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ANOTACE  

Bakalářská práce se zabývá problematikou týkající se skoliózy v dětském věku, a v době 

dospívání. Práce je rozdělena na část teoretickou, i část praktickou - průzkumnou. Teoretická 

část se zabývá popisem a vznikem skoliózy, která souvisí i s rozdělením skoliózy na několik 

typů. Dále pak všemi možnostmi využití vyšetřovacími metodami, kterými lze skoliózu 

diagnostikovat, a následně jejím řešením, včetně ošetřovatelské péče.  

Teoretická část je zaměřena na popis a rozvoj skoliózy u dětí v období dospívání, je zde 

rozdělena podle typů a popsány jsou současné možnosti diagnostiky. Následně její řešení  

a ošetřovatelská péče. 

Druhá část bakalářské práce obsahuje průzkumný vzorek dětských pacientů, u kterých byla 

skolióza diagnostikována. S dětmi byly provedeny rozhovory na základě předem stanovených 

otázek, nahrávány na diktafon a poté překódovány do písemné formy. Následně byly všechny 

rozhovory vyhodnoceny. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Dětský věk, skolióza, rehabilitace, ošetřovatelská péče  



 
 

TITLE 

Life of a child with scoliosis 

 

ANNOTATION 

The bachelor thesis deals with issues related to scoliosis in childhood, and during 

adolescence. The thesis contains both a theoretical part and a practical - exploratory part. The 

theoretical part deals with the description and the occurrence of scoliosis, which also relates 

to the division of scoliosis into several types. In addition, all the possible investigative 

methods that can be used to describe scoliosis, and then its solution, including nursing care. 

The second part of the bachelor thesis contains a reconnaissance sample of pediatric patients 

in whom scoliosis was diagnosed. The interviews were conducted with children on the basis 

of predefined questions, recorded on a dictaphone and then transcribed into a written form. 

Subsequently, all interviews were evaluated. 
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Úvod 

Tato bakalářská práce se zabývá onemocněním páteře, které se nazývá skolióza. Jedná se  

o patofyziologické zakřivení páteře, které se prezentuje vybočením do strany (v rovině 

frontální), a může v pozdějších letech vyústit až v tak závažné komplikace, které je nutno řešit 

operačně (Dungl Pavel, 2014, str.: 441). 

Pro správnou léčbu skoliózy je nutné podrobné vyšetření a stanovení závažnosti skoliózy. 

Mezi typické vyšetřovací metody patří důsledné provedení anamnézy, provedení klinického  

a rentgenologického vyšetření, a následná klasifikace skoliózy. Na základě vyšetření pacienta 

je nutno rozhodnout, zda je vhodná léčba konzervativní ve smyslu využití rehabilitace, či 

speciálních korzetů. Anebo zda je potřeba přistoupit k chirurgickému řešení. Pokud je u dítěte 

skolióza diagnostikována včas, lze tento problém vyřešit pravidelným rehabilitačním 

cvičením. Korzetové řešení nastává tehdy, pokud je zakřivení páteře nad určitý stupňový 

rozsah a cvičení již nestačí. A pokud se jedná o zakřivení větší, a již konzervativní léčba 

společně s nošením korzetu nestačí, je na řadě operace páteře a její chirurgické řešení  

(Gallo Jiří a kol., 2011, str. 123; Pavel Kolář, 2009, str. 444) 

Skoliózu doprovází i mnoho komplikací. Mezi ty hlavní komplikace patří zdravotní potíže 

způsobené nefyziologickým postavením páteře, které mají vliv na uložené tělní orgány  

a především na kardiopulmonální systém. Skolióza může (ale i nemusí) být doprovázena 

bolestí. Může pacienta omezovat v běžných denních aktivitách, v určitých sportovních 

aktivitách, a prezentuje se kosmetickou nevzhledností (Martin Repko, cit. 5.2.2019, online). 

Důležitost je kladena vždy na prevenci. A proto pokud každá matka se svým dítětem 

pravidelně navštěvuje dětského lékaře, měl by to být právě on, který včas rozpozná 

a diagnostikuje skoliózu. Prvními příznaky skoliózy jsou většinou nestejně postavená ramena, 

vystouplá žebra na jedné straně, či páteř vybočující do strany po ohybu těla dopředu (Kolář 

Pavel, 2009, str. 441). 

V této bakalářské práci je skolióza popsána nejprve teoreticky, společně s využitím 

ošetřovatelské péče v případě nutných rehabilitací, nebo chirurgického zákroku. Ve druhé 

části práce je toto onemocnění prozkoumáváno formou rozhovoru s dětmi a dospívajícími. 

Cílem šetření je zjištění, jaký vliv mělo/ nebo má toto onemocnění na život dětských pacientů. 

Především jak moc to dotazované respondenty ovlivnilo v osobním životě. Zda jejich 
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onemocnění doprovázely další komplikace nebo bolesti, jak se postavili k řešení problému/ 

k léčbě, nebo jak velkou měli podporu od svých rodičů a přátel.  

Průzkumné rozhovory s danými dětmi/dospívajícími jsou překódovány do písemné formy. 

Závěrem této práce je vyhodnocení výsledných rozhovorů, a přiblížení se k problematice 

skoliózy u dětí. Zvláště tedy jak to dotazované děti vnímají a jak je to ovlivnilo v osobním 

životě. 
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Hlavní cíl práce 

Zjistit jaký vliv má rozvoj skoliózy, jako specifické onemocnění na dívky a chlapce v době 

školního věku, a jakým způsobem ovlivňuje jejich dospívání ať už po stránce fyzické, 

psychické, či sociální. 
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

1 Anatomie páteře a definice skoliózy 

Lidská páteř je dvakrát esovitě, neboli 3x zakřivena a tvořena obratli, které jsou mezi sebou 

spojeny klouby. Páteř tvoří 7 obratlů krčních, 12 obratlů hrudních, 5 obratlů křížových, a 4-5 

obratlů kostrčních. Jejich skloubením vzniká pohybový segment, který zabezpečuje pružnost 

a ochranu centrálního nervstva. První zakřivením je krční lordóza. Dále následuje hrudní 

kyfóza, bederní lordóza a opět křížová kyfóza. Toto lze nejlépe spatřit pohledem s boku. Při 

větším zakřivení by se jednalo o patologii, kterou je však nutné potvrdit oborníkem  

a vhodným vyšetřením. Pokud je na pacienta veden pohled zezadu, zdá se páteř rovná jako 

pravítko. Při předklonu lze spatřit zakulacená záda. Pokud záda nejsou zakulacená tak, jak by 

měla být, a je vidět hrb v oblasti hrudní (viz. Adamsův test ohnutí), lze hovořit  

o patologii. Rentgenové vyobrazení by mělo potvrdit, zda se jedná či nejedná o skoliózu (Jiří 

Gallo a kol., 2011, str. 118; Hana Kohlíková a Eva Novotná, 2000, str. 7; Andrea Levitová a 

Blanka Hošková, 2015, str. 41). 

Skolióza vzniká na základě funkčního či strukturálního postižení. O funkčním poškození 

mluvíme tehdy, jeli patrná derotace obratlů či jejich torze. Pokud se jedná o poškození 

strukturální, je patrná klínovitá deformace obratlů, patrný gibbus vlivem rotací obratlů 

a následného tlaku žeber na straně křivky dorzálně, či změna struktury těl obratlů (Eva 

Buchtelová a Alena Charvátová, 2017, str. 67). 

Jak se již v úvodu zmíněné, skolióza je nefyziologické zakřivení páteře které se projevuje 

vybočením v rovině frontální (do stran). Lze tak potvrdit vyšetřením aspekcí (pohledem), 

právě při předklonu. Eva Kohlíková a Eva Novotná (2000) uvádí ve své knížce: ,,Vadné 

držení těla je nejčastěji způsobeno svalovými dysbalancemi mezi svaly na přední straně těla,  

a mezi svaly na zadní straně těla.‘‘ Tedy lze říci, že pokud vznikne problém na jedné straně, 

ovlivní to stranu druhou a naopak. Velmi často se jedná o problém především u dětí  

a dospívajících, a postihovány jsou nejčastěji dívky. Dospělí však nejsou výjimkou, jelikož se 

skolióza může projevit v kterémkoliv věku. U dětí je tento problém ale mnohem snáz 

řešitelný, jelikož jejich organismus stále roste a tělo je přizpůsobivější změnám. Čím dříve se 

tento problém začne řešit, tím menší následky vzniknou (Hana Kohlíková a Eva Novotná, 

2000, str. 7). 
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1.1 Etiologie 

Podle příčiny vzniku je skolióza rozdělena na skoliózu idiopatickou, kongenitální či 

neuromuskulární. Dále pak dle vlivu degenerativního, zánětlivého, nádorového onemocnění, 

či úrazového poškození. Na základě správného vyšetření lze zvolit vhodnou léčbu (Repko M. 

a kol., 2012, str. 53-55). 

 

1.1.1 Idiopatická skolióza 

Zatím nemá jasné odůvodnění, ale je však patrné, že postihuje mnohem častěji dívky než 

chlapce, a to v 70-80 procentech. Dle nástupu skoliózy lze idiopatickou skoliózu rozdělit na 

infantilní (do 3 let věku dítěte), juvenilní (od 3 let do nástupu puberty-okolo 10. roku dítěte)  

a adolescentní (po začátku nástupu puberty). Klasifikace tohoto typu skoliózy se provádí 

pomocí Lenkeho klasifikace, která rozlišuje tři základní měřené parametry a určuje šest 

základních křivek. Díky tomuto systému lze zjistit strukturalitu křivky, a následný rozsah 

operační spondylodézy (Repko M. a kol., 2012, str. 54).  

 

1.1.2 Kongenitální skolióza 

Vzniká na základě genetických předpokladů a jedná se o druhou nejčastější příčinu skoliózy  

u dětí. Je patrná hned po narození a může, nebo nemusí progredovat dále. Může se jednat  

o problém ve formaci, která ovlivňuje vývoj obratlů, či se jedná o problém v segmentaci 

jednotlivých páteřních oddílů. Spojením těchto obou problémů vzniká taková skoliotická 

deformita, která je nejlépe diagnostikována zobrazovacími metodami – počítačová tomografie 

(dále jen CT), či magnetická rezonance (dále jen MRI). Pokud by k progredaci skoliózy došlo 

a způsobovala by komplikace, je nutná osteotomie a spondylodéza – prováděná nejčastěji ve 

2.-4. roce života dítěte. Jelikož se jedná o typ skoliózy geneticky přenosné, je důležitá dobře 

odebraná anamnéza (Pavel Kolář, 2009, str. 445; Repko M. a kol., 2012, str. 54). 

