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Abstrakt 

Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou stav po amputaci 

dolní končetiny v bérci. 

Cíle: Cílem této bakalářské práce je jednak teoretické zpracování problematiky 

amputací DKK se zaměřením na amputaci v bérci, jednak zpracování kazuistiky 

fyzioterapeutické péče o pacientku s touto diagnózou se zhodnocením efektu terapie. 

Metody: Obecná část byla zpracována formou rešerše teoretických podkladů 

k problematice amputací DKK. Teoreticky jsem zpracovala definici amputací, anatomii 

kostí, svalů a nervového zásobení bérce a cévní zásobení DK, etiologii, prevenci, typy, 

komplikace amputací a terapii. Speciální část tvoří kazuistika pacientky D. S. 

s diagnózou stav po amputaci PDK v bérci. Kazuistika vznikla jako výstup z mé 

bakalářské praxe v Rehabilitační klinice Malvazinky od 18. 1. 2016 do 12. 2. 2016. 

Obsahuje anamnézu, vstupní kineziologický rozbor, návrh a cíle terapie, devět 

terapeutických jednotek, výstupní kineziologický rozbor a zhodnocení efektu terapie. 

Výsledky: Během terapie došlo u pacientky ke zlepšení stabilizace trupu, nácviku 

správné dechové vlny, uvolnění měkkých tkání v okolí jizvy na pahýlu, uvolnění jizvy 

po amputaci a zlepšení kvality stoje a chůze. 

Klíčová slova: amputace, dolní končetina, bérec, protéza, kazuistika, fyzioterapie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Abstract 

Title: Casuistry of physiotherapy treatment of a patient with the diagnosis of unilateral 

lower leg amputation 

 

Aims: Aim of this bachelor thesis is to theoretically proces the lower limb amputation 

issue with the specialization on the lower leg amputation, to proces casuistry 

of physiotherapy treatment of a patient with this diagnosis with the therapy evaluation 

effect. 

 

Methods: The general part has been processed by the theoretical base recherche 

template for the lower limb amputation issues. I processed the definition of amputations 

theoretically, along with the anatomy of bones, muscles and the nerve and blood vessel 

supply to the lower leg, etiology, prevention, types, amputation complications 

and therapy. Special part of the thesis is formed by the casuistry of patient D.S. 

with the diagnosis of unilateral lower leg amputation. The casuistry originated 

as an outcome of my bachelor's practice at the Rehabilitation clinic Malvazinky from 

18.1.2016 to 12.2.2016. It contains an anamnesis, kinesiological entry analysis, 

suggestion and therapy aims, nine therapeutical units, kinesiology input analysis 

and therapy effect evaluation. 

 

Outcomes: During the therapy, the patient improved in torso stability, correct breath 

wave practice, stump scar soft tissue relaxation, post amputation scar relaxation 

and improvement of standing and walking with prothesis. 

 

Key words: amputation, lower limb, lower leg, prothesis, casuistry, physiotherapy 
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1 ÚVOD 
 

Amputace je diagnózou ale často i léčebným řešením. Ať má člověk amputaci 

končetiny z jakéhokoliv důvodu, může ho potkat v každém věku a výrazně ovlivní jeho život. 

I když provedení amputace často znamená záchranu života nemocného, je to ve většině 

případů velmi negativní zkušenost a s fyzickým handicapem se zpravidla pojí i psychická 

nepohoda. Amputace je život měnící operace. [23] Návratu do plně kvalitního života 

předchází dlouhá rehabilitační péče. Komplexní péče složená z fyzioterapeutů, protetiků 

a ergoterapeutů obohacená o kvalitní práci psychologa nabízí obrovský potenciál pro zlepšení 

fyzické kondice amputáře, jeho psychické pohody a kvality života. 

Cílem této práce je rešeršní zpracování problematiky amputací DKK s konkrétnějším 

zaměřením na amputaci bércovou neboli transtibiální. Speciálním úkolem je zpracování 

kazuistiky pacientky s diagnózou stav po amputaci DK v bérci jako následek ICHDK. 

S pacientkou jsem pracovala během mé souvislé praxe v Rehabilitační klinice Malvazinky 

v datu od 18. 1. 2016 do 12. 2. 2016. 

 Práce má dvě části, obecnou a speciální. V obecné části je teoreticky zpracovaná 

problematika amputací DKK. Popisuji anatomii DKK, etiologii, prevenci, typy, komplikace 

a terapii amputací DKK. Druhá, speciální část, pak rozebírá kazuistiku fyzioterapeutické péče 

o pacientku s touto diagnózou se zhodnocením efektu terapie. 

2 OBECNÁ ČÁST 
 

2.1 Amputace – definice 
 

„Amputaci definujeme jako odstranění periferní části těla včetně krytu měkkých tkání 

s přerušením skeletu, která vede k funkční anebo kosmetické změně s možností dalšího 

protetického ošetření.“ [10, str.117] 

Amputace patří k historicky nejstarším chirurgickým výkonům. Zásady provádění 

amputací, které stanovil Hippokratés 500 let př.n.l. jsou stále platné: 1) odstranit nemocnou 

tkáň; 2) snížit invaliditu; 3) zachránit život. [10] 
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2.2 Anatomie 

2.2.1 Kosti bérce 
 
 Při bércové amputaci jsou přerušeny kosti bérce – tibia (kost holenní) a fibula (kost 

lýtková). [10] 

 Tibia je umístěná mediálně vpředu. Skládá se ze tří hlavních částí, kterými jsou 

proximální část, corpus tibiae a distální část. Proximální část tvoří dva široké kloubní hrboly –

condylus medialis a condylus lateralis. Oba hrboly mají na proximální straně kloubní plochy 

facies articularis superior, které tvoří spojení s kondyly femuru a jsou součástí kolenního 

kloubu. Corpus tibiae je tělo kosti holenní. V průběhu tohoto silného a trojbokého těla kosti je 

prováděna amputace. Přesné místo, kde na těle kosti holenní má být amputace provedena, 

není dané. Rozhodnutí je na operatérovi, který se rozhoduje na základě individuálních potřeb 

pacienta. Distální část tvoří svým mediálním okrajem malleolus medialis, vnitřní kotník. [8] 

 Fibula je umístěna laterálně vzadu, je tenká a nemá nosnou funkci. Slouží hlavně jako 

místo pro svalové začátky. Fibula má čtyři části, kterými jsou caput fibulae, collum fibulae, 

corpus fibulae a malleolus lateralis. Caput fibulae, hlavice kosti lýtkové, se nachází 

na proximální straně kosti. Nachází se zde malý výběžek apex capitis fibulae, který nese 

kloubní plochu, facies articularis capitis fibulae, pro spojení s tibií. Collum fibulae, krček 

kosti lýtkové, je zeštíhlení kosti pod hlavicí. Corpus fibulae, tělo kosti lýtkové, je trojboké 

jako tělo tibie a v průběhu této části je prováděná amputace. Malleolus lateralis, zevní kotník, 

je rozšířený distální konec fibuly a je spojen s tibií doplněnou kloubní štěrbinou, 

syndesmosou. S kostí hlezenní je fibula spojena kloubní plochou kotníku facies articularis 

malleoli lateralis. [8] 

2.2.2 Svaly bérce 
 
 Musculi cruris, svaly bérce, jsou rozloženy do tří skupin. 

 Svaly přední skupiny jsou extensory prstů nohy a supinátory nohy. Jsou inervované 

n. fibularis profundus. Patří sem tyto svaly: m. tibialis anterior, m. extensor digitorum longus, 

m. extensor hallucis longus. Všechny svaly začínají v proximální části bérce a upínají se 

na kostech nohy. [8] 

 Svaly laterální skupiny jsou pomocnými flexory a pronátory nohy. Jsou inervované 

n. fibularis superficialis. Patří sem tyto svaly: m. fibularis longus a m. fibularis brevis. 
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Oba svaly začínají v proximální části na laterální ploše fibuly. Oba mm. fibulares se mění 

v distální části bérce na dlouhé šlachy, které tvoří úpony na kostech nohy. [8] 

 Svaly zadní skupiny jsou flexory nohy a prstů. Jsou inervované n. tibialis. Zadní 

skupina svalů bérce je rozdělená na povrchovou a hlubokou vrstvu. Povrchovou vrstvu tvoří 

tyto svaly: m. triceps surae a m. plantaris. M. triceps surae má tři hlavy - m. gastrocnemius, 

který začíná dvěma hlavami a m. soleus. Obě hlavy m. gastrocnemius začínají na horních 

okrajích kondylů femuru, m. soleus začíná od hlavice fibuly a tibie.  Celý m. triceps surae, 

spolu s m. plantaris se společnou šlachou upíná na tuber calcanei. Hlubokou vrstvu tvoří tyto 

svaly: m. popliteus, m. tibialis posterior, m. flexor digitorum longus, m. flexor hallucis 

longus. M. popliteus patří funkčně ke kolennímu kloubu, začíná na zevním okraji laterálního 

kondylu femuru a upíná se na zadní plochu proximální části tibie. M. tibialis posterior, 

m. flexor digitorum longus a m. flexor hallucis longus začínají od obou bércových kostí 

a od membrana interossea. Všechny šlachy těchto svalů procházejí za vnitřním kotníkem 

v canalis malleolaris a upínají se na kosti nohy. [8] 

2.2.3 Nerové zásobení svalů bérce 
 
 N. fibularis communis a n. tibialis, které inervují svaly bérce jsou větvemi 

n.  ischiadicus. N. ischiadicus je smíšený nerv a je největším nervem v lidském těle. Patří 

do plexus sacralis. Nervové kořeny jsou z L4-S3. Po výstupu z pleteně prochází skrze 

foramen infrapiriforme, dále pod m. gluteus maximus, prochází zevně od tuber ischiadicum, 

dále vstupuje pod dlouhou hlavu m. biceps femoris a sestupuje po m. adductor magnus 

do fossa poplitea, kde se dělí na n. fibularis communis a n. tibialis. N. fibularis communis 

je také smíšeným nervem, v konečné větve n. fibularis superficialis a n. fibularis profundus 

se dělí za hlavicí fibuly. [9] 

2.2.4 Cévní zásobení dolní končetiny 

2.2.4.1 Tepny dolní končetiny 
 
 DK jsou vyživované díky a. iliaca communis, která vzniká rozvětvením aorty 

abdominalis. Rozvětvení břišní aorty na a. iliaca communis dextra et sinistra se nazývá 

bifurcatio aortae a nachází se ve výši obratle L4. A. iliaca communis se na obou stranách 

po 5 - 7 cm větví na a. iliaca interna a a. iliaca externa v místě křížokyčelního skloubení. [9] 
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 A. iliaca interna sestupuje za peritoneem do malé pánve a dále se větví. Zásobuje 

stěny a všechny orgány malé pánve, pánevní dno, hráz, části zevních pohlavních orgánů, 

gluteální krajinu, adduktory stehna a pomáhá zásobovat páteřní kanál. [9] 

 A. iliaca externa sestupuje pod peritoneem, po vnitřní straně m. psoas major 

do lacuna vasorum a odtud pokračuje jako a. femoralis. A. iliaca externa a její větve zásobují 

části předních a šikmých svalů břišní stěny, stěny velké pánve a části pohlavních orgánů. 

A. femoralis pokračuje do zákolenní jámy a odtud dále jako a. poplitea. Zásobuje společně 

s jejími větvemi kůži na přední části břicha, části pohlavních orgánů a celé stehno a kolenní 

kloub. A. poplitea pokračuje po distální okraj m. popliteus a končí rozdělením 

na a. tibialis anterior a a. tibialis posterior. A. poplitea a její větvě zásobují oblast fossa 

poplitea, její svaly a okolí a kolenní kloub. A. tibialis anterior, která sestupuje až dolů 

do nohy a společně s jejími větvemi zásobují kolenní kloub, přední stranu bérce, hřbet nohy, 

prstů a plantu. A. tibialis posterior také sestupuje až dolů do nohy a společně s jejími větvemi 

zásobují dorsální a laterální stranu bérce a plantu. [9] 

2.2.4.2 Žíly dolní končetiny 
 
 Z dolní části těla, konkrétně z DKK, pánve a břišních orgánů je žílami odváděna krev 

až do v. cava inferior, která ústí do pravé předsíně srdeční. Parietální přítoky dolní duté žíly 

jsou vv. iliacae communes a vv. lumbales. [9] 

 Vv. iliacae communes přivádějí krev z DKK a pánve. Vv. iliacae communes dextra 

et sinistra vznikají soutokem v. iliaca interna et externa. Soutok těchto žil se nachází v úrovni 

křížokyčelních kloubů. V. iliaca interna přijímá přítoky podél větví a. iliaca interna a prochází 

po ventromediální straně této tepny. V. iliaca externa přijímá žíly podél větví a. iliaca 

externa. [9] 

 Vv. membri inferioris, žíly DK, jsou povrchové a hluboké. Oboje končí 

ve v. femoralis, která přechází ve v. iliaca externa. Hlavní povrchové žíly DKK jsou 

v. saphena magna a v. saphena parva. V. saphena magna se nachází na tibiální straně a přijímá 

přítoky z podkožní žilní sítě stehna a bérce. V. saphena parva se nachází na fibulární straně 

a přijímá přítoky ze žilní sítě zadní a zevní strany lýtka, ze zadní strany stehna a má spojky 

s hlubokým žilním řečištěm. Hlavní hluboké žíly DKK jsou v. poplitea a v. femoralis, 

které vznikají z vv. tibiales posteriores, vv. tibiales anteriores a vv. fibulares. Tyto žíly 

provázejí stejnojmenné tepny a přijímají žíly podél těchto tepen. [9] 
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2.3 Etiologie amputací dolních končetin 
 

Amputace DKK je nejčastějším typem amputace. Příčiny amputací jsou různé, 

nejčastější jsou vaskulární důvody. Až 82% amputací ročně jsou z důvodu onemocnění cév, 

v České republice je to tisíce amputací. 16% amputací jsou z důvodu traumatu, těch můžeme 

napočítat stovky. Poslední dvě procenta amputací tvoří méně časté příčiny, jako například 

amputace z důvodu tumoru nebo afunkce. Obecně se riziko amputací s věkem zvyšuje, 

od 65ti let se riziko zdvojnásobuje. [3, 18] 

2.3.1 Periferní arteriální onemocnění jako příčina amputací 
 

 Periferní arteriální onemocnění je velmi široký pojem, protože zahrnuje všechny 

tepny, kromě tepen srdce a podle některých publikací také kromě tepen mozku. Nejčastěji 

se jedná o poškození tepen DKK. Ve více než 90% případů jsou nejčastějšími onemocněními 

ateroskleróza  a aterotrombóza. V důsledku těchto onemocnění je omezena krevní dodávka 

do tkání, což způsobuje jejich odumírání. Podle rychlosti vzniku příznaků onemocnění 

rozlišujeme akutní a chronické stadium. K amputaci vede převážně akutní stadium 

nemoci. [5] 

2.3.1.1 Ischemická choroba dolních končetin 
 

 Jedná se o aterotrombotický syndrom, kdy dochází k progresivnímu zužování tepen 

DKK. ICHDK je jedním ze systémových projevů aterosklerózy. Onemocnění se může 

projevovat symptomaticky i asymptomaticky. Typickým příznakem ICHDK jsou 

intermitentní klaudikace na DKK. Končetinová ischemie se dělí na kritickou a akutní. 

Kritická se vyznačuje chronickou klidovou ischemickou bolestí DKK, ulcerací 

nebo gangrénou periferních částí DKK. Akutní je urgentní stav vyvolaný náhlým uzávěrem 

tepny trombózou, embolií nebo mechanicky. [21] 

 Více jak 20% lidí starších 55 let mají diagnostikovanou ICHDK. Nejčastější příčiny 

jsou diabetes mellitus a kouření, dále také věk, mužské pohlaví, hypertenze, hyperlipidémie, 

hyperglykemie, proběhlý infarkt myokardu, CMP, srdeční selhání, obezita, fyzická 

inaktivita.  [7, 21] 

 Diabetes mellitus zvětšuje riziko amputace až 28krát oproti člověku bez této diagnózy. 

U diabetiků se setkáváme se syndromem diabetické nohy, který je často příčinou amputace. 

Syndrom diabetické nohy je destruktivní postižení tkání na DKK distálně od kotníku. 
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Následkem jsou vředy, gangrény a v krajních případech amputace končetiny. Následky 

syndromu diabetické  nohy jsou velmi bolestivé, proto je volba amputace často nejvhodnějším 

řešením a vede k úlevě a mnohdy díky protéze ke zlepšení kvality života. Syndromem 

diabetické nohy trpí až 6% diabetiků a u diabetiků je provedeno 40-60% netraumatických 

amputací. [1, 3, 16, 24] 

Amputace je jedním z následků i řešení ICHDK. Tento problém není v současné době 

jen zdravotnický, ale také sociální a ekonomický. Dle Koláře se počet amputací od roku 1989 

do roku 2008 zdvojnásobil. A s tím se zdvojnásobily i náklady na péči o nemocné. [18] 

2.3.2 Ostatní příčiny amputací dolních končetin 
 

 Trauma: pokud není jiná možnost, jak zachránit končetinu po těžkém úrazu, 

je na místě přistoupit k amputaci. Počet amputací z tohoto důvodu poslední dobou klesá díky 

rozvíjejícím se možnostem mikrochirurgie a cévní chirurgie. [10] 

 Infekt: v tomto případě je amputace život zachraňující výkon. Infekt může být 

dlouhodobý lokální proces nebo akutní sepse způsobená lokálním infektem. [10] 

 Tumory: amputace z důvodu tumorů se provádí nejčastěji u maligních tumorů, 

které jsou pokročilé nebo recidivují. [10] 

 Afunkce: z tohoto důvodu se k amputaci části těla přistupuje, pokud ta daná část těla 

brání ve zlepšení funkce celku, může se jednat o vrozené vady nebo následek traumatu 

nebo operace. [10] 

 Stav kožního krytu anebo defekt měkkých tkání: z tohoto důvodu vznikají amputace 

jen velmi málo. Kvalitní prevencí těmto problémům lze předcházet a jsou řešitelné také díky 

mikrochirurgii a plastické chirurgii. [10] 

2.4 Prevence amputací 
 

 Prevencí se dá snížit množství amputací z důvodu periferního arteriálního 

onemocnění. Největší skupinou vhodnou pro prevenci jsou diabetici. Prevence je vždy 

jednodušší a levnější řešení. Je doporučováno odborníky, aby bylo jednou ročně provedeno 

vyšetření DKK u diabetiků. U pacientů s rizikovými faktory pro syndrom diabetické nohy 

by mělo vyšetření probíhat častěji. Pacienti by měli být instruováni k důkladnému 

kontrolování DKK, nošení vhodné obuvi a pravidelným kontrolám u lékaře. Kvalitní prevencí 
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lze předejít až polovině amputací z důvodu následků periferního arteriálního 

onemocnění. [1, 2, 4] 

2.5 Typy amputací dolních končetin 

2.5.1 Dělení amputací dle chirurgických přístupů 
 

 Chirurgické přístupy provedení amputací jsou obecně dvojího typu a to: gilotinové 

a lalokové, které mohou být otevřené nebo zavřené. K amputacím patří také exartikulace, 

které se liší od amputací v tom, že odstranění končetiny je provedeno přímo v kloubu. 

