace bederní páteře pro výhřez je zákrok, který si nechtěně získává stále větší 

počet  pacientů.  Je  to  dáno  špatnou  životosprávou,  sedavým  způsobem  života  a 

neadekvátním  vykonáváním  běžných  denních  činností,  při  kterých  si  běžný  člověk 

neuvědomuje, že by měl myslet především na svoje zdraví. 

Díky dobré spolupráci pacienta a intenzivního léčebně-rehabilitačního plánu bylo 

u  pacienta  dosaženo  dobrých  výsledků.  Dobré  výsledky osobně spatřuji  ve  zvýšení 

svalové síly a rozsahu pohybu na původně oslabené levé dolní končetině a zlepšení 

kvality stoje, který ovlivňuje mnoho věcí. Mohu tedy říci, že tato práce splnila své cíle. 

Pro ještě větší efektivnost terapie je důležité, aby pacient sám věnoval svému zdraví 

pozornost a zařadil cvičení dle doporučení do svého denního režimu. 

Během zpracování této bakalářské práce jsem si rozšířila vědomosti v oblasti dané 

problematiky. Tyto vědomosti budou pro mě přínosem jak v osobním, tak profesním 

životě, jelikož s bolestmi zad se setkáváme téměř každý den ať už u sebe nebo u svých 

známých. Důležité je věnovat těmto varovným signálům pozornost a dělat  něco pro 

svoje zdraví. 
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6 PŘÍLOHY

6.1 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

BMI            - body mass index

bpn              - bez patologických nálezů

Cp               - krční oblast páteře

DF              - dorzální flexe

DK              - dolní končetina

HK              - horní končetina

HSS            - hluboký stabilizační systém

IP                - interfalangeální 

L                 - levá

LSp             - lumbosakrální část páteře

m.         - musculus

MT              - metatarzový

P                 - pravá

PNC            - penicilin

st.                - stupeň

Stp.             - stav po

TF               - tepová frekvence

Thp             - hrudní oblast páteře

TK              - tlak krve

TrP              - trigger point  
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INFORMOVANÝ  SOUHLAS

V souladu se Zákonem o péči o zdraví lidu (§ 23 odst. 2 zákona č.20/1966 Sb.) a 
Úmluvou  o  lidských  právech  a  biomedicíně  č.  96/2001,  Vás  žádám  o  souhlas 
k vyšetření  a  následné  terapii.  Dále  Vás  žádám  o  souhlas  k nahlížení  do  Vaší 
dokumentace  osobou  získávající  způsobilost  k výkonu  zdravotnického  povolání 
v rámci praktické výuky a s uveřejněním výsledků terapie v rámci bakalářské práce na 
FTVS UK. Osobní data v této studii nebudou uvedena. 

Dnešního dne jsem byla odborným pracovníkem poučena o plánovaném vyšetření a 
následné terapii. Prohlašuji a svým dále uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, 
že  odborný  pracovník,  který  mi  poskytl  poučení,  mi  osobně  vysvětlil  vše,  co  je 
obsahem tohoto písemného informovaného souhlasu, a měla jsem možnost klást mu 
otázky, na které mi řádně odpověděl.
Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměla a výslovně souhlasím 
s provedením vyšetření a následnou terapií.
Souhlasím s nahlížením níže jmenované osoby do mé dokumentace a s uveřejněním 
výsledků terapie v rámci studie.

Datum:………..........………………

Osoba, která provedla poučení:….......................................………………

Podpis osoby, která provedla poučení:……………………………………

Vlastnoruční podpis pacienta /tky:……………………….....…………….
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