 

1.1.3 Neuromuskulární skolióza 

Tento typ skoliózy vzniká u poškození CNS, při poruše horního či dolního motoneuronu 

(neuropatické poškození). Není však vyloučené, že se může jednat primárně i o postižení 

myogenní. U tohoto typu dochází k progresi deformity, která pokračuje i přes ukončený 
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kostní vývoj a tím se jedná o komplikovanější a závažnější problém, než který představuje 

idiopatická či kongenitální porucha. U tohoto typu skoliózy je nejčastěji využívána klasifikace 

s názvem Scoliosis Research Society (Repko M., 2008, str. 29). 

Postižení horního motoneuronu je typické u dětské mozkové obrny, u spinocerebelární 

degenerace, syringomegálie, míšních nádorů, či poranění míchy (Repko M., 2008, str. 29). 

U postiženého dolního motoneuronu se skolióza vyskytuje u pacientů s míšní svalovou atrofií 

(morbus Werdnig-Hoffmann, morbus Kugelberger-Welander, dysautonomie morbus Riley-

Day), dále pak u pacientů s poliomyelitidou, či po úrazech (Repko M., 2008, str. 29). 

 

1.1.4 Neurofibromatóza 

Dalším důvodem skoliózy je tzv. neurofibromatóza, která je způsobená vrozeným 

onemocněním pojiva. Neurofibrom je nezhoubný nádor vystupující z obalu nervu, který se 

prezentuje nárůstem podkožního vaziva a může tak způsobovat dočasné patologické 

zakřivení, které však může vygradovat až ve větší a závažnější zakřivení. Jeho typickým 

příznakem jsou kožní skvrny barvy bílé kávy. Pokud to stav pacienta dovoluje, je nutné 

neurofibrom odstranit a upravit křivku páteře pomocí fúzí (Pavel Kolář, 2009, str. 445). 

 

1.2 Vyšetřovací metody 

Základem léčby je dobře stanovená diagnóza, kterou lze stanovit na základě vyšetření. To vše 

spočívá v dobře odebrané anamnéze, ve které nás zajímá především výskyt skoliózy v rodině 

- skolióza která se projevila u rodičů či prarodičů dítěte, ať už vrozená či způsobená 

přidruženým onemocněním. Dále je důležité znát věk dítěte a období, ve kterém došlo 

k rozvoji deformity, a rychlost progrese deformity. Po dobře odebrané anamnéze následuje 

klinické vyšetření, které se provádí vždy u pacienta svlečeného pouze do spodního prádla. 

Vyšetření začíná aspekcí (pohledem), kdy pacient stojí před vyšetřujícím, který může sledovat 

symetrie či asymetrie ramen, trupu, nebo pánve. K vyšetření lze použít olovnici spuštěnou od 

protuberantia occipitalis externa (od 7. krčního obratle), která by měla procházet rovnoběžně 

s páteří až po intergluteální rýhu (nacházející se mezi hýžděmi). Pokud olovnice intergluteální 

rýhou neprochází, je patrné zakřivení a lze stanovit stupeň postižení. Při prosbě o předklon lze 

shledat i paravertebrální gibbus. Ten vzniká na základě rotace těl obratlů, následné reakce 

žeber a zádového svalstva. Obdobným způsobem je pacient požádán o záklon a o úklon na 
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obě strany, díky čemuž lze posoudit flexibilitu deformity (Jiří Gallo a kol., 2011, str. 119-

120). 

Po odebrané anamnéze a klinickém vyšetření nastupuje vyšetření pomocí zobrazovacích 

metod. Mezi typickou zobrazovací metodu při podezření na skoliózu nebo již diagnostikované 

skolióze patří RTG vyšetření, s pořízením snímku jak hlavy, tak i pánve zároveň. Snímek se 

provádí u pacienta ve stoje, v předozadní a boční projekci. V předozadní i boční projekci lze 

zpozorovat tíži zakřivení, kterou lze změřit i pomocí tzv. Cobbova úhlu. Pokud se jedná  

o zakřivení vyšší než 60° dle Cobba, jedná se o závažnou deformitu, která má za následek 

zhoršení ventilačních funkcí a následnou kardiopulmonální insuficienci. Díky rentgenovému 

zachycení pánve lze zjistit kostní věk pacienta, který se odečítá od oblasti iliakálních krist 

(hřebeny kostí kyčelních) díky metodě dle Rissera. Existuje však i metoda Greulicha  

a Pyelové, která zjišťuje kostní věk díky RTG snímkům levého zápěstí, s porovnáním atlasu 

kostní zralosti (Jiří Gallo a kol., 2011, str. 119-120). 

Jelikož jsou skoliózy způsobené i degenerativním či nádorovým onemocnění, využívá se 

především MRI a CT. Tyto metody nám pomáhají rozpoznat, zda došlo k poškození páteřního 

kanálu, či nervů a jejich struktur (Martin Repko a kol., 2012, str. 56-57). 

 

1.3 Terapie 

Léčebné postupy závisí na stupni skoliózy - tíže křivky, a na věku dítěte. Je nutné myslet na 

to, že u dětí dochází v určitém období k nejrychlejšímu kostnímu vzrůstu a tudíž lze 

předpokládat, že i deformita bude mít rychlejší progresi. Jakmile se kostní růst zastaví, 

dochází k mírnějšímu (zpomalenějšímu) zakřivování. U dospělých jedinců se pak jedná  

o maximálně 1-2 stupně za rok. Dle Cobbova měření existují pravidla, kterých se řídíme a dle 

kterých volíme terapeutický postup. Pokud se jedná o mírnou skoliózu do 20 st., volíme 

pouze rehabilitační péči a pravidelně sledujeme změny v zakřivení. Při zakřivení mezi 20-40 

st. se doporučuje nosit korzet společně s rehabilitačním cvičením, kterým se zabrání zhoršení 

stavu. A pokud je zakřivení páteře nad 40 st., rehabilitační cvičení a nošení korzetu je i tak 

nedostačující, jsou na řadě nutná chirurgická opatření (Martin Repko a kol., 2012, str. 57). 
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1.3.1 Konzervativní řešení 

Před volbou kterékoliv léčebné metody je nutné zvážit závažnost onemocnění a dle toho 

postupovat. Obecně se konzervativní metody označují jako takové postupy, které nejsou nijak 

operativní.  

 

1.3.1.1 Rehabilitační péče 

Rehabilitační péče vychází ze správně provedeného vstupního vyšetření zkušeným  

a atestovaným fyzioterapeutem.  Spočívá ve využívání technik k nápravě vadného držení těla, 

tedy i skoliózy. Pavel Kolář ve své knize uvádí: ‘‘V roce 1969 definovala WHO rehabilitaci 

jako kombinované a koordinované využití lékařských, sociálních, výchovných a pracovních 

prostředků pro výcvik nebo znovuzískání co možno nejvyššího stupně funkční schopnosti.‘‘ 

Lze tedy říct, že se jedná o interdisciplinární obor, který má za cíl začlenit člověka zpět do 

společnosti jakýmkoliv způsobem, na základě jakéhokoliv zdravotního problému. V případě 

skoliózy je cílem dosáhnout nápravy v maximálním rozměru, a udržet tento stav s co 

nejmenšími následky a zpět začlenit pacienta do aktivního společenského života (Kolář Pavel, 

2009, str. 2). 

Základní složkou rehabilitace je léčebná tělesná výchova (dále jen LTV), která má za cíl 

udržovat kvalitní tělesný stav pohybového aparátu a posilovat ochablé, zesláblé, či zkrácené 

svalové struktury. Do LTV lze zahrnout i dechovou gymnastiku, která využívá 

lokalizovaného dýchání na straně skoliotického zakřivení směrem dovnitř. Postupy 

rehabilitace jsou vždy u každého individuální a je opravdu nutná nejenom spolupráce 

s dítětem, ale i s jeho rodiči a blízkým okolím. Do léčebné terapie při skolióze lze zařadit 

několik metod, které jsou prokázány za velice úspěšné. Mezi ně patři tzv. trojrozměrná terapie 

dle Schrothové, cvičení dle Klappovy metody (lezení souhlasnými končetinami), či Vojtova 

metoda (Kolář Pavel, 2009, str. 445-447). 

 

1.3.1.1.1 Ideální cvičební program pro dítě 

Před zahájením rehabilitačního cvičení je nutné, aby se terapeut seznámil s diagnózou a jejím 

stupněm. Volba správně zvolené terapie závisí na věku dítěte, stupni skoliózy, na chování 

dítěte (jeho vystupování, pocity, nálada) a na přístupu dítěte k terapeutovi. Každá aktivita 

směřovaná k dítěti by měla být vedena tak, aby bavila a měla za cíl pozitivní výsledek. 
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V případě skoliózy je nutné, aby bylo cvičení nejenom zajímavé, ale hlavně efektivní. Jelikož 

se jedná o děti, je všem zřejmá jejich roztržitost a neschopnost vydržet u jedné aktivity 

dlouho. Dosáhnout pozitivního výsledku lze tak, že se terapeut snaží vymýšlet vhodné cviky, 

které lze čas od času obměnit. Největším úspěchem je zaručeně cvičení formou her. Pokud je 

dítě natolik šikovné, že si cvičení osvojilo a určité cviky si pamatuje, může rehabilitovat  

i samo doma, nebo například po škole ve školní družině. Je však důležitá kontrola ze strany 

rodičů (či zkušeného pedagoga ve družině), aby dbali na správný výchozí bod každého cviku 

a na jeho celkové provedení. Vhodné je i stanovení si denní doby na cvičení. Vzhledem ke 

školní docházce je vhodné, aby dítě cvičilo například ráno před odchodem do školy. Po 

návratu ze školy je totiž možné, že na dítě padne únava a cvičit se mu nebude chtít. Dítě by se 

za každou cenu do cvičení nutit nemělo. Pod tlakem by pak dítě necvičilo správně a léčba by 

byla neefektivní (Iva Bílková, cit. 12.1.2019, online).   

 

1.3.1.1.2 Režimová opatření 

Co se týká režimového opatření, tak ten se vždy opírá o fázi skoliózy, ve které se nemocné 

dítě se skoliózou nachází. Pokud se u dítěte vyskytuje pouze vadné držení těla, dítěti není 

nijak odpírána školní tělesná výchova. U mírnějších forem skoliózy už je doporučena 

zdravotní tělesná výchova. A u středně těžkých poškození se doporučuje vynechání 

sportovních aktivit mimo plavání, se zapojením zdravotní tělesné výchovy pod dohledem 

odborníka (Eva Buchtelová a Alena Charvátová, 2017, str. 69). 

 

1.3.1.1.3 Metoda Kathariny Schrotové s využitím dechové gymnastiky 

Metoda dle Kathariny Schrotové vychází z trojrozměrné rotace páteře (v rovině sagitální, 

frontální a transversální), kdy je hlavním cílem derotace postižených částí páteře (viz. příloha 

č. 3). Důležitost je při tomto cvičení kladena správnému výchozímu postavení a podkládání, 

správnému lokalizovanému dýchání, aktivní derotaci páteře, a podpoře osvojení si získané 

rotability (Pavel Kolář, 2009, str. 446-447). 
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1.3.1.1.4 Klappovo lezení 

Klappovovo lezení spočívá v korekci vadného držení těla, s využitím lezení po čtyřech 

končetinách. Při lezení dochází k rozložení zatížení páteře na čtyři body (viz. příloha č. 4). 

