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Úvod 
 

Proč zrovna fyzioterapie? 
 

Tématem mé praktické maturity je fyzioterapie. Chtěl jsem se o ní dozvědět něco 

více a taky si vyzkoušet, jaké to je být na chvíli fyzioterapeutem, jelikož jsem se s ní 

setkával, ale z pohledu pacienta. Jak už jsem zmínil výše, setkával jsem se s tímto 

oborem celkem často a tak mě zaujala myšlenka, jaké by to mohlo být, kdybych se 

fyzioterapií zabýval trochu více. 

Fyzioterapie je uznávaný a významný obor, který pomáhá a má obrovský potenciál 

pomáhat všem lidem, kteří mají nějaký problém týkající se pohybového aparátu 

člověka. Fyzioterapeut je vystudovaný odborník, který díky nejnovějším výzkumům a 

poznatkům má možnost pomáhat lidem jak od bolesti zad tak například se skoliózou 

nebo centrální koordinační poruchou pohybového vývoje. 

Jakožto sportovec jsem už vyzkoušel spoustu různých cviků, jak po úrazu, tak i jako 

prevenci vůči nim. Cviky, které fyzioterapie nabízí, ale nejsou pouze velkou pomocí 

pro lidi, kteří utrpěli nějaký úraz, ale jsou i velkou pomocí pro lidi, kteří se už 

s nějakým deficitem narodili, či ho svou špatnou životosprávou získali časem. 

Mojí první zkušenost s fyzioterapií byla, když do mého týmu nastoupil fyzioterapeut, 

který s námi měl před a po každém tréninku či zápasu projet sérii cviků, které nás 

měli pomoct udržet v kondici a umožnit našemu tělu větší rozsah pohybů, které 

bychom mohli vykonávat snadněji. Prvních pár dní jsem ani já ani nikdo jiný z oddílu 

nezaznamenal žádnou změnu v dosavadním rozsahu pohybového spektra, ale 

výsledky se dostavily po prvním týdnu naší práce. Nejen, že se pohyby, které pro 

některé z nás byly namáhavé (dotknout se špiček v předklonu) se staly snadnější, ale 

dokonce jsme se dostali dál než předtím. 

Mojí cílovou skupinou byli jak lidé s úrazem, tak lidé, kteří získali nějaký deficit svoji 

špatnou životosprávou nebo pouze jedním zaměřením svalové činnosti.  
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Cíle 
 

Čeho jsem chtěl dosáhnout? 
 

Cílem mé praktické maturity bylo vyzkoušet si jaké to je být fyzioterapeutem, zjistit co 

lidé o fyzioterapii vědí a ukázat ostatním lidem, že jim fyzioterapie může pomoci 

s jejich problémy. 

 

Prvním cílem bylo vyzkoušet si být na chvíli fyzioterapeutem.  

• Sehnat lidi, kteří by měli zájem o fyzioterapii. 

• Domluvit se s fyzioterapeutem na odborném dohledu. 

• Zúčastnit se minimálně tří sezení s fyzioterapeutem. 

• Zúčastnit se minimálně tří terapií jako pozorovatel. 

• Zúčastnit se alespoň jedné terapie jako její vedoucí pod dozorem 

fyzioterapeuta. 

 

Druhým cílem bylo zjistit, co lidé vědí o fyzioterapii. 

• Zjistit si základní údaje o fyzioterapii. 

• Zeptat se lidí jestli vědí co je to fyzioterapie. 

• Zeptat se lidí co o fyzioterapii vědí. 

Porovnání odpovědí u skupin, které měli větší šanci s fyzioterapií setkat s odpověďmi 

lidí s menší pravděpodobností kontaktu s tímto oborem. 

  

Třetím cílem bylo ukázat lidem, že jim fyzioterapie může pomoci 
s jejich problémy z hlediska pohybového aparátu. 

• Spolu s fyzioterapeutem provést prvotní prohlídku dobrovolníků z obou 

cílových skupin. 

• Na základě prohlídky určit potřebné cviky pro každého dobrovolníka. 

• Dohlížet na dobrovolníky při terapiích a zaznamenávat si jejich pokroky po 

dobu tří měsíců. 

• Upravovat terapii na základě pokroků a potřeb dobrovolníků. 

