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Abstrakt: 

Název práce: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s totální endoprotézou 

ramenního kloubu. 

Cíl práce: Cílem této bakalářské práce je zpracování problematiky totální endoprotézy 

ramenního kloubu a zaměření se na fyzioterapeutické postupy používané u pacientů 

s touto diagnózou. Součástí je podrobná kazuistika pacienta s totální endoprotézou 

ramenního kloubu. 

Metoda: Teoretická část pojednává o problematice ramenního kloubu z pohledu 

anatomie, kineziologie, biomechaniky a ortopedie. Speciální část obsahuje kazuistiku 

pacienta s totální endoprotézou ramenního kloubu a vychází z praktické práce 

s pacientem během souvislé praxe v Soukromém zdravotnickém zařízení MediCentrum, 

a.s. V práci je zahrnuto vstupní i výstupní kineziologické vyšetření, krátkodobý a 

dlouhodobý plán terapie, popis průběhu jednotlivých terapeutických jednotek a v 

závěrečné části zhodnocení efektu terapie. 

Klí čová slova: totální endoprotéza ramenního kloubu, fyzioterapeutické postupy, 

kazuistika pacienta 

 

Abstract:  

Title:  Case Study of Physiotherapy Care of a Patient with Total Shoulder Arthroplasty. 

Aim:  The aim of this work is to process the problem of the total shoulder arthroplasty 

and to focus the physiotherapy procedure for the patients with this diagnosis. The work 

contains the detailed case report of the patient with total shoulder arthroplasty. 

Methods: The theoretical part deals with the issue from the perspective of the shoulder 

joint anatomy, kinesiology, biomechanics and orthopedics. The special part contains the 

case study of the patient with total shoulder arthroplasty and is based on the practical 

work with this patient during the continuous practice in private medical facilities 

Medicentrum, a. s. The work includes the input and the output of kineziological 

examination, short-term and long-term plan of the therapy, description of the 

therapeutic units and the final evaluation of the effects of the therapy. 

Key words: total shoulder arthroplasty, physiotherapy, case study 
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1  Úvod 
 Horní končetiny mají velký význam při komunikaci, manipulaci s předměty a 

slouží k sebeobsluze. (Véle, 2006) Při jejich nefunkčnosti se pacient stává závislým na 

ostatních, což ho omezuje ve vykonávání běžných denních činností a také ho to 

psychicky deprivuje. Totální náhrada ramenního kloubu ho může vrátit zpět do stavu 

nezávislosti a psychické pohody. 

 Cílem této bakalářské práce je rešeršní zpracování problematiky totální 

endoprotézy ramenního kloubu. Její součástí jsou také uvedené fyzioterapeutické 

postupy, které se u této diagnózy používají. 

 Druhým cílem bylo zpracování kazuistiky pacienta s totální endoprotézou 

ramenního kloubu. Tuto praktickou část jsem měla možnost vykonat během souvislé 

praxe v Soukromém zdravotnickém zařízení Medicentrum, a.s., kde jsem byla po celou 

dobu pod vedením zkušených a kvalifikovaných fyzioterapeutů.  Jednotlivé části, které 

kazuistika obsahuje, jsou vstupní kineziologický rozbor, průběh terapií, výstupní 

kineziologický rozbor a zhodnocení dosažených výsledků terapie. 
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2  Část obecná 

2.1  Horní končetiny 

Horní končetiny jsou komunikačním orgánem, který nám umožňuje spojení 

s okolím i s vlastním tělem. Horní končetiny ztratily většinu svých lokomočních funkcí. 

Proto je pro ně typický manipulační pohyb. (Dylevský, 2009) Horní končetiny jsou 

uchopovacím a manipulačním orgánem člověka a slouží k sebeobsluze, práci i ke 

komunikaci a účastní se aktivně při udílení nebo přijímání kinetické energie. Při 

manipulaci pracují velmi často obě současně, avšak dominantní končetina (nejčastěji 

pravá) má vedoucí roli a druhá končetina spíše podporuje její funkci. (Véle, 2006) 

 

2.2  Funkční anatomie ramenního pletence 

Mezi základní anatomické prvky ramenního pletence patří tři kosti - lopatka, 

kost klíční, kost pažní a tři klouby – akromioklavikulární, sternoklavikulární a 

glenohumerální (ramenní). Někteří autoři uvádějí také hrudní kost a nepravé klouby 

skapulotorakální, subakromiální, subdeltový a oblast vstupu dlouhé hlavy bicepsu. 

(Janura, Míková, Krobor, Janurová, 2004) Ramenní pletenec se míní složitý komplex 

skládající se z kulového kloubu glenoidálního a z kloubů: akromioklavikulárního, 

sternoklavikulárního a skapulotorakálního. Tuto skupinu doplňuje ještě kloub 

subdeltový. (Véle, 2006)  

 

2.2.1  Svaly ramenního pletence 

M. trapezius, m. rhomboideus major, m. rhomboideus minor, m. levator scapulae, m. 

serratus anterior, m. pectoralis minor a m. subclavius. (Véle, 2006, Dylevský, 2009) 

Tyto svaly ovlivňují postavení lopatky a tím i glenoidální jamky, a proto mají zásadní 

význam pro klidové nastavení segmentů v ramenním kloubu a tím i polohy ramene. 

Svaly kolem lopatky tvoří partnerské dvojice, jejichž vzájemný rozdíl v aktivaci 

umožňuje nejen pohyb lopatky, ale i její fixaci v libovolné poloze: 1. mm. rhomboidei – 

m. serratus anterior (rotace lopatky – stáčení dolního úhlu mediálně a laterálně), 2. m. 

levator scapulae – m. trapezius dolní část (elevace a deprese lopatky), 3. m. pectoralis 

minor – m. trapezius horní část (předklon a záklon lopatky), 4. serratus anterior horní a 

střední část – m. trapezius střední část (abdukce a addukce lopatky). Spolu s ostatními 

svaly fixují tyto partnerské dvojice lopatku a tím i polohu jamky ramenního kloubu 
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tvořící bázi hlavice humeru pro pohyb paže. Pohyb lopatky rozšiřuje pohybové 

možnosti paže. (Véle, 2006) 

 

 

 
Obrázek č. 1 – Svaly ramenního pletence – povrchová vrstva. Převzato z Véle (2006). 

Legenda: 1 – m. deltoideus, 2 – m. biceps brachii, 3 – m. brachialis, 4 – m. latissimus dorsi, 5 – m. triceps 

brachii, 6 – m. coracobrachialis, 7 – m. pectoralis major, 8 – clavicula, 9 – m. deltoideus, 10 – m. triceps 

brachii (caput longum), 11 – m. triceps brachii (caput laterale), 12 – m. triceps brachii (caput mediale), 13 

– m. brachiradialis 

 

 

 



9 

 

 
Obrázek č. 2 – Svaly ramenního pletence – hluboká vrstva. Převzato z Véle (2006). 

Legenda: 14 – m. subclavius, 15 – m. biceps brachii (caput breve), 16 – m. biceps brachii (caput longum), 

17 – m. subscapularis, 18 – m. coracobrachialis, 19 – m. pectoralis minor, 20 – m. brachialis, 21 – m. 

supraspinatus, 22 – m. infraspinatus, 23 – m. teres minor, 24 – m. teres major, 25 – m. triceps brachii 

(caput longum), 23 – m. triceps brachii (caput laterale), 27 – m. triceps brachii (caput mediale), 28 – m. 

brachioradialis, 29 – m. deltoideus 

 

2.2.2  Nervové zásobení ramenního pletence 

 Nervy pro articulatio sternoclavicularis přicházejí z nn. supraclaviculares 

mediales a z n. subclavius. Pro articulatio acromioclavicularis přicházejí z povrchových 

nn. supraclaviculares laterales. 

 

2.2.3  Cévní zásobení ramenního pletence 

Cévní zásobení pro articulatio sternoclavicularis přichází z a. thoracica interna 

(někdy také z a. thoracica superior). Pro articulatio acromioclavicularis přichází jako 

větve z a. thoracoacromialis (cestou rete acromiale). (Čihák, 2001) 

 

2.2.4  Pohyby ramenního pletence 

 Lopatka se může pohybovat ve svém svalovém závěsu. Spolu s jejími pohyby 

probíhají i pohyby akromioklavikulárního a sternoklavikulárního kloubu. Pohyby 

lopatky závisí též na pohybech kloubu ramenního. (Čihák, 2001) Lopatka se pohybuje 

„klouzáním“ po hrudní stěně. 
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 Abdukce a addukce lopatky – Při prováděné protrakci (30°) a retrakci (25°) 

ramenního pletence hovoříme o horizontální translaci lopatky z posteromediální do 

anterolaterální pozice. (Kolář, 2012) Retrakci provádějí m. trapezius (střední část) a 

mm. rhomboidei. Protrakci provádí m. serratus anterior. (Dylevský, 2009) 

 Elevace a deprese lopatky – Pohyb kraniálně a kaudálně. Elevace je v rozsahu 

40° a deprese v rozsahu 10°. (Kolář, 2012) Elevaci provádějí m. trapezius (horní část) a 

m. levator scapulae. Depresi provádí m. trapezius (dolní část). (Dylevský, 2009) 

 Rotace lopatky – Laterální rotace dolního úhlu (okolo příčné předozadní osy). 

Při prováděné abdukci nebo elevaci paže, při 60° rotaci lopatky se dolní úhel pohybuje 

přibližně 10 cm laterálně, zatímco horní úhel 2 – 3 cm inferiomediálně. Rotace kolem 

příčné osy – během abdukce dochází k naklonění lopatky horní hranou dorzálně až o 

23°. (Kolář, 2012) 

 Pohyby sternoklavikulárního kloubu – Umožněny všemi směry, jako u kloubu 

kulovitého, ale v malém rozsahu. 

 Pohyby akromioklavikulárního kloubu – Tuhý kloub, jehož pohyby mají malý 

rozsah. (Čihák, 2001) 

 

 

 
Obrázek č. 3 – Pohyby lopatky. Převzato z Kolář (2012). 

Legenda: vlevo – deprese a elevace lopatky, uprostřed – retrakce a protrakce lopatky, vpravo – rotace při 

abdukci, respektive flexi paže nad horizontálu 
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2.2.5  Biomechanika 

 Zatímco mezi oběma pánevními kostmi v pánevním pletenci je spojení pevné, 

u lopatek je situace rozdílná. To umožňuje nezávislý pohyb jedné horní končetiny 

vzhledem k druhé. Pro možnost určení biomechanických parametrů je důležité 

stanovení vztažné soustavy, tzn. bodu nebo segmentu, ke kterým vztahujeme pohyb 

zbývajících prvků. 

Ramenní pletenec můžeme biomechanicky hodnotit jako komplexní 

mechanismus, který spojuje dva dílčí mechanismy. 

 1. Ramenní pletenec = pohybující se článek (klíční kost + lopatka) + rám (hrudní 

kost + lopatka) → uzavřený řetězec. 

2. Ramenní pletenec = pohybující se článek (kost pažní) + rám (klíční kost + 

lopatka) → otevřený řetězec. (Janura, Míková, Krobor, Janurová, 2004) 

 

2.3  Proximální oblast horní končetiny (ramenní kloub - articulatio 

humeri) 

Tato oblast tvoří spojku mezi osovým orgánem a horní končetinou. Zahrnuje 

oblast ramenního pletence kolem ramenního kloubu s příslušnými svaly a patří do sféry 

podpůrné a zabezpečovací hybnosti hrubé motoriky. (Véle, 2006) Pletenec je 

mimořádně pohyblivý – kořenový kloub – ramenní kloub je nejpohyblivějším kloubem 

těla. (Dylevský, 2009) 

Ramenní kloub je svým geometrickým typem kloub kulovitý volný, který 

spojuje kost pažní s pletencem horní končetiny, respektive s lopatkou. Kloubními 

plochami jsou caput humeri – hlavice kloubu a cavitas glenoidalis – jamka kloubu na 

lopatce. Rozsah jamky rozšiřuje chrupavčitý kloubní lem labrum gleniodale. Ta je 

nicméně mnohem menší než hlavice – hlavice se opírá o jamku jen čtvrtinou až třetinou 

své plochy. Kloubní pouzdro začíná po obvodu jamky a upíná se na anatomický krček. 

Zesílení pouzdra vytvářejí šlachy kolemjdoucích svalů – vzadu m. supraspinatus, m. 

infraspinatus a m. teres minor, vpředu – m. subscapularis a kloubní vazy – lig. 

coracohumerale na přední straně a ligg. glenohumeralia v přední straně pouzdra. Soubor 

svalů a šlach zesilujících kloubní pouzdro se klinicky označuje jako rotátorová manžeta. 

V místech tlaku a tření se při kloubním pouzdru, mezi ním a okolními útvary, vytvářejí 

bursae mucosae. (Čihák, 2001, Dylevský, 2009) 
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Obrázek č. 4 – Zesilující vazy ramenního kloubu – pravá strana, pohled zpředu. Převzato z Čihák (2001) 

Legenda: 1 – pouzdro akromioklavikulárního kloubu, 2 – ligamentum coracoacromiale, 3 – ligamentum 

coracohumerale, 4 – ligamenta glenohumeralia (horní, střední a dolní skupina), 5 – šlacha dlouhé hlavy 

m. biceps brachii 

 

2.3.1  Svaly kolem ramenního kloubu 

M. deltoideus, m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. teres major, m. teres minor, 

m. latissimus dorsi, m. pectoralis major, m. subscapularis a m. coracobrachialis. Vedle 

těchto základních svalů ovlivňují pohyb v ramenním kloubu ještě m. biceps brachii a m. 

triceps brachii (caput longum), které patří do skupiny svalů kolem lokte. V oblasti 

ramene fungují jenom jako svaly pomocné, fixační. (Véle, 2006, Dylevský, 2009) 
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Obrázek č. 5 – Rotátorová manžeta. Převzato z Véle (2006). 

Legenda: 1 – m. supraspinatus, 2 – m. subscapularis, 3 – m. infraspinatus, 4 – m. teres minor, 5 – caput 

longum m. biceps brachii 

 

2.3.2  Nervové zásobení ramenního kloubu 

 Nervy ramenního kloubu přicházejí z n. suprascapularis, z nn. subscapulares 

a z n. axillaris. 

 

2.3.3  Cévní zásobení ramenního kloubu 

 Tepny ramenního kloubu přicházejí z periarteriální cévní sítě, do které vstupují 

větve z n. axillaris (cestou a. thoracoacromialis. a. circumflexa scapulae, humeri 

posterior et anterior. Žíly z ramenního kloubu odcházejí podél přívodných tepen. 

(Čihák, 2001) 

 

2.3.4  Stabilita ramenního kloubu 

Vzhledem k anatomické stavbě je zřejmé, že tvar, velikost kloubních ploch 

i vazivový aparát se na zajištění jeho stability podílejí minimálně. Proto je stabilita 

kloubu i celkový rozsah pohybu paže vůči trupu zajištěn i jiným způsobem. 

(Bartoníček, 1991) Je v něm značná kloubní vůle a velký rozsah pohybů, které jsou 

omezovány více pružným tahem elastických svalů přitlačujících hlavici humeru do 

kloubní jamky než volným vazivovým kloubním pouzdrem. Z tohoto důvodu se může 

snadněji oddálit hlavice humeru od mělké kloubní jamky ve srovnání s kyčelním 

kloubem. To je důvod, proč se setkáváme poměrně často se subluxací až luxací 
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ramenního kloubu. Manžeta zevních rotátorů (rotator cuff) chrání a zpevňuje ramenní 

kloub a nastavuje polohu hlavice humeru v glenoidální jamce, participuje tím na tzv. 

centraci kloubu a podílí se i na vzpřímeném držení těla. (Véle, 2006) Ramenní kloub 

bývá někdy označován jako nejméně stabilní kloub těla. Na rozdíl od kyčelního kloubu 

je vliv atmosférického tlaku na stabilizaci ramenního kloubu malý. (Janura, Míková, 

Krobor, Janurová, 2004) U volně visící končetiny směřuje většina sil působících na 

kloub pod kloubní jamku, a končetina je proto nestabilní. (Dylevský, 2009)  

Ramenní kloub je nejstabilnější při abdukci a mírné elevaci, protože nedochází 

pouze k pohybu v glenohumerálním kloubu, ale současně i k rotaci lopatky po stěně 

hrudní tak, že její laterální úhel nesoucí kloubní jamku se stáčí kraniomediálně. Dochází 

tak k postupné horizontalizaci kloubní jamky. (Bartoníček, 1991) 

 

2.3.5  Pohyby v ramenním kloubu 

Abdukce paže – Probíhá ve čtyřech fázích (0° - 45° - 90° - 150° - 180°). V prvé 

fázi do 45°se na počátku uplatňuje spíše m. supraspinatus než m. deltoideus a později si 

úlohu vymění. Individuálně se toto pořadí může lišit.  (Véle, 2006) M. supraspinatus 

fixuje paži v jamce a umožňuje začátek abdukce. M. deltoideus produkuje asi polovinu 

síly, která je nutná pro elevaci paže při flexi a abdukci. (Janura, Míková, Krobor, 

Janurová, 2004) Ve druhé fázi od 45° do 90° převládá již činnost m. deltoideus. Ve třetí 

fázi od 90° do 150° se účastní ramenní pletenec, především m. trapezius a m. serratus 

anterior. Ve čtvrté fázi do 180° se připojují trupové svaly se svými dlouhými smyčkami, 

což vede ke zvýšení bederní lordózy a k úklonu. (Véle, 2006) Jednotliví autoři se liší při 

určení podílu svalů m. deltoideus a m. supraspinatus na abdukci. Rozdíly se projevují 

již při stanovení iniciační funkce svalů. Bylo prokázáno, že jejich EMG aktivita 

postupně narůstá, každý z nich je schopen provést abdukci samostatně. Pro 

kvantitativně a kvalitativně optimální provedení abdukce je nutná jejich vzájemná 

funkční harmonie. (Janura, Míková, Krobor, Janurová, 2004) Při abdukci paže je účast i 

m. biceps brachii caput longum. (Janura, Míková, Krobor, Janurová, 2004, Dylevský, 

2009) Abdukce je možná jen do horizontály, kdy humerus narazí na 

lig. coracoacromiale, takže další pohyb do vzpažení je možný jen za současného 

vytočení lopatky dolním úhlem zevně. (Čihák, 2001) Při abdukci do 90° je každých 10° 

abdukce spojeno zhruba se 4°elevace laterální části klíčku, která se odehrává v kloubu 

sternoklavikulárním. Při dosažení 90° abdukce tak dojde k elevaci klíční kosti celkem o 
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36°. Nad 90° je však pohyb v sternoklavikulárním kloubu, vzhledem k napětí lig. 

costoclaviculare, minimální. (Bartoníček, 1991) 

Jinými autory je abdukce popisována jako elevace. - Probíhá následujícím 

způsobem: prvních 30° abdukce se odehrává pouze v glenohumerálním kloubu mezi 30° 

až 170° elevace se z každých 15° pohybu odehrává 10° v kloubu glenohumerálním a 5° 

ve spojení thorakoskapulárním. Tento konstantní poměr velikosti pohybu v obou 

kloubech je nazýván humeroskapulárním rytmem. Z celkového rozsahu elevace (180°) 

se zhruba 120° odehrává v kloubu ramenním a 60° mezi lopatkou a hrudníkem. Pro 

terminální fázi elevace je nutná rotace humeru zevně. Rotační pohyb lopatky po stěně 

hrudníku se odehrává v thrakoskapulárním spojení díky současnému pohybu o stejném 

rozsahu v kloubu akromioklavikulárním a sternoklavikulárním. (Bartoníček, 1991) 

 

 
Obrázek č. 6 – Pohyb lopatky při elevaci paže (šipka znázorňuje směr tlaku). Převzato z Bartoníček 

(1991). 

