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Příloha č. 1 - Kazuistika č. 3  

Vstupní vyšetření 

Pacient: M.H. - muž, 1990 

Diagnóza: M54.5 

Status praesens 

Objektivně: proband je plně orientován časem, místem i osobou, komunikuje, 

spolupracuje 

Subjektivně: bolesti v bederní části páteře a SI skloubení vpravo 

RA: matka v pořádku, otec hypertenze 

OA: běžná dětská onemocnění 

Úrazy, operace: distenze vazů v levém koleni + komoce mozku r. 2010, spondylolistéza 

krčního obratle vlivem nárazu r. 2011, distenze vazů v levém rameni r. 2013, komoce 

mozku r. 2014, subluxace ramenního kloubu vpravo 7. 1. 2018, luxace některých 

karpů –  nepamatuje si lokalizaci ani rok 

FA: 0 

Abúzus: alkohol příležitostně, nekouří 

SPA: golf – jen přes sezónu (v zimě ne), hokej, tenis 

AA: 0  

PA: obchodní zástupce 

SA: žije v bytě s přítelkyní  

NO: vertebrogenní bolest v bederní oblasti páteře, bolest SI skloubení vpravo, bolest 

je intenzivní, vystřelující NRS 7/10 zhoršující se v předklonu, úlevová poloha je vleže na 

břiše  

Předchozí rehabilitace: chodil na fyzioterapii před půl rokem, kde cviky z konceptu 

McKenzie – repetitivní extenze vleže na břiše, které způsobí přechodnou úlevu 

Aspekce: 

Somatotyp: mezomorf 

Kůže: bez cyanózy a ikteru 

Otoky: nejsou přítomny 

Jizva: není 
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Zezadu: snížená podélná i příčná klenba nožní bilat. 

    Haglundova exostóza bilat. 

    varozita kolenních kloubů bilat. 

    popliteální rýhy ve stejné výši 

    subgluteální rýhy ve stejné výši 

    P SI níž 

    P crista níž 

    L taile menší 

    scapula alata bilat. 

    L rameno níž 

    hlava v mírné lateroflexi doleva 

Zboku: snížená podélná i příčná klenba nožní bilat. 

  Haglundova exostóza bilat. 

  anteverze pánve 

  protrakce ramen 

  scapula alata bilat. 

  oploštělá hrudní kyfóza 

  hlava v protrakci 

zepředu: snížená podélná i příčná klenba nožní bilat. 

     varozita kolenních kloubů bilat 

     SIAS ve stejné výši 

     umbilicus posunutý mírně vlevo 

     L taile menší 

     L bradavka níž 

     klíční kosti ve stejné výši 

     L rameno níž 

     zvětšená kontura m. trapezius bilat. 

     hlava v mírné lateroflexi doleva 

     L oko níže 

Palpace: 

Kůže a podkoží: snížená posunlivost a protažitelnost fascií hrudníku a zad, oblast Lp a SI 

na dotyk bolestivá více vpravo 

Jizva: není 
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Svaly: hypertonus paravertebrálního sv., břišních svalů a trapézových svalů 

Vyšetření SI skloubení: 

Fenomén předbíhání – SI blokáda vlevo 

Spine sign test – SI blokáda vlevo 

Pohybové stereotypy: 

Chůze: samostatná chůze, není zachována sagitální osa kyčel-koleno-hlezno 

Stoj: stabilní, chabé držení těla, protrakce ramenních kloubů 

Sed: chabé držení těla, protrakce ramenních kloubů 

Rotace lopatky (funkční test): fenomén předbíhání P lopatky 

Golfový úder: při nápřahu má těžiště na extendované zadní DK, přední DK 

ve flexi, s nápřahem jde do velké rotace hrudníku, ale hlava je stále nad úrovní 

míčku, při odpalu přenáší váhu na přední DK, LHK je v extenzi PHK ve flexi, po odpalu 

hlava, trup i DKK směřují za odpáleným míčkem, váha je na přední DK a zadní DK 

je na flektovaná v pozici na špičce, v kyčelním kloubu ve vnitřní rotaci, hůl je za tělem 

a PRK je ve flexi, addukci a vnitřní rotaci, LRK ve flexi, abdukci a zevní rotaci, trup 

v extenzi. 