• (Počet dobrovolníků jsem stanovil na pět a minimální počet dotazovaných 

osob na padesát) 
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Metodika 
 

Co a jak jsem vlastně dělal? 
 

Na začátku jsem si vybral téma této práce po domluvě s mým vedoucím práce 

Jaroslavem Najbertem. Následně jsem byl za týmovým fyzioterapeutem, se kterým 

jsem se domluvil a sepsal své cíle. Výběr dobrovolníků, kteří by se účastnili mé 

praktické maturity, byl dalším krokem, který byl třeba udělat co nejdříve, abych spolu 

s nimi mohl pracovat alespoň tři měsíce. Dle mé domluvy s fyzioterapeutem jsem se 

účastnil několika sezení, na kterých mi vysvětloval základy fyzioterapie, ukazoval mi 

některé cviky a domluvili jsme se na dalším postupu. 

Dobrovolníky, kteří se mi přihlásili, jsem rozdělil do dvou skupin. 

1. Dobrovolníci, kteří úraz mají čerstvě nebo už nějakou chvíli. 

2. Dobrovolníci, kteří úraz nemají, ale chtěli by zlepšit své pohybové vlastnosti. 

Obě tyto skupiny jsem postupně přivedl na předem domluvenou schůzku 

s fyzioterapeutem, na které jsme provedli prohlídku první skupiny (první provedl on, 

já prováděl ostatní) a zadali jsme jim cviky podle jejich možností či potřeb. Mezi tím, 

co jsme kontrolovali tyto skupiny a zadávali jim cviky, jsem se účastnil sezení 

s fyzioterapeutem, kde mi ukazoval další cviky a také jsme spolu probírali, co dál 

budeme dělat. Poté, co jsme provedli prohlídku u všech dobrovolníků a zadali jsme 

jim cviky, jsem s nimi tyto cvičení prováděl dvakrát týdně (úterý a čtvrtek). V průběhu 

cvičení jsem stále docházel na sezení s fyzioterapeutem a po několika sezení 

strávených pozorováním fyzioterapeutovi práce mi bylo dovoleno, po souhlasu jeho 

vlastního pacienta, vést jednu jeho terapii. 

Mezitím, co jsem docházel na sezení k fyzioterapeutovi, jsem se vydal splnit svůj 

druhý cíl a to zjistit, co lidé vědí o fyzioterapii. Tento úkol jsem zaměřil na lidi, které 

jsem oslovoval zcela náhodně v pražských ulicích. 

Dotazovanou skupinu lidí tvořilo sedmdesát pět osob v různých věkových 

kategoriích. 
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Fyzioterapie 
 

Fyzioterapie (léčba přírodními fyzikálními prostředky) nebo postaru léčebná 

rehabilitace (znovunavrácení) je zdravotnická profese, která prostřednictvím pohybu 

a dalších fyzioterapeutických postupů ovlivňuje, vyvíjí, udržuje nebo obnovuje 

maximální pohyblivost a funkční schopnosti člověka v případě, že tyto funkce jsou 

ohroženy nevhodným zatěžováním, stárnutím, úrazem atd. 

 

Z pohledu fyzioterapie je člověk chápán jako celek, kde všechno souvisí se vším. A 

proto fyzioterapie využívá znalosti a dovednosti z mnoha oborů (anatomie, fyziologie, 

fyziologie zátěže, kineziologie, psychologie, mechanika, sport, neurologie, ortopedie, 

vnitřní lékařství, pediatrie, gynekologie atd.). 

 

Součástí fyzioterapeutického postupu je: 

 

cílená diagnostika (kineziologický rozbor) 

K pohybové diagnostice používá fyzioterapie speciální kineziologické postupy a testy 

k vyhodnocení pohybových vzorů, posturálního a lokomočního chování. Diagnostické 

postupy vedou ke stanovení terapeutického plánu. 

léčba (terapie) 

Fyzioterapie používá neinvazivní léčebné prostředky fyzikální povahy. Je to 

především pohyb, jeden ze základních atributů pojmu zdraví, který působí na ostatní 

funkce organismu, včetně funkcí psychických. Dále pak dotyk, gravitace, teplo, chlad, 

tlakové a vztlakové síly, světelná energie, elektrické a magnetického pole. 

