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Svalový test

• Pomocní vyšetřovací metoda

= pomáhá odhalit bližší podrobnosti o 
neurologickém deficitu

• Kvantifikuje svalovou sílu

= sval je ohodnocen číslem s konkrétním 
významem

Pomáhá při sledování efektu léčby 
(chirurgické/farmakologické/rehabilitační)



Počátky svalového testu

Období epidemií poliomyelitidy 
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rychlá a spolehlivá 
metoda měření 

svalového oslabení



Počátky svalového testu
• 1912  

Wilhelmine Wright a Robert W. Lovett

vytváří jako první 

systém testování svalové síly

• 1928 – 1.učebnice 

• 1946 – první komprehensivní učebnice testování síly, 
která se dodnes využívá: 

Daniels and Worthingham´s Muscle Testing

• Škála Britské Medical Research Council (MRC) byla 
poprvé publikována 1943 = Aids to the Investigation of 
Peripheral Nerve Injuries (War Memorandum No. 7)

Aids to the examination of the 
peripheral nervous system - MRC 
Memorandum No.45 (superseding 
War Memorandum No.7)



Prof. MUDr. Vladimír Janda, DrSc.

www.fyzioklinika.cz

Svalům přiřazuje stupeň síly
(0-5) dle toho, za jakých 

okolností jsou schopné vykonat 
kontrakci.

1949 – Úvod 
do svalového 

testu

JANDA, Vladimír. Svalové 
funkční testy. Praha: Grada
Publishing, 2004. ISBN 80-
247-0722-5



Ukázka svalového testu využívaného 
ve FN Brno



Škála Britské Medical Research Council
(MRC)

• 0 = žádná, ani palpační aktivita

• 1 = Viditelné nebo hmatné svalové záškuby

• 2 = Pohyb v kloubu možný jen s vyloučením 
efektu gravitace, s gravitací možný v méně než 
½ rozsahu pohybu

• 3 - = Pohyb v kloubu je možný proti gravitaci 
ve větším než ½ rozsahu

• 3 = Pohyb v kloubu je možný v plném rozsahu 
proti gravitaci



Škála Britské Medical Research Council
(MRC)

• 3+ = Pohyb možný proti odporu v omezeném rozsahu 
pohybu, ale větším než ½ rozsahu

• 4- = Pohyb možný proti minimálnímu odporu v plném 

rozsahu pohybu

• 4 = Pohyb možný proti střednímu odporu v plném 
rozsahu

• 4 + = Pohyb možný proti střednímu až maximálnímu 

odporu, není ale přiměřený pacientovi.

• 5 - = Frustní svalová slabost, asymetrie

• 5 = Normální svalová síla



Škála Britské Medical Research Council
(MRC)

• 0 = žádná, ani palpační aktivita

• 1 = Viditelné nebo hmatné svalové záškuby

• 2 = Pohyb v kloubu možný jen s vyloučením 
efektu gravitace, s gravitací možný v méně než 
½ rozsahu pohybu

