
PŘÍLOHY

Příloha č.1: Souhlas etické komise



Příloha č.2: Vzor informovaného souhlasu

INFORMOVANÝ  SOUHLAS

V souladu se Zákonem o péči o zdraví lidu (§ 23 odst. 2 zákona č.20/1966 Sb.) a 

Úmluvou o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, Vás žádám o souhlas s účastí na 

měření a následné intervenci v podobě jednoduchého cvičení. Tato data použiji ke 

zpracování mé diplomové práce řešící možnosti prevence hyperextenčního traumatu 

loketních kloubů u brankářek házené. Měření se uskuteční v laboratoři biomechaniky na 

FTVS UK ve spolupráci s Ing. Františkem Lopotem. Jedná se o neinvazivní metodu 

měření, kdy pomocí závaží budeme měřit sledováním výchylky stabilitu loketního 

kloubu. Zátěž bude nastavena tak, aby nedošlo k poškození pohybového aparátu a 

nebyla vyvolána bolest. Měření bude probíhat celkem dvakrát, první vstupní měření a 

druhé kontrolní měření se shodným postupem. Mezi měřením je nutné, aby probandi 

vykonávali zadané cvičení. Jedná se o jednoduché cvičení horní končetiny, které 

probandi budou cvičit každý den v průběhu dvou měsíců.

Dále žádám o využití získaných dat. Získaná data nebudou zneužita a osobní údaje v 

této studii nebudou zveřejněny.

Dnešního dne jsem byla odborným pracovníkem poučena o plánovaném vyšetření a 

následné intervenci. Prohlašuji a svým dále uvedeným vlastnoručním podpisem 

potvrzuji, že odborný pracovník, který mi poskytl poučení, mi osobně vysvětlil vše, co 

je obsahem tohoto písemného informovaného souhlasu, a měla jsem možnost klást mu 

otázky, na které mi řádně odpověděl.

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

s provedením vyšetření a následnou terapií.

Souhlasím s uveřejněním výsledků terapie v rámci studie.

Datum:………………………………………

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

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

Vlastnoruční podpis probanda: ……………………………………



Příloha č 3.: Kineziologický rozbor proband č.1

Kineziologický rozbor proband č.1

Vyšetřovaná osoba:Proband č. 1, žena

Ročník: 1989

Diagnóza:není stanovena

Status praesens:

 probandka je při vědomí, orientována v čase, prostoru i osobě, spolupracuje. 

 dominant HK pravá

Výška: 170 cm

Váha: 75 kg

BMI: 25,95 nadváha

Anamnéza:

RA: matka- bez zdravotních komplikací

otec- artróza kolenních kloubů

OA:

Předchorobí: běžné dětské nemoci

Distorze hlezna r. 2013

Zlomenina IV. Prstu levé horní končetiny r. 2010

NO:

Probandka uvádí občasné bolesti P loketního kloubu vyvolané vyrážením míče při 

chytání v bráně. Bolesti se poprvé objevily před 5 lety. Od té doby se střídají období 

klidu s obdobím bolestí při sportu. Bolesti popisuje jako ostré, pichlavé někdy 

vystřelující až do prstů. Bolesti má jen při tréninku, či zápase když vyráží míč. Ulevuje 

si vynecháním tréninků.



PA: studentka chemické VŠ

SA: žije v bytě s rodiči

SportA: od 10 let hraje závodně házenou, před 6 ti lety přestoupila na post brankářky, 

tréninky 3x týdně + víkendové zápasy (1 liga), regenerace minimální (1x za měsíc 

sauna), kompenzační cvičení 1x týdně v rámci tréninku, rekreačně inline brusle, 

lyžování, cyklistika

FA: neguje

Alergie: neguje

GA: bez obtíží, porody 0

Abusus: příležitostně alkohol

Předchozí rehabilitace:

RHB před půl rokem pro bolesti zad-ambulantní RHB (LTV a LTV na NfP)

Vyšetření fyzioterapeutem:

Vyšetření stoje: báze přiměřená, plochonoží příčné i podélné bilat., valgózní postavení 

kolenních kloubů, gluteální rýhy symetrické, pánev symetrická, bederní hyperlordóza, 

protrakce ramenních kloubů, předsun Cp, oslabeny dolní fixátory lopatek, P rameno a 

lopatka výš než levé, vnitřně rotační postavení horních končetin, loketní klouby v mírné 

flexi

Vyšeření chůze: délka kroku pravidelná, tempo přiměřené, špatné odvíjení chodidla 

(chybí odraz z prstců), nestabilní LS přecho

Goniometrické vyšetření rozsahu pohybu loketního kloubu:

Aktivně Pasivně



Pravá horní končetina Levá horní končetina Pravá horní končetina Levá horní končetina

S10-0-155 S 5-0-155 S10-0-160 S 5-0-160

R90-0-90 R 90-0-90 R90-0-90 R 90-0-90

Goniometrické vyšetření rozsahu pohybu ramenního kloubu

Aktivně Pasivně

Pravá horní končetina Levá horní končetině Pravá horní končetina Levá horní končetina

S 50-0-180 S 45-0-180 S 50-0-180 S 45-0-180

F 180-0-25 F 180-0-25 F 180-0-25 F 180-0-25

T 130-0-30 T 130-0-25 T 130-0-30 T 130-0-25

R 90-0-90 R 85-0-90 R 90-0-90 R 85-0-90

Goniometrické vyšetření rozsahu pohybu zápěstí 

Aktivně Pasivně

Pravá horní končetina Levá horní končetina Pravá horní končetina Levá horní končetina

S 80-0-80 S 80-0-80 S 85-0-85 S 85-0-85

Vyšetření svalové síly horních končetin dle Jandy: 

 Flexe v loketním kloubu stupeň 5 bilat

 Extenze v loketním kloubu stupeň 5 bilat

 Pronace stupeň 5 bilat

 Supinace stupeň 5 bilat

 Dorzální flexe zápěstí stupeň 5 bilat

 Palmární flexe zápěstí stupeň 5 bilat

 Flexe v ramenním kloubu stupeň 5 bilat

 Abdukce v ramenním kloubu stupeň 5 bilat

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy:

Svaly horních končetin a krku a šíje bez patologických nálezů

Vyšetření palpací:



 Hypertonus paravertebrálních svalů v oblasti Th/L přechodu bilaterálně,

 Hypertonus m.pectoralis major bilaterálně

 Hypertonus horních vláken m. trapezius bilaterálně (více vpravo)

Vyšetření reflexních změn: 

omezená protažitelnost a posunlivost fascií laterolaterálním směrem v oblasti šíje a krku

Vyšetření joint play: 

Kloubní vůle horních končetin bez patologických nálezů

Omezená kloubní vůle pravého sternoclavikulárního kloubu kraniokaudálně

Neurologické vyšetření horních končetin:

Bez patologického nálezu

Vyšetření hypermobility dle Jandy:

 Zkouška extendovaných loktů-pozitivní

 Zkouška sepjatých rukou- pozitivní

 Zkouška zapažených paží- negativní

 Zkouška založených paží- negativní

 Zkouška předklonu- negativní

 Zkouška rotace hlavy- negativní

Antropometrické vyšetření horních končetin:

Obvody:

Pravá horní končetina:

 Relaxovaná paže 30 cm

 Loketní kloub: 25 cm

 Předloktí: 26 cm



Levá horní končetina:

 Relaxovaná paže 30 cm

 Loketní kloub: 25 cm

 Předloktí: 25,5 cm

Závěr vyšetření: 

Vadné držení těla a horní zkřížený syndrom. Plochonoží bilaterálně. V oblasti 

horních končetin nebyly nalezeny výrazné patologie. Hypermobilita loketních kloubů 

do extenze, ale bez konstituční hypermobility.