Amputace je provedena nad nebo pod kloubem. [10] 

 Otevřené amputace jsou takové, u kterých není rána po amputaci primárně uzavřena 

a je potřeba další operace. Jsou indikovány v případě infektu, u těžkého zhmoždění 

a kontaminace měkkých tkání. Gilotinové amputace se provádějí jako otevřené, následně 

se pak upravuje pahýl reamputací, revizí nebo plastickou úpravou. Tyto úpravy jsou dělané 

z důvodu měkkých tkání a připravení pahýlu pro protézu, kdy se vlastně používají techniky 

lalokové amputace. Laloková amputace je platným a standardním operačním výkonem. 

Provádí se zavřená i otevřená. Laloky umožňují dostatečné krytí skeletu měkkými tkáněmi, 

které umožňují tvarování pahýlu do kónického tvaru a zachování  motoriky pahýlu 

a tím pádem je použitelný pro protézování. Toho lze dosáhnout myoplastikou 

nebo myodézou. Myoplastika je sešití protilehlých svalových skupin přes vrchol pahýlu. 

Myodéza je vytvoření nového svalového úponu, což umožňuje zachování původní funkce 

a funguje jako prevence proti nežádoucím kontrakturám. [10, 15] 

2.5.1 Dělení amputací dle výše amputace 
 
 Hemipelvektomie: odstranění celé DK i s přilehlou oblastí pánevních kostí. Ke krytí 

je použit gluteální lalok. Provádí se také interní hemipelvektomie, kdy zůstává zachována 

DK, dojde k odstranění jen pánve. Jedná se o výjimečné řešení. [10] 

 Exartikulace v kyčelním kloubu: oddělení femuru z acetabula kosti kyčelní. 

Z acetabula je odstraněna chrupavka a je vyplněno svaly. Krytí je vytvořené gluteálním 

svalem nebo lalokem adduktoru. Toto řešení se také nevyskytuje často. [10] 

 Femorální amputace: amputace je provedena v některém místě femuru, přesně určené 

není. Ke krytí se nejčastěji používá myodéza adduktorů a myoplastika flexorů a extensorů. 

Jedná se o standartní výkon. [10] 
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 Exartikulace v kolenním kloubu: odstranění DK v kolenním kloubu. Nejčastěji 

se provádí resekce kondylů v transverzální rovině s pevnou fixací čéšky, která bude tvořit 

nášlapnou plochu a umožní zachovat funkci stehenních svalů. Tento typ je výhodný v tom, 

že vytváří kvalitní zátěžový pahýl, zůstává zachována dlouhá páka stehenních svalů, 

je zachována švihová fáze chůze, dostatečně dlouhý pahýl zlehčuje sezení i vstávání 

a pomáhá k snadnějšímu udržení rovnováhy. [10] 

 Bércová amputace: amputace se provedena nejčastěji v horní třetině bérce, 

ale také to není striktně dané. U této amputace je důležité zachovat delší fibulu než tibii 

z důvodu zamezení lokálních kožních otlaků těchto kostěných struktur. [10] 

 Amputace v oblasti nohy: hlezno a noha jsou složité na počet a složení kloubů, 

v tomto případě existuje více chirurgických přístupů. Amputace v oblasti nohy musí splňovat 

funkci nášlapného pahýlu a zároveň zanechat prostor pro kloub protetické náhrady. 

Prvním typem je amputace podle Symeho, jedná se o modifikaci exartikulace v hlezenním 

kloubu a dobře splňuje uvedené nároky. Další dva si podobné přístupy jsou amputace podle 

Pirogova a podle Boyda, jsou ale techniky komplikované, proto se nedoporučují často. 

Další amputace je podle Choparta, která je prováděna v Chopartově kloubu, 

jde  o  kalkaneokuboidní a talonavikulární exartikulaci. Další je amputace podle Lisfranka, 

která je prováděna v Lisfrankově kloubu, jde o tarzometatarzální exartikulaci. U Chopartovy 

i Lisfrankovy amputace hrozí rozvoj ekvinozity nohy. Při transmetatarzální amputaci už není 

potřeba zvláštní protéza, stačí protetická výplň obuvi, dochází k ovlivnění chůze chyběním 

opory při odrazu nohy. U amputací prstů má zásadní funkci palec, u kterého se vyplatí 

ponechat i malou část báze prvního článku. Chybění palce se projeví při běhu kulháním. 

Chybění druhého prstu může způsobit vznik valgózního palce. Při amputaci dalších prstů 

nehrozí funkční problém. Při amputaci všech prstů opět nastává problém při běhu ve formě 

kulhání. Vše stačí řešit protetickou výplní obuvi. [10] 

2.5.3 Dělení amputací dle naléhavosti 
 
 Primární: amputace, která je nutná provést co nejdříve z důvodu úrazu nebo projevu 

onemocnění. Amputace je v tomto případě otázkou záchrany života a je potřeba jednat rychle. 

Tento typ amputace pacienti nejhůře snáší po psychické stránce. [22] 

 Sekundární: v tomto případě je amputace jako poslední možné řešení léčby. 

Také se  provádí z důvodu záchrany života, ale nejedná se většinou o akutní stav. 
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Pacient má čas se na amputaci po psychické stránce připravit a bere ji jako možnost zbavit se 

dlouhodobých bolestí. [22] 

 Terciální: neboli pozdní. Amputace je prováděná za účelem zlepšení funkce končetiny 

nebo z kosmetických důvodů. [22] 

2.5.4 Určení výšky amputace 
  

 Neexistují žádné standardizované postupy pro určení výšky amputace, záleží 

na zkušenosti lékařů, kteří se rozhodují podle rozsahu gangrény a infekce, přítomnosti 

arteriálních pulsací proximálně od místa amputace, kožní teploty (v místě amputace by měla 

být vyšší než 32°C). Provádí se také angiografické vyšetření, které musí ukázat přímé 

zásobení až k úrovni amputace. Správné stanovení výšky amputace má vliv na budoucí 

kvalitu života pacienta, na zhojení operační rány, mobilizaci pacienta a na průběh 

rehabilitace. Čím je amputace nižší, tím lepší jsou dopady na psychiku pacienta. [5, 23] 

2.6 Komplikace amputací 
 
 Komplikace po provedení amputace se projevují hematomem, problémy s kůží 

pod protézou, kožní nekrózou, gangrénou pahýlu, otokem, kloubní kontrakturou pahýlu, 

bolestí. Nejčastější jsou problémy s kůží pod protézou, pacient by na to měl být upozorněn 

a zainstruován k okamžitému nahlášení zaznamenání jakéhokoliv problému na kůži 

(zčervenání, otlak). Gangréna pahýlu vyžaduje reamputaci proximálněji. Otok pahýlu je řešen 

elastickou bandáží. Kloubní kontraktura je řešena správným polohováním, protahováním 

a cvičením, lze ji i uplně předejít. Bolest se objevuje jako bolest pahýlu z důvodu operace 

a jako fantomovy obtíže ve formě fantomových pocitů a bolesti. [10, 13] 

2.6.1 Fantomovy obtíže 
 

Fantomovy obtíže jsou stále velkou záhadou, jejich etiologie ještě nebyla vysvětlena. 

2.6.1.1 Fantomovy pocity 
 

Fantomův pocit je uvědomování si již neexistující končetiny, je nebolestivý. Pacienti 

udávají pocity pálení, chladu, svědění, brnění a různé projevy parestézií. Vytrácí se obvykle 

do jednoho roku od amputace. Fantomovými pocity trpí téměř všichni pacienti s amputací. 

[12, 13] 
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2.6.1.2 Fantomova bolest 
 
 Fantomova bolest je bolest částí nebo celé amputované části končetiny. Pacienti 

popisují bolest jako křeče, bodání, silné pálení nebo pocit ledového chladu. Silná fantomova 

bolest může vést až k suicidiu. [13, 18] 

 Fantomova bolest je známá už stovky let, poprvé byla popsána v roce 1558 ale dodnes 

nebyla ještě úplně vědecky vysvětlena. Fantomovu bolest udává 70% až 80% pacientů. [11, 

12] 

 Na vznik fantomovy bolesti může mít vliv vzniklý amputační neuron, kterým se hojí 

přeťatý n. femoralis. Nerv by měl být přeťatý kolmo na podélnou osu, aby se jeho konec 

zhojil minimálním amputačním neuronem. Podrážděním okolí neuronu (např. jehlou 

nebo elektrickým impulsem) může nastartovat fantomovu bolest. [18] 

 Terapie je těžká a velmi individuální. Na tlumení bolesti jsou osvědčená analgetika 

a elektrostimulace. Analgetika se aplikují přímo do oblasti amputačního neuronu. 

Dále  se  používají prostředky fyzikální terapie a cvičení v představě, k cvičení 

v představě se používá terapie zrcadlem, která učí si vytvořit kontrolu nad fantomovou 

bolestí. Někdy se přistoupí i k neurochirurgické revizi nervového pahýlu. [12, 18, 19] 

2.7 Terapie 
 
 Správná péče o pacienta po amputaci by měla být komplexní a mezioborová. 

K docílení nejlepších možných výsledků, což je návrat do původního života s co největší 

samostatností a soběstačností, je možné dosáhnout při spolupráci odborníků z několika oborů. 

Na péči o pacienty s amputací se podílejí fyzioterapeuti, protetici, lékaři, psychologové, 

sociální pracovníci. 

2.7.1 Terapie v před amputační fázi 
 
 Pokud to je možné, má velký smysl se pacientovi terapeuticky před amputací věnovat, 

velmi to pomůže v terapii po amputaci. Terapie před amputací by měla být složená 

jak z fyzické péče, tak z psychologické péče. Pacient by měl dostat co nejvíce informací 

o důvodu a účelu amputace a o postupu v období po amputaci. [3, 27] 

 Primární cíle předamputační péče je připravit pacienta na amputaci po psychické 

stránce, zmírnění bolesti a zahájení funkčního rehabilitačního programu, který bude 

pokračovat i po amputaci. [3, 27] 
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 Funkční rehabilitace před amputací: uvolnění kloubů a protažení svalů na končetině, 

kde je naplánovaná amputace, ještě s využitím celé délky končetiny. Dále zlepšování fyzické 

kondice, nácvik přesunů, trénink chůze o jedné DK s pomocí berlí nebo chodítka, posílení 

HKK a svalů trupu. [3, 27] 

2.7.2 Terapie v po amputační části 
 
 Cíle rehabilitace u pacienta s amputací DK: udržet a zlepšit pacientovi celkovou 

fyzickou a psychickou kondici, předejít možným komplikacím amputace, otužit pahýl proti 

tlaku, nárazu a zatížení, nácvik přesunů, běžných denních aktivit, nácvik chůze bez protézy, 

poté i s protézou a dosáhnout co největší samostatnosti pacienta. Dlouhodobé cíle fyzioterapie 

by měly zahrnovat také předcházení sekundárním zdravotním problémům způsobených 

amputací DK jako jsou bolesti zad, artróza, osteoporóza a další problémy pohybového 

aparátu. [14, 15] 

 Rehabilitace pacientů s amputacemi má nejen zdravotní význam ale také význam 

společenský, protože amputace jsou velkým zásahem do lidského organismus jak po stránce 

fyzické, tak po stránce psychické. Terapie se skládá z fyzioterapie, psychologické terapie, 

protetiky a ergoterapie. [15] 

 Více se zaměřím na fyzioterapii, protetiku, fyzikální terapii a také na ergoterapii. 

2.7.3 Fyzioterapie 
 
 Na začátku celého fyzioterapeutického procesu je důležitým úkolem fyzioterapeuta 

pacientovi vše šetrně a odborně vysvětlit, zásadní je podat informace o možnostech a průběhu 

rehabilitace. Velmi důležité je svým přístupem docílit správné motivace a spolupráce 

pacienta. [15] 

 Fyzioterapeutický program pacienta s amputací DK: 

- péče o pahýl 

- prevence a polohování flekčních kontraktur velkých kloubů 

- respirační fyzioterapie 

- zvládnutí přesunů a používání vozíku 

- péče o defekty a poranění pahýlu a druhé končetiny 

- kondiční cvičení nepostižených končetin 

- LTV pro udržení a zlepšení rozsahu pohybů a svalové síly 
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- intenzivní příprava HKK na chůzi o berlích (posílení ramenního pletence, extensorů 

loketního kloubu a úchopů rukou) 

- nácvik soběstačnosti v denních aktivitách 

- nácvik manipulace s protézou 

- škola chůze; stanovení individuálních cílů ve zvládnutí chůze s protézou 

- psychologická a sociální péče 

- respektujeme věk nemocného a jeho fyzický i psychický stav 

[15, 22] 

2.7.3.1 Péče o pahýl 
 

 Pahýl se rok i déle vyvíjí a péče o něj je velmi důležitá. Je úkolem fyzioterapeuta, 

aby naučil pacienta správné a dostatečné péči o jeho pahýl. Péče o pahýl je důležitou součástí 

pacienta na protézu. 

 Základními prvky v péči o pahýl jsou: 

 Bandážování. Pomocí elastického obinadla se pahýl tvaruje do kónického tvaru. 

Tento tvar je důležitý kvůli protéze. [18] 

 Otužování pahýlu a péče o jizvu. Otužování pahýlu se dělá různými způsoby, 

jako například: masáž rukama nebo pomocí masážních míčků, naklepávání rukou, vytváření 

tlaku, masáž vodními proudy (střídavý proud chladné a teplé vody, končí se chladnou), 

kartáčování. Péče o jizvu se provádí pomocí technik měkkých tkání. [18] 

2.7.3.2 Polohování 
 
 Polohování je důležité z důvodu prevence kontraktur. Kontraktury jsou nepříjemnou 

komplikací jak pro pacienta a pro jeho běžný život, tak pro protetika. Při amputaci ve stehně 

hrozí flekční a abdukční kontraktura kyčelního kloubu, protože m. iliopsoas nemá protiváhu 

tahu flexorů kolena. Polohuje se do extenze a addukce. Nedoporučuje se dlouhé sezení. 

Při amputaci v bérci hrozí flekční kontraktura v kolenním kloubu. Polohuje se do extenze. 

Při amputaci v Chopartově kloubu je noha přetahována Achillovou šlachou do plantární flexe 

a vzhledem k chybějícím šlachám m. tibialis anterior a m. fibularis brevis je noha přetahována 

do supinace. Polohuje se do středního postavení. [15, 18] 
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2.7.3.3 Léčebná tělovýchova 
 
 Cílem je zachování rozsahu pohybů a muskulatury. Nejprve se pahýl cvičí pasivně, 

poté aktivně. Pozitivní výsledky má také cvičení v představě, kdy pacient cvičí se zdravou 

končetinou a představuje si ty samé cviky s končetinou amputovanou. Je potřeba ovlivnit 

svaly, které se podílejí na pohybu. Obecně je lze rozdělit na dvě hlavní skupiny 

a těmi jsou flexory a extenzory. Flexory mají tendenci ke zkracování a extensory k oslabování 

a tím dochází ke svalovým dysbalancím, které mohou vést k flekčním kontrakturám 

a ty jsou komplikací pro použití protézy. [18, 26] 

2.7.3.4 Nácvik chůze 
 
 Nácviku chůze předchází zvládnutí stoje a trénink stability. Nácvik stoje začíná 

vertikalizací bezprostředně po operaci, jen co to zdravotní stav operovaného dovolí. 

