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Abstrakt 

 
Název práce: Kazuistika pacientky po operaci bederní páteře pro výhřez 

meziobratlové ploténky. 

Souhrn: Obecná část práce obsahuje zpracování kineziologie a biomechaniky bederní 

páteře a meziobratlové ploténky. Dále obecná část zahrnuje informace o diagnostice a 

následné terapii. Speciální část práce obsahuje zpracování kazuistiky pacientky po operaci 

bederní páteře pro výhřez meziobratlové ploténky. 

Klíčová slova: meziobratlová ploténka, bederní páteř, výhřez, kořenový syndrom    

 

Abstract 
 

The title of the bachelor’s thesis: Case Report of Physiotherapy of a Patient after 

Surgery of Lumbar Spine because of Intervertebral Disc Herniation  

Summary: The general part of the thesis includes description of kinesiology and 

biomechanics of the lumbar spine and an intervertebral disc. The thesis concentrates on 

diagnostic methods and following therapy. The special part of the thesis contains a detailed 

case report of a patient after a lumbar spine surgery because of an intervertebral disc 

herniation. 

Key words: intervertebral disc, lumbar spine, herniation, radicular syndrome 
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1 Úvod 

Cílem bakalářské práce je zpracování kazuistiky pacientky po operaci bederní páteře 

pro výhřez meziobratlové ploténky s radikulopatií. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. 

První obecná část je zaměřena na kineziologii a biomechaniku bederní páteře a meziobratlové 

ploténky. Také je tato část zaměřena specifičtěji k dané diagnóze, zahrnuje možnosti 

diagnostiky a léčby. 

Druhá speciální část obsahuje kazuistiku, která je zpracována na základě znalostí 

získaných během tříletého studia na Fakultě tělovýchovy a sportu Univerzity Karlovy. Tato 

část je zaměřena na podrobný vstupní kineziologický rozbor, popis jednotlivých terapií, 

výstupní kineziologický rozbor a zhodnocení výsledku proběhlé terapie.  

Bakalářská práce vznikla na základě souvislé odborné praxe, která proběhla na Klinice 

rehabilitačního lékařství Královské Vinohrady na rehabilitačním oddělení v termínu od 20. 1. 

2014 do 14. 2. 2014.   
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2 Část obecná 
 

 

2. 1 Meziobratlová ploténka 
 

Meziobratlové ploténky tvoří čtvrtinu délky celé páteře, které přiléhají k jednotlivým 

obratlovým tělům od druhého krčního obratle až k sakrální kosti. Ploténka se nachází 

v každém pohybovém segmentu, až na spojení occiput – atlas a atlas – axis v horní krční 

páteři (Kasík, 2002).  

Ploténky patří mezi významnou strukturální a funkční součást páteře. Hlavní funkce je 

zajištění axiální stability páteře. Flexibilita měkkých tkáňových struktur umožňuje pohyb 

v segmentech v rovině sagitální (flexe – extenze), v rovině frontální (lateroflexe) a také pohyb 

rotační oběma směry v rovině horizontální. Ploténky mají také funkci jako tlumič. Jsou pod 

nepřetržitým vlivem axiálního zatížení, na kterém se podílí hmotnost těla, svalové a 

ligamentózní napětí. Síly, které působí na ploténku, jsou rozděleny po celém jejím povrchu a 

přenášejí se na její součásti s různým stupněm zatížení. (Kasík, 2002). 

2. 1. 1 Struktura meziobratlové ploténky 
 

Každá meziobratlová ploténka je složena z centrálně uloženého jádra tzv. nucleus 

pulposus, hmoty podobnému gelu a z okolního vazivového prstence (anulus fibrosus). 

Gelovitá hmota je bohatá na proteoglykany, která má schopnost vázat vodu. Hydratované 

proteoglykany nucleus pulposus jsou schopny ploténkám propůjčit vysokou viskoelasticitu 

(Vacek, 2003). 

2. 1. 2 Zatížení meziobratlové ploténky 
 

Z hlediska biomechaniky dělíme zatížení ploténky na statické a dynamické. Při 

statickém zatížení, chování meziobratlové ploténky připomíná destičku složenou z pružných 

prstců. Ve středu každého prstce se nachází prakticky nestlačitelný nuclues puplosus. Dochází 

tedy k napínání prstců a k rovnoměrnému oploštění ploténky (Dylevský, 2000). 

Pokud je ploténka zatížena dynamicky, obratle se naklánějí a zatížení chrupavky je 

poté nerovnoměrné. Při každém pohybu obratlů je jádro posouváno pouze nepatrně, protože 

jeho pevné uzavření se nachází ve vnitřním prstenci. Dochází tedy ke stlačení anulus fibrosus 

na jedné straně a na druhé straně dochází k namáhavému tahu. Jádro se tedy sune od 

stlačované straně ke straně natahované (Dylevský, 2000).  
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2. 3 Biomechanika bederní páteře 

 
Díky vzájemné koordinaci působením nervů a svalů je v páteři vyráběn aktivní pohyb. 

Ke stabilizaci páteře dochází také díky synchronizaci svalů. Agonistické svaly zahajují a 

provádějí pohyb. Antagonistické svaly řídí změnu pohybu. Rozsahy pohybů jsou v různých 

úrovních páteře rozdílné a závisí na orientaci plošek intervertebrálních kloubů (Nordin, 2001).  

Bederní páteř patří mezi nejvíce zatěžovaný úsek páteře, protože nese značnou část hmotnosti 

trupu. Tomu také odpovídá mohutnost a tvar jednotlivých obratlů, které díky svému postavení 

zajišťují fyziologickou lordózu (Kasík, 2002).      

Intervertebrální klouby, které směřují vertikálně s kloubními plochami a jsou 

orientovány sagitálně a také částečně frontálně, zajišťují pohyby v jednotlivých segmentech 

bederní páteře.  Rozsahy pohybu do retroflexe, lateroflexe, anteflexe a rotace určuje tvar a 

orientace kloubních plošek, ale i šířka meziobratlových plotének, které narůstají distálně. 

Maximální pohyblivost je tedy v segmentu L4 – L5 a L5 – S1 (Kasík. 2002). 

Uvnitř meziobratlového disku je uloženo centrum rotace v sagitální rovině pro flexi a 

extenzi. Během flexe dochází k oddálení kloubních a trnových výběžků. Rozsah pohybu 

limitují ligamenta a kloubní pouzdra, které se napínají. Při svalových spazmech a ve stáří 

dochází také k jeho oddálení. Při extenzi se horní obratel oproti dolnímu obratli naklání 

dozadu. Kloubní a trnové výběžky se přibližují a omezují pohyb. Nejčastějším zdrojem 

bolestivých syndromů se z klinického pohledu jeví významný rozsah pohybů v posledních 

dvou segmentech bederní páteře. Celkový rozsah pohybu je v sagitální rovině 40 až 50 stupňů 

(Kasík, 2002). 

Lateroflexe je spojena s kontralaterální rotací v závislosti na stupni lordózy. Čím větší 

lordóza, tím větší rotace. V bederní páteři je stupeň rotace minimální (Kasík, 2002).  

Pohyblivost páteře závisí nejen na souhře kloubů a meziobratlových plotének, ale také na 

okolních měkkých tkáních, ligamentech páteře a pánve (Kasík, 2002). 

 

2. 4 Kineziologie bederní páteře 

 
          Hlavní opornou strukturou pohybové soustavy je skelet. Pohyblivými segmenty 

osového orgánu jsou obratle, které vytvářejí tři flexibilní sloupce. První sloupec je tvořen 

obratlovými těly a dva menší sloupce jsou tvořeny kloubními výběžky. Jejich funkce jsou 

omezení pohyblivosti jednotlivých segmentů a lokálních flexibilních zpevnění určitého úseku. 

Pružnost obratlů páteře tvoří pohybovou osu těla a pevné pouzdro pro ochranu míchy (Véle, 

2006).  
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Mezi sousedními obratli jsou kanálky foramina intervertebralia, kde procházejí míšní 

nervy a cévy. Pokud dojde k jejich zúžení, dochází k tísnění těchto struktur a vznikají 

kořenové – radikulární příznaky (Véle, 2006). 

Meziobratlové ploténky pružně spojují těla obratlů, a tím zajišťují flexibilitu páteře. 

Výška plotének je u mladších lidí proměnlivá. Ráno je jejich výška vyšší a k večeru se 

snižuje, protože dochází ke ztrátě vody, která se v průběhu noci obnovuje. Pokud dojde 

k poškození, může dojít k vyhřeznutí nukleus pulposus ploténky do páteřního kanálu, může 

dojít k tlaku na míšní pleny, míchu nebo míšní kořeny a vyvolávat silné bolestivé, senzitivní, 

motorické radikulární nebo míšní poruchy. Bederní část páteře více inklinuje k výhřezu disku 

(Véle, 2006).   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2. 5 Diskopatie 
 

Degeneraci meziobratlové ploténky můžeme popsat jako plynulou řadu změn, u 

kterých je často velmi náročné odlišit fyziologické projevy stárnutí od projevů patologických, 

které vznikají jako reakce na exogenní a endogenní vlivy. Změny postihují všechny tři tkáně, 

ze kterých se ploténky skládají, hyalinní chrupavku, vazivový prstenec (anulus fibrosus) 

meziobratlové ploténky a její gelovité jádro (nucleus pulposus)(Hrabálek, 2011).  

Proces degenerace a stárnutí je doprovázen nejen strukturálními, ale také 

biochemickými změnami, které ovlivňují vlastnosti a tím i funkci ploténky. Ztráta schopnosti 

vstřebávat zátěž a nárazy může negativně ovlivnit i další části páteře (Hrabálek, 2011). 

 

Obecná radiologická klasifikace lézí meziobratlové ploténky  

1) Fyziologický nález (včetně změn daných fyziologickým procesem stárnutí) 

2) Vrozená/ Vývojová varianta 

3) Degenerativní/ traumatologické změny meziobratlové ploténky 

 Anulární fisury 

 Výhřez (hernie) disku 

 Protruze/ extruze 

 Intravertebrální  

 Degenerativní změny 

 Spondylosys deformasis 

 Meziobratlová osteochondrosa 



5 

 

4) zánět / infekce 

5) Novotvar 

6) Morfologická varianta neznámé etiologie 

Tabulka 1 – Obecná radiologická klasifikace lézí meziobratlové ploténky (Häckel, 2004) 

2. 5. 1 Degenerativní procesy 
 

Procesy, které probíhají v meziobratlové ploténce, patří mezi nejčastěji uváděné 

příčiny bolestí v kříži, ale i zdrojem statických i dynamických změn v daném pohybovém 

segmentu páteře (Vařeka, 1999).   

 I.  stadium – porucha podpůrné funkce a mikrotraumata podpůrného aparátu, kloubů 

páteře, rozvoj synovialitidy, abnormální směr a rozsah pohybu segmentu (Dungle, 

2005). 

 II. stadium – rozvoj instability segmentu, ztráta proteoglykanu v disku, nucleus 

pulposus ztrácí tlumící a pohybovou funkci, uvolněné vazy, degenerace kloubní 

chrupavky, rozvoj artrózy (Dungel, 2005). 

 III. stadium – ztráta výšky disku, omezení pohyblivosti osteofyty, artróza, flekční 

postavení páteře (Dungel, 2005). 

  

2. 6 Etiopatogeneze 
 

Počáteční změny se objevují v období kolem 18. až 20. roku věku, tedy v době, kdy se 

objevují první příznaky degenerace. Změny nejprve postihují vazivový prstenec ploténky 

v jeho dorzolaterální části a mají charakter trhlin a štěrbin. Poté se trhliny objevují v hyalinní 

chrupavce, do které postupně vrůstá fibrózní tkáň a dochází k rozpadu gelovitého jádra. 

Výsledkem je změna biomechanických vlastností, především ztráta elasticity, nestabilita 

segmentu a snížení výšky ploténky. Tyto procesy vedou k produktivním změnám, v jejichž 

průběhu dochází k tvorbě osteofytů na okraji obratlových těl a na okraji poškozených plošek 

meziobratlových kloubů. K výhřezu meziobratlové ploténky tedy může dojít v průběhu 

kteréhokoli stádia těchto změn (Hrabálek, 2010). 

Některé studie uvádějí, že fraktury, fibróza a kalcifikace mohou být důsledkem 

mechanického přetěžování nebo traumatu a mohou být doprovázeny poruchou permeability. 