Vyšetření HSSp: 

1. Brániční test – insuficience aktivace dorzolaterální části břišní stěny, chybí 

laterální rozšíření dolní části hrudního koše, kyfotizace Thp. 

2. Test flexe v kyčelním kloubu – hyperaktivita m. rectus abdominis, 

hyperaktivita paravertebrálních svalů od poloviny Thp kaudálně, retroflexe 

trupu.  

3. Izolovaný pohyb v kyčelním kloubu vsedě (pohyb pánve přes hlavici 

femuru) – addukce lopatek, scapula alata bilaterálně. 

4. Elevace paží (modifikovaně s gymballem) – hyperaktivita paravertebrálních 

svalů od poloviny Thp kaudálně, addukce lopatek ve výchozí pozici. 

5. Squat - hyperaktivita paravertebrálních svalů od poloviny Thp 

kaudálně, kolenní klouby jdou do mírné valgozity – decentrace kloubů 

DKK, větší váha na levé DK - lateroshift pánve ad sinistra. 
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Antropometrie: 

Váha: 83 kg 

Výška: 184 cm 

BMI: 24,52 

Obvod pasu: 82cm 

Obvod boků: 91 cm 

 PDK (cm) LDK (cm) 

Funkční délka DK: 94 94 

Anatomická délka DK: 84 84 

Délka stehna: 42 42 

Délka bérce  

(od hlavičky fibuly): 

41 41 

Délka bérce  

(od zevní kolenní 

štěrbiny): 

44 44 

Tabulka č. 2.4.3.1 antropometrie  

Dynamická pohyblivost páteře:  

Schoberova vzdálenost: 6 cm 

Stiborova vzdálenost: 10 cm 

Čepojova vzdálenost: 2 cm 

Ottova inklinační vzdálenost: 4,5 cm 

Ottova reklinační vzdálenost: 4,5 cm 

Thomayerova vzdálenost: 0 cm 

Lateroflexe: doprava 19 cm 

doleva 18 cm 

Tabulka č. 2.4.3.2 dynamická pohyblivost páteře 

Orientační neurologické vyšetření:  

Lassegue:  negativní 

Obrácený Lassegue: negativní 

Mingazzini:  negativní 

Reflex Achillovy šlachy: výbavný, symetrický 

Patelární reflex: výbavný, symetrický 
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Plantární reflex: výbavný, symetrický 

Povrchové čití: v normě, symetrické 

Hluboké čití: v normě, symetrické 

Romberg I,II,III: negativní 

Chůze po špičkách: v normě 

Chůze po patách: v normě 

Tabulka č. 2.4.3.3 orientační neurologické vyšetření 

Goniometrie: 

Aktivní ROM:  

Kyčelní kloub: PDK(stupně): LDK(stupně): 

S: 20-0-115(koleno FX) 15-0-110(koleno FX) 

S: 20-0-75(koleno EXT) 15-0-70(koleno EXT) 

F: 45-0-15 45-0-20 

R: 20-0-15 20-0-15 

Kolenní kloub:   

S: 0-0-130 0-0-125 

Hlezenní kloub:   

S: 10-0-50 10-0-45 

R: 5-0-30 5-0-30 

Tabulka č. 2.4.3.4 aktivní ROM  

Pasivní ROM:  

Kyčelní kloub: PDK(stupně): LDK(stupně): 

S: 20-0-135(koleno FX) 15-0-135(koleno FX) 

S: 20-0-85(koleno EXT) 15-0-85(koleno EXT) 

F: 45-0-20 45-0-20 

R: 25-0-25 25-0-25 

Kolenní kloub:   

S: 0-0-140 0-0-135 

Hlezenní kloub:   