 Cílem je dosáhnout chůze bez jakékoliv opory. Předchází tomu delší nácvik, ale pokud 

k tomu má pacient zdravotní předpoklady, tak toho může docílit. Pokud si jsou pacienti nejistí 

například v terénu, používají vycházkovou hůl. Po stehenní amputaci začíná nácvik chůze 

se zamčeným kolenním kloubem. [15] 

2.7.3.5 Nácvik stoje a chůze bez protézy 
 
 Nejdříve začíná nácvik stoje ve vysokém chodítku, poté v nízkém nebo rovnou 

za pomocí berlí. Pokud pacient zvládne stoj, začíná s tréninkem chůze. Chůze se provádí 

švihem. Pacient ze začátku používá chodítko, naším cílem je co nejdříve chodítko vyměnit 

za berle. Chodidlo a berle tvoří rovnostranný trojúhelník, aby vytvořili stabilizovanou 

základnu. Pacient přenese váhu na obě berle a švihem těla se dostane nohou před ně. Chůzi 

bez protézy trénujeme i do schodů a ze schodů. [15] 

2.7.3.6 Nácvik stoje a chůze s protézou 
 
 Momentálně předpokládáme, že pacient už má k dispozici na míru připravenou 

protézu, protetice se budu věnovat v další kapitole. Nejdříve přichází nácvik ovládání protézy 

– sundání a nandání. Správná manipulace s protézou je základním předpokladem 

pro správnou chůzi. [15] 

 Pacient nejdříve potřebuje kvalitně zvládat stoj a naučit se zatížit protézu. Trénink 

stoje začíná u žebřin nebo v bradlech a začíná se s tréninkem přenášení váhy z jedné 

končetiny na druhou. Následuje stoj bez opory HKK a stoj na labilních plochách. [15, 18] 
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 Po zvládnutí stoje přichází nácvik chůze, nejlépe se začíná s nácvikem chůze 

v bradlech. K nácviku chůze s protézou jsou potřeba francouzské berle. Nejdříve začínáme 

s chůzi čtyřdobou s částečným zatížením, po zvládnutí přecházíme k chůzi dvojdobé. Cílem 

je zbavit se opory holí úplně. Při práci s pacienty je potřeba mít na paměti, že chůze 

s protézou je náročnější než chůze pro zdravého člověka. Při chůzi s protézou je spotřeba 

kyslíku zhruba o 400% vyšší než při chůzi zdravého člověka. [15, 18] 

 Fáze nácviku chůze dle Půlpána: 

 Přípravná část: v této části věnujeme pozornost kloubní hybnosti a svalům převážně 

na DKK. Zaměřujeme se na terapii omezené kloubní hybnosti, zkrácených a oslabených 

svalů.  Dále věnujeme pozornost bedro-kyčelní oblasti, kde je nutné pro kvalitní chůzi docílit 

správného postavení. [26] 

 Výchozí postavení: nácvik stoje o protéze. Cílem je získání důvěry pacienta v protézu, 

získání návyku na tlak na nezvyklých místech a naučit se rovnoměrně rozložit váhu 

na obě končetiny. [26] 

 Chůze s oporou: na začátku nácviku chůze se používají bradla, chodítko a postupně 

se přejde na berle. Soustředíme se na správný stereotyp chůze, důležitá je symetrie 

kroku. [26] 

 Samostatná chůze: samostatné chůze s protézou lze dosáhnout, záleží samozřejmě 

na celkové fyzické kondici pacienta. U bércové protézy je velká možnost, že se pacienti naučí 

chodit bez jakékoliv pomůcky. [26] 

 Procvičování: nácvik chůze a pohybů v terénu, potřebné pro běžné denní aktivity. [26] 

 Součástí nácviku chůze s protézou by měl být také nácvik pádů. U pacientů s amputací 

DK je velké riziko pádů, které mohou způsobit další zranění a zkomplikovat rehabilitaci 

pacienta. Z výzkumu uvedeného v článku vychází, že 52% pacientů s amputací DK spadlo 

minimálně jednou za posledních 12 měsíců. Nácvik pádů může zmírnit strach z pádu, 

který má většina amputářů a je pro ně limitující v denních a sociálních aktivitách. [20] 

 Nácvik pádů začínáme v nízkých polohách. Nejdříve v kleku na žíněnce. Pacienta 

učíme pád brzdit jednou HK – vnějším okrajem ruky přes ohnutý loket a převalit 

se na ramena a záda. Postupně prodlužujme dráhu pádu a ubíráme žíněnky. [15] 
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2.7.4 Fyzikální terapie 
 

 U amputací fyzikální terapie pomáhá snížit bolest a otok pahýlu, zrychlit hojení 

měkkých tkání, otužovat pahýl a také zmírnit fantomovy bolesti. Výběr typu fyzikální terapie 

je potřeba uzpůsobit aktuálním stavu pacienta. Můžeme použít tyto typy fyzikální terapie: 

- Termoterapie a hydroterapie: střídavé proudy teplé a studené sprchy na pahýl, uhličité, 

vířivé, perličkové a plynové koupele, kryoterapie (lokálně na pahýl pomocí sáčků 

s ledovou tříští a solí), hydrokinezioterapie (kombinace hydroterapie a léčebné tělesné 

výchovy, např. cvičení v bazénu) 

- Fototerapie: laser (analgetický, protizánětlivý a antidematózní účinek – urychlení 

hojení jizvy) 

- Elektroterapie: galvanoterapie (na fantomovy bolesti a bolesti pahýlu), 

nízkofrekvenční terapie (Träbertovy proudy – lokalizace EL 4, TENS proudy; 

analgetické účinky), magnetoterapie (analgetické, vazodilatační, antidematózní, 

myorelaxační, protizánětlivý účinek a urychluje hojení). 

[6, 25] 

2.7.5 Protetika 
 
 Protetika je obor ortopedické protetiky. Protetika se zabývá léčbou pacientů 

protézami. Protéza a pacient tvoří funkční jednotku, kdy protéza je vytvořena pro individuální 

potřeby pacienta. Vyrobení protézy tak, aby vyhovovala pacientovi je důležitým faktorem 

pro dosažení samostatnosti pacienta v chůzi. Protéza je mechanická pomůcka, která umožňuje 

pohyb při ztrátě končetiny. [10, 18] 

 Základní je správné načasování, kdy pacientovi protézu dát k používání. Je potřeba 

zhodnotit fyzické schopnosti a psychické naladění pacienta. V případě amputace DK jsou 

rozhodující tyto faktory: schopnost pacienta chůze o dvou francouzských berlích a zhojený 

pahýl. Zhojený pahýl znamená minimálně 6 týdnů po operaci a klidná jizva. Optimální tvar 

pahýlu pro protézu je válcovitý, směrem dolů mírně kónický a optimální délka pahýlu 

je přibližně 1/3 délky femuru nebo tibie s fibulou. Čím je pahýl delší, tím je větší páka a tím 

větší má sílu a rychlost v pohybech s protézou. [10, 18] 
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2.7.5.1 Typy protéz 
 
 Protézy se dle konstrukce dělí na dva typy: endoskeletární (nosným prvkem je vnitřní 

trubkový systém) a exoskeletární (má upravený plášť protézy, který je nosným prvkem). [26] 

 Standartní protéza se skládá ze třech částí: lůžka, trubkové konstrukce a chodidla. 

Lůžko má tvar amputačního pahýlu a celá protéza drží na pahýlu díky přísavné technice. 

Je li  amputace nadkolenní, tak součástí trubkové konstrukce je kolenní kloub. [18] 

2.7.5.2 Protézy pro dolní končetinu 
 
 O protézách platí motto: „Každý výrobek je originál.“ [26, str. 38] 

 U protézy je velmi důležité, aby amputáři správně pasovala a odpovídala 

jeho potřebám. Amputáři používají protézu přibližně 7 hodin denně. Pokud protéza není 

správná, amputář ji používá špatným způsobem, nejčastěji není schopen rozložit váhu těla 

rovnoměrně na DKK. Změna síly, kterou zatěžuje neamputovanou DK může vést 

k degenerativním změnám. [14] 

 Správné používání protézy umožní kvalitně nasimulovat základní funkce DK, 

kterými jsou funkce oporná (stoj), funkce balanční a lokomoce (chůze). [22] 

 Protéza nenahradí specifickou funkci nohy, která přenáší informace o poloze trupu, 

končetin, těžišti těla a o stabilitě polohy. Celková aference pohybového aparátu DKK 

je ovlivněna výškou amputace, tvarem a kvalitou pahýlu a souhrou mezi pahýlem a lůžkem 

protézy. Protéza by neměla být pouze pomůckou ale funkční náhradou končetiny. [22] 

2.7.5.3 Protéza u bércové amputace – bércové lůžko 
 
 V bércovém lůžku jsou použity měkké výstelky, nevyužívá se jednoznačných 

opěrných bodů a umožňuje pohyb kolenního kloubu. U bércového lůžka jsou důležité 

tyto body: okraj pately (lůžko má patelu obíhat, nesmí do ní zasahovat ani se příliš vzdalovat), 

kolenní drsnatina (je opěrným bodem a zamezuje vklouzávání pahýlu do lůžka), vrchol tibie 

(tibii, jak  její vrchol, tak její průběh musí být odlehčen. Na vrcholu tibie se často objevují 

defekty způsobené špatným tvarem lůžka), oblast nervu fibularis (tato oblast musí být 

odlehčena, pokud by na ní lůžko vytvářelo tlak, bylo by bolestí znemožněno protézu 

používat). Zatížitelné body při bércové amputaci jsou: mediální plocha tibie od hlavice 

po konec pahýlu, plocha mezi tibií a fibulou od hlavice po konec pahýlu (m. tibialis anterior 

a  m. peroneus), šlacha kvadricepsu, mediální plocha kondylu femuru a laterální 

suprakondylární plocha. [26] 
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 Nácvik chůze s bércovou protézou není tak složitý jako u vyšších amputací díky 

zachování vlastního kolenního kloubu a jeho funkčnosti. [26] 

2.7.5.4 Předpis protézy 
 
 Předpis protézy má na starosti smluvní lékař pojišťovny. Materiálů k výrobě protéz 

a jejich typů je velké množství. Typ protézy se pacientovi vyrábí na míru, podle pěti kategorií, 

které hodnotí potenciální funkční schopnosti uživatele protézy. 

 1. kategorie: stupeň aktivity 0 – nechodící pacient. Pacient se pohybuje na vozíku, 

protéza má sloužit jako kosmetický doplněk pacienta, aby se zlepšil jeho vzhled. 

 2. kategorie: stupeň aktivity 1 – interiérový typ. Protéza má zajistit stoj a chůzi 

v místnosti. 

 3. kategorie: stupeň aktivity 2 – limitovaný exteriérový typ. Tyto lidé využijí protézu 

v interiéru a občas v exteriéru, kde jsou schopni překonat malé nerovnosti a bariéry. 

 4. kategorie: stupeň aktivity 3 – nelimitovaný exteriérový typ. Lidé v této kategorii 

potřebují zvládnout chůzi v interiéru i exteriéru bez omezení a jsou schopni práce 

za ulehčených podmínek. 

 5. kategorie: stupeň aktivity 4 – nelimitovaný exteriérový typ uživatele se zvláštními 

požadavky. Jedná se o plně pracující jedince, kteří potřebují k tomu určenou protézu. 

Pojišťovna ale nehradí speciální sportovní protézy. 

 Protéza je potřeba vyrobit co nejdříve po provedené amputaci. Prvotní protéza není 

definitivní vzhledem k tomu, že se pahýl dlouhodobě vyvíjí. Lůžko protézy se postupně 

upravuje. Jakmile je pahýl stabilní, přiděluje se definitivní protéza. Pacient má nárok 

na protézu ve standartním provedení 1 krát za 2 roky. Úpravy a opravy protézy jsou hrazeny 

pojišťovnou. [18] 

2.7.5.5 Funkční zkouška protézy 
 
 Funkční zkouška protézy probíhá před finálním předáním protézy pacientovi, cílem 

je zkoušku provést v co nejkratším časovém horizontu od odebrání mír pacienta. 

První kontrola se týká délky protézy, může být až o 1 cm delší než vlastní noha. Zkoušku lze 

hodnotit jen tehdy, pokud má pacient boty. Skoro nejdůležitější je správná těsnost pahýlového 

lůžka. Dále se kontroluje funkčnost: stoj, jeho kvalita, přenesení váhy na protézu, chůze. 

Po provedené funkční zkoušce se protéza předává pacientovi. [26] 
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2.7.6 Ergoterapie 
 
 Cíle ergoterapie u pacientů s amputací DK se hodně prolínají s cíli fyzioterapie u této 

diagnózy. Prostředky k dosažení těchto cílů jsou ale rozdílné. Hlavním cílem 

je nácvik mobility, úkonů soběstačnosti a docílení co nejvyšší formy samostatnosti 

pacienta. [17] 

 Ergoterapie se dělí na specifickou a nespecifickou. Specifická ergoterapie se snaží 

docílit nácviku mobility, úkonů soběstačnosti, přesunů, otužování pahýlu, chůze pomocí 

nácviku denních aktivit. Ergoterapeut pozoruje pacienta při práci a koriguje jeho chyby. Práce 

ergoterapeutů se zaměřuje především na nácvik ADL a to konkrétně na dovednosti oblékání, 

osobní hygieny, poté schopnost práce v domácnosti, cestování. Nácvik cestování ve veřejných 

dopravních prostředcích nebo nácvik řízení automobilu po jeho případné úpravě. [17] 

 Nespecifická ergoterapie pomáhá pacientům po psychické stránce a to tak, 

že jim ergoterapeut pomůže vyhledat zájmovou činnost, popřípadě zaměstnání a nabízí 

poradenskou činnost v rámci aktivity a režimových opatření po propuštění pacienta 

do domácího prostředí. [17] 
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3 SPECIÁLNÍ ČÁST 

3.1 Metodika práce 
Tato část bakalářské práce vznikla na základě údajů získaných během absolvování 

souvislé odborné praxe v Rehabilitační klinice Malvazinky v datu od 18. 1. 2016 

do 12. 2. 2016. Konkrétně během terapie s pacientkou D. S., všechna vyšetření a terapie 

probíhaly pod odborným vedením supervizora. 

Pacientka D. S. s diagnózou stav po amputaci PDK v bérci byla hospitalizovaná 

na lůžkovém oddělení Rehabilitační kliniky Malvazinky, kde také probíhala terapie. 

Před zahájením terapie byla pacientka seznámena se všemi náležitostmi ohledně zpracování 

bakalářské práce a podepsala informovaný souhlas (Příloha č. 2). Zpracování kazuistiky 

pacientky do bakalářské práce byl schválen Etickou komisí UK FTVS a její rozhodnutí 

je přiloženo zde v bakalářské práci jako Příloha č. 1. 

K vyšetření pacientky jsem použila tyto metody: aspekci k vyšetření stoje a chůze, 

aspekci a palpaci k vyšetření pahýlu a jizvy, palpaci k vyšetření pánve, vyšetření reflexních 

změn dle Lewita, vyšetření stoje pomocí olovnice a na dvou vahách, Rhombergův stoj, 

antropometrii, goniometrii dle Jandy a Pavlů, vyšetření základních pohybových vzorů 

dle Jandy, svalový test dle Jandy, dynamické vyšetření páteře vyšetření distancí na páteři, 

vyšetření hypermobility dle Jandy a Sachseho, vyšetření zkrácených svalů dle Jandy, 

vyšetření kloubní vůle dle Lewita, vyšetření stabilizačních schopností dle Koláře, 

neurologické vyšetření. K vyšetření jsem použila tyto pomůcky: krejčovský metr, goniometr, 

olovnici, dvě osobní váhy, neurologické kladívko. 

V terapii jsem aplikovala tyto metody: techniky měkkých tkání dle Lewita, mobilizace 

dle Lewita, LTV, PNF dle Kabata, protažení svalů, míčkování dle Jebavé. K terapii jsem 

použila tyto pomůcky:  molitanový míček, fyzioterapeutický míček „ježek“, overball, 

theraband, posturomed, obinadlo k bandážování. 
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3.2 Anamnéza 
 
Vyšetřovaná osoba: D. S., žena      

Ročník: 1931 

Diagnóza: St.p. amputaci PDK v bérci (29.7.2015) 

Status praesens: 

(19.1.2016) 

Subjektivně: Pacientka si stěžuje na občasné bolesti chybějící části PDK, subjektivní 

hodnocení bolesti 4-5/10. Také si stěžuje na občasnou bolest hlavy, subjektivní hodnocení 

bolesti 3/10 a na občasnou bolest v bedrech, nejvíce oblasti okolo SI skloubení, subjektivní 

hodnocení 4/10. Jiné bolesti neudává. Cítí se smutně. 

Objektivně: Výška 159 cm 

  Váha celková 66 kg 

  Váha bez protézy 64 kg; BMI = 25,32 (lehká nadváha) 

  DF 17/min 

  TF 78/min 

  Dominantní HK: pravá 

Pacientka je orientovaná osobou, místem a časem, velmi dobře spolupracuje.  

V denních aktivitách (ADL) je pacientka samostatná za pomoci kompenzačních 

pomůcek. Využívá 2 francouzské hole, bércovou protézu, kompresní návlek na pahýl, madla 

u WC, mechanický vozík. Ke krátkým přesunům (například k chůzi po pokoji, po chodbě, 

na cvičebnu) používá protézu a francouzské hole. Na delší přesuny používá mechanický 

vozík. V manipulaci s protézou (sundání, nandání) je samostatná, v přesunech na mechanický 

vozík také.  

Pacientka je hospitalizována v rehabilitační klinice Malvazinky od 11. 11. 2015. 
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Nynější onemocnění 

Pacientka trpí ICHDK od roku 2011. Prodělala několik vyšetření digitální substrakční 

angiografií a opakované endovaskulární intervence na PDK. Stent v odstupu a. femoralis 

až do kloubní štěrbiny a. poplitea, dále v a. tibialis anterior, vše obliterováno. Ischemickou 

chorobu mohla vyvolat chronická renální insuficience, která byla pacientce diagnostikována 

v roce 2010, u tohoto onemocnění je vysoké riziko kardiovaskulárního onemocnění. 

Na konci června 2015 si pacientka upustila na pravou nohu skleněný popelník 

a způsobila si tržnou ránu. Do rány se jí dostala infekce, která byla léčená antibiotiky. 

Pravděpodobně z důvodu špatného zásobení PDK jako důsledku nedostatečné cirkulace 

antibiotická léčba nezabírala. Zánět se rozšiřoval a 29. 7. 2015 se muselo přistoupit 

k amputaci PDK v bérci. Amputace byla provedena ve VFN. Po propuštění byla pacientka 

přijata na RHB ÚVN v termínu 10. 9. – 10. 11. 2015, poté (11. 11. 2015) přeložena 

na Rehabilitační kliniku Malvazinky.  

Rodinná anamnéza: 

Oba rodiče a dvě sestry zemřeli z důvodu cévní mozkové příhody. Bratr žije, neudává 

závažné zdravotní problémy. Má dva syny, neudává žádné jejich závažné zdravotní problémy. 

Osobní anamnéza:  

• Chronická renální insuficience 3. stupně (střední snížení glomerulární filtrace) 

od roku 2010 

• Hyperlipidémie – řešena farmakologickou terapií  

• Makrocytární anemie - od 9/2014. 

• Arteriální hypertenze – 5 let 

• Horní dyspeptický syndrom 

• Vitiligo – od září 2015 (po amputaci PDK), depigmentace se objevuje souměrně 

na obou rukách, holeních a v tříslech, neléčené 

• Úzkostně-depresivní porucha – diagnostikována a nasazena léčba antidepresivy 

v říjnu 2015 

• Prodělala běžné dětské nemoci 

 

Gynekologická anamnéza: menopauza ve 42 letech, 2 porody                                                    

Alergologická anamnéza: 0                                                    
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Abusus: kuřačka (3 - 4 cigarety denně, celý život), alkohol příležitostně 

Pracovní anamnéza: starobní důchod, dříve práce v kanceláři na úřadě 

Sociální anamnéza: rozvedená, žije sama ve 3. patře s výtahem. Má dva syny, 

kteří ji pravidelně navštěvují. 

Farmakologická anamnéza: 

Maltofer gtt 0-25-0 

 Novalgin 500mg tbl. 1-1-1 – při bolestech pahýlu 

 Trombex 75mg tbl. 1-0-0 

 Atorvastatin Mylan 20mg tbl. 0-0-1 

 Sertivan 50mg tbl. 1-0-0 

 Solifenacin Teva 5mg tbl. 0-1-0 

 Buronil 25mg 0-0-1 – při nespavosti 

 Pregabalin Sandoz 75mg cps 1-0-1 

 

Předchozí rehabilitace: Pacientka neudává žádnou předchozí rehabilitaci. 

Indikace k rehabilitaci: Rehabilitace pacientky po amputaci PDK v bérci. 

Indikované: individuální LTV, celotělová vířivka denně, skupinové cvičení pro amputáře 

v bazénu 3x týdně, škola chůze. 

 

 

3.3 Vstupní kineziologický rozbor 
(19. 1. 2016) 

3.3.1 Vyšetření pahýlu a jizvy 
 
Aspekcí: 

Pacientka byla vyšetřena aspekcí vleže na zádech na lehátku s podložením pod hlavou. 

