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ABSTRAKT 

Název: Prevence poranění hlezenního kloubu v basketbale pomocí tapingu dle Mulliganova 

konceptu 

 

Cíle: Cílem této práce je ověřit účinnost tapu hlezenního kloubu dle Mulliganova konceptu 

jako prevenci před poraněním dané oblasti a zjistit, zda má tento druh tapu pozitivní vliv  

na stabilitu hlezenního kloubu.  

 

Metody: Hlavní podstatou této studie bylo zaznamenávání poranění hlezenních kloubŧ  

u hráček basketbalu během tréninkŧ po aplikaci tapu na hlezenní kloub dle Mulliganova 

konceptu. Výzkum byl prováděn před kaţdým tréninkem (tj. 3x týdně) v prŧběhu 2 měsícŧ. 

Zúčastnilo se ho 10 probandek ve věku 17 - 35 let, které jiţ v minulosti prodělaly 

úraz hlezenního kloubu. Součástí této studie byly také dva druhy dotazníkŧ (vstupní  

a výstupní) a vyšetření stoje na jedné dolní končetině před a po ošetření hlezenního kloubu 

Mulligan tapem. 

 

Výsledky: Při vyšetření stability dříve poraněného hlezenního kloubu bylo zjištěno,  

ţe u všech hráček došlo k zlepšení stability zatapovaného hlezenního kloubu Mulligan tapem 

nejméně o jeden stupeň. Při subjektivním ohodnocení stojŧ na jedné dolní končetině také 

všechny hráčky potvrdily zjištěný fakt a uvedly, ţe při zatapovaném hlezenním kloubu 

Mulligan tapem se cítí stabilněji neţ-li bez daného ošetření. Následovně se během 24 měření 

po zatapování hlezenního kloubu sledovalo, jestli při tréninku dojde ke zranění v této oblasti. 

Výsledkem je skutečnost, ţe u ţádné z hráček nedošlo ke zranění hlezenního kloubu poté,  

co měla dané hlezno zatapováno Mulligan tapem. 

 

Klíčová slova: Basketbal, hlezenní kloub, taping, Mulligan koncept 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Title: Prevention of ankle injury in basketball is by using taping of the Mulligan concept 

 

Objectives: The aim of this study is to verify the effectiveness of the tape ankle joint  

by Mulligan Concept to prevent injury to the area and see whether this kind of tape has  

a positive effect on the stability of the ankle joint. 

 

Methods: The essence of this study was to record the ankle joint injury for the female players 

during a basketball session after the application tape was used on the ankle joint  

by the concept of Mulligan. The experiment was carried out before each training (3 times  

a week) during two months of research and was attended by 10 probands aged 17-35 years 

who have a history of ankle injury. Part of this study were also two types of questionnaires 

(input and output) and examination of the standing on one leg before and after treatment  

of the ankle joint Mulligan tape. 

 

Results: When testing the stability of a previously injured ankle joint it was found that all  

the players had improved stability of the ankle joint by the use of the Mulligan tape at least 

one level. In the subjective evaluation of standing on one leg all players have confirmed  

the findings of fact and stated that the ankle joint by the use of Mulligan tape that feels more 

stable than if the absence of the treatment. Subsequently, during the measurement  

after 24 taping ankle joint monitored during training if injury occurs in this area. The result is 

that none of the players avoid injuries to the ankle joint after he had the ankle joint Mulligan 

tape. 

 

Keywords: Basketball, ankle joint, taping, Mulligan concept 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestné prohlášení 

Prohlašuji, ţe jsem svou diplomovou práci vypracovala samostatně pod vedením Mgr. 

Lenky Satrapové a v seznamu literatury uvedla všechny pouţité literární a odborné zdroje. 

Souhlasím se zapŧjčením této diplomové práce ke studijním účelŧm. 

 

V Praze dne      Podpis: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Ráda bych touto cestou poděkovala vedoucí mojí diplomové práce Mgr. Lence 

Satrapové za pomoc, trpělivost, odborné rady a uţitečné informace, které mi pomohly při psaní 

této práce. Moje díky patří také panu Prof. RNDr. Janu Hendlovi, CSc. za jeho rady  

a připomínky ke statistickému zpracování získaných dat. Dále děkuji celému basketbalovému 

oddílu SK Aritma Praha a to zejména hráčkám, které se ochotně a trpělivě účastnily testování 

v rámci praktické části této práce. V neposlední řadě děkuji své rodině a nejbliţším  

za trpělivost. 



 

 

Evidenční list  

Souhlasím se zapŧjčením této diplomové práce ke studijním účelŧm. Uţivatel svým 

podpisem stvrzuje, ţe tuto diplomovou práci pouţije ke studiu a prohlašuje, ţe ji uvede  

mezi pouţitými zdroji.  

Jméno 

- 

příjmení 

 

Číslo občanského 

prŧkazu 

Fakulta 

- 

katedra 

 

Datum vypŧjčení 

 

Podpis 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



7 

 

OBSAH 

1   ÚVOD ................................................................................................................................. 11 

2   PŘEHLED A ROZBOR LITERATURY ............................................................................ 12 

3   TEORETICKÉ ZDŦVODNĚNÍ ......................................................................................... 21 

3.1   Basketbal ................................................................................................................................................. 21 

3.1.1 Fyziologie basketbalové zátěţe ......................................................................................................... 21 

3.2   Anatomie hlezenního kloubu ................................................................................................................... 22 

3.2.1 Ligamentózní aparát hlezenního kloubu ........................................................................................... 22 

3.2.2 Svaly v oblasti bérce a nohy ............................................................................................................. 25 

3.2.3 Cévní zásobení a inervace hlezna ..................................................................................................... 25 

3.3   Kineziologie hlezna a nohy ..................................................................................................................... 26 

3.4   Biomechanika hlezenního kloubu............................................................................................................ 26 

3.5   Poranění hlezenního kloubu v basketbale ................................................................................................ 28 

3.5.1 Rizikové faktory poranění hlezenního kloubu .................................................................................. 30 

3.5.2 Klasifikace poranění hlezenního kloubu ........................................................................................... 31 

3.6  Diagnostika poranění hlezenního kloubu ................................................................................................. 32 

3.7  Laterální nestabilita hlezna ....................................................................................................................... 35 

3.8   Terapie a prevence poranění hlezenního kloubu ..................................................................................... 37 

3.8.1 První pomoc ...................................................................................................................................... 38 

3.8.2 Léčebná rehabilitace ......................................................................................................................... 39 

3.8.2.1 Ortézy ....................................................................................................................................... 40 

3.8.2.2 Taping ...................................................................................................................................... 42 

4   CÍLE A ÚKOLY PRÁCE, HYPOTÉZY ............................................................................ 45 

4.1   Cíl práce .................................................................................................................................................. 45 

4.2   Výzkumné otázky .................................................................................................................................... 45 

4.3   Hypotézy ................................................................................................................................................. 45 

5   METODIKA PRÁCE .......................................................................................................... 46 

5.1   Charakteristika ......................................................................................................................................... 46 

5.2   Popis výzkumného souboru ..................................................................................................................... 47 

5.3   Měřící zařízení ......................................................................................................................................... 48 

5.4   Poţadavky na výdaje ............................................................................................................................... 48 



8 

 

5.5   Sběr dat .................................................................................................................................................... 48 

5.5.1   Časový rozvrh ................................................................................................................................. 48 

5.5.2   Podmínky sběru dat hlavního měření .............................................................................................. 49 

5.5.3   Provedení experimentu ................................................................................................................... 49 

5.5.4   Analýza a zpracování dat ................................................................................................................ 52 

6   VÝSLEDKY ....................................................................................................................... 53 

6.1   Probandka č. 1 ......................................................................................................................................... 53 

6.2   Probandka č. 2 ......................................................................................................................................... 54 

6.3   Probandka č. 3 ......................................................................................................................................... 55 

6.4   Probandka č. 4 ......................................................................................................................................... 56 

6.5   Probandka č. 5 ......................................................................................................................................... 57 

6.6   Probandka č. 6 ......................................................................................................................................... 58 

6.7   Probandka č. 7 ......................................................................................................................................... 59 

6.8   Probandka č. 8 ......................................................................................................................................... 59 

6.9   Probandka č. 9 ......................................................................................................................................... 60 

6.10   Probandka č. 10 ..................................................................................................................................... 61 

6.11   Shrnutí výsledkŧ .................................................................................................................................... 62 

6.11.1   Porovnání výsledkŧ hlavního měření s daty americké studie ....................................................... 62 

6.11.2   Statistické zpracování výsledkŧ stoje na jedné dolní končetině .................................................... 65 

7   ROZSAH PLATNOSTI ...................................................................................................... 66 

8   DISKUZE ............................................................................................................................ 67 

9   ZÁVĚR ................................................................................................................................ 71 

10   POUŢITÉ LITERÁRNÍ ZDROJE .................................................................................... 75 

11   PŘÍLOHY .......................................................................................................................... 82 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

SEZNAM OBRÁZKŮ, TABULEK A GRAFŮ 

OBRÁZKY 

Obrázek č. 1: Lokalizace akutních úrazŧ u basketbalistŧ ...................................................................................... 17 

Obrázek č. 2: Mobilizace s pohybem dle Mulligana ............................................................................................. 18 

Obrázek č. 3: Tape hlezenního kloubu dle Mulligana ........................................................................................... 19 

Obrázek č. 4: Ligamenta hlezenního kloubu – laterální strana ............................................................................. 23 

Obrázek č. 5: Ligamenta hlezenního kloubu – mediální strana ............................................................................ 23 

Obrázek č. 6: Ligamenta hlezenního kloubu – zadní strana .................................................................................. 25 

Obrázek č. 7: Biomechanika hlezenního kloubu ................................................................................................... 27 

Obrázek č. 8: Inverzní mechanismus úrazu ........................................................................................................... 29 

Obrázek č. 9: Inverzní a everzní mechanismus úrazu ........................................................................................... 30 

Obrázek č. 10: Symptomy distorze hlezna ............................................................................................................ 33 

Obrázek č. 11: Anterior drawer test ...................................................................................................................... 34 

Obrázek č. 12: Talar tilt test .................................................................................................................................. 34 

Obrázek č. 13: Thompsonŧv test ........................................................................................................................... 35 

Obrázek č. 14: Ortéza pro hlezenní kloub stabilizující předsunutí a vyklonění hlezna ......................................... 42 

Obrázek č. 15: Klasický tape hlezenního kloubu versus Mulligan tape ................................................................ 43 

Obrázek č. 16: Omezení rozsahu pohybu tapováním ............................................................................................ 43 

Obrázek č. 17: Pozice probandky při aplikaci Mulligan tapu ............................................................................... 51 

Obrázek č. 18: Zatíţení planty s Mulligan tapem a bez něj .................................................................................. 73 

Obrázek č. 19: Zatíţení planty s Mulligan tapem a bez něj .................................................................................. 74 

 

TABULKY 

Tabulka č. 1: Nejčastější zranění v ţenském basketbale ....................................................................................... 16 

Tabulka č. 2: Nejčastější zranění v muţském basketbale ...................................................................................... 16 

Tabulka č. 3: Hodnocení stability hlezenního kloubu při stoji na jedné dolní končetině ...................................... 50 

Tabulka č. 4: Počet příhod zranění pro první případ – interval 0 - 5 ..................................................................... 64 

Tabulka č. 5: Počet příhod zranění pro jedince bez Mulligan tapu – interval 5 - 17 ............................................. 64 

Tabulka č. 6: Statistické zpracování výsledkŧ stoje na jedné dolní končetině ...................................................... 65 

 

GRAFY 

Graf č. 1: Četnosti sportovních zranění, které byly ošetřeny v nemocnicích ve státech Evropské unie................ 12 

Graf č. 2: Mechanismy úrazŧ u týmových míčových sportŧ ................................................................................. 13 

Graf č. 3: Mechanismus úrazŧ v ţenském basketbale ........................................................................................... 13 

Graf č. 4: Mechanismus úrazŧ v muţském basketbale .......................................................................................... 13 

Graf č. 5: Typy zranění ve vybraných týmových míčových sportech ................................................................... 15 

Graf č. 6: Typy zranění v basketbalu v závislosti na pohlaví ................................................................................ 17 

 



10 

 

SEZNAM ZKRATEK 

 

artt.   articulationes 

BMI   body master index 

CNS   centrální nervová soustava 

CT   výpočetní tomografie 

č.   číslo 

DK   dolní končetina 

et al.   a kolektiv 

kol.   kolektiv 

m.    musculus 

MRI   magnetická rezonance 

MWM   mobilization with the movement 

n.    nervus 

např.   například 

tj.   to je  

tzn.   to znamená 

RICE   rest, ice, compression, elevation 

RTG   rentgen 

USA   United States of Amerika  

UZ   ultrazvuk 

s   sekunda 

ZTV   zdravotní tělesná výchova   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

1   ÚVOD 

 Basketbal se dnes řadí do skupiny kontaktních sportŧ, a tudíţ v něm lze očekávat 

velké mnoţství zranění. Mezi nejčastější úrazy hráčŧ v košíkové patří poranění hlezenního 

klubu a měkkých tkání v přilehlých oblastech, které tvoří více neţ polovinu úrazŧ v tomto 

sportu. Bohuţel je toto zranění i v dnešní době často podceňováno, a tudíţ nedostatečně 

léčeno, jak ze strany zraněného, tak i z pohledu ošetřujícího zdravotnického personálu  

a také trenéra. Výše zmíněné okolnosti pak mohou vést aţ ke vzniku chronické instability 

hlezenního kloubu.  

Z tohoto dŧvodu se diplomová práce zaměřuje právě na prevenci poranění hlezenních 

kloubŧ v basketbalu. Jako prevence zranění je v tomto případě myšleno tapování hlezenního 

kloubu dle Mulligana. Jedná se o jednoduchý tape s posteriorním sklopením distální části 

fibuly, jehoţ aplikace zabere maximálně 1 minutu. Jeho výhodou je také to, ţe neznemoţňuje 

tolik aktivní pohyb v hlezenním kloubu, jako do nynější doby pouţívané tapovací techniky. 

S Mulligan tapem bych ráda seznámila jak rehabilitační lékaře, fyzioterapeuty a maséry,  

kteří pracují převáţně se sportovci, tak i samotné sportovce a laickou sportovní veřejnost.  

K volbě tématu Prevence poranění hlezenního kloubu v basketbale pomocí tapingu  

dle Mulliganova konceptu přispěl také fakt, ţe jsem byla 11 let aktivní hráčkou basketbalu  

a to, ţe velká řada spoluhráček měla časté poranění hlezenních kloubŧ. Klasický, dosud 

pouţívaný, tape kotníku je však časově dosti náročný, čímţ sebere hráčŧm čas na kvalitní 

rozcvičení, které je dŧleţitou součástí prevence poranění. 

 V úvodním úseku teoretické části jsou shrnuty informace z jednotlivých studií,  

které se zaměřily ať uţ na výzkum zranění v basketbale, tak i na samotný Mulligan koncept  

či léčbu chronické nestability hlezenního kloubu. Dále na tento přehled literatury navazují 

poznatky z fyziologie basketbalové zátěţe, anatomie, kineziologie a biomechaniky hlezenního 

kloubu. V následujícím úseku jsou rozebrána poranění hlezenního kloubu, jejich klasifikace  

a diagnostika. Teoretická část také zahrnuje podrobnější popis laterální nestability hlezna  

a samotnou léčbu tohoto poranění.  

 Na začátku druhé části práce jsou popsány cíle a úkoly studie a také předem stanovené 

hypotézy. Dále následuje detailní popis metodiky výzkumu a interpretace výsledkŧ celé 

studie, která je zakončen závěrečnou diskuzí. 
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2   PŘEHLED A ROZBOR LITERATURY 

Tato kapitola teoretické části práce má za cíl shrnout výsledky studií, které jsou 

zaměřené na zranění v basketbale, Mulligan koncept a laterální nestabilitu hlezna.  

Autoři Kisser a Bauer zpracovali studii, která se soustředí na zmapování sportovních 

zranění v Evropské unii. Zjistili, ţe v týmových míčových hrách se přihodí celkem  

40 % všech sportovních úrazŧ, které jsou ošetřeny v nemocnicích (Kisser et Bauer, 2012). 

Harmer uvádí, ţe z nynějších dostupných celosvětových statistik vyplývá, ţe právě basketbal 

patří mezi nejčastější sportovní příčinu, kvŧli které mladiství přicházejí na pohotovost 

(Harmer, 2005). Na grafu č. 1 jsou názorně ukázány četnosti zranění u jednotlivých sportŧ, 

které byly ošetřeny v nemocnicích ve státech Evropské unie (Kisser et Bauer, 2012).  

Graf č. 1: Četnosti sportovních zranění, které byly ošetřeny v nemocnicích ve státech Evropské unie 

 

Zdroj: Kisser, 2012 

Jak jsem se jiţ v úvodu zmínila, dnes patří basketbal do kategorie kontaktních sportŧ. 

Dříve tomu tak nebylo a tento sport byl označován za bezkontaktní. V dnešní době  

se v razanci obrany či útoku během zápasŧ přitvrdilo a díky tomu se v basketbale čím dál více 

setkáváme s nejrŧznějšími úrazy. Malaga s Chimesem však ve své studii hovoří o tom,  

ţe i kdyţ je basketbal kontaktním sportem, většina zranění se stane tvz. bezkontaktně (Malaga 

et Chimes, 2006).  

Ve studii The Burden of Sport Injuries in the European Union jsou popsány 

mechanismy vzniku úrazu u týmových míčových sportŧ, které jsou znázorněny v grafu č. 2. 

Mezi hlavní úrazové mechanismy v basketbale patří kontakt s pohybujícím se objektem 

(míčem) nebo pády, zakopnutí či špatné dopady po výskoku (Kisser et Bauer, 2012).  
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Graf č. 2: Mechanismy úrazŧ u týmových míčových sportŧ 

 

Zdroj: Kisser, Bauer 2012 

Naopak Agel a kolektiv zastávají názor, ţe během zápasŧ se stane zhruba  

46 % zranění při kontaktu s jiným hráčem, 29 % poranění se stane bezkontaktně a přibliţně 

24 % při kontaktu s ostatními předměty hry (např. míčem, podlahou…). Zatímco během 

tréninkŧ je nejvíce zranění (47 %) zpŧsobeno bezkontaktně (Agel et al., 2007).  

V níţe uvedených grafech (č. 3 a č. 4) je znázorněno porovnání mechanismŧ úrazŧ  

v muţském a ţenském basketbale.  

Graf č. 3: Mechanismus úrazŧ v ţenském basketbale           Graf č. 4: Mechanismus úrazŧ v muţském basketbale 

         

Zdroj:  Agel et al., 2007                 Zdroj:  Dick et al., 2007 

Nejvíce zranění v basketbalu se přihodí během zápasŧ (Malaga et Chimes, 2006; 

Newmann et Newberg, 2010; Kisser at Bauer, 2012). Agel a kolektiv se také přiklánějí 

k názoru, ţe více zranění se stane při zápasech (Agel et al., 2007). Naopak Powell s Barber-

Foss se ve své práci zmiňují o tom, ţe většina zranění kotníku se přihodí během špatného 
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dopadu při tréninku (Powell et Barber-Foss, 2000). Stejný názor mají také Luig s Henkem, 

kteří říkají, ţe větší procento úrazŧ se stane při tréninku (Luig et Henke, 2010).  

Úrazy v basketbale se právem řadí mezi nejčastější sportovní zranění. Malaga 

s Chimesem uvádějí, ţe tato zranění tvoří 3,8 % aţ 23,1 % všech sportovních úrazŧ  

a také dodává, ţe 28 % basketbalistŧ někdy prošlo určitou formou zranění v basketbale 

(Malaga et Chimes, 2006). Zatímco Kisser s Bauerem připisují největší podíl sportovních 

zranění fotbalu. Procentuelně je to podle nich přesně 74 % a basketbal zaujímá druhé místo 

s 8 %. Dŧleţitá je však informace, ţe jejich studie je zaměřena pouze na zranění ve státech 

Evropské unie (Kisser et Bauer, 2012).  

Ohledně úrazŧ a poranění, které byly zpŧsobeny v basketbale, najdeme mnoho 

literatury, zejména však zahraniční. Například ve článku Rehabilitation of basketball injuries 

hovoří Malaga o tom, ţe nejvíce se vyskytují úrazy na dolních končetinách (Malaga, 2006).  

Agel a kolektiv tvrdí, ţe je to více jak v 60 % a Deitch s  kolektivem se ve své práci zmiňují, 

ţe aţ 65 % všech zranění se přihodí právě na dolních končetinách (Agel et al., 2007; Deitch et 

al., 2006). 

Mezi nejčastější typy poranění v basketbale patří distorze (55,1 %), dále pak poranění 

měkkých tkání či trţné rány (18,9 %) a zlomeniny nebo vykloubení (17,7 % - 28 %).  

Ve většině případŧ (71,2 % - 82,7 %) se zranění hráči do hry vrátí zhruba po jednom  

aţ dvoutýdenním léčení. K úrazŧm, které nedovolí tak rychlé vrácení do sportovní činnosti  

a potřebují delší rekonvalescenci, patří zejména poranění kotníku a to aţ ve 42,5 % (Malaga et 

Chimes, 2006).  

Kisser s Bauerem uvádějí následující četnosti zranění v basketbale ve státech Evropské 

Unie, které jsou zobrazené v grafu č. 5. Mezi nejčastější zranění se řadí kontuze, distorze  

nebo zlomeniny (Kisser et Bauer, 2012).  



15 

 

Graf č. 5: Typy zranění ve vybraných týmových míčových sportech 

 

Zdroj: Kisser et Bauer, 2012 

Malaga s Chimesem ve své studii upozorňují na to, ţe poranění kotníku je řazeno  

mezi nejčastější basketbalová zranění. Lehká poranění kotníku, která umoţní rychlý návrat  

do sportovního zatíţení, se vyskytují zejména u ţen. Těţší zranění hlezna se vyskytují zhruba 

ve stejném mnoţství u ţen i u muţŧ. Větší procento zlomenin kotníku je naopak nalezeno  

u muţského pohlaví. V stejné studii jsou také ještě uvedeny dvě dŧleţité informace. První 

tvrdí, ţe incidence podvrknutí kotníku je mnohem vyšší u sportovcŧ, kteří jiţ v minulosti 

prodělali výron hlezenního kloubu. Druhou skutečností je myšlena informace, ţe výron  

v kotníku se častěji vyskytuje u jedincŧ s vysokým indexem tělesné hmotnosti (Malaga et 

Chimes, 2006). 

