
1 Přílohy 
Příloha 1. Kloub ramenní (upraveno dle Netter, 2005) 

 
1. pouzdro korakoakromiálního 

kloubu 
2. acromion 
3. ligamentum coracoacromiale 
4. šlacha musculus supraspinatus 

(protnutá) 
5. ligamentum coracohumerale 
6. tubercukum majus humeri 
7. tuberculum minus humeri 
8. ligamentum humeri transversum 
9. vagina synovialis intertubercularis 

(komunikuje s kloubní dutinou) 
10. šlacha musculus subscapularis 

(protnutá) 
11. šlacha musculus biceps brachii, caput 

longum 
12. ligamenta capsularia 
13. poloha bursa subscapularis subtendinosa 
14. komunikace mezi kloubní dutinou a 

bursou subscapularis subtendinosa 
15. proccesus coracoideus 
16. ligamentum transversum scapulae et 

foramen supraclaviculare 
17. ligamentum conoideum 
18. ligamentum trapezoideum 
19. clavicula 

 
 



Příloha 2. Zvrásnění subakromiální burzy při abdukci ramenního kloubu 
 

1. musculus supraspinatus 
2. akromioklavikulární kloub 
3. tuberculum majus humeri 
4. musculus deltoideus 
5. bursa subacromialis 
6. zvrásnění bursa subacromialis při abdukci 
7. recesus inferior 
8. m. triceps brachii caput longum 
 
 
 
 



Příloha 3. Vliv svalů na kinematiku lopatky 

 
 
 
 
1.  horní část m. trapezius 
1´. střední část m. trapezius 
1“. dolní část m. trapezius 
2. mm. rhomboidei 

3. m. levator scapulae 
4. m. serratus anterior 
5. m. pectoralis minor 
6. m. subclavius 



Příloha 4. Průměrná doba stimulace VRL a průměrná doba nástupu první reakce 
 
  Skupina se SIS Kontrolní skupina 
  Doba stimulace 

(s) 
První reakce 

(s) 
Doba stimulace 

(s) 
První reakce 

(s) 
RP pravá ruka čelistní 351,1 55,5 284,3 40,9 
RP levá ruka čelistní 315 21,8 248,4 22,5 

R0 1 pravá ruka čelistní 292,7 30,5 225,6 25,3 
RO 1 levá ruka čelistní 276,5 13,3 213,4 19,1 

 



Příloha 5. Subjektivní pocity při provádění testovaných pohybů po stimulaci VRL 
 

Skupina se SIS Kontrolní skupina 

 lepší hybnost symptomatického 
ramenního kloubu (2/10) 

 snažší vykonávání testovaných pohybů 
(2/10) 

 zvětšení bolestivosti ramenního kloubu 
(2/10) 

 žádná změna (4/10) 

 lepší zapojení břišního svalstva (1/20) 
 odlehčení rukou (2/20) 

pocit lepšího postavení krční páteře 
(1/20) 

 pohyby plynulejší  (4/20) 
 snažší vykonávání testovaných pohybů 

(4/20) 
 větší stabilita  (3/20) 
 žádná změna (5/15) 



Příloha 6.  VRL – stimulované zóny a jejich kombinace 
RP RO1 

patní zóna 
patní zóna + gluteální zóna 
patní zóna + SIAS 
patní zóna + proc. styloideus radii 
patní zóna + trupová zóna 
gluteální zóna + SIAS 
gluteální zóna + epikondylus medialis humeri 
gluteální zóna + proc. styloideus radii 
gluteální zóna +akromion 
gluteální zóna + protažení krční páteře 
gluteální zóna +akromion + protažení krční páteře 
gluteální zóna + trupová zóna + akromion 
gluteální zóna + trupová zóna + protažení krční 
páteře 
SIAS +  odpor hlavě přes proc. mastoideus 
SIAS + protažení krční páteře 
SIAS + akromion 
SIAS + mediální okraj lopatky 
SIAS + trupová zóna 
SIAS+ epicondylus medialis humeri 
SIAS + epicondylus medialis femoris 
SIAS + proc. styloideus radii 
SIAS + hrudní zóna 
SIAS + akromion + protažení krční páteře 
trupová zóna + epikondylus medialis humeri 
trupová zóna + protažení krční páteře 
trupová zóna +akromion 
trupová zóna +mediální okraj lopatky 
trupová zóna + epikondylus medialis humeri + 
protažení krční páteře 
trupová zóna + epikondylus medialis humeri + proc. 
mastoideus 
trupová zóna + akromion + protažení krční páteře 
trupová zóna + mediální okraj lopatky + protažení 
krční páteře 
trupová zóna + mediální okraj lopatky + akromion 
trupová zóna + hrudní zóna 
trupová zóna  + proc. mastoideus 
akromion + proc.  styloideus radii  
akromion + protažení krční páteře 
mediální okraj lopatky + protažení krční páteře 
epic. medialis humeri + protažení krční páteře 
proc. styloideus radii + proc. mastoideus 