Příloha č 4.: Kineziologický rozbor proband č.2

Kineziologický rozbor proband č2

Vyšetřovaná osoba:Proband č. 2, žena

Ročník: 1980

Diagnóza:není stanovena

Status praesens:

 probandka je při vědomí, orientována v čase, prostoru i osobě, spolupracuje. 

 dominantí HK pravá

Výška: 175 cm

Váha: 65 kg

BMI: 21,22 (normální váha)

Anamnéza:

RA: matka- diabetes mellitus II.

otec- hypertenze

OA:

Předchorobí: běžné dětské nemoci

Operace slepého střeva r. 1998

Zlomenina zápěstí levé horní končetiny r. 2003

Poranění pravého loketního kloubu při zápase r. 2002

NO:

Probandka uvádí občasné bolesti pravého i levého loketního kloubu vyvolané 

vyrážením míče při chytání v bráně. Bolesti se poprvé objevily roku 2002 po vyražení  

míče při zápase. Od té doby se střídají období klidu s obdobím bolestí při sportu. Bolesti 

popisuje jako ostré. Ve stádiu bolestí není schopna chytat a musí vynechat sportovní 

zatížení. Na tréninky i zápasy používá sportovní loketní ortézy na oba loketní klouby.



PA: administrativní činnost

SA: žije v rodinném domě s manželem a dvěma dětmi

SportA: od 7 let hraje závodně házenou, na postu brankářky hraje 24 let, tréninky 3x 

týdně + víkendové zápasy (1 liga), regenerace minimální (1x za měsíc sauna), 

kompenzační cvičení 1x týdně v rámci tréninku, rekreačně plavání, cyklistika, turistika

FA: neguje

Alergie: na prach

GA: bez obtíží, 1 porod císařským řezem

Abusus: příležitostně alkohol

Předchozí rehabilitace:

Předchozí RHB neguje

Vyšetření fyzioterapeutem:

Vyšetření stoje: báze přiměřená, plochonoží příčné bilaterálně., varózní postavení 

kolenních kloubů, gluteální rýhy symetrické, pánev symetrická, P rameno a lopatka výš 

než levé

Vyšeření chůze: délka kroku pravidelná, tempo přiměřené, špatné odvíjení chodidla 

(chybí odraz z prstců, odvíjí přes vnější hranu chodidla), chybí extenze v kyčelních 

kloubech



Goniometrické vyšetření rozsahu pohybu loketního kloubu:

Aktivně Pasivně

Pravá horní končetina Levá horní končetina Pravá horní končetina Levá horní končetina

S 10-0-160 S 10-0-160 S 10-0-160 S 10-0-160

R90-0-90 R 90-0-90 R90-0-90 R 90-0-90

Goniometrické vyšetření rozsahu pohybu ramenního kloubu

Aktivně Pasivně

Pravá horní končetina Levá horní končetina Pravá horní končetina Levá horní končetina

S 50-0-180 S 50-0-180 S 50-0-180 S 50-0-180

F 180-0-25 F 180-0-25 F 180-0-25 F 180-0-25

T 130-0-30 T130-0-30 T 130-0-30 T130-0-30

R 90-0-90 R 90-0-90 R 90-0-90 R 90-0-90

Goniometrické vyšetření rozsahu pohybu zápěstí 

Aktivně Pasivně

Pravá horní končetina Levá horní končetina Pravá horní končetina Levá horní končetina

S 80-0-80 S 80-0-80 S 90-0-90 S 90-0-90

Vyšetření svalové síly horních končetin dle Jandy: 

 Flexe v loketním kloubu stupeň 5 bilat

 Extenze v loketním kloubu stupeň 5 bilat

 Pronace stupeň 5 bilat

 Supinace stupeň 5 bilat

 Dorzální flexe zápěstí stupeň 5 bilat

 Palmární flexe zápěstí stupeň 5 bilat

 Flexe v ramenním kloubu stupeň 5 bilat

 Abdukce v ramenním kloubu stupeň 5 bilat



Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy:

 Svaly horních končetin a krku a šíje bez patologických nálezů

Vyšetření palpací:

 Hypertonus paravertebrálních svalů v oblasti dolní hrudní páteře bilaterálně,

 Hypertonus horních vláken m. trapezius a m.levator scapulae bilaterálně (více 

vpravo)