Pacientka byla bez protézy a ve spodním prádle. Výraz ve tváři pacientky je uvolněný. 

• Pahýl: kónický tvar, bez otoku, bez klidové potivosti. Na laterální straně vpravo lehký 

otlak.  

• Jizva: zhojená, bez stehů. V levé části jizva rozšířená, vyplněná tuhým vazivem, 

jinak má jizva přirozené zbarvení. 
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Palpací: 

 Vyšetřování probíhalo stejně jako při vyšetřování aspekcí. 

• Pahýl: v distální části hodně měkké tkáně, na laterální straně vpravo v místě lehkého 

otlaku hmatná kost. Měkké tkáně jsou vůči sobě posunlivé.  

• Jizva: vyšetřena patologická bariéra na několika místech jizvy, nejsilnější v místě 

rozšíření. 

 

3.3.2 Vyšetření reflexních změn 
 
Aspekcí: 

• Přirozené zabarvení a potivost kůže, kromě projevů vitiliga na obou rukách, holenních 

a v tříslech. 

Palpací: 

• Vyšetření kůže 

o Patologický odpor kůže byl vyšetřen na šíji, prsních svalech, HKK a v bederní 

oblasti 

o Nebyla vyšetřena zvýšená teplota kůže 

• Vyšetření podkoží – pomocí Kiblerovy řasy: v oblasti bederní páteře 

a C/Th přechodu je obtížnější řasu nabrat 

• Vyšetření fascií 

o Zádové fascie: patologická bariéra v lumbodorzální fascii kaudálním směrem 

o Krční fascie: patologická bariéra 

o Fascie C/Th přechodu: patologická bariéra, směrem kraniálním 

o Hrudní fascie: patologická bariéra 

o Fascie HKK: patologická bariéra, více na předloktích bilaterálně 

o Fascie DKK: na PDK patologická bariéra ve fascii na laterální straně stehna, 

na LDK: fyziologická bariéra 

• Vyšetření svalů 

o Hypertonus a TrPs v horní části m. trapezius bilaterálně 

o Hypertonus m. sternocleidomastoideus bilaterálně, TrP vpravo 

o Hypertonus m. levator scapulae bilaterálně, TrPs v jeho začátku na horním 

úhlu lopatky bilaterálně 
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o TrPs na mm. scaleni bilaterálně, citlivý Erbův bod 

o Hypertonus a TrPs m. pectoralis major bilaterálně 

o Hypertonus extenzorových skupin předloktí a TrPs u epicondylus humeri 

lateralis bilaterálně 

o Hypertonus paravertebrálních svalů v bederní a horní hrudní oblasti 

o Hypertonus m. iliacus bilaterálně 

o Hypertonus m. piriformis bilaterálně, TrP vpravo 

o Hypertonus m. tensor fasciae latae vpravo 

3.3.3 Vyšetření stoje 
 

Vyšetření stoje proběhlo s pomocí dvou francouzských holí a protézou na PDK. 

• Dýchání: horní hrudní 

• Aspekcí – zezadu 

o Širší stojná baze 

o Hlezenní kloub LDK v mírné valgozitě 

o Chodidla nejsou paralerně, paty svírají ostrý úhel oproti palcům 

o Pravá subgluteální rýha níž 

o Trup nakloněný doleva, hlava a gluteální rýha v ose 

o Pravé rameno výš 

o Ruce s francouzskými holemi před tělem, pravá ruka přitisknutá na tělo 

• Aspekcí – zepředu 

o Na LDK oploštěná nožní klenba 

o Hallux valgus na LDK 

o Hlezenní kloub LDK v mírné valgozitě 

o Inflare syndrom vpravo, outflare syndrom vlevo 

o Prominence břišní stěny 

o Pánev nakloněna vlevo, pravá lopata kyčelní výš 

o Pravé rameno výš 

o HKK v semiflekčním postavení 

o Obličej symetrický 

• Aspekcí – z boku 

o Prominence břišní stěny 

o Protrakce ramenních kloubů 
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o Předsunuté držení hlavy 

o Hyperkyfóza hrudní páteře 

• Vyšetření stoje pomocí olovnice 

o Zezadu – olovnice spuštěna od C7 

§ Olovnice neprochází intergluteální rýhou, prochází okolo intergluteální 

rýhy zleva 

o Zboku – olovnice spuštěna od zevního zvukovodu 

§ Olovnice prochází za rameny a dopadá před malleolus lateralis, 

potvrzuje protrakci ramen. 

o Zepředu – olovnice spuštěná od processus xiphoideus 

§ Olovnice nedopadá doprostřed stojné baze, je více nalevo. 

• Vyšetření stoje na dvou vahách 

Vyšetření proběhlo bez chvilkové pomoci francouzských holí. 

o 42 kg LDK 

o 24 kg PDK 

• Rhombergův stoj 

Vyšetření proběhlo bez chvilkové pomoci francouzských holí. 

o Rhomberg I: negativní 

o Rhomberg II: pozitivní (pacientka vykazuje nestabilitu, tendence přepadávat 

k PDK, kde je protéza) 

o Rhomberg III: pozitivní (pacientka vykazuje nestabilitu, přepadává k PDK, 

kde je protéza, bez asistence by tento test nezvládla) 

3.3.4 Vyšetření pánve 
 
Palpací: 

• Palpace cristae iliacea – pravý hřeben pánevní výš 

• Palpace SIPS – pravá spina výše uložená. 

• Palpace SIAS – pravá spina výše uložená 

• Pozitivní „spine sign“ vpravo 

3.3.5 Vyšetření chůze 
 

• Po rovině 

o Za pomoci dvou francouzských holí, dvoudobá chůze 



 

34 
 

o Pomalá, nejistá chůze 

o Délka kroku symetrická 

o Rytmus chůze nepravidelný, výrazné odlehčování PDK s protézou 

o Nefyziologický souhyb pánve 

o Protrakce ramen, hyperkyfóza v hrudní páteři, předsun hlavy 

o Po 10ti min chůze si pacientka začne stěžovat na bolestivý tlak protézy 

na pahýlu 

• Po schodech 

o Zvládnutí chůzi do schodů i ze schodů 

o Za pomoci dvou francouzských holí, třídobá chůze 

o Nejistá 

• V terénu 

Vyšetřováno na skupinové škole chůze. Terén byl uměle vytvořený v tělocvičně 

pomocí různých nestabilních ploch a překážek.  

o Pacientka zvládla nerovný terén, ale byla nejistá 

o Cítila bolestivý otlak protézy na pahýlu jako při chůzi po rovině 

3.3.6 Antropometrické vyšetření 
 

Tabulka č. 1: Antropometrické vyšetření délek DKK (vstupní vyšetření) 

 PDK LDK 
Délka funkční 63 cm(k pahýlu) 84 cm 
Délka anatomická 66 cm(k pahýlu) 87 cm 
Stehno 47 cm 46 cm 
Bérec 16 cm* 38 cm 
Noha x 19 cm 
* Měřeno od laterálního epikondylu femuru. 

Tabulka č. 2: Antropometrické vyšetření obvodů DKK (vstupní vyšetření) 

 PDK LDK 
Stehno 46 cm 46 cm 
Kolenní kloub 35,5 cm 37 cm 
Lýtko – přes tuberostias tibiae 31 cm 32 cm 
Lýtko – v nejširším místě x 33 cm 
Hlezenní kloub x 24 cm 
Obvod přes patu x 29 cm 
Nárt x 21 cm 
Obvod přes hlavičky metatarsů x 22 cm 
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3.3.7 Vyšetření základních pohybových vzorů dle Jandy 
 

Celé vyšetření je prováděno bez protézy. 

 

Extenze v kyčelním kloubu 

• Vyšetření s extendovanou DK: 

o PDK – provede, ale ve změněném timingu: 1. paravertebrální svaly, 

2. ischiokrurální svaly, 3. gluteální sval  

o LDK – provede, ale ve změněném timingu: 1. paravertebrální svaly, 

2. ischiokrurální svaly, 3. gluteální sval 

• Vyšetření s flektovaným kolenem (90°): 

o PDK – provede, ale ve změněném timingu: 1. paravertebrální svaly, 

2. ischiokrurální svaly, 3. gluteální sval  

o LDK – provede, ale ve změněném timingu: 1. paravertebrální svaly, 

2. gluteální sval, 3. ischiokrurální svaly 

Abdukce v kyčelním kloubu 

• PDK – provede, ale ve změněném timingu: 1. m. tensor fascie latae, 2. m. rectus 

femoris, 3. m. iliopsoas, 4. m. quadratus lumborum, 5. mm. gluteus medius a minimus.  

Objevuje se tensorový mechanismus, abdukce je provedená v kombinaci s flexí 

a zevní rotací. 

• LDK – provede, ale ve změněném timingu: 1. m. quadratus lumborum, 2. m. tensor 

fascie latae, 3. m. rectus femoris, 4. m. iliopsoas, 5. mm. gluteus medius a minimus. 

Objevuje se tensorový i quadrátový mechanismus, abdukce je provedená v kombinaci 

s flexí, zevní rotací a objevuje se i zapojení m. quadratus lumborum, které se projevuje 

posunem lopaty kosti kyčelní kraniálně. 

Flexe trupu 

• Vyšetření: neprovede. M. iliopsoas se zapojí už při zvednutí dolních úhlů lopatek 

od podložky.  

Flexe šíje 

• Vyšetření: provede, ale se změněným timingem – objevuje se předsun hlavy, pohyb 

je zahájen pomocí m. sternocleidomastoideus. 
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Klik 

• Vyšetření: pohyb do vzporu klečmo a zpět – vyšetřovaná pohyb provede, objevuje se 

výrazný pohyb lopatek k sobě a od sebe a výraznější elevace lopatky. Dolní úhel 

lopatky je fixován. 

Abdukce v ramenním kloubu 

• Vyšetření PHK: provede ve správném timingu. 

• Vyšetření LHK: provede, ale ve změněném timingu: 1. m. trapezius na homolaterální 

straně, 2. m. supraspinatus, m. deltoideus, 3. m. trapezius na kontra laterální straně, 

4. m. quadratus lumborum, 5. peroneální svaly. 

3.3.8 Vyšetření rozsahu pohyblivosti kloubů 
 
Goniometrické vyšetření HKK a DKK dle Jandy a Pavlů 

K vyšetření byl použit mezinárodní standardní goniometr. Testování proběhlo 

bez protézy na PDK. Vyšetření pasivního pohybu bylo provedeno s asistencí druhého 

terapeuta. 

Tabulka č. 3: Goniometrické vyšetření pasivně PHK (vstupní vyšetření) 

Vyš. kloub/rovina S: F: T: R: 
Ramenní kloub 20-0-175 180-0-0 30-0-120 85-0-90 
Loketní kloub 0-0-140 - - - 
Radioulnární kloub - - - 90-0-90 
Zápěstí 80-0-90 30-0-45 - - 
 

Tabulka č. 4: Goniometrické vyšetření pasivně LHK (vstupní vyšetření) 

Vyš. kloub/rovina S: F: T: R: 
Ramenní kloub 20-0-170 180-0-0 30-0-120 85-0-85 
Loketní kloub 0-0-130 - - - 
Radioulnární kloub - - - 90-0-85 
Zápěstí 80-0-90 25-0-45 - - 
 

Tabulka č. 5: Goniometrické vyšetření aktivně PHK (vstupní vyšetření) 

Vyš. kloub/rovina S: F: T: R: 
Ramenní kloub 15-0-170 175-0-0 20-0-115 85-0-85 
Loketní kloub 0-0-140 - - - 
Radioulnární kloub - - - 85-0-85 
Zápěstí 75-0-85 30-0-40 - - 
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Tabulka č. 6: Goniometrické vyšetření aktivně LHK (vstupní vyšetření) 

Vyš. kloub/rovina S: F: T: R: 
Ramenní kloub 15-0-170 170-0-0 20-0-110 80-0-80 
Loketní kloub 0-0-125 - - - 
Radioulnární kloub - - - 85-0-85 
Zápěstí 75-0-85 25-0-40 - - 
 

Tabulka č. 7: Goniometrické vyšetření pasivně PDK (vstupní vyšetření) 

Vyš. kloub/rovina S: F: T: R: 
Kyčelní kloub 15-0-125 45-0-30 - 40-0-35 
Kolenní kloub 0-0-140 - - - 
Hlezenní kloub X X X X 
 

Tabulka č. 8: Goniometrické vyšetření pasivně LDK (vstupní vyšetření) 

Vyš. kloub/rovina S: F: T: R: 
Kyčelní kloub 15-0-130 45-0-30 - 35-0-20 
Kolenní kloub 0-0-140 - - - 
Hlezenní kloub 20-0-45 - - 25-0-40 
 

Tabulka č. 9: Goniometrické vyšetření aktivně PDK (vstupní vyšetření) 

Vyš. kloub/rovina S: F: T: R: 
Kyčelní kloub 10-0-

120* 
40-0-25 - 30-0-25 

Kolenní kloub 0-0-135 - - - 
Hlezenní kloub X X X X 
* testováno s flektovaným kolenem 

Tabulka č. 10: Goniometrické vyšetření aktivně LDK (vstupní vyšetření) 

Vyš. kloub/rovina S: F: T: R: 
Kyčelní kloub 10-0-

120* 
40-0-25 - 30-0-15 

Kolenní kloub 0-0-140 - - - 
Hlezenní kloub 15-0-40 - - 20-0-30 
* testováno s flektovaným kolenem 
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3.3.9 Vyšetření pohyblivosti páteře 
 

Vyšetřováno ve stoje, s použitím protézy pro PDK. 

Tabulka č. 11: Vyšetření distancí na páteři (vstupní vyšetření) 

Distance Naměřená vzdálenost Norma 

Schoberův příznak 13 cm Min. 14 cm 
Stiborův příznak 7 cm Prodloužení o 7 -

10 cm 
Čepojevův příznak 3 cm Prodloužení o 

min. 3 cm 
Ottův inklinační 
příznak 

4 cm Prodloužení min. 
o 3, 5 cm 

Ottův reklinační 
příznak 

2 cm Prodloužení min. 
o 2, 5 cm 

Thomayerův příznak +5 cm 0 cm 
Zkouška lateroflexe Vpravo: 15 cm; Vlevo: 18 

cm 
20 - 25 cm 

Zkouška flexe C páteře 
(měření vzdálenosti 
brady od sterna při 
předklonu hlavy) 

1 cm 0 cm 

Forestierova fleche 2 cm 0 cm 

 

3.3.10 Vyšetření hypermobility 
 
Tabulka č. 12: Vyšetření hypermobility dle Jandy (vstupní vyšetření) 

Zkouška Hypermobilita – ANO / NE 
Rotace hlavy NE 
Zkouška šály NE 
Zkouška zapažených paží NE 
Zkouška založených paží NE 
Zkouška extendovaných loktů NE 
Zkouška sepjatých rukou NE 
Zkouška sepjatých prstů NE 
Předklon X 
Úklon NE 
Posazení na paty X 
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Tabulka č. 13: Vyšetření hypermobility dle Sachseho (vstupní vyšetření) 

Zkouška Míra hypermobility (A, B, 
C) 

Retroflexe trupu NE 
Předklon trupu NE 
Extenze v loktech NE 
Extenze MCP kloubů NE 
 P L 
Rozsah rotace trupu NE NE 
Úklon trupu NE NE 
Rotace hlavy NE NE 
Zkouška šály – hodnotí se dle postavení 
lokte vůči trupu 

NE NE 

Zkouška založených paží NE NE 
Extenze v lokti NE NE 
Rotace v kyčelním kloubu NE NE 
Abdukce ve skapulo-humerálním 
kloubu při fixaci lopatky shora 

NE NE 

 

3.3.11 Vyšetření zkrácených svalů - dle Jandy 
 

Tabulka č. 14: Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy (vstupní vyšetření) 

Vyšetřovaný sval Míra zkrácení – pravá 
strana 

Míra zkrácení – levá 
strana 

m.triceps surae X 0 
• m. gastrocnemius X 0 
• m. soleus X 0 

Flexory kyčelního kloubu   
• m. iliopsoas 1 1 
• m. rectus femoris 1 1 
• m. tensor fasiae latae 1 1 

Flexory kolenního kloubu 1 1 
Adduktory kyčelního kloubu 0 0 
m. piriformis 1 2 
m. quadratus lumborum 2 1 
m. pectoralis major-dolní vlákna 1 1 
m. pectoralis major-střední a 
horní vlákna 

1 1 

m. pectoralis minor 1 1 
m. trapezius 2 2 
m. levator scapulae 2 2 
m. sternocleidomastoideus 1 1 
Paravertebrální svaly 1 
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3.3.12 Vyšetření svalové síly - dle Jandy 
 

Tabulka č. 15: Vyšetření svalové síly dle Jandy (vstupní vyšetření) 

Testovaný pohyb  
Krk  

• flexe 3 
• extenze 3+ 

Trup  
• flexe 2+ 
• flexe s rotací 2+ 
• extenze 3 

Pánev P L 
• elevace 3+ 4 

Lopatka P L 
• addukce 3 3 
• kaudální posunutí a addukce 3 3 
• elevace 4 4 
• abdukce s rotací 4 4 

Ramenní kloub   
• flexe 3 3 
• extenze 4 4 
• abdukce 4 3 
• extenze v abdukci 4 4 
• horizontální addukce 4 4 
• zevní rotace 3 3 
• vnitřní rotace 3 3 

Loketní kloub   
• flexe 4 4 
• extenze 4 4 

Předloktí   
• supinace 3+ 3+ 
• pronace 3+ 3+ 

Zápěstí   
• flexe a addukcí 3 3 
• flexe s abdukcí 3 3 
• extenze s addukcí 3 3 
• extenze s abdukcí 3 3 

Kyčelní kloub   
• flexe 3 3 
• extenze 3 3 
• addukce 4 4 
• abdukce 3+ 3+ 
• zevní rotace 3 3 
• vnitřní rotace 3 3 
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Tabulka č. 15: Vyšetření svalové síly dle Jandy (vstupní vyšetření) 
 
Kolenní kloub   

• flexe 3 4 
• extenze 4 4 

Hlezenní kloub   
• plantární flexe (m. triceps surae) X 4 
• supinace s dorzální flexí X 3 
• supinace v plantární flexi X 4 
• plantární pronace X 3+ 

 

3.3.13 Vyšetření kloubní vůle – dle Lewita 
 

Tabulka č. 16: Vyšetření kloubní vůle dle Lewita (vstupní vyšetření) 

Vyšetřovaný pohyb P L 
Zápěstí   

• posun MCP 
kloubu palmárně 

blokáda bez omezení 

• posun RCP 
kloubu dorzálně 

 bez omezení bez omezení 

• posun MCP 
kloubu palmárně 
na radiální straně 

 bez omezení bez omezení 

• posun RCP 
kloubu radiálně 

bez omezení bez omezení 

Loketní kloub   
• ulnární směr bez omezení bez omezení 
• radiální směr bez omezení bez omezení 
• hlavička radia bez omezení bez omezení 

Ramenní kloub   
• kaudální posun bez omezení bez omezení 
• ventro-dorzální 

posun 
bez omezení bez omezení 

• laterální posun bez omezení bez omezení 
AC kloub bez omezení bez omezení 

• kaudální posun bez omezení bez omezení 
• ventro-dorzální 

posun 
bez omezení bez omezení 

SC kloub   
• ventro-dorzální 

posun 
blokáda blokáda 

• kranio-kaudální 
posun 

blokáda blokáda 
 

Přednoží X bez omezení 
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3.3.14 Vyšetření stabilizačních schopností – dle Koláře 
 

Všechny testy prováděny bez protézy. 