Rotační pohyby a protahování páteře během chůze po čtyřech vede k vytvořenému funkčnímu 

svalovému korzetu trupu. Tato technika využívá zkříženého lezení a zároveň i mimochodného 

lezení. Důležitost je opět kladena správnému výchozímu postavení. Dále pak pomalé  

a plynulé lokomoci spolu s tlakem končetin do podložky, a napřímenému držení celé páteře 

(Pavel Kolář, 2009, str. 446). 

 

1.3.1.1.5 Vojtova metoda 

Vojtova metoda řeší problematiku idiopatické skoliózy, kde dochází k blokaci zkříženého 

vzoru, kdy není uspořádán časový a prostorový sled pro rozvinutí hlubšího zádového svalstva. 

Při této metodě je vhodné, aby do léčby skoliózy byly zapojeny všechny tři Vojtovy 

terapeutické modely, kterými se zabývá. Jedná se o reflexní plazení, reflexní otáčení a první 

pozici.  Cílem této metody je aktivace hlubokého zádového svalstva (mají vliv na postavení 

obratlů), aktivace obtížně přístupných svalů (vzhledem k volní kontrole) a zlepšení dýchacího 

schématu, díky zapojení bránice. Účinnost Vojtovy metody závisí hlavně na velice zkušeném 

fyzioterapeutovi, který by měl být v tomto ohledu znalý. Tato metoda je velice náročná 

vzhledem k provedení, ale i k času. Důležitá je i spolupráce s rodiči dítěte a jejich aktivní 

přístup k léčbě (Pavel Kolář, 2009, str. 447). 

 

1.3.2 Nošení korzetu 

Cílem této léčebné metody je zabránění další progrese skoliózy. Dítěti se korzet aplikuje 

v době nejrychlejšího růstu a je ponecháván až do doby kostního dozrání mezi 16. a 17. 

rokem života dítěte. V tomto období organismus roste s flexibilní křivkou. Po ukončeném 

kostním vývoji nelze korzetem deformitu ovlivňovat a může naopak způsobit další 

komplikace – např. artrotické změny. U této metody je vyžadováno, aby se korzet nosil 23h 

denně. Zbylá hodina je určena pro rehabilitační cvičení, a pro osobní hygienu a péči o kůži 

pod korzetem, kde může snadno docházet k otlakům. Jelikož děti stále rostou, není výjimkou, 

že se pro jedno dítě vyrobí korzetů více. Tělo se ve vývoji neustále mění, chlapci často 
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vyrostou hodně do výšky, dívkám začnou růst prsa a může se stát, že bude korzet malý. 

Korzet musí být vyroben přesně na míru (Martin Repko a kol., 2012, str. 58). 

 

1.3.2.1 Přikládání a nošení korzetu 

Mezi nejstarší a nejvyužívanější patří tzv. Milwaukee ortéza (viz příloha č. 5). Je tvořena 

krční a bederní objímkou, společně s jednou přední vertikální dlahou a dvěma zadními 

dlahami. Prakticky tato ortéza fungovala tak, že v jednom místě tlačila na hrudník v místě 

valu, a na druhém místě tlačila na oblast bederní (Jiří Gallo a kol., 2011, str. 125). 

Dnes jsou korzety vyráběné z odlitku trupu dítěte, a následně vyhotoveny. Nejčastěji se jedná 

o TLSO ortézu (turako-lumbo-sakrální ortézu), která už podle latinského názvu působí na 

jednotlivé části páteře - na hrudní, bederní a křížovou. Korzet lze nosit na oděvu (na tričku). 

S aplikací je vhodné, aby vždy vypomohla druhá osoba, jelikož může být zapínání řešené přes 

suchý zip v oblasti zad. Většina dětí korzet velice dobře toleruje a na jeho nošení si postupně 

zvykne (Jiří Gallo a kol., 2011, str. 125). 

 

1.3.3 Operační léčba 

Operační léčba nastává tehdy, je-li skoliotické zakřivení páteře vyšší než 40 stupňů a hrozí 

další nefyziologické zakřivování. Cílem této metody je náprava deformity a udržení získaného 

tvaru. Tato metoda se především věnuje takovým křivkám, které mají za následek další 

deformace páteře a při tomto operačním řešení je volen přední, či zadní operační přístup. 

,,Odhadem lze říci, že skolióza se vyskytuje u cca 2–4 % dětské populace mezi 10.–16. rokem. 

Pouze zhruba desetina skoliotických křivek progreduje do závažných deformit, které je nutno 

řešit operační metodou. Většina těchto závažných křivek je operačně léčena v období mezi 

12.–16. rokem věku. Setkáváme se samozřejmě i s deformitami vrozenými, které se projeví již 

po narození. V těchto případech jsme velmi často nuceni operovat již v útlém věku dítěte, 

zpravidla mezi 5.–7. rokem. Výjimečně operujeme i děti kolem jednoho roku věku, a to 

v případech závažných vrozených deformit obratlů, kdy se snažíme zablokovat vadný růst 

daného úseku páteře.‘‘ (Repko M. 2014, online). 

Deformita v dětském období před pubertou je mnohem více flexibilní než v období 

adolescentním. V období adolescence totiž dochází k dalším strukturalizacím a korekce je 
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tedy více omezená. Pro získání správného tvaru páteře slouží tzv. rostoucí tyče (growing 

rods), které se volí právě nejčastěji při idiopatické skolióze, v infantilním či juvenilním věku 

dítěte. Tato instrumentální korekce je doprovázená tzv. kostní fúzí, která není během růstu 

doprovázena. Tudíž je toto konečné řešení odloženo až na dobu kostního růstu. Je důležité mít 

na paměti, že tato léčebná metoda není otázkou týdnů či měsíců. Po aplikaci růstových tyčí 

nastává každá půlroční, malá operace, jež spočívá v posunování háčků a utahování šroubků, 

dokud nedojde ke kostnímu růstu – tedy ke konečnému ošetření kostního růstu.  

U kongenitální skoliózy, která je včas diagnostikovaná a jedná se pouze o malá zakřivení, je 

volena technika prosté kostní fúze. U velkých zakřivení spolu s poruchami formace je 

indikováno odstranění obratle, a následná fúze přilehlých obratlů k sobě. Obě tyto metody 

u kongenitální skoliózy lze provádět u dětí již do jednoho roku života (Martin Repko a kol., 

2012, str. 58-59). 

Před samotnou operací se provádí předoperační vyšetření v podobě odběrů a potřebných 

doplňujících vyšetření. Nutná je i konzultace s anesteziologem, který zvolí vhodnou formu 

uspání. Pokud se jedná o děti a mladistvé do 18 let, je nutný doprovod alespoň jednoho 

z rodičů, či zákonného zástupce. Jestliže dítě nedovršilo 6 let, je zde možnost hospitalizace 

jednoho z rodičů či zákonného zástupce. Je to i značnou výhodou, jelikož tak malé dítě 

nedokáže rozumět všem podstatám toho, co ho čeká. Pro dítě může být pobyt v nemocnici 

psychicky náročný, nemusí spolupracovat a přítomnost někoho z jeho blízkých mu pomáhá 

situaci zvládnout lépe. Pro zdravotní personál je přítomnost blízké osoby dítěte velikou 

pomocí, zvláště při ošetřovatelských činnostech, kterým dítě opět nemusí rozumět a má z nich 

strach (Martin Repko a kol., 2012, str. 63). 

 

1.3.3.1 Pooperační léčba 

Po operaci je dítě hospitalizováno na jednotce intenzivní péče, a po 2-3 dnech se již začíná 

s pomocí zdravotní sestry vertikalizovat – posazovat a pomalu vstávat. Má na sobě korzet, 

který fixuje trup těla, čímž udržuje i určitá instrumentária, která byla nainstalována 

k narovnání páteře. V prvním měsíci je opravdu nutné, aby dítě přísně dodržovalo pohybový 

režim, který nebude přespříliš zatěžovat páteř. Zhruba po půl roce již může dítě vykonávat 

takové aktivity, jako je jízda na kole či plavání. Ovšem i na tyto aktivity je kladen důraz na 

opatrnost při každém vedeném pohybu (Martin Repko a kol., 2012, str. 63). 
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2 Ošetřovatelská péče 

Ošetřovatelská péče u dětí je definována jako ošetřovatelská péče v pediatrii, která jako  

i ostatní obory vychází z teoretických znalostí. (Miluše Vacušková a kol., 2009, str. 18) A ať 

už samostatná rehabilitace, která má za cíl obnovit funkčnost každého jedince a navrátit ho 

zpět do aktivního života, je i ošetřovatelská péče nezastupitelnou činností. Obě dvě tyto 

metody lze spojit a nazvat ho rehabilitační péčí, či rehabilitačním ošetřovatelstvím. 

,,Děti mají být do nemocnice přijímány jen tehdy, pokud péče, kterou vyžadují, nemůže být 

stejně dobře poskytnuta v domácím ošetřování nebo při ambulantním docházení.‘‘ (Renata 

Vytejčková a kol., 2011, str. 198)  

 

2.1 Hospitalizace dítěte a předoperační období 

Každá sestra má za cíl předcházet jakýmkoliv problémům. Proto je velice důležité, aby znala 

důvody přijetí dítěte do nemocnice, a připravila jej společně s rodiči na pobyt v nemocnici. 

V první fází (fáze posouzení) zdravotní sestra sbírá informace o dítěti, které musí poskytnout 

jeho nejbližší – jeho rodiče. Tyto informace sbírá po celou dobu hospitalizace dítěte, musí si 

je ověřovat a utřiďovat. Dalším zdrojem informací je i zdravotnická dokumentace a ostatní 

zdravotní pracovníci (pedagogové, psychologové, sociální pracovníci, apod.) Posuzuje jak 

objektivní, tak i subjektivní poznatky a zjišťuje tak fyzické, psychické, sociální i spirituální 

potřeby dítěte. Fyzikální vyšetření poskytuje doplnění všech informací o dítěti, a hlavně 

posuzuje aktuální zdravotní stav dítěte. Provedení fyzikálního vyšetření závisí hlavně na 

mentálním a psychickém vývoji dítěte. U těch menších nejčastěji se zapojením her  

a odvedením pozornosti od případných nepříjemností (Lucie Sikorová, 2011, str. 25-26). 