hrudní zóna  
hrudní zóna + SIAS 
hrudní zóna + epicondylus  medialis femoris 
hrudní zóna + odpor proti rotaci hlavy přes proc. 
mastoideus/mandibulu 
hrudní zóna + acromion 
hrudní zóna + m. mylohyoideus 
hrudní zóna + SIAS 
hrudní zóna + patní zóna 
hrudní zóna + epicondylus medialis femoris  
hrudní zóna + epicondylus lateralis femoris 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



Příloha 7. Přehled reakcí při stimulaci VRL u kontrolní skupiny 
 RP RO1 

hlava 
rotace na záhlavní stranu rotace na záhlavní stranu 

oči a ústní koutek k záhlavní straně 
fascikulace  svalů přední strany krku 

hrudník 
rozšíření mezižeberních prostorů 
výdechové postavení 

rozšíření mezižeberních prostorů 
vyplnění podklíčkové jamky 
výdechové postavení  
 

páteř napřímení  
vytvoření fyziologických křivek 

napřímení 

ČHK 

ramenní kloub:  extenze, zevní rotace 
lopatka: addukce, kaudálně  
předloktí: pronace  
akrum: dorzální flexe ruky, abdukce 
metakarpů  
opora o loket  
napřímení na rameni 
 
fascikulace m.  deltoideus 
fascikulace m. latissimus dorsi  
fascikulace zevních rotátorů paže 
fascikulace m. triceps brachii  
fascikulace m. biceps brachii 
fascikulace  svalů předloktí 

ramenní kloub: zevní rotace, flexe, 
lehce do abdukce v rameni 
předloktí: z pronace do supinace (do 
středního postavení) 
 akrum: abdukce metakarpů 

ZHK 

ramenní kloub:  zevní rotace, 
abdukce, flexe v ramenním kloubu 
lopatka: addukce, kaudálně 
předloktí:  pronace 
akrum: dorzální flexe v zápěstí, 
abdukce metakarpů 
 
fascikulace zevních rotátorů 
kyčelního kloubu 
fascikulace m. biceps brachii 

ramenní kloub:  zevní rotace, 
abdukce 
loket: lehká flexe v lokti   
akrum: abdukce metakarpů 
 
fascikulace m. pectoralis major 

ČDK 

kyčelní kloub: abdukce, zevní rotace, 
flexe  
koleno: flexe 
akrum: dorzální flexe horního 
hlezenního kloubu 
 
fascikulace m. triceps surae 

 
 
 
kyčelní klouby:  rotace do střední ho 
postavení, lehká flexe 
kolenní klouby: lehká flexe  
akra: do nulového postavení v 
hlezenním kloubu 
 
fascikulace  m. quadriceps femoris, 
adduktorů i abduktorů (tensor fascie 
latea) kyčelního kloubu ZDK 

kyčelní kloub: extenze, zevní rotace, 
addukce 
akrum: noha do středního postavení v 
horním hlezenním kloubu, abdukce 
metatarzů, prsty do flexe 
 
fascikulace  hamstringů a m. gluteus 
maximus 
fascikulace m. quadriceps femoris 

vegetativní reakce prohloubené dýchání 
spontánní slzení a slinění 

prohloubení dechu 
zvýraznění tepu na krku 

 
 
 
 
 