S: 10-0-55 15-0-50 

R: 10-0-30 10-0-30 

Tabulka č. 2.4.3.5 pasivní ROM  
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Vyšetření zkrácených svalů DKK: 

 PDK (stupeň) LDK (stupeň) 

m. iliopsoas: 0 0 

m. piriformis: 0 0 

m. rectus femoris:  1 1 

m. tensor fascia latae: 1 1 

hamstringy: 1 1 

adduktory: 0 0 

m. soleus: 0 0 

mm.gastocnemii: 1 1 

Tabulka č. 2.4.3.6 vyšetření zkrácených svalů 

Vyšetření svalové síly (s využitím stupnice dle Jandy): 

Svalová síla vyšetřena orientačně st. 5 na HKK i DKK. 

Závěr vyšetření: 

Proband po celou dobu komunikoval a spolupracoval. Proband má SI 

blokádu vlevo. Antropometrie DKK symetrická. Dynamické vyšetření páteře je bez 

omezení, pouze Čepojova vzdálenost je o 1 cm menší a lateroflexe na L straně o 1 cm 

menší oproti P straně. Neurologické vyšetření bpn.  Aktivní rozsah pohybu je snížen 

v kyčelním kloubu do flexe bilat. při flektovaném i extendovaném kolenním 

kloubu, do extenze LDK ve srovnání s PDK, zevní i vnitřní rotace bilaterálně mírně 

snížena. Na PDK je oproti LDK mírně snížen rozsah do ADD. Na úrovni kolenního 

kloubu je rozsah do flexe LDK mírně snížen. V hlezenním kloubu je mírně snížen rozsah 

plantární flexe LDK vzhledem k PDK. Rozsah everze je bilaterálně snížen. Pasivní rozsah 

pohybu je i nadále snížen v kyčelním kloubu do extenze LDK a do flexe bilat. při 

extendovaném kolenním kloubu – omezeno tahem hamstringů. Rovněž je snížen rozsah 

LDK do flexe oproti PDK. Na úrovni hlezenního kloubu je omezena dorzální flexe PDK 

a plantární flexe LDK. Rozsahy pohybů nejsou omezeny bolestí. Proband má zkrácený 

m. rectus femoris bilat., m. tensor fascie latae bilat., hamstringy bilat. a m. gastrocnemius 

bilaterálně. Svalová síla vyšetřena jen orientačně – bpn. DNS vyšetření poukazuje 

na insuficienci HSSp při testu flexe v kyčelním kloubu, testu elevace paží a squatu 

kompenzovanou hyperaktivitou paravertebrálního svalstva od poloviny Thp kaudálně. 

Brániční test ukázal nedostatečnou aktivaci břišní stěny do všech směrů. Test flexe 
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v kyčelním kloubu, test elevace paží a squat ukazují na oslabení fixátorů lopatek 

projevující se addukcí lopatek a scapulou alatou bilat. 

Cíle probanda: 

• vymizení bolesti Lp 

Krátkodobý cíl terapie: 

• redukce bolesti Lp 

• posílení HSSp a dolních fixátorů lopatek 

• korekce chybných pohybových stereotypů 

• zvětšení omezených kloubních rozsahů v kyčelních a hlezenních kloubech 

Dlouhodobý cíl terapie: 

• eliminace bolesti a prevence relapsu 

• aktivovaný HSSp v ADL a volnočasových aktivitách 

• používání korigovaných pohybových stereotypů 

• centrované postavení lopatek 

Návrh terapie: 

• fasciální techniky, mobilizace 

• PIR na zkrácené svaly 

• aktivace HSSp metodou DNS 

• aktivace dolních fixátorů lopatek metodou DNS 

• nácvik golfových úderů 

Záznam fyzioterapeutické intervence: 

1) 21. 10. 2017 - Vstupní kineziologické vyšetření. Protažení fascií hrudníku, břicha 

a zádových fascií. Rozvolnění mezižeberních prostor. Nácvik sagitální 

stabilizace. Nácvik aktivace HSSp v poloze 3 měsíčního dítěte a jeho modifikace. 