Druhá fáze ošetřovatelského procesu je diagnostika, kdy sestra zhodnocuje stav dítěte a snaží 

se vyhnout případným nežádoucím událostem. Společnost NANDA vytvořila standardizované 

názvy s definicemi, charakteristickými znaky a rizikovými faktory, pro usnadnění orientace  

a k lepšímu stanovení ošetřovatelských diagnóz. Některá specializovaná dětská oddělení mají 

již vytvořené ošetřovatelské dokumentace s častými diagnózami (Lucie Sikorová, 2011, str. 

25). 

Na základě první fáze posouzení a následné diagnostiky může dojít ke třetí fázi, a to k fázi 

plánování ošetřovatelské péče. V této fázi sestra sleduje a stanovuje priority dítěte, které jsou 
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u každého jiné. Po naplánování sestra plán realizuje a důkladně zaznamenává – čtvrtá fáze. 

V poslední fázi výsledky zhodnocuje – pátá fáze (Lucie Sikorová, 2011, str. 26). 

Rodiče by měli být seznámeni a orientováni v daném prostředí oddělení, poučeni v případě 

odloučení s dítětem – jak mu vysvětlit že se zase vrátí, a s tím, co vše je nutné si přinést 

k případné hospitalizaci dítěte (průkaz zdravotní pojišťovny, zdravotní a očkovací průkaz, 

doporučení k příjmu, osobní oblečení a pyžamo, přezůvky, hygienické pomůcky, 

zdravotnické pomůcky pokud jej dítě využívá, léky, apod.). Dokonce, že si jejich dítě může 

vzít do nemocnice i svoji oblíbenou hračku (Miluše Vacušková a kol., 2009, str. 39-41). 

Během hospitalizace dítěte může dojít k mnoha nežádoucím důsledkům, mezi které patří 

hlavně obavy a strach z cizího prostředí. Avšak u jinak starého dítěte a dle vztahů v rodně je 

to vždy jiné. Například takové batole či mladší předškolák bude vnímat odloučení od matky 

mnohem hůř, než takový větší školák či dokonce adolescent. Sice to jako u každého dítěte 

nabourá jeho denní režim, ale právě děti starší odloučení naopak i někdy rádi uvítají. Mezi 

takové typické nežádoucí následky patří: smutek a pláč, nechuť k jídlu, nezájem 

komunikovat, negativismus, zhoršená kvalita spánku, nezájem o hračky, bizarní chování, 

apod. Během hospitalizace dítěte může dojít k mnoha nežádoucím důsledkům, mezi které 

patří hlavně obavy a strach z cizího prostředí. Avšak u jinak starého dítěte a dle vztahů 

v rodně je to vždy jiné. Například takové batole či mladší předškolák bude vnímat odloučení 

od matky mnohem hůř, než takový větší školák či dokonce adolescent. Sice to jako u každého 

dítěte nabourá jeho denní režim, ale právě děti starší odloučení naopak i někdy rádi uvítají 

(Miluše Vacušková a kol., 2009, str. 42-45). 

Jelikož není operační řešení skoliózy nikdy vyloučenou metodou, má zdravotní sestra za úkol 

připravit dítě před danou operací. V tomto ohledu je důležitost kladena nejen znalostem 

ohledně stupně postižení skoliózou u dítěte, ale také ke vztahu zdravotní sestry k dětem. 

Miluše Vacušková ve své knize uvádí osobnostní vlastnosti a předpoklady zdravotní sestry: 

,,lásku k dětem, citlivost k dětskému trápení a bolesti, obrovskou míru trpělivosti, vytříbené 

pozorovací schopnosti, logickou úvahu a rozhodovací schopnosti, míru předvídavosti, smysl 

pro zodpovědnost, sebekázeň, obětavost.‘‘ (Miluše Vacušková a kol., 2009, str. 12). 

Musí umět volit formu komunikace na úrovni vývoje a vyjadřovacích schopností dítěte. 

Přiměřeným a dostačujícím způsobem mu vysvětlit to, co se od něj požaduje, poskytnout 

útěchu a současně vyhodnocovat změny reakcí a stavu dítěte.‘‘ (Miluše Vacušková a kol., 

2009, str. 12).  
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2.2 Pooperační období 

Před operací je nutné seznámit rodiče a s výkonem a jeho průběhem a získat od nich 

informovaný souhlas. Dítě by před chirurgickým výkonem měl navštívit dětský lékař  

a anesteziolog. Úkolem sestry je zajistit celkovou hygienu, aby dítě bylo před operací 

vyprázdněné pomocí klyzma, od půlnoci nic nejedlo, ani nepilo kvůli riziku aspirace na sále, 

a aby mu byla podána těsně před operačním výkonem premedikace (na zklidnění), dle 

indikace lékaře. Nejčastěji je premedikace podána injekčně do svalu. S pomocí rodičů je dále 

zajištěna i psychická podpora dítěti. Cestou na sál by dítěti zatím měly účinkovat léky na 

zklidnění, tudíž nedojde k rozrušení z odloučení od matky, či obou rodičů. Následně je na sále 

dítěti zaveden periferní žilní vstup a podány uspávací léky přímo do žíly. U starších dětí lze 

zavést žilní katétr ještě před odvozem na sál. Díky předchozím uklidňujícím lékům a lehkému 

uspání tak nedojde k zneklidnění dítěte vlivem bolesti. Během operace jsou dítěti neustále 

monitorovány životní funkce – krevní tlak (TK), puls (P), okysličení (SpO2), tělesná teplota 

(TT) srdeční činnost na EKG monitoru (Martin Repko a kol., 2012, str. 63-64). 

Než se dítě zcela probudí po narkóze, je úkolem sestry ihned po převozu na dospávací pokoj 

monitorovat životní funkce dítěte, pečovat o jeho dýchací cesty a dutiny ústní, kontrolovat 

operační ránu, podávat infuzní terapie dle indikace lékaře, kontrolovat bilanci tekutin,  

a v případně bolesti zajistit pooperační analgezii. Pokud nenastanou žádné pooperační 

komplikace, je dítě převezeno na standardní pokoj. V případě nežádoucích komplikací je 

nutno dítě převést na jednotku intenzivní péče (Martin Repko a kol., 2012, str. 161). 

Po operaci je dítě provázeno nepříjemnými faktory, jako je cizí prostředí, bolest, omezení 

stravy, nevidí své rodiče ani žádnou známou tvář apod. To je projeveno neklidným chováním, 

pláčem, zarudnutím v obličeji, apod. Starší děti se zvládnou projevit verbálně, či ukázat jak 

moc je to bolí. V takových případech je dítěti dle indikace lékaře i nadále podáván lék proti 

bolesti, formou infuzní či kapkami. Přítomnost rodičů je v tomto případě pro dítě nesmírně 

důležitá. Dítě se zbaví pocitů strachu, obav, případně pláče, a bude opět klidnější (Poučení 

před anestezií u dítěte, cit. 12.1.2019, online). 

Po operaci by měla zdravotní sestra informovat jak dítě, tak i jeho rodiče o důležitosti cvičit 

každý den, pokud to zdravotní stav dovoluje. Sestra musí vždy posoudit a zhodnotit stav 

nemocného, předem včas připravit prostředí pro cvičení, dbá na správné zásady během 

cvičení (správný výchozí bod, dýchání, apod.) a na bezpečnost během cvičení (Renata 

Vytejčková, 2011, str. 78-93). 
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2.3 Intervence 

O dítě je nutné maximálně pečovat ve všech ohledech. Sledovat jeho vnímání, chování, 

fyziologické funkce, vstupy, reakce na podané léky apod. Edukace rodičů je nejdůležitější. 

Pokud není sestra momentálně u dítěte a je to možné, jeho společnost mu dělají rodiče. Jejich 

úkolem je při jakémkoliv problému/ nejistotě informovat sestru, případně lékaře. U starších 

dětí je v jejich blízkosti signalizační zařízení, které musí být vždy funkční. Mezi faktory 

ovlivňující vznik nežádoucích událostí patří věk, poruchy smyslového vnímání, faktory 

spojené se životním stylem, úroveň vědomí, mobilita, schopnost komunikace a dorozumění 

se, emoční stav a případná nedostatečná informovanost nemocných (Renata Vytejčková  

a kol., 2011). 

Pokud má dítě zavedený žilní vstup, sestra pečuje a kontroluje jeho okolí. Dle škály 

Maddonovy se hodnotí, zda není místo vpichu začervenalé, oteklé, opuchlé, bolestivé, či není-

li v horším případě přítomen i bolestivý pruh v oblasti žíly. K žilnímu přístupu musí sestra 

přistupovat vždy přísně asepticky a převazovat dle potřeby. Každé hodnocení a každý převaz 

je nutný zaznamenat do dokumentace. Pokud je dítě s pooperační ránou, je nutné ránu 

sledovat a v případě potřeby krytí vyměnit/ převázat. Opět je nutné vše uvést do dokumentace 

- množství prosáknutí, materiál využitý při převazu, datum a čas, podpis sestry (Renata 

Vytejčková a kol., 2015, str. 76-88, str. 199-220). 

Dále se dle potřeby i nadále kontrolují fyziologické funkce (TK, P, D, SpO2, srdeční činnost, 

TT). Sleduje se bolest dítěte, s využitím vizuální analogové škály (škála  

s vyobrazenými dětskými výrazy). Avšak pokud je dítě ještě hodně malé, bude se projevovat 

vysokým a neustálým pláčem. Sestra nesmí jeho pláč podcenit a dostatečně ho zkontrolovat 

(Renata Vytejčková a kol., 2013, str. 13-57). 

Zajištění bezpečí dítěte během hospitalizace je dalším vysoce důležitým úkolem sestry. Sestra 

musí zabránit možnému poškození či úrazu, nebo jiným nepatřičným důsledkům a měla by 

k tomu využívat všech bezpečnostních prvků (u malých dětí připravená funkční odsávačka  

a případně ventilátor, postranice, osvětlení, čisté lůžko bez možných předmětů, atd.). V časné 

fázi po operaci se dítě nemůže pohybovat, jak by chtělo. Avšak aby se předešlo komplikacím 

a možným proleženinám, je úkolem sestry časté polohování či výpomoc se změnou polohy. 

Sestra dále zajišťuje i vhodnou stravu, ať už je dítě pouze hospitalizované, či ho čeká operační 

výkon, nebo už po daném operačním výkonu je. Strava by měla být vždy a správně zajištěna. 

Důležitým aspektem během hospitalizace je i odpočinek a spánek. Pokud je to možné, měla 
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by být místnost pokoje vždy dostatečně provětraná. Malé děti by měly být před spánkem 

s vhodným odstupem najezené, vyprázdněné a uklidněné. Přítomnost rodičů a možnost 

spánku v přítomnosti dítěte je pro něj to nejlepší (Renata Vytejčková a kol., 2011; Renata 

Vytejčková a kol., 2013; Renata Vytejčková a kol., 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

29 
 

II. PRAKTICKÁ ČÁST 

Na teoretickou část bakalářské práce navazuje praktická. Pro splnění předem stanoveného cíle 

v bakalářské práci byl zvolen kvalitativní průzkum, který měl za cíl prozkoumat fyzické, 

psychické, ale i sociální důsledky skoliózy na dívky i chlapce ve věku do 18 let.  