Příloha 8. Přehled reakcí při stimulaci VRL u skupiny se SIS 
 RP RO 

hlava rotace na záhlavní stranu rotace na záhlavní stranu 
fascikulace  svalů přední strany krku 

trup 

rozšíření mezižeberních prostorů 
výdechové postavení 

rozšíření mezižeberních prostorů 
vyplnění podklíčkové jamky 
výdechové postavení  
aktivita břišních svalů 
 

páteř napřímení  
vytvoření fyziologických křivek 

napřímení 

ČHK 

ramenní kloub:  zevní rotace 
lopatka: addukce, kaudálně  
předloktí: pronace  
akrum: dorzální flexe ruky, abdukce 
metakarpů  
opora o loket  
 
fascikulace m.  deltoideus 
fascikulace zevních rotátorů paže 
fascikulace  svalů předloktí 

ramenní kloub: zevní rotace, kaudální 
posun , uvolnění  m. pectoralis major 
předloktí: z pronace do supinace (do 
středního postavení) 
 akrum: abdukce metakarpů 
 
fascikulace svalů předloktí 

ZHK 

ramenní kloub:  zevní rotace 
lopatka: addukce, kaudálně 
předloktí:  pronace 
akrum: dorzální flexe v zápěstí, 
abdukce metakarpů 
 
fascikulace zevních rotátorů  
 

ramenní kloub:  zevní rotace, 
abdukce  
loket: lehká flexe v lokti   
akrum: abdukce metakarpů 
 
fascikulace m. pectoralis major 

ČDK 

akrum: dorzální flexe horního 
hlezenního kloubu 
 
fascikulace zevních rotátorů 
kyčelního kloubu 
fascikulace m. triceps surae 

 
 
 
kyčelní klouby:  rotace do střední ho 
postavení, lehká flexe 
kolenní klouby: lehká flexe  
akra: do nulového postavení v 
hlezenním kloubu 
 
fascikulace  m. quadriceps femoris, 
adduktorů i abduktorů (tensor fascie 
latea) kyčelního kloubu 

ZDK 

 
akrum: noha do středního postavení v 
horním hlezenním kloubu, abdukce 
metatarzů, prsty do flexe 
 
fascikulace  hamstringů a m. gluteus 
maximus 
fascikulace m. quadriceps femoris 

vegetativní reakce prohloubené dýchání 
spontánní slzení a slinění 

prohloubení dechu 
zvýraznění tepu na krku 

 



 
Příloha 9. Informovaný souhlas 
 

Informovaný souhlas       
 
Zdravotnické zařízení: Fakultní nemocnice v Motole 
Pracoviště (klinika, oddělení): Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 
Adresa: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 
Pracovník provádějící poučení: Bc. Kateřina Myslivcová 
 
POUČENÍ  a  SOUHLAS  PACIENTA  s účastí na studii 
Pacient 
Příjmení:………………………………   Jméno:………………………….  Titul:…… 
Datum narození: 
Kontaktní spojení (tel., e-mail, adresa): ………………………………………………….. 
 
 
POUČENÍ 
Pacient absolvuje vyšetření vybraných svalů pomocí povrchové elektromyografie před terapií a po 
terapii Vojtovou reflexní lokomocí. 
Byl(a) jsem srozumitelně a dostatečně podrobně informován(a) o obsahu studie prováděné na 
Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství  
Měl(a) jsem příležitost se na vše zeptat a zvážit podané odpovědi. Jsem si vědom(a), že moje účast 
na studii je dobrovolná a že z ní mohu z jakéhokoliv důvodu kdykoliv odstoupit, aniž to ovlivní 
další standard lékařské péče či pozornost, kterou mi bude ošetřující personál věnovat. 
Byl(a) jsem ujištěn(a), že moje anonymita ve studii zůstane zachována a že všechny výsledky a 
záznamy budou používány pouze v souvislosti s touto studií  
 
SOUHLAS 
Po výše uvedeném seznámení prohlašuji, že souhlasím s účastí a spoluprací na studii. Souhlasím s 
tím, že veškeré údaje získané při této studii budou přístupné pouze oprávněným osobám (lékařům, 
fyzioterapeutům, studentům lékařství a fyzioterapie) k vědeckým účelům a zůstanou důvěrnými v 
rámci povinnosti zachování lékařského tajemství. 
 
 
V …………………………….. dne………………….. v hodin……..…………….. 
 
 
 ....................................  ...................................  
Podpis pracovníka  Podpis pacienta 
 
 