Ve článcích Descriptive Epidemiology of Collegiate Women's Basketball Injuries  

a Descriptive Epidemiology of Collegiate Men's Basketball Injuries jsou znázorněny četnosti 

jednotlivých zranění navozených při basketbalu. Z tabulek č. 2 a č. 3 je patrné, ţe poranění 

ligamentózního aparátu hlezna patří mezi nejčastější úrazy v basketbale – a to jak ve hře,  

tak i při tréninku (Agel et al., 2007; Dick et al., 2007). V těchto tabulkách je uvedeno pět 

nejčastějších zranění, které se stávají jak při zápase, tak i při tréninku.    
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Tabulka č. 1: Nejčastější zranění v ţenském basketbale 

 

Zdroj:  Angel et al., 2007 

Tabulka č. 2: Nejčastější zranění v muţském basketbale 

 

Zdroj:  Dick et al., 2007 

Článek Basketball Injuries, který hodnotí úrazy v basketbalu u mladých hráčŧ  

(do 18 let), poukazuje na hojný výskyt zranění také na dolních končetinách a to v rozmezí 

35,9 – 92 %. Mezi nejčastější poranění řadí výrony, které představují 22 – 65,5 % všech 

úrazŧ. Nejčastější poraněnou oblastí na dolních končetinách je hlezenní kloub  

a to v 16,6 – 44 % případŧ. Druhou příčku obsadilo poranění kolenních  kloubŧ,  

které se vyskytuje častěji u ţen (13 – 20 %), neţ-li u muţŧ (9 – 11 %) (Harmer, 2005). 

Podobný názor má také Deitch s kolektivem, kteří tvrdí, ţe nejčastější diagnózou v basketbale 

je právě laterální výron kotníku (13,7 %) (Deitch et al., 2006). 

Luig a Henke ve své studii shrnuli nejčastější úrazy basketbalistŧ do přehledného 

obrázku č. 1, ve kterém potvrdili názor ostatních autorŧ podobných studií. Nejvíce poraněním 

segmentem těla basketbalistŧ je hlezenní kloub – jak u muţŧ, tak i u ţen (Luig et Henke, 

2010). 
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Obrázek č. 1: Lokalizace akutních úrazŧ u basketbalistŧ  

 

Zdroj: Luig et Henke, 2011 

Jiţ zmíněná studie prezentující sportovní zranění v Evropské Unii uvádí rŧzné četnosti 

zranění u muţŧ a u ţen, které jsou patrné z následujícího grafu č. 6 (Kisser et Bauer, 2012).  

Graf č. 6: Typy zranění v basketbalu v závislosti na pohlaví 

 

Zdroj:  Kisser et Bauer, 2012 

 Harmer ve své práci zveřejňuje informace, ţe v ţenském basketbalu se přihodí celkově 

více zranění neţ u muţŧ a dodává, ţe u basketbalistek dochází častěji ke zranění kotníku  

či kolene (Harmer, 2005).     

V následujících řádcích je stručně popsán Mulligan koncept a studie, které se touto 

metodikou zabývaly. 

Mulligan koncept je technika vytvořená fyzioterapeutem Brain Mulliganem z Nového 

Zélandu. Brain Mulligan jeho celou praxi zaměřil zejména na manuální terapii, ze které pak 

vyvodil základ pro onen koncept. Od roku 1985 začal rozvíjet svŧj koncept, který se zabýval 

mobilizací s pohybem (mobilization with the movement = MWM). Tuto metodu pojmenoval 

podle sebe, Mulligan konceptem, a postupem času tuto techniku hlouběji propracovával  
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a rozšiřoval, aţ k ní přidal speciální tapování kotníku, které má slouţit jako prevence zranění 

laterálního ligamentózního aparátu hlezenního kloubu (Mulligan, 2003).  

 Zranění kotníku bylo vyhodnoceno jako nejčastější úraz u atletŧ a z 38 % - 45 % je 

poraněn právě laterální ligamentózní aparát hlezna (Cordova et al., 1998). Pro léčbu bolesti, 

omezení pohybŧ v kotníku a změněnou propriorecepci po výronu v kotníku, rozvinul 

Mulligan jiţ výše zmíněnou mobilizaci s pohybem, která je znázorněna na obrázku č. 2.  

Jedná se o dorzo-kraniální sklopení distální fibuly, zatímco pacient provádí aktivní inverzi 

hlezna s pasivním přetlakem terapeuta. Aktivní inverze by měla být bezbolestná (Mulligan, 

2003).  

Obrázek č. 2: Mobilizace s pohybem dle Mulligana 

 

Zdroj: Jangle, 2010 

Jako prevenci poranění hlezenního kloubu pak Mulligan pouţíval dva příčné 

neelastické tapy, které aplikoval s postero-laterálním sklopením fibuly na dolní tibiofibulární 

kloub (Mulligan, 2003). Tape by se měl nalepit na oholenou a umytou plochu, kvŧli lepší 

adhezi materiálu. Tapovací pásky se aplikují od zevního kotníku s postero-laterálním 

sklopením fibuly, dále se stáčí šikmo přes Achillovu šlachu a končí antero-mediálně  

na holenní kosti (Jangle, 2010; Mulligan, 2003). Tento druh tapu je zobrazen na obrázku č. 3. 
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Obrázek č. 3: Tape hlezenního kloubu dle Mulligana 

 

Zdroj:  Jangle, 2010 

 Tímto konceptem se také zabývali autoři Kym Moiler, Toby Hall, Kim Robinson  

ve své studii The Role of Fibular Tape in the Prevention of Ankle Injury in Basketball. Autoři 

si dali za cíl ověřit účinnost aplikace Mulliganova tapu na hlezenní kloub jako prevenci 

vzniku úrazŧ. Pokud by se potvrdila účinnost Mulliganovy tapovací techniky, mohlo by to 

výrazně sníţit náklady na rozdíl od tradičních tapovacích konceptŧ. To zejména z toho 

dŧvodu, jelikoţ se spotřebuje pouze malé mnoţství materiálu, coţ také urychlí dobu aplikace. 

Experimentu se zúčastnilo 125 hráčŧ basketbalu z USA, kteří byli sledováni celkem  

ve 433 basketbalových utkáních. Hlavním výběrovým kritériem byla přítomnost zranění 

kotníku v anamnéze. V této studii se autoři zaměřili na sledování úrazŧ hlezenního kloubu  

u hráčŧ basketbalu při zápasech, kteří měli aplikován Mulligan tape a kontrolní skupinu,  

která tento tape neměla nalepen. Na konci experimentu zjistili, ţe pomocí aplikace tapu  

dle Mulliganova konceptu ve většině případŧ došlo ke sníţení úrazovosti. Přesněji řečeno, 

v kontrolní skupině se během 209 měření přihodilo 9 zranění a u hráčŧ, kteří měli zatapovaný 

hlezenní kloub Mulligan tapem, se celkem v 224 měřeních zranili pouze dva hráči. Autoři  

této studie pokládají tuto metodu za prevenci vzniku úrazŧ v hlezenním kloubu (Moiler et al., 

2006). 

Diana Hopper s kolektivem ověřovali Mulliganovu techniku tapování hlezenního 

kloubu v praxi a její výsledky uvedli ve článku The influence of Mulligan ankle taping during 

balance performance in subjects with unilateral chronic ankle instability. Domnívali se,  

ţe pokud tento druh tapu funguje u atletŧ, tak by měl být prospěšný i v běţné praxi. Vypadá 

to, ţe k dnešnímu dni je studie, kterou vypracovali Diana Hopper a její kolektiv, jedinou 

studií, která zkoumala moţnost vyuţití tapování hlezenního kloubu dle Mulligana  

u sportovcŧ, kteří trpí chronickou instabilitou hlezenního kloubu jak při statickém zatíţení 
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(stoj na jedné noze), tak i dynamickém (např. hop test). Autoři si dali za cíl prozkoumat vliv 

tohoto druhu tapu v klidových i zátěţových podmínkách pro zlepšení neuromuskulární 

kontroly v hlezenním kloubu. Jako probandi byli vybráni jednici s chronickou instabilitou 

jednoho hlezenního kloubu a zdravým druhým hleznem.  V prŧběhu testovaní se autoři 

zaměřili jak na zdravý, tak i nestabilní kotník. Jak při statické, tak i dynamické zkoušce 

hodnotili reakci obou kotníkŧ a to jak bez aplikace tapu, tak i s Mulligan tapem.  

Z jejich výsledkŧ však vyplývá, ţe neexistuje prokazatelný efekt Mulliganova tapu u jedincŧ 

s instabilitou hlezenního kloubu - jak při statických, tak i dynamických podmínkách.  

To znamená, ţe se během výzkumu nepodařil prokázat vliv Mulliganova tapu  

na mechanickou či neuromuskulární kontrolu při daných podmínkách (Hopper et al., 2009). 

 V následujících řádcích jsou srovnány přístupy léčby u chronické instability 

hlezenního kloubu. 

Handl a kolektiv ve své práci srovnávali léčbu pacientŧ s chronickou instabilitou 

hlezna. Jako pacienti byli vybráni sportovci vrcholové úrovně, kteří mají v anamnestických 

údajích opakované distorze hlezna. Probandi ve věkové hranici 14 - 36 let byli rozděleni  

do dvou skupin po 20 lidech. První skupina byla léčena po dobu 1 roku konzervativně pomocí 

ortéz a tapingu a druhá byla indikována k operační terapii (rekonstrukci laterálního komplexu 

vazu lig. fibulotalare anterius). Výsledkem jejich studie je, ţe po 12 měsících došlo  

u operované skupiny k výrazně signifikantnímu zlepšení, zatímco u skupiny kontrolní 

k signifikantnímu (p = 0,002) zhoršení stavu.  U operovaných probandŧ došlo po jednom roce 

od operace k obnovení stability hlezna na pŧvodní úroveň, zatímco u konzervativně léčených 

osob zŧstala vazivová deficience na pŧvodní úrovni. Autoři této studie doporučují operativní 

řešení laterální nestability hlezna zejména u sportovně aktivních osob (Handl et al., 2006). 

 Pink a Vejrostová jsou autoři studie, která se zabývala srovnáním klinických výsledkŧ 

operačního přístupu, konzervativní léčby jak s funkčním přístupem, tak i s plnou sádrovou 

imobilizací po dobu 6 týdnŧ. Jejich výzkumu se zúčastnilo celkem 96 pacientŧ po ruptuře 

vazŧ hlezenního kloubu, kteří byli sledováni rok po daném poranění. Jednalo se v převáţné 

většině o muţe ve věkovém rozmezí 18 – 45 let. Výsledkem této studie bylo zhodnocení 

efektu zvoleného přístupu terapie. Největší zlepšení stability se prokázalo u pacientŧ léčených 

operačně. Pacienti, u kterých byla zvolena konzervativní funkční léčba, dosáhli také velmi 

dobrých výsledkŧ, co se týká navrácení stability hlezenního kloubu. Autoři na konci práce 

zkonstatovali, ţe dlouhodobá sádrová imobilizace je nejméně vhodná pro navrácení celkové 

stability hlezna (Pink et Vejrostová, 2002). 
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3   TEORETICKÉ ZDŮVODNĚNÍ 

3.1   Basketbal 

 Pod českým názvem košíková se ukrývá sportovní týmová hra basketbal.  

Jedná se o kolektivní míčový sport, ve kterém proti sobě nastupují dva týmy s pěti hráči  

na hřišti. Cílem hry je získat co nejvíce bodŧ vhazováním míče do basketbalového koše  

a zabránit protihráčŧm, aby tyto body získali (Melichna, 1995; Velenský, 1999; Táborský, 

2004). 

První zmínky o hře, která byla podobná basketbalu, jsou z doby Májŧ a Aztékŧ. Cílem 

této hry bylo prohodit míč kruhem upevněným vysoko nad zemí (Petera et Kolář, 1998). 

Avšak za počátek součastné podoby basketbalu se povaţuje rok 1891, kdy profesor  

J. Naismith ve státě Massachusetts vymyslel basketbal jako hru, která měla nahradit nudné 

hodiny gymnastiky. Cílem hry profesora Naismitha bylo strefování se do košŧ od broskví. 

Odtud také vyplývá název basketbal. Basket totiţ znamená koš nebo bedýnku na ovoce. 

Postupem času koše připevnil na vyvýšené místo do výšky 10 stop nad zem a definoval 

základních 13 pravidel basketbalu (Petera et Kolář, 1998; Táborský, 2004). 

Basketbalové hřiště má obdélníkovitý tvar s rozměry 28 x 15 metrŧ. Jeho součástí jsou 

dva basketbalové koše, jejichţ obroučka je ve výšce 3,05 metru nad zemí. Jedno utkání trvá 

obvykle 4 x 10 minut. Pokud je však na konci 4. čtvrtiny výsledek nerozhodný, nastavuje se 

dalších 5 minut, dokud nedojde k rozhodnému výsledku. Hlavním předmětem hry  

je basketbalový míč, který má rŧzné velikosti a hmotnost podle věkové kategorie a pohlaví 

hráčŧ (Táborský, 2004).  

 

3.1.1 Fyziologie basketbalové zátěže 

Basketbal se po fyziologické stránce řadí do kolektivních her s charakterem acyklicky 

přerušované aktivity. Návaznost jednotlivých činností (střelba, přihrávka, obrana) není 

stereotypní, ale je podmíněna okamţitou herní situací. Hráči mohou být během hry jakkoliv 

střídáni. Většinou je však jejich střídání mnohaminutové, a proto by měly být regenerační 

schopnosti (VO2 max.) u takovýchto sportovcŧ nadprŧměrné. Basketbal je náročným sportem 

jak na rychlostní, vytrvalostní, silové, ale i koordinační schopnosti hráče. Největší fyzická 

zátěţ padá na rozehrávače a křídelní útočníky. Naopak pivoti se projevují spíše staticky. 

Intenzita zatíţení se však mění v závislosti na prŧběhu hry. Melichna uvádí, ţe nejvíce jsou 

hráči zatěţováni submaximální aţ maximální intenzitou. Naproti tomu Grasgruber s Cackem 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sport
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tvrdí, ţe aţ 2/3 hry vyplňuje chŧze či mírný poklus a ţe pouze v 15 % čistého času hry  

je přítomna intenzivní aktivita (sprint, běh) (Melichna, 1995; Grasgruber et Cacek, 2008).     

 

3.2   Anatomie hlezenního kloubu 

Pojem horní hlezenní kloub zastřešuje kloubní spojení, které je tvořeno distálním 

koncem tibie a fibuly, do jejichţ vidlice je zasazen talus. Jedná se o kloub sloţený kladkový, 

který se latinsky označuje jako articulatio talocruralis (Bartoníček et Heřt, 2004; Pešl et al., 

2012; Čihák 2001). Bartoníček s Heřtem také uvádějí informaci, ţe laterální kotník je umístěn 

oproti mediálnímu trochu dorzálněji a jeho hrot je situován distálněji neţ u kotníku vnitřního 

(Bartoníček et Heřt, 2004). 

Jelikoţ při poranění hlezenního kloubu často dochází k porušení ligamentózního 

aparátu, je v následující části věnována pozornost zejména ligamentŧm hlezna.  

 

3.2.1 Ligamentózní aparát hlezenního kloubu 

Hlezenní kloub má slabé a volné kloubní pouzdro, jeţ se upíná na okrajích kloubních 

ploch distální tibie, jejího vnitřního kotníku (malleolus medialis) a distální fibuly tvořící zevní 

kotník (malleolus lateralis). Toto kloubní pouzdro je zesíleno níţe uvedenými systémy 

postraních vazŧ (Dylevský, 2009; Pešl et al., 2012;  Hrazdira et al., 2008): 

 ligamentum deltoideum: 

označovaný také jako lig. collaterale mediale či vnitřní postranní vaz.  

Jedná se o poměrně silný vaz, který srŧstá s kloubním pouzdrem. Tento deltový vaz 

mŧţeme rozdělit na povrchovou a hlubokou vrstvu, která má základní význam  

pro stabilitu kloubu na vnitřním okraji nohy.  

 ligamentum collaterale laterale 

 ligamentum talofibulare anterius: 

je označován za hlavního stabilizátora hlezenního kloubu. Toto ligamentum je také 

uváděno za nečastěji poraněný vaz zevního vazivového komplexu při inverzně 

pŧsobícím násilí a je hlavním signalizátorem bolestí při přetíţení hlezenního kloubu. 

Někteří autoři však za primární zevní stabilizátory hlezna označují jak jiţ zmíněné 

ligamentum talofibulare anterius, tak i ligamentum calcaneofibulare (Handl et al., 2006; Hart 

et al., 2002).  
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Obrázek č. 4: Ligamenta hlezenního kloubu – laterální strana  

 

Zdroj:  3D4medical, 2013 

S horním hlezenním kloubem také funkčně souvisí kulovitý kloub articulatio 

subtalaris, jinak označovaný jako dolní hlezenní kloub, u kterého kloubní hlavici tvoří plocha 

na patní kosti. Kloubní plochy jsou tvořeny zadní plochou hlezenní kosti (talus) a jiţ zmíněné 

patní kosti (calcaneus). Dolní zánártní kloub má poměrně tenké a krátké kloubní pouzdro,  

jeţ zpevňují tyto vazy (Dylevský, 2009; Hrazdira et al., 2008; Čihák, 2001): 

 ligamentum talocalcaneare laterale 

 ligamentum talocalcaneare mediale 

 ligamentum talocalcaneare posterius 

 ligamentum talocalcaneare interosseum  

Obrázek č. 5: Ligamenta hlezenního kloubu – mediální strana 

 

Zdroj:  3D4medical, 2013 

K dolnímu zánártnímu kloubu se anatomicky dále přiřazuje kloubní spojení 

talocalcaneonaviculární, které má sféroidní tvar. Z jeho názvu lze vyčíst, ţe se jedná o kloub 
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vytvořený hlavicí kosti hlezenní (talus), patní (calcaneus) a kostí loďkovitou (os naviculare). 

Kloubní pouzdro je zesíleno těmito vazy (Dylevský, 2009; Hrazdira et al., 2008; Čihák, 

2001): 

 ligamentum calcaneonaviculare plantare 

 ligamentum bifurcatum: 

jde od calcaneu k os naviculare a os cuboideum. Díky dvěma vazivovým pruhŧm,  

které se upínají na jiţ zmíněné kosti, má tento vaz tvar písmene „V“. V odborné 

literatuře se mŧţeme setkat s pojmem clavis articulationes Choparti, který označuje 

lig. bifurcatum za tzv. klíč Chopartova kloubu 

 ligamentum calcaneonaviculare dorsale. 

Chopartŧv kloub je označení pro spojení talu s os naviculare a calcaneu  

s os cuboideum. Latinsky je Chopartŧv kloub označován jako articulatio tarsi transversa 

kvŧli příčnému prŧběhu kloubní štěrbiny, která má tvar leţatého písmene „S“. Čihák uvádí,  

ţe celá funkční jednotka Chopartova kloubu je dŧleţitá z hlediska pruţnosti nohy. Kloubní 

pouzdro Chopartova kloubu je zpevňováno dvěma vazy (Dylevský, 2009; Čihák, 2001): 

 ligamentum calcaneocuboideum 

 ligamentum plantare longum.  

K dalším kloubŧm na distální části dolní končetiny patří: art. cuneonavicularis a artt. 

intercuneiformes. Jedná se o sloţené klouby mezi člunkovou kostí a kostmi klínovými  

a mezi klínovými kostmi navzájem. Kloubní pouzdra jsou krátká a tuhá a také jsou zesílena 

podélnými, příčnými i mezikostními vazy (Dylevský, 2009).  

Pod latinským pojmem articulatio tarsometatarsalis se skrývá český název Lisfrankŧv 

kloub. Jedná se o kloub sloţený bez většího funkčního významu, ve kterém se stýkají ossis 

cuneiformis, os cuboideum a metatarzy. Pohyby v tomto skloubení jsou označovány  

za posuny jednotlivých kostí, kromě pohybu mezi os cuneiforme mediale a bází 1. metatarzu. 

V tomto kloubním spojením je moţná plantární flexe, extenze a rotace (Dylevský, 2009). 

Mezi další kloubní spojení nohy patří: artt. intermetatarsales, artt. 

metatarsophalangeales a artt. interphalangeales (Dylevský, 2009).  
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Obrázek č. 6: Ligamenta hlezenního kloubu – zadní strana 

 

Zdroj:  3D4medical, 2013 

3.2.2 Svaly v oblasti bérce a nohy 

Svaly jsou výkonné orgány CNS a zajišťují aktivní pohyby v kloubu. Svaly nohy  

se dělí na dvě skupiny. Do první skupiny se řadí dlouhé zevní svaly, které se nachází v oblasti 

lýtka a bérce. Naopak svaly lokalizovány v oblasti nohy patří do krátkých vnitřních svalŧ 

nohy (Véle, 2006; Čihák, 2001).  

V odborné literatuře jsou dlouhé svaly bérce rozděleny do tří skupin. Mezi svaly,  

které mají za úkol extenzi prstŧ a supinaci nohy, patří m. tibialis anterior, m. extensor 

digitorum longus a m. extensor hallucis longus. Peroneální svaly, které jsou na laterální straně 

bérce, patří funkčně mezi pronátory a pomocné flexory nohy. Tyto svaly se mimo jiné podílejí 

na udrţování klenby nohy a jsou povaţovány za dynamické stabilizátory hlezenního kloubu 

(Reid, 1992). Flexe nohy a prstŧ se také účastní zadní skupina svalŧ, tj. mm. gastrocnemii,  

m. soleus, m. tibialis posterior, m. plantaris, m. flexor digitorum longus a m. flexor hallucis 

longus (Bartoníček et Heřt, 2004; Véle, 2006). 

Ke krátkým vnitřním svalŧm nohy se obvykle řadí tyto svaly: m. extensor digitorum 

brevis, m. flexor digitorum brevis, m. quadratus plantae, mm. lumbricales pedis I. – IV.,  

m. interossei pedis, m. extensor hallucis brevis, m. flexor hallucis brevis, m. abduktor hallucis 

a m. adduktor hallucis (Véle, 2006).  