Vyšetření reflexních změn: 

 omezená protažitelnost a posunlivost fascií laterolaterálním směrem v oblasti 

šíje a krku

Vyšetření joint play: 

 Kloubní vůle horních končetin bez patologických nálezů

 Omezená kloubní vůle prvních žeber bilaterálně

Neurologické vyšetření horních končetin:

 Bez patologického nálezu

Vyšetření hypermobility dle Jandy:

 Zkouška extendovaných loktů-pozitivní

 Zkouška sepjatých rukou- pozitivní

 Zkouška zapažených paží- pozitivní

 Zkouška založených paží- pozitivní

 Zkouška předklonu- pozitivní

 Zkouška rotace hlavy- pozitivní



Antropometrické vyšetření horních končetin:

Obvody:

Pravá horní končetina:

 Relaxovaná paže 26 cm

 Loketní kloub: 23 cm

 Předloktí: 23,5 cm

Levá horní končetina:

 Relaxovaná paže 26 cm

 Loketní kloub: 23 cm

 Předloktí: 23,5 cm

Závěr vyšetření: 

Zvýšené napětí svalů v oblasti šíje. Bolkáda prvních žeber. V oblasti horních 

končetin nebyly nalezeny výrazné patologie. Hypermobilita loketních kloubů do 

extenze s celkovou konstituční hypemobilitou.



Příloha č 5.: Kineziologický rozbor proband č.3

Kineziologický rozbor proband č3

Vyšetřovaná osoba:Proband č. 3, žena

Ročník: 1987

Diagnóza:není stanovena

Status praesens:

 probandka je při vědomí, orientována v čase, prostoru i osobě, spolupracuje. 

 dominantí HK pravá

Výška: 166 cm

Váha: 62 kg

BMI: 22,5 (normální váha)

Anamnéza:

RA: matka- zdravá

       otec- žaludeční vředy

OA:

Předchorobí: běžné dětské nemoci

Zápal plic r. 1997

Zlomenina L hlezna r. 2001

Zlomenina V.prstu levé ruky r. 2005

NO:

Probandka uvádí občasné bolesti pravého loketního kloubu vyvolané vyrážením míče 

při chytání v bráně. Probandka si neuvědomuje, kdy obtíže začaly, bolesti se stupňovaly 

postupně. Bolesti se objevují hlavně v době intenzivnějších tréninků (soustředění). 



Bolesti popisuje jako píchnutí v loketním kloubu při nárazu míče na předloktí, které se 

poté mění v tupou bolest přetrvávající několik vteřin.

PA: učitelka tělocviku

SA: žije v bytě s přítelem

SportA: od 8 let hraje závodně házenou, na postu brankářky hraje 10 let, tréninky 2x 

týdně + víkendové zápasy (1 liga), kompenzační cvičení si cvičí alespoň 1x týdně sama 

doma, rekreačně squash, tenis, běh

FA: neguje

GA: bez obtíží, porody 0

Alergie: neguje

Abusus: příležitostně alkohol, kouří 2-3 cigarety denně

Předchozí rehabilitace:

RHB po zlomenině L hlezna r. 2001- LTV, senzomotorika

Vyšetření fyzioterapeutem:

Vyšetření stoje: úzká báze, pánev mírně zešikmena doleva, L rameno a lopatka výš než 

pravé, hrudní hyperkyfóza, protrakce ramen, předsun Cp, oslabeny dolní fixátory 

lopatek

Vyšeření chůze: délka kroku pravidelná, tempo přiměřené, špatné odvíjení chodidla 

(chybí odraz z prstců, chybí extenze v kyčelních kloubech, nestabilní Th/L přechod



Goniometrické vyšetření rozsahu pohybu loketního kloubu:

Aktivně Pasivně

Pravá horní končetina Levá horní končetina Pravá horní končetina Levá horní končetina

S 10-0-160 S 5-0-155 S 10-0-160 S 5-0-160

R90-0-90 R 90-0-90 R90-0-90 R 90-0-90

Goniometrické vyšetření rozsahu pohybu ramenního kloub

Aktivně Pasivně

Pravá horní končetina Levá horní končetina Pravá horní končetina Levá horní končetina