 

Addukce paže – Základními svaly jsou m. pectoralis major, m. latissimus dorsi, 

m. teres major, m. biceps brachii caput breve, m. coracobrachialis, m. triceps brachii 

caput longum. Pro možnost provedení addukce musí být lopatka nejprve stabilizována 

vlivem kontrakce mm. rhomboidei proti rotaci. (Janura, Míková, Krobor, Janurová, 

2004, Dylevský, 2009) 

Flexe paže – Probíhá rovněž podobnými fázemi (0° - 60° - 90° - 120° - 180°). 

V prvé fázi do 60° pracuje přední část m. deltoideus, m. coracobrachialis a klavikulární 

část m. pectoralis major. Činnost brzdí m. teres major, m. teres minor a m. infraspinatus. 
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Druhá fáze od 60° do 90° tvoří přechod do třetí fáze od 90° do 120°, kde se mění fuknce 

svalů tak, že se přidávají m. trapezius  m. serratus anterior. Brzdí m. latissimus dorsi a 

kostosternální část m. pectoralis major. Ve čtvrté fázi od 120° do 180° spolupracují 

trupové svaly a dochází ke zvětšení lordózy a k úklonu. (Véle, 2006) Při flexi je účast i 

m. biceps brachii caput breve. (Janura, Míková, Krobor, Janurová, 2004, Dylevský, 

2009) 

Extenze paže – Základními svaly jsou m. latissimus dorsi, m. teres major, m. 

triceps brachii caput longum a zadní část m. deltoideus. (Janura, Míková, Krobor, 

Janurová, 2004, Dylevský, 2009) 

Rotace paže – Mediální (vnitřní) rotaci působí m. latissimus dorsi, m. teres 

major, m. supraspinatus a m. pectoralis major. Laterální (vnější) rotaci působí m. 

supraspinatus, m. infraspinatus, m. subscapularis a m. teres minor. Při rotačních 

pohybech se pohybuje i lopatka a při mediální rotaci se aktivují m. serratus anterior a m. 

pectoralis minor, při laterální rotaci mm. rhomboidei a m. trapezius. Rozsah rotace je asi 

40 – 45°. (Véle, 2006, Dylevský, 2009) 

Elevace - Probíhá následujícím způsobem: prvních 30° abdukce se odehrává 

pouze v glenohumerálním kloubu mezi 30° až 170° elevace se z každých 15° pohybu 

odehrává 10° v kloubu glenohumerálním a 5° ve spojení thorakoskapulárním. Tento 

konstantní poměr velikosti pohybu v obou kloubech je nazýván humeroskapulárním 

rytmem. Z celkového rozsahu elevace (180°) se zhruba 120° odehrává v kloubu 

ramenním a 60° mezi lopatkou a hrudníkem. Pro terminální fázi elevace je nutná rotace 

humeru zevně. Rotační pohyb lopatky po stěně hrudníku se odehrává 

v thrakoskapulárním spojení díky současnému pohybu o stejném rozsahu v kloubu 

akromioklavikulárním a sternoklavikulárním. (Bartoníček, 1991) 

Horizontální addukce – Pohyb paže v 90° abdukci. Rozsah pohybu je 130 – 

160°. 

Horizontální abdukce – Pohyb paže v 90° abdukci, Rozsah pohybu je 40 – 50°. 

(Kolář, 2012) 
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Obrázek č. 7 – Pohyby v ramenním kloubu. Převzato z Kolář (2012). 

Legenda: A – rozsah pohybu flexe a extenze, B – horizontální pohyb v 90° abdukci ramene, C – abdukce 

a addukce, D – zevní a vnitřní rotace při paži u těla, E – zevní a vnitřní rotace při abdukci 90° 

 

2.4  Dělení implantátů 

Existuje celá řada implantátů, které lze rozdělit na cervikokapitální, k náhradě 

proximálního humeru, a totální endoprotézy i s glenoidální komponentou. Podle 

principu vnitřní stištěnosti lze obecně endoprotézy rozdělit na tři typy: nestištěné, 

polostištěné a plně stištěné. Dále můžeme endoprotézy dělit podle tvaru. Podle 

použitého materiálu rozlišujeme endoprotézy na kovové, plastové, keramické nebo 

jejich kombinace. Jednotlivé typy náhrad jamky se liší především způsobem implantace. 

Právě glenoidální komponenta představuje zdroj největších problémů jak při samotné 

implantaci, tak i jako nejčastější zdroj pozdějšího selhání. (Dungl, 2005) 

 

2.5  Indikace a kontraindikace aloplastiky ramena 

2.5.1  Indikace aloplastiky ramena u různých onemocnění  

Při indikaci aloplastiky kteréhokoli kloubu je nutno velmi pečlivě zvažovat 

celkový stav pacienta, jeho objektivní biologické stáří, schopnost spolupráce v celém 

pooperačním období a rehabilitaci a v neposlední řadě také prospěch pro zlepšení 

kvality života. Při indikaci aloplastiky ramena bychom ještě tedy měli vždy upřesnit, 
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zda je vhodnější implantace cervikokapitální (hemiartroplastika), tedy náhrady pouze 

kloubního povrchu hlavice humeru, nebo zda je v konkrétním případě zapotřebí 

nahradit i kloubní povrch jamky. (Pokorný, Sosna, 2007) Svou roli zde hraje i stav 

rotátorové manžety a obecně stav svalstva ramenního pletence. (Dungl, 2005) Několik 

různých procesů může zničit povrch glenohumerálního kloubu. Obvyklý vzor těchto 

onemocnění ovlivňuje typ náhrady, která je třeba provést. (Smith, Matsen, 1998) 

Hlavním důvodem implantace endoprotézy je odstranění bolesti a zlepšení hybnosti. 

(Dungl, 2005) 

 Indikace pro aplikaci humerální náhrady: Nejčastější indikací jsou tříštivé 

zlomeniny proximálního humeru a luxační zlomeniny, kde nelze provést rekonstrukci, 

nebo by byla vysoce riziková. 

 1. Některé paklouby proximálního humeru. 

 2. Špatně zhojené zlomeniny. 

 3. Artróza ramenního kloubu. 

 4. Revmatická artritida s převážnou destrukcí hlavice. 

 5. Artropatie při systémových chorobách. 

 6. Aseptická nekróza. 

 7. Nádory proximálního humeru. 

 8. Stavy po proběhlých zánětech. 

9. Inveterované luxace. 
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Obrázek č. 8 – Hemiartroplastika ramenního kloubu. Převzato z Taller et al. (2007). 

 

Indikace pro aplikaci totální náhrady:  

1. Omartróza - Primární degenerativní kloubní onemocnění – Opotřebování 

kloubní chrupavky a subchondrální kosti typicky posteriorně. Výsledkem je, že má 

humerální a glenoidální povrch kloubu zploštělou konfiguraci, což blokuje rozsahy 

pohybů (především rotace). Za těchto podmínek se preferuje totální náhrada kloubu. 

(Smith, Matsen, 1998) Indikací je především nezvládnutelná bolestivá omartróza III. a 

IV. stupně, provázená postupným omezováním rozsahu pohybu. (Pokorný, Sosna, 

2007) Sekundární degenerativní kloubní onemocnění – Oproti primárním 

degenerativním kloubním onemocněním vznikají po předchozím zranění (traumatické 

poškození skeletu ramena, dislokace), operaci nebo jiném stavu (kongenitální 

dysplazie), který ovlivňuje kloubní plochu a urychluje její degeneraci. 

Hemiartroplastika je navrhována, pokud je dislokace starší než šest měsíců nebo pokud 

defekt hlavice humeru zahrnuje více než 45% kloubního povrchu. Pokud je zničena 

kloubní jamka přistupuje se k totální náhradě kloubu. (Smith, Matsen, 1998) 

 2. Revmatoidní a další typy zánětlivých artritid  – Systematické onemocnění 

s vysokou variabilitou klinických projevů. U toho onemocnění je chrupavka 

charakteristicky zničená rovnoměrně po celé kloubní ploše. Je prováděna totální 
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náhrada kloubu, když je zničeno glenohumerální spojení, protože obnova pohodlí a 

funkce se zdá být lepší a úplnější. (Smith, Matsen, 1998) I zde je hlavní indikací 

progredující bolest, omezení funkce ramena a rentgenologicky prokázaná destrukce 

kloubního reliéfu. (Pokorný, Sosna, 2007) 

 3. Aseptická nekróza hlavice humeru – Aloplastika ramena je jedinou kauzální 

metodou léčby při rozsáhlejším výsledném poškození hlavice po proběhlé nekróze. 

 4. Akutní tříštivé a luxační zlomeniny proximálního humeru – K aloplastice 

jsou indikovány především tří- a čtyř- fragmentované zlomeniny, zejména u starších 

pacientů, dále zlomeniny zasahující podstatnou část vlastní kloubní plochy hlavice. 

 5. Stavy těžké posttraumatické destrukce proximální humeru – K aloplastice 

indikujeme poúrazové bolestivé stavy spojené s výrazným omezením hybnosti kloubu. 

Do této skupiny řadíme i paklouby v oblasti proximálního humeru. 

 6. Jiná postižení ramena – Jedná se o stavy při systémových chorobách 

(psoriáza, hemochromatóza, amyloidóza). 

 7. Tumorózní afekce v oblasti ramena 

 8. „Krajní“ indikace aloplastiky ramena  – Do této nesourodé skupiny řadíme 

jednak různá výjimečná postižení při systémových onemocněních skeletu, jednak stavy 

po různých neúspěšných rekonstručních výkonech (např. stavy po exstirpaci hlavice). 

(Pokorný, Sosna, 2007) 

 9. Masivní trhliny rotátorové manžety s glenohumerální artritidou. (Smith, 

Matsen, 1998) 

 10. Stavy po proběhlých zánětech. 

 11. Radiační osteonekróza po aktinoterapii. (Dungl, 2005) 

 

2.5.2  Totální náhrada pro glenohumerální artritidu s masivními trhlinami 

rotátorové manžety 

Cílem léčby u artropatie rotátorové manžety je převážně úleva od bolesti, 

přičemž funkční zlepšení je obvykle skromné. Nechirurgická léčba se skládá 

z nesteroidní protizánětlivé medikace a fyzioterapeutický program zaměřený na 

všeobecné posílení ke zlepšení funkcí. Pokud tyto metody neposkytují dostatečnou 
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úlevu od bolesti, pozornost by měla být věnována chirurgické rekonstrukci. Chirurgické 

možnosti zahrnují artrodézu, resekci kloubu, hemiartroplastiku a totální endoprotézu. 

Rekonstrukční postupy by měly zahrnovat následující tři přítomné v této oblasti nemoci: 

nedostatek rotátorové manžety, kloubní nesoulad a bolest ze stísněného 

subakromiálního prostoru. (DiGiovanni et al, 1998) 

 

 
Obrázek č. 9 – Náhrada ramena (šroub v dříku fixuje nevstřebatelné stehy rekonstruované svalstvo 

rotátorové manžety). Převzato z Pokorný, Sosna (2007). 

 

2.5.3  Kontraindikace aloplastiky ramena 

 1. Infekt v oblasti ramenního kloubu – Absolutní kontraindikací jsou 

pochopitelně infekyt aktivní a ty, které nejsou bezpečně vyhojeny. U nespecifických 

infektů v anamnéze není situace jednoznačná, stejně jako u infektů specifických. 

 2. Defekt a paralýza deltového svalu a svalů rotátorové manžety – Pokusy 

o implantaci v těchto případech většinou končí naprostým neúspěchem v důsledku 

instability kloubu. 

 3. Výrazný kostní defekt glenoidu – Problém působí např. defekt kloubní 

jamky, který postihuje podstatně reliéf a geometrii kloubu. Může být důsledkem 
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traumatu, degeneračním či revmatickým procesem, velmi často se vyskytuje u 

artropatií. Někdy je stav řešitelný implantací speciální náhrady nebo kostního štěpu. 

 4. Psychicky labilní a nespolupracující pacient – Toto kritérium je u 

ramenního kloubu důležité. Nespolupracujícímu pacientovi může aloplastika celý stav i 

výrazně zhoršit. (Dungl, 2005, Pokorný, Sosna, 2007) 

 

2.5.4  Vyšetření ramena v souvislosti s aloplastikou 

 Naprostou podmínkou pro správnou indikaci aloplastiky je kvalitní 

rentgenologické vyšetření (RTG). Dále se využívá počítačové tomografie (CT), moderní 

metody 3D rekonstrukce a magnetická rezonance (MRI) – vhodné pro poskytnutí 

lepšího obrazu např. o stavu rotátorové manžety.  

 

2.6  Komplikace aloplastiky ramena 

Ke vzniku komplikací mohou mimo jiné přispět následující faktory – 1. typ 

změn na ramenním kloubu před aloplastikou, 2. nespolupracující pacient, 3. 

nerespektování kontraindikací aloplastiky ramena, 4. chyba v operační technice, 5. 

nesprávně vedená pooperační rehabilitace. 

 Komplikace je možno rozdělit na: 

a) peroperační 

 1. Nervová či cévní léze. 

 2. Zlomenina pažní kosti. (Pokorný, Sosna, 2007) 

b) pooperační 

 1. Instabilita ramena – Ventrální, dorzální, kraniální a kaudální. Způsobena 

chybnou délkou implantátu, chybnou centrací, nedostatečnou rekonstrukcí rotátorové 

manžety a vybalancování zadního a předního pouzdra. 

 2. Periprotetická zlomenina pažní kosti. 

 3. Omezení hybnosti, neadekvátní rozsah pohybu ramena – Může nastat vlivem 

předoperačních změn měkkých tkání, ale může být i výsledkem nešetrné operační 

techniky a nevhodné rekonstrukce měkkých tkání. 

4. Délka implantátu – Při zanořeném implantátu prominuje velký hrbol a je 

zdrojem problému v subakromiálním prostoru. Naopak při nedostatečné resekci 
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prominující hlavice tlačí na m. supraspinatus a vede ke kraniální subluxaci. Běžný je 

vznik impingement syndromu a ruptury rotátorové manžety. 

5. Porucha hojení rekonstruovaných hrbolů, selhání jejich fixace. 

 6. Infekce – vždy vede i při vyléčení k omezení hybnosti. 

 7. Uvolnění implantátů – Častěji dochází k uvolnění glenoidální komponenty. 

 8. Selhání implantátů 

 9. Heterotopické osifikace. 

10. Bolestivý stav ramena.  

 11. Nervové a cévní léze – Nejčastěji poškození n. axillaris a n. 

musculocutaneus. 

 12. Dysfunkce deltového svalu. (Bohsali et al, 2006, Cuomo, Checroun, 1998, 

Dungl, 2005, Jahoda, 2008, Pokorný, Sosna, 2007) 

  

2.7  Rehabilitace po aloplastice ramenního kloubu 

 Správně vedená rehabilitace v celém pooperačním období po aloplastice ramena 

je pro výslednou funkci tohoto kloubu stejně důležitá jako dokonalá technika 

implantace. (Pokorný, Sosna, 2007) Následující léčba závisí na typu implantované 

protézy a spolehlivosti pacienta. (Burri, Coldewey, Rüter, 1977) 

 

2.7.1  Předoperační období 

 V důsledku rozdílného očekávání je předoperační diskuze cílů pacienta, lékaře 

a terapeuta nezbytná. V ideálním případě by se měl určený terapeut setkat s pacientem 

a jeho ošetřovatelem před operací a poslouchat rozkazy lékaře. Terapeut demonstruje 

rehabilitační program včetně záměru, opatření a očekávání. To umožňuje založit vztah 

mezi pacientem a terapeutem, který bude podporovat lepší spolupráci během často 

bolestivého a frustrujícího rehabilitačního procesu. Předoperační posouzení by mělo 

zahrnovat – dostupný rozsah pohybu, sílu a napětí svalů, čití, bolest a úroveň 

funkčnosti. (Brown, Friedman, 1998) Psychická připravenost a odhodlání pacienta 

k rehabilitaci jsou naprostou nezbytností. Je chybou očekávat, že pacient toto odhodlání 

nasbírá v časném pooperačním průběhu, kdy snáší bolesti, celkovou slabost či nevolnost 

a útlum. (Pokorný, Sosna, 2007) 
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2.7.2  Pooperační období 

 Jednoznačným a nepochybně správným trendem je v současnosti zahájení 

rehabilitace časně po operaci – po odeznění nejsilnějších pooperačních bolestí 

a odstranění drenů. Pokrok v aloplastice znamená, že není třeba po výkonu jakákoli 

trvalá imobilizace ramena. Obraz pacienta po náhradě ramena s končetinou 

v Desaultově obvazu by proto měl, s výjimkou komplikovaných případů, patřit 

minulosti. Bandáž či závěs je vhodné užít pouze pro zajištění končetiny při chůzi, ve 

spánku apod. (Kolář, 2012, Pokorný, Sosna, 2007) 

 V časném pooperačním období polohujeme horní končetinu ve flexi a mírné 

abdukci se semiflexí lokte (tak, aby poloha přibližně odpovídala anatomickému 

postavení) na polštáři. Rozhodně není vhodné nechat končetinu připaženou podél těla. 

Po celé pooperační období je možné přiměřeně oblast kloubu chladit. (Kolář, 2012, 

Pokorný, Sosna, 2007, Boardman, 2001) 

Přibližně půl hodiny před rehabilitací je vhodné aplikovat analgetikum. 

I. část – program pasivní rehabilitace 

1. fáze – Cílem této fáze je zabránit časným adhezím v oblasti operovaného 

kloubu a vyloučit rozvoj špatných pohybových stereotypů a návyků, daných algickými 

podněty z operační rány. Cvičení je zahájeno přibližně 24 – 48 hodin po výkonu. 

Současně probíhá celková mobilizace pacienta, který pozvolna opouští lůžko. (Pokorný, 

Sosna, 2007) Dbáme na prevenci tromboembolické nemoci. (Kolář, 2012) 

Obecně pro jednotlivé cviky platí pravidlo, že v maximální dosažené poloze, kdy 

pacient udá bolest, setrváme po dobu zhruba 5 sekund, poté končetinu uvolníme a cvik 

asi desetkrát zopakujeme. 