 

3.2.3 Cévní zásobení a inervace hlezna 

 Na cévním zásobení hlezna se podílejí zejména tři velké artérie. Na distální části bérce 

probíhá arteria tibialis anterior, která podbíhá m. tibialis anterior a sestupuje na hřbet nohy 
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jako arteria dorsalis pedis. Celkem však vydává šest větví, které zásobují právě hlezenní 

skloubení. Mezi svaly m. flexor digitorum longus a m. tibialis posterior se vyskytuje arteria 

tibialis posterior, která vydává čtyři větve. Třetí velkou arterií je myšlena arteria peronea, 

která probíhá po zadní ploše diafýzy fibuly. Tato céva je ve svém prŧběhu kryta svalem  

m. flexor hallucis longus (Bartoníček et Heřt, 2004). 

 Hlezenní kloub je inervován z nervus peroneus profundus, n. tibialis, n. saphenus,  

n. suralis a n. peroneus superficialis (Bartoníček et Heřt, 2004; Čihák, 2001).  

 

3.3   Kineziologie hlezna a nohy 

Noha je označení pro část dolní končetiny distálně od hlezenního kloubu,  

jeţ zprostředkovává kontakt mezi tělem a vnějším prostředím, po kterém se pohybujeme. 

Postupem času se stala tato distální část dolní končetiny více orgánem podpŧrným,  

neţ-li uchopovacím (Kolář et al., 2009; Véle, 2006).  

Pro správnou lokomoční funkci dolní končetiny je nutná jak statická, tak i dynamická 

funkce nohy. Z tohoto dŧvodu je nutná její flexibilita, ale zároveň i rigidita. Na začátku kroku 

funguje noha jako flexibilní struktura a pohyb ukončuje jako rigidní páka. Na pruţnosti nohy 

se podílejí tvarem jednotlivé kosti, jejich ligamentózní spojení a samozřejmě také svaly bérce 

a  nohy (Dylevský, 2009).  

Hlezenní kloub zprostředkovává při chŧzi dynamický přenos hmotnosti těla z dolní 

končetiny na podloţku, při čemţ musí být současně s přenosem udrţena tělesná rovnováha. 

K tomu, aby skutečně došlo k tomuto přenosu a k udrţení rovnováhy, je potřeba dostatečná 

stabilita hlezenního kloubu, ale také i potřebný rozsah pohybu v daném kloubu. Aby tyto 

všechny úkoly byl hlezenní kloub schopen plnit, pomáhají mu v tom ostatní klouby nohy 

(zejména však subtalární a Chopartŧv kloub) (Bartoníček et Heřt, 2004). 

 

3.4   Biomechanika hlezenního kloubu 

Véle uvádí, ţe v  hlezenním kloubu je moţno provádět tyto pohyby: plantární  

a dorzální flexi, addukci, abdukci, supinaci, pronaci a také inverzi s everzí (Véle, 2006). 

Čihák naopak pojednává o plantární a dorzální flexi a o kombinovaných pohybech, ke kterým 

řadí právě everzi s inverzí. Inverzí nohy je myšleno spojení plantární flexe s addukcí  

a supinací. Naopak za everzi se označuje dorzální flexe, abdukce a pronace (Čihák, 2001; 

Véle 2006). 
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Podle Dylevského není pohyb v horním hlezenním kloubu čistý. Při plantární flexi 

dochází zároveň k inverzi nohy a dorzální flexe je naopak spojena s everzí. Toto propojení 

jednotlivých pohybŧ je dáno tvarem kloubních ploch. Během jakéhokoliv pohybu 

v hlezenním kloubu dochází také k pohybu talu a rotaci bércových kostí, zejména fibuly. 

Talus se během plantární flexe stáčí do supinace a při dorzální flexi se pohybuje do pronace. 

Fibula je během plantární flexe sunuta vpřed a při dorzální flexi je taţena dorzo-kraniálně 

(Dylevský, 2009).  

 Pohyby, které se odehrávají v dolním hlezenním kloubu, jsou sloţené kombinované 

pohyby zaloţené na vzájemné vazbě sloţek kloubu. Jedná se také o jiţ zmíněné pohyby: 

plantární flexi s addukcí a inverzí a dorzální flexi s abdukcí a everzí nohy (Dylevský, 2009; 

Čihák, 2001; Bartoníček, 2004). Níţe situovaný obrázek č. 7 znázorňuje pohyby talu  

při pohybech v hlezenním kloubu. 

Obrázek č. 7: Biomechanika hlezenního kloubu a) asymetrický tvar kladky talu; b) při dorzální flexi je talus 

současně evertován; c) při plantární flexi je talus současně invertován 

 

Zdroj: Bartoníček, 2004 

Subtalární kloub spolu s talocrurálním kloubem jsou označovány za funkční jednotku 

pro jejich vzájemnou funkční kompenzaci. Jako příklad Dylevský uvádí chŧzi se špičkami  

od sebe. U lidí, kteří mají takovýto stereotyp chŧze, je kompenzačně zvětšený rozsah pohybu 

v subtalárním kloubu. Naopak jedinci s nehybným hlezenním kloubem chodí s nohou v zevní 

rotaci. Subtalární kloub lze také označit za „hlídače“ Chopartova kloubu. Jeho kontrola  

se uplatňuje především při chŧzi. Při kontaktu nohy s podloţkou je subtalární kloub v everzi, 

noha se uvolní v Chopartově kloubu, a tudíţ je lépe tvarově přizpŧsobena povrchu (Dylevský, 

2009). 

V odborné literatuře však najdeme značné rozdíly mezi velikostí úhlŧ jednotlivých 

pohybŧ v talocrurálním kloubu. Dle Čiháka je rozsah plantární flexe do 30 – 35° a dorzální 

flexe do 20 – 25°, Bartoníček s Heřtem naopak uvádějí, ţe oba pohyby dosahují 30° aţ 50°. 
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Dungl s kolektivem popisují rozsah plantiflexe mezi 40 – 60° se současnou lehkou zevní 

rotací bérce, dorziflexi mezi 20 – 30° se současnou lehkou vnitřní rotací bérce a dle Koláře  

a jeho kolektivu je plantární flexe cca 40 – 50° a dorzální flexe mezi 20 – 35°(Bartoníček et 

Heřt, 2004; Čihák, 2001; Dungle et al., 2005; Kolář et al., 2009). 

Subtalární kloub umoţňuje šikmé naklánění skeletu nohy vŧči talu (Kolář et al., 2009). 

Během rotace nohy v rovině frontální mŧţe být rozsah pohybu do pronace velký  

20 – 30° a u supinace je to mezi 30 – 40° (Dungl, 2005). Tento kloub se také částečně podílí 

na addukci a abdukci v transverzální rovině (Kolář et al., 2009). Dungl uvádí, ţe samotný 

calcaneus se mŧţe vŧči noze natáčet do 10 – 15° inverze a do 5 – 7° everze (Dungl, 2005). 

  U Chopartova kloubu jsou pohyby spíše menšího rozsahu, které se však mohou 

kompenzačně zvětšit při omezení pohybŧ v horním a dolním zánártním kloubu. Velké 

odchylky šikmé osy Chopartova kloubu umoţňují významné pohyby, jako jsou dorzální flexe 

se současnou abdukcí nebo plantární flexe spojená s addukcí. (Kolář et al., 2009; Dungl, 

2005). 

Bartoníček s Heřtem popisují tzv. trojdimenzionální pohyby v hlezenním kloubu.  

To je zpŧsobeno nejen tvarem kloubních ploch, ale také prostorovým uspořádáním 

vazivového aparátu. Aktivní pohyby v hleznu probíhají trojdimenzionálně kolem dvou 

rovnoběţných os (osy horního a dolního hlezenního kloubu) (Bartoníček et Heřt, 2004).  

 

3.5   Poranění hlezenního kloubu v basketbale 

Poranění v oblasti hlezna patří mezi nejčastější sportovní úrazy, zejména však  

u sportŧ, v nichţ se vyskytuje velké procento výskokŧ a dopadŧ. Mezi tyto sporty patří např. 

basketbal či volejbal. K většině těchto zranění dochází během špatného dopadu, při náhlém 

nekoordinovaném pohybu (např. při změně směru či zpomalení) nebo při kontaktu  

s protihráčem. Velký vliv má také stupeň únavy jedince, jeţ mŧţe změnit neuromuskulární 

kontrolu a sníţit schopnost těla udrţet stabilitu (Taghavi et Soohoo, 2010; Reid, 1992; Hnízdil 

et Lichtenberg, 1989). 

Distorze hlezenního kloubu, která má většinou za následek nestabilitu tohoto kloubu, 

se v odborné literatuře řadí mezi nejčastější úrazy zejména u sportovně aktivních lidí mladších 

35 let (Handl et al., 2006). Taghavi a kolektiv uvádějí fakt, ţe distorze hlezna tvoří více neţ 

25% všech traumat souvisejících se sportem. Statistiky ukazují, ţe denně se v USA vyskytne 

cca 23 000 poranění hlezenního kloubu a z toho v 85 % je přítomno poranění zevních vazŧ 

(Taghavi et Soohoo, 2010). 
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Pro vznik a závaţnost úrazu je rozhodující příčina, mechanismus vzniku i adaptační 

proces organismu. Etiologie většiny zranění kotníku je při nesprávné poloze distální části 

dolní končetiny při dopadu - mediálně odchýlená vertikální reakční síla podloţky zpŧsobí 

explozivní nárŧst momentu síly v subtalárním kloubu v krátké době (asi 50 ms). Další 

etiologie odpovídá opoţděné reakční době peroneálních svalŧ na laterální kotník (60 – 90 ms) 

(Fong et al., 2009; Reid, 1992). 

Nejčastěji se setkáme s inverzním mechanismem spojeným s plantární flexí (Chinn et 

Hertel, 2010; Handl, 2006; Hart et al., 2002; Hrazdira et al., 2008). Tento mechanismus  

je obvykle kombinací addukčního, vnitřně rotačního a plantiflekčního násilí (Dungl, 2005). 

Při dorzální flexi je jakýkoliv boční pohyb znemoţňován pomocí pevného vklínění trochlea 

tali do vidlice bérce. Naopak při plantární flexi je moţné provést translační pohyby,  

a tak mŧţe snáze v této poloze dojít k vykloubení hlezenního kloubu (Reid, 1992).  

Obrázek č. 8: Inverzní mechanismus úrazu 

 

Zdroj: Klein, 2008  

Tímto zpŧsobem dochází nejčastěji k ruptuře lig. talofibulare anterius a anterolaterální 

části kloubního pouzdra. K ruptuře lig. talofibulare anterius dochází zřejmě kvŧli tomu,  

ţe má nejniţší mezní zatíţení mezi postranními vazy hlezna. Při dále pokračujícím větším 

násilí je následně také porušeno ligamentum fibulocalcaneare a případně ještě ligamentum  

fibulotalare posterius (Kolář et al., 2009; Handl et al., 2006; Hrazdira et al., 2008).  

V 70 % případŧ jde však o izolované poranění ligamentum talofibulare anterius, 20 % jedincŧ 

má kromě ligamentum talofibulare anterius poraněn také fibulocalcanearní vaz a pouze  

v 10 % těchto poranění dochází k zranění laterálních ligament (Reid, 1992). Poranění 

ligamentózního aparátu hlezna, zejména na fibulární straně kloubu, je označováno za jedno 

z nejčastějších poranění muskuloskeletálního systému. (Hrazdira et al., 2008). 

K distorzi hlezna v everzi dochází méně často oproti inverznímu mechanismu.  

Je to zpŧsobeno hlavně anatomickým uspořádáním hlezenního kloubu a silou deltového vazu. 
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Everzní pohyb je většinou doplněn pronací, abdukcí a dorzální flexí nohy, čímţ dojde 

k poranění deltového vazu a mezikostní membrány. Eventuelně mŧţe také při tomto 

mechanismu dojít k fraktuře fibuly (Taghavi et Soohoo, 2010). 

Při poranění hlezenního kloubu většinou také dochází k poruše nebo změně 

aferentního vstupu z receptorŧ, které vedou ke změnám v regulačních mechanismech.  

Kvŧli této narušené funkci odesílá kloub do CNS méně proprioceptivních  

a více nociceptivních informací neţ zdravý kloub. Kolář s kolektivem nazývají tuto poruchu 

jako „kloubní slepotu“. Kloubní slepota je regulační porucha, jejímţ dŧsledkem je opoţděná 

reakce svalŧ při ohroţení kloubŧ. Lidé s touto poruchou mají predispozice k častějším úrazŧm 

(Kolář et al., 2009). 

Obrázek č. 9: Inverzní a everzní mechanismus úrazu 

 

Zdroj:  Crystal, 2011 

 

3.5.1 Rizikové faktory poranění hlezenního kloubu  

K poranění hlezenního kloubu dochází jakýmkoliv mechanizmem, který překročí 

hranici pevnosti vazŧ, šlach, svalŧ a kostí (Hrazdira et al., 2008). Reid uvádí, ţe část energie, 

která pŧsobí na hlezno je výsledkem vnějších (gravitace a reakční síla podloţky),  

ale i vnitřních sil (svaly, šlachy, svalové úpony, kosti a klouby). Podle toho dělíme rizikové 

faktory poranění na vnitřní a zevní. Často se však vyskytují součastně (Reid, 1992). 

V basketbale (či jiných sportech) se většinou jedná o nepozornost či nešťastnou náhodu,  

kdy sportovec doskočí na míč, špatně dopadne při doskoku nebo šlápne protihráči na nohu. 

Některé faktory se dají preventivně ovlivnit tak, aby k poranění nedošlo. Jedná se například  

o nošení kvalitní obuvi, dostatečné rozcvičení či větší soustředěnost na výkon (Hrazdira et al., 

2008; Reid, 1992).  

Mezi nejčastější vnitřní rizikový faktor pro vznik distorze hlezna patří předchozí 

podvrknutí kotníku. Taghavi a Soohoo uvádějí, ţe dříve zraněný kotník je dále pouţíván spíše 
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jako podpŧrná končetina. Není tudíţ tolik zatěţována a posilována, a proto není připravena  

na rychlé a neobratné pohyby na nerovném terénu (Taghavi et Soohoo, 2010). Lynch dodává, 

ţe je to z dŧvodu narušení vazŧ, které jako biomechanické stabilizátory mají vliv na částečnou 

deaferentaci (Lynch, 2002). K dalším vnitřním rizikovým faktorŧm poranění hlezna patří 

následující: individuální dispozice – varózní zánoţí, varózní uspořádání tibiálního stropu, 

vazivová laxicita, svalová síla a neuromuskulární kontrola; věk – má vliv na mechanickou 

odolnost tkání; pohlaví – např. nerespektování odlišností ţenského organismu (hyperlaxita, 

gracilita); aktuální zdravotní stav – nedoléčená zranění; infekční choroby, které mohou být 

sekundárně provázeny zánětlivými změnami tkání pohybového aparátu; únava; nesprávně 

prováděný trénink a přetrénování; nedostatečná trénovanost; nedostatečné rozcvičení; 

snížená koncentrace (Taghavi et Soohoo, 2010; Hrazdira et al., 2008).   

Mezi vnější rizikové faktory se řadí např.: terén, povětrnostní vlivy a nadmořská 

výška, oblečení, obuv, ochranné pomŧcky, alkohol či například jiná osoba (protihráč, 

spoluhráč, divák, rozhodčí). Co se týče sportovní obuvi, je prokázáno, ţe u basketbalistŧ  

se zvyšuje riziko zranění s obuví se vzduchovou podráţkou (Fong et al., 2009; Taghavi et 

Soohoo, 2010; Hrazdira et al., 2008).  

 

3.5.2 Klasifikace poranění hlezenního kloubu 

Z traumatologického hlediska se dají rozdělit ligamentózní struktury hlezna na tři 

systémy. Tyto tři systémy zahrnují vazy na tibiální a fibulární straně kloubu a také vazy 

syndesmózy. K jejich zranění mŧţe dojít buďto izolovaně anebo jako součást maleolární 

fraktury. Dungl ve své publikaci Ortopedie uvádí rozdělení poranění ligamentózního aparátu 

dle Watsona-Jonesa, Kleigera a Cotlera (Dungl, 2005). 

První jmenovaný dělí tyto poranění na distorzi a dislokaci (či luxaci) talu z normální 

polohy v hlezenní vidlici. Pokud dojde k distenzi či parciální ruptuře vazu a stabilita kloubu 

zŧstane zachována, je toto poranění označováno za distorzi. Distorze hlezna patří mezi 

nejčastější úrazy ošetřované na traumatologických ambulancích. Kdyţ však dojde k vytrţení 

přední a střední části fibulárního postranního vazu ze zevního kotníku, tak se jedná o dislokaci 

talu (Dungl, 2005). 

Kleiger na rozdíl od Watsona – Jonesa má následující třístupňové dělení: 1. distorze – 

přítomná porucha stability hlezna, 2. akutní nestabilita (neboli subluxace se spontánní 

repozicí) – ligamentózní léze dovolí zvýšenou pohyblivost talu (talus však zŧstává dále  
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ve vidlici), 3. luxace – poranění vazŧ dovolí dislokaci talu z vidlice hlezenního kloubu 

(Dungl, 2005).  

Cotler sestavil taktéţ třístupňový ţebříček poranění vazŧ – od lehkého po těţší. První 

stupeň zahrnuje distenzi s fibulárními rupturami vazu. Ve druhém je jiţ intraligamentózní 

poranění výraznější a u třetího stupně se předpokládá úplné přerušení vazu (Dungl, 2005; 

Hrazdira, 2008).  

Handl a kolektiv uvádějí jako nejčastěji pouţívanou klasifikaci distorze hlezna také 

třístupňovou škálu hodnocení. Za první stupeň je zde označena distorze hlezna s distenzí vazŧ 

bez makroskopické trhliny, u které se vyskytuje otok a napětí, avšak nedochází k chronické 

instabilitě. U druhého stupně je znatelná makroskopická parciální ruptura vazŧ a je zasaţena 

kloubní stabilita ve smyslu vzniku střední ztráty funkce. Přítomný je také otok, bolest i napětí. 

Třetím stupněm je označována distorze s úplnou rupturou vazivového aparátu s otokem, 

hematomem a napětím. U takovéhoto poranění se očekává vznik instability hlezna (Handl et 

al., 2006). 

Mezinárodní klasifikace nemocí rozděluje poranění měkkého hlezna do dvou 

následujících skupin: S 932 – ruptura vazŧ v úrovni kotníku a nohy pod ním, S 934 – 

podvrknutí a nataţení kotníku (Hrazdira et al., 2008).   

 

3.6  Diagnostika poranění hlezenního kloubu 

Ke správné diagnostice poranění hlezenního kloubu pacienta je dŧleţité získat kvalitní 

anamnézu a informace týkající se okolností a mechanizmu úrazu (např. zda pacient pocítil 

prasknutí nebo jestli mohl pokračovat v dané činnosti). Dále je dŧleţité zjistit místo vzniku 

primárního otoku, rychlost jeho vytvoření a popřípadě přítomnost hematomu (Dungl, 2005; 

Taghavi et Soohoo, 2010; Hrazdira et al., 2008).  

Mezi typické symptomy distorze hlezna se řadí otok, napětí, omezení hybnosti, 

hematom a bolest. V odborných publikacích lze také najít posttraumatickou synovitidu, 

tendinitidu a šlachovou ochablost (Handl et al., 2006). 
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Obrázek č. 10: Symptomy distorze hlezna 

 

Zdroj: Trail, 2010  

K základním vyšetřovacím metodám patří aspekce a palpace celé oblasti distální části 

dolní končetiny. Pomocí těchto metod se určí palpační bolestivost, hematom, otok a rozsah 

pohybu. Pokud dojde k vyšetření brzy po úrazu, lze ještě před vytvořením ochranného 

reflexního svalového spasmu a mohutnějšího otoku zjistit nestabilitu hlezna (Dungl, 2005). 

Jakmile se dostaví otok a ochranný svalový spazmus nelze jasně diagnostikovat instabilitu 

kloubu (Hrazdira et al., 2008). Během aspekce a palpace se nesmí zapomenout na oblast 

Achillovy šlachy, kde se sleduje její kontura na obou stranách hlezna a porovnává se zdravou 

končetinou. Pokud se během tohoto vyšetření najde vykreslení kontury Achillovy šlachy, 

značí to závaţnější poranění, které zasáhlo nejen ligamenta, ale je přítomna i kontuze 

kloubních povrchŧ. Reid poznamenává, ţe pokud je kloub schopen po zranění zatíţení vlastní 

vahou, dá se předběţně vyloučit zlomenina v dané oblasti. K palpačnímu vyšetření náleţí 

vyšetření pulzu na arterii tibialis posterior a arterii dorsalis pedis. Dŧleţité také je 

zkontrolovat proximální tibiofibulární kloub (Reid, 1992). 

Jako další pomocné metody k přesné diagnostice poranění hlezna se vyuţívají RTG, 

CT, UZ, MRI popřípadě artroskopie (Dungl, 2005; Handl et al., 2006; Pospíšil et Řezaninová, 

2010; Hrazdira et al., 2008).   

Z klinických vyšetření by se nemělo zapomínat na anterior drawer test a talar tilt test, 

kterými se stanovuje nestabilita hlezenního kloubu. Tyto testy by se měly provádět nejpozději 

do 3. dne po zranění hlezna, jelikoţ později by jiţ narušovaly hojivé procesy. Od 7. týdne, 

kdy se předpokládá dohojení vazivových struktur, je opět moţné výše jmenované testy 

provádět (Hrazdira et al., 2008; Hart et al., 2002).   

Prvním zmíněným testem (tj. anterior drawer test) se vyšetřuje předsunutí talu. 

Vyšetřující za stálé fixace bérce táhne za patu a předsunuje nohu ventrálně. Za pozitivitu testu 
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je povaţován takový nález, při kterém dojde k předsunutí talu mimo hlezenní kloub 

(subluxační poloha), které je větší na straně poraněné nohy v porovnání s nezraněnou nohou. 

Kalvasová uvádí, ţe tento test lze shledat pozitivním, pokud je posun větší jak 10 mm 

jednostranně, nebo stranová rozdílnost je větší jak 3 mm (Kalvasová, 2009). Tento test 

ukazuje poškození předního talofibulárního vazu (Hrazdira et al., 2008).   

Obrázek č. 11: Anterior drawer test 

 

Zdroj:  Ivins, 2006 

Talar tilt test sleduje rozsah inverze u poraněné nohy oproti zdravé noze. Vyšetřující 

vychází z anatomické pozice a poté vykloní nohu do inverze. Při tomto testu dojde k „páčení“ 

talu do addukce. Pokud je inverze na straně zraněné nohy větší neţ na druhé noze,  

tak to svědčí pro pozitivitu testu a pro poškození fibulocalcaneálního vazu (Hrazdira et al., 

2008). Kalasová uvádí přesnější popis pro určení pozitivity talar tilt testu. Zde je pozitivita 

testu prokázána, pokud je inverze větší neţ 9° na jedné straně či se stranově liší více neţ  

o 3° (Kalvasová, 2009). 

