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 Okruhy otázok: 
 
1. FPPS – podstata, prejavy, hodnotenie, vznik, vznik porúch na rozličných úrovniach 
 pohybového systému  
2. Poruchy v oblasti CNR - proces vytvorenia poruchy, dôsledky, liečba- riešenie 
 poruchy, prevencia 
3. Poruchy v oblasti funkcie svalov - proces vytvorenia poruchy a vplyvy z vonkajšieho 
 a vnútorného prostredia, prejav, proces vytvorenia FPPS u športovcov, príznaky 
 poruchy svalovej funkcie a ich význam, dôsledky, liečba- riešenie poruchy, prevencia, 
 pojem svalová rovnováha a nerovnováha – dysbalancia.  
4. Svaly s tendenciou ku skráteniu, k oslabeniu. 
5. Klinické syndrómy porúch svalovej funkcie – svaly, porušené pohybové stereotypy 
 a ich diagnostika, príznaky, dôsledky 
6. Poruchy v oblasti kĺbov – Funkčné kĺbové blokády, nefunkčné blokády, proces 
 vytvorenia poruchy, prejavy, delenie, prostriedky odstránenia – riešenie problému, 
 prevencia, dôsledky 
7. Hypermobilita – diagnostika, špecifiká a typy vzniku a následné spôsoby, metodiky 
 cvičení pri jednotlivých typoch, neodporúčané spôsoby a metódy cvičení pri 
 hypermobilite dôsledky 
8. Funkčná porucha verzus svalová slučka, Funkčná porucha verzus svalový reťazec 
9. Kineziológia prototypových činností – Postúra, Posturálna stabilita, Posturálna 
 stabilizácia, Posturálna reaktibilita, Poruchy postury,  ľah, sed, stoj, chôdza – fázy 
 kroku 
10. Nové  metodiky cvičení ovplyvňujúce funkčné poruchy pohybového systému 
 využívané v športe – z čoho vychádzajú, ich základné princípy (metóda Mojžišovej, 
 SM systém, DNS podľa Kolářa, ACT, Redkord 
11. Anamnéza – obsah, význam pre športovca, trénera 
12. Aspekčné (inšpekčné) vyšetrenie – obsah a rozsah 
13. Vyšetrenie hypermobility, možnosti vzniku hypermobility, delenie možnosti cvičení 
14. Pohybové stereotypy – typy, vyšetrenie 
15. Stabilizátory RK, LK, ZK, axiálneho systému, BK, KK, ČK a ich využitie v riešení 
 porúch pohybového systému, stabilizačné cvičenia- ich podstata 
16. Funkčné svalové reťazce a svalové slučky a ich využitie v riešení porúch pohybového 
 systému 
17. Funkčný svalový test – indikácia testu, zásady pri testovaní, hodnotenie, 
 kontraindikácie testu 
18. Hodnotenie bolesti 