Tímto je porušena pasivní difuze, což je cesta, která vede k výživě plotének. Porucha je nejen 

v transportu živin, ale také i v odpadních produktech metabolismu. Některé studie uvádějí, že 
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aterosklerotické změny, lumbální stenóza arterií, hormonální a genetická účast úzce souvisí 

s degenerací ploténky (Phillips, Lauryssen 2010).      

2. 7 Patofyziologie kořenové bolesti 

 
Degenerativní změny celé páteře, svalů a vazivového aparátu vedou k bolesti zad a 

reflexním změnám (Wallace, Clauw 2005). 

Receptory, které nám poukazují na bolest, se vyskytují ve velkém množství prakticky 

ve všech tkáních. Lokální bolestivou reakci vyvolává jakékoli poranění nebo přetížení tkání a 

tedy i páteře. Struktury páteře, mezi které řadíme anulus fibrosus, krycí destičky, přední dura 

mater, ligamnetum longitudinale posterior a kloubní pouzdra vyvolávají lokalizované bolesti 

různé intenzity. Bolest považujeme, jako výsledek dráždění různých druhů receptorů, které 

přenášejí informace specifickými vláky do míchy a dále do mozku (Hrabálek, 2010). 

Bolesti zad bývají doprovázeny neurologickými příznaky z komprese míšního kořene 

nebo míchy, která vzniká jako následek výhřezu meziobratlové ploténky, stenózy páteřního 

kanálu nebo nestability segmentu (Avezaat, Hoogen, Luisterburg a kol., 2004). 

Bolest dělíme na lokální, pseudoradikulární a radikulární. 

 

 Lokální: bolest vzniká následkem lokálního postižení páteřních struktur – 

svalů, ligament, meziobratlové ploténky (diskogenní bolest), interverterbrálních kloubů 

(acetová bolest). 

 Pseudoradikulární: místem vzniku je periferní somatická tkáň, bolest nesou 

periferní nervy a míšní kořeny do odpovídajících sklerotomů a myotomů. Mezi hlavní příčiny 

patří nedostatečná funkčnost kloubů pánevního kruhu nebo degenerativní změny 

meziobratlových kloubů. Bolesti se šíří do třísel, hýždí, přední, boční či zadní strany dolních 

končetin.  

 Radikulární: bolest s projekcí v dermatomu, který je inervován z úrovně 

poškozeného míšního kořene (cervikobraciální syndrom, lumboischiadický syndrom). 

 

2. 8 Radikulopatie 

2. 8. 1 Kořenové syndromy   
 

Kořenové syndromy neboli radikulární syndromy definujeme jako soubor příznaků, 

které vznikají na základě útlaku míšního kořene, tedy nejčastěji výhřezem meziobratlové 

ploténky. Tyto syndromy jsou charakterizovány kořenovou bolestí, která se šíří v příslušném 
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dermatomu, segmentu kůže inervovaném senzitivními vlákny postiženého kořene. (Avezaat, 

Hoogen, Luisterburg a kol., 2004). 

Syndromy jsou charakterizovány vyzařující bolestí do oblasti hýždí nebo dolních 

končetin vedenou od bederních obratlů do sakra (Erdogmus, 2007).  

Bolest je častá v hýždích, při kašli, kýchnutí, stolici nebo smíchu. Jsou přítomny 

neurologické příznaky kořenové léze a poruchy pohyblivosti s hypestezií. Tyto syndromy jsou 

nejčastěji projevem strukturálních poruch bederní páteře (Lewit 2003). 

 Kořenový syndrom L4 – bolest vystřeluje po ventrální ploše stehna ke kolenu, 

kde může dále vyzařovat po anteromediální ploše bérce až po vnitřní kotník. Ve výjimečných 

situacích až na mediální hranu palce. U tohoto syndromu bývá velmi výrazný „obrácený 

Laségue“ ( Lewit, 2003). Mezi oslabené svaly patří m. quadriceps femoris, flexory kyčelního 

kloubu a v některých případech jsou oslabeny i adduktory kyčelního kloubu. Patelární reflex 

bývá často snížen nebo může i chybět. Hypestezie dermatomu L4 je lokalizována na vnitřní 

straně bérce až k vnitřnímu kotníku. Klíčový bod citlivosti se nachází nad vnitřním kotníkem 

(Gross, 2005). Pokud došlo k výraznému oslabení flexorů kyčelního kloubu a extenzorů 

kolenního kloubu, může být problém s chůzí (zejména po schodech) (Lewit, 2003). 

 Kořenový syndrom L5 – bolest vystřeluje po zevní ploše stehna a bérce, dále 

pokračuje po nártu k prvnímu až třetímu prstu. Mezi oslabené svaly řadíme m. extenzor 

hallucis longus a m. extenzor digitorum brevis. (Lewit, 2003). Běžně vyšetřované reflexy 

nejsou změněny. Klíčový bod citlivosti nacházíme na dorzu nohy mezi palcem a ukazovákem 

(Gross, 2005). Hypotonie se nachází pod zevním kotníkem a podél hrany tibie. V těchto 

případech je často oslaben m. tibialis anterior, což má za následek oslabenou dorzální flexi 

chodidla a prstů. Pacient není schopen chůze po patách (Lewit, 2003).  

 Kořenový syndrom S1 – bolest vyzařuje po posterolaterální ploše stehna a 

lýtka, až k zevnímu kotníku a dále po laterální ploše chodidla k malíku a 4. prstu. Mezi 

oslabené svaly patří mm. peronei a m. triceps suerae (hlavně laterální část), dále je oslabeno 

gluteální svalstvo, které bývá hypotonické. Často je snížen reflex Achillovy šlachy. U toho to 

syndromu může dojít i k porušení propriocepce (Lewit, 2003). 

 

2. 9 Výhřez meziobratlové ploténky bederní páteře 
         

 

Výhřez meziobratlové ploténky je častou příčinou bolestí v bederní oblasti 

označovaných jako lumbago nebo lumbalgie (při delším trvání), pokud bolest vyzařuje do 

dolní končetiny, jedná se o lumboischiadický syndrom (Vařeka, 1999). 
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Výhřez ploténky je stav, kdy dochází k dislokalizaci její hmoty mimo intersomatický 

prostor (Häckel, 2004). 

Patologické stavy plotének bávají považovány za jediné či dominující příčiny bolestí 

zad, ale není to v každém případě pravdivé. V souvislosti s vývojem zobrazovacích technik je 

zřejmé, že i velký výhřez plotýnek může být klinicky němý. V několika případech i relativně 

malá léze ploténky, aniž by ale došlo ke kompresi nervových struktur, může být příčinou 

bolestivého stavu a dysfunkce. Tento stav se projeví prudkou bolestí v bederní části páteře 

provokovanou zvýšením intraabdominálního tlaku, který se zhorší v předklonu, při otáčení na 

lůžku (Werner, 2009). 

Kompresí nervových struktur výhřezem meziobratlové ploténky dochází ke 

kořenovým syndromům. Výhřez meziobratlové ploténky je možný všemi směry. 

Z neurologického hlediska je velmi důležitý směr dorzální – do páteřního kanálu a do 

intervertebrálního foramina. Rozlišujeme výhřezy mediální, mediolaterální, laterální, 

infraforaminální a extraforaminální. Každý směr má své specifické klinické příznaky. Mezi 

nejčastější výhřezy plotének patří, výhřezy laterálním směrem, které utlačují nervový kořen, 

jenž vystupuje z intervertebrálního foramina o segment níže. K postižení více kořenů 

najednou může docházet při výhřezech mediálních a mediolaterálních (Křupka, 2004). 

Kolem 45 – 50 % výhřezů připadá v bederní oblasti na segment L5/S1, 40 – 45% na 

L4/L5 a kolem 5% na L3/L4. Nejprve se objevuje bolest v zádech, která během několika dní 

či několik týdnů přechází v bolest propagující radikulárně do jedné nebo do obou dolních 

končetin. Pacient se pohybuje strnule a snaží se vyvarovat pohybů do extenze. Motorické a 

senzitivní poruchy v dermatomu tištěného míšního kořene se zpravidla rozvíjejí pozvolna, ale 

pokud se jedná o masivní akutní sekvestraci, může se paretická symptomatologie rozvinout 

během několika hodin (Hrabálek, 2010).   

 

2. 10 Operační výkony a přístupy 
 

Dle charakteru chirurgického zákroku lze jednotlivé chirurgické výkony rozdělit do tří 

skupin (Hrabálek, 2010). 

1. Intradiskální výkony 

Do první skupiny se řadí výkony, které lze vykonat perkutánně - tedy za použití 

speciálních nástrojů, které jsou pod kontrolou endoskopické optiky. Mezi tyto metody řadíme 

automatizovanou perakutní lumbální diskektomii, laserovou diskektomii, manuální lumbální 

diskektomii a chemonukleolýzu. Výsledek těchto metod je zúžení disku a vytvoření pevné 
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jizvy, která zpevní původní instabilní segment. Tato metoda pracuje na základě odstranění 

tkáně blízko herniace disku. Operační zákrok lze provést v lokální anastezii a nevyžaduje 

dlouhodobou hospitalizaci (Dungel, 2005). 

2. Výkony v páteřním kanále 

Do této skupiny patří výkony, kterými lze řešit většinu typů herniace meziobratlové 

ploténky. Sekvestry, které jsou volné, se díky těmto zákrokům odstraní z páteřního kanálu. 

Během chirurgických zákroků dochází ke zvětšení objemu páteřního kanálu rekonstrukcí jeho 

stěny a také k odstranění struktur z páteřního kanálu, které působily útlak. Před operací je 

velmi nutné zvolit takový operační přístup, který by měl co nejvíce šetřit struktury, kterými si 

chirurg k páteři proniká. Také je velmi důležité, aby cíl operace byl bez poškození statické a 

dynamické funkce páteře (Náhlovský, 2006).  

Zadní přístupy k páteři jsou určeny pro léze, které jsou uloženy dorzálně a laterálně od 

durálního vaku. Ze zadního přístupu je provedena přímá otevřená diskektomie, dochází 

k otevření páteřního kanálu a k odstranění výhřezu disku. Tento výkon lze provést 

makroskopicky či mikrochirurgicky. Výhodou mikrodiskektomie je minimální poškození 

zádového svalstva, lepší kosmetický výsledek a kratší hospitalizace. Pro odstranění 

extraforaminálních výhřezů se používá zadní transforaminální extralaterální přístup. Přední 

přístup, retroperitoneální, je vhodný pro stavy s páteřní instabilitou, kdy je indikována přední 

mezitělová fúze segmentu či artroplastika (Náhlovský, 2006). 

Transligamentózní přístup je nejčastěji užívaný při řešení hernie meziobratlové 

ploténky. Do páteřního kanálu lze vstoupit mezi oblouky. V některých přístupech je nutné 

provést snesení kostěných struktur. Tyto výkony se nazývají hemilaminektomie. Rozsáhlejší 

přístup k foramen intervertebrale je možné získat metodou foraminotomií, kdy dochází ke 

snesení kostěných a vazivových struktur jeho dorsální stěny. Mezi nejradikálnější způsob se 

řadí laminektomie, snesení celého oblouku s trnovým výběžkem. Tento výkon patří mezi 

výjimečné, protože zákrok narušuje statickou funkci páteře (Hrabálek, 2010) 

3. Stabilizační výkony 

Stabilizační výkony slouží k obnovení statiky a stability páteře. U výhřezu 

meziobratlové ploténky nebývá stabilizace indikována. Pokud dochází v 

důsledku degenerativních změn na páteři ke vzniku nestabilního segmentu, je nutné stabilizaci 

provést (Sameš, 2005). 

A) Je možné provést mezitělovou fúzi, která je založena na pevné stabilizaci předního 

obratlového sloupce spojením sousedním těl obratlů pomocí klícek, které jsou vyplněny 

kostní drtí, autologních či homologních štěpů. Mezi základní varianty patří: 
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 ALIF (anterior lumbar interbody fusion) – retroperitoneální či transperitoneální 

přední přístup s odstraněním celé ploténky a na její místo se aplikuje klícka 

s kostní tkání, následný kostěný srůst s přilehlými obratli zajistí pevnou fúzi 

v daném segmentu (Hrabálek, 2010). 

 PLIF (posterior lumbar interbody fusion) – je provedena dekomprese a 

odstranění celé ploténky zadním operačním přístupem, je dosažena repozice, 

aplikace dvou klícek s kostí namísto ploténky a stabilizace pomocí 

transpedikulárních šroubů (Hrabálek, 2010). 

 TLIF (transforaminal lumbar interbody fusion) – zadním přístupem je 

odstraněn kloubek a ze stejné strany ploténka s aplikací jedné klícky 

(Hrabálek, 2010). 