Obrázek č. 12: Talar tilt test 

 

Zdroj:  Ivins, 2006 
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Hart a kolektiv tvrdí, ţe pokud se při vyšetření objeví pozitivita obou stress testŧ,  

je nutno zrekonstruovat ligamentum talofibulare anterius a ligamentum fibulocalcaneare 

(Hart, 2002). Kalvasová však poznamenává, ţe tyto testy mohou být pozitivní také u části 

zdravé populace (asi u 11 %) (Kalvasová, 2009). 

K dalším klinickým testŧm instability hlezna patří například Thompsonŧv test,  

který se pouţívá na zjištění poranění Achillovy šlachy. U toho testu pacient leţí na břiše 

s nohou přes okraj lehátka a vyšetřující provede manuální kompresi m. gastrocnemius  

a sleduje plantární flexi nohy. Za pozitivní se tento test povaţuje tehdy, pokud chybí odpověď 

plantární flexe (Kolář et al., 2009). 

Obrázek č. 13: Thompsonŧv test 

 

Zdroj:  Williams, 2013 

 Při vyšetřování poraněného hlezna by se nemělo také zapomenout na vyšetření 

syndesmosy. Mezi klinické testy poranění syndesmosy hlezenního kloubu patří například  

tyto testy: Crossed leg test, Cottonův test, Squeenze test nebo Stress test externí rotace. 

Diagnóza syndesmotického poranění je docela jednoduchá.  Problém je však v tom,  

ţe neexistuje ţádný klinický test nebo zobrazovací metoda, která by jasně definovala 

závaţnost a rozsah poranění (Williams, 2007).  

 

3.7  Laterální nestabilita hlezna 

Laterální nestabilita hlezna, která se dále dělí na akutní či chronickou, vzniká  

po přerušení laterálních vazŧ. Akutní instabilita hlezna vzniká na základě poškození ligament 

parciální či kompletní rupturou (Morrison et Kaminski, 2007). Chronická instabilita hlezna  

se řadí mezi nejčastější následek poranění hlezenního kloubu jeho vazivového aparátu. Hovoří 

se o ní však aţ poté, co příznaky nestability přetrvávají po delší dobu neţ 6 měsícŧ.  
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Tento chronický stav se vyskytuje v dnešní době velmi často a má významný dopad  

na kvalitu ţivota jedincŧ s instabilitou hlezna (Taghavi et Soohoo, 2010). Hrazdira a kolektiv 

tvrdí, ţe chronická instabilita vzniká zejména zanedbáním ošetření prvotního úrazu (Hrazdira 

et al., 2008).  

U chronické nestability hlezna se většinou v anamnéze vyskytuje předchozí distorze 

hlezenního kloubu. Pacient mŧţe také uvádět zvýšenou ligamentózní laxicitu či kořenový 

syndrom S1, který také vede k této instabilitě (Dungl, 2005; Handl et al., 2006). Při chronické 

laterální nestabilitě hlezna jsou často zaznamenávány opakované distorze a pocity nejistoty. 

Dále se objevují časté otoky a bolesti nestabilního hlezna. Také mŧţe docházet  

k nekontrolovatelnému podklesnutí končetiny nejčastěji ve směru supinace, coţ je odborně 

označováno jako giwing way fenomen (Dungl, 2005; Kalvasová, 2009; Taghavi et Soohoo, 

2010). Chronickou instabilitu mŧţeme označit za předstupeň rozvoje osteoartrózy daného 

kloubu (Handl et al., 2006). 

Instabilita hlezna se dá rozdělit podle patomechaniky svého vzniku na dva druhy: 

mechanickou a funkční (Handl et al., 2006; Taghavi et Soohoo, 2010). Toto rozdělení  

je však trochu zkreslující, jelikoţ velmi často se tyto dva druhy nestability vyskytují společně, 

jedna podmiňuje vznik druhé a naopak. Stupeň instability se určuje dle stavu vazŧ (pasivní 

sloţka stability), ale také stavu svalŧ (aktivní stabilizátor kloubu) a to za součinnosti ostatních 

struktur a orgánŧ, které se účastní na udrţování stability (Kalvasová, 2009; Taghavi et 

Soohoo, 2010). 

U funkční instability se jedná o poruchu motorické koordinace (poruchu 

proprioceptorŧ). Na základě poranění laterálních ligament hlezna dochází ke změnám 

v neuromuskulárním systému, který se účastní dynamické podpory hlezna.  

Dále se také objevuje poškození kostí a kloubŧ, svalově ligamentózních tkání (změny 

v napětí, síle, výdrţi a odolnosti) a neurálních tkání (změny propriocepce, reflexy, reakční čas 

svalŧ). To má za následek jiţ zmíněnou funkční nestabilitu hlezna. Tato instabilita je zaviněna 

poruchou posturální kontroly, zapříčiněným chybným aferentním signálem, který vychází 

z mechanoreceptorŧ v poškozených vazech a v kloubním pouzdře (Kalvasová, 2009). 

Mechanická instabilita je následkem jak částečné, tak i parciální ruptury vazu, ale také 

patologické ligamentózní laxicity. Pokud nedojde ke správnému zaléčení zranění hlezna, 

ligamenta setrvají v prolongované pozici. Díky tomu nemŧţe dojít k úplné obnově jejich 

mechanické odolnosti. Při podezření na mechanickou instabilitu se vyuţívají ke stanovení 

správné diagnózy například tato vyšetření: MRI, UZ, anterior drawer test nebo talar tilt test. 
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Tyto vyšetřovací metody však hodnotí pouze jakousi funkční odezvu (jejich laxicitu, 

mechanický obraz, intaktnost či rupturu), neměří přímo stav ligament. Mechanická instabilita 

mŧţe vést k synoviální hypertrofii, impingement syndromu nebo vývoji degenerativního 

kloubního poškození (tvorbě osteofytŧ, subchondrální skleróze či artróze) (Kalvasová, 2009). 

Dylevský uvádí zajímavý postřeh, co se týče degenerativních změn kloubŧ.  

Jak je obecně známo, nejčastěji postihují degenerativní změny kyčelní a kolenní kloub, 

zatímco hlezenní kloub je zasaţen jen málokdy. Při tom jsou však kontaktní plochy kloubních 

chrupavek kyčelního a hlezenního kloubu srovnatelné. To samé se dá říci i o kompresním 

zatíţení. Lze tudíţ konstatovat, ţe faktor zátěţe je jen jedním z mnoha činitelŧ 

v patofyziologii degenerativních změn (Dylevský, 2009).   

 

3.8   Terapie a prevence poranění hlezenního kloubu 

 Velmi dŧleţité je stanovení správné diagnózy daného poranění. Teprve na základě  

této kvalitní diagnostiky mohou být stanoveny a realizovány správné léčebné postupy  

pro daného jedince (Pospíšil et Řezaninová, 2010). 

Poranění hlezenního kloubu lze léčit konzervativně či operačně. Rozhodnutí, kterou 

moţnost léčby u takovýchto poranění zvolit, závisí na váţnosti poranění hlezna a přilehlých 

struktur a také na vzájemné dohodě mezi lékařem a pacientem (Pospíšil et Řezaninová, 2010; 

Handl et al., 2006).  

Dungl uvádí, ţe v posledních letech se u distenze a parciální ruptury ligament dává 

přednost funkční terapii. Její výhodou je skutečnost, ţe má minimum komplikací a zajišťuje 

rychlejší obnovení plné hybnosti bez nepříznivých dŧsledkŧ pro stabilitu hlezna.  

Operační řešení je podstatně draţší, je při něm zaznamenán větší počet komplikací,  

ale v některých případech je jediným moţným řešením (Dungl, 2005). Pokud se lékař  

a pacient rozhodnou pro chirurgickou rekonstrukci vazŧ, provádí sutura přetrţených vazŧ, 

někdy plastika vazu, náhrada volným štěpem nebo osteosyntéza u zlomenin (Kalvasová, 

2009). 

Handl a kolektiv uvádějí jako obvyklou konzervativní terapii imobilizaci sádrou  

na dobu 4 – 6 týdnŧ. Také však dodávají, ţe tento postup nebývá u sportovcŧ často 

dodrţován, bývá nahrazován fixací elastickou bandáţí a doba fixace se mnohdy neadekvátně 

zkracuje. Tyto okolnosti pak vedou k častým recidivám úrazu a následující chronické 

instabilitě hlezna. Proto se u sportovně aktivních osob s chronickou nestabilitou hlezna 

doporučuje operativní řešení daného problému (Handl et al., 2006; Hart et al., 2002). 
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 Následující části se zaměřují na popis fyzioterapeutických postupŧ u poranění hlezna. 

Léčebné fyzioterapeutické přístupy mají za cíl zejména plnou obnovu funkce hlezenního 

kloubu a celého pohybového systému (tj. např. úprava hybnosti, posilování svalstva, cvičení 

propriocepce…) a zajištění sekundární prevence dalšího poranění. Terapie by měla být 

komplexní, a tudíţ by měla oslovovat všechny části stabilizačního systému (periferii  

i centrum) (Kalvasová, 2009; Taghavi et Soohoo, 2010). 

 

3.8.1 První pomoc 

Hrazdira a kolektiv uvádějí čtyři základní kroky při poskytnutí první pomoci  

u poranění hlezenního kloubu, které značí zkratkou RICE. Tato zkratka je sloţena z prvních 

písmen anglických názvŧ pro klid, ledování, staţení a zvednutí (rest, ice, compression, 

elevation). Jakmile dojde k poranění hlezna, neměla by být daná končetina dále zatěţována, 

ale naopak elevována, aby se zabránilo tvorbě otoku. Elevované hlezno má být ve vyšší 

pozici, neţ-li se nachází srdce a hlezenní kloub by měl být staţen elastickým obvazem  

či jakoukoliv kompresní bandáţí ve správném kloubním postavení. Cílem tohoto 

terapeutického postupu je pečovat o protitlak na rozvíjející se krvácení uvnitř poraněné oblasti 

a podpora vlastní hemostatické funkce (Hrazdira et al., 2008; Reid, 1992). 

Dále se doporučuje poraněnou oblast ledovat 4 – 8x denně na 15 – 20 minut.  

Autoři Bleakley, McDonough a Macaule ve své studii dokázali, ţe během prvních 72 hodin 

od vzniku úrazu pomáhá kryoterapie odstranit otok, bolest a také zlepšuje funkci kloubu. 

Z jejich výzkumu vyplývá, ţe intermitentní aplikace kryoterapie přináší signifikantně větší 

úlevu od bolesti neţ běţný zpŧsob aplikace (Hrazdira et al., 2008; Pospíšil et Řezaninová, 

2010; Kalvasová, 2009). 

Součástí první pomoci po poranění hlezenního kloubu je také farmakoterapie,  

kterou indikuje lékař. Doporučená farmaka by se však neměla podávat před kompletním 

vyšetřením daného segmentu, aby nedošlo ke zkreslení výsledkŧ vyšetření (Pospíšil et 

Řezaninová, 2010; Kalvasová, 2009; Reid, 1992).  

Kvalita a rychlost poskytnutí první pomoci zajistí menší sekundární posttraumatické 

změny, jako jsou například otoky a hematomy (Hrazdira et al., 2008). Čím pohotovější  

je prvotní ošetření, tím rychlejší je pak proces hojení a následné rekonvalescence (Reid, 

1992). 

Výše uvedené řádky poskytují návod, jak správně poskytnout první pomoc 

poraněnému hlezennímu kloubu, avšak realita je zcela jiná. Poranění hlezenního kloubu  
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se často bagatelizuje jak samotnými hráči, tak bohuţel i trenéry, takţe většina hráčŧ ani 

nepodstoupí ţádné vyšetření u odborného lékaře. V běţné praxi se od takto poraněných hráčŧ 

vyţaduje co nejrychlejší návrat do obvyklého tréninkového zatíţení. Kvŧli tomu hráči často 

vyuţívají analgetika na utlumení bolesti a pro zpevnění vyuţívají pevný tape celého 

hlezenního kloubu, který je znázorněn na obrázku č. 15. 

 

3.8.2 Léčebná rehabilitace 

Léčebná rehabilitace po zranění hlezna by měla začít co nejdříve po odeznění akutní 

bolesti. Léčení těchto poranění je zcela individuální. Pro dŧkladné zhojení všech postiţených 

struktur je nezbytná správná volba léčebného postupu pro podporu hojení a obnovu 

porušených funkcí (Dungl, 2005; Kalvasová, 2009; Chinn et Hertel, 2010; Taghavi et Soohoo, 

2010).  

Doba imobilizace závisí na věku pacienta, jeho fyzické aktivitě a také na druhu 

poranění. Dungl uvádí, ţe imobilizace hlezenního kloubu by měla po zranění trvat tak dlouho, 

dokud nevymizí bolest a otok. Prŧměrně se jedná o dobu od 3 – 8 týdnŧ. Jiţ několikrát 

zmiňovaný Watson – Jones doporučoval kompresivní bandáţ a klid na 1 – 2 týdny na rozdíl 

od Lerichera, který aplikoval do bolestivého místa novokain. Toto lokální anestetikum 

odstraňuje bolest a umoţňuje normální funkci daného segmentu (Dungl, 2005). Dŧleţité  

také je při imobilizaci nezapomenou pacienta naučit správné technice chŧze o berlích,  

aby si nevytvářel jiné zdravotní problémy v pohybovém aparátu (Pospíšil et Řezaninová, 

2010).  

Během prvních dvou týdnŧ je u většiny jedincŧ s poraněným hleznem vidět rychlý 

ústup bolesti, otoku a dalších příznakŧ tohoto poranění. Naopak v další fázi hojení se většinou 

objevuje pomalejší hojení (Taghavi et Soohoo, 2010). 

Po sejmutí rigidní fixace by měla navazovat ochrana poškozených ligamentózních 

struktur. Toho se dá docílit pomocí tapingu, ortézy, úpravy svalové síly a rozsahu pohybu  

a také zajištěním aktivní kloubní stability (Pospíšil et Řezaninová, 2010).  

Z dŧvodu předchozí imobilizace poraněného segmentu a celkovému odlehčování 

poraněné končetiny pacient často pociťuje slabost končetiny, nejistotu při došlapu a chŧzi. 

Proto se léčebná rehabilitace má zaměřovat nejen na obnovení pohybového rozsahu, 

odstranění bolesti, zlepšení místní cirkulace, ale také na obnovení funkce svalŧ (Výrostková, 

2005). Kolář upozorňuje: „Zvětšování rozsahu pohybu se nesmí dít na úkor stability v daném 

kloubu.“ (Kolář et al., 2009). 
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Moseley a kolektiv se ve své studii zaměřili na efektivnost pasivního protaţení svalové 

a ligamentózní tkáně u pacientŧ po poranění hlezenního kloubu. Dokázali, ţe po ukončení 

imobilizace nemá pasivní protaţení svalové a ligamentózní tkáně vliv na funkční stav 

hlezenního kloubu (Moseley et al., 2005). 

K fyzioterapeutický postupŧm, se kterými se nejčastěji setkáváme na rehabilitačních 

ambulancích po poranění hlezenního kloubu, patří: techniky měkkých tkání; manuální terapie 

- mobilizace, trakce, popřípadě manipulace; senzomotorická stimulace dle Jandy a Vávrové, 

Postizometrická relaxace dle Lewita; Proprioceptivní neuromuskulární facilitace dle Kabata; 

Agisticko - excentrické kontrakční postupy dle Brüggera; úprava pohybových stereotypů 

(zejména stoje a chŧze), zdravotní tělesná výchova a také cvičení na labilních plochách. Jako 

labilní plochy se vyuţívají rŧzné velikosti a tvary úsečí, bosu, propriofoot, balanční sandály, 

airexové podloţky, dynair, točna, posturomed, trampolína či fitter. Před vyuţitím těchto 

pomŧcek by však měl být kaţdý pacient zacvičen v základních cvicích Senzomotorické 

stimulace dle Jandy a Vávrové (Kolář et al., 2009; Pavlŧ, 2003).  

Bohuţel jen výjimečně se při fyzioterapii hlezenního kloubu setkáváme s postupy, 

jako jsou pŧvodní verze Freemanovy metody, s konceptem vzpěrných cvičení dle Brunkow, 

se Spirální dynamikou dle Larsena nebo s Feldenkraisovou metodou, která sice není metodou 

terapeutickou, ale přesto ji lze vyuţít k prevenci vzniku úrazŧ hlezenního kloubu (Pavlŧ, 

2003).   

Jakmile jedinec ukončí léčebnou rehabilitaci a lékař ho prohlásí za „zdravého“,  

je pouze na něm, jak přistoupí k optimalizaci zdravotního stavu, aby se zabránilo recidivě 

zranění. K tomu by měl slouţit cvičební plán, který sestaví buďto fyzioterapeut nebo cvičitel 

ZTV. Tento plán by měl zahrnovat úvodní zahřátí segmentu, uvolňovací cvičení, protahovací 

část a také posilovací cviky (Hrazdira et al., 2008).  

Z fyzikální terapie se u poranění hlezenních kloubŧ nejčastěji vyuţívá kryoterapie, 

klidová galvanizace, diadynamické proudy, magnetoterapie či biolampa (Hrazdira et al., 

2008). 

3.8.2.1 Ortézy 

Ortézy, bandáţe, ale také taping se mnohdy vyuţívají nejen k urychlení hojení  

a prevenci úrazu (zamezení inverze a také omezení plantární či dorzální flexe), ale také pro 

jejich antiedematozní a myorelaxační efekt (Hrazdira, 2006; Dungl, 2005). Dle normy ISO 

8549 je ortéza definovaná jako externí pomŧcka vyuţívaná k modifikaci strukturálních nebo 

funkčních charakteristik nervového, svalového a skeletárního systému (Kolář et al., 2009). 
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Dále Hrazdira uvádí, ţe tyto pomŧcky mají pozitivní vliv na prokrvení bandáţované krajiny  

a stimulaci propriocepce (Hrazdira, 2006). Kolář s kolektivem poznamenávají, ţe správně 

indikovaná pomŧcka by měla splňovat funkční poţadavky, ale i komfort pacienta.  

Mezi funkční poţadavky ortéz patří: imobilizace, mobilizace (zvětšení rozsahu pohybu např. 

při kontrakturách), stabilizace, limitace pohybu, korekční pŧsobení, retenční pŧsobení 

(udrţení docíleného funkčního postavení), podpŧrná funkce, vyrovnávací a odlehčující 

funkce. Naopak ortézy by neměly zpŧsobovat sekundární problémy jako například iritaci 

koţního krytu, přetíţení v sousedních kloubech, zvýšení energetické náročnosti chŧze nebo 

bolestivost (Kolář et al., 2009).  

Taghavi se svým kolegou Soohoo ve svém výzkumu ortotických pomŧcek prokázali, 

ţe tyto pomŧcky pouţívané při tréninku poskytují zlepšení rovnováhy a posturálního drţení. 

Ortézy udrţují nohu v neutrální poloze v subtalárním skloubení, čímţ se sníţí zátěţ vazŧ, 

zvětší se taktilní stimulace na plantární ploše nohy a navíc se zlepšuje somatosenzorická 

zpětná vazba. Kvŧli těmto dŧkazŧm Taghavi a Soohoo doporučují pouţití ortotických 

pomŧcek „vyrobených na míru“ u jedincŧ s akutním poraněním laterálních vazŧ  

či chronickou instabilitou hlezna (Taghavi et Soohoo, 2010). 

McGuine s kolektivem se ve své studii zaměřili na výzkum sníţení úrazovosti 

hlezenního kloubu pomocí ortézy. Dokázali, ţe pouţitím hlezenní ortézy se sníţí riziko 

vzniku úrazu, avšak neovlivní se tím závaţnost akutních poranění kotníku (McGuine et al., 

2011).  

Richie se ve své práci zmiňuje o výhodách ortézy vŧči tapingu. Jako první výhodu 

zmiňuje to, ţe ortézu si nasadí kaţdý sportovec sám bez potřeby cizí pomoci. V dnešní době 

uţ však existuje mnoho zpŧsobŧ aplikace tapu na hlezenní kloub, tudíţ si myslím,  

ţe i taping si mŧţe kaţdý jedinec aplikovat sám. Mezi další výhody řadí moţnost 

opakovaného pouţití ortéz a říká, ţe v dlouhodobějším časovém horizontu je ortézování  

aţ 3x levnější neţ tapování daného segmentu (Richie, 2006).   
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Obrázek č. 14: Ortéza pro hlezenní kloub stabilizující předsunutí a vyklonění hlezna 

 

Zdroj: Taghavi et Soohoo, 2010 

3.8.2.2 Taping 

Anglické slovo taping lze volně přeloţit jako aplikace náplasťových pruhŧ na povrch 

těla. Taping hlezna slouţí jako preventivní nebo léčebný prostředek za pouţití náplasťové 

fixace. Správně přiloţený tape slouţí k odlehčení pohybového aparátu, zabraňuje pohybu 

kloubŧ do extrémních poloh (fixací kloubu), stimuluje proprioceptivní čití, centrální nervový 

systém, jeho kompresní účinek minimalizuje výron a také kladně pŧsobí na psychiku jedince. 

Hrazdira a kolektiv říkají: „Taping má za cíl zvýšení mobility za kontrolované stability.“ 

(Hrazdira et al., 2008; Hnízdil et Lichtenberg, 1989; Perrin, 2005).  

Existuje celá řada rŧzných druhŧ tapŧ, ať uţ se jedná o elastické či neelastické pásky 

z odlišných materiálŧ a v rŧzných velikostech. Neelastický tape poskytuje optimální kloubní 

oporu a zabraňuje abnormálním pohybŧm v kloubu. Právě tento druh tapu se vyuţívá 

v Mulliganově konceptu jako prevence inverzního mechanismu zranění hlezenního kloubu. 

Zeman uvádí, ţe taping neelastickou páskou se vyuţívá u dvou základních indikací.  