Prvním cvikem je pasivní elevace. Pacient leží na zádech bez polštáře pod 

hlavou. Fyzioterapeut pozvolna převádí paži do ventrální flexe a elevace. (Brown, 

Friedman, 1998, Pokorný, Sosna, 2007) Pacient může samostatně procvičovat elevaci 

tak, že druhou rukou uchopí postiženou končetinu za zápěstí a pomáhá si tak do 

ventrální flexe a elevace.  (Brown, Friedman, 1998) Dále je vhodné využít jako 

pomůcku provazový žebříček připevněný k lůžku. Pacient si pomáhá druhou rukou do 

ventrální flexe, až se zachytí na nejnižší příčce žebříčku. Chvíli se podrží v této poloze 

a pak paži uvolní. Postupně může uchopit i příčky vyšší. (Pokorný, Sosna, 2007) Dalším 
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cvikem je využití kladky. Pacient sedí zády ke dveřím, na kterých je přidělána kladka 

(alespoň 30 cm nad hlavou pacienta a mírně za ním). Pacient využívá druhou ruku 

k vytáhnutí operované končetiny do maximální elevace. (Brown, Friedman, 1998)  

 

 
Obrázek č. 10 – Cvičení elevace pomocí žebříčku. Převzato z Pokorný, Sosna (2007) 

 

Druhým cvikem je pasivní zevní rotace. Pacient leží na zádech bez polštáře pod 

hlavou. Loket operované končetiny má podložený pevnou podložkou a je v 90° flexi 

a v lehké abdukci. Paže je rovnoběžně s podložkou. Fyzioterapeut pasivně zevně rotuje 

paži tak, že dává ruku od těla. (Brown, Friedman, 1998) Jako další využíváme cvičení 

s tyčí. Pacient je ve výchozí pozici viz výše. Oba loketní klouby jsou v 90° flexi. Obě 

ruce uchopí tyč. Neoperovanou končetinou je vykonávána vnitřní rotace – operované 

rameno tak procvičuje zevní rotaci. Je doporučen soustavný tlak do zevní rotace, který 

má trvat vždy přibližně půl minuty. Při tomto cviku však pacient často nahrazuje zevní 

rotaci paže různým „uhýbáním“, a proto je vhodnější pasivní procvičování. (Pokorný, 

Sosna, 2007, Brown, Friedman, 1998) 

Třetím cvikem jsou aktivní pohyby operované končetiny v prstech, zápěstí, lokti 

a rameni. Již od začátku programu pacient opakuje pětkrát každé z následujících cvičení 

– zatnutí/ uvolnění ruky, kroužky zápěstí, pronace/ supinace předloktí, flexe/extenze 
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v lokti a krčení ramen. (Brown, Friedman, 1998, Kolář, 2012) Je prováděno celkové 

kondiční cvičení. (Pokorný, Sosna, 2007) 

Čtvrtým cvikem je vyvěšování končetiny (kyvadlové pohyby paže). Relaxaci 

celé operované končetiny a uvolnění subakromiálního prostoru je třeba věnovat velký 

důraz. Cvik zařazujeme hned v prvních pooperačních dnech, jakmile pacient zvládne 

leh na břiše. Pacient leží na břiše, hrudník lze podložit měkkým polštářem, operovanou 

končetinu má svěšenou dolů. Paže vykonává malé kroužky jedním a druhým směrem, 

dlaň ruky je střídavě v pronaci a supinaci. Cvičení trvá přibližně 15 minut. (Pokorný, 

Sosna, 2007) Cvik je také možné provádět ve stoji. Pacient je předkloněn, trup je 

rovnoběžně s podlahou. Neoperovanou končetinou se podpírá o stůl a operovaná 

končetina volně visí a je relaxována. Pacient poté přenáší váhu na chodidlech vpřed 

a vzad, čímž dochází k pasivní flexi a extenzi. To samé opakuje s přenášením váhy na 

chodidlech ze strany na stranu, čímž dochází k pasivní abdukci a addukci. Nakonec 

provádí kroužky v kotnících, čímž dochází k pohybům ve směru a protisměru 

hodinových ručiček. Každé cvičení je opakováno asi desetkrát. (Brown, Friedman, 

1998). Někdy je doporučováno cvičení provádět pětkrát až šestkrát denně po dobu 

5 minut. (Kölbel, Helbig, Blauth, 1987) 

 

 
Obrázek č. 11 – Vyvěšování končetiny a uvolnění subakromiálního prostoru. Převzato z Pokorný, Sosna 

(2007). 
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Pátým cvikem je abdukce. Zpočátku je nejvhodnější pouze zapolohovat volně 

paži do abdukce např. na stole, tuto polohu pacient zaujímá i sám, několikrát za den. 

Postupně je možno loket podkládat a abdukci zvyšovat. 

Šestým cvikem je cvičení na motorové dlaze  - CPM (continuous passive 

motion). Je velmi důležité, především v počáteční fázi. Motorová dlaha ideálním 

způsobem velmi pomalu a plynule pasivně rozcvičuje operovaný kloub zejména do 

elevace, snadno lze zvýšit rozsah pohybu. Pacient ideálně uvolní kontrahované svalstvo 

operovaného ramena. Cvičení by mělo probíhat dvakrát denně, vždy 10 – 15 minut po 

dobu prvních dvou týdnů od výkonu, až je pacient schopen dosáhnout 90° elevace bez 

větších problémů. (Pokorný, Sosna, 2007, Kolář, 2012) 

Posledním cvikem jsou doplňková cvičení. Zásadní význam má procvičování 

aktivní deprese a retrakce lopatky. Pacient stojí nebo sedí a má končetiny volně podél 

těla. Aktivně provádí depresi a retrakci lopatky podle instruktáže. Vždy několik sekund 

podrží dosaženou polohu. Tento cvik je třeba provádět po celou dobu rehabilitace. 

(Pokorný, Sosna, 2007, Brown, Friedman, 1998, Kibler, 1998) Dále je procvičována 

C páteř, prováděna masáž paravertebrálního svalstva, svalstva lopatky, m. trapezius. 

(Pokorný, Sosna, 2007) 

 

2. fáze – Je zahájena přibližně 10 dní od operace. Je procvičována opět pasivní 

hybnost, ale s pomocí odlišných cviků. Cílem je zvýšit rozsah pohybu. 

Prvním cvikem je vnitřní rotace. Neoperovaná končetina je převedena za záda 

a pomáhá ruku končetiny operované zvednout co možná nejvýše – je tak procvičována 

vnitřní rotace operovaného ramena. 

Druhým cvikem je elevace. Pacient stojí předkloněný u vyššího stolu. Obě ruce 

má opřené o stůl. Ruka operované končetiny pomalu „šplhá“ dále a dále po desce. 

(Pokorný, Sosna, 2007) V krajní poloze pak přesune nohy a trup o pár kroků zpět 

(přesune těžiště těla mírně dozadu) zatímco dlaně nechává na stejném místě, čímž se 

elevace ramena zvýší. (Brown, Friedman, 1998) 

Třetím cvikem je zevní rotace. Pacient stojí např. ve dveřích. Dlaň a předloktí 

umístí za rám dveří, loket je v 90° flexi a paže mírně za tělem. Trupem pak opatrně 

provádí rotaci – procvičuje tak zevní rotaci operovaného ramena. (Brown, Friedman, 

1998, Pokorný, Sosna, 2007) 
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Čtvrtým cvikem je horizontální addukce. Tento pohyb je funkčně nezbytný 

(např. pro mytí protilehlého podpaží). Pacient sedí nebo stojí. Paže operované končetiny 

je zvednuta do horizontální roviny, loket flektován. Druhá končetina přitahuje 

postiženou končetinu za loket směrem k neoperovanému rameni. Paže je po celou dobu 

cviku paralelně s podlahou. (Brown, Friedman, 1998) 

 

3. fáze - Slouží k docvičování krajních poloh ramenního kloubu. Je zahájena 

přibližně měsíc po výkonu. 

Prvním cvikem je elevace. Pacient stojí asi půl metru od zdi. Postupně prsty ruky 

„šplhá“ vzhůru. Po dosažení maximální elevace ramena je provedeno další zvýšení 

elevace přitlačením trupu ke zdi. (Pokorný, Sosna, 2007) 

Druhým cvikem je zevní rotace v abdukci. Pacient stojí ve dveřích, má zvednuté 

paže a je opřen o rám. Vychýlením těla vpřed je procvičena zevní rotace ramena 

v abdukci a také mírná extenze. (Brown, Friedman, 1998) 

Třetím cvikem je vnitřní rotace. Pacient stojí zády ke stolu. Ruku operované 

končetiny má položenou dorzální plochou na desce, palec by přitom měl být přibližně 

v úrovni páteře. Mírným podřepem je opatrně procvičena vnitřní rotace. (Pokorný, 

Sosna, 2007, Brown, Friedman, 1998) 

 

II. část – program aktivní rehabilitace 

Spočívá v postupném posílení svalstva pletence pažního. Je zahájena již 

v průběhu procvičování pasivního. Zahájení aktivního cvičení vždy ordinuje operatér. 

Obecně však lze říci, že u pacientů, kde bylo důvodem aloplastiky ramena degenerativní 

postižení ramena, je možno většinou zahájit tuto část již 10. den od výkonu. U 

traumatických indikací, spojených s rekonstrukcí a suturou rotátorové manžety, je to 

většinou později. 

1. fáze - Od 10. dne se začíná s pozvolným izometrickým cvičením svalstva 

ramena. Je ideální pro zlepšení kondice svalstva pletence pažního v době, kdy ještě není 

pro operovaný kloub vhodné cvičení izotonické. Cvičení může probíhat ve stoje u zdi či 

vleže na lůžku, kdy je operovaná končetina tlačena proti zdi či lůžku do ventrální flexe, 

dorzální flexe, abdukce, zevní rotace. Izometrická kontrakce by měla trvat několik 

sekund. Dále je procvičováno svalstvo lopatky a krční páteře. 
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2. fáze - Je prováděno plné aktivní cvičení ramena. U aloplastik pro 

degenerativní onemocnění asi 3. týden a u traumatických indikací 5. – 6. týden. Pacient 

stojí nebo sedí. Za pomoci neoperované končetiny zvedá operovanou do elevace. Zde ji 

ponechá a pacient pak operovanou končetinou plynule spouští dolů. Cvik je možno 

provádět s narůstající zátěží – flektovaný loket, pak extendovaný loket a dále se 

závažím či činkou. 

3. fáze - Je zahájena obvykle po 3. měsících a zaměřuje se na posílení všech 

porcí m. deltoideus, m. subscapularis, m. supraspinatus a m. infraspinatus. Využívá se 

cvičení s terabandem. Cvičení provádíme následujícím způsobem – Pacient stojí zády 

ke zdi či dveřím, kde je připevněn theraband. Loket je v 90° flexi, rameno v neutrální 

pozici. Pacient uchopí do ruky theraband a provádí ventrální flexi v rameni. 

V maximální dosažené poloze setrvá 5 sekund a postupně uvolní. Takto je posílena 

ventrální část m. deltoideus. Při dalším cvičení pacient stojí čelem ke zdi. Theraband 

uchopí tak, aby bylo rameno v 45° ventrální flexi. Postupně provádí připažení k tělu 

(nikoli do dorzální flexe). Takto je posílena dorzální část m. deltoideus. Poslední 

cvičení probíhá před zrcadlem. Pacient stojí čelem k zrcadlu. Oba lokty jsou v 90° flexi. 

Pacient uchopí theraband do rukou a provádí symetrickou abdukci obou ramen. 

(Pokorný, Sosna, 2007) 

Pro podpoření stability ramenního pletence se využívají uzavřené posilovací 

řetězce jako je klik o stěnu. Pacient stojí čelem ke stěně, dlaně má opřené ve výši ramen 

a ve větší šíři než je vzdálenost ramen. Nakloní se dopředu, aby přenesl váhu těla na 

opřené dlaně, chvíli setrvá a pak se vrátí zpět. U cviku lze zvyšovat zátěž tím, že 

změníme polohu těla – např. vleže na podložce. (Brown, Friedman, 1998, Kibler, 1998) 

V rámci rehabilitace se u pooperačních stavů ramene dále s úspěchem využívají 

komplexní terapeutické koncepty (nejčastěji PNF, Vojtova reflexní lokomoce) či jejich 

prvky. 

Součástí léčby je i práce s jizvou a ergoterapie, zejména nácvik běžných denních 

činností. (Kolář, 2012) 

Při propouštění pacienta domů je třeba doporučit pacientovi pravidelné cvičení 

doma podle provedené instruktáže – nejlépe před zrcadlem (pacient si může sám 

kontrolovat správný stereotyp cvičení ramene a odhalí tak chyby). Třikrát týdně by měl 

docházet na ambulantní cvičení pod dohledem zkušeného fyzioterapeuta. Později by 
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měla návštěva proběhnout alespoň jednou za týden. Cílená rehabilitace by měla 

probíhat po dobu nejméně šesti měsíců od operace. (Pokorný, Sosna, 2007) 

 

2.7.3  Fyzikální terapie 

Fyzikální terapie u pacienta s totální endoprotézou ramenního kloubu 

 U pacientů s touto diagnózou musíme věnovat pozornost bolesti, otoku, 

hematomu a oblasti jizvy. Kovové implantáty v místě aplikace nebo v proudové dráze 

jsou obecnou kontraindikací pro aplikaci fyzikální terapie, s výjimkou fototerapie, 

distanční elektroterapie (proud L – 25 je však kontraindikován) a vodoléčby. (Kolář, 

2012) Nejčastěji se indikují následující procedury: 

 Polevy – Rekonvalescence po těžších onemocněních – rekonvalescence 

pooperačních stavů. 

 Priessnitzův obklad – pro urychlení vstřebávání podkožních hematomů 

(poúrazové a pooperační stavy). (Jandová, 2009) 

 Podvodní masáž – Teplota vody je 35 – 37°C . Vhodné u otoků, poúrazových 

stavů. 

 Vířivá koupel – Teplota vody je indiferentní. Je využíváno účinků tepla a silného 

mechanického účinku vířící vody. Vhodné u otoků, poúrazových stavů. 

 Ledová norná koupel – Vhodné u pooperačních stavů ke snížení bolesti a otoku. 

 Ledové sáčky a ledové kompresy – Teplota –5°C až –15°C. Vhodné 

u pooperačních stavů – náhrady kloubů. 

 Horká role – Vhodné pro uvolnění hypertoniích svalů. 

 Laser – Na oblast jizvy. V akutním stadiu můžeme aplikovat libovolný laser 

(vzdálenost sondy 0,5 cm, f 1000 Hz, rastrovací metoda, 1,0 J/cm2 na každé pole, denně, 

celkem 3x) nebo ruční biolampu (vzdálenost 5 cm, rastrovací metoda, 3 až 5 minut na 

jedno pole, step 1 minuta, denně, celkem 3 x). 

 Magnetoterapie – Pooperační stavy. Pozor na kovové implantáty – aplikace je 

možná na jiné části těla ve vzdálenosti 1 m nebo pouze nízké pulzní dávky přímo na 

místo implantátu. Situace pro plastové či jiné implantáty není dosud uspokojivě 

vyřešena. (Poděbradský, Vařeka, 1998) 
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 Dále se využívá motodlahy, která umožňuje pasivní pohyb, který přináší spoustu 

výhod. Nyní se využívá jako doplňkové cvičení nejlépe 3 – 4x denně dohromady po 

dobu jedné hodiny. Vhodné je také LTV ve vodním prostředí. Pohyb končetin je pro 

pacienta jednodušší, díky nadlehčování hydrostatickým tlakem. (Pauch, 2002)  

 

Lázeňská léčba u pacienta s totální endoprotézou ramenního kloubu 

 Komplexní lázeňskou léčbu indikuje ortoped, rehabilitační lékař a revmatolog 

u artrózy ramenního kloubu, pokud onemocnění způsobuje dlouhodobou nebo 

opakovanou pracovní neschopnost. Léčba je dále indikována u pacientů po operačním 

výkonu na kloubu včetně alloplastiky do 1 roku po výkonu. (Kolář, 2012) Lázně se 

zaměřením na pohybový aparát jsou například Třeboň, Libverda, Bohdaneč, Jáchymov, 

Velichovky. 
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3  Část speciální 

3.1  Metodika práce 

 Cílem této bakalářské práce je zpracovat kazuistiku pacienta s totální 

endoprotézou ramenního kloubu. Praktickou část jsem zpracovávala během souvislé 

praxe v Soukromém zdravotnickém zařízení MediCentrum, a.s., která probíhala od 7. 1. 

do 1. 2. 2013. 

 Před zahájením první terapie 8. 1. 2013 jsem dala pacientovi podepsat 

informovaný souhlas, jehož ukázka je v přílohách. Ve stejný den jsem získala souhlas 

Etické komise Univerzity Karlovy Fakulty tělesné výchovy a sportu k provedení 

projektu bakalářské práce. Také žádost o vyjádření etické komise je přiložena 

v přílohách. 

  Terapie pacienta probíhaly pod odborným dohledem zkušeného fyzioterapeuta. 

Pacient byl ve zdravotnickém zařízení hospitalizován v 1. patře a na terapii docházel 

každý všední den do přízemí, kde se nacházely cvičebny na individuální terapie a taky 

elektroléčba a vodoléčba. Terapie probíhaly individuálně na cvičebně dvakrát denně po 

půl hodinách – dopoledne a odpoledne. Pouze první a poslední terapie trvaly přibližně 

hodinu, protože zahrnovaly kineziologický rozbor. O víkendu se pacient účastnil 

skupinového cvičení na pokoji, které bylo spíše kondičního charakteru. 

 Pomůcky, které byly použity při vyšetření: krejčovský metr, plastový goniometr 

a neurologické kladívko. Pomůcky, které byly použity v průběhu terapie: míček na 

míčkování (průměr 7 cm), overball, dřevěná tyč 1 m dlouhá, velký gymnastický míč, 

theraband. 