Poučení probanda o stretchingu. 

2) 4. 11. 2017 - Protažení fascií hrudníku, břicha a zádových fascií. Rozvolnění 

mezižeberních prostor. Mobilizace SI skloubení. Nácvik aktivace HSSp v poloze 

3 měsíčního dítěte a jeho modifikace, dále v poloze 5-ti měsíčního dítěte a jeho 
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modifikace. Nácvik izolovaného pohybu v kyčelních kloubech vsedě. Korekce 

sedu. 

3) 18. 11. 2017 - Protažení fascií hrudníku, břicha a zádových fascií. Rozvolnění 

mezižeberních prostor. Mobilizace SI skloubení. Aktivace HSSp v poloze 5-ti 

měsíčního a 6- i měsíčního dítěte. Nácvik izolovaného pohybu v kyčelních 

kloubech vsedě.  Nácvik simulovaného golfového úderu s využitím destičky. 

4) 2. 12. 2017 - Protažení fascií hrudníku, břicha a zádových fascií. Rozvolnění 

mezižeberních prostor. Mobilizace SI skloubení. Nácvik simulovaného golfového 

úderu s využitím destičky. Korekce chybného stereotypu flexe v ramenních 

kloubech –  ve statice i dynamice v pozici kleku na čtyřech končetinách. Posílení 

lopatkových svalů vleže na zádech s využitím prvků PNF.   

5) 16. 12. 2017 - Protažení fascií hrudníku, břicha a zádových fascií. Rozvolnění 

mezižeberních prostor. Mobilizace SI skloubení. Nácvik simulovaného golfového 

úderu s využitím destičky. Posílení lopatkových svalů vleže na zádech s využitím 

prvků PNF. Nácvik stabilizace lopatek v dynamice – posun trupu kranio-kaudálně 

v pozici na čtyřech. Nácvik neutrální pozice lopatky vleže na boku. 

6) 6. 1. 2017 - Protažení fascií hrudníku, břicha a zádových fascií. Protažení 

zkrácených svalů – hamstringy, m. rectus femoris, mm. gastrocnemií.  

Rozvolnění mezižeberních prostor. Nácvik stabilizace lopatek v dynamice – 

posun trupu kranio-kaudálně v pozici na čtyřech. Nácvik neutrální pozice lopatky 

vleže na boku. Korekce pohybového stereotypu – drive, putt, chip. 

 

Proband si v době terapií subluxoval pravý ramenní kloub a na základě doporučení 

lékaře musela být naše spolupráce ukončena. 

Instruktáž pacienta: 

Proband byl zainstruován a se cviky souhlasí. Zároveň byla probandovi 

doporučena autoterapie v podobě protahování a PIR zkrácených svalů a provádění 

naučených cviků doma sám. Dále byl poučen o správném stereotypu sedu a o využívání 

nových pohybových vzorů s již aktivním HSSp při běžných denních činnostech 

a volnočasových aktivitách po celou dobu dne s co největší frekvencí. 
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Výstupní vyšetření 

Výstupní vyšetření nebylo provedeno vzhledem k indispozici probanda 

a předčasnému ukončení naší spolupráce v důsledku zranění. 

Závěr: 

Proband po celou dobu spolupracoval a komunikoval. Proband ihned 

po počátečních terapiích pozoroval výrazné snížení bolesti v oblasti bederní páteře NRS 

2/10. Snažil se o využívání nových pohybových vzorů s aktivním HSSp v běžných 

denních činnostech i volnočasových aktivitách, kde také pozoroval lepší výsledky jak při 

golfovém odpalu, tak i při hokejovém úderu. Dále se doporučuji zaměřit na protahování 

zkrácených svalů a posílení svalstva ramenních kloubů. Proband byl poučen o autoterapii. 
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Příloha č. 2 – Dotazník  