 XLIF ( extreme lateral interbody fusion) – retroperitoneální a trans – psoatický 

bočný přístup, odstranění disku s aplikací klícky s kostní tkání (Hrabálek, 

2010).  

B) Transpedikulární fixace 

Ze zadního přístupu se šrouby zavádí přes pedikuly do obratlového těla, šrouby se 

spojují s rigidní tyčí a umožní fúzi segmentu (rigidní fixace). Společně s PLIF, TLIF nebo 

ALIF spojením šroubů může být zajištěno dynamickou tyčí pohyb v segmentu (dynamická 

stabilizace) (Sameš, 2005). 

C) Interspinózní dynamická stabilizace 

Ze zadního přístupu se implantují mezi processus spinosi systémy, které stabilizují, ale 

přitom zachovají pohyb v segmentu (Hrabálek, 2010). 

4. Umělá meziobratlová ploténka – artroplastika 

Z předního přístupu se odstraní celá ploténka a nahradí se umělou ploténkou 

umožňující pohyb v plném rozsahu. Není však vhodné ji implantovat zejména u stenóz kanálu 

nebo při významnější spondylartróze (Hrabálek, 2010). 

K chirurgické léčbě se přistupuje tehdy, je-li kromě klinického nálezu radikulopatie 

zobrazovacími metodami prokázána komprese kořene. A za předpokladu, že byly vyčerpány 

veškeré konzervativní způsoby léčby (Gregory, 2008). 

 

2. 11. Fyzioterapeutické metody a přístupy 
 

Tato kapitola obsahuje vybrané metody a přístupy, které lze využít u pacienta po 

operaci bederní páteře pro výhřez meziobratlové ploténky. 
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2. 11. 1 Léčebná tělesná výchova 
 

Cílem LTV je vybudovat co nejsilnější svalový aparát, zainstruovat správné držení těla 

a správné stereotypy. Lékaři indikují LTV na základě přesné diagnózy a stavu pacienta 

(Haladová, 2003). 

LTV se dělí dle období onemocnění na tři skupiny (Hnízdil, Beránková 2000).  

 Cviky v této skupině jsou zaměřené na protažení zkrácených svalů, na zvětšení 

pohyblivosti páteře a kořenových kloubů. U protahování zkrácených svalů se především 

musíme zaměřit na m. levator scapulae, m. trapezius, m. pectoralis major, m. iliopsoas, m. 

rectus femoris, m. triceps suerae, hamstringy  a zádové svaly (Haladová, 2003). 

 V této skupině jsou cviky, které se soustředí na posílení utlumených svalů a 

slabých svalů v oblasti trupu a končetin. Musíme se zaměřit nejenom na břišní a gluteální 

svaly, ale také i na mezilopatkové svaly (Haladová, 2003). 

 Tato skupina se zaměřuje zejména na nácvik správných pohybových 

stereotypů. Soustředíme se na nácvik správného stoje, chůze, předklonu, vstávání z postele a 

zvedání břemen. Je také vhodné použít prvky ze senzomotoriky (Haladová, 2003). 

2. 11. 2 Senzomotorická stimulace (= SMS) 
 

Tato metoda se zabývá ovlivněním pohybu a vyvolání reflexního svalového stahu 

v rámci určitého pohybového stereotypu. Dochází k facilitaci proprioreceptorů, které se 

podílejí na řízení stoje a vertikálního držení. Následně dochází k aktivizaci spino-cerebello-

vestibulární dráhy a centra, které se podílí na regulaci stoje a správného provedení 

koordinovaného stoje.  Pomocí SMS lze dobře ovlivnit pohybové aktivity člověka (sed, stoj   

a chůze) (Janda, Vávrová 1992). 

Cviky, které se provádějí ve vertikální poloze, napomáhají napravit špatné pohybové 

stereotypy. Také dosahují rychlé aktivizace svalů, které jsou potřebné pro správné držení těla 

ve stoji,  vsedě a pro celkové zlepšení stability. Mezi základní pomůcky řadíme kulové a 

válcové úseče, balanční sandály, minitrampolínu a Fitter (Janda, Vávrová 1992). 

SMS se dnes velmi často používá při terapii funkčních poruch pohybového aparátu. 

Mezi hlavní cíle cvičení je zlepšení svalové koordinace, začlenění nových pohybových 

programů do běžných denních aktivit, úprava poruch rovnováhy, zlepšení držení těla, 

stabilizace trupu ve stoji a chůzi. 
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2. 11. 3 Proprioreceptivní neuromuskulární facilitace (=PNF) 
 

PNF je metoda, která usnadňuje pohyb pomocí signalizace z vlastního těla, ze 

svalového vřeténka, Golgiho aparátu, kloubních a kožních receptorů. Během této facilitace 

dochází k aktivaci maximálního počtu motorických jednotek. Pohyby jsou uspořádané do 

jednotlivých pohybových vzorců, které mají spirální a diagonální průběh. Tyto diagonály jsou 

odvozeny z přirozených pohybů zdravého člověka a jsou vytvořeny pro horní končetiny, dolní 

končetiny, lopatku, pánev, trup, hlavu a krk. Facilitační mechanismy se skládají z protažení 

svalu, maximálního odporu, přesného úchopu, trakce kloubů a povelů. Tato metoda využívá 

různé polohy pro cvičení, speciálních posilovacích a relaxačních technik (Holubářová, Pavlů 

2013).  

Pro diskopatii by bylo vhodné použít diagonály pro pánev, lopatky, trup a dolní 

končetiny.   

2. 11. 4 Metoda Ludmily Mojžíšové 

 
Metoda rehabilitační sestry Ludmily Mojžíšové vychází z reflexního ovlivnění bederní 

páteře, kostrče, křížové kosti, pánve, svalů pánevního dna a jejich vzájemné polohy. V dnešní 

době je metoda hodně spojována se cviky, které napomáhají ženám, které nemohou přijít do 

jiného stavu. Původně byly cviky sestavené pro pacienty, které trpěli bolestmi zad a hlavy. 

Paní Mojžíšová vycházela z toho, že většina potíží a bolestí je způsobena ochablými svaly 

okolo páteře, které způsobují poruchu páteře, vychýlení kostrče či rotace pánve a žeber. 

Pacient musí absolvovat podrobné vyšetření. V průběhu celé metody pacienti nejenom cvičí, 

ale terapeut využívá mobilizací, normalizace svalového napětí v dolní části trupu a páteře, 

čímž ovlivňuje celkové držení těla. Metoda dle Mojžíšové je složena z 10 cviků, které se cvičí 

ve větším počtu opakováni (Novotná, Dobiáš 2007). 

Pro pacienty s diskopatií je tato metoda vhodná, protože potřebují po operaci posílit 

svaly zad, pánve a žeber. 

2. 11. 5 Metoda McKenzie 

 
Tato metoda se skládá z diagnostického a terapeutického systému, který je založen na 

mechanismu produkce a eliminace bolesti v přímém důsledku na pohyb, polohu daného 

kloubu nebo celého těla. Terapie je vhodná pro celý muskuloskeletální systém, tedy pro krční, 

hrudní a bederní páteř, ale i pro periferní klouby. V průběhu terapie pacient několikrát denně 

cvičí jeden cvik (flekční nebo extenční vzorec). Aktivní přístup pacienta je pro celou léčbu 
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velmi zásadní. Smyslem této metody je především zainstruování pacienta cviky, kterými si 

sám může dopomoci od bolesti (Tinková, 2008). 

Pro pacienty s diskopatií je vhodné naučit se eliminovat pohyby a držení těla, při nichž 

se dostávají nebo zhoršují bolesti. Terapeutické prvky mohou pacienti provádět v lehu na, 

břiše nebo ve stoji a snažit se všechny cviky cvičit převážně v extenzi nebo do extenze.                                                                                                                                                                                                                                                           

2. 11. 6 Dynamická neuromuskulární stabilizace 

 
    Kolář se domnívá, že díky univerzálním cvikům nelze ovlivnit stabilizační funkci 

páteře z důvodu svalů, které nejsou pod volní kontrolou. Při pokusu pacienta o aktivaci svalů 

dochází k náhradní svalové souhře. V průběhu nácviku hluboké stabilizace páteře se pacient 

učí aktivovat svaly v jiné stabilizační kvalitě. Cílem konceptu je tedy zapojit stabilizační 

svalovou souhru v kvalitě, která se vyskytuje u fyziologicky vyvíjejícího se dítěte ve čtvrtém 

měsíci života. V průběhu stabilizace je rovnováha v aktivitě monosegmentálních extenzorů, 

břišních svalů, bránice, pánevního dna a mezi hlubokými flexory a extenzory krční a hrudní 

páteře. Dynamická neuromuskulární stabilizace tedy využívá k cílené aktivaci centrálních 

programů, které umožní zapojit svaly do popsané stabilizační funkce automaticky. Snaha 

terapeuta je, aby pacient dostal tuto aktivitu pod volní kontrolu a mohl jí tak využívat během 

denních činností (Kolář, 2007). 

DNS se také může využít v průběhu terapie pro pacienty s diskopatií, protože cvičení 

zahrnuje ovlivnění trupové stabilizace – hlubokého stabilizačního systému páteře, který bývá 

velmi často u pacientů s touto diagnózou neaktivní.   

2. 11. 7 Terapeutický koncept dle Rowithy Brunkowové 

 
Terapeutický koncept dle Rowithy Brunkowové cílí na aktivaci diagonálních 

svalových řetězců. Tato aktivace umožňuje zlepšení funkce oslabeného svalstva, stabilizační 

trénink pro páteř a končetiny, reedukaci správných pohybových stereotypů. Hlavní prostředek 

konceptu je využití vzpěrných cviků. Základem cviků je volní maximální dorzální flexe rukou 

a nohou, která je prováděna vzpíráním zápěstí a dlaně (paty) v distálním směru proti odporu. 

Tím, že pacient provádí dorzální flexi nohou nebo rukou, aktivuje svalový řetězec. Fixní bod 

řetězců leží proximálně a aktivace probíhá z distálních částí končetin proximálně.  Nicméně 

izometrické vzpírání aktivuje svalový řetězec, který má fixní bod v distálních částech 

končetin a aktivace postupuje z proximálních částí distálně. Přesto je v obou případech se 

současná izometrická kontrakce agonistů a antagonistů rozšíří i na svalstvo trupu (Pavlů, 

2003).  
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Pro pacienty s diskopatií je tato metoda příznivá, protože je založena na cílené aktivaci 

diagonálních svalových řetězců, které umožňuje zlepšování funkce oslabeného svalstva, 

stabilizační trénink pro páteř a končetiny bez nežádoucího zatížení kloubů a reedukaci 

správných pohybů.  

2. 11. 8 Feldenkreisova metoda 
 

Cílem této metody je naučit pacienta zkvalitňovat pohyby. Pacient se učí pohybovat 

volněji a lehčeji celou páteří a je schopen zmírnit bolest a strnulost. Také se učí uvolnit od 

nadměrného napětí v těle a snaží se při každém cviku plně koncentrovat. Feldenkreisova 

metoda pomáhá od chronické bolesti zad, svalových a neurologických potíží (Kolář, 2009). 

Lekce pro pacienty s diskopatií jsou zaměřeny na vnímání aktivity jednotlivých svalů, 

vnímání změn polohy jednotlivých částí těla v prostoru, ale také uvědomování si tlaku 

určitých částí těla na podložce. Pohybové a polohové vnímání lze třídit pomocí velké řady 

cvičení (Pavlů, 2003).  

2. 11. 9 Brügger koncept  

 
Brüggerův koncept se zabývá funkčními a poruchami pohybového systému, jehož 

cílem je určit patologicky působící aferentní signalizaci a obnovit ekonomické průběhy 

pohybů a držení. Terapie Brüggerova konceptu spočívá v korekci vadného držení těla, protože 

odchylky od vzpřímeného držení představují pro organismus nefyziologické zatížení. Brügger 

jej představuje na modelu tří ozubených kol, které poukazují na tři základní pohyby: 

 Klopení pánve vpřed 

 Zvednutí hrudníku 

 Protažení šíje 

Před každou terapií terapeut provede polohování v lehu na zádech s aplikací tepelných 

podnětů, které mají účel relaxace konkrétních partií těla. Samotná terapie poté probíhá na 

základě pasivních a aktivních postupů. Mezi pasivní postupy patří horká role, která má za cíl 

ovlivnit lymfatický oběh a neurologické kontrakční postupy především s relaxačním účinkem. 

Do aktivních postupů řadíme agisticko – excentrické postupy, cvičení s Thera-Bandem, ADL, 

aktivní cviky a také terapeutická chůze dle Brüggera (Pavlů, 2003). 