• 3 - = Pohyb v kloubu je možný proti gravitaci 
ve větším než ½ rozsahu

• 3 = Pohyb v kloubu je možný v plném rozsahu 
proti gravitaci



Svalová síla MRC 3

Pohyb v kloubu je možný v plném rozsahu 

proti gravitaci



Svalová síla MRC 3 –
Pohyb v kloubu je možný proti gravitaci ve 

větším než ½ rozsahu



Svalová síla MRC 2
Pohyb v kloubu možný jen s vyloučením efektu 

gravitace, s gravitací možný v méně než ½ 

rozsahu pohybu



Svalová síla MRC 2
Pohyb v kloubu možný jen s vyloučením efektu 

gravitace, s gravitací možný v méně než ½ 

rozsahu pohybu



Svalová síla MRC 1

Viditelné nebo hmatné svalové záškuby



Svalová síla MRC 3+

Pohyb možný proti odporu v omezeném 
rozsahu pohybu, ale větším než ½ rozsahu



Svalová síla MRC 4-
Pohyb možný proti minimálnímu odporu v 

plném rozsahu pohybu



Svalová síla MRC 4-
Pohyb možný proti minimálnímu odporu v 

plném rozsahu pohybu



Svalová síla MRC 4-
Pohyb možný proti minimálnímu odporu v 

plném rozsahu pohybu



Svalová síla MRC 4

Pohyb možný proti mírnému až střednímu 

odporu v plném rozsahu



Svalová síla MRC 4+

Pohyb možný proti střednímu až 

maximálnímu odporu, není ale přiměřený 
pacientovi



Svalová síla MRC 5-

Frustní svalová slabost, asymetrie



Svalová síla MRC 5

Normální svalová síla



Testované svalové skupiny
• Abduktory paže

• Flexory a extenzory lokte

• Flexory a extenzory zápěstí a prstů

• Flexory a extenzory kyčle

• Extenzory a flexory kolene

• Dorzální flexory a plantární flexory nohy 

• Extenzor palce Tyto svalové skupiny jsou vybrány tak, aby svaly 
inervované všemi důležitými míšními kořeny byly 

ohodnoceny symetricky. 

Ostatní svalové skupiny mohou být hodnoceny touto 
metodou a přidány do testování. 

Zacílení svalových skupin by tedy mělo být zvoleno tak, aby testování obsáhlo typický vzor 
oslabení u předpokládané nemoci v rámci diferenciální diagnostiky, případně odlišilo latero
– laterální a proximo – distální rozdíl v síle.



Globální svalová síla

Součet skóre všech testovaných skupin/(počet 
testovaných skupin x 5)

X / 170



Využití MRC manual muscle testing

• Periferní parézy:

Paternostro S. et al. Reliability and Validity of the Medical Research Council (MRC) Scale and a Modified Scale for 
Testing Muscle Strength in Patients with Radial Palsy. Journal of Rehabilitation Medicine. 2008, 665-671(7)

• Radikulopatie:

Chang-Hoon J. et al. Assessment of Hip Abductor Power in Patients With Foot Drop: A Simple and Useful Test to 
Differentiate Lumbar Radiculopathy and Peroneal Neuropathy.Spine. 2013. 38:3. 257–263.

• Nervosvalové nemoci:

Florence J M. Intrarater Reliability of Manual Muscle Test (Medical Research Council Scale) Grades in Duchenne's
Muscular Dystrophy. Physical Therapy, Volume 72, Issue 2, 1 February 1992, Pages 115–122.
Shefner J M. Strength Testing in Motor Neuron Diseases. Neurotherapeutics. 2017 Jan; 14(1): 154–160.

• Interní obory:

Ciesla N. et al. Manual Muscle Testing: A Method of Measuring Extremity Muscle Strength Applied to Critically Ill 
Patients. J Vis Exp. 2011; (50): 2632.
Fan E. Inter-rater reliability of manual muscle strength testing in ICU survivors and simulated patients. Intensive 
Care Med. 2010;34:1038–1043.

• Chirurgické obory:

Lee JJ et al. Global muscle strength but not grip strength predicts mortality and length of stay in a general 
population in a surgical intensive care unit. Phys Ther. 2012 Dec;92(12):1546-55. doi: 10.2522/ptj.20110403. 
James, M. Use of the Medical Research Council Muscle Strength Grading System in the Upper Extremity. Journal 
of Hand Surgery,. 2007. 32(2), 154-156. https://doi.org/10.1016/j.jhsa.2006.11.008

• Pediatrické obory:

Escolar D. M. et al. Clinical evaluator reliability for quantitative and manual muscle testing measures of strength 
in children. Muscle Nerve. 2001. 787-793.



MRC muscle testingDynamometrie Funkční pohyby

• Součástí klinického 
neurologického 
vyšetření

• Používané napříč 
lékařskými obory

• Časová 
nenáročnost

• Vysoká spolehlivost 
mezi hodnotiteli

• Není nutné 
speciální vybavení

• Sval je hodnocený 
v jednotkách síly

• Umožňuje 
zaznamenání 
diskrétnějších 
odchylek svalové 
síly v čase

• Nutnost 
technického 
zázemí

• Výsledkem 
není číslo 
kvantifikující 
svalovou sílu

• Čas, kvalita a 
způsob 
provedení

• Samostatnost 
při aktivitách 
denního 
života 



Závěr

• Rehabilitace nabízí množství testů a zkoušek, 
které můžou v klinické praxi objektivizovat 
pohybový a funkční deficit

• Výsledek může sloužit, jako indikátor odpovědi 
na léčbu

• Urychluje rozhodování pro další intervence a 
léčbu pacienta
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Děkuji za pozornost