Test flexe trupu 

• VP: pacientka leží na zádech, paže podél těla. 

• Provedení: pacientka provede postupně pomalou flexi krku a trupu.  

• Hodnocení: poruchy provedení – při flexi krku předsun hlavy, hrudník se dostává 

do inspiračního postavení, vyklenutí laterální skupiny břišních svalů. 

Brániční test 

• VP: sed, vzpřímené držení páteře, hrudník ve výdechovém postavení. 

• Provedení: pacientka provádí protitlak proti tlaku terapeutových rukou pod dolními 

žebry s roztažením dolní částí hrudníku. 

• Hodnocení: projevy insuficience - pacientka nebyla schopna aktivovat svaly 

proti odporu terapeuta, nedochází k laterálnímu rozšíření hrudníku. 

 

Tabulka č. 16: Vyšetření kloubní vůle dle Lewita (vstupní vyšetření) 

 
Lisfrankův kloub X bez omezení 
Chopartův kloub X bez omezení 
Talokrurální kloub X blokáda (dorzálně) 
Tibiofibulární kloub X bez omezení 
Hlavička fibuly X blokáda (dorzálně) 
Patela blokáda (kaudálně) bez omezení 
Kolenní kloub   

• test na LCA a 
LCP 

X negativní 

• latero-laterální 
posun 

bez omezení bez omezení 

Krční páteř: C/Th 
přechod 

 

• dorzální směr blokáda 
• laterální směr bez omezení 
• rotace bez omezení 

SI skloubení blokáda vpravo 
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3.3.15 Neurologické vyšetření 
 

Pacientka je orientována místem, časem, osobou, bez poruchy řeči, bez apraxie. 

- Vyšetření hlavových nervů: 

I. nervus olfactorius – pacientce chutná jídlo, při zavřených očích rozpoznává vůni kávy 

a mýdla, normální funkce 

II. nervus opticus – vyšetření zorného pole pomocí pohybů prstů, normální funkce 

III., IV., VI. n. oculomotorius, n. trochlearis, n. abducens – vyšetření pohybů bulbů všemi 

směry, zornicový reflex na osvit normálně vybavitelný.  Pohyb bulbů souměrný 

V. n. trigeminus – otevírání úst a skousnutí fyziologické, rohovkový reflex normálně 

vybavitelný, čití: ve všech větvích P a L části obličeje shodné 

VII.  n. facialis – testování mimických svalů, obličej symetrický 

VIII.  n. vestibulocochlearis – vnímání zvuku fyziologické, vyšetření rovnováhy – bez 

deviací 

IX., X., XI. n. glossopharyngeus, n.vagus, n. accesorius – nezaznamenány poruchy 

výslovnosti a polykání; vyšetření zvedání ramen a otáčení hlavy proti odporu – 

symetričnost 

XII.  n. hypoglossus – fyziologická trofika i uložení jazyka v klidu a při plazení 

 

- Vyšetření na HKK 

o čití: 

§ taktilní – citlivost bilaterálně stejná 

§ algické – reakce na štípnutí bilaterálně stejné 

§ termické – rozpozná od sebe teplý a studený podnět 

§ polohocit – zvládne uvést jednotlivé prsty na rukou do mnou nastavené 

původní polohy (s vyloučením zraku)  

§ pohybocit – zvládne popsat pasivní provedení pohybů prstů na rukou 

(s vyloučením zraku) 

o reflex – bicepsový, tricepsový, flexorů prstů  - 3 (bilaterálně normální reflex) 

o Pyramidové jevy zánikové 

§ Mingazzini – negat. 

• Hanzalův příznak – negat. 
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• Hautantův příznak – negat. 

§ Dufour – negat. 

§ Barré – negat. 

§ fenomén retardace – negat. 

o Pyramidové jevy iritační 

§ Hoffman – negat. 

§ Trömner – negat. 

o Vyšetření mozečkových funkcí 

§ taxe – bez patologických nálezů 

§ diadochokinéza – bez patologických nálezů 

o Břišní reflexy – 3 (normální) 

 

- Vyšetření na DKK 

o čití: 

§ taktilní – citlivost bilaterálně stejná 

§ algické – reakce na štípnutí bilaterálně stejné 

§ termické – rozpozná od sebe teplý a studený podnět 

§ pohybocit – zvládne popsat pasivní provedení pohybů v kolenních 

kloubech bilaterálně a prstů LDK (vzhledem k amputaci) - s 

vyloučením zraku 

§ polohocit – v normě 

o reflexy – patellární - 3 (bilaterálně normální reflex) 

§ reflex Achillovy šlachy a medioplantární reflex – nevyšetřováno 

(vzhledem k amputaci) 

o Pyramidové jevy zánikové 

§ Mingazzini – negat. 

§ Barré – negat. 

o Pyramidové jevy iritační 

§ extenční: 

• Babinského příznak – negat. (vyšetřováno jen na LDK 

z důvodu amputace) 

• Vítek – negat. (vyšetřováno jen na LDK z důvodu amputace) 
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• Chaddock – negat. (vyšetřováno jen na LDK z důvodu 

amputace) 

• Oppenheim – negat. (vyšetřováno jen na LDK z důvodu 

amputace) 

§ flekční:  

• Rossolimo – negat. (vyšetřováno jen na LDK z důvodu 

amputace) 

 

- Páteř – manévr Lasségueův – negat. 

3.4 Závěr vyšetření 
 

Pacientka je 6. měsíc po amputaci v pravém bérci, za pomoci kompenzačních 

pomůcek je samostatná v denních aktivitách, momentálně potřebuje zlepšit kvalitu její fyzické 

kondice a chůzi s protézou. 

 Pahýl je vytvarován do kónického tvaru, ale na jizvě byla vyšetřena patologická 

bariéra v měkkých tkáních a otlak na laterární straně pahýlu. 

 Při vyšetření reflexních změn byly zjištěny patologické změny, ve smyslu odporu 

při protažení kůže a fascií, hypertonických svalů a TrPs ve svalech, nejvíce v oblasti horní 

hrudní, bederní oblasti a krku. Na HKK je patologický odpor fascií, zejména na předloktích 

a zjištěn hypertonus extenzorových skupin zápěstí. Na DKK je patologický odpor fascií 

na  PDK a hypertonus m. tensor fasciae latae. Hypertony v m. iliacus a m. piriformis 

bilaterálně. 

 Ve stoji je pacientka mírně nestabilní i s oporou dvou francouzských holí 

dle Rhombergova vyšetření. Celkově je pacientka ve stoji nakloněna trupem doleva, 

LDK je o 20kg více zatížená než PDK, pravá lopata kyčelní výš, má protrakční držení ramen 

s předsunutým držením hlavy, hyperkyfózu hrudní páteře a prominenci břišní stěny. Vyšetření 

olovnicí potvrdilo nálezy z vyšetření aspekcí. Pacientka má horní hrudní dýchání, chybí 

správná dechová vlna. 

 Chůzi pacientka zvládá za pomoci dvou francouzských holí, chodí dvoudobou chůzí, 

chůze je pomalá a nejistá, výrazně odlehčuje PDK. Cca po 10ti min chůze si pacientka začne 

stěžovat na bolest pahýlu v místě otlaku, s bolestí přichází i zhoršení stereotypu chůze. 

Zvládne chůzi po schodech i v terénu, chůze je ale lehce nestabilní.  
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 Pacientka má celkově sníženou svalovou sílu. 

Základních pohybové vzory dle Jandy byly provedeny ale ve změněném timingu 

zapojení svalů. Flexe trupu zvládnuta nebyla. Nejvíce oslabené jsou flexory trupu, gluteální 

svaly, hluboké flexory šíje a dolní fixátory lopatek.  

 Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy ukázalo zkrácení všech vyšetřovaných svalů 

kromě m. triceps surae na LDK a adduktorů bilaterálně.  

 Rozsahy pohybů jsou fyziologické, celkově ale spíše nižší. Nižší rozsahy v některých 

kloubech jsou dané hlavně svalovým oslabením nebo zkrácením. Nejvíce je rozsah pohybu 

omezen v rotacích kyčelních kloubů. Kloubní blokáda byla vyšetřena v SI skloubení vpravo, 

při posunu MCP kloubu zápěstí palmárně vpravo, v SC kloubu v obou směrech bilaterálně, 

v talokrurálním kloubu dorzálně vlevo, v posunu hlavičky fibuly dorzálně vlevo, v kaudálním 

posunu pately vpravo, v C/Th přechodu dorzálně. Dorzální flexe zápěstí je omezená z důvodu 

kloubní blokády. 

 Vyšetření stabilizačních schopností dle Koláře poukazuje na oslabení a nedostatečnou 

funkci HSS. 

 Neurologické vyšetření bez patologického nálezu. 

3.5 Cíle terapie 

3.5.1 Krátkodobý fyzioterapeutický plán 
 

Po shrnutí vyšetření vyplývá, že u pacientky je potřeba se zaměřit na péči o pahýl, 

na stabilitu trupu, posílení hlubokého stabilizačního systému, na celkové zlepšení držení těla 

a hlavně na zlepšení stability a školu chůze. 

• Péče o pahýl a jizvu – techniky měkkých tkání, bandážování, otužování 

• Ovlivnění reflexních změn – odstranit patologickou bariéru v lumbodorzální fascii, 

fascii C/Th přechodu, hrudní fascii, fasciích HKK a ve fascii stehna PDK 

• Obnovit kloubní vůli SI skloubení vpravo, obnovit posun MCP kloubu palmárně 

vpravo (zlepšit dorsální flexi zápěstí), obnovit kloubní vůli v SC kloubu všemi směry 

bilaterálně, obnovit kloubní vůli v talokrurálním kloubu vlevo, hlavičky fibuly vlevo, 

obnovit kaudální posun pately vpravo, obnovit kloubní vůli C/Th přechodu dorzálně 

• Udržet a zvýšit kloubní pohyblivosti, zejména ramenních a kyčelních kloubů a zápěstí 

• Odstranit reflexní změny 
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• Ovlivnit svalové zkrácení u flexorů kyčelního kloubu, m. piriformis, m. quadratus 

lumborum, m. levator scapulae, m. sternocleidomastoideus, m. trapezius, m. pectoralis 

major et minor, vše bilaterálně a paravertebrální svaly 

• Zlepšit svalovou sílu flexe trupu, dolních fixátorů lopatek, extensorů a abduktorů 

kyčelního kloubu, svalů HKK 

• Zlepšení aktivace hlubokého stabilizačního systému 

• Zlepšit provedení pohybových stereotypů – extenze, abdukce v kyčelním kloubu, flexe 

krku a trupu, kliku 

• Zlepšení rozložení váhy ve stoji na DKK 

• Zlepšit stabilitu ve stoji a při chůzi, korekce držení těla 

• Škola chůze – zlepšit kvalitu  a stabilitu chůze, trénink chůze bez pomoci 

francouzských holí, chůze po schodech a v terénu 

• Nácvik pádů 

• Kondiční cvičení 

• Fyzikální terapie – LTV v bazénu 3x týdně, celotělová vířivka denně 

• Instrukce k autoterapii 

 

3.5.2 Dlouhodobý fyzioterapeutický plán 
 

• Pokračovat ve zlepšování kondice pacientky, v korekci dysbalancí a pohybových 

vzorech 

• Stálé zlepšování chůze, chůze bez berlí, chůze po schodech 

• Poučení o režimových opatřeních 

• Pravidelné kontroly u lékaře 

 

3.6 Průběh terapie 

3.6.1 Terapeutická jednotka 1 – 19.1.2016 
 

Vstupní kineziologický rozbor, viz. výše. 
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3.6.2 Terapeutická jednotka 2 – 20.1.2016 
Status praesens 

Subjektivně: Pacientka se cítí dobře, je skleslá, když přijde na řeč o jejím zdravotním 

stavu. Na terapii je pozitivně naladěna, chce zlepšit svůj zdravotní stav. Stěžuje si na bolest 

v bederní oblasti a na bolesti chybějící části PDK. 

Objektivně: Pacientka přišla sama na terapii do cvičebny, její stav je stejný jako 

předešlý den. TF: 78/min 

Cíl terapeutické jednotky 

• Zlepšení pohyblivosti jizvy a měkkých tkání v jejím okolí 

• Zlepšení odolnosti pahýlu, formování pahýlu 

• Zmírnění fantomových bolestí 

• Nácvik správné dechové vlny 

• Uvolnění lumbodorsální fascie, uvolnění hypertonů a TrPs v m. piriformis, m. illiacus, 

oboje bilaterálně a v paravertebrálních svalech 

• Protažení zkrácených flexorů kyčelního kloubu, m. piriformis, m. quadratus 

lumborum, vše bilaterálně a paravertebrálních svalů 

• Uvolnění blokády SI skloubení vpravo 

• Aktivace HSS 

• Korekce stoje a rozdílné zatížení DKK 

• Zlepšení kvality chůze 

• Zlepšení celkové kondice 

• Regenerace 

• Instruovat pacientku k autoterapii 

Návrh terapie 

• Techniky měkkých tkání - péče o jizvu 

• Otužování pahýlu a jeho bandážování 

• Cvičení v představě s amputovanou PDK 

• Respirační fyzioterapie 

• Techniky měkkých tkání – uvolnění fascií a hypertonů 

• PIR na hypertonické svaly 

• Terapie TrPs 
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• PIR s protažením na zkrácené svaly 

• Cviky na aktivaci HSS 

• Korekce stoje a chůze s protézou 

• Instrukce k autoterapii – cviky na posílení HSS, fixátorů lopatek, břišních svalů, 

gluteálních svalů, flexorů a extensorů kolenních kloubů 

• Škola chůze 

• LTV v bazénu 

• Celotělová vířivka 

Provedení terapie 

Dopolední program 

Fyzioterapie: 

• Péče o jizvu a uvolnění měkkých tkání jizvy a v jejím okolí 

• Otužování pahýlu – masáží, vyvíjením tlaku a pomocí „ježka“ 

• Cvičení v představě s amputovanou PDK 

• Nácvik dechové vlny v leže na zádech – s instrukcemi pro pacientku k autoterapii 

• PIR s protažením na flexory kyčelního kloubu bilaterálně 

• PIR s protažením na m. quadratus lumborum bilaterálně 

• Uvolnění lumbodorzální fascie – manuálně a míčkováním 

• PIR s protažením na m. piriformis bilaterálně + manuální tlak na TrPs 

• Mobilizace SI skloubení vpravo na břiše 

• PIR s protažením na paravertebrální svaly 

• Aktivace HSS v leže na zádech - s instrukcemi pro pacientku k autoterapii 

• Cviky s instrukcí k autoterapii 

o V leže na zádech 

§ Izometrické zapojování gluteálních svalů a svalů DKK 

§ „Bridging“ – chodidlo LDK se zapře o podložku, mezi koleny 

pacientka drží overball a zvedá pánev nad podložku 

o V sedě 

§ Cviky s therabandem cílené na fixátory lopatek 

§ Extenze a flexe současně oběma DKK, pacientka sedí na lehátku a 

bérce má spuštěné z lehátka. Výška lehátka je uzpůsobena tak, aby 

LDK nedosáhla na zem. 
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• Korekce stoje u žebřin – zlepšování zatížení PDK s protézou pomocí přenášení váhy 

z jedné končetiny na druhou, korekce postavení pánve ve stoji 

• Korekce chůze po rovině – instrukce k většímu zatěžování PDK s protézou 

• Bandážování pahýlu 

Skupinové cvičení pro amputáře v bazénu: 

• 30ti min program pro zlepšení celkové kondice 

Odpolední program 

Skupinová škola chůze: 

• Hodinový program v tělocvičně sestavený z překážkové dráhy v uměle 

vytvořeném terénu pro udržení a zlepšení celkové kondice 

Celotělová vířivka: 30 min, na regeneraci 

Výsledek terapie 

V této terapii jsme se zaměřili na korekci stoje a nerovnoměrné zatížení DKK, které 

s velkou pravděpodobností způsobuje špatné postavení pánve ve stoji, blokádu SI skloubení a 

hypertony svalů v této oblasti. 

Fascie, hypertony a TrPs ve svalech uvolněné. 

Korekce stoje byla úspěšná. Podle kontrolního vyšetření aspekcí je tělo nakloněno 

doleva méně. Pacientka chápe správný stoj i chůzi, umí to provést ale nevydrží ve správném 

provedení dlouho, protože jí začne limitovat bolest pahýlu. Pacientka má naplánovanou 

kontrolu u protetika a úpravu lůžka protézy. 

Kontrolní vyšetření pánve ukázalo vyrovnání hřebenů lopat kyčelních a vymizel 

pozitivní „spign sign“ vpravo. 

Pacientka pochopila aktivaci HSS i správnou dechovou vlnu. 
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3.6.3 Terapeutická jednotka 3 – 21.1.2016 
Status praesens 

Subjektivně: Pacientka se cítí dobře, udává že i po psychické stránce. Neudává žádné 

bolesti kromě bolesti pahýlu v protéze při chůzi. Podle pacientky se bolest v bederní oblasti 

zlepšila. 

Objektivně: Pacientka přišla na terapii do cvičebny sama, rytmus chůze je zlepšen.  