 Při terapii jsem využívala znalostí získaných během bakalářského studia. Mezi 

tyto techniky patří: techniky měkkých tkání (dle Lewita), hlazení (dle Hermachové), 

míčkování (dle Jebavé), pasivní a aktivní pohyby, mobilizaci kloubů (dle Lewita), 

postizometrickou relaxaci a postizometrickou relaxaci s následným protažením (dle 

Lewita), antigravitační metodu (dle Zbojana), proprioceptivní neuromuskulární 

facilitaci (dle Kabata), izometrické posilování, posilování svalů analytickými metodami 

(dle Jandy) a kondičními metodami. 
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3.2  Anamnéza 

Vyšetřovaná osoba: M. A., muž 
Ročník: 1950 

Diagnóza: S 460 Poranění svalu a šlachy manžety rotatorů ramene 

      W0000 Pád na rovině 

 

RA: 

• matka – zemřela ve věku 74 let, hypertenze, DM II. typu – farmakologická 

medikace, příčina smrti neznámá 

• otec – zemřel ve věku 83 let, rakovina žaludku 

• 2 sestry – 60 a 57 let, obě bez zdravotních obtíží 

• 2 dcery – 35 a 31 let, obě bez zdravotních obtíží 

OA: 

- předchorobí: 

• běžné dětské nemoci – neštovice, virová onemocnění 

• v 10 letech spadl ze střechy – zlomená člunková kost v levém zápěstí, proveden 

RTG, sádra na 6 týdnů, bez RHB, sám si s rukou cvičil, nyní bez obtíží 

• v 16 letech – operace slepého střeva, jizva dlouhá 6 cm, zhojená, nyní bez obtíží 

• v 31 letech – příušnice, hospitalizován v nemocnici v Liberci na infekčním 

oddělení 3 týdny, nyní bez obtíží 

• r. 2012 – artroskopie ramenního kloubu LHK – obroušení hlavice humeru, 

bez RHB 

- nynější onemocnění: 

• st. p. TEP ramenního kloubu PHK, r. 2010 pád na schodech, při kterém se 

nepustil zábradlí, bolest, v nemocnici v Liberci proveden RTG – úlomek 

tuberculum majus humeri, SONO – natržená šlacha m. supraspinatus, 

indikován klid a ortéza na 6 týdnů, poté RHB - motodlaha na PHK, 

individuální cvičení, pacient nebyl spokojen a přešel na RHB na soukromou 

kliniku v Liberci – r. 2011 provedena operace natržené šlachy, indikován 

klid a ortéza na 3 týdny, poté RHB, doporučeny lázně Libverda, návštěva 

ortopeda v Motole – provedena artroskopie ramenního kloubu LHK (viz. 
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výše) a MR ramenního kloubu PHK, 22. 11. 2012 provedena totální 

endoprotéza ramenního kloubu PHK, od té doby imobilizován, ortéza 

FA: 

• neguje, nyní pouze analgetika v případě potřeby – Novalgin, Dipidolor 

AA: 

• neguje 

SA: 

• bydlí v rodinném domu s manželkou, 1. patro – 15 schodů, mezi pokoji jsou 

prahy, v koupelně má vanu i sprchový kout 

PA: 

• v částečném invalidním důchodu, do 61 let pracoval v zařízení pro mentálně 

postižené jako pracovník sociální péče 

SpA: 

• nikdy se žádnému sportu nevěnoval závodně, pouze rekreačně – turistika, jízda 

na kole 

Abusus: 

• alkohol příležitostně, káva 1x denně, nekouří 

Anamnéza funkčních dovedností: 

• pacient je samostatný a soběstačný ve vykonávání veškerých denních potřeb 

a aktivit bez pomoci 

 

Předchozí RHB: 

• viz výše 

 

Výpis ze zdravotní dokumentace: 

• pacient s úrazovou anamnézou pravého ramene, 1 x operační revize, přetrvává 

bolestivá pseudoparalýza, na MR kompletní ruptura m. supraspinatus a m. 

infraspinatus, nález je indikací k rekonstrukčnímu výkonu 

• operace rotátorové manžety vpravo (2011) 

• revize SA prostoru – dekomprese levého ramene (2012), operační infekt 
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• RTG pravého ramene – ve střední části epifýzy hlavice humeru je kov. stín 

zalomeného hrotu šroubku, užší štěrbina humeroakromiální, postavení v kloubu 

není porušeno, dif. prořídnutí kostí 

• operační výkon TEP ramenního kloubu l. dx. 

 

Indikace k RHB: 

• kineziologický rozbor 

• RHB po TEP ramenního kloubu PHK 

• fyzikální terapie – 4 x laser na oblast jizvy, 4 x celotělová vířivka 
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3.3  Vstupní kineziologický rozbor 

8. 1. 2013 

Status praesens 

- subjektivní hodnocení: 

• pacient se cítí dobře, má dobrou náladu 

- objektivní hodnocení: 

• pacient je při vědomí, orientovaný osobou, místem a časem, klidný, výborně 

spolupracuje 

• výška: 175 cm 

• váha: 85 kg 

• BMI: 27,76 – nadváha 

• dechová frekvence: 18 vdechů/minutu 

• tepová frekvence: 72 tepů/minutu 

• tréninková tepová frekvence: 158 tepů/minutu 

• TK: 130/80 

• teplota: 37°C 

• zrak: používá brýle na blízko (na čtení) – 1,5D na každé oko 

• sluch: výborný 

• před příchodem používal ortézu na odlehčení operovaného ramenního kloubu 

PHK – kontinuálně 

• pravák 

 

Aspekce 

• typ dýchání – horní hrudní, pravidelné, prohloubené, 16 vdechů/minutu 

Stoj 

- zezadu: 

• stoj o užší bázi, tvar pat zaoblený, mírná valgozita obou hlez. kl., obě Achillovy 

šlachy jsou mírně otlačené, m. triceps surae souměrný, podkolenní jamky ve 

stejné výši, kontura stehen symetrická, subgluteální rýhy ve stejné výši, gluteální 

svaly souměrné, výraznější lordóza v oblasti Th/L přechodu, jinak je páteř 

fyziologicky zakřivená, výraznější paravertebrální valy v oblasti Th5 – Th/L 

přechodu levé strany, levá tajle je víc vykrojená, větší levý thorakobrachiální 
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trojúhelník, hrudník symetrický, dolní úhel pravé lopatky je nepatrně výš a 

rotován laterálně, margo medialis scapulae pravé lopatky je nepatrně dál od 

páteře, pravé rameno výš, pravý m. trapezius je kratší a strmější, hlava držena 

vzpřímeně 

- z obou boků: 

• příčná i podélná klenba oploštělá u obou DKK, zvýšená lordóza v oblasti Th/L 

přechodu, fyziologická kyfóza Thp, mírná kyfóza v oblasti C/Th přechodu, 

fyziologická lordóza Cp, mírná náklon celého těla vpřed → posunuté těžiště, 

břicho prominuje, protrakce ramen, PHK držena mírně před tělem, hlava v 

mírném předsunu  

• z pravého boku je trochu vidět i levá lopatka → rotace trupu doprava 

- zepředu: 

• stoj o užší bázi, příčná i podélná klenba oploštělá u obou DKK, mírná valgozita 

obou hlez. kl., kolenní klouby ve stejné výši bez deviace patel, kontura stehen 

symetrická, levá tajle je víc vykrojená, větší levý thorakobrachiální trojúhelník, 

hrudník symetrický, klavikuly symetrické, pravé rameno je výš, pravý m. 

trapezius je kratší a strmější, hlava držena vzpřímeně, obličej symetrický   

 

Dynamické zkoušky páteře: 

• extenze – plynulé rozvíjení páteře v celém průběhu pohybu, v oblasti C/Th a 

Th/L přechodu prominence spinálních výběžků 

• flexe – Thomayer – 20 cm, plynulé rozvíjení páteře v celém průběhu pohybu, 

v oblasti C/Th a Th/L přechodu prominence spinálních výběžků 

• lateroflexe - plynulé rozvíjení Cp a Thp, omezená pohyblivost v Lp, v oblasti 

C/Th a Th/L přechodu prominence spinálních výběžků, oboustranně 

 

Chůze 

• chůze o užší bázi, chodidla v zevní rotaci, stejná délka kroku (cca 40 cm), špatné 

odvíjení planty – našlapuje na patu, ale pak došlápne na metatarsy prstů, od 

kterých se také odlepuje, minimální pohyby pánve a kyč. kl., pohyb vychází 

z kol. kl., PHK bez souhybu, LHK malý souhyb, ramena v protrakci, hlava je 

držena vzpřímeně, pravidelné tempo a rytmus chůze 
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Inspekce 

• pacient již nenosí PHK v závěsu, nemá končetinu volně podél těla, ulevuje si – 

s mírně flektovaným loketním kloubem si ji opírá o trup 

• mírný otok PHK (rameno a paže), jizva na rameni – na ventrální straně ramene, 

14 cm dlouhá, stehy vyndány, mírně zarudlá 

• LHK – jizva na rameni – na ventrální straně ramene, klidná, zahojená, 2 cm 

dlouhá 

 

Palpace na pánvi 

• zezadu: SIPS ve stejné výši, cristy ve stejné výši 

• zepředu: SIAS ve stejné výši, cristy ve stejné výši 

• z boku: SIPS a SIAS ve stejné výši    → není rotace pánve 

 

Vyšetření základních hybných stereotypů dle Jandy 

- flexe šíje: 

• pohyb byl zahajován mírným předsunem hlavy → nerovnováha mezi flexory 

krku, vyšší aktivita mm. sternocleidomastoidei oproti mm. scalenni 

- abdukce v ramenním kloubu: 

• P – správně provedené do 40°, pak docházelo k předčasné elevaci celého 

ramenního pletence a mírné lateroflexi trupu doleva 

• L – správně provedené, při pohybu nedocházelo k předčasné elevaci či 

lateroflexi trupu 

  

Antropometrické vyšetření 

 P (cm) L (cm) 

paže a předloktí – od akromionu po 

processus styloideus 
68 68 

paže – od akromionu po laterální kondyl 

humeru 
39 39 

předloktí – od olekranonu po processus 

styloideus ulnae 
29 29 

ruka – od spojnice processus styloidei 

ulnae at radii po daktylion 
20 20 

Tabulka č. 1 – Délky horních končetin - vstupní 



39 

 

 P (cm) L (cm) 

paže při relaxaci 30 28 

paže při kontrakci 30,5 28,5 

loketní kloub 26 25 

předloktí 25 25 

zápěstí 17 17 

hlavičky metakarpů 21 21 

Tabulka č. 2 – Obvody horních končetin - vstupní 

 

• rozdílné obvody předpokládám z důvodu otoku 

 

Vyšetření kloubního rozsahu metodou goniometrie dle Jandy 

- aktivní pohyby: 

P ramenní kloub: S 10 – 0 – 50 (bez souhybu lopatky) 

   F 40 – 0 – 0 (bez souhybu lopatky) 

L ramenní kloub: S 15 – 0 – 90 (bez souhybu lopatky) 

   F 90 – 0 – 0 (bez souhybu lopatky) 

   T 30 – 0 – 120  

   R 80 – 0 – 80 

P loketní kloub: S 0 – 0 – 120 

L loketní kloub: S 0 – 0 – 120 

P předloktí:  R 90 – 0 – 90 

L předloktí:  R 90 – 0 – 90 

P zápěstní kloub: S 80 – 0 – 90 

   F 30 – 0 – 45 

L zápěstní kloub: S 80 – 0 – 90 

   F 30 – 0 – 45 

krční páteř:  S 70 – 0 – 40 

   F 45 – 0 – 45 

   R 60 – 0 – 60 

- pasivní pohyby: 

P ramenní kloub: S 15 – 0 – 60 (bez souhybu lopatky) 

   F 50 – 0 – 0 (bez souhybu lopatky)   

L ramenní kloub: S 20 – 0 – 90 (bez souhybu lopatky) 
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   F 90 – 0 – 0 (bez souhybu lopatky) 

   T 30 – 0 – 120  

   R 90 – 0 – 90 

P loketní kloub: S 0 – 0 – 130 

L loketní kloub: S 0 – 0 – 130 

P předloktí:  90 – 0 – 90 

L předloktí:  90 – 0 – 90 

P zápěstní kloub: S 80 – 0 – 90 

   F 30 – 0 – 45 

L zápěstní kloub: S 80 – 0 – 90 

   F 30 – 0 – 45 

 

• měření popsáno SFTR metodou 

• na konci pohybu do FL, ABD a EXT v ramenním kloubu PHK byla tvrdá bariéra 

a pacient udával bolest, u ostatních kloubů je na konci pohybu pružná bariéra 

• nebyl vyšetřen pohyb do VR a ZR v ramenním kloubu PHK z důvodu KI těchto 

pohybů 

• nebyly vyšetřeny klouby ruky, protože nebyl k dispozici prstový goniometr, ale 

orientačně není pohyb prstů ve všech směrech omezen 

 

Vyšetření hypermobility dle Jandy 

• pacient nevykazuje známky hypermobility 

 

Vyšetření reflexních změn – palpační vyšetření dle Lewita 

- kůže: 

• PHK - na dotek je kůže suchá a teplejší, snížená protažitelnost a posunlivost 

v okolí jizvy ve všech směrech, pružné bariéry, oblast jizvy – v dolním úseku 

snížená protažitelnost a posunlivost ve všech směrech, pružné bariéry 

• LHK – BPN, jizva a její okolí dobře protažitelné a posunlivé ve všech směrech 

• krk – na dotyk je kůže hladká, snížená protažitelnost a posunlivost ve všech 

směrech – nejvýrazněji v oblasti C/Th přechodu, pružná bariéra 

• hrudník - BPN 
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- podkoží: 

• PHK – Kiblerova řasa lze hůře nabrat v oblasti paže a ramene 

• LHK – BPN 

• krk - diagnostický hmat BPN, Kiblerova řasa lze hůře nabrat v oblasti C/Th 

přechodu, jinak lze nabrat dobře a je dobře posunlivá 

• hrudník - BPN 

- fascie: 

• PHK – snížená posunlivost v oblasti paže, pružná bariéra 

• LHK – BPN 

• krční - snížená posunlivost na obě strany, pružná bariéra 

• C/Th přechod – snížená posunlivost na obě strany, pružná bariéra 

• hrudník – snížená posunlivost kraniolaterálně a kaudomediálně na obou stranách 

- svaly: 

• PHK – m. deltoideus – hypotonus, m. biceps brachii – hypotonus, m. triceps 

brachii – hypotonus 

• LHK – BPN 

• krk – m. trapezius – hypertonus horní části oboustranně, výraznější na pravé 

straně, bolestivé na dotyk, střední a dolní část – normotonus, m. levator scapulae 

– hypertonus oboustranně, výraznější na pravé straně, bolestivé na dotyk, 

paravertebrální svaly – normotonus oboustranně, m. sternocleidomastoideus – 

normotonus oboustranně 

• lopatka – m. supraspinatus, m. infraspinatus, mm, m. teres major, m. teres minor, 

m. seratus anterior, m. subscapularis, m. latissimus dorsi – normotonus 

oboustranně, mm. rhomboidei – hypotonus oboustranně, výraznější na pravé 

straně 

• hrudník – m. pectoralis major – hypertonus na pravé straně, m. pectoralis minor 

– hypertonus na pravé straně 

 

Vyšetření kloubní vůle 

• klavikula – sternoklavikulární kloub - kraniálně, kaudálně, ventrálně, dorsálně – 

BPN oboustranně 

• lopatka – snížená pohyblivost PHK do všech směrů, LHK BPN 
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• hlavička radia – BPN oboustranně 

• žebra – pacient neudává problémy nebo bolest na hrudníku při nádech ani při 

výdechu, bolest neprokazuji ani při palpaci 

 

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

sval P L 

m. pectoralis major – část sternální dolní - 0 

m. pectoralis major – část sternální střední 

a horní 
- 0 

m. pectoralis major – část klavikulární, m. 

pectoralis minor 
- 1 

m. trapezius – horní část 2 1 

m. levator scapulae 2 1 

m. sternocleidomastoideus 0 0 

Tabulka č. 3 – Vyšetření zkrácených svalů - vstupní 

 

• nebylo možné vyšetřit m. pectoralis major a m. pectoralis minor u PHK – z 

důvodu KI pohybů (rotace) 

 

Orientační vyšetření svalové síly 

Kloub Pohyb P L 

ramenní flexe 3 5 

 extenze 3 5 

 abdukce 3 5 

 addukce 3 5 

 vnitřní rotace - 5 

 zevní rotace - 5 

loketní flexe 4+ 5 

 extenze 4+ 5 

lopatka 
addukce (mm. 

rhomboidei) 
3 4 

Tabulka č. 4 – Orientační vyšetření svalové síly - vstupní 

 

• nebylo možné vyšetřit svalovou sílu vnitřních a vnějších rotátorů ramenního 

kloubu PHK – z důvodu KI pohybů (rotace) 
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Vyšetření úchopů  

• dominantní ruka – pravá 

• testována pravá i levá ruka 

a) jemný, precizní úchop 

štipec – provedl 

špetka – provedl 

laterální úchop – provedl 

b) silový úchop 

kulový úchop – provedl 

hákový úchop (háček) – provedl 

válcový úchop – provedl 

 

Neurologické vyšetření 

HKK – PHK i LHK 

• čití: povrchové – taktilní – BPN 

hluboké – polohocit i pohybocit – BPN 

• reflexy: bicipitový – 3, dobře výbavný 

tricipitový – 3, dobře výbavný 

radiopronační – 3, dobře výbavný 

flexorů prstů – 3, dobře výbavný 

(0 = areflexie, 1 = hyporeflexie, 2 = snížený reflex, 3 = normoreflexie, 4 = 

hyperreflexie, 5 = polykinetický reflex) 

• pyramidové jevy zánikové: Mingazzini – BPN 

Hanzalův znak – BPN 

Hautantův znak – BPN 

Barré – BPN 

fenomén retardace – BPN 

• pyramidové jevy iritační: Hoffman – BPN 

Juster – BPN 

• mozečkové funkce: taxe – BPN, diadochokinéza – BPN 

→ komplexní neurologické vyšetření – z důvodu vyloučení, že nedošlo při pádu na 

schodech k poranění hlavy 
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Speciální testy - Test funkční soběstačnosti ADL 

 Oblast Body 

Osobní péče 

Jídlo 

Péče o zevnějšek 

Koupání 

Oblékání HK, trup 

Oblékání DK 

Intimní hygiena 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

Kontinence 
Močový měchýř 

Konečník 

7 

7 

Přesuny 

Lůžko, židle, vozík 

WC 

Vana, sprcha 

7 

7 

7 

Lokomoce 
Chůze – vozík – obojí 

Schody 

7 

7 

Komunikace 

Chápání audio – video – obojí 

Vyjadřování verbální – 

neverbální - obojí 

7 

 

7 

Sociální aspekty 

Sociální kontakt 

Řešení problémů 

Paměť 

7 

7 

7 

 Celkové hodnocení 126 

Tabulka č. 5 – Test funkční soběstačnosti ADL - vstupní 

Legenda: 7 b = opakovaně plná soběstačnost, 6 b = částečná soběstačnost s pomůckou, 5 b = potřebný 

dohled, 4 b = minimální pomoc (75% činnosti), 3 b = střední pomoc (50% činnosti), 2 b = výrazná pomoc 

(pouze 25% činnosti), 1 b = plná pomoc 

 

• výsledek – 126 bodů – pacient je nezávislý 
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Závěr vyšetření: 

Pacient s totální endoprotézou ramenního kloubu PHK (operován 22. 11. 2012). 