Konept dle Brüggera je také vhodný použít u pacientů po diskopatii, protože má 

podrobně vypracovaný diagnostický a terapeutický postup. Cílem terapie je dosažení 

vzpřímeného držení těla, což u pacientů s touto diagnózou je velmi důležité. Takzvaný 
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„Brüggerův sed“ se velmi často doporučuje pro pacienty, kteří mají administrativní 

zaměstnání. Pacient sedí na šikmém klínu s ploskami od sebe a tím si zajišťuje nezbytnou 

oporu s hlavou v ose páteře, ve vzpřímené poloze.  

 

2. 11. 10 Klappovo lezení 
 

Klappovo lezení upřednostňuje teorii, že axiální skelet není zcela stabilizován a 

přizpůsoben k bipedální lokomoci. Při nedostatečné funkci svalů a vazů, které jsou důležité 

pro stabilizaci, dochází ke zvýraznění vývojově slabých míst páteře a rozvoji patologického 

zakřivení. Klapp, proto použil lezení po čtyřech, při kterém dochází k odlehčení páteře a ke 

správnému proporcionálnímu vývoji zádového svalstva. Klapp se odvolává na informaci, že u 

čtyřnožců patologické zakřivení páteře není. Cviky se dělí na mobilizační posilovací, korekční 

a protahovací (Kolář, 2009). 

Klappovo lezení bylo určeno pro dětské pacienty s vadným držením těla, ale 

v průběhu svého vývoje bylo indikováno pro pacienty s funkčími poruchami pohybového 

aparátu, se svalovou dysbalancí a pro pacienty, kteří potřebují posílit svalový korzet. 

V průběhu cvičení se provádí korekce postavení v klíčových kloubech, pracuje se s dechovým 

stereotypem, s mobilizačními a protahovacími technikami. Tudíž je tato meto velmi vhodná 

pro pacienty s diskopatií.                                                           

2. 11. 11 Reflexní lokomoce dle Vojty 

 
Tato metoda představuje funkční a holistický přístup k diagnostice a terapii 

neurologických a ortopedických poruch v dětském, ale i v dospělém věku. Metoda vychází 

z vývojové kineziologie, která využívá existenci vrozených genetických determinovaných 

globálních koordinačních komplexů, které lze aktivovat v přesně daných polohách ze 

spoušťových zón. Reflexní lokomoce dle Vojty byla původně vytvořena pro spastické děti po 

DMO. V průběhu terapie se využívá dvou základních globálních koordinačních pohybových 

vzorů – reflexní plazení a reflexní otáčení. Pohyby probíhají reflexně a účinek terapie závisí 

na úrovni spasticity CNS (Haladová, Nechvátalová, 2003). 

Reflexní lokomocí jsou aktivovány svaly ve fyziologických pohybových vzorech a 

řetězcích. Opakovanou terapií dochází k napřímení páteře, pacient lépe udrží rovnováhu. Je 

tedy vhodnou metou pro pacienty s diskopatií.   
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2. 12 Fyzikální terapie 
 

Fyzikální terapie zahrnuje široké spektrum léčebných procedur. Indikace procedur 

závisí na přesné diagnóze a stavu pacienta.  

2. 12. 1 Radikulární syndrom (Poděbradský, Vařeka 1998) 
 

 Träbertovy proudy – elektrody uložené EL 4, intenzita podprahově algická, 15 

minut denně, celkem 5x 

 TENS burst – imp. 100 až 500 us, f = 100 Hz, fburst = 2 Hz, neurální aplikace 

hrotovou elektrodou na výstupy kožních nervů v postižení akrální oblasti, indiferentní 

elektroda kontralaterálně, intenzita podprahově algická, 10 minut na jeden nerv, celkem 9x  

2. 12. 2 Lumbalgie – akutní stav (Poděbradský, Vařeka 1998) 

 
A) Analgetický účinek 

 Izoplanární vektorové pole – vakuované elektrody uložené do oblasti boků, 

AMP = 90Hz, sp. = 20 Hz, swt. = 10 s, con. = 100%, intenzita nadprahově senzitivní, 5 až 15 

minut, step 2 minuty, denně, celkem 6x 

 Sf(b) proudy – nosná frekvence 4 až 12kHz, AMP = 90 Hz, sp. = 20 Hz, swt. 

10s, con. = 100%, intenzita nadprahově senzitivní, 10 až 20 minut, step 2 minuty, denně, 

celkem 5x 

 Träbertovy proudy – elektrody uložené EL 3, intenzita podprahově alogická, 

15 minut denně, 3x 

 Diadynamické proudy – elektrody paravertebrálně, 6 minut LP x 6 minut LP, 

intenzita nadprahově senzitivní, denně, celkem 5x 

 

B) Myorelaxační účinek 

 Ultrazvuk kontinuální – f = 3 MHz, ERA = 10 cm
2
, intenzita 1,0 – 1,8 W/cm

2
, 

aplikace dynamická na paravertebrální svaly, 3 minuty na každou stranu  

2. 12. 3 Lumbalgie – chronický stav (Poděbradský, Vařeka, 1998) 
 

A) Analgetický účinek 

 Dipólové vektorové pole – režim auto, AMP = 100 Hz, sp. = 0, doba rotace 3s, 

intenzita nadprahově senzitivní 
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 Sf(b) proudy – nosná frekvence 4 – 12 Hz, AMP = 60 Hz, sp. = 70 Hz, swt. = 3 

s, con. = 33 %, intenzita nadprahově senzitivní, 10 – 20 minut, step 2 minuty, denně celkem 

8x 

 Träberovy proudy – elektrody uložené EL 3, intenzita podprahově algická, 15 

minut, ob den 9x 

 

B) Myorelaxační účinek 

 UZ kontinuální – f = 3 MHz, ERA = 10 cm2, intenzita = 2,0 W/cm2, aplikace 

dynamicky a paravertebrální svaly, 3 – 6 minut na každou stranu, step 0,5 minuty, denně, 

celkem 7x 

 

C) Analgetický a myorelaxační účinek 

 Pulzní nízkofrekvenční magnetoterapie – f = 25 Hz, intenzita = 5 – 10 mT, step 

1 mT, 20 minut, denně, celkem 15x, poslední tři terapie ob den 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

3 Část speciální 
 

3. 1 Metodika práce 
 

 Bakalářská práce vznikla na základě odborné souvislé praxe, která probíhala na 

Klinice rehabilitačního lékařství Královské Vinohrady na rehabilitačním oddělení v termínu 

od 20. 1. 2014 do 14. 2. 2014. 

Tato speciální část práce je napsána a zpracována formou kazuistiky. Na základě 

informací získaných z anamnézy a ze vstupního kineziologického rozboru byl stanoven 

krátkodobý a dlouhodobý fyzioterapeutický plán. V průběhu poslední terapie byl s pacientkou 

proveden výstupní kineziologický rozbor, který byl použit jako podklad pro zhodnocení 

efektu terapie.  

Během souvislé odborné praxe proběhla fyzioterapeutická léčba. Techniky, které byly 

během praxe aplikovány, plně korespondují s náplní tříletého studia bakalářského oboru 

fyzioterapie na FTVS UK. Mezi techniky, které byly použity, patří postizometrická relaxace 

dle Lewita, techniky měkkých tkání dle Lewita, mobilizace dle Rychlíkové a Holubářové, 

cvičení na korekci svalových dysbalancí a prvky senzomotorické stimulace dle Jandy. 

Bakalářská práce mohla být realizována na základě schválení etické komise FTVS 

UK, která je uvedena v příloze č. 1 pod číslem 047/2014 a také na základě informovaného 

souhlasu pacienta, jehož vzor je v příloze č. 2.  

    
 

 

 

 

3. 2 Anamnéza 
 

 Vyšetřovaná osoba: M. P. 

 

 Pohlaví: Žena 

 

 Ročník: 1974 

 

 Diagnóza: M511 onemocnění lumbálních a meziobratlových plotének s radikulopatií 

 3. 2. 1 Rodinná anamnéza 
 

 otec: zemřel v 67 letech na karcinom jater 

 matka: 69 let DM I. typu 

 sestra: 47 let zdravá 
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 dcera: 18 let zdravá 

3. 2. 2 Osobní anamnéza 
 

 Období předchorobí 
 

 Somnambulismus mezi 5 – 10 lety 

 2004 estetická plastika břicha 

 2009 operace cysty L ovaria 

 2013 operace vyhřezlé plotýnky L5/S1 

 Nynější onemocnění 
 

 Pacientka pociťovala bolestivé iradiace po zadní straně PDK až na plantu II – IV prst, 

nejvíce po ránu několik měsíců před operací 

 Pacientka několikrát absolvovala opichy, které byly bez výsledku 

 Hospitalizována na neurologii FNKV, kde ji byla stanovena diagnóza – mediální, 

oboustranný paramediální výhřez ploténky L5/ S1o šíři 4 mm s posunem sekvestru o 

průměru 7 mm kaudálně doprava za tělo S1 

 19.11 2013 pacientka podstoupila operaci 

 Pooperačně rehabilitována a propuštěna domu 

 15.1 2014 nastoupila k rehabilitaci na rehabilitační oddělení FNKV pro onemocnění 

lumbálních a meziobratlových plotének s radikulopatií 

 3. 2. 3 Pracovní anamnéza 
 

 15 let pracovala na poště (těžká břemena)  

 3 roky účetní 

 3. 2. 4 Sociální anamnéza 
 

 Žije v bytě s rodinnou se zvýšeným přízemím – 10 schodů  

3. 2. 5 Alergická anamnéza 
 

 Acylpyrin  

3. 2. 6 Gynekologická anamnéza 
 

 začátek menstruace v 13 letech, 2 roky nepravidelná, pak se ustálila 



20 

 

 1 porod 

 2009 operace cysty L ovaria 

3. 2. 7 Farmakologická anamnéza 
 

 Při velkých bolestech neurofen 

3. 2. 8 Abusus 
 

 denně 5 cigaret,  

 alkohol příležitostně 

 káva 2x denně 

3. 2. 9 Předchozí rehabilitace: 
 

 pacientka docházela 3x do měsíce na masáže zad, které ji pomáhaly 

3. 2. 10 Indikace k rehabilitaci 
 

 kineziologický rozbor 

 LTV dle kineziologického rozboru 

 Techniky měkkých tkání na oblast C, Th a L páteře 

 Péče o jizvu 

 Korekce svalových dysbalancí 

 Posílení břišního svalstva a hlubokého stabilizačního systému 

 Instruktáž k samostatnému cvičení 

3. 2. 11 Diferenciální diagnostika  
 

 

Vzhledem k diagnóze můžeme u pacientky očekávat, že bude mít následující potíže. 

V oblasti celé páteře, hlavně v oblasti Th – L přechodu mohlo dojít k reflexním změnám. 

Také budou s největší pravděpodobností omezeny rozsahy pohybů v oblasti celé L páteře, 

hlavně do flexe a lateroflexe. Dále se může objevit hypertonus svalů bederní páteře, hlavně   

paravertebrálních svalů a m. quadratus lumborum.  Jizva v oblasti L páteře může jevit známky 

zarudnutí, zhoršenou posunlivost tkání, ale může být i bolestivá. Zhoršená posunlivost fascií 

kraniálním a kaudálním směrem v oblasti L páteře. Vzhledem k bolestivému stavu 

před operací a po operaci můžou být pozměněny pohybové stereotypy.  
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3. 3 Vstupní kineziologický rozbor- 21. 1. 2014 

3. 3. 1 Status praesens: 
 

 Váha: 59 kg 

 Výška: 168 cm 

 BMI: 20,9 

 TF: 68 tep/ min 

 DF: 16/ min 

 

Subjektivně:  

 Pacientka je vyspalá a cítí se dobře. Ráno pociťovala mírnou bolest v oblasti bederní 

páteře a ramenních kloubů, bolesti pacientka udává jako tupé.  