Fyzioterapii provádí fyzioterapeut, který získal vzdělání dle schválených studijních 

programů MZČR (fyzioterapeut absolvent; diplomovaný fyzioterapeut; odborný 

fyzioterapeut; fyzioterapeut specialista).   
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Průběh sezení a terapií 
 

Jeden ze stanovených cílů, které jsem si stanovil, byla návštěva sezení 

s fyzioterapeutem Mgr. Liborem Čipelem, na kterých mě zasvěcoval jakožto mírně 

obeznámeného lajka do tajů tohoto oboru.  

Nejdříve se mne vyptával na mé znalosti, zkušenosti a názory na fyzioterapii a poté 

mi vyjasnil některé mé otázky. Sezení se orientovala na učení teoretické látky 

fyzioterapie a na zkoušení odhadu psychických příčin problémů. Podařilo se mi splnit 

svůj cíl (navštívit sezení alespoň třikrát), jelikož jsem se zúčastnil pěti sezení.   

Poté co jsem se zúčastnil všech pěti sezení a přečetl doporučenou literaturu, jsem 

byl připuštěn na terapii jakožto pozorovatel. Pozorně jsem sledoval postup práce 

s klientem a vyptával se na nejasnosti v použitém postupu. Terapií jsem absolvoval 

také pět (čímž jsem vyplnil další svůj cíl), navíc s jednou terapií, na které po domluvě 

s klientem jsem byl tázán, jaký postup bych volil, či jaké cviky a rady bych zapojil do 

klientova plánu. 

Jako poslední přišlo na řadu řízení vlastní terapie už na jednom z mých dobrovolníků. 

Poté, co jsem spolu s dobrovolníkem dorazil na pracoviště fyzioterapeuta, jsem dal 

pod bedlivým dohledem Mgr. Čipela do práce.  

Začal jsem prohlídkou dobrovolníka, při které jsem zjišťoval možnosti jeho tělesné 

činnosti, jako například pohyblivost, či ohebnost jednotlivých končetin a svalů. 

Následně jsem přešel na tázání se dobrovolníka, z jakého důvodu přišel na 

fyzioterapii a dále jsme přešli k samotnému pozorování a cvičení s dobrovolníkem. 

Dalším z mých cílů bylo vést terapie s pěti dobrovolníky po dobu pěti měsíců pod 

dohledem mého odborného konzultanta. Terapie se konali jednou týdně po dobu 

jedné a půl hodiny s každým dobrovolníkem zvlášť. Po tři měsíce jsem pozoroval 

průběh změn na jejich pohybovém aparátu a mohu konstatovat, že všech pět 

dobrovolníků zpozorovalo po skončení každého měsíce zlepšení své pohyblivosti.
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Jako první jsem si dobrovolníky prohlédl (držení těla, postoj), dále jsem zjišťoval 

v jakém stavu je jejich pohyblivost. Nechal jsem je provést několik cviků (předklon do 

maxima, překážkový sed, spojení rukou za zády) a podle toho jsem určoval jak je 

daný dobrovolník pohyblivý a jaké části těla by potřeboval procvičit. Téměř všichni mí 

dobrovolníci byly hodně zkrácení, čímž postrádali plný potenciál svých pohybových 

možností.  

Jako první jsem se proto rozhodl po konzultaci se svým konzultantem pro procvičení 

nohou konkrétně chodidla, k tomu jsem požíval hokejbalový míček (který není ani 

měkký ani tvrdý, ale něco mezi tím). Dobrovolníci šlápli na míček a prováděli 

krouživé pohyby, kterými chodidlo uvolňovali a masírovali. Tato cvičení jsem 

prováděl s každým dobrovolníkem po dobu čtyř týdnů, po kterých jsem zaznamenal 

uvolnění a větší flexibilitu dolní části nohou s mírným působením i na vrchní část.  

Proto jsem se rozhodl pokročit v cvičení a začal jsem se svými dobrovolníky cvičit 

cviky PRIMAL MOVE (strana 55 až 65 v přílohách) od Pavly Kladivové, které se 

specializují na základní pohyby, kterými jsme se úplně přirozeně učili pohybovat jako 

děti. Tyto pohyby jsou tělu přirozené, a proto nejsou v rozporu s tělesnou konstitucí. 