Za prvé se tape aplikuje u kloubŧ zdravých jako prevence vzniku poranění a za druhé  

u kloubŧ s poškozeným vazivovým aparátem (Zeman, 1994). Na obrázku č. 15 jsou 

vyobrazeny dva druhy neelastických tapŧ. Hned na první pohled jsou jasně patrné rozdíly  

u obou druhŧ tapŧ. Prvním z nich je klasický, dosud hojně vyuţívaný neelastický tape 

kotníku, který je časově náročnější na aplikaci, spotřebuje se při něm větší mnoţství materiálu 

a znatelně omezí pohyby hlezenního kloubu do všech směrŧ (Pilný, 2011).  

Obrázek č. 16 prezentuje, jak tento neelastický tape kotníku zamezí aktivnímu pohybu 

(Hrazdira et al., 2008). Druhým tapem, který je zobrazen na obrázku č. 15, je Mulliganŧv tape 

kotníku, který je hlavním předmětem této diplomové práce. Součástí Mulligan tapu jsou  

dva příčné neelastické tapy, které jsou nalepeny na dolní tibiofibulární kloub. Tapovací pásky  

se aplikují od zevního kotníku s postero-laterálním sklopením fibuly, dále se stáčí šikmo  
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přes Achillovu šlachu a končí antero-mediálně na holenní kosti (Jangle, 2010; Mulligan, 

2003).  

Obrázek č. 15: Klasický tape hlezenního kloubu versus Mulligan tape 

 

Zdroj: Pilný, 2011; Jangle, 2010 

Obrázek č. 16: Omezení rozsahu pohybu tapováním 

 

Zdroj:  Hrazdira et al., 2008 

Elastický druh tapu naopak umoţňuje volní pohyb v kloubu, který je limitován daným 

tapem (Perrin, 2005). Pojem kineziotaping označuje funkční tapování, které vyplývá 

z poznatkŧ kineziologie. Tato metoda se pouţívá k ovlivnění svalŧ, jako korekční technika 

k ovlivnění vazŧ, šlach, fascií a lymfatického systému. Firmy, které vyrábějí tyto elastické 

tapy, se snaţí o to, aby se kineziotape svými vlastnostmi co nejvíce blíţil vlastnostem lidské 

kŧţe. Účinky kineziotapu lze shrnout do 3 skupin a to účinky biomechanické, 

neurofyziologické a trofotropní. Kobrová a Válka ve své publikaci uvádějí tyto hlavní účinky: 

zvýšení prokrvení; zmírnění otoku; obnovení toku krve a lymfy; redukce tlaku a dráţdění 

nociceptorŧ, má za následek sníţení bolesti; aktivace endogenního analgetického systému; 

regulace svalového tonu (facilitace či inhibice); korekce kloubní funkce a stimulace 

proprioceptorŧ či zlepšení kinestezie (Kobrová et Válka, 2012). 
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 Alexander, McMullan a Harrison pozorovali rozdíl v okamţitém pŧsobení tapu 

z pevného a pruţného materiálu. Vyzkoumali, ţe z hlediska změny svalové aktivity  

pod místem nalepení je účinný pouze neelastický tape (Alexander et al., 2008).  
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4   CÍLE A ÚKOLY PRÁCE, HYPOTÉZY  

4.1   Cíl práce 

Cílem této práce je ověřit účinnost tapu hlezenního kloubu dle Mulliganova konceptu 

jako prevenci před poraněním dané oblasti a zjistit, zda má tento druh tapu pozitivní vliv  

na stabilitu hlezenního kloubu. 

 

4.2   Výzkumné otázky 

1)  Je moţno vyuţít Mulligan tape hlezenního kloubu jako prevenci před poraněním 

kozníku? 

2) Dosáhne vybraná skupina probandŧ (ošetřená Mulligan tapem) podobných výsledkŧ 

jako v americké studii od Kym Moiler? 

3) Dojde ke zvýšení stability hlezenního kloubu po aplikaci Mulligan tapu? 

 

4.3   Hypotézy 

Na základě nastudovaných poznatkŧ z odborné literatury byly formulovány následující 

hypotézy. Pro testování hypotéz byly stanoveny nulové hypotézy, které jsou postaveny tak,  

ţe mezi zkoumanými prvky není statisticky významný rozdíl. 

 

H01:  Mezi poraněním hlezenního kloubu a aplikací tapu dle Mulliganova konceptu  

na hlezenní kloub není statisticky významný rozdíl. 

H02:  Mezi Mulligan tapem hlezenního kloubu a stabilitou hlezenního kloubu  

není statisticky významný rozdíl. 

 

Na základně nulových hypotéz byly formulovány následující alternativní hypotézy: 

 

HA1: Mezi poraněním hlezenního kloubu a aplikací tapu dle Mulliganova konceptu  

na hlezenní kloub je statisticky významný rozdíl (tj. Mulligan tape slouţí  

jako prevence před poraněním hlezenního kloubu).  

HA2: Mezi Mulligan tapem hlezenního kloubu a stabilitou hlezenního kloubu je statisticky 

významný rozdíl (tj. Mulligan tape má pozitivní vliv na stabilitu hlezenního kloubu). 
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5   METODIKA PRÁCE  

5.1   Charakteristika 

Tato diplomová práce je kvantitativní studií, která má charakter experimentu.  

Hlavní podstatou této studie bylo zaznamenávání poranění hlezenních kloubŧ u hráček 

basketbalu během tréninkŧ po aplikaci tapu na hlezenní kloub dle Mulliganova konceptu. 

Součástí této studie byly také dva druhy dotazníkŧ (vstupní a výstupní) a vyšetření stoje  

na jedné dolní končetině. 

Podkladem a zároveň inspirací k tomuto tématu je výše zmíněný článek The Role  

of Fibular Tape in the Prevention of Ankle Injury in Basketball od autorŧ Kym Moiler, Toby 

Hall, Kim Robinson (2006). Existují však určité rozdíly mezi metodikou těchto autorŧ a mou 

studií. V následujících řádcích objasním změny, které jsem učinila oproti studii prováděné  

v USA. K následujícímu vymezení a metodice diplomové práce jsem přistoupila na základě 

předem nastudované odborné literatury. 

Výzkumu, který byl proveden v USA, se zúčastnilo celkem 143 probandŧ muţského 

pohlaví, kteří byli sledováni během 443 měření (jak při trénincích, tak zápasech).  

Kaţdý z těchto probandŧ byl vybrán na základě anamnestické přítomnosti zranění kotníku. 

Probandi pak byli pokaţdé náhodně rozděleni na dvě poloviny dle aktuálního zdravotního 

stavu zkoumaných jedincŧ. První skupina byla před kaţdým měřením ošetřena Mulligan 

tapem a druhá polovina byla skupinou kontrolní.  

Hlavním předmětem mé studie jsou však hráčky basketbalu, ne hráči. K této změně 

jsem přistoupila na základě výzkumŧ, které zjistily, ţe náchylnější k poranění hlezenního 

kloubu jsou právě ţeny (Kisser et Bauer, 2012; Malaga et Chimes, 2006). Stejnou podmínkou 

pro účast na mém experimentu stejně jako na studii v USA byl fakt, ţe hráčka musela 

v minulosti prodělat zranění kotníku. Dalším rozdílem je, ţe mé měření probíhalo pouze  

při trénincích a ne i při zápasech jako ve studii Kym Moiler a kolektivu (2006).  

V tomto případě se jednalo zejména o vyslyšení prosby hráček, které na začátku experimentu 

chtěly na zápasy vyuţívat svou obvyklou pomŧcku. Navíc existují také studie, které říkají,  

ţe větší mnoţství úrazŧ se stane právě při tréninku během špatného dopadu (Powell et 

Bareber-Foss, 2000; Luig et Henke, 2010).  

Mého experimentu se zúčastnilo celkem 10 hráček, které v minulosti prodělaly zranění 

hlezenního kloubu. Před začátkem výzkumu dostala kaţdá hráčka dotazník, který měl za úkol 

vyloučit nevhodné probandky. Tím jsou myšleny ty hráčky, které například nikdy neprodělaly 

zranění v hlezenním kloubu či ty, které podstoupily v hleznu operační zákrok. Všechny 
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probandky byly pozorovány během 24 tréninkŧ (měření) v prŧběhu 2 měsícŧ. Tato doba 

výzkumu byla zvolena na základě časové moţnosti účasti všech hráček týmu SK Aritma 

Praha na tomto experimentu.  

Z dŧvodu menšího počtu probandŧ, neţ-li obsahovala studie z USA, jsem se rozhodla 

přidat také test stability stoje na jedné dolní končetině jak s tapem, tak i bez tapu. Zde jsem  

se zaměřila zejména na vyšetření stability kotníku pomocí aspekce. Pro jednotné hodnocení 

stoje na jedné dolní končetině byla vytvořena, po konzultaci s panem docentem Vélem, 

čtyřstupňová škála pro určení stability hlezenního kloubu. V této části měly hráčky také 

subjektivně zhodnotit, zda je dolní končetina pocitově stabilnější s tapem nebo bez tapu.  

Na úplném konci měření dostaly probandky závěrečný dotazník, který například zjišťoval, 

zda se některá hráčka během celého experimentu zranila v oblasti hlezenního kloubu,  

jestli Mulligan tapu dŧvěřují a jaké má tento tape podle nich výhody a nevýhody.  

 

Pro splnění výše vytyčeného cíle byly stanoveny následující úkoly:  

I. prostudovat odbornou literaturu vztahující se k dané problematice 

II. zjištěné poznatky přehledně zpracovat v teoretické části práce 

III. stanovit hypotézy práce 

IV. vytvořit výzkumný plán  

V. vybrat probandky z hráček basketbalu s anamnestickou přítomností zranění hlezenního 

kloubu  

VI. vybrat parametry pro hodnocení efektu tapingu a provést měření 

VII. pomocí aplikace tapu dle Mulligana zjistit, zda má tento tape vliv na prevenci úrazu 

v hlezenním kloubu 

VIII. získané výsledky statisticky zpracovat a vyhodnotit 

IX. získané hodnoty porovnat se zjištěnými hodnotami studie, která proběhla v USA 

X. formulovat závěry výzkumu.  

 

5.2   Popis výzkumného souboru  

Pro homogenitu probandŧ bylo zvoleno rozmezí věkových skupin, pohlaví, sportovní 

disciplína a přítomnost faktu, ţe hráčky v minulosti prodělaly úraz hlezenního kloubu. 

Výzkumu se zúčastnilo celkem 10 probandek ve věku 17 - 34 let.  
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Testovanou skupinou byly hráčky basketbalu z týmu SK Aritma Praha.  

Tento basketbalový tým byl pro studii vybrán z toho dŧvodu, ţe nejvíce vhodných probandek 

přislíbilo aktivní účast na výzkumu po dobu dvou měsícŧ.   

Před začátkem výzkumu byla kaţdá hráčka informována o cíli diplomové práce, 

seznámena s prŧběhem měření a jejích právech. Následně podepsala informovaný souhlas, 

jehoţ podoba je uvedena v přílohách této práce (viz příloha č. 2). Diplomová práce byla 

schválena Etickou komisí FTVS UK pod jednacím číslem 0158/2013 a vyjádření Etické 

komise je přiloţeno v přílohách (viz příloha č. 1). 

 

5.3   Měřící zařízení 

Experiment byl prováděn pomocí tapovací pevné pásky o šíři 3,75 cm značky 

Omnitape od výrobce Hartmann-rico. Zpŧsob aplikace tapu vychází ze studie The Role  

of Fibular Tape in the Prevention of Ankle Injury in Basketball od autorŧ Kym Moiler, Toby 

Hall, Kim Robinson (2006) a opakované praktické instruktáţe, která byla pod supervizí 

absolventa kurzu Mulliganova konceptu.  

Před kaţdou aplikací Mulligan tapu byla pokoţka řádně očištěna lékařským lihem, 

následně osušena a teprve poté byl tape nalepen.  

 

5.4   Požadavky na výdaje 

Náklady na realizaci této diplomové práce dosáhly částky 1400 Kč. První finanční 

obnos, přesněji 200 Kč, byl vyuţit na zpracování literární rešerše od Národní lékařské 

knihovny. Druhým výdajem byly finance pouţité na nákup tapovací pásky, která byla 

pořízena za 120 Kč. Celkem jich na výzkum bylo potřeba deset, tudíţ náklady za tapovací 

materiál činily 1200 Kč. Experiment probíhal v klubové sportovní hale a probandky  

se zúčastnily výzkumu dobrovolně bez nároku na honorář. 

 

5.5   Sběr dat 

5.5.1   Časový rozvrh 

Tato práce byla uskutečněna v roce 2013/2014. Časový plán byl následující: 

•  březen – květen 2013: Nashromáţdění a prostudování odborné literatury vztahující  

se k tématu a příprava osnovy diplomové práce. 

•  srpen – září 2013: Příprava měření, zajištění podmínek a pomŧcek pro realizaci  

a zpracování teoretické části diplomové práce. 

http://www.lecimselevne.cz/shop.php?action=show_partners_products&partner_id=7
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•  říjen – listopad 2013: Výběr probandŧ, realizace měření. 

• prosinec – březen 2013/2014: Zpracování prŧběhu měření, analýza získaných hodnot, 

jejich konfrontace v rámci jednotlivých měření. Vyvození závěrŧ, zpracování výsledkŧ  

a konečná úprava diplomové práce. 

 

5.5.2   Podmínky sběru dat hlavního měření 

Pro zajištění co největší objektivity výsledkŧ bylo testování provedeno v určitém 

stanoveném období (říjen - listopad 2013) a probíhalo na jiţ zmíněných hráčkách basketbalu 

týmu SK Aritma Praha.  

Měření se provádělo během tréninkŧ 3x týdně (pondělí, středa, čtvrtek) ve sportovní 

uzavřené hale, která byla dostatečně vyhřátá a osvětlená. Tape byl aplikován u vybraných 

hráček pokaţdé před zahájením rozcvičení před tréninkem a po tréninku byl odlepen. 

Během celého tréninku se zaznamenávalo sebemenší zranění v oblasti hlezenního 

kloubu u zatapovaných hráček. Po tréninku byla ještě kaţdá testovaná hráčka dotázána,  

zda během tréninku nedošlo k poranění hlezenního kloubu a následně získaná data 

zaznamenána. 

 

5.5.3   Provedení experimentu 

Před začátkem experimentu kaţdá hráčka obdrţela nestandardizovaný dotazník 

s uzavřenými otázkami, jednou polouzavřenou a jednou otevřenou otázkou. Tento dotazník, 

který obsahuje celkem 15 otázek týkajících se věku probandky, její účasti v basketbalu  

a úrazu hlezenního kloubu, je přiloţen v příloze č. 3. Dotazníkové šetření bylo sestaveno kvŧli 

správnému zvolení probandŧ pro výzkum.  

Následujícím krokem bylo testování stability kotníku ve stoji na jedné dolní končetině 

bez Mulligan tapu. Při vyšetření stoje na jedné dolní končetině byla hráčka oblečena  

ve sportovním tréninkovém oblečení (tričko, delší kraťasy), bez obuvi a při daném testu 

nebyla hráčka ničím a nikým vyrušována pro zachování maximální soustředěnosti.  

Výchozí polohou hráčky byl vzpřímený stoj na obou dolních končetinách s uvolněnými 

horními končetinami podél těla. Probandky byly postaveny cca 2 metry od zdi haly kvŧli 

tomu, aby při stoji na jedné dolní končetině mohly zrakem fixovat bod na zdi ve výšce očí.  

Po vyzvání zvedla vyšetřovaná hráčka netestovanou dolní končetinu nad podloţku do pozice: 

90° flexe v kyčelním, kolenním kloubu a akrum dolní končetiny bylo uvolněné. Hráčky byly 

zainstruovány k tomu, aby kolenní kloub byl „odemčený“, horní končetiny volně visely podél 
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těla a aby zrakem fixovaly bod v úrovni očí. Doba stoje byla určena na 30 s, kdy se testovaná 

hráčka nesměla dotknout netestovanou dolní končetinou podlahy a sledovala se zejména 

aktivita v oblasti hlezenního kloubu. Tato doba testu byla zvolena kvŧli tomu, ţe se jedná  

o trénované jedince. Pro netrénované jedince se doba stoje na jedné dolní končetině pohybuje 

kolem 10 s (Véle, 2006). 

Pro tuto práci byla vytvořena po konzultaci s panem doc. Vélem následující 

čtyřbodová stupnice uvedená v tabulce č. 3, která slouţí k hodnocení stoje na jedné dolní 

končetině. Stupeň č. 1 znamená nejlepší schopnost stabilizace hlezenního kloubu  

a pod stupněm č. 4 se skrývá nejhorší stabilizační schopnost dané oblasti. 

Tabulka č. 3: Hodnocení stability hlezenního kloubu při stoji na jedné dolní končetině 

Stupeň stability Popis stoje na jedné dolní končetině 

 

1 

prstce volné 

není viditelná hra šlach 

pately nenapjaty  

 

2 

prstce přitisklé k podloţce 

ke konci testu se objevuje hra šlach 

pately mohou a nemusí být napjaty 

 

3 

prstce ve flexi 

viditelná hra šlach 

pronační a supinační pohyby na akru DK 

pately napjaty 

 

4 

prstce ve flexi 

viditelná hra šlach 

pronační a supinační pohyby na akru DK 

pately napjaty 

dochází k rotaci v kyčelním kloubu 

výchylky trupu 

 

Po vyplnění dotazníkŧ a testování stability kotníku ve stoji na jedné dolní končetině  

se vybraným hráčkám řádně ošetřila oblast hlezenního kloubu tak, aby následně mohl být 

nalepen Mulligan tape. Ošetření dané oblasti zahrnuje očištění lékařským lihem a její osušení. 

Poté byl aplikován jednoduchý tape dle Mulligana při pouţití dvou příčných neelastických 

tapŧ, které byly nalepeny s postero-laterálním sklopením fibuly na dolní tibiofibulární kloub. 

Tapovací pásky se aplikují od zevního kotníku s postero-laterálním sklopením fibuly,  
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dále se stáčí šikmo přes Achillovu šlachu a končí antero-mediálně na holenní kosti (Jangle, 

2010; Mulligan, 2003). Tento druh tapu byl nalepen před začátkem tréninku v pozici 

probandky, která je znázorněna na níţe uvedeném obrázku č. 17 a na konci tréninku  

byl odlepen. 

Obrázek č. 17: Pozice probandky při aplikaci Mulligan tapu 

     

Po aplikaci Mulligan tapu na dříve poraněný kotník se znovu otestovala stabilita 

kotníku při stoji na jedné dolní končetině, jejíţ výsledek se porovnal s prvním testováním.  

Při tomto vyšetření byl proveden úplně stejný postup a hodnocení testu jako při prvním 

testování stability hlezenního kloubu. 

Jelikoţ je při jakémkoliv vyšetření také velmi dŧleţitý subjektivní pocit jedince,  

bylo zvoleno doplňující hodnocení probandky. Po otestování stoje na jedné dolní končetině, 

která v minulosti prodělala úraz v hlezenním kloubu, byla ještě kaţdá probandka vyzvána 

k tomu, aby ona sama subjektivně ohodnotila stoj na jedné dolní končetině bez zatapování 

hlezenního kloubu a s Mulligan tapem. Pro toto hodnocení probandky, která měla určit,  

zda se cítila stabilněji při zatapování hlezenního kloubu či nikoliv, byla vytvořena následující 

slovní třístupňová škála: stabilnější, méně stabilní, bez rozdílu.  

Hlavní částí tohoto experimentu bylo zaznamenávání poranění v oblasti zatapovaného 

hlezenního kloubu během celého tréninku. Po tréninku byla ještě kaţdá testovaná hráčka 

dotázána, zda během tréninku opravdu nedošlo k poranění hlezenního kloubu  

a následně získaná data zaznamenána.  

V případě, ţe by se některá z hráček poranila ve zkoumané oblasti, byl připraven 

převzatý dotazník nazvaný Ankle Injury Severity Scale – Scoring Sheet (viz příloha č. 5), 

který byl pouţit ve studii Kym Moiler a kolektivu (2006). Toto dotazníkové šetření  
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se zaměřuje na závaţnost poraněného hlezenního kloubu a otázky se vztahují na 24 hodin  

po úrazu.  

Na úplném konci výzkumu dostaly probandky ještě závěrečný dotazník,  

který zjišťoval například také to, zda se některá hráčka během celého experimentu zranila 

v oblasti hlezenního kloubu, jestli Mulligan tapu dŧvěřují a jaké má tento tape podle nich 

výhody a nevýhody (viz příloha č. 4).  

 

5.5.4   Analýza a zpracování dat 

Zjištěná data z hlavního měření byla zaznamenána do programu Microsoft Office 

Excel 2007 a na konci experimentu byla po konzultaci s Prof. RNDr. Janem Hendlem, CSc. 

zpracována pomocí Poissonova modelu. To vše bylo uskutečněno kvŧli moţnosti porovnání 

výsledkŧ tohoto výzkumu s daty americké studie od Kym Moiler (2006). 

Pro ověření hypotézy, která říká, ţe Mulligan tape má pozitivní vliv na stabilitu 

hlezenního kloubu byl pouţit párový t-test. 

Ostatní vyzkoumaná data byla zaznamenána do předem připravených dotazníkŧ  

a protokolŧ, které byly vytvořeny v Microsoft Office Word. 
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6   VÝSLEDKY 

Tato část obsahuje detailní popis výsledkŧ dotazníkŧ, vyšetření stability hlezna  

i hlavního měření jednotlivých probandek. Nejprve jsou zhodnoceny výsledky kaţdé 

probandky zvlášť, poté následuje porovnání výsledkŧ hlavního měření s daty americké studie 

od Kym Moiler a kolektivu (2006). V závěru této části je uvedeno statistické zpracování 

výsledkŧ stoje na jedné dolní končetině bez Mulligan tapu a následně i s ošetřeným hlezenním 

kloubem dle Mulliganova konceptu. 

 

6.1   Probandka č. 1 

Probandka č. 1 je 20letá hráčka basketbalu (BMI = 19,05), která se aktivně věnuje 

basketbalu jiţ více jak 11 let. Nyní hraje 2. ligu ţenského basketbalu na postu křídla.  

Před čtvrt rokem prodělala úraz pravého hlezenního kloubu při tréninku. Poslední poranění 

bylo léčeno konzervativně a doba rekonvalescence trvala měsíc. Nikdy nepodstoupila 

operační zákrok v tomto kloubu. Pravý hlezenní kloub měla poraněn celkem 2x a levý 

hlezenní kloub neměla nikdy poraněn. Hráčka vyuţívá k prevenci poranění hlezenního kloubu 

pevnou tapovací pásku. 