 

Objektivně: 

 

 Pacientka je při vědomí, orientována osobou, místem a časem, spolupracuje, dýchání 

pravidelné, bulby ve středním postavení, bez poruch řeči, sluchu a zraku, kompenzační 

pomůcky nepoužívá.  
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3. 3. 2 Vyšetření bolesti (subjektivně dle pacientky) 
 

 pacientka popisuje subjektivně bolest v oblasti L- páteře 

 dle škály 1(žádná) – 10 (nesnesitelná)  

 dnes pacientka uvádí stupeň 3 

3. 3. 3 Vyšetření stoje aspekcí  
 

 Zezadu 
 

 paty kulovité 

 varozita obou kotníků 

 lýtka symetrická 

 subgluteální rýha na PDK výš 

 dextrokonvexita hrudní páteře páteře 

 paravertebrální svalstvo prominuje v oblasti Th páteře 

 odstávají dolní úhly lopatek bilaterálně 

 prominence pravého m. trapezius  

 Zepředu 
 

 širší baze 

 hallux valgus na obou DKK 

 příčné klenby obou DKK oploštělé 

 pately zevně rotovány bilaterálně 

 pánev šikmá v P výš 

 ochablé břišní svalstvo 

 thorakobrachiální trojúhelník na L straně vykrojenější 

 protrakce ramen bilaterálně 

 Zboku (pravá = levá strana) 
 

 anteverze pánve  

 anteflekční postavení hrudníku 

 ramena v protrakci bilaterálně 

 předsun hlavy 
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3. 3. 4 Vyšetření s olovnicí: 
 

Zboku ( pravý/levý): 

 

 osa ramen 1 cm před olovnicí 

 kyčle olovnicí prochází – dopad do ½ V. metatarsu 

 

Zepředu:  

   

 asymetrie thoracobrachiálních trojúhelníků  

 

Zezadu: 

 

 asymetrie thoracobrachiálních trojúhelníků 

3. 3. 5 Stoj na dvou vahách 
 

 PDK: 29kg 

 LDK: 28kg 

Modifikace stoje 
 

 Trendelenburgova zkouška: negativní, nestabilita PDK - chodidla 

 Romberg I, II, III: bez patologického nálezu 

3. 3. 6 Vyšetření pánve 
 

 Zešikmení vpravo dolů 

3. 3. 7 Vyšetření chůze 
 

 Střední délka kroku 

 Nášlap přes laterální stranu chodidla bilaterálně 

 Chybí odvíjení prstců 

 Chybí souhyb horních končetin 

 Modifikace chůze: 
 

 Chůze pozadu: známky lehké instability při odvíjení plosek nohou od podložky 

 Chůze v podřepu: schopna, lehké pnutí hamstringů na PDK 

 Chůze po špičkách: provede  
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 Chůze se vzpaženými horními končetinami: provede 

 Chůze se zavřenýma očima: provede 

3. 3. 8 Dynamické zkoušky 
 

 Flexe trupu: 

- bederní část páteře se nerozvíjí 

- začíná se rozvíjet až od střední hrudní části páteře 

- Thomayer 50 cm 

 

 Lateroflexe trupu: 

- pohyb pouze v Th – L páteři 

 

 Extenze trupu: 

- pohyb minimální a převážně v Th – L oblasti 

3. 3. 9 Vyšetření základních hybných stereotypů dle Jandy 
 

 Flexe šíje: pacientka začíná pohyb předsunem hlavy 

 Abdukce ramenního kloubu: na obou HKK dochází k elevaci lopatek hned od 

začátku pohybu 

 Extenze v kyčelním kloubu: pohyb začínají hamstringy bilaterálně, následují 

homolaterální paravertebrální svaly bilaterálně 

 Abdukce kyčelního kloubu: quadrátový i tensorový mechanismus – lehká 

elevace pánve a flexe šíje  

 Klik: dochází k elevaci lopatek a prohnutí hrudníku 

3. 3. 10 Antropometrie 
 

 Váha: 58 kg 

 Výška ve stoje: 168 cm 
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Délky na DK PDK LDK 

Anatomická  81,5 cm 80,5 cm 

Funkční  91 cm 90 cm 

Stehno  41 cm 41 cm 

Bérec  41 cm 41 cm 

Noha  23 cm 23 cm 

Tabulka 2 – Vstupní kineziologický rozbor: Délky dolních končetin  

 

 

Obvody na DK PDK LDK 

 Stehno  41 cm 41 cm 

 10 cm nad patelou  36 cm 36 cm 

 Kolenní kloub 33 cm 33 cm 

 Lýtko  32 cm 32 cm 

 Kotník  23cm 23 cm 

 Nárt  23 cm 23 cm 

 Metatarsy 20 cm 20 cm 

Tabulka 3 – Vstupní kineziologický rozbor: Obvody dolních končetin  

 

Výsledek: Vyšetření prokázalo, že anatomická délka LDK je o 1 cm kratší, než PDK. 

3. 3. 11 Vyšetření rozsahu pohyblivosti kloubní  
 

- vyšetření pomocí plastového dvouramenného goniometru  

 

Segmenty PDK LHK 

Kyčelní kloub S 30 - 0 - 140 

F 40 - 0 - 30 

R 45 - 0 – 40 

S 30 - 0 - 140 

F 40 - 0 - 30 

R 45 - 0 - 40  

Kolenní kloub S 0 - 0 – 160 S 0 - 0 - 160 

Hlezenní kloub S 45 - 0 - 25 

R 20- 0 – 45 

S 45 - 0 - 30 

R 20 - 0 – 45 

Tabulka 4 – Vstupní kineziologické vyšetření: goniometrické vyšetření dolních končetin  

 

Krční páteř S 70 - 0 - 46 

F 43 - 0 - 45 

R 60 - 0 – 59 

Hrudní a bederní páteř F 41 - 0 - 43 

R 32 - 0 – 34 

Tabulka 5 – Vstupní kineziologický rozbor: goniometrické vyšetření páteře  
 

 

Výsledek: Při vyšetření nebylo nalezeno žádné omezení, proto nebyly vyšetřeny 

pasivní pohyby. 
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3. 3. 12 Vyšetření hypermobility dle Jandy (Janda, 2004)  
 

Zkouška Pravá Levá 

Rotace hlavy V normě V normě 

Šála C C 

Zapažené paže Pacientka se vůbec nedotkla Pacientka se dotkla špičkami prstů 

Založené paže V normě V normě 

Extendované lokty V normě V normě 

Sepjaté ruce V normě V normě 

Sepjaté prsty V normě V normě 

Předklon Zkrácený  

Úklon 16 cm 15 cm 

Tabulka 6 – Vstupní kineziologický rozbor: vyšetření hypermobility dle Jandy  
 

Výsledek: Hypermobilita se prokázala pouze u zkoušky šály bilaterálně. 

3. 3. 13 Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy (Janda, 2004) 
 

Název vyšetřovaného segmentu Pravá strana Levá strana 

m. triceps surae  m.gastrocnemius 

                           m. soleus 

st. 1 st. 1 

Flexory kyčelního klouby  m. iliopsoas 

                                           m.rectus femoris 

                                           m. tensor fascie latae 

                                           krátké adduktory stehna 

  

St. 2 

St. 2 

St. 2 

St. 1 

St. 2 

St. 2 

St. 2 

St. 1 

Flexory kolenního kloubu St. 0 St. 0 

Adduktory kyčelního kloubu St. 1 St. 1 

M. piriformis St. 1 St. 1 

M. Qudratus lumborum St. 1 St. 1 

Paravertebrální zádové svaly St. 1 St. 1 

M. pectoralis major   pars clavicularis   

                                  pars sternalis  

                                  pars abdominalis  

St. 0 

St. 0 

St. 0 

St. 0 

St. 0 

St. 0 

M. trapezius St. 0 St. 0 

M. levators scapulae St. 0 St. 0 

M. sternocelidomastoideus St. 0 St. 0 

Tabulka 7 – Vstupní kineziologický rozbor: vyšetření zkrácených svalů dle Jandy  
 

Výsledek: Vyšetření prokázalo zkrácení flexorů kyčelního kloubu bilaterálně.  

3. 3. 14 Vyšetření svalové síly dle Jandy (Janda, 2004). 
 

PRAVÁ POHYB LEVÁ 

Krk 

3+ Flexe 3+ 
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3 Sunutí vpřed 3 

3 Extenze 3 

3 Flexe s rotací 3 

 

Trup 

3 - Flexe 3- 

3 -  Extenze 3 - 

2 Flexe s rotací 2 

3 - Elevace pánve 3 -  

Kyčel 

3 Flexe 3 

3+ Extenze 3+ 

3+ Extenze s fl. v kol. kl. 3+ 

3 Abdukce 3+ 

3+ Addukce 3+ 

3 Vnitřní rotace 3 

3 Zevní rotace 3 

Koleno 

3+ Flexe 3+ 

3 Extenze 3 

Hlezno 

3+ Flexe – triceps s. 5 

3+ Flexe – soleus 5 

4 Extenze se supinací 4 

Tabulka 8 -  Vstupní kineziologický rozbor: Vyšetření svalové síly dle Jandy  

 

Výsledek: nebyla zjištěna žádná patologie. 

3. 3. 15 Neurologické vyšetření 

 Monosynaptické reflexy 
 

 hodnocení dle Véleho škály 

 

Reflex Pravá Levá 

Patelární reflex 3 3 

Reflex achillovy šlachy 3 3 
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Medioplantární reflex 3 3 

Tabulka 9 – Vstupní kineziologický rozbor: Vyšetření reflexů DKK 

 

 Výsledek: Nebyla zjištěna žádná patologie. 

Kožní reflexy 
 

Reflex Pravá Levá 

Epigastrický reflex 3 3 

Mezogastrický reflex 3 3 

Hypogastrický reflex 3 3 

Tabulka 10 – Vstupní kineziologický rozbor: Vyšetření reflexů na trupu 

 

Výsledek: Nebyla zjištěna žádná patologie 

Vyšetření taxe 
 

 HKK – pohyb přesný, souměrný na obou HKK 

 DKK – pohyb přesný, souměrný na obou DKK 

 Napínací manévry 
 

 Lassegue : negativní bilaterálně 

 Obrácený Lassegue: negativní bilaterálně 

 Patrick: negativní bilaterálně 

Vyšetření čití 
 

 Hluboké: bez patologického nálezu 

 Povrchové: bez patologického nálezu 

3. 3. 16 Vyšetření reflexních změn dle Lewita (Lewit, 1996) 

Vyšetření kůže – v oblasti celé páteře 
 

 Aspekce: přirozené zabarvení kůže 

 Palpace: omezená protažitelnost, posunlivost a pružnost hlavně v oblasti L páteře, bez 

klidové potivosti a bolesti 

 Skin drag: bez patologické reakce ve všech segmentálních dermatomech bilat. 

 Jizva: sekundárně hojena, zacelena, omezeně posunlivá do všech směrů, délka 6 cm 
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 Vyšetření podkoží  
 

 Palpace: Kibblerovu řasu nelze nabrat v oblasti bederní páteře, palpačně 

bolestivá, kraniálním směrem povoluje, horní hrudní řasa mírně posunlivá, bez bolesti, bilat. 

symetrické 

 

 Vyšetření fascií 
 

 při vyšetření zádové fascie kraniokaudálním a kaudokraniálním směrem byla 

zjištěna snížená protažitelnost  v oblasti L páteře   

 při vyšetření stehenní fascie vpravo byla zjištěna snížená protažitelnost 

 Vyšetření svalů 
 

 střední hrudní oblast paravertebrálních svalů a m.qudratus lumborum ve výrazném 

hypertonu 

 hypertonus m. trapezius bilat., m. levator scapulae bilat. 

 hypertonus m.biceps femoris bilat.,  adduktory kyčelních kloubů bilat., hamstringy 

PDK,  m. tibialis anterior hlavně na PDK 

 hypertonus m. rectus abdominis , m. iliopsoas, m. piriformis bilaterálně 

 ochablé šikmé břišní svaly  

 

Vyšetření periostu  
 

 bez patologického nálezu 

3. 3. 17 Vyšetření hlubokého stabilizačního systému dle Koláře 

 dýchání kostální 

 extenční test: aktivace paravertebrálních svalů s maximem dolní hrudní páteře 

 test flexe trupu: pohyb hlavně provádí m. rectus abdominis 

 brániční test: velmi nízká aktivita laterální skupiny břišních svalů proti palpaci 

 test flexe v kyčli: v poloze vleže na zádech minimální aktivita laterální skupiny 

břišních svalů proti palpaci bilaterálně 

 test nitrobřišního tlaku: tlak proti palpaci v inguinální krajině je oslabený, 

hlavní funkci přebírá m. rectus abdominis  
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3. 3. 18 Vyšetření ADL 
 

 Test soběstačnosti dle Barthelové => pacientka je v sebeobsluze plně 

soběstačná 

 Problematické vystupování z auta, hluboký předklon při oblékání 

 

3. 3. 19 Kódy:  21001 (10:00 – 11:00) komplexní kineziologické vyšetření 

3. 3. 20 Závěr vyšetření: 
 

Pacientka po operaci i nadále pociťuje bolest a ztuhlost v oblasti bederní páteře při 

předklonu. Vyšetření stoje nám prokázalo dextrokonvexitu hrudní páteře. Může mít tedy podíl 

na rozdílném postavení ramenních kloubů a zešikmení pánve. Antropometrické vyšetření 

prokázalo, že LDK je o 1 cm kratší. Při vyšetření dynamických zkoušek nám byl prokázán 

pozitivní Thomayerův příznak 50 cm. Omezené rozsahy bederní páteře do všech směrů. 