Cviky PRIMAL MOVE jsme s dobrovolníky prošli postupně všechny a cvičili je dva 

měsíce. V průběhu cvičení jsem zaznamenával u jednotlivců pokroky (zlepšení 

motoriky, pohyblivosti, uvolnění a větší výkonost) 

Po skončení tří měsíců, které jsem si vytyčil, jako cíl jsem provedl tu samou kontrolu 

jako na začátku cvičení pro porovnání.  

Dobrovolníci se přestali tolik hrbit a srovnali svůj postoj, dále rozšířili svoji flexibilitu a 

motoriku.  
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Tázací formulář 
 

Dotazovaný: 
Datum: 
Místo: 
Věk: 
Pohlaví: 

1. Měl/a jste někdy poraněný pohybový aparát? 

a) Ano 

b) Ne 

2. Prošel/Prošla jste někdy nemocniční rekonvalescencí?  

a) Ano (pokud ano pamatujete si některé cviky?) 

b) Ne   

3. Máte nějaké koníčky vyžadující namáhavější pohyb? 

a) Ano 

b) Ne 

4. Jaký je rozdíl mezi rehabilitací a fyzioterapií? Jsou to různé 
názvy pro stejnou činnost? 

 

 

5. Čím se obor fyzioterapie zabývá a kdo je fyzioterapeut? Je to 
jen jiné slovo pro maséra? 

 

 

6. S čím nám fyzioterapie umí a naopak neumí pomoci? 

 

 

7. Kde všude se s fyzioterapeutem můžeme setkat a jak se k 
němu můžeme dostat? 



 

Výsledky dotazníku

Odpovědi na první
 

Měl/a jste někdy poraně
 

a) Ano - 45 dotázaných tj.

b) Ne - 30 dotázaných tj.

 

Nejčastější odpovědí bylo ANO, p

ruky nebo nohy. 

  

38%

Odpovědi na čtvrtou otázku

Výsledky dotazníku 

první otázku. 

kdy poraněný pohybový aparát? 

dotázaných tj. 62% 
dotázaných tj. 38% 

dí bylo ANO, přičemž nejčastějším poraněním byla zlomenina 

 

62%

38%

Odpovědi na čtvrtou otázku
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ním byla zlomenina 

Ano

Ne



 

Odpovědi na druhou
 

Prošel/Prošla jste někdy
 

a) Ano - 25 dotázaných tj.

b) Ne - 50 dotázaných tj.

 

 

Většina odpovědí ano se zmi

operaci pohybového aparátu,

 

  

64%

Odpovědi na pátou otázku

druhou otázku. 

ěkdy nemocniční rekonvalescencí? 

dotázaných tj. 36% 

dotázaných tj. 64% 

dí ano se zmiňovala o rekonvalescenci po nějakém tě

operaci pohybového aparátu, které nebyly tak časté.  

 

36%

64%

Odpovědi na pátou otázku

11 

rekonvalescencí?  

 

jakém těžším úrazu, či 

Ano

Ne



 

Odpovědi na třetí
 

Máte nějaké koníčky vyžadující namáhav
 

a) Ano – 47 dotázaných tj.

b) Ne – 28 dotázaných tj.

 

Velká část mých respondentů

jen pro zábavu.  

  

37%

Odpovědi na šestou otázku

řetí otázku. 

ky vyžadující namáhavější pohyb? 

dotázaných tj. 63% 

dotázaných tj. 37% 

ást mých respondentů dělá nějaký sport, ať už na profesionální úrovni nebo 

 

63%

37%

Odpovědi na šestou otázku

12 

 

 už na profesionální úrovni nebo 

Ano

Ne
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Odpovědi na čtvrtou otázku 
 

Jaký je rozdíl mezi rehabilitací a fyzioterapií? Jsou to různé názvy pro 

stejnou činnost? 

 

- Odpovědí na tuto otázku je, že rehabilitace je nadřazený pojem nad 

fyzioterapií, jelikož ta spadá do jednoho z jejích oborů. 

 

 

Většina mých respondentů mi odpověděla, že rehabilitace je například, když člověk 

za pomoci odborníka v nemocnici se snaží znovu chodit po nějakém úraze, či 

operaci, zatímco fyzioterapie pomáhá lidem, když je bolí nějaký sval a je využívána 

především sportovci (lepení tejp). 
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Odpovědi na pátou otázku. 
 

Čím se obor fyzioterapie zabývá a kdo je fyzioterapeut? Je to jen 
jiné slovo pro maséra? 
 