TF: 75/min 

Cíl terapeutické jednotky 

• Zlepšení pohyblivosti jizvy a měkkých tkání v jejím okolí 

• Zlepšení odolnosti pahýlu, formování pahýlu 

• Nácvik správné dechové vlny 

• Uvolnění fascie na PDK 

• Uvolnit blokádu talokrurálního kloubu, hlavičky fibuly na LDK a pately na PDK 

• Aktivace a posílení HSS 

• Posílení extensorů a abduktorů kyčelních kloubů 

• Zlepšení stability v sedě a ve stoji 

• Zlepšení kvality chůze 

• Zlepšení celkové kondice 

• Regenerace 

Návrh terapie 

• Techniky měkkých tkání - péče o jizvu 

• Otužování pahýlu a jeho bandážování 

• Respirační fyzioterapie 

• Techniky měkkých tkání na fascii PDK 

• Mobilizace 

• Cviky na aktivaci a posílení HSS 

• Cviky na posílení extensorů a abduktorů kyčelních kloubů 

• Nácvik stability v sedě a ve stoji – senzomotorika 

• Korekce chůze po rovině 

• Škola chůze 

• Celotělová vířivka 
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Provedení terapie 

Dopolední program 

Fyzioterapie: 

• Péče o jizvu a její okolí, otužování pahýlu a nácvik dechové vlny provedeno jako 

v předchozí terapii 

• Uvolnění fascie PDK – manuálně a míčkováním 

• Mobilizace talokrurálního kloubu na LDK dorzálně, mobilizace hlavičky fibuly 

na LDK dorzálně, mobilizace pately na PDK kaudálně 

• Cviky na aktivaci a posílení HSS 

o Vleže na zádech s flektovanými DKK aktivuje pacientka HSS pomocí dechu 

• Cviky na posílení extensorů a abduktorů kyčelních kloubů 

(každý cvik proveden 7x, 2 opakování) 

o Izometrické zapojení gluteálních svalů a svalů DKK v leže na zádech 

o Analytické posilování mm. gluteii bilaterálně dle svalového testu v poloze 

na břiše 

o Analytické posilování abduktorů bilaterálně dle svalového testu v poloze 

na boku 

• Senzomotorika v sedě a ve stoji 

o Sed: korekce sedu, rytmická stabilizace využitím aktivních pohybů HKK 

o Stoj: u žebřin s protézou, bez holí, jistí se přidržováním žebřin. Korekce stoje, 

rytmická stabilizace, stoj se zavřenýma očima, stoj na balanční podložce 

AIREX 

• Chůze po rovině (50 m) se slovní korekcí, zaměřené na rovnoměrné zatížení DKK 

• Bandážování pahýlu 

Odpolední program 

Skupinová škola chůze v tělocvičně: stejný průběh jako u první terapie 

Celotělová vířivka: 30 min, na regeneraci 

Výsledek terapie 

Uvolnění fascie a kloubních blokád bylo úspěšné. Zaznamenala jsem zlepšení ve stoji 

i v chůzi. Pacientka si opět stěžovala na bolest pahýlu v protéze. 
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3.6.4 Terapeutická jednotka 4 – 22.1.2016 
Status praesens 

Subjektivně: Pacientka se cítí lehce unavená, špatně v noci spala, ale na terapii se těší. 

Jinak neudává žádné nově vzniklé bolesti. 

Objektivně: Pacientka zlepšila dechovou vlnu, protrakce ramen a hyperkyfóza 

přetrvává, pacientka udává momentální bolest šíje. TF: 76/min 

Cíl terapeutické jednotky 

• Zlepšení pohyblivosti jizvy a měkkých tkání v jejím okolí 

• Zlepšení odolnosti pahýlu, formování pahýlu 

• Nácvik správné dechové vlny 

• Uvolnění fascie C/Th přechodu, fascie hrudní a fascie na HKK 

• Uvolnění hypertonů a TrPs ve svalech m. trapezius, m. sternocleidomastoideus, 

m. levator scapulae, mm. scaleni, v m. pectoralis major et minor, v extenzorových 

skupinách předloktí, vše bilaterálně 

• Protažení zkrácených svalů m. pectoralis major et minor, m. trapezius, m. levator 

scapulae, m. sternocleoidomastoideus, vše bilaterálně 

• Uvolnění kloubní blokády C/Th přechodu, SC kloubu bilaterálně a MCP kloubu 

palmárně 

• Aktivace a posílení HSS 

• Zlepšení stabilizace trupu v sedě a ve stoji 

• Posílení svalů DKK a flexorů trupu 

• Zlepšení kvality chůze 

• Zlepšení celkové kondice 

• Regenerace 

Návrh terapie 

• Techniky měkkých tkání - péče o jizvu 

• Otužování pahýlu a jeho bandážování 

• Respirační fyzioterapie 

• Techniky měkkých tkání na fascie C/Th přechodu, fascie hrudní a fascie na HKK 

• PIR na hypertonické svaly 

• Terapie na TrPs 
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• Mobilizace 

• PIR s protažením na zkrácené svaly 

• Nácvik stability v sedě a ve stoji – senzomotorika 

• Cviky na aktivaci a posílení HSS 

• Posilovací techniky dle konceptu PNF na flexory trupu a DKK 

• Škola chůze 

• LTV v bazénu 

• Celotělová vířivka 

Provedení terapie 

Dopolední program 

Fyzioterapie: 

• Péče o jizvu a její okolí provedeno jako v předchozí terapii 

• Respirační fyzioterapie – nácvik správné dechové vlny vleže na zádech a vsedě 

s přidáním aktivních pohybů HKK 

• Aktivace a posílení HSS provedeno jako v předchozí terapii 

• PIR s protažením na m. trapezius bilaterálně + manuální tlak na TrPs 

• PIR s protažením na m. levator scapulae bilaterálně 

• PIR s protažením na m. sternocleoidomastoideus bilaterálně 

• PIR s protažením na m. pectoralis major et minor bilaterálně 

• PIR na mm. scaleni bilaterálně 

• PIR na extenzorové skupiny svalů na předloktí 

• Uvolnění fascie C/Th přechodu, fascie hrudní a fascie na HKK – manuálně 

a míčkováním 

• Mobilizace C/Th přechodu dorzálně, SC kloubu ventro-dorzáoně a kranio-kaudálně 

bilaterálně a MCP kloubu palmárně 

• Posilovací techniky dle PNF na flexory trupu, konkrétně na m. rectus abdominis, 

m. obliqus abdominis externus a m. obliqus abdominis internus bilaterálně, využitím 

flexe dolní části trupu s rotací vlevo a vpravo a flexe horní části trupu s rotací vlevo 

a vpravo 

• Posilovací techniky dle konceptu PNF na DKK, využitím obou diagonál s flekčním 

i extenčním vzorcem 
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o I. diagonála – flekční vzorec: s extenzí kolene se zaměřením na extensory 

kolene (konkrétně na m. rectus femoris pars medialis a m. vastus medialis) 

a na flexory, adduktory a zevní rotátory kyčle. 

o I. diagonála - extenční vzorec: s extenzí kolene se zaměřením na extensory 

kolene (konkrétně na m. vastus intermedius et lateralis) a na extensory, 

abduktory a vnitřní rotátory kyčle. 

o II. diagonála – flekční vzorec: s flexí kolene se zaměřením na m. biceps 

femoris 

o II. diagonála – extenční vzorec: s flexí kolene se zaměřením na 

m. semitendinosus a m. semimembranosus  

o Na PDK modifikace manuálního kontaktu při provedení vzhledem k pahýlu 

• Senzomotorika a cviky na aktivaci a posílení HSS provedeny stejně jako v předchozí 

terapii 

• Bandážování pahýlu 

Skupinové cvičení v bazénu pro amputáře: stejný průběh jako u první terapie 

Odpolední program 

Skupinová škola chůze v tělocvičně: stejný průběh jako u první terapie 

Celotělová vířivka: 30 min, na regeneraci 

Výsledek terapie 

Terapie byla dnes pro pacientku náročná, byla unavená, ale vše zvládla. Nejvíce jí 

limituje bolest pahýlu při chůzi. 

 Po uvolnění měkkých tkání a zmobilizování kloubních blokád v oblasti krku a 

hrudníku jsme zaznamenala zmírnění protrakce ramen a hrudní hyperkyfózy ve stoji a při 

chůzi. 
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3.6.5 Terapeutická jednotka 5 – 25.1.2016 
Status praesens 

Subjektivně: Pacientka je skleslá, cítí se smutně, na terapii se ale těší. Stěžuje si 

na bolest v bederní oblasti, popisuje bolest stejně jako předešlý týden. 

Objektivně: Zhoršení rytmu chůze, opět nedostatečné zatěžování PDK. Vyšetřila jsem 

si stoj a pánev, hřeben pravé lopaty kyčelní je výš a opět je přítomen pozitivní „spign sign“ 

vpravo. TF: 78/min 

Cíl terapeutické jednotky 

• Zlepšení pohyblivosti jizvy a měkkých tkání v jejím okolí 

• Zlepšení odolnosti pahýlu, formování pahýlu 

• Nácvik správné dechové vlny 

• Uvolnění pravého SI skloubení a okolních měkkých tkání 

• Zlepšení stability v sedě a ve stoje 

• Aktivace a posílení HSS 

• Posílení flexorů trupu, dolních fixátorů lopatek, svaly HKK 

• Korekce postavení pánve 

• Korekce stoje 

• Korekce rytmu chůze 

• Zlepšení kvality chůze 

• Zlepšení celkové kondice 

• Regenerace 

Návrh terapie 

• Techniky měkkých tkání - péče o jizvu 

• Otužování pahýlu a jeho bandážování 

• Respirační fyzioterapie 

• Techniky měkkých tkání – uvolnění fascií a hypertonů 

• PIR na hypertonické svaly 

• Terapie TrPs 

• PIR s protažením na zkrácené svaly 

• Mobilizace 

• Korekce stoje a chůze s protézou 
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• Nácvik stability v sedě a ve stoji – senzomotorika 

• Cviky na aktivaci a posílení HSS 

• Cviky na stabilizaci trupu 

• Posilovací techniky dle konceptu PNF na posílení svalů HKK a fixátorů lopatek 

• Škola chůze 

• LTV v bazénu 

• Celotělová vířivka 

Provedení terapie 

Dopolední program 

Fyzioterapie: 

• Péče o jizvu a její okolí, otužování pahýlu, nácvik dechové vlny a aktivace a posílení 

HSS provedeno jako u předchozí terapie 

• PIR s protažením na m. quadratus lumborum bilaterálně 

• PIR s protažením na flexory kyčelního kloubu bilaterálně 

• Posilovací techniky dle konceptu PNF na HKK, využitím obou diagonál s flekčním i 

extenčním vzorcem 

o I. diagonála – flekční vzorec s flexí lokte se zaměřením na tyto svaly: m. flexor 

carpi radialis, m. palmaris longus, m. supinator, m. biceps brachii, m. 

brachialis, m. coracobrachialis, m. pectoralis maior pars clavicularis, m. 

deltoideus pars anterior, m. biceps brachii caput longum, m. serratus anterior 

o I. diagonála – extenční vzorec s extenzí lokte se zaměřením na tyto svaly: m. 

extensor carpi ulnaris, m. pronator quadratus, m. triceps brachii, m. anconeus, 

m. teres maior, m. latissimus dorsi, m. deltoideus pars posterior, m. triceps 

brachii caput longum, m. levator scapulae, mm. rhomboidei 

o II. diagonála – flekční vzorec s extenzí lokte se zaměřením na tyto svaly: m. 

extensor carpi radialis longus et brevis, m. brachioradialis, m. triceps brachii 

pars lateralis, m. anconeus, m. teres minor, m. supraspinatus, m. infraspinatus, 

m. deltoideus pars medialis, m. trapezius 

o II. diagonála – extenční vzorec s flexí lokte se zaměřením na tyto svaly: m. 

flexor carpi ulnaris, m. palmaris longus, m. pronator teres, m. biceps brachii 

capus breve, m. brachialis, m. subscapularis, m. pectoralis maior pars sternalis, 

m. pectoralis minor, m. subclavius 
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• Uvolnění lumbodorzální fascie – manuálně a míčkováním 

• PIR s protažením na m. piriformis bilaterálně + manuální tlak na TrPs 

• Mobilizace SI skloubení vpravo na břiše 

• Cvičení na stabilizaci trupu 

o V leže na břiše: zvedání postupně končetin nad podložku s výdrží 

o V kleku na čtyřech: zvedání postupně končetin nad podložku s výdrží 

• Senzomotorika provedena jako v předchozí terapii 

• Korekce stoje u žebřin – zlepšování zatížení PDK s protézou pomocí přenášení váhy 

z jedné končetiny na druhou, korekce postavení pánve ve stoji 

• Korekce chůze po rovině – instrukce k většímu zatěžování PDK s protézou 

• Bandážování pahýlu 

Skupinové cvičení v bazénu pro amputáře: stejný průběh jako u první terapie 

Odpolední program 

Skupinová škola chůze v tělocvičně: stejný průběh jako u první terapie 

Celotělová vířivka: 30 min, na regeneraci 

Výsledek terapie 

Podařilo se zkorigovat postavení pánve a uvolnit SI skloubení. Stoj a chůzi je 

pacientka už schopna vědomě zkorigovat sama. Z tohoto důvodu je dobré pacientku korigovat 

ve stoji a chůzi často, aby si vytvořila nový návyk. 
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3.6.6 Terapeutická jednotka 6 – 26.1.2016 
Status praesens 

Subjektivně: Pacientka se cítí dobře, ale stěžuje si na mírné bolesti chybějící části 

PDK. 

Objektivně: Pacientka přišla na terapii s dobrou náladou, její psychický stav se 

viditelně odráží v jejím fyzickém postoji. Pacientka byla více vyrovnaná v chůzi, více se 

dívala před sebe než na zem. Zlepšila stabilitu ve stoji. TF: 79/min 

Cíl terapeutické jednotky 

• Zlepšení pohyblivosti jizvy a měkkých tkání v jejím okolí 

• Zlepšení odolnosti pahýlu, formování pahýlu 

• Zmírnit fantomovy bolesti 

• Nácvik správné dechové vlny 

• Aktivace a posílení HSS 

• Zlepšení stabilizace trupu 

• Posílení flexorů trupu, dolních fixátorů lopatek, mezilopatkových svalů, svalů HKK 

a gluteálních svalů 

• Zlepšení stability v sedě a ve stoje 

• Zlepšení kvality stoje a chůze 

• Zlepšení chůze po schodech 

• Nácvik pádů 

• Zlepšení celkové kondice 

• Regenerace 

Návrh terapie 

• Techniky měkkých tkání - péče o jizvu 

• Otužování pahýlu a jeho bandážování 

• Cvičení v představě s amputovanou PDK 

• Respirační fyzioterapie 

• Cviky na aktivaci a posílení HSS 

• Cviky na stabilizaci trupu 

• Posilovací cviky na flexory trupu, dolní fixátory lopatek, mezilopatkových svalů, 

svalů HKK a gluteálních svalů 
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• Nácvik stability v sedě a ve stoji – senzomotorika 

• Korekce stoje a chůze s protézou 

• Nácvik chůze po schodech 

• Nácvik pádů z nízkých poloh 

• Škola chůze 

• Celotělová vířivka 

Provedení terapie 

Dopolední program 

Fyzioterapie: 

• Péče o jizvu a její okolí, otužování pahýlu, nácvik dechové vlny a aktivace a posílení 

HSS provedeno jako u předchozí terapie 

• Cvičení v představě s amputovanou PDK 

• Posilovací techniky dle PNF na flexory trupu – provedení jako ve 4. terapii 

• Posilovací cviky (každý cvik proveden 7x, 2 opakování) 

o Izometrické zapojení gluteálních svalů a svalů DKK v leže na zádech 

o Posílení gluteálních svalů a zpevnění trupu: „Bridging“ – chodidlo LDK se 

zapře o podložku, mezi koleny pacientka drží overball a zvedá pánev nad 

podložku 

• Posilovací techniky dle konceptu PNF na fixátory lopatek 

o Anteriorní elevace lopatky – zaměření na m. serratus anterior 

o Posteriorní deprese lopatky – zaměření na mm. rhomboidei a m. latissimus 

dorsi 

• Cvičení na stabilizaci trupu 

o Vleže na břiše: zvedání postupně končetin nad podložku s výdrží 

o V kleku na čtyřech: zvedání postupně končetin nad podložku s výdrží 

o Vsedě: házení overballu s pacientkou – chytání míčku jí nutí vyrovnávat lehké 

změny polohy vsedě a tím trénovat stabilizační funkci trupu 

• Nácvik pádů na žíněnce z kleku 

• Senzomotorika – stoj na posturomedu, korekce stoje, rytmická stabilizace 

• Nácvik chůze po schodech s jednou holí, rukou bez hole se pacientka přidržovala 

zábradlí, vyšla a sešla jedno patro. 

• Bandážování pahýlu 
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Odpolední program 

Skupinová škola chůze v tělocvičně: stejný průběh jako u první terapie 

Celotělová vířivka: 30 min, na regeneraci 

Výsledek terapie 

Pacientka udává zlepšení fantomových bolestí po cvičení v představě. Při chůzi po 

schodech bolest pahýlu. 

 

3.6.7 Terapeutická jednotka 7 – 27.1.2016 
Status praesens 

Subjektivně: Pacientka je unavená. 

Objektivně: Pacientka přišla na terapii zadýchaná, zhoršení protrakce ramen při chůzi. 

TF: 76/min 

Cíl terapeutické jednotky 

• Zlepšení pohyblivosti jizvy a měkkých tkání v jejím okolí 

• Zlepšení odolnosti pahýlu, formování pahýlu 

• Uvolnění a protažení svalů 

• Nácvik správné dechové vlny 

• Zlepšení kvality chůze 

• Regenerace 

Návrh terapie 

• Techniky měkkých tkání - péče o jizvu 

• Otužování pahýlu a jeho bandážování 

• Respirační fyzioterapie 

• Protažení flexorů DKK, gluteálních svalů, prsních svalů, flexorů a extensorů loktů, 

fixátorů lopatek 

• Škola chůze 

• LTV v bazénu 

• Celotělová vířivka 
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Provedení terapie 

Dopolední program 

Fyzioterapie: 

• Péče o jizvu a její okolí, otužování pahýlu, nácvik dechové vlny provedeno jako 

u předchozí terapie 

• Pasivní protažení flexorů DKK, gluteálních svalů, prsních svalů, flexorů a extensorů 

loktů. Aktivní protažení fixátorů lopatek v poloze na čtyřech pomocí vyhrbení hrudní 

páteře. 

• Bandážování pahýlu 

Odpolední program 

Skupinová škola chůze v tělocvičně: stejný průběh jako u první terapie 

Celotělová vířivka: 30 min, na regeneraci 

Výsledek terapie 

Pro únavu pacientky bylo zrušeno LTV v bazénu, školu chůze zvládla. 

 

3.6.8 Terapeutická jednotka 8 – 28.1.2016 

Status praesens 

Subjektivně: Pacientka se cítí lépe než předešlý den, dle jejích slov je odpočinutá. 

