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Vysvětlivky

aj. a jiné

apod. a podobně

atd. a tak dále 

mj. mimo jiné

tj. to je

tzv. tak zvané

m. musculus

mm. musculi

n. nervus

nn. nervi

FO Foot orthosis Ortézy nohy

AFO Ankle foot orthosis Ortézy hlezna a nohy

KO Knee orthosis Ortézy kolene

KAFO Knee ankle foot orthosis Ortézy kolene, bérce a hlezna

HKAFO Hip knee ankle foot 

orthosis

Ortézy kyčle, kolene, bérce a 

hlezna





Příloha 2: Informovaný souhlas

Informovaný souhlas

Dobrý den, rád bych vás požádal o informovaný souhlas k vašemu případu, který bude 

použit jako součást bakalářské práce na téma „Vliv ortéz na stereotyp chůze u pacientů 

s poruchami periferního nervového systému“ zpracovanou studentem oboru Ortotik 

Protetik Miloslavem Dvořákem. Cílem práce bude posoudit, jak ortézy ovlivňují chůzi 

pacienta a jak může pacient ovlivnit sám svoji chůzi s ortézou. Během celého průběhu 

vašich návštěv ortopedické laboratoře, potřebné pro zhotovení ortézy, budou formou 

dotazů a pozorování získávány informace důležité pro vypracování bakalářské práce 

(př.: pohybová aktivita, typ úrazu, délka trvání postižení, síla svalových skupin, 

kontraktury svalů, vedlejší tělesné potíže, představy pacienta o ortéze, motivace k chůzi, 

zaměstnání, koníčky atd.) Klient má právo na tyto otázky neodpovídat, pokud nebude 

chtít z různých důvodů. Během sledování případu pod dozorem zkušeného pracovníka 

protetické laboratoře se budou zaznamenávat důležité informace z rozhovorů a 

pozorování případu bez použití bolestivých metod. Získané informace se použijí pro 

srovnání informací z odborných zdrojů a následného vyvození důsledků práce. Použita 

bude invazivní metoda, kdy se budou pořizovat i foto a video dokumentace posuzující 

stav chůze klienta před a po aplikaci ortéz. Klient má právo na skrytí svojí identity na 

těchto záznamech. Pokud se vám nebude spolupráce zamlouvat, tak můžete kdykoli od 

této práce odstoupit. Žádné ze získaných dat nebude zneužito a osobní data nebudou 

zveřejněna.



Příloha 3:   Obrázky k případu 1 pacienta

Obr. 6 Postižená nohu bez ortézy                    Obr. 7 První ortéza pacientky

Příloha 4:   Obrázky k případu 2 pacienta

Obr. 8 Nová ortéza druhé pacientky



Příloha 5:   Chůze člověka

Obr. 9 Vyobrazení jednotlivých odvětví stojné a švihové fáze (16)

Obr. 10 Počáteční stojná fáze (15)                                     Obr. 11 Fáze tlumení rázu (15)

Obr. 12 Střední stojná fáze (15)                                      Obr.13 Konečná stojná fáze (15)                           



Obr. 14 Fáze počátečního vykročení (15)            Obr. 15 Střední švihová fáze (15)

Obr. 16 Konečná švihová fáze (15)



Příloha 6:   Stavba nervosvalového aparát dolních končetin

Obr. 17 Svaly hýřďové, pelvitrochanterické a svaly zadní strany stehna (5)



Obr. 18 Svaly stehna a flexor kyčle – musculus iliopsoas (5)



Obr. 19 Přední skupina svalů bérce (5)            Obr. 20 Zadní skupina bércových svalů

                                                                          hluboká (5)



Obr. 21 Skupina zadních svalů bérce – povrchové (5)



Obr. 22 Svaly a šlachy dorzální strany nohy (5)



Obr. 23 Svaly plantární strany nohy – povrchová vrstva (5)



Obr. 24 Schéma n. femoralis (11)               Obr. 25 Schéma n. obruratorius a n.

                                                                       cutaneus   femoris lateralis (11)

Obr. 26 Větévky n. ischiadicus a  (11)          Obr. 27 Schéma n. peroneus profundus (11)

n. tibialis 



Příloha 7:   Svalová síla

Obr. 28 Vyšetření m. iliopsoas 5 stupeň (11)

Obr. 29 Vyšetření m. iliopsoas                                      Obr. 30 Vyšetření m. iliopsoas 

2 stupeň (11)                                                                  1-0 stupeň (11)

Obr. 31 Vyšetření extenze kyčelního kloubu      Obr. 32 Vyšetření extenze kyčelního 

5 stupeň (10)                                                        kloubu 2 stupeň (10)



Obr. 33 Vyšetření flexe kolenního kloubu       Obr. 34 Vyšetření flexe kolenního kloubu          

5 stupeň (10)                                                      2 stupeň (10)

Obr. 35 Vyšetření extenze kolenního kloubu       Obr. 36 Vyšetření extenze kolenního  

5 stupeň (10)                                                         kloubu 2 stupeň (10)

Obr. 37 Vyšetření plantární flexe stupeň        Obr. 38 Vyšetření plantární flexe stupeň

5, 4, 3 (10)                                                       1, 0 (10)



Obr. 39 Vyšetření dorzální flexe stupeň              Obr. 40 Vyšetření dorzální flexe stupeň 

5, 4 (10)                                                               2 (10)



Příloha 8: Svalové zkrácení

Obr. 41 Vyšetření m. triceps surae (10)               Obr.42 Vyšetření flexorů kyčle (10)

0br. 43 Vyšetření flexorů kolene (10)               Obr. 44 Vyšetření m. piriformis

Obr. 45 Vyšetření adductorů kyčle (10)               Obr. 46 Vyšetření abductorů kyčle (9)   



Příloha 9:  Neurologické poruchy periferních nervů

Obr. 47 Hyperkeratózy a ulcerace u pacienta s diabetickou neuropatií (17)

Obr. 48  Průběh. n. peroneus communis a místo jeho častého poškození (17)