 

3 Dílčí cíle 

1. Zjistit vliv daného onemocnění na dívky a chlapce v době jejich dospívání 

 

2. Jakým způsobem ovlivňuje jejich dospívání ať už po stránce fyzické, psychické, či sociální. 

 

4 Průzkumné otázky 

Jedná se o otázky z rozhovoru, pro zjištění vlastního přístupu k onemocnění. 

1. Jak dlouho dotazované děti skoliózu mají. 

2. Kdy na ní přišli a zda v domácím prostředí s rodiči, či u lékaře 

3. Jak tento problém začali řešit a kolik času věnovali léčbě 

4. Zda mají děti nějakou pohybovou aktivitu, které se věnují už delší dobu, nebo se jedná o 

tělovýchovu ve škole a volnočasové aktivity 

5. Zda je problém natolik ovlivnil, že se musely vzdát svého oblíbeného sportu ať už na chvíli 

nebo natrvalo 

6. Jaký rozdíl cítí oproti začátku, a zda došlo ke zlepšení nebo se jim situace zdá stejná 

 

5 Metodika průzkumu 

S předem daným svolením a pomocí paní fyzioterapeutky na ambulantním pracovišti 

v Rychnově nad Kněžnou byli kontaktováni ambulantně docházející rodiče a jejich děti, které 
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trpí nebo trpěly skoliózou. Poté následovalo samotné dovolení se rodičů, o rozhovor s jejich 

dětmi. 

Pro tyto rozhovory byl vytvořen polostrukturovaný rozhovor (viz. příloha č. 10) s předem 

vytvořenými otázkami, které se vztahovaly k celé problematice skoliózy. Celý rozhovor vždy 

probíhal na vybraném a klidném místě, v prostředí polikliniky. Rozhovor byl zaznamenáván 

pomocí diktafonu a následně překódován do písemné formy. 

Celkem do tohoto průzkumu bylo zahrnuto 13 rozhovorů, avšak ve dvou případech nemohl 

být rozhovor použit, jelikož informace od dětí nesplňovaly požadavky šetření. Jednalo se 

většinou o stydlivost nebo o neúplná vyjádření. Z těchto důvodů nemohly být rozhovory 

použity pro výsledné zpracování. Děti byly ve věku od 9 do 18 let.   

 

5.1 Charakteristika průzkumného vzorku 

Do průzkumného šetření byly zvoleny ambulantně docházející děti, kteří se léčí či léčily se 

skoliózou. Kritériem byl věk do 18 let a informovaný souhlas rodičů, který umožnil 

spolupráci s jejich dětmi. Průměrný věk dětí byl kolem 13 let, kdy nejmladším dvěma 

respondentům bylo 9 let, a třem nejstarším 17 let.  

S dětmi byl vždy následně proveden rozhovor, zaznamenávající se na diktafon. V rámci 

tohoto průzkumu bylo zahrnuto celkem 10 respondentů. 

Tabulka č. 1 – Věkové rozhraní respondentů 

Respondenti Věk Pohlaví 

Č.1 - P.D. 9 let dívka 

Č.2 - A.Š. 11 let dívka 

Č.3 - N.Š. 14 let dívka 

Č.4 - M.Š. 9 let chlapec 

Č.5 - A.J. 13 let chlapec 

Č.6 - J.P. 13 let chlapec 

Č.7 - T.J. 14 let chlapec 

Č.8 - M.D. 17 let chlapec 

Č.9 - M.D. 9 let chlapec  

Č.10 - M.P. 17 let chlapec  
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5.2 Průběh průzkumu 

Celý průzkum probíhal od začátku října 2018 do dubna 2019, na předem vybrané poliklinice. 

Díky předchozí domluvě s místní fyzioterapeutkou bylo umožněno rodiče s dětmi kontaktovat 

a oslovovat, zkonzultovat s nimi své požadavky a následně provádět průzkum. Každému 

rodiči byl průběh rozhovoru vždy patřičně vysvětlen. Následně jim byl předložen 

informovaný souhlas (příloha č. 9), který obsahoval informace ohledně anonymity  

a o uchování údajů jak jejich, tak jejich dětí s tím, že v této bakalářské práci bude využito 

pouze pohlaví a věk, pro případné porovnání s ostatními rozhovory s jinými dětmi.  

Po vyplnění souhlasu rodičů k průzkumu byla snaha o navození jisté klidné, a neformální 

atmosféry. Následně byl proveden rozhovor (viz. příloha č. 10) s jejich dětmi, nahrávající se 

na mobilní diktafon. Rozhovory probíhaly nejčastěji na cvičebně fyzioterapeutky, v průběhu 

jejich ambulantního cvičení. K rozhovoru byly využity předem stanovené otázky, které se 

však pokaždé trochu lišily vzhledem k individualitám každého dítěte (věk, pohlaví).   

Vzhledem k časové náročnosti fyzioterapeutky, oslovených rodičů a lehčího ostychu dětí, 

byla délka jednoho rozhovoru zhruba od 5 do 10 minut. V některých případech bylo opravdu 

těžké, některé děti a jejich rodiče zapojit do rozhovoru, a proto nebyly všechny rozhovory do 

průzkumu zapojeny.  

Věkové rozmezí se jak u dívek, tak i u chlapců pohybovalo od 9 do 18 let. Díky častému 

doprovodu rodičů mohly být některé otázky zodpovězeny i jimi, jelikož si ne vždy děti na vše 

vzpomněly. Také ne vždy šlo jen o zapomnění, ale jistou stydlivost, bavit se s cizím 

člověkem. Proto nejsou některé rozhovory zahrnuty do průzkumu, jelikož byl jejich výsledek 

patřičně nedostatečný. 

 

6 Technika zpracování výsledných dat 

Všechny získané a nahrané rozhovory byly na konci rozhovorů zkontrolovány. Následně byly 

rozhovory přepsány v počítači do dokumentu Microsoft Office Word 2007 a poté převedeny 

do počítačového programu ATLAS.ti 8. Tam následně překódovány. Všechny rozhovory byly 

přepsány tak, jak byly pořízeny diktafonem.   
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Program ATLAS.ti 8 pracuje s kvalitativními průzkumy, které mohou být v podobě 

textových, grafických, či audiovizuálních dat. Na základě těchto získaných dat, je také možné 

provádět různé úpravy, a to v podobě kódování, zpracovávání a prezentování. Výhodou 

tohoto programu je, že nabízí verzi, kterou je možné si stáhnout do vlastního počítače zdarma 

a nemá žádné datum vypršení platnosti. Nevýhodou však je omezenost funkcí (počet 

dokumentů vložených do programu/ poznámek / kódů / sítí, apod.), a jen placená verze nabízí 

více možností. Dalším možným úskalím může být i pro některé to, že program není v českém 

jazyce.  

Celá práce s programem závisí hlavně na získaných datech. Je důležité si uvědomit, že se 

jedná pouze o nástroj, který zpracovává data. Získávání informací a hledání souvislostí je 

hlavní a důležitou prací uživatele. 

Výsledné překódování v programu ATLAS.ti 8 bylo následně vloženo do vlastní práce. 

V podobě grafických pavouků jej lze vidět, společně s popisky pod jednotlivými kódy 

v kapitole prezentace dat. 

 

7 Analýza a interpretace výsledků průzkumu 

Zde je souhrn dat, získaných během vlastního šetření pomocí rozhovorů. Pro lepší přehled, 

z celkového počtu 10 (100%) dětí byly 3 (30%) dívky a 7 (70%) chlapců. Jelikož se jednalo  

o děti ve věku od 9 do 18 let, rozhovory s každým z nich byly v jisté míře rozlišné. Především 

pak u dětí mladších 11 let. 

V tabulce č. 2 je zaznamenáno, jak na skoliózu děti a jejich rodiče přišli. Zda měly děti nějaké 

potíže už doma při běžných aktivitách, které se projevovaly bolestmi, špatnou chůzí či 

nevzhledností zakřivení páteře. Nebo zda si toho všiml až dětský lékař například na 

preventivní prohlídce. 
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Tabulka č. 2 – Zjištění onemocnění doma nebo u dětského lékaře 

Respondenti Zjištění doma Zjištění u lékaře 

Č.1 - P.D. ✓ ✓ 

Č.2 - A.Š. 
 

✓ 

Č.3 - N.Š. 
 

✓ 

Č.4 - M.Š. ✓ ✓ 

Č.5 - A.J. ✓ ✓ 

Č.6 - J.P. 
 

✓ 

Č.7 - T.J. ✓ ✓ 

Č.8 - M.D. 
 

✓ 

Č.9 - M.D. 
 

✓ 

Č.10 - M.P. ✓ ✓ 

 

Výsledkem z tabulky č. 2 vyplývá, že zhruba polovina dětí a jejich rodičů si všimla jistých 

komplikací, které je vedly k lékaři a následně k rehabilitační péči. 

  

Pro další otázky zkoumání byly vytvořené kódy, ke kterým jsou přirovnané dané odpovědi 

dětí, či jejich rodičů. Následně bylo provedeno grafické znázornění všech možných odpovědí 

k položeným otázkám. Ne všechny odpovědi jsou uvedené, jelikož se mi odpovědí na některé 

otázky nedostalo. Většina odpovědí je uvedena tak, jak sdělily samy děti, anebo se jedná  

o odpovědi jejich rodičů. Zbytek odpovědí ve smyslu nevědomí, bylo dopsaných mnou 

samotnou. 

Na začátku každého kódy je souhrn odpovědí. Odpovědi nebyly nijak upravovány a jsou 

přepsány v přesně mluvené řeči od respondentů.  
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Kód č. 1- Povědomí o nemoci (viz. grafický pavouk č. 1) 

V oblasti povědomí o nemoci celkem 7 dětí vědělo, o co se jedná a jak tento problém nazvat. 

Buďto se jednalo přímo o skoliózu, nebo v jednom případě o skoliózu přidruženou k jinému 

onemocnění. Další dvě děti ve věku 9 let (dívka a chlapec) neodpověděly, a tak jejich 

odpovědi byly doplněny jejich rodiči. Byla na nich vidět jistá stydlivost a obavy bavit se 

s cizím člověkem, kterého viděly poprvé. Poslední dítě ve věku 13 let (chlapec) chvíli 

přemýšlel, ale nemohl si vzpomenout. V jeho hlase byla cítit jistá nejistota a jistý ostych. 

 

Grafický pavouk č. 1 
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Kód č. 2 – Pohybové aktivity (viz. grafický pavouk č. 2) 

Druhá otázka byla mířena na pohybové aktivity. Tam mě zajímalo, zda dotazované děti mají 

nějaký sportovní koníček, kterému se věnují. 

