
 

 

Přijímací zkouška – písemná část 
Studijní obor fyzioterapie – navazující magisterské studium 

 
Zodpovězte otázky vyznačením správných odpovědí do skórovacího listu dle daných pokynů. 

V každé otázce  je pouze jedna odpověď správná 

 

 

 

 

1. Negativní práce svalu je 

a) mírou energetického výdaje svalu 

b) práce, kterou sval vykonává při excentrické kontrakci 

c) práce, kterou sval vykonává při relaxaci, uvolnění kontrakce 

d) práce při poškození vazů 

 

2. Aktivní sval má schopnost řízeně akumulovat mechanickou energii při svém protažení 

díky 

a) viskózním vlastnostem svalu 

b) aktivní elasticitě svalu 

c) izometrické kontrakci svalu 

d) řízení CNS 

 

3. Jednotkou hybnosti je 

a) kg.m.s 

b) kg.m.s-1 

c) kg.m-1.s 

d) kg-1.m.s 

 

4. Pohyb hlavice femuru vůči tibii v kolenním kloubu při jeho flexi a extensi je čistě 

a) posuvný 

b) pouze kluzný 

c) pouze valivý 

d) rotační kolem okamžitých středů otáčení 

 

5. Hillova křivka pro různé míry aktivace svalu je 

a) stejná 

b) liší se velikostí max. rychlosti kontrakce 

c) liší se velikostí síly při izometrické kontrakci 

d) zachovává konstantní hodnotu 

 

6. Obr. znázorňuje síly působící na meziobratlovou ploténku 

L5-S1. RT = 210 N, RN = 364 N. Síla R má velikost (zaokr. na celá čísla)  

a) 574 N 

b) 420 N 

c) 57,4 kg 

d) větší než všechny zde uvedené 

 



 

7. Cvičenci A i B mají upaženo. Oba mají stejnou hmotnost paže, stejnou vzdálenost 

úponu deltového svalu na kost pažní od středu ramenního kloubu. Cvičenec A má paži 

delší než sportovec B. Který sportovec musí vyvíjet větší sílu v deltovém svalu, aby 

udržel paži ve vodorovné poloze? 

a) A 

b) B 

c) stejně velkou 

d) ze zadaných hodnot nelze zjistit 

 

8. Na čem nezávisí velikost svalové síly deltového svalu nutná 

k udržení upažení (statická situace)? 

a) na délce paže 

b) na vzdálenosti těžiště paže od celkového těžiště těla 

c) na hmotnosti paže 

d) na úhlu, pod nímž se sval upíná na kost pažní 

 

9. Relativní permitivita je pro vzduch nepatrně větší než 1, pro vodu 81. Dva dané ionty 

na sebe budou působit 

a) nejmenší silou ve vodě 

b) největší silou ve vzduchu 

c) nejmenší silou ve vakuu 

d) ve všech prostředích stejnou silou 

 

10. Hmotnost trupu muže o tíze 1000 N bude (velmi přibližně, tolerance ±3 kg) 

a) 10 kg b) 20 kg c) 35 kg d) 45kg 

 

11. Dospělý muž má objem asi 0,075 m
3
 . Jak velká vztlaková síla na něho působí, 

ponoří-li se zcela do vody? Hustota vody je 1000 kg/m
3
 a hodnota tíhového zrychlení je 

10 m/s
2
. 

a) 75 N 

b) 750 N 

c) 1000 N 

d) 7500 N 
 

12. Infrazvuk je zvuk 

a) s rychlostí šíření ve vzduchu menší než 331,5 m/s 

b) s frekvencí vyšší než 16 kHz 

c) s frekvencí nižší než 16 Hz 

d) který se šíří vakuem 

 

13. M. cereberalis minor 

a) je důležitý sval na krku 

b) je pelvitrochanterický sval svým vzhledem připomínající koňskou hlavu 

c) neexistuje 

d) má tendenci ke zkrácení 

 