Rameno a paže jsou mírně oteklé – viz antropometrické vyšetření. Jizva mírně zarudlá, 

stehy vyndány. Pravé rameno je výš, dolní úhel lopatky je výš a margo medialis 

scapulae je více vzdálen od páteře. Ramena držena v protrakci a hlava je v mírném 

předsunu. Horní část trupu je rotována doprava. Při chůzi je snížená synkinéza LHK 

a chybí synkinéza PHK – je držena mírně před tělem. Horní hrudní dýchání. 

Stereotyp flexe šíje začíná předsunem hlavy, což poukazuje na nerovnováhu 

mezi flexory krku – vyšší aktivita mm. sternocleidomastoidei oproti mm. scalenni. 

Stereotyp abdukce v ramenním kloubu byl u PHK proveden správně jen do 40° rozsahu 

pohybu, pak docházelo k elevaci celého ramenního pletence a mírné lateroflexi trupu. 

Kloubní rozsah pohybu u ramenního kloubu PHK je omezen (viz výše) s tvrdou 

bariérou a bolestivostí na konci pohybu. 

U kůže, podkoží i fascií je snížená posunlivost a protažitelnost v oblasti 

operovaného ramene a paže, krku, C/Th přechodu a hrudníku s pružnými bariérami. 

V dolním úseku jizvy snížená posunlivost a protažitelnost ve všech směrech. 

Omezená pohyblivost lopatky PHK ve všech směrech. 

M. deltoideus, m. biceps brachii a m. triceps brachii PHK v hypotonu. 

M. trapezius – horní část a m. levator scapulae v hypertonu oboustranně, výraznější na 

pravé straně, bolestivé na dotyk oboustranně. Mm. rhomboidei v hypotonu oboustranně, 

výraznější na pravé straně. M. pectoralis major et minor v hyperonu na pravé straně. 

Zkrácený m. trapezius a m. levator scapulae oboustranně, na pravé straně na 

st. 2, na levé straně na st. 1. Zkrácený m. pectoralis minor na levé straně na st. 1. 

Svalová síla vyšetřena pouze orientačně – pacient nemá plný rozsah pohybu 

v operovaném ramenním kloubu, tak nelze testovat podle svalového testu dle Jandy. 

Flexory, extenzory, abduktory a adduktory mají sníženou svalovou sílu na st. 3. 

Mm. rhomboidei oslabené na pravé straně na st. 3 a na levé straně na st. 4. 

Lékař zakázal pohyby do zevní a vnitřní rotace – proto se tyto pohyby 

nevyšetřovaly, protože jsou u pacienta kontraindikovány. 
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3.4  Krátkodobý a dlouhodobý plán 

Krátkodobý plán 

• terapie jizvy 

• zvýšení posunlivosti a protažitelnosti měkkých tkání v oblasti jizvy a v oblasti 

PHK, šíje a hrudníku 

• snížení napětí v hypertonních svalech 

• protažení zkrácených svalů 

• zvýšení rozsahu pohybu operovaného ramene 

• zvýšení svalové síly operovaného ramene 

• zvýšení svalové síly mm. rhomboidei 

• uvolnění subakromiálního prostoru operovaného ramene 

• zvýšit pohyblivost thorakoskapulárního spojení na pravé straně 

• podpořit stabilizační funkce pletence ramenního  

 

Dlouhodobý plán 

• zvýšení rozsahu pohybu operovaného ramene – vzhledem k pooperačnímu 

období – na základě indikace lékaře, začít se cvičením rotací 

• korekce dechového stereotypu 

• korekce špatných pohybových stereotypů – abdukce v rameni a flexe šíje – 

korekce aktivity mezi mm. sternocleidomastoidei a mm.scalenni 

• korekce stereotypu stoje a chůze 

• podpořit stabilizační funkce pletence ramenního 

• návrh změn pohybové aktivity – plavání, nordic walking, chůze, běžky, ne 

jednostranně zaměřené aktivity (př. squash, tennis) a extrémně silové 

• redukce hmotnosti 
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3.5  Průběh terapie 

9. 1. 2013 

Status praesens: 

• subjektivně: pacient se cítí dobře, těší se na terapii, krajní polohy FL a ABD v 

ram. kl. PHK jsou bolestivé, pacient dle uvážení a potřeby PHK leduje 

• objektivně: TF – 70 tepů/minutu, DF – 17 vdechů/minutu, TK – 120/70, pacient 

je zcela orientován místem, časem a osobou, výborně spolupracuje 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

• uvolnění měkkých tkání v oblasti jizvy, operovaného ramene, celé krční páteře a 

hrudníku, relaxace hypertoniích svalů, protažení zkrácených svalů, zvýšení 

rozsahu pohybu operovaného ramene, zvýšení sval. síly svalů operovaného 

ramene, ovlivnění bolesti, zvýšit pohyblivost thorakoskapulárního spojení na 

pravé straně, uvolnění subakromiálního prostoru na pravé straně 

 

Návrh terapie: 

• TMT, AGR, PIR, PIR s protažením, pasivní pohyby, aktivní pohyby s 

dopomocí, aktivní pohyby, izometrické posilování, mobilizace, vyvěšování PHK 

 

Průběh terapie: 

- dopoledne: 

• TMT v oblasti operovaného ramene, paže, celé krční páteře a hrudníku – 

hlazení, Kiblerova řasa, protažení fascií (krční – rotační pohyb, C/Th přechodu – 

ždímavý pohyb, kraniokaudálně, paže – rotační i ždímavý pohyb, hrudní – 

kraniolaterálně a kaudomediálně), míčkování, masáž jizvy operovaného ramene 

– tlaková masáž, protažení do všech směrů v průběhu celé jizvy 

- vleže na zádech: 

• pasivní pohyby PHK do FL a ABD v ram. kl. – každý pohyb 5x 

• izometrické posilování svalstva operovaného ramene – loket PHK ve flexi 90°, 

fyzioterapeut klade odpor do FL, EXT, ABD a ADD – pacient drží PHK na 

místě, 3s výdrž, povolit, každý směr 3x zopakovat 
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- vleže na břiše: 

• mobilizace lopatky – krouživý pohyb lopatky do všech směrů 

• uvolnění m. pectoralis minor PHK – PIR 

• protažení m. pectoralis minor LHK - PIR s protažením 

• uvolnění subakromiálního prostoru - vyvěšení PHK z lehátka – 2 min. 

- vsedě: 

• aktivní pohyby PHK do ABD a mírné EXT v ram. kl. – PHK položená dlaní na 

lehátku vedle boku, prsty směřují dopředu, sunout dlaň po lehátku – každý 

pohyb 4 x 

• aktivní pohyby HKK do FL v ram.kl. – spojené dlaně, 4x, aktivní pohyby HKK 

do ABD v ram.kl. – lokty ve FL 90° u obou HKK, oběma HKK současně - 4x, 

před zrcadlem 

 

- odpoledne: 

- vleže na zádech: 

• uvolnění m. trapezius a m. levator scapulae oboustranně - PIR 

• pasivní pohyby PHK do FL a ABD v ram. kl. – každý pohyb 5x 

• izometrické posilování svalstva operovaného ramene pomocí overballu – loket 

PHK ve FL 90°, overball mezi loket a bok, pak pod loket, stlačovat ho, 3s výdrž, 

povolit, každý směr 5x zopakovat 

• využití prvků vzpěrného cvičení dle Brunkow - ramena držet směrem kaudálně, 

lopatky přitažené k páteři, paže podle těla, lokty ve FL 90°, nastavení klenb 

rukou, pokrčené obě DKK, chodidla opřená o lůžko, izometricky držet HKK 

proti virtuální opoře 15s, 2x zopakovat 

- vsedě: 

• aktivní pohyby HKK do FL v ram. kl. za součaného držení tyče před tělem – 6x 

 

• autoterapie: pacient je zainstruován v péči o jizvu, ledování v případě potřeby, 

AGR na m. levator scapulae a m. trapezius horní část – dopoledne před terapií, 

vyvěšování PHK na posteli k uvolnění subakromiálního prostoru 
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Výsledek: 

• terapie pacienta bavila, výborně spolupracoval, těší se na další spolupráci, cíle 

byly částečně splněny – kontrolní vyšetření: kůže, podkoží a fascie v oblasti 

paže a operovaného ramene jsou lépe protažitelné a posunlivé ve všech směrech, 

rozsah FL a ABD PHK v ram. kl. je zatím stejný, ale konec pohybu je 

s fyziologickou bariérou, rameno po terapii mírně bolelo 

 

• fyzikální terapie: laser na oblast jizvy – 5 minut, provedeno specializovaným 

pracovníkem na ambulantním oddělení 

 

10. 1. 2013 

Status praesens: 

• subjektivně: pacient se cítí dobře, ale stěžuje si na tupou bolest v rameni po 

minulé terapii, rameno i mírně oteklo, takže ho pacient dle uvážení ledoval 

• objektivně: TF – 68 tepů/minutu, DF – 17 vdechů/minutu, TK – 125/75, pacient 

je zcela orientován místem, časem a osobou, výborně spolupracuje, kontrolní 

vyšetření: měkké tkáně v oblasti paže a operovaného ramene jsou hůře 

protažitelné a posunlivé ve všech směrech než předchozího dne – nejspíš 

v důsledku otoku, konce pohybů FL a ABD PHK v ram. kl. jsou s tvrdými 

bariérami 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

• uvolnění měkkých tkání v oblasti jizvy, operovaného ramene, celé krční páteře a 

hrudníku, odstranění otoku, relaxace hypertoniích svalů, protažení zkrácených 

svalů, zvýšení rozsahu pohybu operovaného ramene, zvýšení sval. síly svalů 

operovaného ramene, ovlivnění bolesti, zvýšit pohyblivost thorakoskapulárního 

spojení na pravé straně, uvolnění subakromiálního prostoru na pravé straně 

 

Návrh terapie: 

• TMT, PIR, AGR, PIR s protažením, pasivní pohyby, aktivní pohyby s 

dopomocí, aktivní pohyby, izometrické posilování, mobilizace, vyvěšování PHK 
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Průběh terapie: 

- dopoledne: 

• kontrola autoterapie – uvolnění m. levator scapulae a m. trapezius – horní část – 

AGR vsedě 

• TMT v oblasti operovaného ramene, paže, celé krční páteře a hrudníku – 

hlazení, Kiblerova řasa, protažení fascií (krční – rotační pohyb, C/Th přechodu – 

ždímavý pohyb, kraniokaudálně, paže – rotační i ždímavý pohyb, hrudní – 

kraniolaterálně a kaudomediálně), míčkování, masáž jizvy operovaného ramene 

– tlaková masáž, protažení do všech směrů v průběhu celé jizvy 

- vleže na zádech: 

• pasivní pohyby PHK do FL a ABD v ram. kl. – každý pohyb 5x 

• aktivní pohyby HKK do FL v ram. kl. za součaného držení tyče před tělem – 6x 

• izometrické posilování svalstva ramen pomocí tyče – HKK ve FL 90°, mírně 

pokrčené lokty, snažit se roztrhnout a spojit tyč → horizontální ABD a ADD, 

výdrž 3s, povolit, oba směry 4x zopakovat 

- vleže na břiše: 

• mobilizace lopatky – krouživý pohyb lopatky do všech směrů 

• uvolnění m. pectoralis minor PHK – PIR 

• protažení m. pectoralis minor LHK - PIR s protažením 

• uvolnění subakromiálního prostoru - vyvěšení PHK z lehátka – 2 min. 

 

- odpoledne: 

- vleže na zádech: 

• uvolnění m. trapezius a m. levator scapulae oboustranně - PIR 

• pasivní pohyby PHK do FL a ABD v ram. kl. – každý pohyb 5x 

• aktivní pohyby HKK a izometrické posilování svalstva ramen - FL ram. kl. za 

součaného držení velkého gymnastického míče, zvedat ho nahoru a dolů – 6x, 

v jednotlivých úrovních FL provádět izometrie – stlačení míče, 3s výdrž, 

povolit, 2x zopakovat a zvednout míč o kousek výš 

- vsedě: 

• aktivní pohyby HKK do FL v ram.kl. – spojené dlaně, 5x, aktivní pohyby HKK 

do ABD v ram. kl. – lokty ve FL 90° u obou HKK, oběma HKK současně - 5x, 

před zrcadlem 
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Výsledek: 

• terapie pacienta bavila, výborně spolupracoval, těší se na další spolupráci, cíle 

byly částečně splněny – kontrolní vyšetření: kůže, podkoží a fascie v oblasti 

paže, operovaného ramene a krku jsou lépe protažitelné a posunlivé ve všech 

směrech, aktivní rozsah FL PHK v ram. kl. se zvýšil na 70°, pasivní na 100°, 

rozsah ABD PHK v ram. kl. zůstává aktivně i pasivně stejný, ale konec pohybu 

je s fyziologickou bariérou 

 

• fyzikální terapie: celotělová vířivka – 15 minut, teplota vody indiferentní, 

provedeno specializovaným pracovníkem na ambulantním oddělení 

 

11. 1. 2013 

Status praesens: 

• subjektivně: pacient se cítí dobře, těší se na terapii, krajní polohy FL a ABD v 

ram. kl. PHK jsou bolestivé, pacient rameno PHK dle uvážení a potřeby leduje 

• objektivně: TF – 68 tepů/minutu, DF – 17 vdechů/minutu, TK – 125/70, pacient 

je zcela orientován místem, časem a osobou, výborně spolupracuje, kontrolní 

vyšetření: otok se snížil, ale ještě přetrvává – ověřeno antropometrií, měkké 

tkáně v oblasti paže, operovaného ramene a krku jsou lépe protažitelné a 

posunlivé ve všech směrech, ale od předchozího dne se trochu stáhly, aktivní i 

pasivní rozsah FL a ABD PHK v ram. kl. je stejný jako předešlého dne – 

ověřeno goniometrií 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

• uvolnění měkkých tkání v oblasti jizvy, operovaného ramene, celé krční páteře a 

hrudníku, odstranění otoku, relaxace hypertoniích svalů, protažení zkrácených 

svalů, zvýšení rozsahu pohybu operovaného ramene, zvýšení sval. síly svalů 

operovaného ramene, ovlivnění bolesti, zvýšit pohyblivost thorakoskapulárního 

spojení na pravé straně, uvolnění subakromiálního prostoru na pravé straně, 

podpořit stabilizační funkce pletence ramenního PHK 
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Návrh terapie: 

• TMT, PIR, AGR, PIR s protažením, pasivní pohyby, aktivní pohyby s 

dopomocí, aktivní pohyby, izometrické posilování, mobilizace, vyvěšování 

PHK, vzpory a opory 

 

 

Průběh terapie: 

- dopoledne: 

• kontrola autoterapie – uvolnění m. levator scapulae a m. trapezius – horní část – 

AGR vsedě 

• TMT v oblasti operovaného ramene, paže, celé krční páteře a hrudníku – 

hlazení, Kiblerova řasa, protažení fascií (krční – rotační pohyb, C/Th přechodu – 

ždímavý pohyb, kraniokaudálně, paže – rotační i ždímavý pohyb, hrudní – 

kraniolaterálně a kaudomediálně), míčkování, masáž jizvy operovaného ramene 

– tlaková masáž, protažení do všech směrů v průběhu celé jizvy 

- vleže na zádech: 

• pasivní pohyby PHK do FL a ABD s fyziologickým souhybem lopatky v ram. 

kl. – každý pohyb 6x 

• aktivní pohyby HKK do FL s fyziologickým souhybem lopatky v ram. kl. za 

součaného držení tyče před tělem – 7x  

• izometrické posilování svalstva ramen pomocí tyče – nejprve HKK ve FL 90°, 

potom ve FL 45°, mírně pokrčené lokty, snažit se roztrhnout a spojit tyč → 

horizontální ABD a ADD, výdrž 3s, povolit, oba směry 5x zopakovat v obou 

polohách 

- vleže na břiše: 

• mobilizace lopatky – krouživý pohyb lopatky do všech směrů 

• uvolnění m. pectoralis minor PHK – PIR 

• protažení m. pectoralis minor LHK - PIR s protažením 

• uvolnění subakromiálního prostoru - vyvěšení PHK z lehátka – 2 min. 

 

- odpoledne: 

- vleže na zádech: 

• uvolnění m. trapezius a m. levator scapulae oboustranně - PIR 



53 

 

• pasivní pohyby PHK do FL a ABD s fyziologickým souhybem lopatky v ram. 

kl. – každý pohyb 6x 

• aktivní pohyby HKK do FL s fyziologickým souhybem lopatky v ram. kl. za 

součaného držení malých míčků v každé ruce – 7x 

 

- vsedě: 

• aktivní pohyby PHK do ABD a mírné EXT v ram. kl. – PHK položená dlaní na 

lehátku vedle boku, prsty směřují dopředu, sunout dlaň po lehátku – každý 

pohyb 6 x 

• aktivní pohyby do FL s fyziologickým souhybem lopatky v ram.kl. – spojené 

dlaně, 6x, aktivní pohyby do ABD s fyziologickým souhybem lopatky v ram.kl. 

– lokty ve FL 90° u obou HKK, oběma HKK současně - 6x, před zrcadlem 

• izometrické posilování svalstva operovaného ramene – loket PHK ve FL 90°, 

fyzioterapeut klade odpor do FL, EXT, ABD a ADD – pacient drží PKK na 

místě, 3s, povolit, každý směr 3x zopakovat 

• vzpor sedmo - obě HKK položené dlaní na lehátku mírně před tělem, prsty 

směřují dopředu, opřít se do dlaní a mírně se na nich vzepřít, 5s výdrž, povolit, 

3x zopakovat 

 

Výsledek: 

• pacient byl s terapií spokojen, chtěl by, aby byly pokroky vidět rychleji, ale 

zároveň chápe, že po tak dlouhé imobilizaci bude trvat déle, než se rameno 

rozcvičí, cíle byly částečně splněny – kontrolní vyšetření: fascie krční, C/Th 

přechodu a hrudníku je lépe posunlivá ve všech směrech, hypertonus m. 

trapezius a m. levator scapulae zůstává téměř stejný, ale na dotek už není 

bolestivý, rozsah FL PHK v ram. kl. zůstává stejný, rozsah ABD PHK v ram. kl. 

je aktivně stejný, ale pasivně se zvýšil na 60°, zlepšila se pohyblivost lopatky 

PHK ve všech směrech 

 

• fyzikální terapie: laser na oblast jizvy – 5 minut, provedeno specializovaným 

pracovníkem na ambulantním oddělení 

 

 



54 

 

12. a 13. 1. 2013 

• pacient se zúčastnil skupinového cvičení na pokoji, které bylo spíše kondičního 

charakteru, 30 min. 