 Při vyšetření stoje na pravé dolní končetině bez Mulligan tapu bylo zjištěno, ţe  prstce 

jsou přitisklé k podlaze, ke konci testu se distálně objevovala hra šlach a patela zŧstala 

nenapjata. Díky tomuto nálezu byl stoj ohodnocen na stupeň stability č. 2. Pro porovnání  

se také vyšetřoval stoj na druhé končetině (levé) a ten byl ohodnocen na stupeň stability č. 1.  

 Po zatapování hlezenního kloubu se zvýšila stabilita v dané oblasti a to na stupeň č. 1. 

Po dobu 30 sekund byly prstce volné, nebyla viditelná hra šlach a pately nebyly napjaty.  

 Při dotazu na subjektivní ohodnocení stojŧ na pravé dolní končetině bez tapu  

a s Mulligan tapem, kdy měla hráčka na výběr ze 3 moţností (stabilnější, méně stabilní a bez 

rozdílu), ohodnotila stoj na zatapované dolní končetině jako stabilnější. 

Probandka č. 1 se zúčastnila všech 24 měření a v prŧběhu celého sledování 

neprodělala poranění pravého hlezenního kloubu, který byl ošetřen Mulligan tapem.  

Po posledním měření hráčka uvedla, ţe tape hlezenního kloubu dle Mulligana jí neomezoval 

při pohybu a ţe si v prŧběhu celého výzkumu zvykla na daný tape. Také dodala, ţe v něj měla 

spíše dŧvěru neţ-li nedŧvěru. Této hráčce vyhovovala rychlá doba aplikace tapu, většinou  

ji vydrţel po celou dobu tréninku a měla by zájem se naučit správnou aplikaci Mulligan tapu 

hlezenního kloubu.  
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U otevřených otázek, které se zaměřovaly na srovnání tapu hlezenního kloubu  

dle Mulligana s dříve pouţívanou pomŧckou (viz výstupní dotazník: otázka č. 6), odpověděla 

probandka č. 1 následovně: Mulligan tape – rychlejší a snadnější aplikace, menší mnoţství 

materiálu, pocitově menší stabilita kotníku; Klasická technika nalepení fixačního tapu – 

zalepení větší oblasti kotníku, větší stabilita.  Na otázku č. 7, která zjišťovala ostatní názory 

hráčky ohledně tohoto druhu tapu probandka neodpověděla.  

 

6.2   Probandka č. 2 

Probandka č. 2 je 23letá hráčka basketbalu (BMI = 19,27), která hraje basketbal  

jiţ více jak 11 let. Momentálně hraje 2. ligu na postu křídla. Poslední úraz hlezna měla tato 

hráčka před rokem při tréninku, kdy byl poraněn levý hlezenní kloub a ten prodělal cekem tři 

zranění. Pravý hlezenní kloub měla poraněn jen jednou. Všechna zranění levého hlezna byla 

řešena konzervativně a nikdy nebyl tento kloub operován. Rekonvalescence po posledním 

zranění trvala měsíc. Probandka č. 2 pouţívá jako prevenci před poraněním hlezenního 

kloubu pevnou tapovací pásku pouze při zápasech, během tréninkŧ nevyuţívá ţádnou 

kompenzační pomŧcku. 

Během testování stability stoje na nezatapované levé dolní končetině byl stoj 

probandky ohodnocen na stupeň stability č. 2, jelikoţ se ke konci testu objevila hra šlach  

na distální části dolní končetiny a prstce byly přitisklé k podloţce. Pro porovnání  

se vyšetřoval stoj na pravé dolní končetině a ten byl ohodnocen stupněm č. 1. 

 Při srovnávacím vyšetřením nyní uţ zatapované levé dolní končetiny bylo jasně 

viditelné, ţe se zvýšila stabilita v hlezenním kloubu na stupeň č. 1. Po celou dobu testu byly 

prstce volné - bez flekční aktivity, nebyla zde viditelná hra šlach ani ke konci pohybu a pately 

zŧstaly nenapjaty.   

 Tato hráčka při subjektivním hodnocení uvedla, ţe se cítí jistěji (tzn. stabilněji)  

při stoji na levé dolní končetině, kdyţ je ošetřena Mulligan tapem.  

Ve výstupním dotazníku byly uvedeny tyto informace: Probandka č. 2 nezaznamenala 

během celého výzkumu (tj. během 24 měření) ţádné poranění levého hlezenního kloubu, 

který byl před kaţdým měřením ošetřen Mulligan tapem. Tato hráčka v závěrečném dotazníku 

uvedla, ţe ji tento druh tapu při pohybu neomezoval a ţe k němu měla spíše dŧvěru  

neţ-li nedŧvěru. K dalším kladŧm Mulligan tapu připisuje rychlou dobu aplikace, spotřebu 

malého mnoţství materiálu a tu výhodu, ţe si tento druh tapu je schopen aplikovat kaţdý 
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jedinec sám sobě. Z těchto dŧvodŧ by měla zájem se naučit správné nalepení této fixační 

pásky. 

 

6.3   Probandka č. 3 

Probandce č. 3 je 23 let a hraje basketbal více jak 11 rokŧ (BMI = 19,37).  

Je také křídelní hráčkou 2. ţenské ligy. Pravý hlezenní kloub byl naposledy poraněn před 

rokem při tréninku. Celkem si tento hlezenní kloub poranila 3x, nikdy však  

v něm nepodstoupila operační zákrok.  Levý hlezenní kloub nebyl nikdy poraněn.  

Při posledním zranění byla zvolena také konzervativní léčba a celková rekonvalescence trvala 

měsíc. Během tréninkŧ nevyuţívá ţádnou kompenzační pomŧcku, na zápasy si však fixuje 

hlezenní kloub pevným tapem.  

Po vstupním dotazníku následovalo ohodnocení stoje na pravé dolní končetině,  

která ještě nebyla ošetřena pomocí Mulligan tapu. U této hráčky se ke konci vyšetření objevila 

flekční aktivita prstcŧ, rozeznatelná byla také distální hra šlach s pronačními a supinačními 

pohyby akra a patelu měla tato hráčka napjatou hned po začátku vyšetření. Stupeň stability 

hlezenního kloubu byl u této probandky ohodnocen stupněm č. 3. Pro porovnání  

se také vyšetřoval stoj na druhé dolní končetině (levé) a ten byl ohodnocen na stupeň č. 2. 

Po posteriorním sklopení fibuly dle Mulliganova konceptu následoval opět stoj  

na pravé dolní končetině. Zde, stejně jako v předešlých případech, se zlepšil stupeň stability  

o jeden stupeň, tudíţ na úroveň č. 2. Hlavní rozdíl byl zejména ve vymizení flexe prstcŧ. 

Po otázce na subjektivní ohodnocení stability stojŧ bez fixační pásky a s tapem hráčka 

jednoznačně odpověděla, ţe stoj s Mulligan tapem byl pro ni jednodušší, tudíţ ohodnotila 

tento stoj jako stabilnější. 

Při závěrečném dotazníku si třiadvacetiletá hráčka, která je probandkou č. 3, taktéţ 

během celého experimentu nestěţovala na sebemenší poranění tapovaného pravého 

hlezenního kloubu. Na konci experimentu se přiklonila k názoru, ţe Mulligan tape hlezenního 

kloubu ji neomezoval při pohybu a měla k němu spíše dŧvěru. Této probandce  

také vyhovovala rychlá doba nalepení. Tape jí vydrţel celou dobu tréninku, avšak občas  

se u ní vyskytly pocity svědění.  

V otázce č. 8, kde měly hráčky porovnat Mulligan tape hlezenního kloubu s běţně 

pouţívanou pomŧckou, tato probandka zmínila, ţe k Mulligan tapu nemá takovou dŧvěru jako 

při zafixování celého kotníku nepruţnou páskou, při kterém však cítí velké omezení pohybŧ 
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v hlezenním kloubu. Přesto má však zájem se naučit tuto tapovací techniku pro prevenci 

poranění hlezna. 

 

6.4   Probandka č. 4 

Probandce č. 4 je 34 let a basketbalu se aktivně věnuje jiţ přes 11 let (BMI = 21,47). 

Stejně jako předchozí probandky hraje 2. ligu ţenské basketbalové soutěţe a nejčastěji  

se vyskytuje na postu rozehrávače. Tato hráčka měla poraněn pravý hlezenní kloub  

a to celkem 2x. Levé hlezno neměla nikdy poraněno. Poslední zranění, které se jí přihodilo 

před rokem a pŧl, bylo léčeno konzervativně a musela podstoupit pŧlroční rekonvalescenci. 

Pravý hlezenní kloub nikdy nepodstoupil operační zákrok. Tato probandka pouţívá pevnou 

tapovací pásku jako prevenci před poraněním pravého hlezenního kloubu. 

 Při vyšetření stoje na pravé dolní končetině bez zatapování hlezenního kloubu bylo 

zjištěno, ţe prstce jsou přitisklé k podloţce a ţe ke konci testu se objevuje distálně hra šlach, 

avšak patela nebyla napjata. Za těchto skutečností byl stoj hráčky ohodnocen stupněm 

stability č. 2.  Opět jako v předchozích případech byl vyšetřován stoj na druhé dolní končetině 

(levé) a ten byl ohodnocen také stupněm č. 2. 

 Po zatapování hlezenního kloubu a následném opětovném vyšetření stability hlezna  

při stoji na jedné dolní končetině se v prŧběhu testu neobjevila hra šlach. Kvŧli tomuto 

zjištění byl probandce č. 4 ohodnocen stoj na zatapované dolní končetině stupněm č. 1. 

 Hráčka sama potvrdila závěr vyšetření stoje na jedné dolní končetině svým tvrzením, 

ţe při zatapování pravého hlezenního kloubu dle Mulliganova konceptu se zvýší stabilita 

kotníku. Tudíţ ohodnotila druhý stoj jako stabilnější.  

Probandka č. 4 nezaznamenala ţádné zranění pravého hlezenního kloubu, který byl 

před začátkem tréninku ošetřen Mulligan tapem. Tento druh tapu ji neomezoval při pohybu, 

měla k němu dŧvěru, vyhovovala ji rychlá doba nalepení fixační pásky a zprvu (cca prvních  

5 měření) ji zatejpovaná oblast bolela. Při srovnání s klasickou a nejčastěji pouţívanou 

technikou nalepení pevného neelastického tapu hráčka uvedla tyto rozdíly: Mulligan tape – 

snadnější a rychlejší aplikace, spotřeba menšího mnoţství materiálu, výrazně neomezuje 

pohyb v kotníku, menší dŧvěra neţ-li u klasické techniky. Tato hráčka by měla také zájem  

se naučit ošetření hlezenního kloubu dle Mulligana. 
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6.5   Probandka č. 5 

Probandka č. 5 je jiţ 9 - 10 let aktivní hráčkou basketbalu a nyní jí je 17 let (BMI = 

20,43). Hraje na pozici křídla v extralize juniorek U19. Před pŧl rokem si při zápase poranila 

levý hlezenní kloub a léčba probíhala konzervativně. Rekonvalescence po tomto poranění 

trvala 2 – 3 měsíce. Do té doby neměla váţnější poranění hlezenního kloubu, ale jak sama 

uvedla v dotazníku, vícekrát prodělala lehké výrony v levém kotníku. Pravý hlezenní kloub 

nebyl nikdy poraněn. Nyní si na tréninky i zápasy tapuje levé hlezno pevnou tapovací páskou.   

 Při prvním vyšetření stoje na jedné dolní končetině, a to levé, se u hráčky objevilo 

flekční drţení prstcŧ, distální hra šlach doplněná o pronační a supinační pohyby akra DK  

a pately byly po celou dobu vyšetření napjaty. Ke konci vyšetření také došlo k rotacím 

v kyčelních kloubech a k výchylkám trupu. U této hráčky, jako u jediné, byl stoj na jedné 

dolní končetině ohodnocen stupněm stability č. 4. Při testování stoje na druhé dolní končetině 

(pravé) byl stoj ohodnocen stupněm č. 2. 

 Velkým překvapením byl výsledek stoje na dolní končetině, která jiţ byla ošetřena 

Mulligan tapem. Stabilita hlezenního kloubu se zvýšila o 2 stupně, tudíţ po zatapování byl 

stoj na jedné dolní končetině ohodnocen stupněm č. 2. U hráčky č. 5 byly po celou dobu testu 

prstce přitisklé k podloţce s viditelnou distální aktivitou šlach, avšak bez větší flekční aktivity 

prstcŧ a bez souhybŧ trupu a kyčelních kloubŧ.  

 Sama hráčka byla udivena, ţe takto jednoduchý tape dokázal zlepšit stabilitu kotníku 

aţ o dva stupně. Subjektivně také ohodnotila stoj na zatapované dolní končetině  

jako stabilnější. 

Ve výstupním dotazníku probandka č. 5 uvedla, ţe si během všech 24 měření 

neporanila zatapovaný levý hlezenní kloub dle Mulligana a ţe ji Mulligan tape hlezenního 

kloubu neomezoval při pohybu. Zprvu k němu dŧvěru neměla, avšak postupem času si na něj 

zvykla a poté se nebála hrát naplno.  

Jako předešlým hráčkám ji vyhovovala rychlá doba nalepení pásky, občas se u ní  

po odlepení vyskytly pocity svědění a většinou ji tape vydrţel po celou dobu tréninku (pozn.: 

ke konci tréninku došlo 2x k odlepení pásky kvŧli pocitŧm svědění jiţ během tréninku).  

Při srovnání s klasickou technikou nalepení fixačního tapu hráčka uvedla tyto rozdíly: 

Mulligan tape – lehčí a rychlejší aplikace; menší mnoţství materiálu, tudíţ levnější aplikace; 

kvŧli menší zalepené oblasti zprvu nedŧvěra v Mulligan tape; Mulligan tape tolik neomezuje 

rozsah pohybu v kotníku. Tato probandka se chce naučit nalepovat tape hlezenního kloubu  

dle Mulligana.   
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6.6   Probandka č. 6 

Šestou probandkou je sedmnáctiletá hráčka basketbalu (BMI = 19,69), která je  

do tohoto sportu aktivně zapojena 5 – 6 let. Nyní hraje na postu rozehrávačky v extralize 

juniorek. V úvodním dotazníku uvedla, ţe prodělala dvě zranění levého kotníku. Před rokem  

a pŧl si poranila levý hlezenní kloub při zápase. Toto zranění bylo léčeno konzervativně  

a celková rekonvalescence trvala jeden měsíc. Probandka č. 6 nikdy nepodstoupila operační 

zákrok v levém hleznu. Levý hlezenní kloub si tato hráčka před kaţdým tréninkem a zápasem 

tapuje pevnou, neelastickou páskou. Pravý hlezenní kloub nebyl zraněn ani jednou.  

 Výsledek vyšetření stoje na levé dolní končetině je následující: celých 30 vteřin byly 

prstce přitisknuté k podloţce, patela nebyla napjata a ke konci pohybu se objevila hra šlach  

na distální části DK. Tento popis stoje je ohodnocen stupněm stability č. 2. Pro porovnání  

se také vyšetřoval stoj na druhé dolní končetině (pravé) a ten byl taktéţ ohodnocen stupněm  

č. 2. 

 Při tomtéţ vyšetření, ale s ošetřeným hlezenním kloubem dle Mulliganova konceptu, 

bylo zjištěno, ţe se zlepšila stabilita kotníku o jeden stupeň, tudíţ na stupeň č. 1.  

Tohoto závěru bylo dosaţeno poté, co se během celého testu neobjevila hra šlach. 

 Přesto, ţe si byla hráčka vědoma rozdílu v aktivitě prstcŧ, ohodnotila oba dva stoje 

pojmem bez rozdílu. To znamená, ţe si nemyslí, ţe by některý z dvou vyšetřovaných stojŧ byl 

stabilnější. 

Probandka č. 6 během celé studie nezaznamenala zranění levého hlezenního kloubu, 

který byl ošetřen Mulligan tapem. Ve výstupním dotazníku v otázce č. 2, která zkoumala,  

zda ji tento druh tapu omezoval při pohybu, uvedla, ţe nikoliv. Zároveň také ale dodala,  

ţe měla k Mulligan tapu nedŧvěru. 

K výhodám tohoto druhu tapu uvedla, ţe jí vyhovovala rychlá doba aplikace  

a ţe jí vydrţel po celou dobu tréninku. V otázce č. 6, kde se měl Mulligan tape porovnat 

s běţně  vyuţívanou pomŧckou, hráčka uvedla pouze jeden postřeh a to, ţe kvŧli fixaci pouze 

části kotníku u Mulligan tapu, nemá v tento druh tapu takovou dŧvěru. Z tohoto dŧvodu  

jí klasická aplikační technika vyhovuje více. Jediná tato hráčka ze všech ostatních probandek 

zaškrtla v poslední otázce č. 8, ţe nemá zájem se tento druh tapu naučit. 
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6.7   Probandka č. 7 

Probandka č. 7 je taktéţ sedmnáctiletá hráčka (BMI = 19,82), která se věnuje 7 – 8 let 

basketbalu. Hraje extraligu juniorek, kde je nejčastěji obsazována na pozici rozehrávačky. 

Naposledy prodělala zranění levého hlezna před ¾ rokem při tréninku, jehoţ rekonvalescence 

trvala 2 – 3 měsíce. Levý kotník měla zraněn celkem 3x a všechna zranění toho typu byla 

léčena konzervativně.  Pravé hlezno nebylo nikdy poraněno. Na zápasy a tréninky je levé 

hlezno zpevňováno pevným fixačním tapem.  

Probandce byl stoj na jedné dolní končetině ohodnocen stupněm stability č. 3,  

jelikoţ se v prŧběhu testu objevila hra šlach na distální části dolní končetiny, patela byla  

po celou dobu testu napjata a prstce byly ve flexi. Znatelné byly také pronační a supinační 

pohyby na akru DK. Při vyšetření stoje na pravé dolní končetině byl viditelný rozdíl oproti 

levé dolní končetině a tento stoj byl ohodnocen stupněm č. 1. 

 Při srovnávacím vyšetření zatapované levé dolní končetiny byla znatelná zvýšená 

stabilita v hlezenním kloubu a to na stupeň č. 2. Po celou dobu testu byly prstce přitisklé  

k podloţce, byla zde viditelná hra šlach ke konci pohybu a patela zŧstala napjata.  

 Tato hráčka při subjektivním hodnocení uvedla, ţe se cítí stabilněji při stoji na levé 

dolní končetině, kdyţ je ošetřena Mulligan tapem.  

Probandka č. 7 se zúčastnila všech 24 měření a v prŧběhu celého sledování 

neprodělala poranění levého hlezenního kloubu ošetřeným Mulligan tapem. Ve výstupním 

dotazníku uvedla tyto informace: Mulligan tape ji neomezoval při pohybu, spíše měla dŧvěru 

k tomuto druhu tapu, vyhovovala jí rychlá doba nalepení fixační pásky a Mulligan tape 

hlezenního kloubu jí vydrţel po celou dobu tréninku.  

V otázce č. 6, kde porovnávala klasickou techniku nalepení s touto metodou, uvedla 

odpovědi, které se vyskytovaly u většiny probandek a to jsou: rychlejší aplikace;  

menší mnoţství materiálu u Mulliganovy techniky. Ráda by se naučila správnou aplikaci 

tohoto tapu, aby ho mohla vyuţívat místo klasického tapu, který velmi omezuje pohyb 

v hlezenním kloubu. 

 

6.8   Probandka č. 8 

Další hráčkou, která splňovala všechny podmínky pro přijetí do výzkumného souboru, 

je sedmnáctiletá pivotka (BMI = 23,15), která hraje basketbal jiţ 7 – 8 let. Nyní je součástí 

týmu juniorek, který hraje extraligovou soutěţ. Probandka č. 8 má v anamnéze tři zranění 

pravého hlezenního kloubu, která byla řešena konzervativně. Poslední poranění proběhlo  
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před čtvrt rokem při zápase. Levý kotník byl zraněn pouze jednou. Hráčka byla schopna  

se vrátit do normálního tréninkového zatíţení 2 týdny po zranění. Pravý kotník je před 

tréninkem  

a zápasem ošetřen pevnou tapovací páskou.  

Po vstupním dotazníku následovalo opět hodnocení stoje na pravé dolní končetině  

bez ošetření Mulligan konceptem. U této probandky se ke konci vyšetření objevila distální hra 

šlach, také prstce byly přitisklé k podloţce a patelu měla tato hráčka nenapjatou.  

Stupeň stability hlezenního kloubu u této probandky byl ohodnocen na stupeň č. 2.  

Pro porovnání se také vyšetřoval stoj na druhé dolní končetině (levé) a ten byl ohodnocen 

stupněm č. 1. 

Po následujícím zatapováním hlezna, tzn. po posteriorním sklopením fibuly, 

následoval opět stoj na pravé dolní končetině. Opět došlo k vymizení hry šlach, tudíţ tento 

stoj hráčky byl ohodnocen stupněm č. 1. 

Při subjektivním ohodnocení stoje na jedné dolní končetině chvilku hráčka váhala  

nad odpovědí. Nakonec se přiklonila k názoru, ţe při druhém stoji, kdy byl pouţit Mulligan 

tape, se cítila jistěji, tudíţ stabilněji. 

Sedmnáctiletá hráčka, která se zúčastnila této studie, neměla během všech 

čtyřiadvaceti měření poraněný zatapovaný pravý hlezenní kloub. Dle jejích postřehŧ  

ji Mulligan tape hlezenního klubu neomezoval při pohybu a zprvu k němu dŧvěru spíše 

neměla, ale po navyknutí si na tento jednoduchý tape  (cca po dvou týdnech) se nebála 

trénovat naplno. Také uvedla informaci, ţe jí vyhovovala rychlá doba nalepení a ţe tape  

jí vydrţel po celou dobu tréninku.  

Kdyţ se hráčka zamyslela nad porovnáním klasické fixační tapovací techniky 

s Mulligan konceptem, uvedla do dotazníku následující: „Pokud bych měla porovnat  

do této doby pouţívaný tejp s tímto zkoumaným druhem tejpu, řekla bych, ţe v klasický tejp 

mám větší dŧvěru z dŧvodu větší fixace. Ale na zkoumaný tejp se spotřebuje mnohem méně 

materiálu a nalepení je rychlejší.“. Probandka č. 8 v otázce na to, zda má zájem se naučit 

aplikaci Mulligan tapu, odpověděla: spíše ano. 