S 40-0-180 S 40-0-180 S 40-0-180 S 40-0-180

F 180-0-25 F 180-0-25 F 180-0-25 F 180-0-25

T 130-0-25 T 125-0-25 T 130-0-25 T 130-0-25

R 90-0-90 R 90-0-90 R 90-0-90 R 90-0-90

Goniometrické vyšetření rozsahu pohybu zápěstí

Aktivně Pasivně

Pravá horní končetina Levá horní končetina Pravá horní končetina Levá horní končetina

S 85-0-85 S 85-0-85 S 90-0-90 S 90-0-90

Vyšetření svalové síly horních končetin dle Jandy: 

 Flexe v loketním kloubu stupeň 5 bilat

 Extenze v loketním kloubu stupeň 5 bilat

 Pronace stupeň 5 bilat

 Supinace stupeň 5 bilat

 Dorzální flexe zápěstí stupeň 5 bilat

 Palmární flexe zápěstí stupeň 5 bilat

 Flexe v ramenním kloubu stupeň 5 bilat

 Abdukce v ramenním kloubu stupeň 5 bilat

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy:



 Svaly horních končetin a krku a šíje bez patologických nálezů

Vyšetření palpací:

 Hypertonus m.quadratus lumborum vpravo

 Hypertonus paravertebrálních svalů s maximem v Th/L přechodu

 Hypertonus horních vláken m. trapezius a m.levator scapulae bilaterálně

Vyšetření reflexních změn: 

 omezená protažitelnost a posunlivost fascií laterolaterálním směrem v oblasti 

šíje a krku

 omezená protažitelnost lumbodorzální fascie kraniokaudálně bilaterálně

Vyšetření joint play: 

 Kloubní vůle horních končetin bez patologických nálezů

 Omezená kloubní vůle Thp do extenze

Neurologické vyšetření horních končetin:

 Bez patologického nálezu

Vyšetření hypermobility dle Jandy:

 Zkouška extendovaných loktů-pozitivní

 Zkouška sepjatých rukou- pozitivní

 Zkouška zapažených paží- pozitivní

 Zkouška založených paží- pozitivní

 Zkouška předklonu- pozitivní

 Zkouška rotace hlavy- pozitivní



Antropometrické vyšetření horních končetin:

Obvody:

Pravá horní končetina:

 Relaxovaná paže 28 cm

 Loketní kloub: 24 cm

 Předloktí: 25 cm

Levá horní končetina:

 Relaxovaná paže 28 cm

 Loketní kloub: 24 cm

 Předloktí: 24,5 cm

Závěr vyšetření: 

Vadné držení těla a horní zkřížený syndrom.. Zvýšené napětí svalů v oblasti šíje, 

paravertebrálních svalů s maximem v Th/L přechodu a m. quadratus lumborum vpravo. 

Bolkáda Th páteře do extenze. V oblasti horních končetin nebyly nalezeny výrazné 

patologie. Hypermobilita loketních kloubů do extenze s celkovou konstituční 

hypemobilitou.



Příloha č 6.: Kineziologický rozbor proband č.4

Kineziologický rozbor proband č4

Vyšetřovaná osoba:Proband č. 4, žena

Ročník: 1982

Diagnóza:není stanovena

Status praesens:

 probandka je při vědomí, orientována v čase, prostoru i osobě, spolupracuje. 

 dominantí HK pravá

Výška: 173 cm

Váha: 66 kg

BMI: 22,05 (normální váha)

Anamnéza:

RA: matka- revmatoidní artritida

otec- artróza kolenních kloubů

OA:

Předchorobí: běžné dětské nemoci

Časté zlomeniny prstů horních končetin, které není schopna blíže 

specifikovat

NO:

Probandka uvádí občasné bolesti pravého i levého loketního kloubu vyvolané 

vyrážením míče při chytání v bráně. Probandka není schopna určit, kdy bolesti začaly. 

Bolesti se objevují hlavně při vyrážení míče, ale občas i při házení dlouhých míčů přes 

celé hřiště. Bolesti popisuje jako píchnutí v loketním kloubu.