Pouze jeden 9letý chlapec z celkového souboru uvedl, že žádný pohybový koníček nemá. 

Z jeho hlasu bylo i trochu cítit, že ho žádný sport ani nebaví.   

 

Odpovědi získané rozhovorem: 

Resp. č. 1 - ,,Dělá gymnastiku, ráno cvičí. Občas jezdí i na kole, ale jinak ráda skáče parkour, 

takové to dětské skákání. Takže takovéhle věci dělá ráda.‘‘ 

Resp. č. 2 - ,,Ráda plavu, a pak sportuji, když je ve škole tělák. Jinak ještě zpívám ve sboru.‘‘ 

Resp. č. 3 - ,,Tancuju street-dance a jinak hraji na keyboard. Jiný pohybový koníček nemám.‘‘ 

Resp. č. 4 - ,,Začátkem školního roku jsem začal hrát florbal. Žádný jiný sport neprovozuji.‘‘ 

Resp. č. 5 - ,,Hrál jsem florbal.‘‘ 

Resp. č. 6 - ,,Běh a sebeobrana, dále pak nějaká ta brigáda. Dále tělocvik ve škole.‘‘ 

Resp. č. 7 - Hraju fotbal a ve škole florbal.‘‘ 

Resp. č. 8 - ,,Dělám karate, hraju rád vybíjenou. Jinak hraji šachy.‘‘ 

Resp. č. 9 - ,,Neprovozuji.‘‘ 

Resp. č. 10 - ,,Dříve se to semnou tak trochu mlelo a byl jsem takový i více zavalitější. Později 

jsem ale rychle zhubnul‘‘… ,,Začal jsem sportovat, začal jsem tančit, běhat, jezdit na kole. 

Nejsem moc na kolektivní sporty ale samozřejmě se začleňuji. Momentálně občas zajdu i do 

posilovny, ale vlivem prohnuté bederní páteře to bolí. Musím si dávat větší pozor.‘‘ 
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Grafický pavouk č. 2 
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Kód č. 3 a 4 - Omezení během onemocnění, aktivit, i v osobním životě (viz. grafický pavouk 

č. 3 a 4) 

Třetí a čtvrtá otázka se vztahovala k předchozí otázce na téma pohybové aktivity. Vzhledem 

ke sportovním aktivitám či jiným koníčkům mě zajímalo, zda děti měly během vykonávání 

těchto aktivit nějaké obtíže, nebo zda je skolióza ovlivňovala i jinak v osobním životě. 

 

Za resp. č. 1 a resp. č. 4 odpovídali jejich rodiče. Skolióza je prý nijak neomezuje a bolesti 

také neudávají.  

Resp. č. 2, resp. č. 8 uvedli sami, že je skolióza nijak neovlivňuje ani při pohybu ani v klidu. 

Resp. č. 3 a resp. č. 6 uvedli bolesti po delší době v jedné poloze, především v klidu (stání, 

sezení). 

Resp. č. 5, resp. č. 7, a resp. č. 10 uvedli, že má skolióza vliv na jejich sportovní aktivity. Tyto 

sportovní aktivity museli třeba na chvíli vypustit, nebo vykonávat s větší opatrností, anebo 

přestat vykonávat vůbec. 

Poslední respondent č. 9 mi vzhledem k žádným aktivitám nesdělil, zda má bolesti třeba 

v klidu nebo při nějaké aktivitě. 

 

Odpovědi získané rozhovorem: 

Resp. č. 1 - ,,V normálních aktivitách si myslím, že jí to nijak neomezuje.‘‘ 

Resp. č. 2 - ,,Ráda plavu, a pak sportuji ve škole, když je tělák. Jinak ještě zpívám ve sboru. 

Při plavání bolesti nemám. Ani v klidu. Bez problémů.‘‘ 

Resp. č. 3 - ,,Když třeba dlouho sedím, když dlouho stojím, nebo běhám. Během toho 

tancování ani nijak ne. Jen když jsem dobu v jedné poloze.‘‘ 

Resp. č. 4 - ,,Žádné bolesti či změny při vykonávání pohybu. Ani v klidu.‘‘ 

Resp. č. 5 - ,,Tak u florbalu mě to omezovalo. Také když jsem seděl delší dobu u počítače, tak 

mě začaly bolet záda. Pak třeba i při tělocviku. Florbal jsem pak přestal dokonce hrát.‘‘ 
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Resp. č. 6 -  ,,Pokud jsem delší dobu ve stejné poloze, třeba tak dvě hodiny, tak pak mě ty záda 

bolí hodně.‘‘ ,,Jinak bez omezení‘‘ 

Resp. č. 7 - ,,To jsem měl spíše bolesti ze začátku, když jsem třeba běhal, nebo skákal. Ale teď 

už je to lepší. Někdy se to ale během větší zátěže projeví. Během toho nějakého sportu.‘‘ 

,,Před třemi měsíci mě to hodně omezovalo, že jsem nebyl schopný vůbec nic dělat, ale už je 

to lepší a hraju normálně. Musím si dávat ale pozor. Při běžných aktivitách to je v pohodě. 

Doma bez problémů.‘‘ 

Resp. č. 8 - ,,Ne bolesti nemám. Ani při pohybu. Nijak mě to neomezuje.‘‘ 

Resp. č. 9 - ,,Ne, nejsem si vědom.‘‘ 

Resp. č. 10 - ,,No dříve se to se mnou tak trochu jako mlelo a byl jsem takový i více 

svalovitější. Později jsem ale docela rychle zhubnul, tak se provedla i pro jistotu některá 

vyšetření, zda nejsem náhodou nemocný. Výsledky však byly v pořádku.  Poté jsem zase 

trochu přibral, takže mám takovou myslím si normální váhu. Začal jsem sportovat, začal jsem 

tančit, běhat, jezdit na kole. Nejsem moc na kolektivní sporty, ale samozřejmě se začleňuji. 

Nijak mě to během těchto aktivit neomezuje, jen občas když špatně došlápnu a vystřelí mi to 

do zad. V tu chvíli se s tím nedá moc nic dělat. Momentálně občas zajdu do posilovny, ale 

vlivem prohnuté bederní páteře to bolí. Musím si dávat větší pozor.‘‘ 
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Grafický pavouk č. 3 
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Grafický pavouk č. 4 
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Kód č. 5 – Řešení problému (viz. grafický pavouk č. 5) 

V případě pohybového omezení byla další otázka mířena na řešení problému. Vzhledem 

k docházce na rehabilitační středisko mi bylo jasné, že děti pravidelně cvičí a skoliózu léčí. 

Otázka tedy směřovala na volenou metodu léčby. Zda u nich byla léčba konzervativní 

formou – tělesná výchova či nošení korzetu, nebo zda u nich musela být navrhnuta léčba 

operační.  

U všech respondentů se mi dostalo stejné odpovědi, a to volby konzervativní – cvičením. 

 

Odpovědi získané rozhovorem: 

Resp. č. 1 - ,,Ne.. Bez korzetu. Jenom to cvičení.‘‘   

Resp. č. 2 - ,,Řešíme to pouze zatím cvičením. Korzet žádný nebyl potřeba.‘‘ 

Resp. č. 3 - ,,Pouze cvičením a teď mám k tomu i vždycky předtím masáže. Žádný korzet jsem 

nosit nemusela.‘‘ 

Resp. č. 4 - ,,Jen tím cvičením.‘‘ 

Resp. č. 5 - ,,Cvičením i masážemi.‘‘ 

Resp. č. 6 - ,,Pouze cvičením..‘‘ 

Resp. č. 7 - ,,Řešíme to pouze cviky a někdy masáží. Korzet nutný nebyl.‘‘ 

Resp. č. 8 - ,,Pouze cvičením.‘‘ 

Resp. č. 9 - ,, Jen tím cvičením.‘‘ 

Resp. č. 10 - ,,Jenom čistě to cvičení. Začal jsem postupně cvičit záda. Nejdříve jsem dostal 

asi 5 cviků, ale vůbec mi to ze začátku nešlo, ale potom už to bylo daleko lepší. Teď už mám 

těch cviků více, nevím ale přesně kolik. Cviky na břicho, cviky prováděné ve stoje, v sedě, a je 

to jako takové uvolňující.‘ 
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Grafický pavouk č. 5 
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Kód č. 6 – Pravidelnost cvičení (viz. grafický pavouk č.6 ) 

Na základě léčebné metody cvičením mě zajímal časový interval, který tomu cvičení děti 

s jejich rodiči věnují. 

 

Resp. č. 1, resp. č. 2 a resp. č. 7 uvedli, že cvičí pravidelně každý den. 

Resp. č. 3, resp. č. 5, resp. č. 9 a resp. č. 10 uvedli, že cvičí zhruba 3x do týdne. 

U zbylých respondentů nebylo přesně řečené, kolik času cvičení věnují. 

 

Odpovědi získané rozhovorem: 

Resp. č. 1 - ,,Cvičí pravidelně každé ráno a tady ambulantně u paní fyzioterapeutky.‘‘ 

Resp. č. 2 - ,,Cvičím pravidelně každý den.‘‘ 

Resp. č. 3 - ,,Ano, snažím se. Nevím, zda na to rodiče dohlížejí, ale snažím se. Každý týden 

cvičím jinak, ale min. 3x do týdne určitě. Podle školy.‘‘ 

Resp. č. 4 - ,,Cvičíme pravidelně‘‘ 

Resp. č. 5 - ,,Cvičíme 3x do týdne, dohlíží na to spíše taťka.‘‘ 

Resp. č. 6 - ,,… rodiče na cvičení dohlíží, jelikož si na to moc často sám nevzpomenu. Cvičím 

spíše o víkendech.‘‘ 

Resp. č. 7 - ,,Ano, cvičím každý den. Dokonce si před každým cvičením musím nahřívat záda. 

Rodiče na cvičení dohlíží. Cvičení mě nebaví, ale musím. Dost často spíš po škole, když přijdu 

domů.‘‘ 

Resp. č. 8 - ,,No… Moc ne, ale občas si zacvičím. Snažíme se.‘‘ 

Resp. č. 9 - ,,Tak 2x-3x týdně, mamka občas zkontroluje‘‘ 

Resp. č. 10 - ,,Snažím se pravidelně cvičit, ale někdy to nestíhám z důvodu školy a večer jsem 

už unavený. Ráno zase vstávám velice brzy a už to tolik taky nestíhám. Snažím se alespoň 3x 

týdně cvičit.‘‘ 
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Grafický pavouk č. 6 
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Kód č. 7 – Pocit zlepšení (viz. grafický pavouk č.7 ) 

V případě komplikací během skoliózy mě zajímalo, zda dotazovaní respondenti pocítili 

nějaké zlepšení v porovnání se začátkem, kdy jim skolióza byla diagnostikována 

a s porovnáním nyní, kdy rehabilitovali a byli již na konci léčby. 

