
MULLIGAN KONCEPT – OBLAST KRČNÍ PÁTEŘE 

Dříteč, 21.-22.11.2015 

 

Den 1  

9:00-10:30 Teoretické základy 

Seznámení s konceptem Muligan  

Nejnovější výzkumy a vědecká evidence v souvislosti s Mulligan konceptem 

Základní principy a biomechanické vztahy Mulligan konceptu 

Indikace a kontraindikace manuální terapie 

Pravidlo konkavity a konvexity při mobilizaci kloubů 

Terapie kloubů – využití os a rovin těla v terapii periferních kloubů a páteře 

Definice „NAGS“, „Reverse NAGS“, „SNAGS“ a „MWMS“ v Mulligan konceptu 

Definice „PILL“ a „CROCKS“ v Mulligan konceptu 

 

10:30 – 10:45 Dopolední přestávka 

 

10:45 – 11:45 Praktická výuka 

Vyšetřovací a léčebné techniky u pacientů s problémy v oblasti krční páteře a horní hrudní oblasti – 

využití  NAGS a Reverzní NAGS pro oblast C2-Th4  

 

11:45-12:45 Praktická výuka 

Vyšetřovací a terapeutické postupy pro oblast krční páteře pro jednotlivé segmenty – využití techniky 

SNAGS pro rotaci, lateroflexi, flexi a extensi. SNAGS jako autoterapie.  

 

12:45-13:00 Oběd 

 

 

 



13:00-14:00 Praktická výuka 

Assessment'and'treatment'techniques'with'Spinal'mobilization'with'arm' 

movements'(SMWAM)'for'patients'with'somatic'referred'from'the'spinal' 

structures'(facet'joint,'disc,'nerve'related'arm'pain)  

Vyšetření a terapeutické techniky mobilizace páteře pomocí pohybu horních končetin (SMWAM) u 

pacientů se somatickou přenesenou bolestí ze struktur páteře (facetové klouby, disc,…) 

 

14:00-15:00 Praktická výuka 

Autoterapie přenesené bolesti z krční páteře 

Vyšetření a léčebné techniky cervikogenních bolestí hlavy, flekční, rotační test, C1/2 „selfSNAG“, 

trakce horní krční páteře 

 

15:00-15:15 Odpolední pauza 

 

15:15-15:45 Praktická výuka 

Vyšetření a terapeutické techniky pro rotační a extenční cervikogenní závrať 

 

15:45-16:30 Praktická výuka 

Mobilizace pohybem (MWM technika) pro zápěstí 

Autoterapie pomocí „SelfMWM“ u problémů se zápěstím 

Techniky tejpování pro zápěstí 

 

16:30-17:00 Dotazy a diskuse 

 

 

 

 

 

 



Den 2 

9:00-10:30 Praktická výuka  

Vyšetření a terapeutické techniky prstů ruky pomocí techniky MWM – klouby MCP, PIP, DIP v zatížení 

a odlehčení 

Distální a proximální radioulnární kloub – MWM technika pro omezení ROM do pronace a supinace; 

bolestivé stavy 

 

10:30-10:45 Dopolední přestávka 

 

10:45-11:45 Praktická výuka 

Loketní kloub – vyšetření a terapie pomocí MWM – omezení flexe a extense s využitím „Mulligan 

popruhu“ 

 

11:45-12:45 Praktická výuka 

Laterální epikondylalgie (tenisový loket) – vyšetření a terapeutické techniky pomocí MWM a 

„Mulligan popruhu“ 

 

12:45- 13:45 Praktická výuka 

Autoterapie u bolestí loketního kloubu 

Tejpovací techniky pro Dg. Tenisový loket 

  

13:45-14:45 Oběd  

 

14:45-16:00 Praktická výuka 

Ramenní kloub (GH kloub) – vyšetření a terapie pomocí techniky MWM v zatížení a odlehčení, 

s využitím „Mulligan popruhu“. Terapie ramenního kloubu u stavů: Impingement ramena, „zmrzlé 

rameno“, scapulothoracalní problémy, omezení rozsahu GH kloubu do flexe, abdukce, rotací.  

 

 

 



16:00-16:15 Odpolední přestávka  

 

16:15-17:00 Praktická výuka 

Terapeutické techniky ulevující od bolesti u chronických stavů na horní části těla – oblast HK, Cp a 

CTh přechodu 

 

17:00-17:15 Dotazy a diskuse, rozdání certifikátů 

 