Vyšetření zkrácených svalů nám prokázalo výrazně zkrácené hamstringy na pravé dolní 

končetině. Dále jsou zkráceny flexory kyčle, šíjové svaly, paravertebrální svalstvo a m. 

pectoralis major bilaterálně, který pravděpodobně způsobuje protrakci ramenních kloubů. 

Vyšetření měkkých tkání zad nám ukázalo sníženou posunlivost kůže a podkoží, ale hlavně i 

fascií v bederní oblasti páteře. Snížená posunlivost fascie byla prokázána i na pravém stehnu. 

Jizva je přichycena k podkoží a je palpačně citlivá. Vyšetření hluboké stabilizačního systému 

se prokázalo jako pozitivní. Také prokázalo oslabené břišní svalstvo a neaktivitu laterální 

skupiny břišních svalů, která je kompenzována extenzory páteře především v bederní oblasti 

páteře. 

 

3. 4 Fyzioterapeutické plány  
 

3. 4. 1 Návrh terapie 
 

Měkké techniky – míčkování dle Jebavé, prvky reflexní masáže, terapie fascií dle 

Lewita, PIR dle Lewita, ošetření Trp presurou . Individuální LTV – posílení oslabených svalů 

dle Jandy, protažení zkrácených svalů, respirační fyzioterapie. Cvičení na neurofyziologickém 

podkladě – senzomotorika a cvičení na labilních plochách.  Autoterapie – AGR dle Zbojana, 

posílení oslabených svalů dle Jandy.  
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3. 4. 2 Krátkodobý plán 

 

 Techniky měkkých tkání na jizvu a tkáně v jejím okolí dle Lewita 

 Protažení thoracolumbální a stehenní fascie bilaterálně 

 PIR na hamstringy, flexory kyčelních kloubů, m. trapazius bilaterálně 

 Cvičení HSS bederní páteře dle Koláře 

 Senzorické cvičení – nácvik tříbodové opory nohy, korigovaný stoj 

3. 4. 3 Dlouhodobý plán 
 

 Pokračování s péčí o jizvu 

 Autoterapie na uvolnění a protažení svalstva – hamstringy, flexory kyčelního 

kloubu, šíjové svalstvo, pectoralis major bilaterálně, qadratus lumborum 

 Pokračování cvičení HSS bederní páteře dle Koláře pro zpevnění trupového 

korzetu 

 Pokračování v náročnějších senzomotorických cvicích dle jejich zvládnutí 

pacientkou 

 Doporučení pravidelných aktivit pro udržení a zlepšení kondice pacientky 

 Doporučené plavání, kondiční cvičení, jóga, svižná chůze, rotoped 

 

3. 5 Průběh terapií  
 

Během měsíční praxe jsem s pacientkou absolvovala 8 terapií. Setkávali jsme se  

každý pracovní den v dopoledních hodinách.   

3. 5. 1 První den terapie – 22. 1. 2014 

Status preasens 
 

 Subjektivně: pacientka se cítí unaveně, v noci musela požádat sestru o Aulin, 

bolest bederní páteře, připravena zahájit terapii 

 Objektivně: omezené pohyby v oblasti trupu a L- páteře 

Cíl dnešní terapeutické jednotky 
 

 Ošetření jizvy a měkkých tkání zad, hlavně v oblasti L- páteře 

 Nácvik správného dechového stereotypu 



32 

 

 Protažení m. iliopsoas a adduktorů bilaterálně 

 LTV individuální pro udržení pohyblivosti páteře 

Provedení 
 

 Ošetření jizvy tlakovou masáží 

 Posunlivost a protažitelnost jizvy vůči podkoží 

 Aplikace Kiblerovy řasy v oblasti L- páteře 

 Posun zádové fascie kaudálním směrem bilaterálně 

 Nácvik lokalizovaného dýchání do všech částí hrudníku a břicha 

 Důraz na prodýchání dolní části hrudníku 

 Na m. iliopsoas a adduktory kyčelního kloubu bilaterálně použita PIR dle 

Lewita 

Autoterapie    
 

 promazávání jizvy 

 procvičování lokalizovaného dýchání do břicha a spodních žeber 

Supervizor 
 

 Individuální LTV v odpoledních hodinách 

 Kódy 
 

 21413 (9:15 – 9:30) techniky měkkých tkání 

 21225 (10:00 – 10:15) léčebná tělesná výchova individuální  

 Zhodnocení terapie 
 

Po terapii došlo k prokrvení měkkých tkání v okolí jizvy. Pacientka měla při cvičení 

tendenci zadržovat dech, a proto byla poučena o správném dechovém stereotypu. Byla za 

instruována k přiložení vlastních rukou na spodní žebra pro facilitaci nádechu. 

3. 5. 2 Druhý den terapie – 23. 1. 2014 

 Status preasens 
 

 Subjektivně: pacientka se dnes cítí lépe, v noci dobře spala, bolesti v oblasti L-páteře 

nejsou tak intenzivní 
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 Objektivně: částečné uvolnění měkkých tkání v okolí jizvy a snížené napětí 

paravertebrálních valů 

 Cíl dnešní terapeutické jednotky 
 

 Ošetření jizvy a měkkých tkání zad L- oblasti páteře  

 Protažení hamstringů a m. piriformis 

 LTV individuální pro udržení pohyblivosti páteře 

 Kontrola autoterapie 

Provedení 
 

 Ošetření jizvy tlakovou masáží 

 Ohýbání jizvy do tvaru „ S “ 

 Aplikace Kiblerovy řasy s důrazem na L – oblast páteře 

 Protažení thoracolumbální fascie kaudálním a kraniálním směrem dle Lewita ( 

Lewit, 2003) – bilaterálně 

 Protažení stehenní fascie mediolaterálním směrem 

 Na m. biceps femoris použita PIR dle Lewita bilaterálně 

Autoterapie 
 

 procvičování lokalizovaného dýchání do břicha a spodních žeber 

 opakovat cviky z dnešní terapie 2x denně 

 Kódy 
 

 21413 (9:15 – 9:30) techniky měkkých tkání 

 21225 (11:00 – 11:15) léčebná tělesná výchova individuální  

 Zhodnocení terapie 
 

Po terapii došlo k uvolnění zádové a stehenní fascii. Pacientka měla po protažení m. 

biceps femoris bilaterálně pocit uvolnění. Pacientka je velmi šikovná, velmi rychle si dokáže 

osvojit nové pohyby a po celou dobu terapie plně spolupracuje.   

3. 5. 3 Třetí den terapie -  24. 1. 2014 

Status preasens 
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 Subjektivně: Pacientka se dnes cítí velmi špatně, trpí bolestmi hlavy, zimnice, 

je velmi unavená a odmítá dnes cvičit. 

 Objektivně: Pacientka je velmi bledá, třese se, kruhy pod očima, celková 

ztuhlost celého těla. 

 Zhodnocení terapie 
 

 Z důvodu nevolnosti a celkového špatného stavu pacientky jsme terapii zrušili. 

3. 5. 4 Čtvrtý den terapie -  27. 1. 2014 

Status preasens 
 

 Subjektivně: Pacientka se dnes cítí mnohem lépe. Požádala o propustku na celý 

víkend a celý víkend odpočívala. Byla pouze na večeři s přítelem, kde vydržela sedět bez 

bolesti. V noci bez bolestí, pouze po ránu se objevily bolesti zad s malou intenzitou.  

 Objektivně: tkáně v okolí jizvy uvolněné, snížené napětí stehenní fascie 

bilaterálně 

Cíl dnešní terapeutické jednotky 
 

 Ošetření jizvy a měkkých tkání zad v oblasti hlavně L – páteře 

 Míčkování dle Jebavé na hypertonický m. trapezius bilaterálně 

 Protažení m. biceps femoris  a m trapezius bilaterálně  

 Nácvik dechové vlny  

 Nácvik HSS 

 LTV individuální pro udržení pohyblivosti páteře 

Provedení 
 

 Ošetření jizvy tlakovou masáží 

 Ohýbání jizvy do tvaru „S“ 

 Aplikace Kiblerovy řasy s důrazem na L – oblast páteře 

 Posun zádové fascie kaudálním směrem bilaterálně 

 Míčkování dle Jebavé na šíjové svalstvo 

 Na m. biceps femoris , m. trapezius a m. levator scapulae použita PIR dle 

Lewita  bilaterálně 
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 Nácvik dechové vlny vleže na zádech s podložením DKK – nádech i výdech ve 

směru břicho – spodní část hrudníku a – vrchní část hrudníku 

 Nácvik zpevnění spodní části břišního svalstva a přitisknutí beder k podložce 

 Leh na břiše, ruce pod ramena, HKK opřené o předloktí, lehce podepřené 

nárty, s nádechem se pacientka zvedá pomocí rukou od podložky, s výdechem zpět do VP, 

opakovat 5x 

 LTV na příčné a podélné plochonoží -  uchopování míčků/ drobných předmětů, 

abdukce prstců, plazení nohy pomocí prstů vpřed/vzad 

Autoterapie 
 

 K zadaným cvikům se přidávají cviky z dnešní terapie, které pacientka bude 

provádět 2x denně  

Kódy 
 

 21413 (9:15 – 9:30) techniky měkkých tkání 

 21225 (11:00 – 11:15) léčebná tělesná výchova individuální  

Zhodnocení terapie 
 

U m. trapezius a m. levator scapulae bilaterálně pomocí PIR s protažením došlo 

k uvolnění. Během terapie se pacientka naučila aktivně zapojit spodní část břišních svalů a 

subjektivně došlo k uvolnění bederní části páteře. Pacientka si osvojila nové cviky. 

3. 5. 5 Pátý den terapie – 28. 1. 2014 

Status preasens 
 

 Subjektivně:  Pacientka je v dobré náladě, v noci spala i bez použití léku na 

spaní. Po včerejší terapii se cítí dobře.  

 Objektivně:  Pohyby páteře jsou volnější a nejsou strnulé při chůzi a odkládání 

oblečení. Tkáně v oblasti zad a stehen dobře posunlivé a protažitelné.  

Cíl dnešní terapeutické jednotky 
 

 Ošetření jizvy a měkkých tkání zad v oblasti celé páteře 

 Protažení lýtkových svalů na DKK a m. qudratus lumborum 

 Nácvik aktivace hlubokého stabilizačního systému 
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 Nácvik senzomotorické stimulace („malá noha“, „masáž pomocí ježka“, 

tříbodová opora) 

Provedení 
 

 Ošetření jizvy tlakovou masáží 

 Ohýbání jizvy do tvaru „S“ 

 Aplikace Kiblerovy řasy s důrazem na celou páteř 

 Posun zádové fascie kaudálním směrem bilaterálně 

 Protažení lýtkových svalů technikou PIR s protažením dle Jandy 

 Relaxace m. qudratus lumborum technikou PIR vsedě na lehátku 

 Cviky HSS – nádech do spodní části hrudníku, s výdechem stažení hrudníku 

dolů k pánvi a oploštění břišní stěny – to vše při aktivním stahu spodní části břišních svalů 

 Senzomotorická stimulace – vsedě, nejdříve položit nohu na „ježka“ a přejíždět 

dopředu, dozadu (postupně obě DKK), poté instruktáž a nácvik „malé nohy“ bilaterálně 

Autoterapie 
 

 K zadaným cvikům se přidávají cviky na HSS dle instrukcí z terapie a 

senzomotorická stimulace. 

Kódy 
 

 21413 (9:15 – 9:30) techniky měkkých tkání 

 21225 (11:00 – 11:15) léčebná tělesná výchova individuální  

Závěr 
 

Pacientka plně spolupracovala. Po terapii se cítí uvolněně a lehce. Cvičí se jí den ode 

dne lépe. Záda bolí jen výjimečně a spí celou noc bez použití léku. Pacientka je schopna 

dobré aktivity hlubokého stabilizačního systému, ale je stále třeba pacientku korigovat. Byla 

poučena o důležitosti správného fungování plosky nohy a byla zainstruována k uvědomování 

si tříbodové opory, kdykoli jen to bude možné.  
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3. 5. 6 Šestý den terapie – 29. 1. 2014 

Status preasens    
 

 Subjektivně: Pacientka přichází opět v dobré náladě. Cítí se dobře, po ránu cítí 

ztuhlost, ale po cvičení je to dobré. Bolesti zad minimální, v noci spí bez léku. 