 

6.9   Probandka č. 9 

Sedmnáctiletá dívka (BMI = 20,37), která začala hrát basketbal před 4 – 5 lety,  

je probandkou č. 9. Kvŧli své vysoké postavě se vyskytuje na postu pivota v juniorské 

extralize. Tato hráčka měla poraněn pravý hlezenní kloub celkem 3x a naposledy  
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se jí takovéto zranění vyskytlo před rokem a pŧl při zápase. Probandka č. 9 musela podstoupit 

měsíční rekonvalescenci po tomto zranění a od té doby si kotník před tréninkovou  

či zápasovou zátěţi zpevňuje elastickým obinadlem. V dotazníku negovala jakékoliv operační 

řešení těchto poranění a dodala, ţe levý hlezenní kloub nebyl nikdy poraněn. 

 Při prvotním vyšetření stoje na pravé dolní končetině bylo zjištěno, ţe se ke konci 

testu distálně objevuje hra šlach, prstce byly po celou dobu vyšetření přitisklé k podloţce  

a patela nebyla napjata. Pro přítomnost zjištěných patologií byl stoj na jedné dolní končetině 

ohodnocen na stupeň stability č. 2. Stoj na levé dolní končetině byl ohodnocen na stupeň 

stability č. 1. 

Po zatapování hlezenního kloubu a následném opětovném vyšetření stability hlezna  

při stoji na jedné dolní končetině se zvýšila stabilita v dané oblasti. Tento stoj byl ohodnocen 

na stupeň stability č. 1. Po dobu 30 vteřin byly prstce volné, nebyla viditelná hra šlach  

a patela nebyla napjata.   

 Probandka sama pociťovala lepší stabilitu hlezenního kloubu s Mulligan tapem,  

a proto ohodnotila tento stoj na jedné dolní končetině jako stabilnější.  

Ve výstupním dotazníku byly zjištěny následující informace: Probandka č. 9 měla 

na všechny tréninky po dobu 2 měsícŧ zatapovaný pravý hlezenní kloub Mulligan tapem  

a v celém měření nedošlo k poranění v této oblasti. Hráčka ve výstupním dotazníku uvedla,  

ţe Mulligan tape ji neomezoval při pohybu, měla dŧvěru k tomuto tapu a nebála se hrát 

naplno. Také jí vyhovovala rychlá doba nalepení a dále zaškrtla informaci, ţe fixační páska  

jí vydrţela po celou dobu tréninku.  

Jediné této probandce vyhovuje Mulligan tape více, neţ-li předchozí pomŧcky,  

které pouţívala jako prevenci pře zraněním hlezenního kloubu a ráda by se ho naučila 

aplikovat.    

 

6.10   Probandka č. 10 

Poslední desátou probandkou je sedmnáctiletá hráčka basketbalu (BMI = 19,05),  

která se tomuto sportu věnuje 9 – 10 let. V juniorské extralize je trenérem nejčastěji 

obsazována na pozici křídla. V dotazníku uvedla, ţe poslední poranění pravého hlezenního 

kloubu bylo před čtvrt rokem při zápase. Dohromady měla 3x poraněn pravý kotník a jednou 

levý. Všechna zranění tohoto typu byla léčena konzervativně. Po posledním poranění pravého 

hlezenního kloubu byla hráčka schopná návratu k plnému tréninkovému zatíţení po měsíci. 

Probandka č. 10 si tapuje pravý hlezenní kloub pevnou fixační páskou. 
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Výsledek vyšetření stoje na pravé dolní končetině bez Mulligan tapu je následující:  

od začátku testu byly prstce ve flexi, patela byla napjata a znatelná byla také hra šlach  

na distální části DK. Tento popis stoje byl ohodnocen stupněm stability č. 3.  

Následovalo testování levé dolní končetiny, kde byla zjištěna lepší stabilita hlezenního kloubu 

neţ na pravé dolní končetině. Tento stoj byl ohodnocen stupněm č. 2. 

 Při tomtéţ vyšetření, ale s ošetřeným hlezenním kloubem dle Mulliganova konceptu, 

bylo zjištěno, ţe se zlepšila stabilita kotníku o jeden stupeň, tudíţ na stupeň č. 2.  

K tomuto závěru se došlo po té, co se během celého testu nevyskytla větší flekční aktivita 

prstcŧ, avšak přesto byly prstce přitisklé k podloţce. 

 Poslední probandka taktéţ po následujících vyšetření shledala, ţe Mulligan tape 

zlepšuje stabilitu v oblasti hlezenního kloubu. Stoj na otapované dolní končetině označila  

za stabilnější.  

U probandky č. 10 se nevyskytlo sebemenší zranění pravého hlezenního kloubu, který 

byl ošetřen Mulligan tapem. Po posledním měření tato hráčka uvedla, ţe tape hlezenního 

kloubu dle Mulligana ji neomezoval při pohybu a ţe si v prŧběhu celého výzkumu zvykla  

na daný tape a měla v něj spíše dŧvěru neţ-li nedŧvěru. Této hráčce vyhovovala rychlá doba 

aplikace tapu, vydrţel jí po celou dobu tréninku a měla by zájem se naučit správnou aplikaci 

tohoto druhu tapu hlezenního kloubu.  

Při srovnání klasického fixačního tapu s Mulliganovou technikou hráčka uvedla 

pocitově menší stabilitu u Mulligan tapu. Avšak velkou výhodu vidí v tom, ţe ji tento druh 

tapu neomezuje tolik při pohybu. 

 

6.11   Shrnutí výsledků 

 Po podrobném, výše uvedeném, rozepsání získaných dat je v příloze č. 6 přiloţena 

tabulka stručně shrnující podstatné informace. Nyní následuje porovnání výsledkŧ hlavního 

měření s daty americké studie a statistické zpracování stoje na jedné dolní končetině  

jak s Mulligan tapem, tak i bez něj.  

 

6.11.1   Porovnání výsledků hlavního měření s daty americké studie 

Ve statistické úvaze vzhledem k nulovému počtu příhod v cílové skupině probandek 

této práce vycházíme z referenčních dat studie Kym Moiler et al. (2006). Po konzultaci  

s Prof. RNDr. Janem Hendlem, CSc. se aproximovalo rozloţení moţných výsledkŧ pomocí 

Poissonova modelu ve tvaru:   
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, 

kde x je počet příhod zranění a λ je očekávaný počet příhod poranění, který zde vystupuje  

jako teoretický parametr rozloţení. Parametr λ odhadneme pro porovnání s daty studie Kym 

Moiler et al. (2006) takto: 

 

1. Pro případ jedincŧ s tapem:  

λ1 = 10 x 24 x (2 / 224) = 2,142857 

Přičemţ číslo 10 zastupuje celkový počet probandŧ a suma 24 znamená, ţe probandky 

podstoupily celkem 24 měření. V podílu 2 / 224 znázorňuje číslo 2 počet jedincŧ,  

kteří prodělali zranění hlezenního kloubu přesto, ţe byli zatapovani. Číslo 224 označuje 

celkový počet zatapovaných jedincŧ Mulligan tapem.  

 

2. Pro případ jedincŧ s kontrolním ošetřením:  

λ2 = 10 x 24 x (9 / 209) = 10,33493 

Přičemţ číslo 10 zastupuje celkový počet probandŧ a suma 24 znamená, ţe probandky 

podstoupily celkem 24 měření. V podílu 9 / 209 představuje číslo 9 počet zraněných jedincŧ, 

kteří nebyli ošetřeni Mulligan tapem. Celkový počet kontrolních nezatapovaných jedincŧ  

je 209.  

Tyto dvě hodnoty (0,008929 (= 2 / 224) a 0,043062 (= 9 / 209)) jsou odhady parametrŧ  

λ Poissnova modelu pro studii Moiler et al. (2006).  

Předpokládáme nutné zjednodušení situace, ţe výsledky jsou u všech jedincŧ stejně  

a nezávisle rozloţené. Pak platí: 

 Počet příhod zranění pro první případ (s tapem) by měl s 95 % jistotou leţet 

v intervalu 0 - 5.  

λ1 = 2,142857 
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 Tabulka č. 4: Počet příhod zranění pro první případ – interval 0 - 5 

0 0,117319 

1 0,251398 

2 0,269355 

3 0,192397 

4 0,10307 

5 0,044173 

 

 Počet příhod zranění pro druhý případ by měl leţet s 95 % jistotou v intervalu 5 - 17.  

λ2 = 10,33493 

 Tabulka č. 5: Počet příhod zranění pro jedince bez Mulligan tapu – interval 5 - 17 

5 0,031912 

6 0,054968 

7 0,081156 

8 0,104842 

9 0,120393 

10 0,124425 

11 0,116903 

12 0,100682 

13 0,080041 

14 0,059087 

15 0,040711 

16 0,026296 

17 0,015987 

 

Z těchto vypočítaných údajŧ usuzujeme, ţe výsledky u zkoumané skupiny sportovcŧ 

(s tapem) se shodují s výsledky studie, která byla provedena pod vedením Kym Moiler  

a kolektivu (2006). Výsledkem této americké studie je fakt, ţe Mulligan tape slouţí  

jako prevence poranění hlezenního kloubu.  

V případě, ţe by do této studie byla zařazena kontrolní skupina jedincŧ,  

kteří by neměli ošetřen hlezenní kloub Mulligan tapem, tak by měl počet zranění hlezna 

leţet v intervalu 5 – 17. 
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6.11.2   Statistické zpracování výsledků stoje na jedné dolní končetině 

Na základě získaných dat o stabilitě hlezenního kloubu při stoji na jedné dolní 

končetině se v následujících řádcích ověřuje nulová hypotéza H02. Tato hypotéza říká,  

ţe mezi Mulligan tapem hlezenního kloubu a stabilitou hlezenního kloubu není statisticky 

významný rozdíl. 

V níţe přiloţené tabulce jsou uvedeny vyhodnocené stupně stability stoje na jedné 

dolní končetině nejprve bez Mulligan tapu a následně s ošetřením hlezenního kloubu  

dle Mulligana. Pro ověření hypotézy byl pouţit párový t-test. Výsledek párového t-testu byl 

vypočten pomocí programu Microsoft Office Excel 2007, kde p = 0,00000160993,  

coţ představuje pravděpodobnost nulové hypotézy. Protoţe tato pravděpodobnost je menší 

neţ 0,05 (zvolená hladina významnosti) přijímáme alternativní hypotézu HA2. Tato hypotéza 

říká, ţe mezi zkoumanými prvky je statisticky významný rozdíl. To znamená,  

ţe s 95% pravděpodobností má Mulligan tape pozitivní vliv na stabilitu kotníku. 

Tabulka č. 6: Statistické zpracování výsledkŧ stoje na jedné dolní končetině 

Probandka 

Stupeň stability 

Bez tapu S tapem  

1 2 1 

2 2 1 

3 3 2 

4 2 1 

5 4 2 

6 2 1 

7 2 1 

8 2 1 

9 2 1 

10 3 2 

Prŧměr 2,4 1,3 

Směrodatná  

odchylka 0,699205899 0,483046 

T-test 0,00000160993 

Hladina  

významnosti 0,05 
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7   ROZSAH PLATNOSTI 

Podstatou diplomové práce byl výzkum, který ověřoval účinnost tapu hlezenního 

kloubu dle Mulligana jako prevenci před poraněním kotníku. Výsledky tohoto experimentu 

mohou být uţitečné jak pro fyzioterapeuty, trenéry, hráče, tak i pro laickou, sportovně aktivní 

veřejnost, která má zdravotní problémy v oblasti hlezenního kloubu.   

 Je třeba si však uvědomit, ţe jelikoţ se této studie účastnilo 10 vybraných hráček 

basketbalu v konkrétní věkové hranici a v konkrétním sportovním odvětví a nebyla přítomna 

kontrolní skupina hráček, tak se nedají výsledky a úvahy uvedené v této práci zobecňovat  

na širší část populace. Dalším vymezujícím faktorem je skutečnost, ţe kaţdá hráčka prodělala 

jinak závaţné zranění hlezenního kloubu, a proto výsledky nelze porovnat mezi hráčkami 

navzájem. Při kaţdém jednotlivém měření je nutno také myslet na aktuální celkový zdravotní 

stav jednice, jeho momentální psychické rozpoloţení či svalovou únavu. 
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8   DISKUZE 

Jak uţ bylo v úvodu této práce zmíněno, v dnešní době se basketbal řadí mezi 

kontaktní sporty a vyskytuje se v něm velká škála zranění. Protoţe je z mnoha studií 

prokázáno, ţe mezi nejčastější zranění v tomto sportu patří právě poranění hlezenního kloubu 

a přilehlých měkkých tkání, zaměřila se tato práce na výzkum prevence poranění hlezenního 

kloubu dle Mulligana. Cílem tohoto výzkumu bylo zjistit, zda tape hlezenního kloubu  

dle Mulliganova konceptu slouţí jako prevence poranění v dané oblasti a zda tento tape 

zvyšuje stabilitu kotníku. K tomu, aby bylo dosaţeno tohoto cíle, se zvolil homogenní soubor 

probandŧ a určil jednotný postup vyhodnocování dotazníkŧ, vyšetření stoje na jedné noze  

s i bez Mulligan tapu a hlavní části této studie. Hlavní částí je myšleno sledování jedincŧ 

s předchozím zraněním hlezenního kloubu po zatapování této oblasti při tréninkovém zatíţení.  

V následujících řádcích jsou porovnány výsledky této studie s ostatními výzkumy 

podobného charakteru, na které bylo upozorněno v úvodu teoretické části diplomové práce. 

V úvodním dotazníkovém šetření (viz příloha č. 3), které probandky dostaly  

kvŧli správnému zařazení do výzkumné skupiny, byly poloţeny také otázky zjišťující,  

jak dlouho trvala rekonvalescence po posledním zranění a zda se tento úraz stal při tréninku  

či zápase. V první zde uvedené otázce bylo cílem zjistit, po jaké době se hráčka byla schopna 

vrátit do plného tréninkového zatíţení po posledním zranění hlezenního kloubu. Pouze jedna 

probandka byla zpŧsobilá podstoupit obvyklou tréninkovou zátěţ jiţ po dvou týdnech.  

Šest probandek se mohlo připojit k ostatním hráčkám po měsíci rekonvalescence a dvě hráčky 

teprve aţ po 2 - 3 měsících. Probandka č. 4 prodělala váţnější zranění hlezenního kloubu a po 

konzultaci s lékaři musela podstoupit pŧl roční zotavování po úrazu. Malaga s Chimesem  

ve své práci upozorňují na to, ţe ve většině případŧ se zranění hráči jsou schopni vrátit do hry 

po jednom aţ dvoutýdenním léčení. Avšak následně dodávají, ţe právě poranění hlezna  

(a to ve 42,5 %), vyţaduje delší rekonvalescenci neţ-li ostatní zranění (Malaga et Chimes, 

2006). Při porovnání mnou získaných dat s Malagovými a Chimesovými, které uvádějí  

ve své práci (2006), mohu konstatovat, ţe tato data se shodují.  

Druhá výše zmíněná otázka zjišťuje, kde se hráčce přihodilo poslední zranění kotníku.  

Ona otázka byla poloţena hlavně proto, jelikoţ existují názory, ţe největší (aţ 2x větší) 

mnoţství úrazu se stane při zápasech (Malaga et Chimes, 2006; Newmann et Newberg, 2010; 

Kisser et Bauer, 2012; Agel et al., 2007). Byly však také provedeny rozsáhlé studie,  

které ukazují opačný pohled na věc (Powell et Barber-Foss, 2000; Luig et Henke, 2010).  

Při analýze vstupních dotazníkŧ bylo zjištěno, ţe přesně u poloviny hráček došlo k poranění 
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hlezenního kloubu při zápasech a u druhé poloviny naopak při tréninku.  

Tudíţ v tomto případě se nelze přiklonit ke stanovení jednotného závěru a říci,  

zda se více zranění stane při tréninku či zápasech. 

Malaga s Chimesem ve své práci Rehabilitation of Basketball injuries také poukazují 

na skutečnost, ţe výron v kotníku se častěji vyskytuje u jedincŧ s vysokým indexem tělesné 

hmotnosti (Malaga et Chimes, 2006). V případě probandek, které se účastnily této studie,  

toto rozhodně neplatí. Body mass index byl u těchto hráček v prŧměru od 19,05 – 23,15,  

coţ v případě ţenské populace se povaţuje za normu tělesné hmotnosti. 

Během testování stoje na jedné dolní končetině se sledovala zejména stabilita v oblasti 

hlezenního kloubu a akra dolní končetiny. Zároveň se však neopomnělo pozorovat změny  

na bérci, kolenním a kyčelním kloubu, pánvi a také trupu. Existují studie, které také testovaly 

stoj na jedné dolní končetině k hodnocení posturální stability, avšak zabývaly se zraněním 

hlezenního kloubu nejdéle do 4 měsícŧ po daném poranění (Hertel et al., 2001;  Holme et al., 

1999). Z tohoto dŧvodu nelze jejich závěry porovnat s výsledky této studie. Holme  

s kolektivem sledovali nejen posturální stabilitu, ale i polohocit a izometrickou sílu svalŧ 

účastnících se pohybu v hlezenním kloubu. Jejich výzkumu se zúčastnilo 92 jedincŧ,  

kteří byli rozděleni do dvou skupin. První skupina měla předepsanou fyzioterapii 2x týdně  

a druhá skupina byla kontrolní bez jakékoliv fyzioterapie. V závěru výzkumu zjistili,  

ţe po 4 měsících se posturální nestabilita na poraněné dolní končetině srovná nezávisle  

na podstoupené fyzioterapii (Holme et al., 1999). Do práce Hertela a kolektivu bylo zařazeno 

17 probandŧ, kteří měli v anamnéze distorzní poranění hlezna a kteří následovně podstoupili 

sérii vyšetření stoje na jedné dolní končetině na tenzometrické plošině. Celkem byly 

provedeny tři měření a to pátý den po poranění (tj. 1 den zátěţe), po dvou týdnech  

a po čtyřech týdnech po prvním vstupním vyšetření. Autoři studie prokázali, ţe po čtyřech 

týdnech po úrazu jiţ není porušena posturální stabilita a není rozdíl mezi poraněnou  

a neporaněnou dolní končetinou (Hertel et al., 2001). Většina probandek (7 hráček),  

které podstoupily výzkum účinnosti Mulligan tapu, byly toho času po posledním poranění 

hlezenního kloubu více jak šest měsícŧ (2 x 6 měsícŧ, 1 x 9 měsícŧ, 2 x 12 měsícŧ,  

2 x 18 měsícŧ). Pouze 3 probandky prodělaly před započetím výzkumu úraz starý zhruba čtvrt 

roku. Tudíţ výsledkem těchto získaných informací je tvrzení, ţe i kdyţ předchozí studie 

ukázaly, ţe uţ po měsíci poranění je posturální stabilita srovnatelná s neporaněnou dolní 

končetinou, u probandŧ této studie trvá poškození stability hlavně v oblasti hlezenního kloubu 
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delší dobu. Samozřejmě, ţe v tomto případě hraje velkou roli typ poranění a skutečnost,  

zda tuto poruchu stability neměly jiţ před daným zraněním.  

Výzkumem účinnosti Mulliganovy tapovací techniky hlezenního kloubu se zabývaly 

dvě studie od autorŧ Kym Moiler et al. (2006) a Diany Hopper et al. (2009). Kaţdá z nich  

se zaměřila na trochu jiný druh výzkumu, avšak cíl měly stejný. Chtěly zjistit, zda Mulligan 

tape slouţí jako prevence poranění hlezenního kloubu či nikoliv. Závěr těchto výzkumŧ je 

však odlišný. Kym Moiler s kolektivem zkoumali účinnost tapu pouze v dynamických 

podmínkách (při zápasech basketbalu). Přišli na to, ţe menší mnoţství zranění se stane  

při ošetření hlezenního kloubu Mulligan tapem (Moiler et al., 2006). Výzkumná skupina 

vedena Dianou Hopper se rozhodla zkoumat tento tape jak při statickém, tak i dynamickém 

zatíţení. Tito autoři však naopak negují názor Kym Moiler a tvrdí, ţe neexistuje prokazatelný 

efekt Mulligan tapu (Hopper et al., 2009). Při porovnání výsledkŧ této diplomové práce 

s dvěma předchozími výzkumy se přikláním k vyjádření Kym Moiler, ţe Mulligan tape 

hlezenního kloubu slouţí jako prevence poranění dané oblasti. Hlavním dŧvodem mého 

rozhodnutí je pro mne nevyskytnutí se ţádného úrazu u probandek během 24 měření  

a při na první pohled viditelnému rozdílu stoje na jedné dolní končetině bez a s tímto druhem 

tapu.  

V následujícím odstavci je uvedeno shrnutí postřehŧ probandek na Mulligan tape.  

Je totiţ velmi dŧleţité, jak jednotlivé pomŧcky proti prevenci zranění hlezenního kloubu cítí  

a vnímají samy hráčky. Pokud pouţívané technice (např. tapovaní, ortézování, stahování 

obinadlem) hráčka nevěří, nemŧţe ze sebe vydat maximální výkon, kterého je schopna.  

Naopak mŧţe také dojít ke zbytečnému zranění. Při porovnání subjektivních pocitŧ 

jednotlivých hráček na Mulligan tape vyplývá, ţe 90 % probandek (tj. 9 hráček z 10) mělo 

k Mulliganově tapovací technice spíše dŧvěru neţ-li nedŧvěru a z toho 2 hráčky si musely 

postupně na daný tape zvykat, neţ se nebály hrát naplno. Pouze jedna hráčka (probandka č. 6) 

uvedla, ţe kvŧli fixaci pouze dolní části kotníku v případě Mulligan tapu k němu neměla 

takovou dŧvěru jako ke klasické, doposud pouţívané, tapovací technice. Z tohoto dŧvodu  

se pouze probandka č. 6 nemá zájem naučit se správnou aplikaci Mulligan tapu hlezenního 

kloubu. Ostatní hráčky by to však přivítaly. Všechny probandky se shodly na tom,  

ţe zkoumaný druh tapu je neomezoval při pohybu, ţe má rychlejší a snadnější aplikaci neţ 

klasický tape a spotřebuje se v něm menší mnoţství materiálu. U třech hráček se občas 

vyskytly pocity svědění či bolesti zatapované oblasti. Probandky, které doposud vyuţívaly 

k prevenci poranění klasickou tapovací techniku pevným tapem, usoudily, ţe jim poskytuje 
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větší stabilitu hlezenního kloubu. Tato pocitově větší stabilita je však na úkor omezení 

rozsahu pohybu v dané oblasti. Jediné hráčce č. 9 vyhovuje Mulligan tape více,  

neţ-li předchozí doposud vyuţívaná pomŧcka (elastické obinadlo). 