Stěžuje si na větší bolest pahýlu a na bolesti chybějící části PDK. 

Objektivně: Výraznější odlehčování PDK, zhoršení rytmu chůze. TF: 76/min 

Cíl terapeutické jednotky 

• Zlepšení pohyblivosti jizvy a měkkých tkání v jejím okolí 

• Zlepšení odolnosti pahýlu, formování pahýlu 

• Zmírnit fantomovy bolesti 

• Nácvik správné dechové vlny 

• Zlepšení stability v sedě a ve stoje 
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• Posílení flexorů trupu, dolních fixátorů lopatek, mezilopatkových svalů, svalů HKK 

a DKK 

• Zlepšení celkové kondice 

• Regenerace 

 

Návrh terapie 

• Techniky měkkých tkání - péče o jizvu 

• Otužování pahýlu a jeho bandážování 

• Cvičení v představě s amputovanou PDK 

• Respirační fyzioterapie 

• Nácvik stability v sedě – senzomotorika 

• Cviky na aktivaci a posílení HSS 

• Cviky na stabilizaci trupu 

• Posilovací techniky dle konceptu PNF na posílení svalů HKK a flexorů trupu 

• Celotělová vířivka 

Provedení terapie 

Dopolední program 

Fyzioterapie: 

• Péče o jizvu a její okolí, otužování pahýlu, nácvik dechové vlny a aktivace a posílení 

HSS provedeno jako u předchozí terapie 

• Cvičení v představě s amputovanou PDK 

• Posilovací techniky dle konceptu PNF na flexory trupu provedeno stejně jako ve 

4. terapii 

• Posilovací techniky dle konceptu PNF na svaly HKK provedeno stejně jako 

v 5. terapii 

• Cvičení na stabilizaci trupu 

o Vleže na břiše: zvedání postupně končetin nad podložku s výdrží 

o V kleku na čtyřech: zvedání postupně končetin nad podložku s výdrží 

o Vsedě: házení overballu s pacientkou – chytání míčku jí nutí vyrovnávat lehké 

změny polohy vsedě a tím trénovat stabilizační funkci trupu 

• Senzomotorika v sedě 
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o Sed: korekce sedu, rytmická stabilizace využitím aktivních pohybů HKK 

• Bandážování pahýlu 

Odpolední program 

Celotělová vířivka: 30 min, na regeneraci 

Výsledek terapie 

Pro silnou bolest pahýlu neproběhl trénink stoje a chůze v rámci fyzioterapie 

a pacientka se nezúčastnila školy chůze. 

 

3.6.9 Terapeutická jednotka 9 – 29.1.2016 
Status praesens 

Subjektivně: Pacientka se cítí dobře, mírná bolest pahýlu 

Objektivně: Zlepšení rytmu chůze oproti předešlému dni. TF: 78/min 

Cíl terapeutické jednotky 

• Zlepšení pohyblivosti jizvy a měkkých tkání v jejím okolí 

• Zlepšení odolnosti pahýlu, formování pahýlu 

• Nácvik správné dechové vlny 

• Aktivace a posílení HSS 

• Zlepšení stability v sedě a ve stoje 

• Zlepšení kvality stoje a chůze 

• Zlepšení celkové kondice 

• Zlepšení chůze po schodech 

• Nácvik pádů 

• Regenerace 

• Celkový výstupní kineziologický rozbor 

Návrh terapie 

• Techniky měkkých tkání - péče o jizvu 

• Otužování pahýlu a jeho bandážování 

• Respirační fyzioterapie 

• Cviky na aktivaci a posílení HSS 
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• Cviky na stabilizaci trupu 

• Nácvik pádů z nízkých poloh 

• Nácvik chůze po schodech 

• Škola chůze 

• LTV v bazénu 

o Celotělová vířivka 

Provedení terapie 

Dopolední program 

Fyzioterapie: 

• Péče o jizvu a její okolí, otužování pahýlu, nácvik dechové vlny, aktivace a posílení 

HSS a cviky na stabilizaci trupu provedeno jako u předchozí terapie 

• Nácvik pádů na žíněnce z kleku 

• Senzomotorika – stoj na posturomedu, korekce stoje, rytmická stabilizace 

• Nácvik chůze po schodech s jednou holí, rukou bez hole se pacientka přidržovala 

zábradlí, vyšla a sešla jedno patro. 

• Bandážování pahýlu 

• Celkový výstupní kineziologický rozbor 

Skupinové cvičení v bazénu pro amputáře: stejný průběh jako u první terapie 

Odpolední program 

Skupinová škola chůze v tělocvičně: stejný průběh jako u první terapie 

Celotělová vířivka: 30 min, na regeneraci 

Výsledek terapie 

Pacientka zlepšila kvalitu chůze, zvládne ji ale jen pár metrů, poté se začne kvalita 

horšit z důvodu bolesti pahýlu. Provedení stabilizačních cviků se zlepšilo po stránce 

kvalitativní i kvantitativní. 
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3.7 Výstupní kineziologický rozbor 
(29. 1. 2016) 

3.7.1 Vyšetření pahýlu a jizvy 
 

Aspekcí: 

Lehký otlak na laterální straně pahýlu přetrvává. 

Palpací: 

Měkké tkáně pahýlu volné. Došlo ke zlepšení patologické bariéry jizvy po celé délce 

jizvy, nejméně v levé části s tuhým vazivem. 

3.7.2 Vyšetření reflexních změn 
 

Aspekcí: 

• Přirozené zabarvení a potivost kůže se nezměnila. Projevy vitiliga stejné. 

Palpací: 

• Vyšetření kůže 

o Patologický odpor kůže na šíji, prsních svalech, HKK a v bederní oblasti 

ustoupil 

o Nebyla zjištěna zvýšená teplota kůže 

• Vyšetření podkoží – pomocí Kiblerovy řasy: v oblasti bederní páteře je stále 

obtížnější obtížnější řasu nabrat 

• Vyšetření fascií 

o Zádové fascie: bariéra v lumbodorzální fascii kaudálním směrem zlepšena, 

přetrvává mírný odpor 

o Krční fascie: patologická bariéra 

o Fascie C/Th přechodu, hrudní fascie, fascie HKK: volné 

o Fascie DKK:  na PDK volná, na LDK přetrvává mírný odpor 

• Vyšetření svalů 

o M. trapezius – bez TrPs, lehký hypertonus bilaterálně přetrvává 

o M. sternocleidomastoideus bilaterálně uvolněný 

o M. levator scapulae bilaterálně uvolněný 

o Mm. scaleni bilaterálně stále citlivý Erbův bod 
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o M. pectoralis major uvolněný bilaterálně 

o Extenzorové skupin předloktí a TrPs uvolněné 

o Paravertebrální svaly v bederní a horní hrudní oblasti uvolněné 

o Hypertonus m. iliacus bilaterálně přetrvává 

o M. piriformis bilaterálně uvolněný 

o M. tensor fasciae latae vpravo uvolněný 

3.7.3 Vyšetření stoje: 
 

Vyšetření stoje proběhlo s pomocí dvou francouzských holí a protézou na PDK. 

• Dýchání: správná dechová vlna 

• Aspekcí – zezadu 

o Širší stojná báze 

o Hlezenní kloub LDK v mírné valgozitě 

o Chodidla jsou paralerně 

o Pravá subgluteální rýha níž 

o Trup je s hlavou a gluteální rýhou v ose 

o Ramena v rovině 

o Ruce s francouzskými holemi před tělem, taile stejné 

• Aspekcí – zepředu 

o Na LDK oploštěná nožní klenba 

o Hallux valgus na LDK 

o Hlezenní kloub LDK v mírné valgozitě 

o Prominence břišní stěny 

o Pánev v rovině 

o HKK – v semiflekčním postavení 

o Obličej symetrický 

• Aspekcí – z boku 

o Mírnější prominence břišní stěny 

o Mírnější protrakce ramenních kloubů 

o Zlepšení předsunutého držení hlavy 

o Mírnější hyperkyfóza hrudní páteře 

• Vyšetření stoje pomocí olovnice 
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o Zezadu – olovnice spuštěna od C7 

§ Olovnice prochází intergluteální rýhou 

o Zboku – olovnice spuštěna od zevního zvukovodu 

§ Olovnice prochází za rameny a dopadá před laterální malleolus, 

potvrzuje protrakci ramen. 

o Zepředu – olovnice spuštěná od processus xiphoideus 

§ Olovnice dopadá doprostřed stojné baze 

• Vyšetření stoje na dvou vahách 

Vyšetření proběhlo bez chvilkové pomoci francouzských holí. 

o 36 kg LDK 

o 30 kg PDK 

• Rhombergův stoj 

Vyšetření proběhlo bez chvilkové pomoci francouzských holí. 

o Rhomberg I: negativní 

o Rhomberg II: negativní 

o Rhomberg III: pozitivní (pacientka vykazuje nestabilitu, přepadává k PDK, 

kde je protéza, bez asistence by tento test nezvládla) 

3.7.4 Vyšetření pánve 
 

Palpací: 

• Lopaty kosti kyčelní i obě spiny se vyrovnaly, „spine sign“ negativní 

 

Vyšetření chůze 

• Po rovině 

o Za pomoci dvou francouzských holí, dvoudobá chůze 

o Jistější chůze 

o Délka kroku symetrická 

o Rytmus chůze nepravidelný, odlehčování PDK s protézou 

o Fyziologický souhyb pánve 

o Lehká protrakce ramen, hyperkyfóza v hrudní páteři, předsun hlavy 

o Pacientka si stále stěžuje na bolestivý tlak protézy na pahýlu 
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• Po schodech 

o Pacientka zvládne chůzi do schodů i ze schodů za pomoci jedné francouzské 

hole a s přidržováním zábradlí, chůze jistější. 

• V terénu 

Vyšetřováno na skupinové škole chůze. Terén byl uměle vytvořený v tělocvičně pomocí 

různých nestabilních ploch a překážek.  

o Pacientka zvládla nerovný terén, občasná nejistota 

o Stále cítí bolestivý otlak protézy na pahýlu 

3.7.5 Antropometrické vyšetření 
 

Tabulka č. 17: Antropometrické vyšetření délek DKK (výstupní vyšetření) 

 PDK LDK 
Délka funkční 63 cm(k pahýlu) 84 cm 
Délka anatomická 66 cm(k pahýlu) 87 cm 
Stehno 47 cm 46 cm 
Bérec Pahýl – 16 cm* 38 cm 
Noha x 19 cm 
* Měřeno od laterálního epikondylu femuru. 

 

Tabulka č. 18: Antropometrické vyšetření obvodů DKK (výstupní vyšetření) 

 PDK LDK 
Stehno 46 cm 46 cm 
Kolenní kloub 35,5 cm 37 cm 
Lýtko – přes tuberostias tibiae 31 cm 31 cm 
Lýtko – v nejširším místě x 33 cm 
Hlezenní kloub x 24 cm 
Obvod přes patu x 29 cm 
Nárt x 21 cm 
Obvod přes hlavičky metatarsů x 22 cm 
 

3.7.6 Vyšetření základních pohybových vzorů dle Jandy 
 

Celé vyšetření je prováděno bez protézy. 

Extenze v kyčelním kloubu 

• Vyšetření s extendovanou DK: 

o PDK – provede ve správném timingu 
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o LDK – provede, ale ve změněném timingu: 1. paravertebrální svaly, 

2. ischiokrurální svaly, 3. gluteální sval 

• Vyšetření s flektovaným kolenem (90°): 

o PDK – provede ve správném timingu 

o LDK – provede ve správném timingu 

Abdukce v kyčelním kloubu 

• PDK – provede, ale ve změněném timingu: 1. m. tensor fascie latae, 2. m. rectus 

femoris, 3. mm. gluteus medius a minimus, 4. m. quadratus lumborum, 5. m. iliopsoas. 

Objevuje se tensorový mechanismus, abdukce je provedená v kombinaci s flexí. 

Stereotyp se zlepšil, rychlejší zapojení mm. gluteii, provedeno bez zevní rotace 

• LDK – provede, ale ve změněném timingu: 1. m. quadratus lumborum, 2. mm. gluteus 

medius a minimus, 3. m. tensor fascie latae, 4. m. iliopsoas, 5. m. rectus femoris. 

Objevuje se stále quadrátový mechanismus, tensorový vymizel, objevuje se rychlejší 

zapojení mm. gluteií. 

Flexe trupu 

• Vyšetření: neprovede. M. iliopsoas se zapojí při zvednutí dolních úhlů lopatek 2 cm 

od podložky. Došlo ke zlepšení. 

Flexe šíje 

• Vyšetření: provede, ale se změněným timingem – objevuje se předsun hlavy, pohyb je 

zahájen pomocí m. sternocleidomastoideus. 

Klik 

• Vyšetření: pohyb do vzporu klečmo a zpět – vyšetřovaná pohyb provede, objevuje se 

lehce pohyb lopatek k sobě a od sebe bez výrazné elevace lopatky. Dolní úhel lopatky 

je fixován. 

Abdukce v ramenním kloubu 

• Vyšetření PHK: provede ve správném timingu. 

• Vyšetření LHK: provede, ale ve změněném timingu: 1. m. trapezius na homolaterální 

straně, 2. m. supraspinatus, m. deltoideus, 3. m. trapezius na kontra laterální straně, 4. 

m. quadratus lumborum, 5. peroneální svaly. 
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3.7.7 Vyšetření rozsahu pohyblivosti kloubů 
 

Goniometrické vyšetření HKK a DKK dle Jandy a Pavlů 

K vyšetření byl použit mezinárodní standardní goniometr. Testování proběhlo 

bez protézy na PDK. Vyšetření pasivního pohybu bylo provedeno s asistencí druhého 

terapeuta. 

Tabulka č. 19: Goniometrické vyšetření pasivně PHK (výstupní vyšetření) 

Vyš. kloub/rovina S: F: T: R: 
Ramenní kloub 20-0-175 180-0-0 30-0-120 85-0-90 
Loketní kloub 0-0-140 - - - 
Radioulnární kloub - - - 90-0-90 
Zápěstí 80-0-90 30-0-45 - - 

 

Tabulka č. 20: Goniometrické vyšetření pasivně LHK (výstupní vyšetření) 

Vyš. kloub/rovina S: F: T: R: 
Ramenní kloub 20-0-170 180-0-0 30-0-120 85-0-85 
Loketní kloub 0-0-130 - - - 
Radioulnární kloub - - - 90-0-85 
Zápěstí 80-0-90 30-0-45 - - 
 

Tabulka č. 21: Goniometrické vyšetření aktivně PHK (výstupní vyšetření) 

Vyš. kloub/rovina S: F: T: R: 
Ramenní kloub 15-0-170 175-0-0 20-0-115 85-0-85 
Loketní kloub 0-0-140 - - - 
Radioulnární kloub - - - 85-0-85 
Zápěstí 75-0-85 30-0-40 - - 
 

Tabulka č. 22: Goniometrické vyšetření aktivně LHK (výstupní vyšetření) 

Vyš. kloub/rovina S: F: T: R: 
Ramenní kloub 15-0-170 170-0-0 20-0-110 80-0-80 
Loketní kloub 0-0-125 - - - 
Radioulnární kloub - - - 85-0-85 
Zápěstí 75-0-85 30-0-40 - - 
 

Tabulka č. 23: Goniometrické vyšetření pasivně PDK (výstupní vyšetření) 

Vyš. kloub/rovina S: F: T: R: 
Kyčelní kloub 15-0-125 45-0-30 - 45-0-40 
Kolenní kloub 0-0-140 - - - 
Hlezenní kloub X X X X 
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Tabulka č. 24: Goniometrické vyšetření pasivně LDK (výstupní vyšetření) 

Vyš. kloub/rovina S: F: T: R: 
Kyčelní kloub 15-0-130 45-0-30 - 40-0-30 
Kolenní kloub 0-0-140 - - - 
Hlezenní kloub 25-0-45 - - 25-0-40 
 

Tabulka č. 25: Goniometrické vyšetření aktivně PDK (výstupní vyšetření) 

Vyš. kloub/rovina S: F: T: R: 
Kyčelní kloub 10-0-

120* 
40-0-25 - 40-0-35 

Kolenní kloub 0-0-135 - - - 
Hlezenní kloub X X X X 
* testováno s flektovaným kolenem 

Tabulka č. 26: Goniometrické vyšetření aktivně LDK (výstupní vyšetření) 

Vyš. kloub/rovina S: F: T: R: 
Kyčelní kloub 10-0-

120* 
40-0-25 - 35-0-25 

Kolenní kloub 0-0-140 - - - 
Hlezenní kloub 25-0-40 - - 20-0-30 
* testováno s flektovaným kolenem 

3.7.8 Vyšetření pohyblivosti páteře 
 

Vyšetřováno ve stoje, s použitím protézy pro PDK. 