 

Odpovědi získané rozhovorem: 

Resp. č. 5 - ,,…opravdu se to zlepšilo, protože ty problémy takové už nejsou.‘‘ 

Resp. č. 7 - ,,To jsem měl spíše bolesti ze začátku, když jsem třeba běhal, nebo skákal…. Ale 

teď už je to lepší.‘‘ … ,,Teď je to určitě mnohem lepší.‘‘ 

Resp. č. 9 - ,,Jo, to jako jo.‘‘ 

Resp. č. 10 - ,,Rozhodně cítím velké zlepšení. Jako když jsem přišel s bolestí zad, 

s neschopností dát nohu přes nohu a podobně, tak ne že by mě to nějak úplně omezovalo na 

život. Tu skoliozu jsem trochu, ale ta se srovnala během 3. cvičení, což jsem byl velice rád.‘‘ 

 

Grafický pavouk č. 7 
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8 Diskuze 

Díky předchozímu studiu v oboru fyzioterapie mi bylo toto téma velice blízké  

a zajímalo mne, jak vlastně může skolióza ovlivnit život dospívajícího dítěte. Přece jen se 

jedná o onemocnění, které nevznikne hned, ale vyvíjí se postupně. Otázkou zůstává, jak 

dlouho taková terapie může trvat? Co vše to může obnášet během jejich vývoje? 

Vzhledem k výsledkům průzkumu v praktické části práce, kdy se jedná ve všech případech  

o děti s mírnou skoliózou a s navrženou konzervativní metodou v podobě rehabilitačního 

cvičení si je nutné uvědomit, že léčba v tomto případě není okamžitá. Vyžaduje několik dní, 

týdnů a měsíců pevného úsilí, v podobě pravidelného cvičení. Věnují však tomu děti a jejich 

rodiče dostatek času? Jsou dobře informování o tom, co je to skolióza a jaké případné 

komplikace to může mít na zdraví dětí?  

Průzkumné šetření bylo mířené na děti školního věku do 18 let obojího pohlaví. Vzhledem 

k častým návštěvám rehabilitační ambulance bylo možné zjistit, kolik zhruba dívek a chlapců 

dochází na rehabilitace. Jistá převaha chlapců zde byla, a to se projevilo i v počtu respondentů 

zahrnutých do rozhovorů.  

Na otázku jak pravidelně doma děti cvičí a zda pod dohledem svých rodičů se mi dostalo 

výsledku, že 7 (70%) dětí z 10 (100%) cvičí opravdu pravidelně, a u zbylých 3 (30%) dětí se 

mi konkrétního časového údaje, nebo kontroly dohledu rodičů nad cvičením nedostalo. 

Autorka práce s názvem Problematika skolióz (Veronika Korčáková, 2013) došla 

k podobným výsledkům u dětí ve věku od 6 do 18 let. Z celkového počtu 35 (100%) dětí, 27 

(77,10%) dětí doma pravidelně cvičilo pod dohledem, a zbylých 8 (22,90%) dětí bez dozoru. 

Porovnání je lehce diskutabilní, jelikož se mi dostávalo odpovědí někdy jen od samotných 

dětí a nebylo z odpovědí patrné, zda na rodiče na cvičení dohlíží, nebo ne. Jejich odpověď 

často zmiňovala pouze pravidelnost cvičení. Každopádně z těchto výsledků lze říci, že domácí 

cvičení a celková léčba rehabilitací podceňované nejsou.  

 

Průzkumná hlavní otázka č. 1 - Zjistit vliv daného onemocnění na dívky i chlapce v době 

jejich dospívání během školního věku. 

Z výsledků mého průzkumu nebyla zjištěna žádná vážná nevýhoda, která by se týkala oblasti 

dospívání. Skolióza u nich byla objevena v takové fázi, ve které se dalo se skoliózou snadno 
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manipulovat a řešit ji. I díky možnosti setrvat v rehabilitační ambulanci během cvičení 

s fyzioterapeutkou a konkrétním dítětem bylo dobře vidět, že skolióza má opravdu jen mírné 

zakřivení. Jednalo se vždy o malý kosmetický nedostatek. A díky rozhovorům s dětmi jsem si 

mohla potvrdit, že je to nijak v této oblasti neomezuje, a nemají kvůli tomu potíže například 

ve škole, či jinak mezi svými vrstevníky.  

U mladších dětí kolem 9 let bylo trochu komplikovanější zjistit, zda je skolióza nějak trápí. 

Ale díky spolupráci s jejich rodiči jsem se dozvěděla, že ani oni sami nemají pocit, že by 

jejich děti měly kvůli tomu nějaké trápení. 

Jistou nevýhodou však bylo omezení v oblasti pohybových aktivit, které nemohly děti v plné 

míře vykonávat. Děti často uvedly jako omezení bolest, která se projevovala především při 

pohybu (uvedly celkem 3 děti z 10), nebo když setrvávaly v delší době v jedné poloze (uvedly 

celkem 2 děti z 10).  

 

Průzkumná hlavní otázka č. 2 - Jakým způsobem ovlivňuje jejich dospívání ať už po 

stránce fyzické, psychické, a sociální. 

Z průzkumného šetření bylo možné zjistit, že většina dětí (celkem 9 z 10) provozuje nějakou 

sportovní aktivitu, nebo se věnuje jiným zájmům, ve kterých je skolióza ovlivňuje.  

Z analýzy dat vyplývá, že se jeden chlapec ve věku 13 let musel svého sportovního koníčku 

dokonce vzdát. Velice příjemným překvapením však pro mne bylo, že udával velké zlepšení 

po rehabilitační léčbě. Není se také čemu divit, protože pravidelně docházel na rehabilitace  

a 3x týdně doma cvičil pod dohledem svého tatínka. Při rozhovoru s ním jsem cítila jistou 

míru smutku, že musel přestat hrát svůj oblíbený florbal. Ale je také možné, že se zase jednou 

k němu vrátí. 

Další dotazovaný chlapec ve věku 14 let udával komplikace hlavně ze začátku. Během 

různých pohybových aktivit a hlavně během vykonávání větší zátěže. Dle jeho slov nebyl 

v začátcích před zjištěním skoliózy schopný nic dělat a hodně ho to během sportování 

omezovalo. Následnou pravidelnou rehabilitací se však jeho stav zlepšil a on mohl zase dělat 

to, co ho baví. Také však zmínil, že sice došlo k velkému zlepšení, ale své oblíbené aktivity 

musí vykonávat s větší opatrností. Z výsledků rozhovoru jsem se mohla dozvědět, že poctivě 

cvičil každý den pod dozorem obou jeho rodičů. 



 
 

48 
 

Třetí chlapec ve věku 17let se Shermannovou chorobou a přidruženou mírnou skoliózou 

udával též velké znevýhodnění v oblasti pohybových aktivit. Ze začátku ho potíže omezovaly 

při práci doma, na brigádách, při vykonávání sportovních aktivit, nebo ve společenosti 

(konkrétně na diskotékách). Většinou se bolest projevila při nekoordinovaném pohybu či 

špatném došlápnutí. Cvičil pravidelně na rehabilitační ambulanci a 3x týdně sám doma. Nyní 

udává velké zlepšení jak v oblasti fyzické, tak i psychosociální.  

Z celkového zjištění tedy lze říci, že na všechny zmíněné respondenty skolióza vliv měla. Na 

některé méně, a na některé (konkrétně 3 výše zmíněné) více. 

Po zkoumání i jiných prací se stejným tématem a podobným průzkumem jsem narazila na dvě 

práce - Vliv skoliózy na kvalitu života jedince (Bc. Hana Konečná, 2012), a Ošetřovatelská 

péče o pacienta po operaci skoliózy páteře (Radomíra Morková, 2014), které vždy popisovaly 

příběh jednoho jedince se závodně sportovní aktivitou. U obou případů (15letá slečna,  

a 38letá paní s diagnostikovanou skoliózou od svých 15 let) byla skolióza diagnostikována 

v horších stádiích, ve kterých bylo nejprve nutné nosit korzet a poté podstoupit operační 

léčbu. Díky pooperační rehabilitaci se mohly ke svým aktivitám zase navrátit. Nejsem si však 

dle výsledků jistá zda závodně, ale s větší opatrností určitě. Ve své práci jsem se nesetkala 

s žádným jedincem, který by potřeboval korzet nebo operační léčbu. Ale i navzdory mírné 

skolióze bez korzetu či operace byli někteří nuceni se svojí oblíbenou aktivitou skoncovat, 

nebo ji v jisté míře omezit.  

U dětí je velice důležité, že jsou pohybově schopné. Hlavní je u nich probudit aktivní přístup 

ke cvičení, snahu a zájem. U většiny dotazovaných dětí se mi potvrdilo, že opravdu většina 

z nich ke cvičení přistupuje kladně. To se pak samozřejmě projeví i v délce léčby. U dítěte, 

které bude vzdorovat cvičení nebo u rodičů, kteří berou skoliózu na lehkou váhu a své dítě 

nevedou správným směrem, bude léčba samozřejmě o něco delší a s nejistým výsledkem. 

Na základě všech zjištění bylo vytvořeno doporučení pro praxi. 
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9 Doporučení pro praxi 

Skolióza není a nesmí být podceňovaným onemocněním. Je důležité předcházet komplikacím, 

a to především v období vývoje dítěte. Domnívám se, že pokud bude u dítěte diagnostikována 

lehčí forma skoliózy, je nutné včas zahájit rehabilitační léčbu. Ta spočívá v pravidelné 

docházce na ambulantní pracoviště rehabilitace, kde fyzioterapeut využívá všech možných 

léčebných prvků. 

Co pokládám za nejdůležitější, je edukace rodičů o skolióze a domácím cvičení u jejich dětí. 

Každý rodič si musí najít čas a věnovat se svému dítěti, a to především pokud se jedná o jeho 

zdraví. Jejich úkolem by mělo být jejich děti motivovat ke cvičení. Podporovat je a následně 

za pečlivou práci odměnit. Ať už pochvalou, či jinou formou. Za každou cenu by je do cvičení 

neměli nutit, pokud jsou například unavené nebo nesoustředěné. Takové cvičení pokládám za 

neefektivní. 

I v nemocnici, během hospitalizace dítěte s diagnostikovanou skoliózou je úkolem 

fyzioterapeuta pokračovat v rehabilitačním cvičení. V případě nepřítomnosti fyzioterapeuta je 

vhodné edukovat zdravotní sestru. Ne vždy musí být dítě v dobré náladě, nebo při chuti cvičit. 