14. N. radialis 

a) vzniká z fasciculus posterior 

b) inervuje m.coracobrachialis 



c) inervuje m.brachioradialis 

d) inervuje m.piriformis 

 

15. Antagonistou m. flexor carpi ulnaris  nemůže být 

a) m. sartorius 

b) m. extensor digitorum 

c) m. extensor carpi radialis longus 

d) m. extensor carpi radialis brevis 

 

16. Na udržování příčné klenby nožní se nejvíce podílí 

a) m. tibialis anterior 

b) m. flexor digitorum longus 

c) m. extensor digitorum 

d) m. peroneus longus 

 

17. Mezi infrahyoidní svaly nepatří 

a) m. sternothyroideus 

b) m. omohyoideus 

c) m. geniohyoideus 

d) m. sternohyoideus 

 

18. Sympaticus 

a) je součást autonomního nervového systému a způsobuje ejakulaci 

b) je součást CNS a senzoricky inervuje šourek 

c) je součást autonomního nervstva a jeho postgangliovým mediátorem je acetylcholin 

d) je součást autonomního nervstva a jeho pregangliovým mediátorem je adrenalin 

 

19. Arteria cerebri media 

a) vzniká spojením a.vertebralis s a.cerebri posterior 

b) zásobuje temporální lalok mozku 

c) vzniká spojením aa.vertebrales 

d) je tepna horní končetiny probíhající na mediální straně 

 

20. Omezená radiální dukce je typická pro blokádu 

a) radiokarpálního skloubení 

b) mediokarpálního skloubení 

c) radioulnárního distálního skloubení 

d) hlavičky radia 

 

21. U galvanoterapie je intenzita limitována 

a) maximální proudovou hustotou 

b) objektivními pocity pacienta 

c) motorickými projevy na končetině 

d) plochou větší elektrody 

 

22. Dle Kolesára je teplotní tolerance suchého vzduchu 

a) 100–130 °C 

b) 90–110 °C 

c) 60–100 °C 

d) 140–150 °C 



 

23. Který je optimální vzorec z konceptu PNF pro levý m. obliquus abdominis externus 

a pravý m. obliquus abdominis internus? 

a) flexe horního trupu s rotací vpravo 

b) flexe horního trupu s rotací vlevo 

c) obě předchozí možnosti a) i b) 

d) ani jedna z možností a), b) a c) 

 

24. Měření tlaků přímo v meziobratlových destičkách při různých polohách a zátěžích 

prováděl 

a) Brügger 

b) Nachemson 

c) McKenzie 

d) Jirout 

 

25. Která je nejrizikovější arytmie z následujících uvedených? 

a) respirační arytmie 

b) polytopní komorové extrasystoly s fenoménem R/T 

c) částečný blok pravého Tawarova raménka 

d) sporadické sinusové extrasystoly 

 

26. Hodnotu klidového diastolického krevního tlaku 110–120 torrů hodnotíme jako 

a) fyziologickou 

b) mírnou hypertenzi 

c) středně těžkou hypertenzi 

d) těžkou hypertenzi 

 

27. Mezi polysacharidy nepatří 

a) celulóza 

b) maltóza 

c) pektin 

d) glykogen 

 

28. Označte správné tvrzení pro poranění „whiplash“  

a) jedná se o akceleračně - decelerační poranění C páteře 

b) nevzniká poranění míchy, dochází ke zlomenině obratle Th1 

c) vzniká nezvýznamné ložiskové poranění mozku 

d) nejedná se o úraz 
 

29. Do tzv. prefrontálního syndromu nepatří 

a) frontální ataxie 

b) psychické poruchy 

c) neliberační jevy 

d) sluchové a zrakové halucinace                                                                            
 

30. Glasgow coma scale je 

a) hodnocení stupně centrální paresy 

b) hodnocení kvality vědomí 

c) hodnocení kvantitativní poruchy vědomí 

d) hodnocení mozečkové poruchy 

 



                                                                                                         
                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