• autoterapie a cvičení cviků, které si pacient zapamatoval během terapií 

 

14. 1. 2013 

Status praesens: 

• subjektivně: pacient se cítí dobře, těší se po víkendu na terapii, snažil se sám 

cvičit, krajní polohy FL a ABD v ram. kl. PHK jsou ještě bolestivé, pacient dle 

uvážení a potřeby PHK leduje 

• -objektivně: TF - 65 tepů/minutu, DF - 17 vdechů/minutu, TK – 130/80, pacient 

je zcela orientován místem, časem a osobou, výborně spolupracuje, kontrolní 

vyšetření: posunlivost fascií krku, C/Th přechodu a hrudníku se během víkendu 

mírně snížila, m. trapezius a m. levator scapulae jsou v hyperonu, ale na dotek 

nejsou bolestivé, rozsah FL a ABD PHK v ram. kl. se udržel stejný, jako byl 

před víkendem – ověřeno goniometrií, snížila se pohyblivost lopatky PHK ve 

všech směrech 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

• uvolnění měkkých tkání v oblasti jizvy, operovaného ramene, celé krční 

páteře a hrudníku, relaxace hypertoniích svalů, protažení zkrácených svalů, 

zvýšení rozsahu pohybu operovaného ramene, zvýšení sval. síly svalů 

operovaného ramene, ovlivnění bolesti, zvýšit pohyblivost 

thorakoskapulárního spojení na pravé straně, uvolnění subakromiálního 

prostoru na pravé straně, podpořit stabilizační funkce pletence ramenního 

PHK 

 

Návrh terapie: 

• TMT, PIR, AGR, PIR s protažením, pasivní pohyby, aktivní pohyby 

s dopomocí, aktivní pohyby, izometrické posilování, posilování analytickými 

metodami, mobilizace,  vyvěšování PHK, vzpory a opory, uvolňovací a 

posilovací techniky PNF na lopatkové svaly, dynamická stabilizace 
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Provedení terapie: 

- dopoledne: 

• kontrola autoterapie – uvolnění m. levator scapulae a m. trapezius – horní část – 

AGR vsedě 

• TMT v oblasti operovaného ramene, paže, celé krční páteře a hrudníku – 

hlazení, Kiblerova řasa, protažení fascií (krční – rotační pohyb, C/Th přechodu – 

ždímavý pohyb, kraniokaudálně, paže – rotační i ždímavý pohyb, hrudní – 

kraniolateráně a kaudomediálně), míčkování, masáž jizvy operovaného ramene 

– tlaková masáž, protažení do všech směrů v průběhu celé jizvy 

- vleže na zádech: 

• pasivní pohyby PHK do FL a ABD s fyziologickým souhybem lopatky v ram. 

kl. – každý pohyb 7x 

• aktivní pohyby HKK do FL s fyziologickým souhybem lopatky v ram. kl. za 

součaného držení tyče před tělem – 8x  

• izometrické posilování svalstva ramen pomocí tyče – nejprve HKK ve FL 90°, 

potom ve FL 45°, mírně pokrčené lokty, snažit se roztrhnout a spojit tyč → 

horizontální ABD a ADD, výdrž 3s, povolit, oba směry 5x zopakovat v obou 

polohách 

- vleže na levém boku: 

• posílenní mm. rhomboidei metodou PNF technikou pomalý zvrat – výdrž, 

agonistický vzorec – posteriorní deprese, antagonistický vzorec – anteriorní 

elevace 

• relaxace mm. pectorales metodou PNF technikou výdrž – relaxace, 

antagonistický vzorec - anteriorní deprese, agonistický vzorec – posteriorní 

elevace 

- vleže na břiše: 

• mobilizace lopatky – krouživý pohyb lopatky do všech směrů 

• uvolnění m. pectoralis minor PHK – PIR 

• protažení m. pectoralis minor LHK – PIR s protažením 

• posílení mm. rhomboidei a střední části m. trapezius – analytické posilování dle 

svalového testu, 5s výdrž, povolit, 5x zopakovat         

• uvolnění subakromiálního prostoru - vyvěšení PHK z lehátka – 2 min. 
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- vestoje: 

• klik o stěnu – dlaně na stěnu do výše ramen, prsty směřují vzhůru, ramena držet 

směrem kaudálně, lopatky přitažené k páteři, udělat krok vzad – opřít se do 

rukou, v kliku 5s výdrž, povolit, 3x zopakovat, cvik byl prováděn za přísné 

kontroly KI rotací 

 

- odpoledne: 

- vleže na zádech: 

• uvolnění m. trapezius a m. levator scapulae oboustranně - PIR 

• pasivní pohyby PHK do FL a ABD s fyziologickým souhybem lopatky v ram. 

kl. – každý pohyb 7x 

• aktivní pohyby HKK do FL s fyziologickým souhybem lopatky v ram. kl. za 

součaného držení malých míčků v každé ruce – 8x 

• aktivní pohyby HKK do FL v ram. kl., izometrické posilování svalstva ramen a 

dynamická stabilizace za součaného držení velkého gymnastického míče, zvedat 

ho nahoru a dolů – 6x, v jednotlivých úrovních FL provádět izometrie – stlačení 

míče, 3s výdrž, povolit, 2x zopakovat a zvednout míč o kousek výš, 

v jednotlivých úrovních FL při stlačení míče provádět dynamickou stabilizaci – 

fyzioterapeut postrkuje míč do všech směrů a pacient ho drží na místě 

- vsedě: 

• aktivní pohyby HKK do FL s fyziologickým souhybem lopatky v ram.kl. – 

spojené dlaně, 6x, aktivní pohyby HKK do ABD s fyziologickým souhybem 

lopatky v ram. kl. - lokty ve FL 90° u obou HKK, oběma HKK současně - 6x, 

před zrcadlem 

• vzpor sedmo - obě HKK položené dlaní na lehátku mírně před tělem, prsty 

směřují dopředu, opřít se do dlaní a mírně se na nich vzepřít, 5s výdrž, povolit, 

3x zopakovat 

- vestoje: 

• aktivní pohyby PHK do FL a ABD s fyziologickým souhybem lopatky v ram. kl. 

pomocí žebříčku přidělaného na zeď, pacient zopakuje každý pohyb 3x pomocí 

„lezení“ prstů po žebříčku vzhůru 
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Výsledek: 

• terapie pacienta bavila, výborně spolupracoval, cíle byly částečně splněny – 

kontrolní vyšetření: podařilo se zrelaxovat hypertonní svaly – m. levator 

scapulae a m. trapezius horní část oboustranně, rozsah FL PHK v ram. kl. se 

zvýšil aktivně na 80°, pasivně zůstává téměř stejný, ale konec pohybu je 

s fyziologickou bariérou, rozsah ABD PHK v ram. kl. zůstává stejný 

 

• fyzikální terapie: celotělová vířivka – 15 minut, teplota vody indiferentní, 

provedeno specializovaným pracovníkem na ambulantním oddělení 

 

15. 1. 2013 

Status praesens: 

• subjektivně: pacient se cítí dobře, těší se na terapii, krajní polohy FL a ABD v 

ram. kl. PHK jsou ještě bolestivé 

• objektivně: TF - 70 tepů/minutu, DF - 16 vdechů/minutu, TK - 125/75, pacient 

je zcela orientován místem, časem a osobou, výborně spolupracuje, kontrolní 

vyšetření: otok ramene vymizel – ověřeno antropometrií, normotonus m. levator 

scapulae m. trapezius horní část oboustranně, rozsah FL a ABD PHK v ram. kl. 

je stejný jako předešlého dne – ověřeno goniometrií 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

• uvolnění měkkých tkání v oblasti jizvy, operovaného ramene, celé krční 

páteře a hrudníku, relaxace hypertoniích svalů, protažení zkrácených svalů, 

zvýšení rozsahu pohybu operovaného ramene, zvýšení sval. síly svalů 

operovaného ramene, ovlivnění bolesti, zvýšit pohyblivost 

thorakoskapulárního spojení na pravé straně, uvolnění subakromiálního 

prostoru na pravé straně, podpořit stabilizační funkce pletence ramenního 

PHK 

 

Návrh terapie: 

• TMT, PIR, AGR, PIR s protažením, pasivní pohyby, aktivní pohyby 

s dopomocí, aktivní pohyby, izometrické posilování, posilování analytickými 
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metodami, mobilizace,  vyvěšování PHK, vzpory a opory, uvolňovací a 

posilovací techniky PNF na lopatkové svaly 

 

Provedení terapie: 

- dopoledne: 

• TMT v oblasti operovaného ramene, paže, celé krční páteře a hrudníku – 

hlazení, Kiblerova řasa, protažení fascií (krční – rotační pohyb, C/Th přechodu – 

ždímavý pohybe, kraniokaudálně, paže – rotační i ždímavý pohyb, hrudní – 

kraniolaterálně a kaudomediálně), míčkování, masáž jizvy operovaného ramene 

– tlaková masáž, protažení do všech směrů v průběhu celé jizvy 

- vleže na zádech: 

• pasivní pohyby PHK do FL a ABD s fyziologickým souhybem lopatky v ram. 

kl. – každý pohyb 8x 

• aktivní pohyby HKK do FL s fyziologickým souhybem lopatky v ram. kl. za 

součaného držení tyče před tělem – 8x  

• izometrické posilování svalstva ramen pomocí tyče – nejprve HKK ve FL 90°, 

potom ve FL 45°, mírně pokrčené lokty, snažit se roztrhnout a spojit tyč → 

horizontální ABD a ADD, výdrž 3s, povolit, oba směry 5x zopakovat v obou 

polohách 

• využití prvků vzpěrného cvičení dle Brunkow - ramena držet směrem kaudálně, 

lopatky přitažené k páteři, paže podle těla, lokty ve flexi 90°, nastavení klenb 

rukou, pokrčené obě DKK, chodidla opřená o lůžko, izometricky držet HKK 

proti virtuální opoře 15s, povolit, 3x zopakovat 

- vleže na břiše: 

• mobilizace lopatky – krouživý pohyb lopatky do všech směrů 

• uvolnění m. pectoralis minor PHK – PIR 

• protažení m. pectoralis minor LHK – PIR s protažením 

• posílení mm. rhomboidei a střední části m. trapezius – analytické posilování dle 

svalového testu, 5s výdrž, povolit, 5x zopakovat         

• uvolnění subakromiálního prostoru - vyvěšení PHK z lehátka – 2 min. 

- vestoje: 

• klik o stěnu – dlaně na stěnu do výše ramen, prsty směřují vzhůru, ramena držet 

směrem kaudálně, lopatky přitažené k páteři, udělat krok vzad – opřít se do 
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rukou, v kliku 5s výdrž, povolit, 3x zopakovat, cvik byl prováděn za přísné 

kontroly KI rotací 

 

- odpoledne: 

- vleže na zádech: 

• protažení m. trapezius a m. levator scapulae oboustranně - PIR s protažením 

• pasivní pohyby PHK do FL a ABD s fyziologickým souhybem lopatky v ram. 

kl. – každý pohyb 8x 

• aktivní pohyby HKK do FL s fyziologickým souhybem lopatky v ram. kl. za 

součaného držení malých míčků v každé ruce – 8x 

• izometrické posilování svalstva operovaného ramene pomocí overballu – loket 

PHK ve FL 90°, overball mezi loket a bok, pak pod loket, stlačovat ho, 3s výdrž, 

povolit, každý směr 6x zopakovat 

- vleže na levém boku: 

• posílenní mm. rhomboidei metodou PNF technikou pomalý zvrat – výdrž, 

agonistický vzorec – posteriorní deprese, antagonistický vzorec – anteriorní 

elevace 

• relaxace mm. pectorales metodou PNF technikou výdrž - relaxace, 

antagonistický vzorec - anteriorní deprese, agonistický vzorec – posteriorní 

elevace 

- vsedě: 

• aktivní pohyby HKK do FL v ram. kl. za součaného držení tyče před tělem – 6x  

• vzpor sedmo - obě HKK položené dlaní na lehátku mírně před tělem, prsty 

směřují dopředu, opřít se do dlaní a mírně se na nich vzepřít, 5s výdrž, povolit, 

4x zopakovat 

- vestoje: 

• aktivní pohyby PHK do FL a ABD s fyziologickým souhybem lopatky v ram. kl. 

pomocí žebříčku přidělaného na zeď, pacient zopakuje každý pohyb 3x pomocí 

„lezení“ prstů po žebříčku vzhůru 

 

• nácvik autoterapie na protažení zkrácených svalů – m. levator scapulae a m. 

trapezius – pacient je zainstruován  
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Výsledek: 

• terapie pacienta bavila, těší se na další spolupráci, cíle částečně splněny – 

kontrolní vyšetření: fascie - krční, C/Th přechodu, paže a hrudníku jsou dobře 

posunlivé ve všech směrech, rozsah FL PHK v ram. kl. se zvýšil aktivně na 90°, 

pasivně na 110°, rozsah ABD PHK v ram. kl. je aktivně stejný, pasivně se zvýšil 

na 70° 

 

• fyzikální terapie: laser na oblast jizvy – 5 minut, provedeno specializovaným 

pracovníkem na ambulantním oddělení 

 

16. 1. 2013 

Status praesens: 

• subjektivně: pacient se cítí dobře, těší se na terapii, má radost z pokroků, krajní 

polohy FL a ABD v ram. kl. PHK jsou ještě bolestivé 

• objektivně: TF - 68 tepů/minutu, DF - 17 vdechů/minutu, TK – 120/70, pacient 

je zcela orientován místem, časem a osobou, výborně spolupracuje, kontrolní 

vyšetření: fascie – krční, C/Th přechodu, paže a hrudníku jsou dobře posunlivé 

ve všech směrech, rozsah FL a ABD PHK v ram. kl. je stejný jako předešlého 

dne – ověřeno goniometrií 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

• uvolnění měkkých tkání v oblasti jizvy, operovaného ramene, celé krční páteře a 

hrudníku, relaxace hypertoniích svalů, protažení zkrácených svalů, zvýšení 

rozsahu pohybu operovaného ramene, zvýšení sval. síly svalů operovaného 

ramene, ovlivnění bolesti, zvýšit pohyblivost thorakoskapulárního spojení na 

pravé straně, uvolnění subakromiálního prostoru na pravé straně, podpořit 

stabilizační funkce pletence ramenního PHK 

 

Návrh terapie: 

• TMT, PIR, PIR s protažením, pasivní pohyby, aktivní pohyby s dopomocí, 

aktivní pohyby, izometrické posilování, posilování analytickými metodami, 
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vyvěšování PHK, vzpory a opory, uvolňovací a posilovací techniky PNF na 

lopatkové svaly, dynamická stabilizace 

 

Provedení terapie: 

- dopoledne: 

• kontrola autoterapie – protažení m. levator scapulae a m. trapezius – horní část 

oboustranně – vsedě 

• TMT v oblasti operovaného ramene, paže, celé krční páteře a hrudníku – 

hlazení, míčkování, Kiblerova řasa, protažení fascií (krční – rotační pohyb, C/Th 

přechodu – ždímavý pohyb, kraniokaudálně, paže – rotační i ždímavý pohyb, 

hrudní – kraniolaterálně a kaudomediálně), masáž jizvy operovaného ramene – 

tlaková masáž, protažení do všech směrů v průběhu celé jizvy 

- vleže na zádech: 

• pasivní pohyby PHK do FL a ABD s fyziologickým souhybem lopatky v ram. 

kl. – každý pohyb 8x 

• aktivní pohyby HKK do FL s fyziologickým souhybem lopatky v ram. kl. za 

součaného držení tyče před tělem – 8x  

• izometrické posilování svalstva ramen pomocí tyče – nejprve HKK ve FL 90°, 

potom ve FL 45°, mírně pokrčené lokty, snažit se roztrhnout a spojit tyč → 

horizontální ABD a ADD, výdrž 3s, povolit, oba směry 5x zopakovat v obou 

polohách 

- vleže na břiše: 

• mobilizace lopatky – krouživý pohyb lopatky ve všech směrech 

• uvolnění m. pectoralis minor PHK – PIR 

• protažení m. pectoralis minor LHK – PIR s protažením 

• posílení mm. rhomboidei a střední části m. trapezius – analytické posilování dle 

svalového testu, 5s výdrž, povolit, 5x zopakovat               

• uvolnění subakromiálního prostoru - vyvěšení PHK z lehátka – 2 min. 

- vestoje: 

• posílení flexorů, extenzorů, abduktorů a adduktorů HKK – cvičení 

s therabandem, u žebřin, stoj čelem, jedním a druhým bokem a zády a 

přitahování therabandu k tělu při extendovaných loktech, každý směr 6x 
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• aktivní pohyby do FL a ABD s fyziologickým souhybem lopatky v ram. kl. 

pomocí žebříčku přidělaného na zeď, pacient zopakuje každý pohyb 3x pomocí 

„lezení“ prstů po žebříčku vzhůru 

 

- odpoledne: 

- vleže na zádech: 

• protažení m. trapezius a m. levator scapulae oboustranně – PIR s protažením 

• pasivní pohyby PHK do FL s fyziologickým souhybem lopatky a ABD v ram. 

kl. – každý pohyb 8x 

• aktivní pohyby HKK do FL v ram. kl., izometrické posilování svalstva ramen a 

dynamická stabilizace za součaného držení velkého gymnastického míče, zvedat 

ho nahoru a dolů – 6x, v jednotlivých úrovních FL provádět izometrie – stlačení 

míče, 3s výdrž, povolit, 3x zopakovat a zvednout míč o kousek výš, 

v jednotlivých úrovních FL při stlačení míče provádět dynamickou stabilizaci – 

fyzioterapeut postrkuje míč do všech směrů a pacient ho drží na místě 

- vleže na levém boku: 

• posílení mm. rhomboidei metodou PNF technikou pomalý zvrat – výdrž, 

agonistický vzorec – posteriorní deprese, antagonistický vzorec – anteriorní 

elevace 

• relaxace mm. pectorales metodou PNF technikou výdrž - relaxace, 

antagonistický vzorec - anteriorní deprese, agonistický vzorec – posteriorní 

elevace 

- vleže na břiše: 

• vzpor ležmo na předloktí – dlaně směřují dopředu, lokty ve FL 100°, ramena 

držet směrem kaudálně, lopatky přitažené k páteři, hlava v prodloužení páteře, 

výdrž 5s, povolit, 3x zopakovat 

- vsedě: 

• vzpor sedmo - obě HKK položené dlaní na lehátku mírně před tělem, prsty 

směřují dopředu, opřít se do dlaní a mírně se na nich vzepřít, 5s výdrž, povolit, 

4x zopakovat 

• aktivní pohyby do FL s fyziologickým souhybem lopatky v ram.kl. – spojené 

dlaně, 6x, aktivní pohyby do ABD s fyziologickým souhybem lopatky v ram.kl. 