Tabulka č. 27: Vyšetření distancí na páteři (výstupní vyšetření) 

Distance Naměřená vzdálenost Norma 
Schoberův příznak 14,5 cm Min. 14 cm 
Stiborův příznak 8 cm Prodloužení o 7-

10 cm 
Čepojevův příznak 3 cm Prodloužení o 

min. 3 cm 
Ottův inklinační 
příznak 

4 cm Prodloužení min. 
o 3,5 cm 

Ottův reklinační 
příznak 

2 cm Prodloužení min. 
o 2,5 cm 

Thomayerův příznak +3 cm 0 cm 
Zkouška lateroflexe Vpravo: 18 cm; Vlevo: 20 

cm 
20- 25 cm 

Zkouška flexe C páteře 
(měření vzdálenosti 
brady od sterna při 
předklonu hlavy) 

1 cm 0 cm 

Forestierova fleche 0 cm 0 cm 
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3.7.9 Vyšetření hypermobility 
 

Tabulka č. 28: Vyšetření hypermobility dle Jandy (výstupní vyšetření) 

Zkouška Hypermobilita – ANO / NE 
Rotace hlavy NE 
Zkouška šály NE 
Zkouška zapažených paží NE 
Zkouška založených paží NE 
Zkouška extendovaných loktů NE 
Zkouška sepjatých rukou NE 
Zkouška sepjatých prstů NE 
Předklon X 
Úklon NE 
Posazení na paty X 
 

Tabulka č. 29: Vyšetření hypermobility dle Sachseho (výstupní vyšetření) 

Zkouška Míra hypermobility (A, B, 
C) 

Retroflexe trupu NE 
Předklon trupu NE 
Extenze v loktech NE 
Extenze MCP kloubů NE 
 P L 
Rozsah rotace trupu NE NE 
Úklon trupu NE NE 
Rotace hlavy NE NE 
Zkouška šály – hodnotí se dle postavení 
lokte vůči trupu 

NE NE 

Zkouška založených paží NE NE 
Extenze v lokti NE NE 
Rotace v kyčelním kloubu NE NE 
Abdukce ve skapulo-humerálním 
kloubu při fixaci lopatky shora 

NE NE 
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3.7.10 Vyšetření zkrácených svalů - dle Jandy 
 

Tabulka č. 30: Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy (výstupní vyšetření) 

Vyšetřovaný sval Míra zkrácení – pravá 
strana 

Míra zkrácení – levá 
strana 

m.triceps surae X 0 
• m. gastrocnemius X 0 
• m. soleus X 0 

Flexory kyčelního kloubu   
• m. iliopsoas 1 1 
• m. rectus femoris 1 1 
• m. tensor fasiae latae 1 1 

Flexory kolenního kloubu 1 1 
Adduktory kyčelního kloubu 0 0 
m. piriformis 0 1 
m. quadratus lumborum 1 1 
m. pectoralis major-dolní vlákna 0 0 
m. pectoralis major-střední a 
horní vlákna 

1 1 

m. pectoralis minor 0 0 
m. trapezius 1 1 
m. levator scapulae 1 1 
m. sternocleidomastoideus 1 1 
Paravertebrální svaly 1 
 

3.7.11 Vyšetření svalové síly - dle Jandy 
 

Tabulka č. 31: Vyšetření svalové síly dle Jandy (výstupní vyšetření) 

Testovaný pohyb  
Krk  

• flexe 3 
• extenze 3+ 

Trup  
• flexe 3 
• flexe s rotací 2+ 
• extenze 3 

Pánev P L 
• elevace 3+ 4 

Lopatka P L 
• addukce 3 3 
• kaudální posunutí 

a addukce 
3 3 

• elevace 4 4 
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Tabulka č. 31: Vyšetření svalové síly dle Jandy (výstupní vyšetření) 

• abdukce s rotací 4 4 
Ramenní kloub   

• flexe 3 3 
• extenze 4 4 
• abdukce 4 3 
• extenze v abdukci 4 4 
• horizontální 

addukce 
4 4 

• zevní rotace 3 3 
• vnitřní rotace 3 3 

Loketní kloub   
• flexe 4 4 
• extenze 4 4 

Předloktí   
• supinace 3+ 3+ 
• pronace 3+ 3+ 

Zápěstí   
• flexe a addukcí 3 3 
• flexe s abdukcí 3 3 
• extenze s addukcí 3 3 
• extenze s abdukcí 3 3 

Kyčelní kloub   
• flexe 3 3 
• extenze 3 3 
• addukce 4 4 
• abdukce 3+ 3+ 
• zevní rotace 3 3 
• vnitřní rotace 3 3 

Kolenní kloub   
• flexe 3 4 
• extenze 4 4 

Hlezenní kloub   
• plantární flexe 

(m.triceps surae) 
X 4 

• supinace 
s dorzální flexí 

X 3 

• supinace 
v plantární flexi 

X 4 

• plantární pronace X 3+ 
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3.7.12 Vyšetření kloubní vůle – dle Lewita 
 

Tabulka č. 32: Vyšetření kloubní vůle dle Lewita (výstupní vyšetření) 

Vyšetřovaný pohyb P L 
Zápěstí   

• posun MCP 
kloubu palmárně 

bez omezení bez omezení 

• posun RCP 
kloubu dorzálně 

bez omezení bez omezení 

• posun MCP 
kloubu palmárně 
na radiální straně 

 bez omezení bez omezení 

• posun RCP 
kloubu radiálně 

bez omezení bez omezení 

Loketní kloub   
• ulnární směr bez omezení bez omezení 
• radiální směr bez omezení bez omezení 
• hlavička radia bez omezení bez omezení 

Ramenní kloub   
• kaudální posun bez omezení bez omezení 
• ventro-dorzální 

posun 
bez omezení bez omezení 

• laterální posun bez omezení bez omezení 
AC kloub bez omezení bez omezení 

• kaudální posun bez omezení bez omezení 
• ventro-dorzální 

posun 
bez omezení bez omezení 

SC kloub   
• ventro-dorzální 

posun 
bez omezení bez omezení 

• kranio-kaudální 
posun 

bez omezení bez omezení 

Přednoží X bez omezení 
Lisfrankův kloub X bez omezení 
Chopartův kloub X bez omezení 
Talokrurální kloub X bez omezení 
Tibiofibulární kloub X bez omezení 
Hlavička fibuly X bez omezení 
Patela bez omezení bez omezení 
Kolenní kloub   

• test na LCA a 
LCP 

X negativní 

• latero-laterální 
posun 

bez omezení bez omezení 

Krční páteř: C/Th 
přechod 
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Tabulka č. 32: Vyšetření kloubní vůle dle Lewita (výstupní vyšetření) 

• dorzální směr bez omezení 
• laterální směr bez omezení 
• rotace bez omezení 

SI skloubení bez omezení 
 

3.7.13 Vyšetření stabilizačních schopností – dle Koláře 
 

Všechny testy prováděny bez protézy. 

Test flexe trupu 

• VP: pacientka leží na zádech, paže podél těla. 

• Provedení: pacientka provede postupně pomalou flexi krku a trupu.  

• Hodnocení: poruchy provedení při flexi krku se objevuje předsun hlavy. Dále už 

provádí správně, hrudník zůstává v expiračním postavení, nedochází k vyklenutí 

laterální skupiny břišních svalů. 

Brániční test 

• VP: sed, vzpřímené držení páteře, hrudník ve výdechovém postavení. 

• Provedení: pacientka provádí protitlak proti tlaku terapeutových rukou pod dolními 

žebry s roztažením dolní částí hrudníku. 

• Hodnocení: pacientka již schopna aktivovat svaly proti odporu terapeuta, dochází 

k laterálnímu rozšíření hrudníku 

3.7.14 Neurologické vyšetření 
 

Neurologické vyšetření stále bez patologického nálezu. 

 

3.8 Zhodnocení efektu terapie 
 

Měkké tkáně a jizva:  

• uvolnění patologické bariéry na jizvě 

• uvolnění patologické bariéry kůže na prsních svalech, HKK, bederní oblasti a šíji 

• uvolnění podkoží v oblasti C/Th přechodu a zlepšení posunlivosti podkoží v bederní 

oblasti, lehký odpor stále přetrvává 



 

78 
 

• uvolnění patologického odporu fascií C/Th přechodu, hrudní fascie, fascie na HKK a 

PDK, patologický odpor přetrvává v krční fascii a lehce v lumbodorzální fascii 

• uvolnění hypertonů ve svalech, přetrvává hypertonus m. trapezius bilaterálně a m. 

iliacus bilaterálně, u mm. scaleni jsou stále citlivé Erbovy body 

Dechová vlna: 

• Správná dechová vlna 

Stoj: 

• Vyrovnání trupu a ramen 

• Vyrovnání inflare, outflare syndromu 

• Zmírnění protrakce ramen, předsunu hlavy, prominence břišní stěny a hrudní 

hyperkyfózy 

• Zlepšení rozložení váhy na DKK 

• Zlepšení stability ve stoji dle Rhomberga 

Chůze: 

• Jistější, stále výraznější odlehčování PDK ale došlo ke zlepšení 

• Po schodech: zvládá chůzi s jednou francouzskou holí a s přidržováním se zábradlí, 

je jistější 

• V terénu: stále limitace bolestí pahýlu 

Antropometrie: 

• Zmenšení obvodu pahýlu o 1 cm, poukazuje to na stále se měnící pahýl, pacientka 

ještě není připravena na zhotovení trvalé protézy. 

Pohybové vzory: 

• Extenze v kyčelních kloubech – opravení timingu u PDK, neprovede správně ještě 

LDK s extenzí kolenního kloubu 

• Abdukce v kyčelních kloubech – stále špatný timing, ale objevuje se dřívější zapojení 

gluteálních svalů 

• Flexe trupu – stále neprovede v celém rozsahu pohybu, ale došlo ke zlepšení o 2cm 

• Klik – poukazuje na zlepšení funkce fixátorů lopatek 

• Abdukce v ramenních kloubech – na LHK stále změněný timing 
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Goniometrie: 

• Zlepšení palmární flexe zápěstí, bilaterálně rotace v kyčelních kloubech, dorsální flexe 

hlezna 

Distance na páteři: 

• Zlepšení flexe a lateroflexe bilaterálně a zlepšení Forestierovy fleche 

Zkrácené svaly: 

• Zlepšení u m. pectoralis major dolních vláken bilaterálně 

• Zlepšení u m. trapezius bilaterálně na stupeň 1 

• Zlepšení u m. levator scapulae bilaterálně na stupeň 1 

• Zlepšení u m. piriformis, vpravo na stupeň 0, vlevo na stupeň 1 

Svalová síla: 

• Zlepšení flexe trupu na stupeň 3 

Kloubní vůle: 

• Obnovení kloubní vůle v MCP kloubu palmárně, v SC kloubu oběma směry 

bilaterálně, v talokrurálním kloubu vlevo dorzálně, u hlavičky fibuly vlevo, u pately 

vpravo kaudálně, v C/Th přechodu dorzálně a v SI skloubení vpravo 

Stabilizační schopnosti dle Koláře: 

• Dle testu flexe trupu a bráničního testu došlo ke zlepšení 
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4 ZÁVĚR 
 

První cíl práce - rešeršní zpracování problematiky amputací DKK s užším zaměřením 

na amputaci bércovou neboli transtibiální byl splněn. Během zpracovávání tohoto tématu 

jsem měla možnost přečíst větší množství odborného textu, týkající se zvoleného tématu 

a díky tomu získat mnoho informací, které mohu do budoucna využít v mé praxi. Prohloubila 

jsem si znalosti hlavně ve fyzioterapii pacientů s amputacemi a protetice. Speciální úkol 

zpracování kazuistiky pacientky s diagnózou jednostranné bércové amputace vpravo jako 

následek ischemické choroby DKK jsem rovněž splnila. Jsem velmi vděčná za zkušenost, 

kterou mi práce s pacientkou přinesla.  

Získala jsem ucelenou představu o komplexní péči pacientů s amputací DK. Péči 

o pacienty s amputací lze nazvat dlouhodobou, ale velmi smysluplnou. I přes tak závažnou 

diagnózu a velkou životní změnu, kterou amputace bezesporu způsobují, je možné docílit 

velmi pozitivního terapeutického výsledku,  spočívajícího především v návratu 

k samostatnosti pacienta a umožnit mu tak znovu žít plnohodnotný život. 

 Terapeutická práce s pacientkou probíhala dobře, bez komplikací. Částečně se nám 

společným úsilím podařilo docílit cílů stanovených ve fyzioterapeutickém plánu, pacientka 

by ještě mohla potenciálně zlepšit stoj a chůzi více, ale limituje ji bolest pahýlu.  

Velmi oceňuji všechny praktické zkušenosti, které jsem měla možnost získat a díky 

nimž mi téma amputací začalo být ještě bližší.  
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Příloha č. 1 Vyjádření etické komise UK FTVS 
 



 

 
 

Příloha č. 2 Vzor informovaného souhlasu pacienta 
 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 
 

Vážená paní, vážený pane,                                         
v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Helsinskou 
deklarací, přijatou 18. Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964 ve znění 
pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013) a dalšími obecně závaznými právními předpisy 
Vás žádám o souhlas s prezentováním a uveřejněním výsledků vyšetření a průběhu terapie 
prováděné v rámci praxe v Rehabilitační klinice Malvazinky, kde Vás příslušně kvalifikovaná 
osoba seznámila s Vaším vyšetřením a následnou terapií.  Výsledky Vašeho vyšetření a 
průběh Vaší terapie bude publikován v rámci bakalářské práce na UK FTVS, s názvem2 
Fyzioterapeutická péče o pacienta po amputaci dolní končetiny v bérci. 
 
Cílem této bakalářské práce je poukázat na důležitost kvalitní fyzioterapeutické péče u osob 
s amputací dolních končetin a ve speciální části vypracovat kazuistiku fyzioterapeutické péče 
o pacienta s touto diagnózou. 
 
Získané údaje, fotodokumentace, průběh a výsledky terapie budou uveřejněny v bakalářské 
práci v anonymizované podobě. Osobní data nebudou uvedena a budou uchována v anonymní 
podobě. V maximální možné míře zabezpečím, aby získaná data nebyla zneužita. 
 
Jméno a příjmení řešitele: Kristina Macháčková Hassmannová        Podpis:........................  
 
Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení3.................................. Podpis:........................  

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně 
souhlasím s prezentováním a uveřejněním výsledků vyšetření a průběhu terapie ve výše 
uvedené bakalářské práci, a že mi osoba, která provedla poučení, osobně vše podrobně 
vysvětlila, a že jsem měl(a) možnost si řádně a v dostatečném čase zvážit všechny relevantní 
informace, zeptat se na vše podstatné a že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné odpovědi na své 
dotazy. Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout prezentování a uveřejnění výsledků 
vyšetření a průběhu terapie v bakalářské práci nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí, 
a to písemně zasláním Etické komisi UK FTVS, která bude následně informovat řešitele. 

 
V Praze dne 22.1.2016 
Jméno a příjmení pacienta .............................. Podpis pacienta: .............................. 

Jméno a příjmení zákonného zástupce4 .........................................….. 
Vztah zákonného zástupce k pacientovi ....................................  Podpis: .............................  
 
 
1 Uveďte pracoviště, 
2 Uveďte název práce, nebo alespoň název předběžný, 
3 Je-li řešitel s pacientem v závislém postavení, poučení provádí jiná příslušně kvalifikovaná osoba,  
4 Uveďte pouze v případě, má-li pacient omezenou způsobilost k právním úkonům (např. je-li nezletilý). 
 



 

 
 

Příloha č. 3 Seznam zkratek 

°C  stupeň Celsia 

a.  arteria 

AC  akromioklavikulární kloub 

ADL  activity of daily living, běžné denní činnosti 

BMI  body mass index 

C  cervikální 

cm  centimetr 

CMP  centrální mozková příhoda 

C/Th  cerviko-thorakální 

DF  dechová frekvence 

DK  dolní končetina 

DKK  dolní končetiny 

FTVS  fakulta tělesné výchovy a sportu 

HK  horní končetina 

HKK  horní končetiny 

HSS  hluboký stabilizační systém 

ICHDK ischemická choroba dolních končetin 

kg  kilogram 

LCA  ligamentum cruciatum anterius 

LCP  ligamentum cruciatum posterius 

LDK  levá dolní končetina 

LHK  levá horní končetina 

LTV  léčebná tělesná výchova 

m.  musculus 

m  metr 

mm.  musculi 

MCP  mediokarpální 

mg  miligram 

min  minuta 

n.  nervus 

např.  například 

negat.  negativní 



 

 
 

PDK  pravá dolní končetina 

PHK  pravá horní končetina 

PIR  postizometrická relaxace 

PNF  proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

př.n.l.  před naším letopočtem 

R  rotace 

RCP  radiokarpální 

RHB  rehabilitace 

S  sagitální 

SC  sternoklavikulární 

SI  sakroiliakální 

SIAS  spina iliaca anterior superior 

SIPS  spina iliaca posterior superior 

st. p.  stav po 

T  transversální 

tbl.  tableta 

TENS  transkutánní elektrická nervová stimulace 

TF  tepová frekvence 

TP  tepová frekvence 

TrP  trigger point 

TrPs  trigger points 

UK  Univerzita Karlova 

ÚVN  Ústřední vojenská nemocnice 

v.  vena 

VFN  všeobecná fakultní nemocnice 

VP  výchozí poloha 

vv.  venae 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Příloha č. 4 Seznam tabulek 

Tabulka č. 1: Antropometrické vyšetření délek DKK (vstupní vyšetření) 

Tabulka č. 2: Antropometrické vyšetření obvodů DKK (vstupní vyšetření) 

Tabulka č. 3: Goniometrické vyšetření pasivně PHK (vstupní vyšetření) 

Tabulka č. 4: Goniometrické vyšetření pasivně LHK (vstupní vyšetření) 

Tabulka č. 5: Goniometrické vyšetření aktivně PHK (vstupní vyšetření) 

Tabulka č. 6: Goniometrické vyšetření aktivně LHK (vstupní vyšetření) 

Tabulka č. 7: Goniometrické vyšetření pasivně PDK (vstupní vyšetření) 

Tabulka č. 8: Goniometrické vyšetření pasivně LDK (vstupní vyšetření) 

Tabulka č. 9: Goniometrické vyšetření aktivně PDK (vstupní vyšetření) 

Tabulka č. 10: Goniometrické vyšetření aktivně LDK (vstupní vyšetření) 

Tabulka č. 11: Vyšetření distancí na páteři (vstupní vyšetření) 

Tabulka č. 12: Vyšetření hypermobility dle Jandy (vstupní vyšetření) 

Tabulka č. 13: Vyšetření hypermobility dle Sachseho (vstupní vyšetření) 

Tabulka č. 14: Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy (vstupní vyšetření) 

Tabulka č. 15: Vyšetření svalové síly dle Jandy (vstupní vyšetření) 

Tabulka č. 16: Vyšetření kloubní vůle dle Lewita (vstupní vyšetření) 

Tabulka č. 17: Antropometrické vyšetření délek DKK (výstupní vyšetření) 

Tabulka č. 18: Antropometrické vyšetření obvodů DKK (výstupní vyšetření) 

Tabulka č. 19: Goniometrické vyšetření pasivně PHK (výstupní vyšetření) 

Tabulka č. 20: Goniometrické vyšetření pasivně LHK (výstupní vyšetření) 

Tabulka č. 21: Goniometrické vyšetření aktivně PHK (výstupní vyšetření) 

Tabulka č. 22: Goniometrické vyšetření aktivně LHK (výstupní vyšetření) 

Tabulka č. 23: Goniometrické vyšetření pasivně PDK (výstupní vyšetření) 

Tabulka č. 24: Goniometrické vyšetření pasivně LDK (výstupní vyšetření) 

Tabulka č. 25: Goniometrické vyšetření aktivně PDK (výstupní vyšetření) 

Tabulka č. 26: Goniometrické vyšetření aktivně LDK (výstupní vyšetření) 

Tabulka č. 27: Vyšetření distancí na páteři (výstupní vyšetření) 

Tabulka č. 28: Vyšetření hypermobility dle Jandy (výstupní vyšetření) 

Tabulka č. 29: Vyšetření hypermobility dle Sachseho (výstupní vyšetření) 

Tabulka č. 30: Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy (výstupní vyšetření) 

Tabulka č. 31: Vyšetření svalové síly dle Jandy (výstupní vyšetření) 

Tabulka č. 32: Vyšetření kloubní vůle dle Lewita (výstupní vyšetření) 