PA: obsluha v kavárně 

SA: žije v bytě s přítelem

SportA: od 9 let hraje závodně házenou, na postu brankářky hraje 15 let, tréninky 2x 

týdně + víkendové zápasy (1 liga), kompenzační cvičení necvičí, rekreačně cyklistika

FA: neguje

GA: bez obtíží, porody 0

Alergie: neguje

Abusus: příležitostně alkohol

Předchozí rehabilitace:

Předchozí RHB neguje

Vyšetření fyzioterapeutem:

Vyšetření stoje: široká báze, plochonoží příčné i podélné bilataterálně, pánev

symetrická, ramenní klouby ve stejné výši, oploštělá linie páteře, horní končetiny ve 

vnitřně rotačním postavení

Vyšeření chůze: délka kroku pravidelná, tempo přiměřené, špatné odvíjení chodidla 

(chybí odraz z prstců)



Goniometrické vyšetření rozsahu pohybu loketního kloubu:

Aktivně Pasivně

Pravá horní končetina Levá horní končetina Pravá horní končetina Levá horní končetina

S 0-0-155 S 0-0-155 S 0-0-160 S 0-0-155

R85-0-85 R 85-0-85 R85-0-90 R 85-0-90

Goniometrické vyšetření rozsahu pohybu ramenního kloubu

Aktivně Pasivně

Pravá horní končetina Levá horní končetina Pravá horní končetina Levá horní končetina

S 40-0-180 S 40-0-180 S 40-0-180 S 40-0-180

F 180-0-25 F 180-0-25 F 180-0-25 F 180-0-25

T 120-0-25 T 125-0-25 T 120-0-30 T 125-0-25

R 80-0-80 R 80-0-80 R 85-0-85 R 85-0-85

Goniometrické vyšetření rozsahu pohybu zápěstí 

Aktivně Pasivně

Pravá horní končetina Levá horní končetina Pravá horní končetina Levá horní končetina

S 80-0-75 S 80-0-80 S 80-0-80 S 80-0-80

Vyšetření svalové síly horních končetin dle Jandy: 

 Flexe v loketním kloubu stupeň 5 bilat

 Extenze v loketním kloubu stupeň 5 bilat

 Pronace stupeň 5 bilat

 Supinace stupeň 5 bilat

 Dorzální flexe zápěstí stupeň 5 bilat

 Palmární flexe zápěstí stupeň 5 bilat

 Flexe v ramenním kloubu stupeň 5 bilat

 Abdukce v ramenním kloubu stupeň 5 bilat



Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy:

 Svaly horních končetin a krku a šíje bez patologických nálezů

Vyšetření palpací:

 Hypertonus m.pectoralis major bilaterálně

 Hypertonus extenzorů zápěstí na P horní končetině

Vyšetření reflexních změn: 

 omezená protažitelnost a posunlivost fascií v oblasti pravého předloktí a 

pektorálních fascií

Vyšetření joint play: 

 Omezená kloubní vůle hlavičky radia pravé horní končetiny dorzoventrálně

Neurologické vyšetření horních končetin:

 Bez patologického nálezu

Vyšetření hypermobility dle Jandy:

 Zkouška extendovaných loktů-negativní

 Zkouška sepjatých rukou- negativní

 Zkouška zapažených paží- negativní

 Zkouška založených paží- negativní

 Zkouška předklonu- negativní

 Zkouška rotace hlavy- negativní



Antropometrické vyšetření horních končetin:

Obvody:

Pravá horní končetina:

 Relaxovaná paže 27 cm

 Loketní kloub: 23,5 cm

 Předloktí: 23,5 cm

Levá horní končetina:

 Relaxovaná paže 27 cm

 Loketní kloub: 23,5 cm

 Předloktí: 23 cm

Závěr vyšetření: 

Zvýšené napětí svalů v oblasti předloktí pravé horní končetiny a pektorálních svalů 

bilaterálně. Blokáda hlavičky radia P HK. 


	PŘÍLOHY