– lokty ve FL 90° u obou HKK, oběma HKK současně - 6x, před zrcadlem 
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Výsledek: 

• terapie pacienta bavila, výborně spolupracoval, cíle byly částečně splněny – 

kontrolní vyšetření: napětí u m. pectoralis minor PHK se snížilo, m. levator 

scapulae a m. trapezius horní část byly protaženy – stupně zkrácení zůstávají 

stejné oboustranně, ale rameno jde lépe stlačit do DE, fascie - krční, C/Th 

přechodu, paže a hrudníku jsou dobře posunlivé ve všech směrech, aktivní i 

pasivní rozsah FL a ABD PHK v ram. kl. zůstává stejný, konec pohybů je 

s fyziologickou bariérou 

 

• fyzikální terapie: celotělová vířivka – 15 minut, teplota vody indiferentní, 

provedeno specializovaným pracovníkem na ambulantním oddělení 

 

17. 1. 2013 

Status praesens: 

• subjektivně: pacient má dobrou náladu, těší se na terapii, krajní polohy FL a 

ABD v ram. kl. PHK jsou ještě bolestivé 

• objektivně: TF - 70 tepů/minutu, DF - 18 vdechů/minutu, TK – 125/75, pacient 

je zcela orientován místem, časem a osobou, výborně spolupracuje, kontrolní 

vyšetření: snížené napětí m. pectoralis minor, zkrácení zůstává u m. levator 

scapulae a m. trapezius horní část na stejném stupni, ale rameno jde lépe stlačit 

do DE, rozsah FL a ABD PHK v ram. kl. je stejný jako předešlého dne – 

ověřeno goniometrií 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

• uvolnění měkkých tkání v oblasti jizvy, operovaného ramene, celé krční páteře a 

hrudníku, relaxace hypertoniích svalů, protažení zkrácených svalů, zvýšení 

rozsahu pohybu operovaného ramene, zvýšení sval. síly svalů operovaného 

ramene, ovlivnění bolesti, zvýšit pohyblivost thorakoskapulárního spojení na 

pravé straně, uvolnění subakromiálního prostoru na pravé straně, podpořit 

stabilizační funkce pletence ramenního PHK 
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Návrh terapie: 

• TMT, PIR, PIR s protažením, pasivní pohyby, aktivní pohyby s dopomocí, 

aktivní pohyby, izometrické posilování, posilování analytickými metodami, 

vyvěšování PHK, vzpory a opory, uvolňovací a posilovací techniky PNF na 

lopatkové svaly 

 

Provedení terapie: 

- dopoledne: 

• kontrola autoterapie – protažení m. levator scapulae a m. trapezius – horní část 

oboustranně – vsedě 

• TMT v oblasti operovaného ramene, paže, celé krční páteře a hrudníku – 

hlazení, Kiblerova řasa, protažení fascií (krční – rotační pohyb, C/Th přechodu – 

ždímavý pohybe, kraniokaudálně, paže – rotační i ždímavý pohyb, hrudní – 

kraniolaterálně a kaudomediálně), míčkování, masáž jizvy operovaného ramene 

– tlaková masáž, protažení do všech směrů v průběhu celé jizvy 

- vleže na zádech: 

• pasivní pohyby PHK do FL a ABD s fyziologickým souhybem lopatky, ABD 

z 90° FL v ram. kl. – každý pohyb 6x 

• aktivní pohyby HKK do FL s fyziologickým souhybem lopatky v ram. kl. za 

součaného držení tyče před tělem – 10x 

• izometrické posilování svalstva operovaného ramene – loket PHK ve flexi 90°, 

fyzioterapeut klade odpor do FL, EXT, ABD a ADD – pacient drží PHK na 

místě, 3s výdrž, povolit, každý směr 3x zopakovat 

- vleže na břiše: 

• mobilizace lopatky – krouživý pohyb lopatky ve všech směrech 

• uvolnění m. pectoralis minor PHK – PIR 

• protažení m. pectoralis minor LHK – PIR s protažením 

• posílení mm. rhomboidei a střední části m. trapezius – analytické posilování dle 

svalového testu, 5s výdrž, povolit, 5x zopakovat               

• vzpor ležmo na předloktí – dlaně směřují dopředu, lokty ve FL 100°, ramena 

držet směrem kaudálně, lopatky přitažené k páteři, hlava v prodloužení páteře, 

výdrž 5s, povolit, 3x zopakovat 

• uvolnění subakromiálního prostoru - vyvěšení PHK z lehátka – 2 min. 
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- vsedě: 

• vzpor sedmo - obě HKK položené dlaní na lehátku mírně před tělem, prsty 

směřují dopředu, opřít se do dlaní a mírně se na nich vzepřít, 5s výdrž, povolit, 

4x zopakovat 

• aktivní pohyby do FL s fyziologickým souhybem lopatky v ram.kl. – spojené 

dlaně, 6x, aktivní pohyby do ABD s fyziologickým souhybem lopatky v ram.kl. 

– lokty ve FL 90° u obou HKK, oběma HKK současně - 6x, před zrcadlem 

 

- odpoledne: 

- vleže na zádech: 

• protažení m. trapezius a m. levator scapulae oboustranně – PIR s protažením 

• pasivní pohyby PHK do FL a ABD s fyziologickým souhybem lopatky, ABD 

z 90° FL v ram. kl. – každý pohyb 6x 

• aktivní pohyby HKK do FL s fyziologickým souhybem lopatky v ram. kl. za 

součaného držení malých míčků v každé ruce – 10x  

• izometrické posilování svalstva ramen pomocí tyče – nejprve HKK ve FL 90°, 

potom ve FL 45°, mírně pokrčené lokty, snažit se roztrhnout a spojit tyč → 

horizontální ABD a ADD, výdrž 3s, povolit, oba směry 5x zopakovat v obou 

polohách 

- vleže na levém boku: 

• posílenní mm. rhomboidei metodou PNF technikou pomalý zvrat – výdrž, 

agonistický vzorec – posteriorní deprese, antagonistický vzorec – anteriorní 

elevace 

• relaxace mm. pectorales metodou PNF technikou výdrž - relaxace, 

antagonistický vzorec - anteriorní deprese, agonistický vzorec – posteriorní 

elevace 

- vestoje: 

• posílení flexorů, extenzorů, abduktorů a adduktorů HKK – cvičení 

s therabandem, u žebřin, stoj čelem, jedním a druhým bokem a zády a 

přitahování therabandu k tělu při extendovaných loktech, každý směr 6x 

• aktivní pohyby do FL a ABD s fyziologickým souhybem lopatky v ram. kl. 

pomocí žebříčku přidělaného na zeď, pacient zopakuje každý pohyb 3x pomocí 

„lezení“ prstů po žebříčku vzhůru 
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Výsledek: 

• terapie pacienta bavila, těší se na další spolupráci, cíle částečně splněny – 

kontrolní vyšetření: jizva je dobře protažitelná a posunlivá v celém průběhu ve 

všech směrech, napětí m. pectoralis minor PHK je v normotonu a stejné jako u 

LHK, zkrácené svaly byly protaženy – m. pectoralis minor LHK nevykazuje 

známky zkrácení, mm. rhomboidei byly posíleny – pravá strana na st. 4 a levá 

strana na st. 4+ ve svalovém testu, rozsah FL PHK v ram. kl. zůstává aktivně 

stejný, pasivně se zvýšil na 120°, rozsah ABD PHK v ram. kl. je aktivně stejný, 

pasivně se zvýšil na 80°, konec pohybu vyvolává bolest, ale je s fyziologickou 

bariérou, zlepšila se pohyblivost lopatky PHK ve všech směrech 

 

• fyzikální terapie: laser na oblast jizvy – 5 minut, provedeno specializovaným 

pracovníkem na ambulantním oddělení 

 

18. 1. 2013 

Status praesens: 

• subjektivně: pacient má dobrou náladu, těší se na terapii, krajní polohy FL a 

ABD v ram. kl. PHK jsou méně bolestivé 

• objektivně: TF - 70 tepů/minutu, DF - 18 vdechů/minutu, TK – 125/75, pacient 

je zcela orientován místem, časem a osobou, výborně spolupracuje, kontrolní 

vyšetření: m. pectoralis minor PHK je v normotonu, m. pectoralis minor LHK 

nevykazuje známky zkrácení, mm. rhomboidei jsou posíleny, rozsah FL a ABD 

PHK v ram. kl. je stejný jako předešlého dne – ověřeno goniometrií, lopatka 

PHK je lépe pohyblivá ve všech směrech 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

• uvolnění měkkých tkání v oblasti jizvy, operovaného ramene, celé krční páteře a 

hrudníku, protažení zkrácených svalů, zvýšení rozsahu pohybu operovaného 

ramene, zvýšení sval. síly svalů operovaného ramene, ovlivnění bolesti, zvýšit 

pohyblivost thorakoskapulárního spojení na pravé straně, uvolnění 

subakromiálního prostoru na pravé straně, podpořit stabilizační funkce pletence 

ramenního PHK 
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Návrh terapie: 

• TMT, PIR s protažením, pasivní pohyby, aktivní pohyby s dopomocí, aktivní 

pohyby, izometrické posilování, posilování analytickými metodami, vyvěšování 

PHK, vzpory a opory, uvolňovací a posilovací techniky PNF na lopatkové svaly, 

dynamická stabilizace 

 

Provedení terapie: 

- dopoledne: 

• kontrola autoterapie – protažení m. levator scapulae a m. trapezius – horní část 

oboustranně – vsedě 

• TMT v oblasti operovaného ramene, paže, celé krční páteře a hrudníku – 

hlazení, Kiblerova řasa, protažení fascií (krční – rotační pohyb, C/Th přechodu – 

ždímavý pohyb, kraniokaudálně, paže – rotační i ždímavý pohyb, hrudní – 

kraniolaterálně a kaudomediálně), míčkování, masáž jizvy operovaného ramene 

– tlaková masáž, protažení do všech směrů v průběhu celé jizvy 

- vleže na zádech: 

• pasivní pohyby PHK do FL a ABD s fyziologickým souhybem lopatky, ABD 

z 90° FL v ram. kl. – každý pohyb 6x 

• aktivní pohyby HKK do FL v ram. kl., izometrické posilování svalstva ramen a 

dynamická stabilizace za součaného držení velkého gymnastického míče, zvedat 

ho nahoru a dolů – 8x, v jednotlivých úrovních FL provádět izometrie – stlačení 

míče, 3s výdrž, povolit, 3x zopakovat a zvednout míč o kousek výš, 

v jednotlivých úrovních FL při stlačení míče provádět dynamickou stabilizaci – 

fyzioterapeut postrkuje míč do všech směrů a pacient ho drží na místě 

- vleže na břiše: 

• mobilizace lopatky – krouživý pohyb lopatky ve všech směrech 

• posílení mm. rhomboidei a střední části m. trapezius – analytické posilování dle 

svalového testu, 5s výdrž, povolit, 5x zopakovat               

• uvolnění subakromiálního prostoru - vyvěšení PHK z lehátka – 2 min. 

- vestoje: 

• posílení flexorů, extenzorů, abduktorů a adduktorů – cvičení s terabandem, u 

žebřin, stoj čelem, jedním a druhým bokem a zády a přitahování terabandu k tělu 

při extendovaných loktech, každý směr 6x 
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• klik o stěnu – dlaně na stěnu do výše ramen, prsty směřují vzhůru, ramena držet 

směrem kaudálně, lopatky přitažené k páteři, udělat krok vzad – opřít se do 

rukou, v kliku 5s výdrž, povolit, 3x zopakovat, cvik byl prováděn za přísné 

kontroly KI rotací 

 

- odpoledne: 

- vleže na zádech: 

• protažení m. trapezius a m. levator scapulae oboustranně – PIR s protažením 

• pasivní pohyby PHK do FL a ABD s fyziologickým souhybem lopatky, ABD 

z 90° FL v ram. kl. – každý pohyb 6x 

• aktivní pohyby HKK do FL s fyziologickým souhybem lopatky v ram. kl. za 

součaného držení tyče před tělem – 10x  

• izometrické posilování svalstva ramen pomocí tyče – nejprve HKK ve FL 90°, 

potom ve FL 45°, mírně pokrčené lokty, snažit se roztrhnout a spojit tyč → 

horizontální ABD a ADD, výdrž 3s, povolit, oba směry 5x zopakovat v obou 

polohách 

- vleže na břiše: 

• vzpor ležmo na předloktí – dlaně směřují dopředu, lokty ve FL 100°, ramena 

držet směrem kaudálně, lopatky přitažené k páteři, hlava v prodloužení páteře, 

výdrž 5s, povolit, 3x zopakovat 

- vleže na levém boku: 

• posílenní mm. rhomboidei metodou PNF technikou pomalý zvrat – výdrž, 

agonistický vzorec – posteriorní deprese, antagonistický vzorec – anteriorní 

elevace 

- vsedě: 

• aktivní pohyby do FL s fyziologickým souhybem lopatky v ram.kl. – spojené 

dlaně, 6x, aktivní pohyby do ABD s fyziologickým souhybem lopatky v ram.kl. 

– lokty ve FL 90° u obou HKK, oběma HKK současně - 6x, před zrcadlem 

 

Výsledek: 

• terapie pacienta bavila, ale cítil se trochu unavený, je rád, že si o víkendu trochu 

odpočine, cíle částečně splněny – kontrolní vyšetření: zkrácené svaly byly 

protaženy - m. trapezius na st. 1 na pravé straně a na levé straně nevykazuje 
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známky zkrácení, m. levator scapulae na st. 1 na pravé straně (rameno lze stlačit, 

ale ještě trochu klade odpor) a na levé straně nevykazuje známky zkrácení, 

rozsah FL a ABD PHK v ram. kl. zůstává stejný, lopatka PHK je dobře 

pohyblivá ve všech směrech 

 

• fyzikální terapie: celotělová vířivka – 15 minut, teplota vody indiferentní, 

provedeno specializovaným pracovníkem na ambulantním oddělení 

 

19. a 20. 1. 2013 

• pacient se zúčastnil skupinového cvičení na pokoji, které bylo spíše kondičního 

charakteru, 30 min. 

• autoterapie a cvičení cviků, které si pacient zapamatoval během terapií 

 

21. 1. 2013 

Status praesens: 

• subjektivně: pacient má dobrou náladu, těší se na terapii, krajní polohy FL a 

ABD v ram. kl. PHK jsou málo bolestivé 

• objektivně: TF - 70 tepů/minutu, DF - 18 vdechů/minutu, TK – 125/75, pacient 

je zcela orientován místem, časem a osobou, výborně spolupracuje, kontrolní 

vyšetření: zkrácení m. trapezius a m. levator scapulae na pravé straně zůstává 

stejné, rozsah FL a ABD PHK v ram. kl. je stejný jako před víkendem – ověřeno 

gonimetrií, pohyblivost lopatky PHK je stejná jako před víkendem 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

• uvolnění měkkých tkání v oblasti jizvy, operovaného ramene, celé krční páteře a 

hrudníku, protažení zkrácených svalů, zvýšení rozsahu pohybu operovaného 

ramene, zvýšení sval. síly svalů operovaného ramene, ovlivnění bolesti, zvýšit 

pohyblivost thorakoskapulárního spojení na pravé straně, uvolnění 

subakromiálního prostoru na pravé straně, podpořit stabilizační funkce pletence 

ramenního PHK 
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Návrh terapie: 

• TMT, PIR s protažením, pasivní pohyby, aktivní pohyby s dopomocí, aktivní 

pohyby, izometrické posilování, posilování analytickými metodami, vyvěšování 

PHK, vzpory a opory, uvolňovací a posilovací techniky PNF na lopatkové svaly, 

dynamická stabilizace 

 

Provedení terapie: 

- dopoledne: 

• kontrola autoterapie – protažení m. levator scapulae a m. trapezius – horní část 

oboustranně – vsedě 

• TMT v oblasti operovaného ramene, paže, celé krční páteře a hrudníku – 

hlazení, Kiblerova řasa, protažení fascií (krční – rotační pohyb, C/Th přechodu – 

ždímavý pohyb, kraniokaudálně, paže – rotační i ždímavý pohyb, hrudní – 

kraniolaterálně a kaudomediálně), míčkování, masáž jizvy operovaného ramene 

– tlaková masáž, protažení do všech směrů v průběhu celé jizvy 

- vleže na zádech: 

• pasivní pohyby PHK do FL a ABD s fyziologickým souhybem lopatky, ABD 

z 90° FL v ram. kl. – každý pohyb 6x 

• aktivní pohyby HKK do FL s fyziologickým souhybem lopatky v ram. kl. za 

součaného držení tyče před tělem – 10x  

• izometrické posilování svalstva operovaného ramene pomocí overballu – loket 

PHK ve FL 90°, overball mezi loket a bok, pak pod loket, stlačovat ho, 3s výdrž, 

povolit, každý směr 6x zopakovat 

- vleže na břiše: 

• mobilizace lopatky PHK – krouživý pohyb lopatky do všech směrů 

• vzpor ležmo na předloktí – dlaně směřují dopředu, lokty ve FL 100°, ramena 

držet směrem kaudálně, lopatky přitažené k páteři, hlava v prodloužení páteře, 

výdrž 5s, povolit, 4x zopakovat 

• uvolnění subakromiálního prostoru - vyvěšení PHK z lehátka – 2 min. 

- vestoje: 

• klik o stěnu – dlaně na stěnu do výše ramen, prsty směřují vzhůru, ramena držet 

směrem kaudálně, lopatky přitažené k páteři, udělat krok vzad – opřít se do 
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rukou, v kliku 5s výdrž, povolit, 4x zopakovat, cvik byl prováděn za přísné 

kontroly KI rotací 

• aktivní pohyby PHK do FL a ABD s fyziologickým souhybem lopatky v ram. kl. 

pomocí žebříčku přidělaného na zeď, pacient zopakuje každý pohyb 3x pomocí 

„lezení“ prstů po žebříčku vzhůru 

 

- odpoledne: 

- vleže na zádech: 

• protažení m. trapezius a m. levator scapulae na pravé straně – PIR s protažením 

• pasivní pohyby PHK do FL a ABD s fyziologickým souhybem lopatky, ABD 

z 90° FL v ram. kl. – každý pohyb 6x 

• aktivní pohyby HKK do FL s fyziologickým souhybem lopatky v ram. kl. za 

součaného držení malých míčků v každé ruce – 10x  

• aktivní pohyby HKK do FL v ram. kl., izometrické posilování svalstva ramen a 

dynamická stabilizace za součaného držení velkého gymnastického míče, zvedat 

ho nahoru a dolů – 8x, v jednotlivých úrovních FL provádět izometrie – stlačení 

míče, 3s výdrž, povolit, 3x zopakovat a zvednout míč o kousek výš, 

v jednotlivých úrovních FL při stlačení míče provádět dynamickou stabilizaci – 

fyzioterapeut postrkuje míč do všech směrů a pacient ho drží na místě 

- vleže na levém boku: 

• posílenní mm. rhomboidei metodou PNF technikou pomalý zvrat – výdrž, 

agonistický vzorec – posteriorní deprese, antagonistický vzorec – anteriorní 

elevace 

- vsedě: 

• aktivní pohyby do FL s fyziologickým souhybem lopatky v ram.kl. – spojené 

dlaně, 7x, aktivní pohyby do ABD s fyziologickým souhybem lopatky v ram.kl. 

