
l 

l                           FMS 
l  Functional movement screen 
l (testovanie stavu pohybového aparátu)



l 
lVďaka FMS vieme odhaliť:
l          - nesprávne pohybové stereotypy
l          - nesprávne držanie tela 
l          -  príčiny bolesti, 
l          - oslabené miesta náchylné na zranenie
l          - svalové dysbalancie limitujúce kvalitu života
l          - svalové dysbalancie limitujúce športový vykon



l 
lTestovanie je štandardizované je postavené na 
bodovacom systéme od 1-3.
lTri body udeľujem ak je daný test vykonaný správne bez 
kompenzácií
lDva body sa udeľujú v prípade že test je zvládnutý s 
miernymi odchýlkami
lJeden bod predstavuje nezvládnutý test
lNula bodov ak sa vyskytne pri testovaní bolesť 



l 
lDiagnostika pohybu pozostáva zo 7 testov zameraných 
na mobilitu, stabilitu a základné pohybové stereotypy:

l- aktívne natiahnutia do predloženia - test flexibility 
svalov v oblasti bedier a stabilita panvy

l- mobilita ramena - testovanie mobility ramenného 
pletenca, oblasť hrudnej časti chrbtice, lopatiek a 
hrudného koša

l- rotačná stabilita - testovanie stabilitu panvy, trupu a 
ramenného pletenca pri pohyboch končatín 

l- stabilita trupu v kľuku - stabilizácia chrbtice a odhalenie 
kompenzačných pohybov 

l- výpad - analýza ľavej a pravej strany tela pri zapojení 
stabilita a mobility nôh 



l 

l- vykročenie cez prekážku - testovanie mechaniky 
chôdze a kroku a stability na jednej nohe

l- drep vo vzpažení - testovanie mobility dolných 
končatín bedrových kĺbov a členkov, stability trupu a 
posturalnej kontroly

l 5  doplnkových testov:
l- mobilita členka 
l- klatt test
l- braničné dýchanie 
l- sila brušného svalstva
l- bedrové flexory a extenzory 



lVýsledky diagnostiky: 

lFMS NETESTUJE VÝKON ALE KVALITU POHYBU

lNa základe diagnostického vyšetrenia dostáva testovaná 
osoba súbor cvičení na odstránenie svalových 
dysbalancií a nesprávnych pohybových vzorov: 

l1. Svalové dvojičky 
l2. Rozsahovo - aktivačné cvičenia
l3. Core cvičenia
l4. Posilňovacie cvičenia
l5. Strecingové cvičenia 



lSlovné hodnotenie 
momentálneho 
stavu pohybového 
aparátu. 



lČíselné hodnotenie 
momentálneho 
stavu pohybového 
aparátu. 



lRozdelenie cvičení 
podľa zamerania a 
využitia v dennom 
režime:



lRiešia nám 
samotný problém 
svalovej 
nerovnováhy - 
facilitovanych 
(pretazovanych) 
svalov a 
inhibovanych 
(nefunkčných) 
svalov bez 
impulzov



lTieto cviky 
zaraďujeme do 
prípravnej fázy 
pred cvičením ako 
rozcvičenie 



lCviky na posilnenie 
stredu tela slúžia 
ako dobrý základ 
pre ďalšie 
nadstavbové  
posilňovacie cviky



l 
lPosilňovacie cviky 
slúžia na 
posilnenie 
konkrétnych 
svalových skupín 
ktoré vyšli pri 
diagnostike ako 
oslabené alebo 
skrátené 



lStrečingové cviky 
zaraďujeme na 
koniec tréningov a 
slúžia na 
dosiahnutie 
pôvodnej dĺžky 
svalov 



lKomplexne 
vyhodnotenie 
zdravotného stavu 
klienta v PDF na 
základe získaných 
výsledkov: 
lFMS
lDržanie tela
lDoplnkové testy
lCelotelová analýza
lZdravotný dotazník 
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Aktívne natiahnutie do prednoženia 2.5 bodov: 2.5

Mobilita ramena 1.5 bodov: 1.5

Rotačná stabilita 1.5 bodov: 1.5

odťahuje koleno od dosky

Stabilita trupu v kľuku 3 bodov: 3

Výpad 2 bodov: 2

Vykročenie cez prekážku 2 bodov: 2

L noha horšia

Drep vo vzpažení 1.5 bodov: 1.5

skrátený adduktor

Držanie tela 11.5/15
Hlava 2.5 bodov: 2.5

Hrudník 3 bodov: 3

Zakrivenie chrbtice 2 bodov: 2

drieková hyperlordóza

Postavenie bokov a ramien 2 bodov: 2

spadnuté ramená
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lPorovnávací graf 
slúži pri 
opakovanom 
testovaní ako 
okamžitý vizuálny 
výsledok  