Na počátku celé studie byly stanoveny 2 hypotézy. Na základě výsledkŧ provedeného 

hlavního měření a vyšetření stability stoje na jedné dolní končetině (s a bez Mulligan tapu)  

lze konstatovat, ţe nulové hypotézy H01 i H02, které říkají, ţe mezi zkoumanými prvky není 

statisticky významný rozdíl, zamítáme. Zejména je to z toho dŧvodu, ţe se během 24 měření 

u 10 probandek nevyskytl ţádný úraz hlezenního kloubu a také na podkladě vyšetření stability 

stoje na jedné dolní končetině. Naopak alternativní hypotézy HA1 a HA2 jsou potvrzeny. 

Výsledkem tohoto výzkumu je tedy tvrzení, ţe Mulligan tape slouţí jako prevence poranění 

hlezenního kloubu a navíc zajišťuje větší stabilitu v dané oblasti. 

Je dŧleţité ještě upozornit na to, ţe výsledky studie v rámci této diplomové práce nelze 

zobecňovat na širší basketbalovou či rekreačně sportující populaci, protoţe zkoumaný soubor 

probandŧ byl velmi specifický. K širšímu zobecnění a porovnání výsledkŧ výzkumu  

by bylo zapotřebí sledovat širší část basketbalové populace v delším časovém úseku  

a zahrnout do výzkumu také kontrolní skupinu. Bylo by také prospěšné, aby se začalo 

s širokým výběrem probandŧ ještě před poranění hlezenního kloubu a postupně se výběr 

sjednocoval, aby byl zcela homogenní. Je to hlavně z toho dŧvodu, aby se znal stav 

hlezenního kloubu jiţ před daným poraněním (zejména jeho stabilita) a aby se znala váţnost 

zranění. K zjištění závaţnosti zranění by mohl být vyuţit dotazník Ankle Injury Severity Scale 

– Scoring sheet od Kym Moiler (2006) (viz příloha č. 5), který byl na tento výzkum  

také připraven. Toto dotazníkové šetření se zaměřuje na závaţnost poraněného hlezenního 

kloubu a otázky se vztahují na 24 hodin po úrazu. Díky tomu by došlo opět k větší 

homogenitě probandŧ. Jelikoţ však nedošlo během 24 měření k ţádnému zranění, nenašel 

tento dotazník v provedené studii vyuţití.  
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9   ZÁVĚR 

 Tato práce měla za cíl ověřit účinnost jednoduchého tapu hlezenního kloubu  

dle Mulliganova konceptu, který je zaloţen na posteriorním sklopení distální části fibuly 

pomocí dvou neelastických tapŧ. Tento druh tapu není ještě moc rozšířen mezi fyzioterapeuty, 

sportovci, trenéry a uţ vŧbec ne mezi laickou sportovní veřejností. Také proto bylo celkem 

obtíţné přesvědčit hráčky a trenéry, aby se zúčastnili tohoto výzkumu. Zdálo se jim,  

ţe pouze dva pruhy pevného tapu nemohou zajistit kvalitní stabilitu jiţ dříve poraněného 

hlezenního kloubu. Aţ teprve klub SK Aritma Praha souhlasil se zařazením do studie.  

Tomu však předcházelo prostudování článku The Role of Fibular Tape in the Prevention  

of Ankle Injury in Basketball od Kym Moiler a kolektivu (2006) panem Prof. Lukášem Robem 

(trenérem juniorek), který Mulligan tape konzultoval s fyzioterapeuty ve Fakultní nemocnici 

v Motole.  

 Deset ligových hráček basketbalu s pozitivní anamnézou zranění hlezenního kloubu 

bylo sledováno po dobu 24 tréninkŧ. Na úplném začátku dostaly hráčky vstupní dotazník, 

který zajistil nejen správný výběr probandek pro jejich homogenitu, ale také zjišťoval 

informace (např. BMI; kde hráčka utrpěla úraz hlezna – zápas x trénink), které slouţily 

k porovnání se zahraničními studiemi, které jsou shrnuty v kapitole 2 Přehled a rozbor 

literatury (str. 12). Poté byla vyšetřena stabilita hlezenního kloubu bez ošetření dané oblasti 

Mulligan tapem a následně i se zkoumaným druhem tapu. Cílem bylo vypozorovat,  

zda se zvýší stabilita hlezenního kloubu či nikoliv. Výsledkem toho vyšetření byla informace, 

ţe u kaţdé hráčky došlo ke zlepšení stability v hlezenním kloubu alespoň o jeden stupeň.  

Při subjektivním hodnocení taktéţ hráčky uvedly, ţe se zatapovaným hleznem Mulligan 

tapem se cítí stabilněji neţ-li bez něj. Poté se přistoupilo k hlavnímu měření,  

ve kterém se zkoumalo, zda dojde k poranění hlezenního kloubu během toho, co je ošetřen  

dle Mulliganova konceptu. V době celého výzkumu (během 24 měření) nedošlo u ţádné 

probandky k poranění hlezenního kloubu. Ukončením celé studie byl výstupní dotazník,  

který zkoumal subjektivní názory hráčky na zkoumaný druh tapu a ještě jednou ověřoval,  

zda opravdu nedošlo k poranění kotníku. Všechny hráčky znovu potvrdily, ţe ţádná z nich 

neprodělala zranění zkoumaného hlezna a uvedly, ţe devět z deseti hráček má zájem se naučit 

Mulliganovu tapovací techniku. Toto zjištění je také velmi dŧleţité, jelikoţ pokud by dané 

technice nevěřily, mohlo by naopak dojít ke zranění hlezenního kloubu. Tudíţ cíl stanovený 

na začátku diplomové práce byl splněn a lze konstatovat, ţe Mulligan tape slouţí  

jako prevence zranění hlezenního kloubu a zvyšuje jeho stabilitu.  
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Tato práce se zabývala výzkumem prevence poranění hlezenního kloubu pomocí 

tapingu dle Mulliganova konceptu. Pokud bychom však chtěli obsáhnout celkovou prevenci 

poranění hlezenního kloubu dle Mulligana, nejednalo by se pouze o dané tapování.  

Bylo by zapotřebí provádět výše zmíněnou Mulliganovu mobilizaci s pohybem (MWM)  

na hlezenní kloub, která je znázorněna na obrázku č. 2 (str. 18). Jedná se o dorzo-kraniální 

sklopení distální fibuly, zatímco pacient provádí aktivní inverzi hlezna s pasivním přetlakem 

terapeuta. Mobilizace hlezenního kloubu s pohybem (MWM) se vyuţívá jednak pro léčbu 

bolesti a omezení pohybŧ v kotníku, ale také na změněnou propriorecepci po výronu 

v kotníku.   

Pokud bychom chtěli ještě více podpořit prevenci poranění hlezenního kloubu,  

bylo by zapotřebí, aby se hráč nespoléhal pouze na „pasivní prevenci“, ale začal i s „aktivní 

prevencí“. V tomto případě povaţuji za „pasivní“ prevenci například jakýkoliv druh fixace 

daného segmentu. Pojem aktivní prevence pro mě představuje zejména aktivní cvičení 

hlezenního kloubu na stabilních a labilních plochách (např. dle Senzomotorické stimulace  

dle Jandy a Vávrové). Také bych však do tohoto pojmu zařadila například vzpěrná cvičení  

dle konceptu Brunkow.  

 Nyní je zapotřebí dostat Mulliganovu tapovací techniku do podvědomí ostatních 

sportovcŧ a to nejen basketbalistŧ, trenérŧ, lékařŧ, fyzioterapeutŧ, ale také tuto informaci  

o její účinnosti předat i laické sportovní veřejnosti. Velkou výhodu tohoto druhu tapu vidím 

ve velmi rychlé aplikaci, malé spotřebě tapovacího materiálu a zejména v neomezení rozsahu 

pohybu jako při do nynější doby vyuţívané tapovací technice.   

 Na závěr bych zde také ještě ráda upozornila na jeden zajímavý fakt ohledně 

stability hlezenního kloubu vzhledem k Mulligan tapu. Jelikoţ mně osobně Mulligan tape 

hlezenního kloubu zaujal a vidím v něm spíše pozitiva neţ-li negativa, rozhodla jsem se ještě 

po ukončeném výzkumu ověřit zatíţení planty při stoji na jedné dolní končetině pomocí 

podoskopu. K dispozici jsem však měla pouze dvě probandky, které se zúčastnily 

předchozího výzkumu. Těmto dvěma hráčkám se otestovalo zatíţení planty při stoji na jedné 

dolní končetině jak s ošetřeným Mulligan tapem, tak i bez něj. Testování bylo provedeno na 

podoskopu v dubnu 2014. Nejprve se zatíţení planty vyšetřilo při stoji na obou dolních 

končetinách bez zatapovaného hlezenního kloubu a následně také při stoji na testované dolní 

končetině po dobu 30 vteřin. Po ukončení tohoto testování se ošetřil instabilní hlezenní kloub 

Mulligan tapem a opět se vyšetřoval stoj na obou dolních končetinách a poté stoj na nestabilní 

dolní končetině po dobu 30 vteřin. Výsledek byl pro mě pozitivní. Při srovnání zatíţení planty 
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při stoji na obou dolních končetinách s tapem a bez něj sice nebyl patrný rozdíl v zatíţení, 

avšak během vyšetření stoje na jedné dolní končetině uţ tomu bylo jinak. Pozitivní změna 

v zatíţení planty u zatapovaného hlezna byla znatelná hned na začátku testování (po 5 

vteřinách) a také při ukončení testu (ve 30. vteřině). Rozdíly v zatíţení planty u první 

testované probandky s Mulligan tapem a bez něj jsou uvedeny na obrázku č. 18.   

Obrázek č. 18: Zatíţení planty s Mulligan tapem a bez něj 

A) Stoj na obou DKK  

a1) bez Mulligan tapu      a2) s Mulligan tapem 

      

 

B) Stoj na jedné DK bez Mulligan tapu 

b1) po 5 vteřinách      b2) ve 30. vteřině  

      

 

C) Stoj na jedné DK s Mulligan tapem 

c1) po 5 vteřinách       c2) ve 30. vteřině  

   

 

 U druhé testované hráčky bylo vyšetření provedeno úplně stejným zpŧsobem jako 

v prvním případě. Výsledky vyšetření zatíţení planty na podoskopu u této hráčky jsou 

zachyceny na obrázku č. 19.  

 



74 

 

Obrázek č. 19: Zatíţení planty s Mulligan tapem a bez něj 

A) Stoj na obou DKK  

a1) bez Mulligan tapu      a2) s Mulligan tapem 

       

 

B) Stoj na jedné DK bez Mulligan tapu     

b1) po 5 vteřinách      b2) ve 30. vteřině 

    

 

C) Stoj na jedné DK s Mulligan tapem  

c1) po 5 vteřinách       c2) ve 30. vteřině  

     

 

Jsem si vědoma, ţe se tyto informace nedají opět zobecňovat, avšak uvádím je zde 

kvŧli výrazné pozitivní změně v zatíţení planty při stoji na jedné dolní končetině. Pokud by se 

někdo chtěl do budoucna zaměřit na další výzkum a ověření účinnosti Mulligan tapu 

hlezenního kloubu, tak by bylo vhodné do výzkumu zahrnout i detailnější vyšetření na 

podoskopu či na Footscanu. 
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Příloha č. 1: Vyjádření etické komise 

 

 



 

Příloha č. 2: Informovaný souhlas 

INFORMOVANÝ SOUHLAS PROBANDA 

Já, níţe podepsaná: ……………………………………………………………………. 

souhlasím, ţe jsem byla v rozhovoru s fyzioterapeutkou a prostřednictvím tohoto 

informovaného souhlasu dostatečně a srozumitelně seznámena s účelem a cílem výzkumu. 

Výzkum bude prováděn za účelem diplomové práce v rámci magisterského studia, 

studentkou magisterského studia oboru fyzioterapie FTVS UK v Praze. Cílem této diplomové 

práce je zjistit, zda pomocí aplikace tapu dle Mulliganova konceptu dojde k sníţení úrazovosti 

v hlezenním kloubu u hráček basketbalu.  

Testování hráček bude prováděno během tréninkŧ (3x týdně: pondělí, středa, čtvrtek) 

ve sportovní uzavřené hale. Tape bude nalepen u vybraných hráček pokaţdé před zahájením 

rozcvičení před tréninkem a po tréninku bude odlepen. Aplikovány budou dva příčné 

neelastické tapy na hlezenní kloub, kterými se zajistí postero-laterální sklopení distální fibuly. 

Tapovací pásky se nalepí od zevního kotníku s postero-laterálním sklopením fibuly,  

dále se stáčí šikmo pře Achillovu šlachu a končí antero-mediálně na holenní kosti. 

Během celého tréninku se bude zaznamenávat sebemenší zranění v oblasti hlezenního 

kloubu u tapovaných hráček. Po zápase bude ještě kaţdá testovaná hráčka dotázána,  

zda během tréninku nedošlo k poranění hlezenního kloubu a následně získaná data 

zaznamenána. 

Dále prohlašuji, ţe: 

- jsem byla informována o tom, jakou formou bude výzkum probíhat 

- jsem byla informována o zpŧsobu dokumentace a prezentace výsledkŧ teto studie 

- jsem byla informována o tom, ţe veškeré mnou poskytnuté osobni údaje  

budou dokumentovány anonymně (bez uvedení mého jména a příjmení, data narozeni) 

- mi bylo umoţněno vše si rozváţit a zeptat se na vše, co povaţuji za podstatné 

- souhlasím s postupem experimentu a výzkumnými metodami  

- jsem si vědoma, ţe moje účast na diplomové práci je dobrovolná, a ţe z ní mohu  

z jakéhokoliv dŧvodu kdykoliv odstoupit 

 

V Praze    Datum:  

 

Proband:………………….  Podpis:…………………………… 

 

Terapeut: Kristýna Jarešová  Podpis:…………………………… 

 



 

Příloha č. 3: Vstupní dotazník 

 

DOTAZNÍK – MULLIGAN KONCEPT 

Kristýna Jarešová, studentka 4. ročníku fyzioterapie na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, 

pořádá prŧzkum o zranění hlezenního kloubu u hráček basketbalu v týmu SK Aritma Praha.  Data budou pouţita 

jako podklad k diplomové práci. Dotazník je zcela anonymní a vyplnění dotazníku zabere cca 1 minutu. 

Zaškrtněte či vypište jednu nejvíce se hodící moţnost. 

 

1) Jaký je Váš rok narození, výška a váha (prosím vypište)? 

Rok narození ……………………………. 

Výška ……………………………………  

Váha ……………………………………. 

2) Jak dlouho hrajete basketbal? 

 méně neţ rok 

 1 – 2 roky 

 3 – 4 let 

 5 – 6 let 

 7 – 8 let 

 9 – 10 let 

 Více jak 11 let 

3) Za jakou věkovou kategorii hrajete? 

 mladší ţákyně 

 starší ţákyně 

 mladší dorostenky 

 starší dorostenky 

 ţeny 

4) Jakou basketbalovou soutěţ hrajete? 

 oblastní přebor 

 1. ligu 

 2. ligu 

 extraligu 

5) Na jakém postu nejčastěji hrajete? 

 rozehrávač 

 křídlo 

 pivot 

6) Měla jste někdy zranění kotníku? 

 ano 

 ne 

8a) Pokud ano, nejčastěji šlo o zranění… 



 

 pravého hlezenního kloubu 

 levého hlezenního kloubu 

8b) Kolik zranění jste v něm prodělala? 

 1 

 2  

 3 

 4 

 Více neţ 4 

9a) Měla jste poraněn i druhý hlezenní kloub? 

 Ano pravý 

 Ano levý 

 Ne 

9b) Kolik zranění jste v něm prodělala? 

 1 

 2  

 3 

 4 

 Více neţ 4 

10) Naposled byl poraněn…. 

 pravý hlezenní kloub 

 levý hlezenní kloub 

11) Kdy jste prodělala poslední zranění častěji poraněného hlezenního kloubu (zaškrtněte nejvhodnější)? 

 před týdnem 

 před měsícem 

 před čtvrt rokem 

 před pŧl rokem 

 před ¾ rokem 

 před rokem 

 před rokem a pŧl 

 před dvěma roky 

 déle neţ před dvěma roky 

12) Jakým zpŧsobem bylo řešeno poslední zranění častěji poraněného hlezenního kloubu? 

 konzervativně  

 operačně 

13) Měla jste někdy operován častěji poraněný hlezenní kloub? 

 ano 

 ne 

 

 



 

14) Poslední poranění častěji zraněného hlezenního kloubu se mi přihodilo během…. 

 tréninku 

 zápasu 

15) Jak dlouho trvala rekonvalescence po posledním zranění (tj. po jaké době jste se byla schopná vrátit  

do plného tréninkového zatíţení)? 

 týden 

 2 týdny 

 měsíc 

 2 – 3 měsíce 

 4 – 5 měsícŧ 

 pŧl roku 

 ¾ roku 

 rok 

 více neţ rok 

16) Pouţíváte během tréninkŧ a zápasŧ některou z níţe uvedených pomŧcek na naposled poraněný hlezenní 

kloub? 

 ano, pouţívám ortézu  

 ano, pouţívám pevný fixační tape 

 ano, pouţíván kineziotape 

 ano, pouţívám elastické obinadlo 

 ne, nepouţívám ţádnou kompenzační pomŧcku 

 jiné …………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 4: Výstupní dotazník 

DOTAZNÍK – MULLIGAN KONCEPT 

Tento dotazník je závěrečným výstupem výzkumu, který byl zaměřen na tapování dle Mulliganova konceptu 

jako prevenci před zraněním hlezenního kloubu. Tento výzkum probíhal 3x týdně v době tréninkŧ (pondělí, 

středa, čtvrtek). Dotazník je zcela anonymní a jeho vyplnění zabere zhruba 1 minutu.  

 

1a) Došlo u Vás ke zranění hlezenního kloubu při ošetření tapem dle Mulliganova konceptu? 

 Ano 

 Ne 

1b) V případě, ţe jste v otázce č. 1 odpověděla Ano, uveďte prosím kolikrát: 

 1 

 2 

 3 

 Více neţ 3x 

1c) Pokud jste prodělala zranění během ošetření tapem dle Mulliganova konceptu,  

jakým zpŧsobem bylo toto zranění léčeno? 

 konzervativně 

 operačně 

1d) Jak dlouho jste po tomto zranění nemohla trénovat? 

 týden 

 2 týdny 

 měsíc 

 2 – 3 měsíce 

 4 – 5 měsícŧ 

 pŧl roku 

 ¾ roku 

 rok 

 více neţ rok 

 Neomezovalo mě to v tréninku 

 Nedokáţu posoudit 

2) Omezoval Vás tento druh tapu při pohybu? 

 Ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Ne 

3) Měla jste dŧvěru k tapu dle Mulliganova konceptu? 

 Ano, nebála jsem se hrát naplno  

 Spíše ano 

 Spíše ne 



 

 Ne, bála jsem se hrát naplno 

4) Prosím zaškrtněte pro Vás pravdivá tvrzení týkající se aplikovaného tapu: 

 Vyhovovala mi rychlá doba nalepení 

 Po aplikaci tapu mě zatapovaná oblast bolela 

 Vyhovuje mi více, neţ-li předchozí pomŧcky, které jsem pouţívala jako prevenci zranění hlezenního 

kloubu 

 Po odlepení tapu se u mě vyskytly pocity svědění, pálení nebo vyráţka 

5) Nalepený tape mi většinou vydrţel (neodlepil se) po celou dobu tréninku: 

 Ano 

 Spíše ano (odlepil se ke konci tréninku) 

 Spíš ne (odlepil se na začátku tréninku) 

 Ne  

6) Pokud jste doposud pouţívala jinou pomŧcku na jiţ dříve poraněný hlezenní kloub, prosím porovnejte  

ho s tímto druhem tapu. Prosím, zaškrtněte dříve vyuţívaný druh pomŧcky a následně vypište porovnání 

s Mulligan tapem (např. v porovnání s dříve pouţívanou pomŧckou jsem se cítila jistěji x neměla jsem 

k němu dŧvěru) 

 Pouţívala jsem ortézu: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 Pouţívala jsem pevnou tapovací pásku: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 Pouţívala jsem kineziotape: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….. 

 Pouţívala jsem obvazovací materiál: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 Pouţívala jsem jinou pomŧcku: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 Nepouţívala jsem ţádnou pomŧcku, proto to nedokáţu porovnat: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

7) Prosím vypište své další názory týkající se tapu hlezenního kloubu dle Mulligana: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………… 



 

8) Měla byste zájem se tento druh tapování naučit a dále ho pouţívat jako prevenci úrazu hlezenního kloubu? 

 Ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Ne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 5: Dotazník: Ankle Injury Severity Scale – Scoring Sheet 

ZÁVAŢNOST ZANĚNÍ KOTNÍKU : SCALE - SCORING SHEET 

Následující stupnice platí pro prvních 24 hodin po Vašem zranění kotníku. Zaškrtněte, prosím, jeden čtvereček  

v kaţdém oddíle, který nejpřesněji popisuje Vaše zranění: 

CHŦZE 

neschopna zatíţit dolní končetinu plnou vahou   □ 

schopna chŧze - avšak kulháním     □ 

schopna chŧze normálně, ale s bolestí   □ 

ţádná bolest při chŧzi     □ 

ZTUHLOST 

Při pohybu jsem zaznamenala: 

Ztuhlost kotníku      □  

Kotník nebyl ztuhlý     □ 

OTOK 

Otok kotníku byl: 

Znatelný      □ 

Minimální      □ 

Nebyl přítomen      □ 

BĚH 

Myslíte si, že jste byla schopná běhu po Vašem zranění: 

Ano, zcela normálně     □ 

Ano, ale bylo to obtíţné     □ 

Ne       □ 

CHŦZE ZE SCHODŦ 

Myslíte si, že chůze ze schodů byla po zranění možná obvyklým způsobem: 

Ano       □ 

Ne       □ 

SKÁKÁNÍ 

Myslíte si, že jste mohla po zranění skákat a dopadat na obě nohy? 

Ano       □ 

Ne       □ 

SPANÍ 

Noc po zranění bylo moje spaní: 

Narušené bolestí kotníku     □ 

Bolest kotníku nenarušila moje spaní   □ 

 

 

 

 



 

Příloha č. 6: Shrnutí výsledků studie 

 