 Objektivně: Jizva, zádová fascie a šíjové svalstvo uvolněné. Ztuhlost při chůzi 

a jiných pohybech zcela vymizela.  

Cíl dnešní terapeutické jednotky 
 

 Zopakování a zainstruování cviků, které si bude pacientka cvičit doma 

 Provedení 
 

 Nácvik aktivace hlubokého stabilizačního systému 

- Vleže na zádech s pokrčenými DKK ( 90° v kyčelním a kolenním kloubu) 

A)  

 – stálá aktivace hlubokého stabilizačního systému s nadzvedáváním jedné 

dolní končetiny cca 5 cm nad podložku, pacientka opakuje cvik celkem 10x na 

každou DK 

B)  

 – pacientka flektuje šíji a trup, aby došlo k odlepení horních úhlů lopatek. 

Pacientka v této poloze vydrží 5s a vrací se zpět do výchozí polohy, cvik 

opakuje celkem 10x 

- V podporu klečmo 

C)  

– stálá aktivace hlubokého stabilizačního systému se vzpažením levé horní 

končetiny a zanožením pravé dolní končetiny. Pacientka v této poloze vydrží 

5s, poté se vrátí do výchozí pozice a končetiny vymění, opakuje celkem 5x 

- Vsedě, plosky na podložce, 90° v kyčelním a kolenním kloubu 

D)  

– stálá aktivace hlubokého stabilizačního systému s nadzvedáváním jedné a 

druhé DK . Pacientka cvik opakuje celkem 10x 
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 Posilování dolních končetin s využitím tříbodové opory 

- Stoj – tříbodová opora 

- Pacientka jde z tříbodové opory do výpadu 

- Zadní dolní končetina udržuje tříbodovou oporu a směřuje špičkou planty 

vpřed, pata stále drží na místě 

- Pření dolní končetina také udržuje tříbodovou oporu a kolenní kloub směřuje 

nad třetí metatars 

- Pacientka v této poloze vydrží 5 - 10s a na každou DK zopakuje 10x 

- Stálá aktivace hlubokého stabilizačního systému a brániční dýchání 

 

 LTV na příčné a podélné plochonozí 

 

- malá noha 

- uchopování míčků/ drobných předmětů 

- abdukce prstců 

- „ píďalka“ – plazení pomocí prstů vpřed/ vzad 

 

 Nácvik správné chůze 

- Stálá aktivace hlubokého stabilizačního systému  

- Brániční dýchání 

- Při chůzi vpřed pacientka klade důraz na správné odvíjení chodidla 

- Pacientka také klade důraz na udržení dorzální flexe hlezenního kloubu 

Kódy 
 

 21225 (11:00 – 11:15) 2x  léčebná tělesná výchova individuální  

 

 Závěr 
 

 Pacientka zadání všech cviků pochopila a celou dobu plně spolupracovala. 

 

3. 6 Výstupní kineziologický rozbor 30. 1. 2014  

3. 6. 1 Status preasens  
 

 Váha: 58 kg 
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 Výška: 168 cm 

  BMI: 20, 9  

 Subjektivně: Pacientka se cítí velmi dobře. Spí bez farmak a je bez bolestí. 

 Objektivně: Pacientka vypadá klidně a odpočinutě. 

3. 6. 2 Vyšetření bolesti (subjektivně dle pacientky) 
 

 pacientka popisuje subjektivně bolest v oblasti L- páteře 

 dle škály 1(žádná) – 10 (nesnesitelná)  

 dnes pacientka uvádí stupeň 1 

3. 6. 3 Vyšetření stoje aspekcí  

Zezadu 
 

 paty kulovité bilaterálně 

 varozita obou kotníků bilaterálně 

 lýtka symetrická 

 subgluteální rýhy více viditelné a symetrické 

 dextrokonvexita hrudní páteře  

 paravertebrální svalstvo není tak výrazné 

 levý ramenní kloub níž 

Zepředu 
 

 užší baze 

 hallux valgus na obou DKK 

 příčné klenby obou DKK oploštělé 

 pately zevně rotovány bilaterálně 

 pánev šikmá v P výš 

 pupek ve středu 

 thorakobrachiální trojúhelníky symetrické 

 protrakce ramen bilaterálně 

Zboku (pravá = levá strana) 
 

 anteverze pánve  

 hrudník už není tak výrazně vyklenutý dopředu 
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 ramena v protrakci 

 předsun hlavy není tak výrazný 

 

3. 6. 4 Vyšetření s olovnicí: 
 

Zboku ( pravý/levý): 

 

 osa ramen 0, 5 cm před olovnicí 

 kyčle a kotník olovnicí prochází 

 

Zepředu:  

 

 symetrie thoracobrachiálních trojúhelníků  

 

Zezadu: 

 

 symetrie thoracobrachiálních trojúhelníků 

3. 6. 5 Stoj na dvou vahách 
 

 PDK: 29kg 

 LDK: 29kg 

3. 6. 6 Vyšetření pánve 
 

 Zešikmení vpravo dolů 

3. 6. 7 Vyšetření chůze 
 

 Délka kroku fyziologická 

 Nášlap přes laterální stranu chodidla bilaterálně 

 Odvíjení prstců 

 Souhyb horních končetin 

 

Modifikace stoje: 
 

 Trendelenburgova zkouška: negativní, lehká nestabilita PDK - chodidla 

 Romberg I, II, III: bez patologického nálezu 
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 Chůze pozadu: provede 

 Chůze v podřepu: provede, nepatrné pnutí hamstringů na PDK 

 Chůze po špičkách: provede  

 Chůze se vzpaženými horními končetinami: provede 

 Chůze se zavřenýma očima: provede 

3. 6. 8 Dynamické zkoušky 
 

 Flexe trupu: 

- bederní část páteře se nepatrně rozvíjí 

- začíná se rozvíjet od Th – L páteře 

- Thomayer 40 cm 

 

 Lateroflexe trupu: 

- pohyb převážně v Th – L páteři 

 

 Extenze trupu: 

- pohyb převážně v Th – L oblasti 

3. 6. 9 Vyšetření základních hybných stereotypů dle Jandy 
 

 Flexe šíje: správný stereotyp 

 Abdukce ramenního kloubu: na obou HKK dochází k elevaci lopatek hned od 

začátku pohybu 

 Extenze v kyčelním kloubu: správný stereotyp  

 Abdukce kyčelního kloubu: quadrátový i tensorový mechanismus – lehká 

elevace pánve a flexe šíje  

 Klik: dochází k elevaci lopatek a prohnutí hrudníku 

3. 6. 10 Antropometrie 
 

 Váha: 58 kg 

 Výška ve stoje: 168 cm 

 

Délky na DK PDK LDK 

Anatomická  81,5 cm 80,5 cm 

Funkční  91 cm 91 cm 
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Stehno  41 cm 41 cm 

Bérec  41 cm 41 cm 

Noha  23 cm 23 cm 

Tabulka 11 – Výstupní kineziologický rozbor: Délky DKK 

 

Obvody na DK PDK LDK 

 Stehno  41, 5 cm 41, 5 cm 

 10 cm nad patelou  36, 5 cm 36, 5 cm 

 Kolenní kloub 33 cm 33 cm 

 Lýtko  32, 5 cm 32,5 cm 

 Kotník  23cm 23 cm 

 Nárt  23 cm 23 cm 

 Metatarsy 20 cm 20 cm 

Tabulka 12 – Výstupní kineziologický rozbor: Obvody DKK 

 

Výsledek: Vyšetření prokázalo, že anatomická délka LDK je o 1 cm kratší, než PDK. 

3. 6. 11 Vyšetření rozsahu pohyblivosti kloubní  
 

- vyšetření pomocí plastového dvouramenného goniometru  

 

 

Segmenty PDK LHK 

Kyčelní kloub S 30 - 0 - 140 

F 45 - 0 - 33 

R 45 - 0 – 43 

S 30 - 0 - 140 

F 45 - 0 - 33 

R 45 - 0 - 45  

Kolenní kloub S 0 - 0 – 160 S 0 - 0 - 160 

Hlezenní kloub S 45 - 0 - 27 

R 20- 0 - 45 

S 45 - 0 - 30 

R 22 - 0 - 45 

Tabulka 13 – Výstupní kineziologické vyšetření: goniometrické vyšetření dolních 

končetin  

 
 

Tabulka 14 – Výstupní kineziologický rozbor: goniometrické vyšetření páteře  
 

Výsledek: Při vyšetření nebylo nalezeno žádné omezení, proto nebyly vyšetřeny 

pasivní pohyby. 

3. 6. 12 Vyšetření hypermobility dle Jandy (Janda, 2004) 
 

 

Zkouška Pravá Levá 

Rotace hlavy V normě V normě 

Krční páteř S 70 - 0 - 46 

F 45 - 0 - 45 

R 60 - 0 – 60 

Hrudní a bederní páteř F 45 - 0 - 45 

R 33 - 0 – 35 
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Šála C C 

Zapažené paže Pacientka se vůbec nedotkla Pacientka se dotkla špičkami prstů 

Založené paže V normě V normě 

Extendované lokty V normě V normě 

Sepjaté ruce V normě V normě 

Sepjaté prsty V normě V normě 

Předklon Zkrácený  

Úklon 17 cm 16 cm 

Tabulka 15 – Výstupní kineziologický rozbor: vyšetření hypermobility dle Jandy 
 

 

Výsledek: Hypermobilita se prokázala pouze u zkoušky šály bilaterálně. 

3. 6. 13 Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy (Janda, 2004) 
 

Název vyšetřovaného segmentu Pravá strana Levá strana 

m. triceps surae  m.gastrocnemius 

                           m. soleus 

st. 0 st. 0 

Flexory kyčelního klouby m. iliopsoas 

                                           m.rectus femoris 

                                           m. tensor fascie latae 

                                           krátké adduktory stehna 

  

St. 1 

St. 0 

St. 1 

St. 0 

St. 1 

St. 0 

St. 0 

St. 0 

Flexory kolenního kloubu St. 0 St. 0 

Adduktory kyčelního kloubu St. 1 St. 1 

M. piriformis St. 0 St. 0 

M. Qudratus lumborum St. 0 St. 0 

Paravertebrální zádové svaly St. 0 St. 0 

M. pectoralis major   pars clavicularis   

                                  pars sternalis  

                                  pars abdominalis  

St. 0 

St. 0 

St. 0 

St. 0 

St. 0 

St. 0 

M. trapezius St. 0 St. 0 

M. levators scapulae St. 0 St. 0 

M. sternocelidomastoideus St. 0 St. 0 

Tabulka 16 – Výstupní kineziologický rozbor: vyšetření zkrácených svalů dle Jandy  

3. 6. 14 Vyšetření svalové síly dle Jandy (Janda, 2004) 
 

PRAVÁ POHYB LEVÁ 

Krk 

3+ Flexe 3+ 

3 Sunutí vpřed 3 

3 Extenze 3 

3 Flexe s rotací 3 
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Trup 

3  Flexe 3 

3   Extenze 3  

3 Flexe s rotací 3 

3  Elevace pánve 3   

Kyčel 

3 Flexe 3 

3+ Extenze 3+ 

3+ Extenze s fl. v kol. kl. 3+ 

3 Abdukce 3+ 

3+ Addukce 3+ 

3 Vnitřní rotace 3 

3 Zevní rotace 3 

Koleno 

4 Flexe 4 

3 Extenze 3 

Hlezno 

3+ Flexe – triceps s. 5 

3+ Flexe – soleus 5 

4 Extenze se supinací 4 

Tabulka 17 -  Výstupní kineziologický rozbor: Vyšetření svalové síly dle Jandy  

 

        Výsledek: nebyla zjištěna žádná patologie. 