Proto pokud není schopné cvičit během přítomnosti fyzioterapeuta nebo je jinak 

indisponované, může to s ním zkusit zdravotní sestra o několik hodin později. Jak se již 

několikrát zmiňuji, nemělo by se na dítě ,‚tlačit‘‘. U dětí je vhodné vymyslet cvičení formou 

hry, aby se lépe zabavilo a motivovalo, a léčba tak měla opravdový efekt.  
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10 Závěr 

Cílem této bakalářské práce byla snaha přiblížit ostatním onemocnění zvané skolióza. Tato 

práce se zaměřovala především na popis skoliózy, její projevy, léčbu a ošetřovatelské postupy 

z pohledu všeobecné sestry. V praktické části byla poté volena metoda kvalitativního 

průzkumu společně s vytvořeným polostrukturovaným rozhovorem, jehož cílem byla snaha 

zjistit dopady skoliózy během dospívání dětí ve školním období. Otázky byly volené 

samozřejmě vzhledem k věku dětí, aby mi dobře porozuměly a já tak získala potřebné 

informace k zodpovězení svých otázek a zpracování této práce. Ne však se všemi dětmi byla 

spolupráce dostačující. Proto nemohly být do průzkumu zařazeny všechny rozhovory. 

Výsledky práce, společně s porovnáním i s jinými průzkumy ukazují, že není skolióza vůbec 

podceňovaným onemocněním. Vzhledem k tomu, že se nabízí i možnost chirurgického řešení 

skoliózy, tak jsem se nesetkala s žádným dítětem, které by tuto metodu vyžadovalo. Navíc  

i po rozhovoru s paní fyzioterapeutkou mi bylo potvrzeno, že za celou její kariéru se k ní 

dostalo pouze jedno dítě s nutností chirurgického řešení. 

Mým hlavním cílem bylo zjistit dopad skoliózy na životy dětí během jejich dospívání. 

Potvrdilo se mi, že na děti onemocnění vliv má. Ale ne v takové míře, aby je natolik vyloučilo 

z aktivního života. Pouze s daným omezením. A proto, aby bylo možné se vyhnout dalším 

komplikacím nebo většímu znevýhodnění, bylo vytvořeno doporučení pro praxi. Toto 

doporučení se zaměřuje především na léčebný přístup k dětem ať už z pohledu zdravotní 

sestry nebo jejich rodičů.  
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Příloha č. 1: Žádost o průzkum k bakalářské práci 

 

Vážená paní Wenke, 

Dovoluji si Vás požádat o povolení průzkumu, který se týká výskytu skoliózy u chlapců a dívek do 

18let. Průzkum bych ráda prováděla u Vás v ordinaci/na půdě polikliniky – dle domluvy s Vámi, 

v Rychnově nad Kněžnou.  

Tento průzkum bude součástí mé bakalářské práce Život dětského pacienta se skoliózou, ve které 

nebudu uvádět žádné osobní údaje dětských pacientů (viz. informovaný souhlas pro rodiče dětí). 

Děkuji. 

 

 

Jméno: Soňa Lohynská 

Pozice: Studentka fakulty zdravotnických studií 

             Univerzita Pardubice 

Telefonní kontakt: +420 773 293 111 

 

Jméno: PhDr. Iva Marková 

Pozice: Asistent, katedra ošetřovatelství 

             Univerzita Pardubice                                                              

Telefonní kontakt: +420 466 037 735 

 

 

Souhlasím/ Nesouhlasím s tím, aby studentka Soňa Lohynská z Fakulty zdravotnických studií - 

Univerzity Pardubice, prováděla / neprováděla průzkum ke své bakalářské práci, pod mým dohledem 

u mě v ordinaci/ na půdě polikliniky v Rychnově nad Kněžnou. 

 

                                                                                                                         …………………………... 

                                                                                                                                       Jana Wenke 

V Rychnově nad Kněžnou dne ……………….2018 
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Příloha č. 2: Informovaný souhlas pro rodiče  

  

Vážená paní / Vážený pane, 

jsem studentka fakulty Zdravotnických studií v Pardubicích, studuji obor Všeobecná sestra a 

píši bakalářskou práci s názvem Život dětského pacienta se skoliózou. 

Obracím se na Vás s prosbou o zapojení Vašeho dítěte do průzkumného šetření, jehož cílem 

je zjištění dopadu skoliózy na jeho osobní život. 

K vypracování této své práce potřebuji s Vašim synem/ Vaší dcerou provést rozhovor, který 

bude zaznamenáván pomocí diktafonu, a následně překódován do písemné formy do mé 

bakalářské práce.  

Nahrávka bude sloužit pouze k mým studijním účelům a nikde ji nebudu zveřejňovat. Nebudu 

ani zveřejňovat osobní údaje Vaše, či Vašeho dítěte. Průzkum do mé bakalářské práce bude 

zcela anonymní. 

 

Prosím Vás o vyjádření, zda s účastí Vašeho dítěte na rozhovoru souhlasíte. 

 

Souhlasím s tím, aby můj syn/ moje dcera (stačí pouze křestní jméno)………………, 

narozen/a (stačí pouze rok)…………, byl/ byla nahrávána na diktafon během rozhovoru pro 

účely vypracování bakalářské práce na FZS Pardubice. 

 

Jméno rodiče/ zákonného zástupce ……………………………..     Podpis……………………  

 

V případě dotazů se obracejte na níže uvedené kontakty. 

Děkuji Vám. 

 

Jméno: Soňa Lohynská 

Pozice: Studentka fakulty zdravotnických studií 

             Univerzita Pardubice 

Telefonní kontakt: +420 773 293 111 

 

Jméno: PhDr. Iva Marková 

Pozice: Asistent, katedra ošetřovatelství 

             Univerzita Pardubice                                               

Telefonní kontakt: +420 466 037 735 
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Příloha č. 3: Otázky k rozhovoru 

 

ROZHOVOR 

1. Víš, jak se říká tvému onemocnění, které ti způsobuje problémy se zády? Proč vlastně 

chodíš na rehabilitační cvičení?  

 

2. V kolika letech Ti řekli, že tu skoliózu máš, a jak jste na ní přišli? (rodiče doma, dětský 

lékař) 

 

3. Jak jste to začali řešit? (tělesné cvičení, nošení korzetu, operační řešení) 

 

4. Měl/a jsi nebo máš během tohoto problému nějaké bolesti, ať už v klidu nebo při 

vykonávání pohybu? 

 

5. Cvičíš, nebo nosíš korzet pravidelně? Dohlíží tvoji rodiče na to, jak cvičíš nebo nosíš 

korzet? 

 

6. Omezovalo tě to, nebo stále omezuje během normálních činností, či sportování? Musel/a jsi 

nějakou sportovní aktivitu omezit nebo jí vůbec přestat vykonávat? 

 

7.  Provozuješ nějaký sport? Máš nějaký koníček? Co tě nejvíce baví? 

 

8. Doporučil/a ti fyzioterapeut/ka nějaké vhodně sportovní aktivity? Baví tě? 

 

9. Jaký na sobě cítíš rozdíl oproti začátku, kdy jste začali problém řešit/ cvičit.. a nyní? 

 

10. Co Ti vlastně tohle onemocnění/ tyhle problémy přinesly do osobního života? (z pohledu 

na své tělo, stud, nezapadání do kolektivu, potíže během dospívání) 
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Příloha č. 4: Adamsův test 

 

 

 

BARNA, Miloš, Věra FILIPOVÁ, Kristýna ŽEJGLICOVÁ a Jana KRATĚNOVÁ. Manuál k vyšetření 

pohybového aparátu dítěte v ordinaci praktického dětského lékaře: Výzkumný úkol – grant IGA MZ [online]. 

Praha, 2003 [cit. 2019-02-05]. Dostupné z: 

http://www.szu.cz/uploads/documents/chzp/zdrav_stav/manual_sv.pdf 
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Příloha č. 5: Cobbův úhel 

 

 

 

Metody vyšetření skoliózy - 2. část: RTG zobrazení - Cobbův úhel. In: Fyzioterapie [online]. [cit. 2019-03-05]. 

Dostupné z: https://fyzioterapie.utvs.cvut.cz/document/show/id/278/ 
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Příloha č. 6: Ukázka metody Schrotové 

 

 

Trojrozměrná terapie skolióz podle Schrothové: Lezení souhlasnými končetinami. In: Fyzioklinika: Centrum 

fyzioterapeutické péče [online]. [cit. 2019-01-12]. Dostupné z: https://www.fyzioklinika.cz/clanky-o-

zdravi/trojrozmerna-terapie-skolioz-podle-schrothove 
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Trojrozměrná terapie skolióz podle Schrothové: Lezení souhlasnými končetinami. In: Fyzioklinika: Centrum 

fyzioterapeutické péče [online]. [cit. 2019-01-12]. Dostupné z: https://www.fyzioklinika.cz/clanky-o-

zdravi/trojrozmerna-terapie-skolioz-podle-schrothove 
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Příloha č. 7: Ukázka Klappova lezení 

 

Cvičení dle Klappovy metody: Lezení souhlasnými končetinami. In: Fyzioklinika: Centrum fyzioterapeutické 

péče [online]. [cit. 2019-01-12]. Dostupné z: https://www.fyzioklinika.cz/navody-na-cviceni/cviceni-dle-

klappovy-metody-lezeni-souhlasnymi-koncetinami 
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Cvičení dle Klappovy metody: Lezení souhlasnými končetinami. In: Fyzioklinika: Centrum fyzioterapeutické 

péče [online]. [cit. 2019-01-12]. Dostupné z: https://www.fyzioklinika.cz/navody-na-cviceni/cviceni-dle-

klappovy-metody-lezeni-souhlasnymi-koncetinami 
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Příloha č. 8: Ukázka korekčních korzetů 

KOREKČNÍ - symetrický 

 

KOREKČNÍ- asymetrický 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korzety korekční. In: NEOPROT: Ortopedické pomůcky [online]. [cit. 2019-01-12]. Dostupné z: 

https://www.neoprot.sk/korzety/korekcne/ 
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MILWAUKEE ortéza 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korzety korekční. In: NEOPROT: Ortopedické pomůcky [online]. [cit. 2019-01-12]. Dostupné z: 

https://www.neoprot.sk/korzety/korekcne/korzet_milwaukee/ 

 

Příloha č. 9:  Ukázka stabilizačních korzetů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korzety stabilizační. In: NEOPROT: Ortopedické pomůcky [online]. [cit. 2019-01-12]. Dostupné z: 

https://www.neoprot.sk/korzety/stabilizacne/korzet_stabilizacny_cbw_symetricky/ 
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Příloha č. 10: Zadopřední snímek páteře se skoliózou před a po operaci 

1a, 2a – zadopřední snímek skoliózy před operací  

1b, 2b – zadopřední snímek po operaci, s využitím páteřního fúzního systému S4® (od Th2 

po S1)  

 

Operace páteře jsou velmi složité, ale výsledek stojí za to. Braunoviny [online]. redakce Braunovin, 2014, 

4.11.2014 [cit. 2019-01-19]. Dostupné z: https://braunoviny.bbraun.cz/operace-patere-jsou-velmi-slozite-ale-

vysledek-stoji-za 