Dotazník 

Žena x Muž                                  Věk: 

otázka odpověď poznámky: 

Trpíte bolestmi zad? ANO x NE  

Kde se bolesti vyskytují? V oblasti:  

a. Krční páteře 

b. Hrudní páteře 

c. Bederní páteře 

d. V křížové oblasti 

 

Jak velká je bolest na stupnici 0 – 

10 (0 = žádná bolest, 10 = nejhorší 

možná bolest)  

  

Jaký je typ bolesti? a. Stálá 

b. Kolísavá 

c. Vystřelující 

d. Tupá 

e. Palčivá 

f. Řezavá 

g. Bodavá 

h. Jiná  

 

 

Jaká je intenzita bolesti? a. Mírná 

b. Střední  

c. Intenzivní 

d. Velice intenzivní 

 

Mění se bolest během dne? ANO x NE  

Pokud ano: kdy je horší? a. Ráno 

b. Odpoledne 

c. Večer 

d. V noci 

 

Je bolest závislá na činnosti 

(sportu)? 

ANO x NE  

Jaká je bolest po tréninku? a. Větší 

b. Menší 

c. Stejná 

 

Jaká je bolest po cvičení?  a. Vetší  

b. Menší 

c. Stejná 

 

Cítíte se po cvičení 

stabilněji/zpevnění? 

ANO x NE  

Existuje poloha, ve které se bolest 

zmírní? (Pokud ano, jaká je to 

poloha) 

ANO x NE  

Existuje poloha, ve které se bolest 

zhorší? (Pokud ano, jaká je to 

poloha) 

ANO x NE  

Jaké je vaše zaměstnání?   

Jak trávíte volný čas?   

(vlastní archiv, 2017) 
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Příloha č. 3 – Informovaný souhlas (vzor) 

Informovaný souhlas pacienta 

Název bakalářské práce (dále jen BP):  

Aktivace hlubokého stabilizačního systému u pacientů s vertebrogenním algickým 

syndromem bederní páteře. Korekce pohybových stereotypů ve volnočasových 

aktivitách. 

Stručná anotace BP:  

Celkem 10 terapií bude probíhat v soukromé ambulanci Fyzio 21 v Mladé Boleslavi. 

Terapie budou zaměřeny na ovlivnění hlubokého stabilizačního systému, na korekci 

chybných pohybů, které v průběhu dne, při golfu a dalších Vašich zájmových činnostech 

využíváte. Při terapiích budu využívat metodu Dynamické neuromuskulární stabilizace 

vytvořenou Prof.  PeadDr. Pavlem Kolářem, Ph.D. Cílem bude vytvoření nových pohybů 

s již zapojeným hlubokým stabilizačním systémem a jejich automatické využívání při 

Vašich aktivitách. Předpokladem je, že v průběhu terapií dojde ke snížení či odstranění 

Vaší bolesti z oblasti bederní páteře. 

Jméno a příjmení pacienta:  

 Datum narození:  

Kazuistika pacienta pod číslem:  

1. Já, níže podepsaný/á souhlasím s účastí v BP, jejíž výsledky budou anonymně 

zpracovány formou kazuistiky včetně videozáznamů. Je mi více než 18 let.   

2. Byl/a jsem podrobně a srozumitelně informován/a o cíli BP a jejích postupech, průběhu 

zpracování, a formě mé spolupráce. Byl mi vysvětlen očekávaný přínos BP.   

3. Porozuměl/a jsem tomu, že svou účast mohu kdykoliv přerušit či zcela zrušit, aniž by 

to jakkoliv ovlivnilo průběh mé další léčby. Moje účast v kazuistice BP je dobrovolná. 

  

4. Kazuistika bude včetně videozáznamů v BP uveřejněna přísně anonymně bez 

jakýchkoliv osobních údajů.   

5. S účastí v kazuistice BP není spojeno poskytnutí žádné finanční ani jiné odměny.   

Datum:  

Podpis pacienta:                                                                              Podpis studenta: 