3. 6. 15 Neurologické vyšetření 

Monosynaptické reflexy 
 

 hodnocení dle Véleho škály 

 

Reflex Pravá Levá 

Patelární reflex 3 3 

Reflex achillovy šlachy 3 3 

Medioplantární reflex 3 3 

Tabulka 18 – Výstupní kineziologický rozbor: Vyšetření reflexů na dolní končetině  

Kožní reflexy 
 

Reflex Pravá Levá 



45 

 

Epigastrický reflex 3 3 

Mezogastrický reflex 3 3 

Hypogastrický reflex 3 3 

Tabulka 19 – Výstupní kineziologický rozbor: Vyšetření reflexů na trupu  

Vyšetření taxe 
 

 HKK – pohyb přesný, souměrný na obou HKK 

 DKK – pohyb přesný, souměrný na obou DKK 

 Napínací manévry 
 

 Lassegue : negativní bilaterálně 

 Obrácený Lassegue: negativní bilaterálně 

 Patrick: negativní bilaterálně 

Vyšetření čití 
 

 Hluboké: bez patologického nálezu 

 Povrchové: bez patologického nálezu 

3. 6. 16 Vyšetření reflexních změn dle Lewita (Lewit, 1996) 

Vyšetření kůže – v oblasti celé páteře 
 

 Aspekce: přirozené zabarvení kůže 

 Palpace: snížená posunlivost a protažitelnost v okolí jizvy 

 Skin drag: bez patologické reakce ve všech segmentálních dermatomech bilat. 

 Jizva: zhojena, zacelena, mírně omezená posunlivost do všech směrů, mírně citlivá 

Vyšetření podkoží  
 

 Palpace: Kibblerovu řasu lze nabrat po celé ploše zad, pouze v oblasti L- 

páteře hůře posunlivá, bez bolesti 

Vyšetření fascií 
 

 zádové fascie kraniokaudálním a kaudokraniálním směrem bez omezení 

 fascie na pravém stehně bez omezení 
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Vyšetření svalů 
 

 střední hrudní oblast paravertebrálních svalů a m.qudratus lumborum v mírném 

napětí 

 m. trapezius a m. levator scapulae v mírném napětí bilaterálně 

  m.biceps femoris bilat.,  adduktory kyč. kl. bilat., hamstringy,  m. tibialis anterior 

hlavně na PDK v mírném napětí 

 m. rectus abdominis , m. iliopsoas a m. piriformis v mírném napětí bilaterálně 

 prominence spodní části břišních svalů není tak výrazná 

Vyšetření periostu  
 

 bez patologického nálezu 

3. 6. 17 Vyšetření hlubokého stabilizačního systému dle Koláře 

 dýchání brániční 

 extenční test: aktivace laterálních břišních svalů se zapojením bederních 

paravertebrálních svalů  

 test flexe trupu: pohyb proveden správně 

 brániční test: aktivita laterální skupiny břišních svalů proti palpaci 

 test flexe v kyčli: v poloze vleže na zádech aktivita laterální skupiny břišních 

svalů proti palpaci bilaterálně 

 test nitrobřišního tlaku: vytvořen tlak břišní stěny proti palpaci  

3. 6. 18 Vyšetření ADL 
 

 Test soběstačnosti dle Barthelové => pacientka je v sebeobsluze plně 

soběstačná 

 Pacientce vystupování z auta nečiní takový problém, jako před rehabilitací 

3. 6. 19 Závěr vyšetření  
 

Po vyšetření stoje je stále viditelná dextroskolióza hrudní páteře a zešikmení pánve. 

Paravertebrální svalstvo v oblasti hrudní páteře není tak prominující. 

Při pomalé chůzi je pacientka schopna udržet dorzální flexi hlezenních kloubů a 

upravil se odvoj prstců bilaterálně. Při chůzi je také viditelný souhyb horních končetin, který 

předtím nebyl skoro žádný.  
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Dynamika páteře se nejvíce zlepšila v oblasti hrudní páteře do flexe. Také se zvýšil 

rozsah páteře do lateroflexe. 

Měkké tkáně v oblasti zad uvolněny. Úspěšně došlo k uvolnění kůže i podkoží, pouze 

v bederní oblasti páteře je posunlivost nižší. Širokou zádovou fascie kaudálním směrem se 

nám také podařilo uvolnit. Jizva zcela zhojena, posunlivá a palpačně nebolestivá.  

Výrazně zkrácené hamstringy a flexory kyčelního kloubu se nám podařilo protáhnout 

a tím jsme zvýšily rozsahy pohybů v daných kloubech. 

Podařilo se nám upravit stereotyp flexe šíje, kdy pacientka pohyb začínala, předsunem 

hlavy. Částečně se upravil stereotyp kyčelního kloubu vpravo. Klik, abdukce ramenního 

kloubu a abdukce kyčelního kloubu jsou stále prováděny nesprávně. 

K největšímu pokroku během terapie došlo při nácviku hlubokého stabilizačního 

systému. Při prováděných testech v rámci vyšetření došlo k velkému zlepšení. Během terapií 

se pacientka naučila velmi dobře používat hluboký stabilizační systém ve všech polohách. 

Také došlo ke změně typu dýchání, z kostálního typu dýchání se pacientka dostala na typ 

brániční.  

 

3. 7 Zhodnocení efektu terapie 

Pro zlepšení efektu terapie bylo nutné stanovit reálné cíle. Dovoluji si tvrdit, že 

terapeutické postupy, které byly použity, byly účinné. Rozhodující také bylo, že pacientka po 

celou dobu terapie velmi dobře reagovala na zvolené terapeutické postupy, plně 

spolupracovala a byla neustále dobře naladěna. 

Jednu terapii jsme museli s pacientkou zrušit z důvodu špatného zdravotního stavu 

pacientky. Nicméně se domnívám, že jsme následující terapii vše dohnali a pacientka zvládla 

osvojení více cviků v průběhu jedné terapie. 

Zlepšením držení těla přispěla práce s měkkými technikami, ale i tréninkem HSS. 

Bude nutné, aby na jeho aktivaci pacientka i nadále pracovala, aby došlo ke zpevnění korzetu 

páteře a zabránilo tím dalšímu vzniku léze páteře. Poté, co bude pacientka ovládat HSS, bude 

dále pokračovat v posilování břišního svalstva, která je stále oslabeno.  

Pacientka dosáhla díky pravidelnému a poctivému protahování zkrácených flexorů 

kyčelního kloubu a hamstringů zvětšení rozsahu pohybu v oblasti kyčelních kloubech a 

lepšího postavení pánve, které také vedlo k lepšímu celkovému postavení osového orgánu.  

Pro zlepšení stavu pacientky by bylo také možné cvičit PNF - diagonálu pro pánev. 
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Pacientka byla také poučena o tom, že dobrý psychický stav je důležitou součástí 

terapie a vede k brzkému uzdravení. Pacientka by se měla v budoucnu naučit relaxovat a o své 

tělo jako celek pečovat.  

 

 Na začátku léčby Na konci léčby 

Bolest zad St. 3 St. 1 

Stoj Anteflekční postavení hrudníku,  

Anteverze pánve 

Hrudník už není tak výrazně 

vyklenutý,  

Anteverze pánve přetrvává 

Chůze Chybí odvíjení prstců a souhyb 

HKK  

 

Odvíjení prstců, malý souhyb HKK 

Reflexní 

změny 

Jizva v bederní oblasti: 

Snížená posunlivost  

a protažitelnost 

Thoracolumbální fascie a  

stehenní vpravo: 

Omezeně protažitelné 

Hypertonus (bilater., více vpravo) 

Paravertebrální svaly, m. quadratus 

lumborum, m. trapezius, m. levator 

scapulae, m. biceps femoris,  

adduktory kyč. kloubu, 

hamstringy, m, tibialis anterior, 

m. iliopsoas, m. piriformis 

 

 

Jizva v bederní oblasti: 

Posunlivá a protažitelná 

 

Thoracolumbální fascie a  

Stehenní vpravo: 

Dobře protažitelné 

Snížení Hypertonu: 

Paravertebrální svaly, m. 

Quadratus lumborum, m. trapezius,  

m. levator scapulae, m. biceps 

femoris, adduktory ky. kloubu, 

hamstringy, m. tibialis anterior, 

m. iliopsoas, m. piriformis 
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Zkrácené 

svaly 

mm. gastrocnemií 1 bilaterálně 

m. iliopsoas a m. tensor fascia 

latae 2 bilaterálně 

m. rectus femoris 2 bilaterálně 

adduktory kyč.kl. 2 bilaterálně 

m. quadratus lumborum 1 bilat. 

Paravertebrální svaly 1 bilaterálně 

m. trapezius 1 bilaterálně 

mm. gastrocnemií 0 bilaterálně 

m. iliopsoas a m. tensor fascia  

latea 1 bilaterálně 

m. rectus femoris 0 bilaterálně 

adduktory kyč. kl. 1 bilaterálně 

m. qudratus lumborum 0 bilaterálně 

paravertebrální svaly 1 bilaterálně 

m. trapezius 0 bilaterálně 

Tabulka 20 – zhodnocení efektu terapie – přehled nejdůležitějších změn 

  

4 Závěr 
 

Cílem mé práce bylo získat co nejvíce teoretických a praktických poznatků o 

pohybových problémech vzhledem k dané diagnóze. Během psaní obecné části práce jsem 

zkoumala široké spektrum odborných zdrojů a dané informace jsem zpracovávala s cílem 

budoucího využití pro mě a pro další studenty. Jako zásadní, ale hodnotím speciální část 

práce, která se také pojí s absolvováním odborné praxe, kde jsem mohla využít své teoretické 

a praktické znalosti. 

Spolupráce s pacientkou pro mě byla velmi zajímavá a přínosná. Mohla jsem aplikovat 

mnoho fyzioterapeutických přístupů a vzhledem k denním terapiím bylo možné přizpůsobit 

fyzioterapeutický plán aktuálnímu stavu a potřebám pacientky. 

Bolesti zad či páteře se v průběhu života stávají velmi častou diagnózou u většiny 

populace. Ve většině případů právě výhřez meziobratlové ploténky patří mezi časté příznaky. 

Domnívám se, že v průběhu své praxe se velmi často budu potkávat s podobně nemocnými 

lidmi a budu moci použít své teoretické a praktické zkušenosti, které jsem získala tříletým 

studiem a realizací této bakalářské práce.  
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Příloha 2: Informovaný souhlas 

 

INFORMOVANÝ  SOUHLAS 
 

V souladu se Zákonem o zdravotních službách (§ 28 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb.) a 

Úmluvou o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, Vás žádám o souhlas k vyšetření a 

následné terapii. Dále Vás žádám o souhlas k nahlížení do Vaší dokumentace osobou 

získávající způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v rámci praktické výuky a 

s uveřejněním výsledků terapie v rámci bakalářské práce na FTVS UK. Osobní data v této studii 

nebudou uvedena.  

 

Dnešního dne jsem byla odborným pracovníkem poučena o plánovaném vyšetření a následné 

terapii. Prohlašuji a svým dále uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že odborný 

pracovník, který mi poskytl poučení, mi osobně vysvětlil vše, co je obsahem tohoto písemného 

informovaného souhlasu, a měla jsem možnost klást mu otázky, na které mi řádně odpověděl. 

 

Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměla a výslovně souhlasím 

s provedením vyšetření a následnou terapií. 

 

Souhlasím s nahlížením níže jmenované osoby do mé dokumentace a s uveřejněním výsledků 

terapie v rámci studie. 

 

Datum:……………………………………… 

 

Osoba, která provedla poučení:……………………………………… 

 

Podpis osoby, která provedla poučení:…………………………………… 

 

Vlastnoruční podpis pacienta /tky:……………………………………. 
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ADL – acivities of daily living 

AGR – antigravitační relaxace 

ALIF – anterior lumbar interbody fusion 

AMP – amplitudovaná modulace 

BMI – body mass index 

CNS – centrální nervový systém 

con. – contour (obálka) 

DF – dechová frekvence 

DKK – dolní končetiny 

DMO – dětská mozková obrna 

EL3 – Trabertova lokalizace uložení elektrod 

EL4 – Trabertova lokalizace uložení elektrod 

ERA – účinná vyzařovací plocha hlavice ultrazvuku 

f – frekvence 

fburst – frekvence burst 

HKK – horní končetiny 

HSS – hluboký stabilizační systém 

Hz – hertz 

imp. – délka impulzu 

L - levá 

LTV – léčebná tělesná výchova 

m. – musculus 

P – pravá 

PDK – pravá dolní končetina 

PIR – postizometrická kontrakce 

PLIF – posterior lumbar interbody fusion 

PNF – proprioreceptivní neuromuskulární facilitace 

s – sekunda 

sf(b) – středněfrekvenční proudy – bipolární aplikace 

SMS – senzomotorická stimulace 

sp. – spectrum 

st. – stupeň 



 

 

swt. – sweep time 

TENS proudy – forma nízkofrekvenční terapie 

TF – tepová frekvence 

TLIF – transforamid lumbar interbody fusion 

Trp. – trigger point 

tzv. – takzvaně 

VP – výchozí poloha 

XLIF – extreme lateral interbody fusion  

 