- Fyzioterapie je nelékařský zdravotnický obor zabývající se diagnostikou, 

léčbou a prevencí poruch pohybového systému organismu. Masérem se stává 

člověk, který vystuduje odborné učiliště či střední školu v oboru masér nebo 

absolvuje odborný kurz. 

 

Respondenti považují fyzioterapii pouze jen za lepení tejp a případné protažení 

bolestivých míst, někteří dokonce odpověděli, že se jedná o slovo stejného výzanmu 

jako je masér. 
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Odpovědi na šestou otázku. 
 

S čím nám fyzioterapie umí a naopak neumí pomoci? 
 

- Fyzioterapeut předává pacientovi své vzdělání o pohybovém aparátu, aby 

porozuměl signálům, jež mu tělo vysílá a byl schopen na ně adekvátně 

reagovat. Učí ho zásadám správného životního stylu. Nicméně když je potřeba 

nějaký sval či kloub uvolnit, tak fyzioterapeut cílenou technikou zasáhne. 

 

Odpovědí respondentů se točili stále okolo tejp a občasné ulevení od bolesti. 
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Odpovědi na sedmou otázku. 
 

 

Kde všude se s fyzioterapeutem můžeme setkat a jak se k němu 
můžeme dostat? 
 

- Fyzioterapeuti působí ve sportovním prostředí, dále existují fyzioterapeutické 

ambulance při obvodních poliklinikách či v soukromích nestátních zařízeních. 

Fyzioterapeuti pracují i přímo v nemocnicích na jednotlivých odděleních. 

 

Respondenti do jednoho odpověděli, že s fyzioterapeutem se lze setkat na 

sportovištích a v soukromích zařízeních. Jen pár vědělo o ambulancích při obvodních 

klinikách a ještě méně o tom, že pracují přímo na odděleních. 
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Závěr 
 

Ve své práci jsem se ujistil, že fyzioterapie není jen tak pro radost, ale že člověku 

doopravdy pomáhá. Vyzkoušel jsem si na vlastní kůži být chvíli fyzioterapeutem a 

starat se o lidi, kteří věří, že jim pomohu. 

Na začátku jsem si vytyčil tři cíle, které se mi z velké části podařilo splnit. Zúčastnil 

jsem se tří sezení s fyzioterapeutem, na kterých mi v rámci možností vysvětlil základy 

fyzioterapie a po domluvě s pacientem mi umožnil se zúčastnit čtyř sezení jakožto 

pozorovatel. 

S ohlédnutím na odpovědi, které se mi podařilo získat od padesáti respondentů 

v celkem pestré věkové paletě, se celkem podivuji faktu, že i když velká část těchto 

lidí žije aktivně nebo v životě prodělali nějaký úraz tak ani o fyzioterapii pořádně 

nevědí a tím pádem ani netuší, jaké výhody tento obor lidstvu přináší.  

Moje vlastní zkušenosti, z toho být fyzioterapeutem, jsem s pomocí mého odborného 

konzultanta získal díky deseti dobrovolníkům, kteří se uvolili se mnou tři měsíce cvičit 

dvakrát týdně. Díky těmto lidem jsem se mohl přesvědčit, jak těžké je pro 

nevystudovaného člověka bez praxe a s minimem teorie všímat si věcí, které oko 

fyzioterapeuta odhalí jen podle postoje, a jak moc by se hodilo docházet na tyto 

cvičení i mě samotnému.  
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Zdroje 
 

Zde bych chtěl poděkovat svému odbornému konzultantovi Liboru Čipelovi, za 

zasvěcení do tajů fyzioterapie a obrovskou pomoc s mojí prací, ať už se jednalo o 

výklad tématu nebo o odborný dozor. 

http://www.sportovnilekarstvi.cz/ 

http://www.fyziop.cz/coJeFyzioterapie.html 

http://www.klinikazdravi.cz/Novinky/Myty-a-fakta-o-fyzioterapii-338726 (podklady pro 

dotazník) 

TROJAN, Stanislav. Lékařská fyziologie. Vyd. 4., přeprac. a dopl. Praha: Grada, 

2003. ISBN 80-247-0512-5. 

TROJAN, Stanislav. Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka. 3., přeprac. 

a dopl. vyd. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-1296-2.  
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