
Ukázka modelových otázek – odborné testy (NMgr. Fyzioterapie) 
1. V ejekční fázi: 

a. roste tlak v komorách a objem se nemění 
b. roste tlak v komorách a objem se zvětšuje 
c. tlak se nemění a objem se zmenšuje 
d. neroste tlak ani objem se nezvětšuje 
e. neroste tlak a objem se snižuje 

2. Kardioviscerální vztah je vyjádřen: 
a. sternální bolestí a blokádou v sternokostálním skloubení 
b. opakovanou blokádou Th4/5 
c. absencí hrudního dýchání 
d. opakovanou blokádou žeber v Th oblasti 
e. absencí hrudního i břišního dýchání  

3. Při PIR dosahujeme terapeutických účinků následkem: 
a. protažení svalu 
b. izometrického odporu 
c. dekontrakce svalu po předchozí izometrické kontrakci 
d. dechové synkinézy 
e. kontrakce svalu po předchozí izometrické kontrakci 

4. M. pectoralis minor se upíná na:  
a. 3 - 5 žebro vpředu 
b. 1 - 2 žebro vpředu 
c. prox. ventrální část humeru 
d. prox. laterální část humeru 
e. claviculu 

5. Bolestivý bod laterálně na trnu C2 nacházíme u svalu, který zde má typickou přenesenou bolest, 
přestože se zde neupíná: 
a. m. trapezius - horní část 
b. m. levator scapulae 
c. hluboké šíjové extenzory 
d. m. sternocleidomastoideus 
e. m. scalenus anterior 

6. Mezi vegetativní poruchy Parkinsonovy nemoci nepatří: 
a. mazotok, pocení 
b. slinění  
c. erektilní dysfunkce a inkontinence 
d. kognitivní deficit, apatie 
e. obstipace 

7. Při postižení n. facialis - léze nad odstupem chorda tympani způsobuje: 
a. postižení pars lacrimalis 
b. ageusii v příslušné oblasti jazyka 
c. nepříjemné vnímání zvuků 
d. lagoftalmus 
e. tarzorafii 

8. Základní posturální reakce: 
a. závisí na rychlosti provádění aktivního pohybu 
b. akcentuje vyšší rychlost 
c. nezávisí na poloze osového orgánu 
d. nezávisí na poloze segmentu 
e. nezávisí na rychlosti, s jakou se děje změna 



9. Willisův okruh zásobuje krví: 
a. mozek 
b. dolní končetiny 
c. je součást pánevních cév 
d. zásobuje trávicí trakt 
e. zásobuje pouze míchu 

10. Axiální napřímení páteře musí být v ontogenezi přítomno nejpozději: 
a. ve 4. týdnu 
b. v 6. týdnu 
c. ve 3. měsíci 
d. ve 4,5. měsíci 
e. v 6. měsíci 

11. The point of attachment of the muscle to the bone is called a/an 
a. fibre 
b. insertion 
c. mandible 
d. tendon 
e. tissue 

12. The opposite meaning of "aggravate" is 
a. affect 
b. alleviate 
c. bend 
d. relieve 
e. weak  

13. A group of similar cells working together to do a specific job is called 
a. gallbladder 
b. breasts 
c. thigh 
d. tissue 
e. vein 

14. The house, ___________ I lived in for so many years, has been sold.  
a. that 
b. what 
c. which 
d. who 
e. whose 

15. The patient ___________motionless in the room. He was apparently unconscious. 
a. laid 
b. lain 
c. lay 
d. layed 
e. lie 

16. Oh, you are hurt! What ___________ to you? 
a. did happen 
b. did happened  
c. had happen 
d. happened 
e. was happened 

17. It's so ridiculous! What made you ___________? 
a. do that 
b. doing that 
c. to do that 



d. to  doing that 
e. done that 

18. It isn't possible that someone stole your car. = Nobody ___________ your car. 
a. could have stealed 
b. could have stolen 
c. could steal 
d. was allowed to steal 
e. was supposed to steal 

19. You can't come here. The building ___________ at the moment. 
a. has renewed 
b. is being renewed 
c. is renewing 
d. renewed 
e. renews 

20. The ring ___________ to me when I was 15. 
a. has given 
b. gave 
c. given 
d. was given 
e. were given 

 
 