– lokty ve FL 90° u obou HKK, oběma HKK současně - 7x, před zrcadlem 

- vestoje: 

• posílení flexorů, extenzorů, abduktorů a adduktorů – cvičení s therabandem, u 

žebřin, stoj čelem, jedním a druhým bokem a zády a přitahování therabandu 

k tělu při extendovaných loktech, každý směr 6x 
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Výsledek: 

• pacient byl s terapií spokojený, má radost z pokroků, kterých jsme během terapií 

dosáhli, ale už se těší domů, cíle byly částečně splněny - viz kontrolní 

kineziologický rozbor 
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3.6  Výstupní kineziologický rozbor 

22. 1. 2013 

Status praesens 

- subjektivní hodnocení: 

• pacient se cítí dobře, má dobrou náladu 

- objektivní hodnocení: 

• pacient je při vědomí, orientovaný osobou, místem a časem, klidný, výborně 

spolupracuje 

• výška: 175 cm 

• váha: 84 kg 

• BMI: 27,43 - nadváha 

• dechová frekvence: 17 vdechů/minutu 

• tepová frekvence: 70 tepů/minutu 

• tréninková tepová frekvence: 158 tepů/minutu 

• TK: 125/75 

• - teplota: 37°C 

• - zrak: používá brýle na blízko (na čtení) – 1,5D na každé oko 

• - sluch: výborný 

• - nepoužívá žádné pomůcky 

• pravák 

 

Aspekce 

• typ dýchání – horní hrudní, pravidelné, prohloubené, 17 vdechů/minutu 

Stoj 

- zezadu: 

• změny – dolní úhly lopatek ve stejné výši, dolní úhel pravé lopatky není rotován 

laterálně, margo medialis scapulae stejně daleko od páteře, ramena ve sejné výši, 

m. trapezius souměrný na obou stranách 

- z obou boků: 

• změny – mírná protrakce ramen přetrvává, ale není tak výrazná jako před terapií, 

PHK držena volně vedle těla, z pravého boku není vidět levá lopatka → rotace 

trupu vymizela 
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- zepředu:  

• změny – ramena ve stejné výši, m. trapezius souměrný na obou stranách 

 

Dynamické zkoušky páteře 

• stejné jako ve vstupním kineziologickém rozboru 

 

Chůze 

• změny – fyziologický souhyb obou HKK, ramena držena v mírné protrakci, 

která ale není tak výrazná jako před terapií 

 

Inspekce 

• PHK má volně podél těla 

• PHK (rameno a paže) bez otoku, jizva na rameni – klidná, zahojená 

 

Palpace na pánvi 

• stejné jako ve vstupním kineziologickém rozboru 

 

Vyšetření základních hybných stereotypů dle Jandy 

- flexe šíje: 

• stejné jako ve vstupním kineziologickém rozboru 

- abdukce v ramenním kloubu: 

• P – správně provedené do 70°, pak docházelo k předčasné elevaci celého 

ramenního pletence, k lateroflexi nedocházelo 

• L – správně provedené, při pohybu nedocházelo k předčasné elevaci či 

lateroflexi trupu 
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Antropometrické vyšetření 

• délky HKK - stejné jako ve vstupním kineziologickém rozboru 

 

 P (cm) L (cm) 

paže při relaxaci 28 28 

paže při kontrakci 28,5 28,5 

loketní kloub 25 25 

předloktí 25 25 

zápěstí 17 17 

hlavičky metakarpů 21 21 

Tabulka č. 6 – Obvody horních končetin - výstupní 

 

Vyšetření kloubního rozsahu metodou goniometrie dle Jandy 

- aktivní pohyby: 

P ramenní kloub: S 10 – 0 – 90 (bez souhybu lopatky) 

   F 70 – 0 – 0 (bez souhybu lopatky) 

L ramenní kloub: S 15 – 0 – 90 (bez souhybu lopatky) 

   F 90 – 0 – 0 (bez souhybu lopatky) 

   T 30 – 0 – 120  

   R 80 – 0 – 80 

- pasivní pohyby: 

P ramenní kloub: S 15 – 0 – 90 (bez souhybu lopatky) 

→ S 15 – 0 – 130 (se souhybem) 

   F 90 – 0 – 0 (bez souhybu lopatky) 

→ F 90 – 0 – 0 (se souhybem) 

L ramenní kloub: S 20 – 0 – 90 (bez souhybu lopatky) 

   F 90 – 0 – 0 (bez souhybu lopatky) 

   T 30 – 0 – 120  

   R 90 – 0 – 90 

 

• měření popsáno SFTR metodou 

• na konci všech pohybů pružná bariéra 

• nebyl vyšetřen pohyb do vnitřní a zevní rotace v ramenním kloubu PHK z 

důvodu KI těchto pohybů 
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Vyšetření hypermobility 

• stejné jako ve vstupním kineziologickém rozboru 

 

Vyšetření reflexních změn – palpační vyšetření dle Lewita 

- kůže: 

• PHK - na dotek je kůže hydratovaná, dobrá  protažitelnost a posunlivost v okolí 

jizvy ve všech směrech, pružné bariéry, oblast jizvy – v průběhu celé jizvy dobrá 

protažitelnost a posunlivost ve všech směrech, pružné bariéry 

• LHK – BPN, jizva a její okolí dobře protažlivé a posunlivé ve všech směrech 

• krk – na dotyk je kůže hladká, dobrá protažitelnost a posunlivost v oblasti celé 

krční páteře ve všech směrech, pružná bariéra 

• hrudník - BPN 

- podkoží: 

• PHK – Kiblerova řasa lze dobře nabrat v oblasti ramene i paže 

• LHK – BPN 

• krk – diagnostický hmat BPN, Kiblerova řasa lze dobře nabrat v oblasti celé 

krční páteře 

• hrudník - BPN 

- fascie: 

• PHK – dobrá posunlivost v oblasti paže, pružná bariéra 

• LHK – BPN 

• krční - dobrá posunlivost na obě strany, pružná bariéra 

• C/Th přechod – dobrá posunlivost na obě strany, pružná bariéra 

• hrudník – dobrá posunlivost ve všech směrech 

- svaly: 

• PHK – m. deltoideus – normotonus, m. biceps brachii – normotonus, m. triceps 

brachii – normotonus 

• LHK – BPN 

• krk – m. trapezius – normotonus horní části oboustranně, střední a dolní část – 

normotonus oboustranně, m. levator scapulae – normotonus oboustranně, 

paravertebrální svaly – normotonus oboustranně, m. sternocleidomastoideus – 

normotonus oboustranně 
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• lopatka – m. supraspinatus, m. infraspinatus, mm. rhomboidei, m. teres major, 

m. teres minor, m. seratus anterior, m. subscapularis, m. latissimus dorsi – 

normotonus oboustranně 

• hrudník – m. pectoralis major – normotonus oboustranně, m. pectoralis minor –

normotonus oboustranně 

 

Vyšetření kloubní vůle 

• lopatka – PHK i LHK BPN 

 

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

sval P L 

m. pectoralis major – část sternální dolní - 0 

m. pectoralis major – část sternální střední 

a horní 
- 0 

m. pectoralis major – část klavikulární, m. 

pectoralis minor 
- 0 

m. trapezius – horní část 1 0 

m. levator scapulae 1 0 

m. sternocleidomastoideus 0 0 

Tabulka č. 7 – Vyšetření zkrácených svalů - výstupní 

• nebylo možné vyšetřit m. pectoralis major a m. pectoralis minor u PHK – z 

důvodu KI pohybů (rotace) 

 

Orientační vyšetření svalové síly 

Kloub Pohyb P L 

ramenní flexe 4+ 5 

 extenze 4 5 

 abdukce 4+ 5 

 addukce 4 5 

 vnitřní rotace - 5 

 zevní rotace - 5 

loketní flexe 4+ 5 

 extenze 4+ 5 

lopatka 
addukce (mm. 

rhomboidei) 
4 4+ 

Tabulka č. 8 – Orientační vyšetření svalové síly - výstupní 
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• nebylo možné vyšetřit svalovou sílu vnitřních a vnějších rotátorů ram. kl. PHK – 

z důvodu KI pohybů (rotace) 

 

Vyšetření úchopů 

• tejné jako ve vstupním kineziologickém rozboru 

 

Neurologické vyšetření 

• stejné jako ve vstupním kineziologickém rozboru 

 

Speciální testy 

• stejné jako ve vstupním kineziologickém rozboru 

 

Závěr vyšetření: 

Pacient s totální endoprotézou ramenního kloubu PHK (operován 22. 11. 2012). 

Rameno a paže bez otoku – viz antropometrické vyšetření. Jizva klidná, zahojená, stehy 

vyndány. Ramena jsou ve stejné výši, dolní úhly lopatek jsou ve stejné výši a margo 

medialis scapulae jsou stejně daleko od páteře. Ramena jsou držena v mírné protrakci 

a hlava je v mírném předsunu, ale ne tak výrazné jako při vstupním vyšetření. Rotace 

horní části trupu vymizela. PHK je držena volně podél těla. Při chůzi je fyziologická 

synkinéza obou HKK. 

Stereotyp abdukce v ramenním kloubu byl u PHK proveden správně do 70° 

rozsahu pohybu, pak docházelo k elevaci celého ramenního pletence, k lateroflexi trupu 

nedocházelo. Pacient se snaží i v běžných denních úkonech myslet na správné 

provedení pohybu, ale i přesto dochází k elevaci celého ramenního pletence. 

Kloubní rozsah pohybu u ramenního kloubu PHK je omezen (viz výše) 

s pružnou bariérou na konci pohybu. V krajních polohách FL a ABD se ještě vyskytuje 

bolestivost. 

U kůže, podkoží i fascií je dobrá posunlivost a protažitelnost v oblasti 

operovaného ramene a paže, krku, C/Th přechodu a hrudníku s pružnými bariérami. 

Jizva je dobře posunlivá a protažitelná ve všech směrech. 

Pohyblivost lopatky PHK je ve všech směrech BPN. 
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M. deltoideus, m. biceps brachii a m. triceps brachii PHK v normotonu. 

M. trapezius – horní část a m. levator scapulae v normotonu oboustranně. M. pectoralis 

major et minor v normotonu oboustranně. 

Zkrácený m. trapezius a m. levator scapulae na pravé straně na st. 1. 

Svalová síla vyšetřena pouze orientačně – pacient nemá plný rozsah pohybu 

v operovaném ramenním kloubu, tak nelze testovat podle svalového testu dle Jandy. 

Flexory a abduktory mají svalovou sílu na st. 4+. Extenzory a adduktory mají sníženou 

svalovou sílu na st. 4. Mm. rhomboidei oslabené na pravé straně na st. 4. 

Lékař zakázal pohyby do zevní a vnitřní rotace – proto se tyto pohyby 

nevyšetřovaly, protože jsou u pacienta kontraindikovány. 
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3.7  Zhodnocení efektu terapie 

 Ve stoji a při chůzi je mírná protrakce ramen a mírný předsun hlavy, ale ne tak 

výrazný jako při vstupním vyšetření, což je nejpravděpodobněji výsledek relaxace 

hypertonních svalů a protažení zkrácených svalů v okolí. Stejně jako vyrovnání obou 

ramen do stejné výšky. PHK je volně podél těla. Při chůzi je fyziologická synkinéza 

obou HKK. 

 Stereotyp abdukce byl prováděn lépe a ve větším rozsahu, ale správně jen do 

70°, pak docházelo k předčasné elevaci celého ramenního pletence, k lateroflexi trupu 

nedocházelo. 

 Kloubní rozsah u ramenního kloubu PHK je omezen, ale je větší než při 

vstupním vyšetřením (viz tabulka níže). Na konci pohybu je pružná bariéra, ale ještě se 

občas vyskytuje bolestivost v krajních polohách. 

 Posunlivost a protažitelnost měkkých tkání v oblasti operovaného ramene 

a paže, krku, C/Th přechodu a hrudníku je BPN. Jizva je také dobře posunlivá 

a protažitelná ve všech směrech. 

 Pohyblivost lopatky PHK je ve všech směrech BPN. 

 Hypertonní svaly byly zrelaxovány a zkrácené svaly byly protaženy. 

M. trapezius horní část a m. levator scapulae pravé strany je ještě zkrácen na st. 1. 

 Svalová síla oslabených sval. skupin byla posílena (viz tabulka níže). 
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Testování 8. 1. 2013 22. 1. 2013 

Váha 85 kg 84 kg 

Obvod paže PHK při relaxaci 30 cm 28 cm 

Obvod paže PHK při kontrakci 30,5 cm 28,5 cm 

Obvod loketního kloubu PHK 26 cm 25 cm 

Aktivní pohyby v ramenním 

kloubu PHK 

S 10 – 0 – 50 

F 40 – 0 – 0 

 

S 10 – 0 – 90 

F 70 – 0 – 0 

 

Pasivní pohyby v ramenním 

kloubu PHK 

S 15 – 0 – 60 

F 50 – 0 – 0 

(tvrdá bariéra na konci 

pohybu) 

S 15 – 0 – 90 (S 15 – 0 – 130) 

F 90 – 0 – 0 (F 90 – 0 – 0) 

(pružná bariéra na konci pohybu) 

Svalová síla PHK – orientačně 

Flexory – 3 

Extenzory – 3 

Abduktory – 3 

Adduktory - 3 

Flexory – 4+ 

Extenzory – 4 

Abduktory – 4+ 

Adduktory – 4 

Svalová síla mm. rhomboidei 
P – 3 

L – 4 

P – 4 

L – 4+ 

M. deltoideus, m. biceps brachii a 

m. triceps brachii PHK 
Hypotonus Normotonus 

M. trapezius 

Hypertonus oboustranně 

P – zkrácený na st. 2 

L – zkrácený na st. 1 

Normotonus oboustranně 

P – zkrácený na st. 1 

L – st. 0 

M. levator scapulae 

Hypertonus oboustranně 

P – zkrácený na st. 2 

L – zkrácený na st. 1 

Normotonus oboustranně 

P – zkrácený na st. 1 

L – st. 0 

M. pectoralis minor 
P - hypertonus 

L – zkrácený na st. 1 

P – normotonus 

L – st. 0 

Kloubní vůle lopatky PHK 
Snížená pohyblivost do všech 

směrů 

Dobrá pohyblivost do všech 

směrů 

Tabulka č. 9 – Zhodnocení efektu terapie 
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4  Závěr 

Úkoly spojené s cílem bakalářské práce byly splněny. 

Teoretická část pojednává o problematice ramenního kloubu. Byla zde zahrnuta 

tato témata: anatomie, kineziologie a biomechanika ramenního pletence a ramenního 

kloubu, informace o totální endoprotéze ramenního kloubu, dělení implantátů, indikace, 

kontraindikace a komplikace aloplastiky. Samostatnou kapitolu tvoří rehabilitační 

program u pacientů po totální endoprotéze ramenního kloubu. Ke zpracování teoretické 

části byla využita literatura jak zahraničních, tak i tuzemských autorů ve formě knížek 

i odborných článků. 

Úkol zpracování kazuistiky fyzioterapeutické péče o pacienta s totální 

endoprotézou ramenního kloubu byl splněn včetně zpracování jednotlivých bodů: 

vstupní kineziologický rozbor, průběh terapií, výstupní kineziologický rozbor 

a porovnání a zhodnocení výsledků terapie. Terapie probíhala bez problémů, pacient 

měl neustále dobrou náladu, byl velmi snaživý a výborně spolupracoval. Ze 

zhodnocených výsledků je viditelný pozitivní efekt terapie. Pacient kromě individuální 

terapie docházel ještě na procedury fyzikální terapie a fototerapie poskytované 

v zařízení, kde byl hospitalizován. 

O rehabilitaci po totální endoprotéze ramenního kloubu je v současné době 

k dispozici jen velmi málo knih a odborných článků v českém jazyce. Proto je třeba 

hledat v zahraniční literatuře.  

Tato bakalářská práce shrnuje základní poznatky o totální endoprotéze 

ramenního kloubu a její následné fyzioterapeutické péči s ukázkou na konkrétní 

kazuistice pacienta s totální endoprotézou ramenního kloubu. 
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Příloha č. 1 – Žádost etické komise 

 

 



 

Příloha č. 2 – Návrh informovaného souhlasu 

 

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 byl odborným pracovníkem poučen 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 měl jsem možnost klást mu otázky, na 

které mi řádně odpověděl. 

  Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměl 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:….. ………………………………….. 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 3 – Seznam obrázků 

Obrázek č. 1 – Svaly ramenního pletence – povrchová vrstva. Převzato z Véle (2006). 

Obrázek č. 2 – Svaly ramenního pletence – hluboká vrstva. Převzato z Véle (2006). 

Obrázek č. 3 – Pohyby lopatky. Převzato z Kolář (2012). 

Obrázek č. 4 – Zesilující vazy ramenního kloubu – pravá strana, pohled zpředu. 

Převzato z Čihák (2001). 

Obrázek č. 5 – Rotátorová manžeta. Převzato z Véle (2006). 

Obrázek č. 6 – Pohyb lopatky při elevaci paže (šipka znázorňuje směr tlaku). Převzato 

z Bartoníček (1991). 

Obrázek č. 7 – Pohyby v ramenním kloubu. Převzato z Kolář (2012). 

Obrázek č. 8 – Hemiartroplastika ramenního kloubu. Převzato z Taller et al. (2007). 

Obrázek č. 9 – Náhrada ramena (šroub v dříku fixuje nevstřebatelné stehy 

rekonstruované svalstvo rotátorové manžety). Převzato z Pokorný, Sosna (2007). 

Obrázek č. 10 - Cvičení elevace pomocí žebříčku. Převzato z Pokorný, Sosna (2007) 

Obrázek č. 11 – Vyvěšování končetiny a uvolnění subakromiálního prostoru. Převzato 

z Pokorný, Sosna (2007). 

 

Příloha č. 4 – Seznam tabulek 

Tabulka č. 1 – Délky horních končetin - vstupní 

Tabulka č. 2 – Obvody horních končetin - vstupní 

Tabulka č. 3 – Vyšetření zkrácených svalů - vstupní 

Tabulka č. 4 – Orientační vyšetření svalové síly - vstupní 

Tabulka č. 5 – Test funkční soběstačnosti ADL - vstupní 

Tabulka č. 6 – Obvody horních končetin - výstupní 

Tabulka č. 7 – Vyšetření zkrácených svalů - výstupní 

Tabulka č. 8 – Orientační vyšetření svalové síly - výstupní 

Tabulka č. 9 – Zhodnocení efektu terapie 

 

Příloha č. 5 – Seznam použitých zkratek 

RA – rodinná anamnéza 

OA – osobní anamnéza 

FA – farmakologická anamnéza 

AA – alergická anamnéza 

PA – pracovní anamnéza 
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